




  הקדמה

  רקע כללי .1

הינה חברה למחקר ולפיתוח שעניינה בקידום מחקר ) IEI) Israel Energy Initiativesחברת 

ובהפקת דלקים מפצלי , וניתוח גיאולוגי לאפיון מרבץ פצלי השמן במרחב השפלה הדרומית

  ). ק"מת(בשיטת המיצוי התת קרקעי השמן במרחב 

  

 רישיון לחיפוש IEIלחברת  ים העניק הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה והמ14/7/08ביום 

שטח הרישיון  משתרע בין קרית גת במערב לבין "). שפלה/"9ש "פ(נפט בשטח השפלה הדרומית 

-בשטח כולל של כ, ובין נחל האלה בצפון לבין נחל אדוריים בדרום, שיפולי הרי יהודה במזרח

ישימות לבדיקת ) טפיילו( נסיון דוחיבמסגרת תנאי הרישיון נדרשת החברה לבצע ק. ר" קמ238

  . בשפלהטכנולוגית הפקת הדלקים המוצעת מפצלי השמן

  

עלותה והשפעותיה הסביבתיות מבקשת , שאת יעילותה, שיטת הפקת הדלקים מפצלי השמן

מתבססת על חימום תת הקרקע באופן הממריץ ומקצר את התהליך הטבעי של ,  לבחוןIEIחברת 

 . עד להפיכתו לנפט) יותהמכיל תרכובות אורגנ(סלע המקור " הבשלת"
  

כדי לחמם באיטיות מקטע , בתהליך המיצוי התת קרקעי יעשה שימוש במתקני חימום חשמליים

'  מ50חלק השכבה שיחומם יהיה בעובי של עד ). רב'חלק משכבת הע(משכבת פצלי השמן 

) מצןתהליך פירוק ביומסה ללא נוכחות ח(החימום יביא לפירוליזה . ' מ250-300ובעומק שבין 

  . ובכך יהפוך אותו לדלקים קלים ולגזים) קרוגן(של החומר האורגני המצוי בפצלי השמן 

  

על מנת שניתן , זאת. בארץ ומחייב בדיקה בתנאים מוגדרים ומחמירים הפרויקט הוא ראשוני

. שכבת פצלי השמן בשפלה לשמש כמשאב לאומי להפקת אנרגיהיש ביהיה להעריך האם 

פרמטרים רבים ובכללם בחינה של ההשפעות הסביבתיות תחת הליכי הבדיקה צריכה לכלול 

כאשר ממצאי כל שלב משמשים , ארבעה שלביםבכללו לפרויקט .  הדוקיםניטור ובקרה, פיקוח

  :בסיס לתכנונו ולביצועו של השלב הבא אחריו

  

  : קידוחי סקר  .א

) IEIראה פרסומי (שממצאיו פורסמו , בשלב ראשון נערך סקר גיאולוגי מקיף באזור הרישיון

גלעיני . וכלל שורת קידוחי סקר לאיפיון וניתוח המשאב ונתוניו הגיאולוגיים וההידרולוגיים

אופיינו גיאולוגית בשדה ולאחר מכן עברו אנליזות כימיות , שהוצאו בקידוחים אלו, הסלע

ב "הבמכון הגיאולוגי ובמעבדות באר, ופיזיקאלית במעבדות המחקר באוניברסיטת בן גוריון

בשילוב בסיס הידע התיאורטי , תוצאות המחקרים הללו. ובקנדה המתמחות בתחומים אלו

  .מהווים נדבך בסיס לתכנון שלב הפיילוט, שנצבר בחברה



  

  ):  נשוא מסמך זה (- )Pilot(קידוח ניסיון   .ב

 שישתרע על שטח  זמניזו יוקם מתקןלמטרה .  השיטה להוכחת התכנותפיילוטיערך בשלב זה 

 דונם נוספים 15- תחום הקו הכחול המוצע יכלול כ( דונם 13-פרטיבי שהיקפו כעבודה או

). קווי תשתית ומערום אדמת החישוף,  דרך הגישה-הכוללים את המערך ההנדסי התומך 

.  חביות500-המתקן צפוי להפיק בסך הכל כ, שתמשך כשנה וחצי, לאורך כל תקופת ההפקה

שיקולי נגישות לתשתיות ופגיעה ,  גיאולוגייםמיקום הפיילוט נקבע על פי קריטריונים

  .סביבתית מינימלית

  

לרבות הוכחת יכולת לעמוד בתקנים ובסטנדרטים הסביבתיים  , אם תושג הצלחה בפיילוט

השלבים הבאים , בכפוף להחלטות ועדת התכנון ומשרדי הממשלה האחרים, יקודמו, המחייבים

שלבים אלו יכללו . י אל המישור המסחרי שמטרתם להעבירו מהמישור המחקר,של הפרויקט

  : הקמה של

  

  ):Demo(מתקן הדגמה להפקה * 

על מנת להוכיח יכולת , הקמת מתקן הפקה בקנה מידה מצומצם אשר יופעל תחת בקרה וניטור  

  .הפקה מסחרית ועמידה בתקנים הסביבתיים

  

  ):Commercial Deployment(מתקן הפקה מסחרי * 

ההפקה תתבצע . שיוקם ויופעל רק בתום כל השלבים שתוארו לעיל, מתקן מסחרי להפקת נפט  

  .כאשר עם גמר ההפקה בתא שטח מסוים הוא ישוקם ויושב ליעודו המקורי, במדורג

  

תכנית העבודה  והכרחי הנדרש במסגרת תנאי הרשיוןתנאי הינו , נשוא מסמך זה, ביצוע הפיילוט

ות טכנולוגית והיתכנות כלכלית וסביבתית של מטרות הפיילוט הינן לבדוק ישימ. הנגזרת ממנו

אשר יניח את , זהו על כן פרויקט זמני. השיטה המוצעת בתנאי הגיאולוגיה והסביבה המקומיים

ואופן ישום שלביו  החלטות מושכלות לגבי המשך פיתוח המיזם קבלתלתשתית המחקרית ה

  .הבאים

תגיש ) כמשמעותה בחוק הנפט (על ידי המדינה' תגלית'בהתאם להצלחת הפיילוט ולהכרזת 

בכפוף להכנת תכנית סטטוטורית , החברה בקשה להמשך קידום הדרגתי של ישום הטכנולוגיה

  .ותסקיר השפעה על הסביבה) כמשמעותה בחוק התכנון והבניה(



  

  מבנה המסמך הסביבתי .2

בחלק  .1' בנספח מסהמסמך הסביבתי נערך על פי הנחיות משרד האנרגיה והמים המוצגות 

בהתאם . משיקולי עריכה שונים, מהסעיפים נערכו שינויים בסדר הצגת המידע והנתונים

התכנון  ולשכת הסביבה להגנת המשרד אשר אימצו את המלצת, להנחיות משרד האנרגיה והמים

 ,המוצג במסמך זה, ראשון  בשלב.שלבים בשני הסביבתי תעשה המסמך הכנת ,במחוז ירושלים

 החלופה על החלטה לקבלת דיון תקיים הוועדה ,מכן לאחר .'ב-ו 'א  לעיון פרקים יוגשו

  .והחלטתה המחוזית לעיון הועדה 'ה-'יוכנו ויוגשו פרקים גזו ובהתאם להחלטה  ,המועדפת

  

  :להלן תיאור הפרקים במסמך זה

 מאחר והטכנולוגיה להפקת פצלי השמן הינה : הטכנולוגיה למיצוי פצלי שמן–מבוא . א

ראינו לנכון להציג כבר בתחילת המסמך סקירה תמציתית של , בישראלטכנולוגיה חדשה 

  .הטכנולוגיה הנבחנת בפיילוט ושל תהליכי העבודה שיבוצעו באתר

  

תהליך :  סקירת המצב הקיים ובחינת חלופות טכנולוגיות וחלופות מיקום-ב-פרקים א. ב

  :בחינת חלופות המיקום לביצוע הפיילוט נעשה בשלבים

על פי התאמה , הוגדרו גבולות מרחב החיפוש הריאלי לביצוע הפיילוטבשלב הראשון  

  .גיאולוגית ומתן מענה לדרישות הבקרה המדעיות האופטימאליות

ולשם כך נערכה בדיקה , בתוך מרחב החיפוש הריאלי, בשלב השני נבחנו אתרים נקודתיים 

ם המועדף על מנת לאתר את המיקו, מדוקדקת והשוואה של מאפייני מיקום החלופות

  .והמיטבי לביצוע הפיילוט

, ורמת הסקירה שנכללה בהם הותאמה לשיטת הבדיקה בשלבים' ב-ו' תכנם של פרקים א

  :י עורכי המסמך"שאומצה ע

 סוקר את המאפיינים הכלליים של הסביבה בכל שטח הרשיון ועוסק בתיאור -' פרק א 

 .הסביבה אליה מתייחסת הבקשה
ופות למיקום הפיילוט ואת תהליך החיפוש של האתר המתאים  מציג את בחינת החל-' פרק ב

פרק זה מרחיב ומעמיק . בהתחשב באילוצים שונים ובמאפייני הסביבה, ביותר לביצועו

בסקירת המאפיינים הסביבתיים בכל חלופת מיקום ובוחן אותן על פי אמות מידה 

  . שמןהפרק דן גם בניתוח חלופות טכנולוגיות להפקת דלקים מפצלי.שונות

 



  

  :צוות היועצים ונותני השירות המקצועי, עורכי המסמך .3

, שעסקו בהכנת מסמך זה ובתכנון הפיילוט, להלן רשימת המומחים ונותני השירות המקצועיים

) ג (14תצהירים חתומים על פי תקנה . בהתאם לתחום עיסוקם ולתפקידם המקצועי הרלוונטי

הועברו לגורמים , 2003ג "תשס) סביבהתסקירי השפעה על ה(לתקנות התכנון והבניה 

  .המוסמכים

 Israel Energy Initiatives,  מר רליק שפיר- ניהול העבודה והכוונה   .א

  - הידרוגיאולוגי, יעוץ גיאולוגי  .ב

 Israel Energy Initiatives, יובל ברטוב' דר 

 Israel Energy Initiatives,  מר רונן גרסמן 

 - שמן יעוץ טכנולוגי של טיפול תרמי בפצלי  .ג

 Israel Energy Initiatives, הרולד ויניגר' דר 

 Israel Energy Initiativesסקוט גווין ' דר 

  Israel Energy Initiatives, איתי רזניק' דר 

 –יעוץ הנדסי ותיאור תהליכים   .ד

 WorleyParsons, קן די' אינג 

 Israel Energy Initiatives, רוס קפלן' אינג 

  -תוצרים גזיים יועץ ניטור אוויר וטיפול ב  .ה

  מ" הנדסת כימיה ואיוורור בע–פ .ב.חברת א, איגור פלאיי' אינג 

 Israel Energy Initiatives, בוריס ברנשטיין' אינג 

 Israel Energy Initiatives, אלכסנדר שפטושוילי'  דר–פיזיקאלי - יעוץ גיאו  .ו

 רון פרומקין'  דר–יועץ אקולוגי   .ז

  אדריכל אבנר דרורי–יועץ נוף   .ח

 -סקר סיכונים , חומרים מסוכניםיועץ   .ט

 הטמעה והדרכה, מט יעוץ- הז–אלכס כהן ' דר 

  הידרומודול–שמואל פולק '  אינג–יועץ ניקוז   .י

 - עיבוד הנתונים וליווי מקצועי של עריכת המסמך מטעם המזמין ,איסוף  .יא

 Israel Energy Initiatives, מר אבגד מאירי 

 Israel Energy Initiatives, דנה קדמיאל' גב 

, לנה בוגוסלבסקי' אינג, שירה בוקוולד' גב, ענת שרטר' גב, ר אסנת ארנון" ד-עריכת המסמך   .יב

 .פ סביבה ואקוסטיקה"חברת תו, מר בני מעוז, מר דוד רוזן
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  נספחים

  סביבתיההנחיות למסמך  – 1' נספח מס

  מידע ממשרד הבריאות,  הרשיוןרשימת קידוחים בתחום - 2' נספח מס

נספח זה כולל מידע המהווה סוד מסחרי ויועבר לגופים המורשים  –נספח הרכב המים  – 3' נספח מס

  .בלבד

  נתונים מטאורולוגיים במרחב הרשיון – 4' נספח מס

    )2009מינסטר ( טבלאות מסכמות –מרבצי פצלי השמן בישראל  –5 'נספח מס

   IEI - ות ומחקרים טבלת מקור – 6' נספח מס

  

  

  



  

  רשימת תשריטים

 גבול שטח הרשיון על גבי מפה סביבה    1.2.1' תשריט מס
 גבול שטח הרשיון על גבי תצלום אוויר  1.2.2' תשריט  מס
  3א "גבול שטח הרשיון על רקע תמ  א1.3.1' תשריט מס
 א29 שינוי 3א "גבול שטח הרשיון על רקע תמ  ב1.3.1' תשריט מס

  8א "גבול שטח הרשיון על רקע תמ 1.3.2' ט מסתשרי
 10/ב/10א "גבול שטח הרשיון על רקע תמ 1.3.3' תשריט מס
  16א "גבול שטח הרשיון על רקע תמ 1.3.4' תשריט מס
 22א "גבול שטח הרשיון על רקע תמ 1.3.5' תשריט מס
 34א "שטח הרשיון על רקע תמגבול  ' א1.3.6' תשריט מס
 3/ב/34א "גבול שטח הרשיון על רקע תמ ' ב1.3.6' תשריט מס
 5/ב/34א "גבול שטח הרשיון על רקע תמ ' ג1.3.6' תשריט מס
  יעודי קרקע35א "גבול שטח הרשיון על רקע תמ ' א1.3.7' תשריט מס
  הנחיות סביבתיות35א "גבול שטח הרשיון על רקע תמ ' ב1.3.7' תשריט מס
 14/4מ " ותמ1מ "הרשיון על רקע יעודי קרקע בתמגבול שטח  ' א1.3.8' תשריט מס
 14/4 1מ "גבול שטח הרשיון על רקע מפת תשתיות בתמ ' ב1.3.8' תשריט מס
 27/1, 5/1, 3/1מ "גבול שטח הרשיון על רקע תמ 1.3.9' תשריט מס
 30/1מ "גבול שטח הרשיון על רקע תמ 1.3.10' תשריט מס
 ה אזורית מטה יהודהתכנית מתאר למועצ 1.3.11' תשריט מס
 תכנית מתאר למועצה אזורית יואב 1.3.12' תשריט מס
 מפת אזורים ביוספריים ' א1.3.13' תשריט מס
 מפת מכלולי נוף ומורשת ' ב1.3.13' תשריט מס
 מפת קידוחים וגופי מים 1.4.0' תשריט מס
 מפה גיאולוגית של שפלת יהודה 1.4.1' תשריט מס
 נה הגיאולוגי וחתך גיאולוגי מחוף הים התיכון ועד לים המלחהמב 1.4.2' תשריט מס
 טבלה סטרטיגרפית של היחידות הגיאולוגיות בשטח הרשיון  1.4.3' תשריט מס
 העובי האנכי של חבורת הר הצופים באגן השפלה 1.4.4' תשריט מס
 מפת מיקומי פצלי שמן בישראל  1.4.5' תשריט מס
  6/גי וטכני של זוהרים תחתך ליתולו 1.4.6' תשריט מס
 מפת מפלסים בחבורת עבדת באזור הרישיון 1.4.7' תשריט מס
 אקוויפר חבורת יהודה והאזורים בהם האקוויפר פריאטי וכלוא 1.4.8' תשריט מס
 .ן באזור הרישיון"מפת מפלסים של אקוויפר ירת 1.4.9' תשריט מס
 ' אחתך ליתולוגי וטכני של נחושה  1.4.10' תשריט מס

  1חתך ליתולוגי וטכני של זוהרים  1.4.11' תשריט מס

 סידוק קדיחה טכני בקידוח זוהרים 1.4.12' תשריט מס



  

 שטח הרשיון על גבי מפת רגישות הידרולוגית של רשות המיםגבול  1.4.13' תשריט מס
 שטח הרשיון על רקע אגני ההיקוות והנחלים באזורגבול  1.4.14' תשריט מס

 מפת חבורות הקרקע באזור הרשיון 1.4.15' תשריט מס

 ספיקות שיא סופתיות  1.4.16' תשריטים מס
 מפת תקן סיסמי 1.5.1' תשריט מס
 מפת העתקים פעילים  1.5.2' תשריט מס
 מפת האזורים בהם קיימת סכנה לגלישת מדרונות 1.5.3' תשריט מס
 דומים בתחומי הרשיוןמפת יחידות הצומח ומיפוי מינים א 1.6.1' תשריט מס
 מפת מסדרונות אקולוגיים 1.6.2' תשריט מס
 מפת שבילי טיולים 1.6.3' תשריט מס
 מפת אתרים ארכיאולוגים 1.7.1' תשריט מס
 מפת דרכים קדומות 1.7.2' תשריט מס
 פריסת התחנות המטאורולוגיות במרחב הכולל את שטח הרישיון 1.8.1' תשריט מס
 קורות הפליטה העיקריים בסביבת שטח הרישיוןמ 1.9.1' תשריט מס
 נקודות מדידת רעש רקע בשטח הרשיון   1.11.1' תשריט מס
 מקורות זיהום פוטנציאליים במרחב הרשיון 1.12.1' תשריט מס
 מפת רגישות אינטגרטיבית בשטח הרשיון 1.13.1' תשריט מס
  ושלב ההפקה הקידוחיםמיפוי סכימטי של האתר ומתקניו בשלב  2.3.1' תשריט מס
 מערך הקידוחים בפרוייקט הניסויי 2.3.2' תשריט מס
 תרשים זרימה כללי המתאר את מערך הטיפול בתוצרי ההפקה 2.3.3' תשריט מס

 2.4.1' תשריט מס
ומק השכבות תיאור ע(דרום בסינקלינת השפלה - חתך בכיוון צפון

 ).הגיאולוגיות
 השתנות עובי שכבת הכיסוי ועובי שכבת פצלי השמן בשטח הרשיון    2.4.2' תשריט מס
 קווי שווי גובה של שכבת הכיסוי בשטח הרשיון  2.4.3' תשריט מס
 שטח הרשיון ומרחב החיפוש הריאלי  2.4.4' תשריט מס

 2.4.5' תשריט מס
א במרחב "ימושי קרקע על גבי תצדרכי הגישה וש, חלופות המיקום

  הריאליהחיפוש
 22א " ועל רקע תמ8א "גבולות מרחב החיפוש על רקע תמ 2.5.1' תשריט מס
 3/ב/34א "גבולות מרחב החיפוש על רקע תמ ' א2.5.2' תשריט מס
 4/ב/34א "גבולות מרחב החיפוש על רקע תמ ' ב2.5.2' תשריט מס
 5/ב/34א " החיפוש על רקע תמגבולות מרחב ' ג2.5.2' תשריט מס

 35א "גבולות מרחב החיפוש על רקע תמ 'ב-' א2.5.3' תשריטים מס
 3/ 1מ " ותמ1מ "גבולות מרחב החיפוש על רקע תמ 2.5.4' תשריט מס
 30/1מ "גבולות מרחב החיפוש על רקע תמ 2.5.5' תשריט מס
 רטיםגבולות מרחב החיפוש על רע יעודי קרקע מפו 2.5.6' תשריט מס



  

 הרחבת העיר בית שמשקומפילציה של תכניות קיימות ובהכנה ל 2.5.7' תשריט מס
 .אתרי הביקור ומסלולי הטיול באזור מרחב החיפוש הריאלי ' א2.5.8' תשריט מס
 המינים האדומים שאותרו במרחב החיפוש הריאלי ' ב2.5.8' תשריט מס
 הריאלייחידות הצומח במרחב החיפוש  ' ג2.5.8' תשריט מס
 המסדרונות האקולוגיים באזור מרחב החיפוש הריאלי 'ד 2.5.8' תשריט מס

 גבולות מרחב החיפוש על מפות המרחב הביוספרי 'ב-' א2.5.9' תשריטים מס
 החלופות על גבי מפת תבליט 'ב'  א2.5.10' תשריטים מס
 החלופות על גבי מפת תכסיות קרקע ונוף 'ב'  א2.5.11' תשריטים מס

 החלופות על גבי מפת יחידות הנוף והערכים הנופיים 'ב'  א2.5.12' ריטים מסתש

 'ב'  א1.5.13' תשריטים מס
ג מפת הקשרים תרבותיים והיסטוריים "החלופות הפיילוט ע

 וביטויים בנופי מורשת
 פנורמות של החלופות 2.5.14' תשריט מס
   נצפות של החלופותחתכי ב- א2.5.15' תשריט מס

 א29/ 3א "תמ על גבי N1, N2, N3, N4חלופות  2.5.16'  מסתשריט
 גבולות מרחב החיפוש על רקע מפת אתרים ארכיאולוגיים 2.5.17' תשריט מס

   



  

  רשימת טבלאות

 24.....................................................וקידוחי מים במרחב הרישיון ובסביבת: 1.4.1' טבלה מס
 25...........................................................................מעיינות ברחבי הרישיון: 1.4.2' טבלה מס
 27..............................השפלהממערב לציר סינקלינת חתך סטרטיגרפי משוער : 1.4.3' טבלה מס
 IEI..................................................31מפלסי מים בקידוחי הסקר של חברת : 1.4.4' טבלה מס
 33....................................................ממצאי בדיקות מים מקידוח נחל גוברין: 1.4.5' טבלה מס
 34...................................מאפייני היחידות ההידרוגיאולוגיות במרחב הרשיון: 1.4.6' טבלה מס
 39...........................................................................................אגני היקוות: 1.4.7' טבלה מס

 40........................................ימל'עוצמות גשם לפרקי זמן שונים בתחנת בית ג: 1.4.8' מסטבלה 
 40...............................................עוצמות גשם לפרקי זמן שונים בתחנת נגבה: 1.4.9' טבלה מס
 40...........................................עוצמות גשם לפרקי זמן שונים בתחנת חברון: 1.4.10' טבלה מס
 40.....................................עוצמות גשם לפרקי זמן שונים בתחנת שדה משה: 1.4.11' טבלה מס
 50....... הצומח הטבעי בתחום שפלת יהודה וחברות הצומח האופייניותתצורות: 1.6.1' טבלה מס
 51...טיפוסי התפוצה של מיני הצמחים שתועדו במרחב הביוספירי שפלת יהודה: 1.6.2' טבלה מס
 52...............................מיני צמחים מוגנים שתועדו במרחב הרישיון ובסביבתו: 1.6.3' טבלה מס
 53.............רשימת מיני צמחים נדירים או אנדמיים במרחב הרישיון ובסביבתו: 1.6.4' טבלה מס
 62.......................................................)מעלות צלסיוס(הטמפרטורות באזור : 1.8.1' טבלה מס
 63.......................................................................(%)הלחות היחסית באזור : 1.8.2' טבלה מס
 63...........................................................................כמויות משקעים באזור: 1.8.3 'טבלה מס
 64....................................................................עוצמות גשם מירביות באזור: 1.8.4' טבלה מס
 67...................................................משטר הרוחות על פי נתוני תחנת אביעזר: 1.8.5' טבלה מס
 69..) כפר מנחם.נתוני ת(יציבות באזור המערבי של שטח הרשיון  שכיחות מצבי: 1.8.6' טבלה מס
 70..)ה"נתיב הל. נתוני ת(מזרחי של שטח הרשיון יציבות בחלק ה שכיחות מצבי: 1.8.7' טבלה מס
 74................................2011א "פ תקנות חוק אוויר נקי התשע"תקני סביבה ע: 1.9.1' טבלה מס
 75..............2010כום המדידות בתחנות הניטור בסביבת שטח הרשיון בשנת סי: 1.9.2' טבלה מס
 75..............2009סיכום המדידות בתחנות הניטור בסביבת שטח הרשיון בשנת : 1.9.3' טבלה מס
 76..............2008סיכום המדידות בתחנות הניטור בסביבת שטח הרשיון בשנת : 1.9.4' טבלה מס
 76..............2007סיכום המדידות בתחנות הניטור בסביבת שטח הרשיון בשנת : 1.9.5' טבלה מס
 76..............2006סיכום המדידות בתחנות הניטור בסביבת שטח הרשיון בשנת : 1.9.6' טבלה מס
 77..............2005סיכום המדידות בתחנות הניטור בסביבת שטח הרשיון בשנת : 1.9.7' טבלה מס
 77..............2004סיכום המדידות בתחנות הניטור בסביבת שטח הרשיון בשנת : 1.9.8' טבלה מס
 77......................2011-12סיכום המדידות בתחנת הניטור בישוב לוזית בשנים : 1.9.9' טבלה מס
 77..........................2003-2004סיכום המדידות בתחנות ניטור זמניות בשנים : 1.9.10' טבלה מס
 81.................2010ס " ספירות למ שעת שיא בוקר על פי-  נפחי תנועה קיימים: 1.10.1' טבלה מס
 82.................................................................בשעות היוםמפלסי רעש רקע : 1.11.1' טבלה מס
 83..............................)22:00-23:00(מפלסי רעש רקע בישובים בשעות לילה : 1.11.2' טבלה מס



  

 108................ס"טבלת חומרים עיקריים שנותחו בניתוח סיכונים לאירוע חומ: 2.3.1' טבלה מס
 120.......................תרי הקידוח המוצעיםתכניות בניין עיר מפורטות בקרבת א: 2.5.1' טבלה מס
 121.........................................הפרמטרים להערכת המאפיינים הגיאולוגיים : 2.5.2' טבלה מס
 142..................................ור צומת האלהאתרים ארכיאולוגיים מוכרזים באז: 2.5.3' טבלה מס
 145..............................................סיכום נתונים הידרולוגיים לאתרים שונים: 2.5.4' טבלה מס
 146....................אתרים השוניםהפרמטרים להערכת מפגעי איכות האוויר מה: 2.5.5' טבלה מס
 148................................הפרמטרים להערכת מפגעי הרעש מהאתרים השונים: 2.5.6' טבלה מס
 148..........)ללא אמצעי השתקה(ונים פוטנציאל ההשפעה של רעש בישובים הש: 2.5.7' טבלה מס
 150............................................סיכום המאפייניים הסביבתיים של כל אתר :2.5.8' טבלה מס
 159....................................כל חלופת מיקוםסיכום היתרונות והחסרונות של  :2.6.1' טבלה מס

  





 

  

   הטכנולוגיה למיצוי פצלי שמן–מבוא 

I. רקע  

. האצור בסלע, קרוגן המכונה חומר אורגני עשיר בסלע משקעהם ) אבן ביטומנית(פצלי שמן 

פצלי השמן למוצרי הנפט השונים הינו תהליך הנמשך בטבע במשך מליוני " הבשלת"תהליך 

קרקעית מביאה להפרדה -התת" ההבשלה. "שנים והוא תלוי לחץ וטמפרטורה בתת הקרקע

  .של חלק מהתרכובות האורגניות מהסלע ולפירוקן למוצרי הנפט

צויה בעומק רב דיו בתת הקרקע ובתנאי טמפרטורה ולחץ במידה ושכבת פצלי השמן לא מ

  .הרי שלא תתקיים התמרה של החומר האורגני לנפט או גז, הולמים

  

מאגרים של פצלי שמן נחשבים בעולם כמקור מובהק להפקת אנרגיה ודלקים ולכן מושקעים 

, ייםמאמצים רבים למפות מאגרים אלו ולפתח טכנולוגיות יעילות וזולות יחסית למיצו

  .שהשפעותיהן הסביבתיות מצומצמות

מכרה פתוח או כרייה ( היתה של כרייה , בה נעשה שימוש עד כה בעולם, המוכרתהטכנולוגיה

  .של פצלי השמן וחימומם באתר על פני הקרקע) קרקעית- תת

  

  :כרייה זו לוותה בזיהום סביבתי ניכר וחסרונותיה רבים

הפרה הרסנית וקשה לשיקום של שטח התהליך מחייב שטחי כרייה נרחבים ויוצר   .א

 .הכרייה

 .תהליך הכרייה מייצר פליטות רבות של אבק  .ב

 .ישנה השפעה על מערכות הניקוז העילי לאחר הכרייה  .ג

ריסוק , הן לצורך תפעול הכרייה(התהליך כרוך בצריכה ובטיפול של כמויות מים גדולות   .ד

 בכדי למנוע הצפה של והן בשל שאיבת מי תהום "משומשים"הסלעים וטיפול בפצלים ה

 ).המכרות

 כשליש מן המשאב עצמו נותר - " פצלים משומשים("יעילות שיטות הכרייה אינה גבוהה   .ה

 ).בשטח לאחר הכרייה

 ).פסולת(בסיום התהליך יש להיפטר מן הפצלים המשומשים   .ו

) 8000Cעד (תהליך החימום של פצלי השמן נעשה על פני הקרקע בטמפרטורות גבוהות   .ז

 שבירה מהירה של הקשר הכפול -תו המהירה של הקרוגן מתוך הפצלים לנפט לצורך המר

 גורמים לפליטות מרובות של פחמן , המכילים פחמן,של פחמן פחמן ופירוק מינרלי סלע

 .לאטמוספירה חמצני-דו

שמצריכים תהליך , הכולל מרכיבי נפט כבדים, בתהליך זה מתקבל נפט באיכות ירודה  .ח

 .זיקוק אינטנסיבי
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אף ההשקעה - על, לעיתים חימום הפצלים אינו אחיד ולכן–ות אנרגטית ירודה יעיל  .ט

 .ניצולם אינו מלא, האנרגטית הרבה
נעשה עד כה בקנה מידה מצומצם במספר מדינות ) שיטת הכרייה(מיצוי פצלי שמן בשיטה זו 

כאשר רק באסטוניה ההפקה היתה בקנה מידה מסחרי נרחב ונועדה בעיקר להפעלת , בעולם

באזור מישור , 1א"בישראל פעל בעבר מכרה פתוח לפצלי שמן של פמ. תקני יצור חשמלמ

המכרה סיפק כחצי מיליון טון פצלי שמן בשנה לתחנת כוח קטנה בסמוך למפעל . רותם שבנגב

  .וואט-  מגה12.5- להפקת חשמל וקיטור למפעל בהספק של כ, פריקלס

 

II.  ק"מת( מיצוי בתת הקרקע –הפקת נפט גולמי מפצלי שמן (– 

  תאור כללי

שם , 19412הומצאה ויושמה לראשונה בשבדיה בשנת ) ק"מת(טכנולוגיית מיצוי בתת הקרקע 

 מליון חביות 1.5-כ הופקו בשיטה זו כ"סה(הייתה בשימוש מסחרי עד סוף שנות החמישים 

במשך עשרות שנים לא היו ניסיונות משמעותיים בישום מחודש . עת ירדו מחירי הנפט, )נפט

 .בשל העובדה שנפט קונבציונאלי היה זמין וזול, ל הטכנולוגיהש
ועם ההכרה " הקל"נוכח ההתדלדלות המואצת של עתודות הנפט , החל משנות התשעים

בחוד החנית של פיתוח . חודש העניין בפיתוח השיטה, הגוברת בצורך במציאת חלופות

החברה בצעה ). ודלה בעולםחברת הנפט השניה בג( העולמית Shellהטכנולוגיה עמדה חברת 

בהם נבחנו בהצלחה יישומים של הטכנולוגיה , ב ובקנדה" פיילוטים מוצלחים בארה7עד כה 

שכבת פצלי השמן טבולה , בשונה מאגן השפלה, ב"בארה(בתנאים גיאולוגיים שונים 

הטכנולוגיה שפותחה ). ועל כן האתגר הטכנולוגי והסביבתי שם מורכב בהרבה, באקוויפר

החימום ממריץ ומקצר את תהליך . סת על חימום תת הקרקע באופן מלאכותי והדרגתימבוס

החימום ההדרגתי מאפשר את פירוק התרכובות . הקרוגן בפצלי השמן למוצרי נפט" הבשלת"

  .האורגניות הגדולות והכבדות לתרכובות קטנות וקלות יותר

ים לתת הקרקע דרך באמצעות גופי חימום המוחדר, פצלי השמן מחוממים בתת הקרקע

החימום . החום מתפשט בתת הקרקע דרך תצורת הסלע). קידוחי חימום(קידוחים יעודיים 

החומר האורגני , בסביבת טמפרטורה זו. 0C325-הינו הדרגתי ואיטי עד לטמפרטורה של כ

והופך לדלק )  Pyrolysis=' פירוליזה'בתהליך המכונה (נפרד מהסלע ) הקרוגן(האצור בסלעים 

תוצרים אלו זורמים דרך שכבת הסלע המחומם לעבר קידוחים יעודיים . במצב נוזלי וגזיקל 

כשני שליש , בפני השטח. ומשם עולים או נשאבים אל פני הקרקע) קידוחי הפקה(אחרים 

  .מהתוצרים הגזיים מעובים ומתקבל נפט נוזלי

  

                                                           
 .ה ופיתוח של פצלי שמן כמקור אנרגי במחקרשעסקה החברה הממשלתית -"פיתוח משאבי אנרגיה" -א "פמ 1
2 IEI – 0426 –10/02/2013מיום ,  הפקת דלקים מפצלי שמן בשבדיה.  
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" הבשלת"העלאת הטמפרטורה באופן מלאכותי היא המגבירה את עקומת ההתבגרות ו

, כתוצאה מהחימום המלאכותי מתקצר הליך טבעי. החומר האורגני בשכבת פצלי השמן

). מספר שנים בודדות(לתקופה קצרה יחסית , הנמשך בתנאים מתאימים בטבע מליוני שנים

יתרון נוסף של השיטה הוא בהבאה למיצוי וניצול מירב הפוטנציאל של שכבת פצלי השמן 

אלא שהמיצוי התת קרקעי מאפשר את שבירת הקשר הכפול  ,לא רק זאת. בתת הקרקע

, "קל"כך שהתוצר המתקבל הינו נפט , פחמן ויצירת שרשראות הידרוקרבוניים קצרות- פחמן

הפחמן העודף והמרכיבים הכבדים (עשיר במימן וחסר מרכיבים כבדים , דל יחסית בפחמן

, ק במתקני זיקוק עילייםק חוסך בחלק מפעולת הזיקו"המת, לפיכך). נותרים בתת הקרקע

  .וחוסך במפגעי זיהום האוויר הנובעים מזיקוק זה, כפי שמתקיים לאחר כרייה של פצלי שמן

  

ק מתרחש כולו "חשוב לחזור ולהדגיש כי תהליך הפקת הנפט מפצלי שמן בטכנולוגיית מת

על פני הקרקע מתבצעת עבודת ההתקנה וההפעלה של . ללא כל צורך בכרייה, בתת הקרקע

  .וכן של מתקני הטיפול בתוצרים, תשתיות ההפקה

  

  :להפקה בטכנולוגיה זו מספר יתרונות

 .אפשרות לניצול של פצלי שמן הנמצאים עמוק מתחת לפני השטח ללא כרייה  .א
שכרייתם אינה כדאית (אפשרות ניצול מרבצים בהם תכולה נמוכה של חומר אורגני   .ב

 ).מבחינה כלכלית
דרושה בתהליך זה הינה נמוכה יחסית לטמפרטורה שמשמשת טמפרטורת החימום ה  .ג

, פחמן בתנורים בפני השטח לאחר כרייתם-לעיבוד פצלי השמן ושבירת קשרי פחמן

 .וההשקעה האנרגטית ביחס לתוצר נמוכה יותר
על כן חומר הגלם המתקבל הינו באיכות גבוהה יותר , תהליך החימום הוא איטי יחסית  .ד

 ).נפט קל(
בהתאם לגודל שטח ( חימום וניצול בפרק זמן של שנים בודדות – ההפקה זמני תהליך  .ה

 ).ההפקה
בלוח , בהם הסתיימה ההפקה, החתימה הקרקעית מצומצמת וניתן לשקם את השטחים  .ו

 .זמנים קצר ובעלויות נמוכות יחסית
,  מאחר ותהליך ההפקה הינו תת קרקעי כמעט שאינו צורך מים–השיטה חסכונית במים   .ז

בעוד שבשיטת הכרייה נעשה שימוש בכמויות מים גדולות בעיקר לטיפול בפצלים 

 ".משומשים"ה
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III. פריסה מרחבית–עתודות פצלי השמן בישראל   

מטבע . מרבצי פצלי השמן בישראל פרוסים באזורים שונים בנגב ועד לעמק זבולון בצפון

 משלב מספר תנאים המרבץ במרחב שפלת יהודה. הדברים הם משתנים באופיים ובאיכותם

  :ההופכים אותו למתאים ביותר לביצוע הפרויקט

העתודות במרחב זה . )2009, מינסטר (המרבץ הינו האיכותי והעשיר ביותר בישראל 

 . גדולות עשרות מונים מכל מופע אחר של פצלי שמן במדינה
יחיד התנאים הגיאולוגיים היחודיים למרחב זה הופכים אותו לאופטימלי ובפועל לאתר ה 

  : בישראל) In-Situ(המתאים להפקה בשיטת המיצוי התת קרקעי 

, ידי שכבת סלע בלתי חדירה-מי התהום באזור זה מבודדים משכבת פצלי השמן על -

  ; )תצורות מישאש ומנוחה(המגנה על האקוויפר מפני פגיעה ,  מטרים200- בעובי של כ

שיר מאוד בחומר אורגני ע, האגן מאופיין ברמת הומוגניות ליתולוגית גבוהה מאוד -

 .ובחלקים מסוימים בעל עומק ועובי אופטימליים לצרכי הפקה בקנה מידה מסחרי
  

IV. פיילוטשלבי ה   

  :ולתת מענה בסוגיות הבאות  לבסס מסד נתונים לתכנון השלבים הבאים נדרש על מנתהפיילוט

לת בתנאים הגיאולוגיים של מרבץ שפ,  שיטת ההפקה המוצעתישימות טכנולוגית של  .א

 .יהודה

 .צעמום התהליך ההיתכנות כלכלית המצדיקה את ישו   .ב

 . המחייבים ובסטנדרטים הסביבתייםעמידה בתקנים   .ג

 –) History Matching(תיקוף המודלים והוכחת ישימותם בתנאי הגיאולוגיה המקומית    .ד

 .ובכך גם הוכחת יכולת החיזוי של המודלים שפיתחה החברה

ותיקוף הגדרת , וכמות האנרגיה המופקת) י וסופיהתחלת(מדידת מאזן מסת החומר   .ה

  .כמות והרכב הדלקים הנוזליים והגזים ותכונות הסלע בעומק הקרקע, איכות

  

 מאחר שהינם פרמטרים בעלי ,ישנה חשיבות גדולה לדיוק בביצוע הפיילוט ולאיכות הביצוע

בשלבים הבאים חשיבות מכרעת להצלחת הפיילוט וכן לתכנון וקביעת שיטת העבודה שתיושם 

  . אם יוחלט לקדמו, של הפרויקט

  

, שטח זה כולל הן את שטח העבודה האופרטיבי.  דונם25-35השטח הכולל הנדרש לפיילוט הינו 

מתקני האחסון , וטיפול בתוצרי המיצוי בו יוקמו המתקנים הקשורים לחימום תת הקרקע

נלווה הכלול בתחומי הקו הכחול וכן שטח למערך תשתיות )  דונם שיגודרו13-כ(ומתקני הניטור 

המיועד למערך , עצמוהשטח ).  דונם15-כ(קווי תשתית ומערום אדמת חישוף ,  דרך גישה–

  . דונם בלבד0.08שהם , ר" מ81 -   הינו מצומצם מאוד,קידוחי החימום וההפקה
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  :תקופת הפעילות באתר הפיילוט תמשך כשלוש שנים ותכלול מספר שלבים

  .גידורו והכשרת דרך הגישה והתשתיות, זה יכלול ישור השטח שלב :הכשרת האתר 

 3 , קידוחי חימום7מתוכם ,  קידוחים24שלב אשר יכלול ביצועם של : שלב הקידוחים 

הקידוחים . ' מ305עומק הקידוחים יהיה עד .  קידוחי ניטור ותצפית6-  וקידוחי הפקה

  .מחקרהאחרים יהיו קידוחי שפילה ו

  :שלב ההפקה 

גוף החימום . ' מ50עובי השכבה המחוממת יהיה עד . ימשך כשנה: הקרקעחימום תת  -

-לא יבוא במגע ישיר עם הסלע וטמפרטורת החום שיקרין תגיע לכ) Cº640-מגיע לכ(

Cº540 .מגופי החימום החיצוניים'  מ9במרחק , בשל מפל הטמפרטורה המהיר בסלע, 

וטמפרטורת היעד בנפח  ,C˚24- כ שלטמפרטורה הטבעיתב תיוותרטמפרטורת הסלע 

  .C˚325המחומם תהיה 

 חביות 500- כ יופקו כ"בסה. גזיים ומים, תוצרי ההפקה יהיו פחמימנים נוזליים: הפקה -

 ). חביות ביום שיא5-כ(נפט 

הנפט והמים ישונעו . גז ומים, התוצרים השונים יופרדו לדלקים: טיפול בתוצרים -

במחמצן , ידה להפחתת תרכובות חנקןואילו הגז יועבר לטיפול ביח, מהאתר במיכליות

הטיפול יבטיח מענה .  להרחקת תרכובות גופרית ומזהמים נוספיםFGDתרמי ובמתקן 

 .ס"שיעמוד בתקנים המוגדרים על ידי המשרד להגנ

בכדי . עם הפסקת פעולת החימום יחל תהליך קירור תת הקרקע: קירור תת הקרקע -

 .ת השפילהלהאיץ את קצב התהליך יוחדרו מים דרך בארו
קידוחים שיוכשרו כחלק מביצוע כלל הקידוחים עד הגיעם סמוך לגג אזור : קידוחי גלעינים 

יועמקו קידוחים אלו אל תוך , בתום שלב החימום וההפקה ובטרם סגירת האתר. המטרה

לבחינת , משוות) גלעיני סלע(הנפח שחומם ומוצה וישמשו לצורך לקיחת דוגמאות מחקר 

  .טור מי תהום ביחידות הידרולוגיות שונותיעילות ההפקה וני

יושב האתר לשימוש החקלאי ) לאחר כשלוש שנים(בתום הפיילוט  :פינוי האתר ושיקומו 

יושאר צינור , במקרים בהם ידרש שימוש חוזר בחורי קידוח לצרכי ניטור. הנעשה בו כיום

גיים ועל פי כמקובל בקידוחי ניטור הידרולו, בולט מפני הקרקע מוקף בחבית מבוטנת

 .הוראות השרות ההידרולוגי





  
  
  
  
  
  
  
  'אפרק 
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   תאור הסביבה הקיימת- ' פרק א 1

  כללי 1.1

לשעבר משרד (י משרד האנרגיה והמים "הוענק ע) IEI) Israel Energy Initiativesלחברת 

פרק זה סוקר . ר בשפלת יהודה" קמ238-רשיון לחיפושי נפט בשטח של כ) התשתיות הלאומיות

הנתונים הגיאולוגיים ומאפייני הסביבה .  הרשיון שניתן לחברהאת מאפייניו הכלליים של שטח

  .הקיימת מהווים את הבסיס לבחינת החלופות למיקום הפיילוט

  

חלופות המיקום המוצעות ).  דונם שטח אופרטיבי13-כ(הפיילוט יבוצע בשטח מצומצם מאד 

בבסיס  עמדושפירוט מאפייני השטח באזור החלופות הנבחנות והשיקולים , לשטח הפיילוט

  .'בחירת המיקום המועדף מוצגים בפרק ב

ובין ,  משתרע בין קרית גת במערב לבין שיפולי הרי יהודה במזרח,IEI שניתן לחברת ,שטח הרשיון

  .נחל האלה בצפון לבין נחל אדורים בדרום

  

אזור השפלה . שפלת יהודה משתרעת בין מישור החוף במערב לבין הרי יהודה ושומרון במזרח

בחלקו , מעל לפני הים'  מ150-בחלקו המזרחי ועד לרום של כ'  מ450-מרום של כ, פל מערבהמשת

  . המערבי

  

שעליהן נמצאים תלים ',  מ360-300-לאורך מרכז השפלה בולטת שרשרת גבעות ברום של כ

קו התלים מפריד בין השפלה הגבוהה במזרח ). תל עזקה ותל מרשה, למשל(ארכיאולוגיים 

  ").השפלה הנמוכה("לבין מדרגה נמוכה יותר של השפלה במערב ") הההשפלה הגבו("

  

כמות המשקעים : שחון יחסית, האקלים בשפלת יהודה מדרום לנחל האלה עד נחל אדוריים

הטמפרטורה השנתית . מ בדרום" מ300-350-מ בצפון האזור לכ" מ450- פוחתת בהדרגה מ

  ).  בהמשך1.8ראה הרחבה בסעיף ( מעלות 20- הממוצעת קרובה ל

  

,  נחלים יערות-ערכי נוף ותרבות ייחודיים ורגישים , אזור שפלת יהודה מאופיין בערכי טבע

צירי הנחלים שימשו בעבר . ואתרים ארכיאולוגיים הפזורים במרחב גנים לאומיים, שמורות טבע

תופעה . כצירי דרכים קדומות ולצדם ניתן למצוא שרידים של אתרים ארכיאולוגיים שונים

ולצדן , יחודית לשפלת יהודה כולה היא המצאותן של מערות הפעמון הרבות הפזורות באזורי

  ).  בהמשך1.7ראה פירוט בסעיף (כוכבא -מערכות של מערות מגורים ומסתור מתקופת מרד בר

  

מזרחית לשטח הרשיון והעיר -העיר בית שמש המצויה צפון. בשטח הרשיון פזורים ישובים כפריים

הן הערים הגדולות באזור המספקות שירותים , יה מערבית לשטח הרשיוןקרית גת המצו

  .למושבים ולקיבוצים בסביבה

  

  .  הסעיפים הבאים מתארים ומתעדים בפירוט את מאפייני הסביבה הקיימת בשטח הרשיון
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  מפות התמצאות 1.2

  . מציג את גבול שטח הרשיון על גבי מפת סביבה  1.2.1' תשריט מס

  . מציג את גבול שטח הרשיון על גבי תצלום אוויר 1.2.2' תשריט  מס

  

' תשריטים מפורטים של חלופות המיקום ושל שטח החלופה הנבחרת מוצגים בפרק ב: הערה

  .בהמשך
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  שימושי קרקע ויעודי קרקע בשטח הרשיון  1.3

  כללי 1.3.1

תיאור  . בכללובסעיף זה נסקרים שימושי הקרקע ויעודי הקרקע העיקריים בשטח הרשיון

 מוצג לפיילוטחלופות המיקום את   הסובבשל שימושי הקרקע ויעודי הקרקע באזורמפורט 

  . בהמשך2.5בסעיף 

  

  :סקירת שימושי הקרקע ויעודי הקרקע מתבססת על המקורות הבאים

 .סיורים שנערכו באזור התכנית 

 . א ומפות סביבה"בחינת תצ 

  . סקירת תכניות ברמות שונות 

  

  וסביבתושימושי קרקע בתחום שטח הרשיון  1.3.2

  .  לעיל1.2.2' שימושי הקרקע מוצגים בתשריט מס

  

  : פירוט שימושי הקרקע מובא להלן

  :מגורים  .א

 .מ מצפון מזרח לשטח הרשיון" ק3.5- העיר בית שמש נמצאת כ -בית שמש 

 .מ מערבית לשטח הרשיון" ק1- העיר קרית גת מצויה כ -קרית גת  

 ושייך בית שמש למערבית-דרומית קילומטרים 5-  הנמצא כמושב -שדות מיכה  

מ מצפון " תושבים ומצוי כחצי ק350- המושב מונה כ. מועצה האזורית מטה יהודהל

 . לגבול שטח הרשיון

-המושב מונה כ. מועצה אזורית מטה יהודה השייך לבית שמש עיר ליד המושב -זכריה  

 . מ מצפון לגבול שטח הרשיון" ק1.5- תושבים ומצוי כ750

מ " ק1.5- הקיבוץ מצוי כ.  תושבים390- המונה כעמק האלה בקיבוץ -ה "נתיב הל 

 . ממזרח לגבול שטח הרשיון

. מועצה אזורית מטה יהודה ושייך לבית שמש עיר המצוי דרומית למושב -אדרת  

 .יון תושבים וממוקם ממזרח לגבול שטח הרש540-המושב מונה כ

מועצה אזורית מטה  ושייך לבית שמש הממוקם דרומית להשפלה באזור מושב - עגור 

 .  תושבים ומצוי בחלקו הצפוני של שטח הרשיון350-המושב מונה כ. יהודה

מועצה האזורית מטה  ושייך לקרית גת ובית שמש ערים הממוקם בין המושב -לוזית  

 . תושבים ומצוי בחלקו הצפוני של שטח הרשיון350-המושב מונה כ. יהודה

מועצה אזורית  ושייך לבית שמש הנמצא דרומית לישוב קהילתי -און -לי/יםשריג 

מזרחי של שטח - תושבים ומצוי בחלקו הצפון1,100- הישוב מונה כ. מטה יהודה

 . הרשיון
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בתחומי , בית שמשמ מדרום ל" ק10-המצוי כ, עמק האלהמושב ב -גבעת ישעיהו  

 תושבים וממוקם בחלקו הצפון 460-המושב מונה כ . האזורית מטה יהודהמועצהה

 . מזרחי של שטח הרשיון

.  יהודהמועצה אזורית מטה ושייך לבית שמש המצוי דרומית למושב -צפרירים  

  . תושבים וממוקם בחלקו הצפון מזרחי של שטח הרשיון330-המושב מונה כ

 300-הקיבוץ מונה כ. השייך למועצה האזורית יואב, חבל לכיש בקיבוץ -בית ניר  

 .תושבים ומצוי בחלקו המערבי של שטח הרשיון

, קרית גתמ צפונית מזרחית ל" ק7- ומצוי כמועצה אזורית יואב השייך לקיבוץ -גלאון  

 . וממוקם בחלקו המערבי של שטח הרשיון,  תושבים350-הקיבוץ מונה כ. 353על כביש 

-הקיבוץ מונה כ.  בית גוברין הקדומה המצוי ממערב לחבל לכישקיבוץ ב -בית גוברין  

 .   תושבים וממוקם במרכז שטח הרשיון270

 270-המושב מונה כ. בית גובריןמ צפונית מזרחית ל" ק5-  המצוי כמושב -שה נחו 

 . תושבים וממוקם בחלקו המזרחי של שטח הרשיון

. מועצה אזורית לכיש מושב המצוי בחלקו הדרומי של שטח הרשיון ושייך ל-לכיש  

 .  תושבים590-המושב מונה כ

. מועצה אזורית לכיש ושייך לקרית גת עיר המצוי ליד החבל לכיש במושב -שדה משה  

 . תושבים וגובל בשטח הרשיון ממערב390-המושב מונה כ

 תושבים וגובל 450- המושב מונה כ. האזורית שפירמושב השייך למועצה  - מושב נועם 

 . בשטח הרשיון ממערב
  

  :3תעסוקה ומסחר, תעשיה  .ב

 . מ ממערב לשטח הרשיון" ק1.5-אזור התעשייה של קרית גת משתרע כ 

 . מערבית לשטח הרשיון-מ צפונית" ק3-אזור התעשייה של בית שמש מצוי כ 

המפעל מייצר .  בקיבוץ בית גוברין מצוי-" בונד.י'ג. בי- י פולימרים'ג.בי" מפעל  

חיפוי איטום , פולימרים אקריליים ופיגמנטים ומתמחה בייצור של פתרונות הדבקה

 . ובידוד

 .ה" מצוי בשוליים המערביים של קיבוץ נתיב הל4מפעל תמי  
  

    4מוסדות ציבור  .ג

 .  נערים60-בכפר חיים כ, הינו מעון לנוער חרדי בסיכון,  כפר זוהרים-כפר נוער זוהרים  

 בית אבות סיעודי המצוי ברביע הדרום מזרחי של צומת - "בית האלה"בית אבות  

 .  מאושפזים ואנשי צוות120- האלה ומאכלס כ

 . נחושה ולכיש–בתי ספר מצויים בישובים : בתי ספר 

 

                                                           
  . תעסוקה ומסחר בתוך הישובים לא פורטומוקדי 3
 . מחוץ לתחומי הישוביםגדולים מוסדות ציבור סקירה זו מתמקדת ב 4
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  חוות בודדים  .ד

  .מ ממזרח לצומת האלה" ק1.5-חוות בודדים הממוקמת כ: חוות צוק 

  

  שטחים פתוחים   .ה

יערות ושטחי חקלאות נרחבים , גנים לאומיים,  הרשיון מצויים שמורות טבעבשטח

  .  בהמשך1.6המפורטים בסעיף 

  

  שונות   .ו

 . בסמוך לישובים,  מספר בתי עלמין קטנים מצויים בשטח–בתי עלמין  

 . 38 מצוי מדרום לצומת האלה מזרחית לכביש  -מרכז מכבי אש  

מזרחי של שטח הרשיון ומשתרעים ממזרח - מצויים בסמוך לגבולו הדרום-שטחי אש  

 . לו

בפארק מצויים מתקנים .   פארק הנמצא צפונית מזרחית למושב לכיש-"אקשן פארק" 

 .ואטרקציות שונים

ממערב לשדות ,  מצוי בסמוך לגבולו הצפוני של שטח הרשיון–אתר פסולת חרובית  

 .מיכה

 :טיהור שפכיםבאזור הפרויקט מצויים מספר מתקני : מתקני טיהור שפכים 

 ש בבית ניר"מט -

 ה"ש בנתיב הל"מט -

 ש בבית גוברין"מט -

 מאגר קולחין לכיש -

 

  :תשתיות  .ז
  קווי חשמל

קו חשמל ראשי עובר בסמוך לגבול המערבי של שטח הרשיון בחלקו הצפוני  

 . של שטח הרשיון בין תל צפית לעגור
דרומי עובר בחלקו ה, המזין את ישובי דרום הר חברון, קו חשמל ראשי נוסף 

  .א" מזרחה בתחום ש6של שטח הרשיון ונע מכיוון כביש 

  .38קו חשמל עובר לאורך כביש  

  קווי מים

בין הישובים שדות מיכה , 38לאורך כביש , 375קווי  מים עוברים לאורך כביש  

  .35 נחושה ולאורך כביש - לוזית וצפרירים -

  קווי ביוב

  .קווי הביוב וקולחין עוברים במקביל לקווי המים 

 תכנית חברת מקורות 2011בסמוך לאתר הפיילוט המבוקש אושרה בספטמבר  

 .להנחת קו מי קולחין מטוהרים משדות מיכה לרוגלית

 . בהמשך1.10 ראה סעיף -  דרכים ומסילות  .ח
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  מחוזיות ומקומיות , תכניות מתאר ארציות 1.3.3

ודי קרקע מחוזיות ומקומיות המגדירות יע, להלן תיאור תמציתי של תכניות מתאר ארציות

  . בעלי חשיבות באזור התכנית

  

 תכניות ארציות 1.3.3.1
  :אות הבאות אין מרכיבים בתחום התכנית או בקרבתה"לתמ

אתר מחצבת עציונה :  תכנית מתאר ארצית לשטחי כריה- ) על תיקוניה (14א "תמ -

בשטח הרשיון . מ ממזרח לשטח הרשיון" ק7ואתר זנוח מצויים במרחק העולה על 

 .י כריהאין מחצבות או שטח

 . תכנית מתאר ארצית לבתי עלמין- 19א "תמ -

  .  תכנית מתאר ארצית לגז טבעי- ) על תיקוניה (37א "תמ -

  

  3א "תמ

  ). 1.9.76 - מאושרת מיום ה(תכנית מתאר ארצית לדרכים 

מטרת התכנית להתוות את רשת הדרכים הארצית ולקבוע את דירוגן ותפקודן של דרכים 

  . אלו

  

  : אזור שטח הרשיון דרכים אלותשריט התכנית כולל ב

  . מוגדר כדרך מהירה,  העובר בשוליו המערביים של שטח הרשיון6כביש  * 

 המגיע מכיוון ירושלים ומתחבר לצומת 375 החוצה את שטח התכנית וכביש 35כביש  * 

  .מוגדרים כדרכים ראשיות, האלה

   . יון במנהרה המוגדר כדרך ראשית חוצה את חלקו הצפוני של שטח הרש39 כביש -

  .  החוצים את שטח התכנית מוגדרים כדרכים אזוריות358 וכביש 353כביש , 38כביש * 

   .3א "מציג את שטח הרשיון על רקע תמ'  א1.3.1' תשריט מס

  

   א29 שינוי 3/א"תמ

.  ממחלף האלה ועד כביש הטבעת המערבית בירושלים39' התכנית מיעדת שטח לדרך מס

  .  המועצה הארצית ומצויה בהליך אישור למתן תוקףהתכנית אושרה על ידי 

במסגרת התכנית מתוכנן מחלף  . 375'  תחליף את דרך אזורית מס39' הדרך הראשית מס

  .בצומת האלה

  

   .א 29 שינוי 3א "מציג את שטח הרשיון על רקע תמ'  ב1.3.1' תשריט מס
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  8א "תמ

מטרת ). 21.6.81מאושרת מיום (תכנית המתאר הארצית לשמורות טבע וגנים לאומיים 

  .לשמורות טבע או לשמורות נוף, התכנית לקבוע שטחים לגנים לאומיים

  

  :כמפורט להלן, א מסומנים מספר גנים לאומיים ושמורות בשטח הרשיון"בתמ

  . נכלל בחלקו הדרומי של שטח הרשיון): מערת סמך(עבדאללה ' גן לאומי שייח -

  .  דרומי של שטח הרשיוןנכלל בחלקו ה: גן לאומי תל לכיש -

  .מדרום ללוזית, שמורת נוף מערות לוזית מצויה במרכזו של שטח הרשיון -

  . מצויה בחלקו המזרחי של שטח הרשיון: שמורת טבע עדולם -

  . מצוי על גבולו הצפוני של שטח הרשיון: גן לאומי תל עזקה -

 . מערבי של שטח הרשיון- מצוי על גבולו הצפון: גן לאומי תל צפית -

  .מצוי בחלקו המזרחי של שטח הרשיון:  לאומי בית גובריןגן -

  . מצויה צפונית לשטח הרשיון: שמורת טבע עמק האלה -

מזרחיים נמצאים בדרום שטח - שוליה הצפון): גבעות אמציה(שמורת טבע גבעת גד  -

 . הרשיון
  

 . בהמשך1.6.1תיאור השמורות מוצג בסעיף 
  

   .8א "רקע תמ מציג את שטח הרשיון על 1.3.2' תשריט מס

  

  10/ב/10א "תמ

  .17/11/2005-התכנית אושרה ב. תחנת כח פנים ארצית ותחנת מיתוג צפית

  . מטרת התכנית לייעד שטח לתחנת כח ומיתוג פנים ארצית ולקבוע הוראות הפעלה

  

  .האתר הוקם ממערב לשטח הרשיון

  

  .10/ב/10א "מציג את  שטח הרשיון על רקע תמ 1.3.3' תשריט מס

  

   12א "תמ

  .התכנית טרם אושרה. תכנית מתאר ארצית למפעלי תיירות ונופש

  

באזור זה מציעה ". ארץ המערות-אזור בית גוברין"שטח הרשיון נכלל באזור המכונה 

עידוד , התכנית המשך חשיפת מערות נוספות באזור והכשרתן לביקור ולפעילות מסחרית

   . רשות ובמקומות המתאימיםלינה כפרית בישובי האזור ופיתוח חניוני נופש בחו
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  16א "תמ

  ).2/3/1989 -מאושרת מיום ה(תכנית מתאר ארצית לסילוק אשפה 

מטרת התכנית לקבוע אתרים מתאימים מבחינה סביבתית וכלכלית לסילוק אשפה 

  . במדינה

  

המצוי מערבית לקיבוץ בית ") כלנית("התכנית הארצית מיעדת שטח לאתר פסולת 

  . הרשיוןבתוך שטח, גוברין

 התכנית אתר לסילוק מייעדת) בגבולו הצפוני של שטח הרשיון(ליד מושב שדה מיכה 

  .  אשפה מקומי

  

  . 16א "מציג את שטח הרשיון על רקע תמ 1.3.4' תשריט מס

  

  22א "תמ

מטרת התכנית הינה ). 16.11.95מאושרת מיום (תכנית המתאר הארצית ליער ולייעור 

, התכנית קובעת היתרים, כמו כן. יערות לפי סיווגים שוניםלהגדיר ולקבוע שטחים עבור 

  . הגבלות ואיסורים לגבי שימושי הקרקע בשטחי יער או שטחים המיועדים לייעור

  

א עולה כי שטחים נרחבים מאוד בתוך שטח הרשיון מוגדרים כיערות נטע "מתשריט התמ

  .  יערות לשימור ויערות פארק, אדם

  

   .22א "ת שטח הרשיון על רקע תמ מציג א1.3.5' תשריט מס

  

   34א "תמ

  ). 19/6/2003אושרה ביום (תוכנית מתאר ארצית למשק המים והביוב 

תוך שמירה על , מטרתה של התוכנית היא התווית פתרון לנושא השפכים במדינת ישראל

שטחים , מי תהום, איכות מים עיליים לרבות מי נחלים, איכות הסביבה, בריאות הציבור

  . תוך מתן משקל לשיקולים של יעילות כלכלית, חקלאות וערכי טבע ונוף, םפתוחי

  

  ).גוברין ולכיש, האלה(התכנית מסמנת שלושה נחלים החוצים את שטח התכנית 

  . שטח לאיתור מאגר מי קולחין מסומן בחלקו המערבי של שטח הרשיון

  

   .34א " מציג את שטח הרשיון על רקע תמ'א1.3.6' תשריט מס
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  3/ב/34א "תמ

  ).2006התוכנית מאושרת מדצמבר (תכנית המתאר הארצית לנושא ניקוז ונחלים 

מטרתה של התוכנית להבטיח תפקודם של נחלים כעורקי ניקוז להולכת מים וצמצום 

יחד עם הבטחת המשך קיומם ותפקודם של , נזקי שיטפונות הנגרמים מנגר עילי וסחף

  .נחלים וסביבתם

  

מוגדרים כעורקי ניקוז משניים , החוצים את שטח הרשיון, גוברין ולכיש, הנחלים האלה

, מציר העורק'  מ50השטח המוגדר כרצועת ההשפעה של עורק משני הינו . וכנחל לתכנון

  . מציר הנחל'  מ100השטח המוגדר כתחום נחל לתכנון הינו 

  

בע ולשקמם וכן ברצועות לתכנון הנחלים יש לשמור על ערכי הט, על פי הוראות התכנית

תכנון תשתיות . להבטיח כי לא תהיה פגיעה באפשרות לקיים בהם פעילות של פנאי ונופש

תוך , מעל ומתחת לעורק בתחום המוגדר כנחל וסביבתו יבטיח את שילובם בסביבה

ותוך מתן אפשרות למעבר , הימנעות מפגיעה סביבתית ומפגיעה ברצף האקולוגי של הנחל

  .במסדרון הנחל וגדותיובעלי חיים ומטיילים 

  

א "בנוסף לנחלים אלה חוצים את שטח הרשיון עוד מספר ערוצי נחלים המוגדרים בתמ

יובלים של נחל (פול נחל ,  נחל עוזרר,)יובל של נחל האלה (נחל לוזית: ם משנייםקירוכע

  רוחב.5)יובלים של נחל לכיש (ונחל נעם, נחל מראשה, רוךנחל , נחל שחריה, )בית גוברין

 50מכל צד ורוחב רצועת ההשפעה הינו '  מ5הינו , ים משניים ככללרקרצועת המגן של עו

  .מכל צד' מ

  

תותר הקמת מתקנים ומבנים בתחום רצועת המגן " בתקנון התכנית קובע כי 7.4ק "ס

אם לדעת מוסד התכנון אין חשש שיגרמו לזיהום , וההשפעה של עורק ובפשטי הצפה

  ".המים

  

  .3/ב/34א " מציג את גבול שטח הרשיון על רקע תמ'ב1.3.6' תשריט מס

 
  4/ב/34א "תמ

העשרה והגנה , החדרה, איגום מים עיליים, תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים

  ). 12/07/07מאושרת מיום (על מי תהום 

, העשרה והגנה על מי תהום, החדרה, מטרת התכנית ליצור מסגרת תכנונית לאיגום מים

  . ימור וניצול מיטביים של מי הנגר העילי תוך הקטנת נזקי הצפותהמשולבת עם ש

  

תנאי להפקדת תכנית ). 29-30ק "ס(על פי תקנון התכנית ' שטח הרשיון מוגדר כאזור ב

המאפשרת הקמת מפעלים או מתקנים בהם נעשה שימוש בכמות דלק העולה , בתחום זה

, ליצירת קיטור) למעט גז( ערך ק דלק או חומר בעירה שווה" מ100תית של נעל צריכה ש

                                                           
 .פי שמות הנחלים במפות סימון שבילים-א צויינו על" במפות התמשלא תוייגו בשמםשמות הערוצים  5
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תהיה הגשת , וכן מפעלים בהם מופעלים מתקנים לריאקציות כימיות, חום או חשמל

  . נספח הבוחן את השפעות התכנית על מי תהום ואמצעים למניעת פגיעה במי התהום

  

  5/ב/34א "תמ

מאושרת (מערכת הפקה והולכה של מים , תכנית מתאר ארצית משולבת למשק מים

  ). 2009מבר מספט

  . מטרת התכנית לגבש מסגרת להסדרת שימושי הקרקע הקשורים למשק המים

  

  . התכנית מסמנת מספר קווי מים החוצים את שטח הרשיון

  

  .5/ב/34א " מציג את גבולות שטח הרשיון על רקע תמ'ג1.3.6' תשריט מס

  

  35א "תמ

מטרת ). 27/11/2005מאושרת מיום (תכנית המתאר הארצית המשולבת לפיתוח ובנייה 

התכנית לקבוע מדיניות ולגבש מסגרת תכנון ובניה של מגורים ותעסוקה בהיבטים 

תכנית זו מחליפה את תכנית המתאר הארצית . 2020חברתיים וכלכליים לשנת , פיזיים

   .31' מס

  

שמטרתו לאחד ברצף , שטח הרשיון מוגדר על פי התכנית הארצית כמרקם שמור משולב

תוך יצירת שדרה ירוקה מצפון לדרום ואזורי חיץ , נוף ומורשת, אותחקל, ערכי טבע

  .  פתוחים לאורך ערוצי נחלים ראשיים

  

נופית -על פי תשריט ההנחיות הסביבתיות מוגדר שטח הרשיון כבעל רגישות סביבתית

הוראות התכנית קובעות כי בשטח . גבוהה בו פזורים שטחי יער נרחבים ושמורות רבות

תוך ביקורת ומעקב של המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע , וח זהירזה יעשה פית

  .והגנים

  

מכלול נופי הינו . החלק המערבי של שטח הרשיון מוגדר בתכנית הארצית כמכלול נופי

פי הוראות התכנית פיתוח תשתיות -על. שטח פתוח ברובו בעל רגישות נופית גבוהה

חר שנפסלו חלופות שאינן מעבירות במכלול נופי יעשה באופן זהיר ומבוקר ורק לא

  .  ובתחומתשתיות 

  

  . גוברין ולכיש, נחל האלה: בתשריט התכנית מסומנים שלושה ערוצי נחלים

  

שטחים /שטחים ביטחוניים/חלקו הדרום מזרחי של שטח הרשיון חודר לתחום שטחי אש

  . סגורים

  

מפות יעודי הקרקע מציגים את גבול שטח הרשיון על רקע ' וב'  א1.3.7' תשריטים מס

  . 35א "וההנחיות הסביבתיות בתמ
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 תכניות מחוזיות 1.3.3.2
להלן תיאור יעודי .  מחוז ירושלים ומחוז דרום–שטח הרשיון מצוי בתחום שני מחוזות 

  .הקרקע בתכניות המחוזיות

  

  מחוז ירושלים

   תכנית מתאר מחוזית למחוז ירושלים– 1מ "תמ

  .31/3/1977-התכנית אושרה ב

  

כקרקע חקלאית ,  מגדיר את רוב השטח המשתרע מצפון לצומת נחושהמ"תשריט התמ

  . בה פזורים יערות ושמורות טבע

  

 1מ "מציג את גבול שטח הרשיון על גבי מפת יעודי הקרקע בתמ'  א1.3.8' תשריט מס

  . 14/4מ "ותמ

  

   צומת האלה-13/מ "תמ

  . 13/12/1979 -התכנית אושרה ב

  

לתחנת דלק ולמתחם שירותי דרך ומסעדה , ) קומות3עד (התכנית קובעת אזור למלון 

  . ברביע הדרום מזרחי של צומת האלה

  

  .3/1מ "מציג את תמ 1.3.9' תשריט מס

  

   15/מ "תמ

  .4/4/1982-התכנית אושרה ב

  

  . מטרת התכנית היא תיחום שטח מושב נחושה וקביעת יעודי הקרקע בשטחו

  

  . 5/1מ " לעיל מציג את תמ1.3.9' תשריט מס

  

   כפר גמילה זוהרים-127/מ "מת

  . 28/4/1998התכנית אושרה ב 

  .מטרת התכנית היא  שינוי יעוד מחקלאות לשטח למוסד

  . מדרום לשמורת חורש עדולם, 35התכנית כוללת שטח למוסד ציבורי בסמוך לכביש 

   

  .27/1מ " לעיל מציג את תמ1.3.9' תשריט מס

  130/מ "תמ

  .11/9/2008שלים הופקדה בתאריך תכנית המתאר המחוזית החדשה לירו
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לאפשר את התנאים הדרושים לתפקוד היעיל ולפיתוח הכלכלי של מחוז "ת ימטרת התכנ

  ....."כמרחב הכולל את בירת ישראל, ירושלים

  

התכנית מגדירה שטחים נרחבים בשטח הרשיון כשמורות וכיערות בהם מפוזרים שטחי 

  . חקלאות

  . אזור נחל וסביבתולאורך נחל האלה מגדירה התכנית 

  .מסומן מעבר אקולוגי) מצפון לו (375ממערב לצומת האלה ובמקביל לכביש 

  . מחלף, בצומת האלה מסומן בתשריט התכנית

צפרירים ,  בסמוך לישובים גבעת ישעיהו38אחד עובר לאורך כביש ) ציר מקורות(קו מים 

בין שדות מיכה ללוזית שני עובר במרכז שטח הרשיון ) ציר מקורות(קו מים . ונחושה

בין , 383מערבית לכביש -ו עוברים דרום" ק400קו מתח עליון וקו . ונמשך מעט דרומה

  . מערב-בציר מזרח, שדות מיכה לעגור

  

  . 30/1א "מציג את תמ 1.3.10' תשריט מס

  

  מחוז דרום

  414/מ "תמ

  . 2000התכנית אושרה בינואר . תכנית מתאר מחוזית למחוז דרום

בהתבסס על משאבי הטבע באזור , ית לאפשר בניה ופיתוח בשטח מחוז דרוםמטרת התכנ

  . כנדרש עקב התחזיות לגידול האוכלוסייה ולקליטת עליה, תוך כדי צמיחה כלכלית

  

  . כיערות וכשטחים חקלאיים, התכנית מגדירה שטחים בשטח הרשיון כשמורות

יון על רקע מפת יעודי הקרקע לעיל מציגים את גבול שטח הרש' וב'  א1.3.8 'תשריטים מס

  . 14/4מ "ומפת התשתיות בתמ
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 תכניות מתאר מקומיות  1.3.3.3
   תכנית מתאר למועצה האזורית מטה יהודה- 200/מי

 הינה תכנית המתאר הישנה של המועצה האזורית מטה יהודה שאושרה 200/תכנית מי

  . 15/11/1979-ב

  .  בשטחיעודי הקרקע המופיעים בתכנית אינם תואמים את המצב

  .  נמצאת בשלבי הכנה וטרם אושרה2000/תכנית מתאר חדשה מי

  

  . מציג את תכנית המתאר של מועצה אזורית מטה יהודה1.3.11' תשריט מס

  

   מרחב מטה יהודה– פיתוח תיירות ויזמות כלכלית ועסקית במושבים –ב 200/מי

  . 21/06/2004התכנית מאושרת מיום 

ויזמות כלכלית ועיסקית במושבים במרחב תכנון מטה התכנית מאפשרת פיתוח תיירות 

  .יהודה

  .לתכנית לא נערך תשריט

  

  תכנית מתאר למועצה אזורית יואב -6/02251/' תכנית מס

  .12/1/2006התכנית מאושרת מיום 

, י קביעת הוראות"ע, מטרת התכנית לקבוע יעודי קרקע בתחום המועצה האזורית יואב

  . הנחיות ומגבלות בניה

בתשריט . ית משתרעת בחלקו המערבי של שטח הרשיון ומיעדת את רובו לחקלאותהתכנ

  .לנטיעות ולגנים לאומיים, התכנית מסומנים שטחים ליערות

  .מסומן דרומית מערבית לקיבוץ בית גוברין" כלנית"אתר סילוק פסולת 

  .אזורי תעשיה ומסחר מסומנים ממערב לקיבוץ בית גוברין ומדרום לבית ניר

  

  . מציג את תכנית המתאר למועצה אזורית יואב 1.3.12' ט מסתשרי

  

 תכניות מפורטות  1.3.3.4
סעיף זה סוקר את תכניות בנין העיר המפורטות בישובים המצויים בתחום שטח הרשיון 

  .ובסמוך אליו

  

  : המאושרות לפי ישובים העיקריותלהלן רשימת התכניות

 2/108/03/6: גלאון -

 4/142/03/6, 3/142/03/6, 1/142/02/6, בית ניר -

 5/ 1114/ 2, 5/ 1114/ 1, י/310/מי: ליאון-שריגים -

 2-544/במ/מי, ב544/במ/מי: גבעת ישעיהו -

  105/יג:צפרירים -

 984/מי, 960/מי, 58/יג: עגור -



  

19 
  

 

 א/572/מי, 572/מי: לוזית -

 840/במ/מי, א840/מי: זכריה -

 א518/במ/מי: שדות מיכה -

 ב/533/מי ,א/533/מי:אדרת -

 684/מי: ה"תיב הלנ -

 8/201/03/6, 3/201/03/6: לכיש -

 232/03/6, 4/197/03/6, א1/104/02/6: בית גוברין -

 וקביעת 22א " תכנית מתאר מפורטת למתחמי יערות בתמ1035/מי: צומת האלה -

   04/09/2012התכנית מאושרת מיום . מסגרת תכנונית ליער האלה

  

החלות בסביבה הסמוכה לחלופות , תיאור יעודי הקרקע הכלולים בתוכניות המפורטות

  . בהמשך' יוצג בפרק ב, המיקום
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 פרוגראמות ותכניות בהכנה, תכניות אב 1.3.3.5
קודמו , בשל ערכיותו הרבה של האזור ופוטנציאל הפיתוח הגלום בו לתיירות ונופש

בנוסף לתכניות המוצגות בהמשך ישנן . יוזמות רבות לפיתוח תיירות בשטח הרשיון

תכנית אב , יהודה-תכנית אב יואב: תכניות נוספות הנמצאות בשלבי תכנון שונים

הכנת מתווה , שפיר-לכיש- נגב קרית גת-2000שותפות , בעמק גובריןלפיתוח תיירות 

  . רעיוני לעמק גוברין ותכנית להרחבת הגן הלאומי תל צפית

  

  תכנית למרחב הביוספרי בשפלת יהודה

התכנית למרחב הביוספרי בשפלת יהודה הוכנה בעקבות תכניות שהונחו בפני המועצה 

בשל ערכיותו האקולוגית וערכי . ישובי באזורהארצית לתכנון ובנייה לעיבוי המערך הי

פי - דרשה המועצה הארצית לערוך תכנון כולל על, המורשת הרבים הכלולים במרחב

  .עקרונות של מרחב ביוספרי

 וטרם קיבלה מעמד 2003התכנית הוצגה למועצה הארצית לתכנון ובנייה בדצמבר 

המשרד , משרד הפנים, התכנית שהוכנה בשיתוף עם מנהל מקרקעי ישראל. סטטוטורי

מקובלת על הגופים , רשות הטבע והגנים והקרן הקיימת לישראל, להגנת הסביבה

  . הירוקים ומהווה מסמך מנחה בועדות התכנון

  

לפיו האדם , העיקרון עליו מתבסס הרעיון של שמורה ביוספרית הוא פיתוח בר קיימא

ח יהיה פיתוח זהיר ומושכל על פי עקרון זה כל פיתו. מהווה חלק מהמערכת האקולוגית

  .אשר יעשה תוך שמירה על משאבי הטבע

  

תוך , מרחב ביוספרי מוגדר כמרחב שבו מתקיים איזון בין צרכי הטבע לבין צרכי האדם

  . התמקדות בהגנה על שטחים פתוחים ועל המערכת האקולוגית

  

מתאים באמצעות תכנון , מטרת התכנית למרחב הביוספרי של שפלת יהודה הינה לשמר

אשר יהווה מרחב , ר באזור שפלת יהודה" קמ615- תא שטח ששטחו כ, ופיתוח בר קיימא

  .במסגרתו יוקצו שטחים נרחבים לשטחי יערות ושמורות, ביוספרי

  

  . רוב שטח הרשיון כלול בתוך המרחב הביוספרי והוא מהווה כמחצית ממנו

  

אזורים עיקריים בעלי הוראות התכנית למרחב הביוספרי מחלקות את המרחב לשלושה 

על כל אחד מאזורים אלו . אזור חיץ ואזורי מעבר, אזור גלעין: רמות רגישות שונות

  . בהתאם למידת רגישותו, מוטלות מגבלות פיתוח שונות

   

שמטרתו לאפשר את קיומן של אוכלוסיות ,  שטח שמור ללא כל הפרעה- אזור הגלעין

פרי של שפלת יהודה נעשתה אבחנה בין במרחב הביוס. המינים המאפיינים את המרחב

שבו תתאפשר , לבין גלעין מבוקר, בו כל פעילות אנושית תהיה מבוקרת, גלעין שמור

  .עם פיתוח מוגבל, פעילות מבוקרת של קהל באתרי מורשת
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  . על פי הנחיות התכנית יש להימנע מהקמת מתקני תשתית כלשהם בשטח הגלעין

  

שמורות טבע , אזור החיץ כולל פארקים. זור הגלעין  האזור העוטף את א- אזור החיץ

אתרי תיירות ונופש , באזורים אלה מרוכזים אתרים קולטי קהל. ושטחים פתוחים

המשמש להגנה על , במרחב שפלת יהודה נעשתה אבחנה בין חיץ מבוקר. ומסלולי טיולים

רכיותו נמוכה שע, לבין חיץ משולב, והפעילות המותרת בו מוגבלת יחסית, אזורי הגלעין

  .ולפיכך גמישות הפיתוח בו רבה יותר, יותר

על פי הנחיות התכנית למרחב הביוספרי יש להימנע מהקמת מתקני תשתית כגון 

  . מזבלות וכדומה באזור החיץ, מכוני טיהור שפכים, שים"תחמ

  

 באזורים אלה מרוכזים מרבית נפח הפיתוח והפעילות הכלכלית בשיתוף - אזור המעבר

האזור מהווה חלק אינטגראלי מהמרחב הביוספרי והפעילות המתרחשת בו . יםהתושב

  . צריכה להתחשב באזורי החיץ והגלעין הסמוכים

על פי הנחיות התכנית באזורי המעבר יש לשלב תכנון נופי בפיתוח תשתיות החל משלב 

  .איתור השטח

  

  :ל מוגדרים גם מכלולים שונים"באזורים הנ

  . המקשר ביניהם, ים אתרי מורשת ומרחב נופי נצפה הכולל-  מכלולי מורשת

ומכלול נוף " מכלול מדרגות",  הכוללים את עמקי הנחלים– שלושה מכלולים נופיים

כרצועת המעבר של שינוי הגובה בין אזורים "מכלול מדרגות מוגדר בתכנית (קדומים 

  ").גיאומורפולוגיים בעלי גבהים שונים

ות שימור ושיקום שונות ונערכו להם הנחיות תכנון בכל אחד מהמכלולים נקבעו דרג

  . ייחודיות

  

  .  מציג את מפת האזורים הביוספריים' א1.3.13' תשריט מס

  . מציג מפת מכלולי נוף ומורשת של תכנית המרחב הביוספרי'  ב1.3.13' תשריט מס

  

  תכנית אב לשיקום ופיתוח נחל לכיש ויובליו

מטרת התכנית לשקם את הנחל . 2000ה בשנת תכנית האב לנחל לכיש גובשה ואושר

למעט קטעים , ולשמרו כנחל אכזב, ויובליו בראיה הכוללת מכלולים של ערכי טבע ונוף

התכנית מתייחסת אל הנחל כאל ציר נוף ירוק החוצה יחידות נוף . רטובים קיימים

  .שבהם מוקדי נופש ותיירות, מגוונות ומקשר בין מכלולים שונים

  

   מטה יהודה–יירות ופיתוח הכפר תכנית אב לת

התכנית . 2/08/2011י הועדה המחוזית ירושלים ביום "תכנית אב זו נדונה ואושרה ע

משרד , משרד התיירות, משרד הפנים, ידי המועצה האזורית מטה יהודה- מקודמת על

חזון התכנית הוא למצב את מרחב מטה יהודה על מפת התיירות של . י"החקלאות וממ

 –אה ירוקה וכמוקד לתיירות נופש ופנאי במרחב הבין מטרופוליני ירושליםישראל כרי

התכנית עוסקת בגיוון התעסוקות הנלוות ,  מרחביים–בהיבטים הפיזיים . תל אביב
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בדגש על אלו המשתלבות עם המשק החקלאי המשפחתי , לחקלאות בישובי מטה יהודה

שאינן מוטות , קות לא חקלאיותתוך העדפתן על פני תעסו, והנושאות אופי כפרי מובהק

התכנית מעודדת מרכיבי תיירות שנשענים על החקלאות ומשתלבים במסגרת . כפר

, מגבנות, חוות צאן, יקבים(קובעת אלו שימושים מותרים , האופי הכפרי של הישובים

הועדה . מה הם היקפי הבינוי ופרישתם המרחבית, )צימרים ועוד, שירותי הסעדה

 אשר על פי עקרונותיה יאושרו תכניות ,כנית זו כמדיניות תכנוןהמחוזית אימצה ת

  .מפורטות לשימושים תיירותיים בזיקה חקלאית במטה יהודה

  

  תכנית אב למועצה אזורית לכיש 

תכנית זו . י"משרד התחבורה וממ, ש"משהב,  עבור משרד הפנים1997הוכנה בשנת 

אך היא כוללת המלצות , טורימהווה מסגרת תכנונית אזורית כוללת ללא מעמד סטטו

בחינת מגמות ההתפתחות של מרחב : בין מטרות התכנית. להמשך תכנון סטטוטורי

ניתוח היחסים בין , ניצול המרחב האזורי בצורה יעילה לצרכי פיתוח האזור, המועצה

הישובים והתווית תכנית לפיתוח הישובים על רקע ההתפתחות הדמוגרפית ופיתוח מגזר 

  .רותהנופש והתיי
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  גיאולוגיים-מאפיינים הידרולוגיים והידרו 1.4

  כללי 1.4.1

ניתוח התנאים הגיאולוגיים וההידרולוגיים במרחב הרישיון נשען על מכלול מחקרי 

במוקד . הכולל סקירה של מאמרים רבים וממצאי קידוחים קודמים, נרחב ביותר

ר כלל ואש, שנעשה בכפוף להנחיית משרד האנרגיה והמים, המחקר עמד הליך סקר

פריסת הקידוחים נקבעה על .  קידוחי מחקר בפריסה מרחבית רחבה6ביצועם של 

. דעת הסמכות המקצועית במשרד האנרגיה והמים כך שתשקף נכונה את מבנה האגן

צילומי טלויזיה של הקדח , )לוגים(במסגרת הסקר נעשו בשטח מדידות חשמליות 

)Optical Televiewer( , מבחני החדרה)Slug Test( ,מבחני חוזק סלע , מדידות מפלסים

ההליך כלל גם הוצאת גלעיני . בתת הקרקע ונלקחו דיגומים כימיים ואיזוטופיים

הפטרופיזיים , הגיאוכימייםסלע רציפים ובחינת מעבדה של הפרמטרים 

הבדיקות בוצעו במעבדות המחלקה . של הגלעינים) הסלעחוזק (הגיאומכניים ו

במעבדת המכון הגיאולוגי , גוריון- באוניברסיטת בןלמדעי הגיאולוגיה והסביבה

  . בארצות הבריתShale Tech International- וWeatherfordהישראלי ובמעבדות 

  

, IEI מציג את גבולות הרשיון ואת מיקום קידוחי הסקר שבצעה 1.4.0' תשריט מס

י "רו עכפי שנמס(תוך ציון רדיוסי המגן , )קידוחי הפקה וניטור(קידוחי מי תהום 

באזור הרשיון לא . בסביבת הרשיון ואת המעינות, )2ראה נספח  –משרד הבריאות 

  .קיימים אזורי החדרה

.  להלן1.4.1ומפורטים בטבלה , נתוני קידוחי המים התקבלו מהשירות ההידרולוגי

במפה מסומנים גם . Yן מסומנים במפה באות "קידוחי מקורות לאקוויפר ירת

י השירות הידרולוגי במהלך "שמפלסיהם נמדדו ע, יאוקןקידוחים לאקוויטרד הא

  .Eאלו מסומנים במפה באות , השנתיים האחרונות
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  מעיינות וגופי מים בתחומי הרשיון, קידוחי מים 1.4.2

הקידוחים .  ובסביבתורחב הרישיוןמהטבלה הבאה מפרטת את קידוחי המים ב

  . לעיל1.4.0מסומנים בתשריט 

  

   ובסביבתו הרישיוןמרחבם בקידוחי מי: 1.4.1' טבלה מס

תאריך 

  מדידה

רום מפלס 

מעל פני ' מ(

  )הים

הפקה 

 2012בשנת 

  )ק"מלמ(

עומק 

  )'מ(

יחס ' רום נק

מעל פני ' מ(

 )הים
x y 

סימון 

 במפה
  באר

18/4/2012 17.89 0.761 569.4 198.8 192200 625420 Y-1 1ור 'עג 

16/11/2011 7.32 0.424 575 212.3 191990 625800 Y-2  2ור 'עג 

29/4/2007 18.4 0.067 731.2 229.6 194450 623940 Y-3  3ור 'עג 

 4ור 'עג  Y-4 621390 198230 276.2 781.7 1.487 ~13 הערכה

18/4/2012 12.13 0.574 799 287.5 199100 620850 Y-5  5ור 'עג 

18/4/2012 12.07 0.680 705 328.9 200970 620850 Y-6  6ור 'עג 

30/11/2011 31.3- 0.660 965 204 187500 615450 Y-7   א1נחושה' 

1/12/2011 9.95 1.236 1000 314.95 194850 613600 Y-8   1זוהרים 

30/11/2011 11.13 0.593 1000.5 336.4 193690 604830 Y-9   1אמציה 

4/11/2009 8.1 1.31 1007 362  193070 602540 Y-10   1שקף 

  10/1אמציה   E-1  605461  191371  303.71  59  לא מפיק  285.07  06/02/2012

  E-2  605574  191802  307  26.5  לא מפיק  293.14  02/05/2012
פ דואיימה 

10/19  

  פ לכיש בורי  E-3  608939  185636  203.86  20  לא מפיק  190.26  17/10/2012

17/10/2012  165.99  0.035  20  180  184886  610005  E-4  פ לכיש נאנן  

18/03/2012  197.31  0.052  20  212  185501  608516  E-5  פ לכיש שכטר  

18/03/2012  184.23  0.035  19  195.62  185565  609527  E-6  
פ אל קוביבה 

10/2  

  E-7  609576  185530  191.72  17  לא מפיק  185.23  03/02/2009
פ אל קוביבה 

10/3  

 1/מח כלנית ת  E-8  613133  186606  226.51  69  לא מפיק  196.95  17/10/2012

 2/מח כלנית ת  E-9  612437  185839  237.77  54  לא מפיק  202.05  17/10/2012

17/10/2012  237.4  0.012  47.5  253.52  190183  613070  E-10  
פ בית גוברין 

11/51  

17/10/2012  239.13  0.0001  45.2  250.66  190340  613127  E-11  
פ בית גוברין 

11/52  
  

נתוני המעיינות , )Sומנים באות מס(בשטח הרשיון ובסביבתו מצויים שבעה מעיינות 

או לכל היותר בעלי , כל המעיינות יבשים. התקבלו מתוך ארכיון השירות ההידרולוגי

.  הרשיוןמרחבהטבלה הבאה מפרטת את המעיינות ב. שפיעה מוגבלת בחודשי החורף

  . לעיל1.4.0המעיינות מסומנים בתשריט 
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  מעיינות ברחבי הרישיון: 1.4.2' טבלה מס

 )'מ(רום טופוגרפי   Y  X  סימון במפה  מעיין
  S-1  626861  196960  230  עיינות דקלים

  S-2  626548  193444  245  )עמר(עין מאיה 
  S-3  624157  198946  330  עין יאוש

  S-4  626296  197004  235 )ירמות(עין נעמה 
  S-5 624.100  188.000  149  תל צפית
  S-6  615.230  186.320  189  הפרפר
  S-7  605.910  201.485  570  אל פרעה

  
  :כמו כן מצויים בשטח הרשיון גופי מים הבאים

 .מדרום לקיבוץ בית ניר מצויים מספר מאגרי מים 
בריכות חמצון מצויות בצידו הצפוני של קיבוץ גלאון וממערב וממזרח לקיבוץ  

  .בית גוברין

  .מאגר קולחין לכיש 

טון מגיל איאוקן בשטח הרשיון פזורים בורות מים המנקזים את סלעי הקיר 

 .ויחידות צעירות יותר

 

  גיאולוגי של האזור-תאור גיאולוגי והידרו 1.4.3

  6רקע גיאולוגי 1.4.3.1

. 7 ממוקם בתוך סינקלינה רחבה המכונה אגן השפלהIEIשטח הרשיון של חברת 

והיא משתרעת , מ" ק35-מ ורוחבה המקסימאלי כ" ק90- אורך הסינקלינה כ

הסינקלינה ממוקמת בין , לוגיתגיאו. ממערב ולאורך שיפולי הרי יהודה

, סימטרית- אנטיקלינות חברון ורמאללה ממזרח לבין מבנה חלץ ממערב והיא א

תלולות ואילו , לכיוון קמרי חברון ורמאללה, כאשר הנטיות בחלקה המזרחי

מיפוי גיאולוגי של חלקי האגן השונים ושוליו . בחלקה המערבי הן מתונות בהרבה

אולם לצורך הדיון , 80- ועד שנות ה60-הלך שנות הי מספר חוקרים במ"נערך ע

 המכסה את שטח האגן 1:200,000מ " בקנ8הנוכחי יעשה שימוש במפה גיאולוגית

  . בכלל ואת אזור הרשיון בפרט

  .  מציג מפה גיאולוגית של אזור הרשיון1.4.1' תשריט מס

וף ים  מציג את המבנה הגיאולוגי וחתך גיאולוגי סכמתי מח1.4.2' תשריט מס

  . 9התיכון ועד ים המלח

                                                           
  IEIי חברת מומחי "הפרק נכתב ע6

7Gvirtzman, G., Moshkovitz, S., Reiss, Z., 1985. Senonian to early Eocene Mount Scopus 
Group in the HaShefela region, Central Israel: Stratigraphy and Basin evolution. Isr. J. Earth-
Sci. V. 34: 172-192 

8Sneh, A., Bartov, Y., Rosensaft, M., 1998. Geological map of Israel, 1:200,000, Sheet 2. Geo. Surv. 

Isr. 

 Fleischer, L., Gafsou, R., 2003. Northern :ראליות של המכון הגיאופיסיות הסטרוקטפועל פי המ 9

Israel, Structural map on top Judea Group. Geophys. Inst. Isr. 
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החבורה חשופה בפני ; מעקב אחרי חבורת יהודה מראה היטב את מבנה האגן

עומקה במרכז . אולם מצויה בעומק רב בסינקלינה, השטח באנטיקלינת חברון

על פי המפות (מתחת לפני השטח '  מ700-900-הסינקלינה מגיע עד לכ

  ). הסטרוקטוראליות של המכון הגיאופיסי

  

מהווה את הבסיס עליו מונחות יחידות צעירות יותר , גג חבורת יהודה מגיל טורון

, ולחבורת עבדת, מגיל סנון עד פלאוקן, בסינקלינה השייכות לחבורת הר הצופים

  . מגיל איאוקן

  

מציג טבלה סטרטיגרפית אופיינית של היחידות הגיאולוגיות  1.4.3' תשריט מס

  .בשטח הרשיון

  

 הצופים על גבי חבורת יהודה נעשתה תוך כדי קימוט הרבדת חבורת הר

ושל שכבות פצלי השמן , העובי של החבורה בכלל, לפיכך. 10והשתפלות האגן

והוא מקסימלי במרכזו , משתנה כפונקציה של המיקום באגן, שבתוכה בפרט

  . ' מ550-600- שם הוא מגיע עד ל, )מאזור בית שמש ודרומה וממזרח לקרית גת(

  

   . מציג את העובי האנכי של חבורת הר הצופים באגן השפלה1.4.4 'תשריט מס

  

המונחת על סלעי חבורת , התחתונה. חבורת הר הצופים כוללת ארבע תצורות

מעליה מונחת תצורת משאש . היא תצורת מנוחה הבנויה מקירטון וחוואר, יהודה

דת הצור במרכז אגן השפלה יחי. צור ופוספוריט בחלק העליון, הבנויה מקירטון

ולכן קיבלה את , שבתוך התצורה מדקקת מאוד עד לעובי של מטרים ספורים

המהווה גם את , רב'מעל תצורת משאש מונחת תצורת ע. 11"לשון המשאש"הכינוי 

  .ובראש החתך מופיעה תצורת טקיה החווארית, יחידת פצלי השמן העיקרית

מורכבת מקירטון , ר מט280-  מטר ל20שעוביה באגן השפלה נע בין , רב'תצורת ע

גם תצורת ". פצלי שמן) "השגוי(עשיר בחומר אורגני ולכן זכתה לכינוי , כהה

היא מהווה חלק , במקרה זה. משאש מכילה חומר אורגני בכמויות משתנות

  .מיחידת פצלי השמן

: פצלי השמן המצויים באגן השפלה מהווים את המרבץ הגדול ביותר בישראל

',  מ400- עד קרוב ל'  מ25ר והעובי הוא " קמ1,000-שטחו בתת הקרקע מגיע לכ

  . תלוי במיקום בתוך הסינקלינה

  

                                                           
10 Gvirtzman, G., Moshkovitz, S., Reiss, Z., 1985. Senonian to early Eocene Mount Scopus Group in 

the HaShefela region, Central Israel: Stratigraphy and Basin evolution. Isr. J. Earth-Sci. V. 34: 172-

192. 
11 Gvirtzman, G., Reiss, Z., 1965. Stratigraphic nomenclature in the Coastal Plain and Hashephela 

regions. Geol. Surv. Isr., Rep. OD/1/65, 13 p. 
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ידי צבי - מציג את מפת מיקום פצלי השמן בישראל שנערכה על1.4.5' תשריט מס

   .12מינסטר

  

סלעי חבורת הר הצופים חשופים בפני השטח בשולי הסינקלינה הצפוניים 

במרכז האגן ובדרומו קבורים סלעי . ל לעי1.4.1' כמוצג בתשריט מס, והמזרחיים

עובי . מגיל איאוקן) חבורת עבדת(חבורת הר הצופים תחת סלעי תצורת צרעה 

המסלע הבונה את תצורת . ' מ200-חבורת עבדת עשוי להגיע במרכז האגן ליותר מ

מגיל מיוקן , יחידות סלע צעירות. חוואר וצור, גיר, צרעה כולל חילופי קירטון

ולא מהוות חלק , ות על גבי תצורת צרעה בהשתרעות מוגבלתמונח, ופליוקן

  . משמעותי של החתך הסטרטיגרפי

  

כולל אתר הפיילוט (החתך הסטרטיגרפי במרחב הרשיון  1.4.3.2

  )וצעהמ

 שישה קידוחי סקר בחמישה IEIקדחה חברת , 2011 לספטמבר 2009בין אוגוסט 

וחי הסקר נלמד במסגרת קיד).  לעיל1.4.0ראה תשריט (אתרים במרחב הרשיון 

גלעינים ולוגים , החתך הסטרטיגרפי במרחב הרשיון על ידי דגימות מטחן

  .חשמליים

כפי שבא לידי ביטוי ,  מציג חתך סטרטיגרפי וטכני אופייני1.4.6' תשריט מס

  .6/בקידוח הסקר זוהרים ת

  

לא צפוי , לרבות אתר הפיילוט המוצע, החתך הסטרטיגרפי במרחב הרשיון

. מלבד לשינויים בעוביים של השכבות כמתואר לעיל, ן מהותילהשתנות באופ

, העוביים המשוערים של השכבות הגיאולוגיות ממערב לציר סינקלינת השפלה

  . מוצגים בטבלה הבאה, ובכלל זאת באתר הפיילוט המוצע

  

  השפלהממערב לציר סינקלינת חתך סטרטיגרפי משוער : 1.4.3' טבלה מס

  )מטרים(עובי  )מטרים(עומק   תצורה  חבורה
  10  0-10  קרקע  קרקע
  30  10-40  עדולם  עבדת

  130  40-170  טקיה
  רב'ע
  )פצלי שמן(

170-330  
 160  

  180  330-510  משאש

הר 
  הצופים

  50  510-560  מנוחה
חבורת 
  יהודה

  בענה
  )אקוויפר ירקון תנינים(

   ומטה560
  

  

  

  

  

                                                           
12 Minster Z., 2009, “ Oil Shale Deposits in Israel, Geological Survey of Israel”. 
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  :להלן תאור השכבות הגיאולוגיות מלמטה כלפי מעלה

דולומיטיות בעלות מוליכות -  מורכבת מסדרת תצורות גיריות:רת יהודהחבו

  ).אקוויפר חבורת יהודה(תנינים -הידראולית גבוהה המהוות את אקוויפר ירקון

המונחת בהתאמה , התחתונה.  החבורה כוללת ארבע תצורות:חבורת הר הצופים

מעליה . היא תצורת מנוחה הבנויה מקירטון וחוואר, על סלעי חבורת יהודה

צור ומעט , פוספוריט, )מצורר בחלקו(מונחת תצורת משאש הבנויה מקירטון 

החלק העליון של תצורת משאש עשיר בחומר אורגני . אופקי חרסיות וחוואר

, רב'מעל תצורת משאש מונחת תצורת ע. ומהווה חלק מיחידת פצלי השמן

י עם אופקי המהווה את יחידת פצלי השמן העיקרית ובנויה מקירטון ביטומנ

בראש החתך מופיעה תצורת טקיה שבנויה מחוואר וחרסיות עם אופקי . חוואר

  .קירטון

רק את  ,כמעט ללא יוצא מהכלל,  החבורה בשטח הרשיון כוללת:חבורת עבדת

  .הרכבה העיקרי קירטון וגיר עם אופקי חוואר וצור וכן עדשות צור. תצורת צרעה

  

  

  13רקע הידרוגיאולוגי 1.4.3.3

חשופות יחידות השייכות לחבורת עבדת ומקובל להניח שאופיין באזור הרשיון 

האוגר הוא בעיקר בסדקים ובשכבות דקות מוליכות יחסית והניקוז . אקווטרדי

חלק מהמים מתנקזים מערבה אל . הוא במעיינות עונתיים בעלי שפיעות קטנות

- ל לכ" מגכ250-  מכ–המליחות עולה בחבורה ממזרח למערב . 14אקוויפר החוף

ומנוצלים , המים בחבורת עבדת באגן השפלה נוצלו בעבר. ל ואף יותר" מגכ500

עובי ). דווימה(כגון קידוחי גלאון ואמציה , בסדרת קידוחים רדודים, גם כיום

  .1.4.7כפי שמוצג במפת המפלסים בתשריט ', מ 10–20התווך הלא רווי נע בין 

  

המפה  .ור הרשיון מציג מפת מפלסים בחבורת עבדת באז1.4.7' תשריט מס

נתוני המפלסים ). Sneh et al., 1998(מבוססת על מפה גיאולוגית של האזור 

  . התקבלו מן השירות ההידרולוגי

  

 או לכל היותר ,סלעי חבורת הר הצופים במרכז הארץ נחשבים אקוויקלודים

ולכן אינם יעד להפקה באמצעות , אקווטרדים המכילים אופקי מים שעונים

המצוי מתחת לחבורת הר הצופים , מת זאת אקוויפר חבורת יהודהלעו. קידוחים

נתוני המפלסים בקידוחים שבשטח הרשיון . הוא יעד להפקת מים שפירים

כאשר היחידה , וסביבו מראים שאקוויפר חבורת יהודה באגן השפלה כלוא מאוד

                                                           
 .IEIי חברת מומחי "נכתב ע13
ח "דו, המכון הגיאולוגי. הערכה הידרוגיאולוגית, גוברין-אתר סלוק פסולת באזור בית. 1991, .י, מימרן, .א, כפרי. א14

GSI/4/91, 33מפה+ '  עמ .  

מאי , כפר גלעדי, הכינוס השנתי, אגודה ישראלית למשאבי מים. מקורות המלחים באקוויפר החוף. 2002, .י, ליבשיץ. ב

 .123-127' עמ, וינברגר. חוברת תקצירים בעריכת ג. 2002
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הכליאה של המים . הכולאת היא תצורת מנוחה שבבסיס חבורת הר הצופים

הודה והנתק מאופקי המים השעונים ביחידת פצלי השמן מוכחים בחבורת י

  :היטב

באמצעות פערי המפלסים בין יחידת פצלי השמן לאקוויפר חבורת יהודה  

  ). 1982, גוטמן(

  . בין שתי היחידות) סדרי גודל(על פי ההבדלים הגדולים במליחות המים  

 או בתוך יחידת ,פירושו של דבר שפעילות אנתרופוגנית כלשהי על פני השטח

  . ן"לא תשפיע על איכות המים באקוויפר ירת, פצלי השמן באזור הרשיון

  

 מציג באופן סכמטי חתך המתאר את אקוויפר חבורת יהודה 1.4.8' תשריט מס

  .ואת האזורים בהם האקוויפר פריאטי וכלוא

  

מנוצל בסדרה של קידוחי הפקה המפוזרים לכל ) ן"ירת(אקוויפר ירקון תנינים 

. סמוך לו מעטים קידוחי ההפקהבו, IEIאולם באזור הרשיון של חברת , ורכוא

הכרוכה , זאת בשל עומקו הגדול יחסית של האקוויפר ועלות ההפקה הגבוהה

תשריט . ובשל ריחוק השטח ממוקדי הצריכה העיקריים, בביצוע קידוחים יקרים

.  הרשיון לעיל מציג את מיקום קידוחי הפקת המים בסביבת שטח1.4.0' מס

  . ' א1 ונחושה 1זוהרים : בתוך שטח הרשיון פועלים כיום רק שני קידוחי הפקה

  

. מציג את מפת מפלסי אקוויפר ירקון תנינים באזור הרשיון 1.4.9' תשריט מס

נתוני המפלסים התקבלו . Sneh et al., 1998המפה מבוססת על מפה גיאולוגית של 

זרח המפה מייצג את גבול הכליאה של הקו הכחול במ. מן השירות ההידרולוגי

אזור המילוי החוזר נמצא במחשופי חבורת . Dafny, 201115על סמך , האקוויפר

  .שממזרח לקו הכליאה, יהודה

קידוח (' א1 מציג חתך ליתולוגי וטכני של קידוח נחושה 1.4.10' תשריט מס

    ).המכון הגיאולוגינתוני , מקורות

קידוח  (1תולוגי וטכני של קידוח זוהרים  מציג חתך לי1.4.11' תשריט מס

  ). המכון הגיאולוגי, 1982, גוטמן, מקורות

 

  מישאש ומנוחה, רב'תכונות הידרוגיאולוגיות של תצורות ע 1.4.3.4

נלמדו התכונות ההידרוגיאולוגיות ,  IEIשערכה חברת, במסגרת קידוחי הסקר

. שדהבסדרה של מבחני , של תצורות הסלע הכוללות את יחידת פצלי השמן

 לאומדן המוליכות Slugמבחני , המבחנים כללו ניתוח של לוגים חשמליים

מעקב אחר עומדי מים ומדידת מאמצי כניעת הסלע , ההידראולית של החתך

תאור מפורט של המבחנים מופיע . בקדח לשם לימוד מערכות הסידוק בחתך

                                                           
  2011, אלעד דפני'  ישירות מדרIEIנתונים שנמסרו להידרולוג חברת  15
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 בדיקות מעבדה של גלעינים מקידוחי. 16חות הקדיחה שפרסמה החברה"בדו

במחלקה לגיאולוגיה באוניברסיטת בן גוריון וכללו , בין היתר, הסקר התבצעו

להלן סקירת הממצאים בהתאם למבחנים . מדידת פרמאביליות ונקבוביות

  . שבוצעו

  לוגים חשמליים   .א

, לוגים חשמליים בקידוחים מראים בבירור גופי מים בעלי מליחות שונה

ראה (ת פצלי השמן ליחידות שתחתיה שמעידים על נתק הידרולוגי אנכי בין יחיד

 מציג לוג 1.4.1איור ).  להלן1.4.1' ח לכיש וגלאון ואיור מס" בדו13תרשים 

נתקים . שמראה את ההפרדה ההידרולוגית האנכית, התנגדות מקידוח לכיש

והם ממחישים בבירור את , בכל קידוחי הסקרהידרולוגיים דומים תועדו 

 .של המסלע במרחב הרשיוןרציפות התכונות ההידרולוגיות 
  

פרופיל מליחויות והתנגדות חשמלית של מי הנקבובים בקידוח : 1.4.1' איור מס

חוק ( מחושבים על פי לוג ההתנגדות החשמלית ופורוזיות הסלע -  סקר לכיש

  )IEI: מקור) (י'ארצ

  

   SLUGחישוב מוליכות הידראולית באמצעות מבחני  .ב
המעידה על יכולת מעבר נוזלים , הסלעמוליכות הידראולית היא תכונה של 

ערך מוליכות נמוך מאוד מעיד על סלע שאינו . או הסידוק/בתווך הנקבובי ו

, המוליכות מושפעת בעיקר מגודל גרגירי הסלע. מאפשר זרימת נוזלים

, ממידת הקשר בין הנקבובים, ובמשתמע מגודל וצורת נקבוביות הסלע

המוליכות ההידראולית . 17ל הנוזלמסידוק הסלע ומהתכונות הפיזיקליות ש

מישאש ומנוחה חושבה בקידוחי הסקר באמצעות , רב'של תצורות ע

                                                           
סקר פצלי השמן , 2012 ,.א, ורוזנטל, .י, ברטוב 'דר, .ר, גרסמן: IEIתוצאות מבחני שדה של קידוחי הסקר שבצעה חברת  16

סיכום , סקר פצלי השמן בשפלת יהודה, 2011, .א, ורוזנטל, .י, ברטוב 'דר, .ר, גרסמן; סיכום קידוח זהרים, בשפלת יהודה

, סקר פצלי השמן בשפלת יהודה, 2010, .א, ורוזנטל, .י, דרור, .ר, גרסמן, .י, ברטוב, א,  בורג;קידוחי המחקר בלכיש ובגלאון

 .IEI/1/2010,  מהלך הקדיחה ומסקנות גיאולוגיות והידרולוגיות ראשוניות–קידוחי המחקר בנחל גוברין ואדרת 
17 Fletcher G. Driscoll, 1986. Groundwater and Wells. Minnesota 
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 לצורך Hvorslev ושל Bouwer-Riceתוך שימוש בפתרונות של ,  SLUGמבחני

התוצאה . 18סוג מבחן זה הינו נפוץ ומקובל בענף ההידרוגיאולוגיה. הפענוח

כולל נקבוביות הסלע , המתקבלת משקפת את כל הגורמים המשפיעים

הם , שחושבו בקידוחי הסקר, ערכי המוליכות. ומערכות סידוק טבעיות

ומציבים את הסלע תחת הגדרה של , שניה/ מטר10-10 –10-11בטווח שנע בין 

, ח בורג" בדו20 ותרשים 6 וכן טבלה 23'  עמ5ראה לדוגמה פרק (אקוויקלוד 

חלק העליון של אקוויפר ב, המוליכות ההידראולית,  לשם השוואה- )2010

, )Dafny et al., 2010(י דפני וחובריו "שחושב ע, ן הכלוא באזור הרשיון"ירת

ממצאי קידוחי הסקר מלמדים כי בכל האתרים . שניה/מטר 10-3-הוא כ

ומעידים על רציפות התכונות , המוליכות ההידראולית נמוכה ביותר

ידוחי הסקר מחזקים הערכים שחושבו בק. ההידרוגיאולוגיות באגן כולו

ח גם "הדו). 2010, ח בורג"ראה דו(ממצאים והערכות ממחקרים קודמים 

שהתייחסו לתכונות ההידרולוגיות של תצורות , מפנה לעבודות קודמות

) 1980(שירב וגינזבורג , )1978(מירו : כך למשל, הסלע בחבורת הר הצופים

  .,Tahal 1981 ;1997,  כפרי;1991,  כפרי ומימרן;1982, גוטמן ראו, ובנוסף

  

  מפלסי המים בשכבת פצלי השמן  .ג

מעקב . עומדי המים בחמשת אתרי קידוחי הסקר מוצגים בטבלה הבאה

והוא , אחר העומדים התבצע כחלק מהמבחנים ההידרולוגיים שצוינו לעיל

חשוב לציין שעומק תחתית קידוחי הסקר . י החברה"ממשיך להתבצע ע

וכי הקידוחים ) תצורות שונות(נים נמצא במפלסים סטרטיגרפיים שו

העומדים המפורטים לא מייצגים משטח , לפיכך. פתוחים כמעט לכל אורכם

  .פוטנציומטרי אחיד

  
   IEIמפלסי מים בקידוחי הסקר של חברת : 1.4.4' טבלה מס

עומק מפלס   קידוח
  )'מ(

עומד מעל פני הים 
  )'מ(

תצורה בבסיס  תאריך מדידה
  הקידוח

  בסיס מישאש  27/02/2013  33.88  197.97 נחל גוברין 
  בסיס מישאש 20/11/2012  78.93  320.90  אדרת
  מנוחה 27/02/2013  13.27  232.41  לכיש
  גג מנוחה 27/02/2013  35.70  139.10  גלאון

  גג מנוחה 27/02/2013  74.10  233.55  זוהרים
  

רב בקידוח נחל 'עומק מפלס המים בתחתית תצורת ע, 2013נכון לפברואר 

מעל מפלס '  מ33.88עומד המפלס הוא . מפני השטח'  מ197.97וברין הוא ג

עומד המים בקידוח נחל גוברין משקף בקירוב טוב את התנאים . פני הים

  .ההידרולוגיים הצפויים באתר הפיילוט

 

                                                           
המכון , ותקינות קידוחים באקוויפר החוףמבחני סלג למדידת מוליכות הידראולית , 2010, .א, ושלו, .ה,  לוצקי18

   Weight, W.D., 2008, Hydrogeology field manual, 2nd edition, McGraw Hill- וGSI/22/2010ח "דו, הגיאולוגי



  

32 
  

 

  מערכות הסידוק בחתך   .ד

רב ומישאש 'בחינה מדוקדקת של סדקים טבעיים בגלעינים מתצורות ע

י מילוי משני של קלציט ולא "רוב הסידוק הטבעי סגור עובקדחים מראה ש

אישוש להערכה זו מתקבל . מתאפשרת זרימה אפקטיבית של נוזלים

שנמדדו , מההתאמה בין ערכי הפרמאביליות והמוליכות ההידראולית

  .  במעבדה ובשדה

סידוק 'סידוק מוגבל בהיקפו נוצר בסלע כתוצאה מפעילות הקדיחה ונקרא 

או / בלחצי בוץ ומים גבוהים עשויה לפתוח סידוק טבעי וקדיחה. 'טכני

שהתרחש , זהו תהליך שכיח. להרחיב סידוק טכני ולגרום לאיבודי מחזור

יש . בהיקפים משתנים בקידוחי הסקר ואף דווח בקידוחי מים של מקורות

השתרעות הסידוק . לצפות לתהליך דומה גם בקדיחת בארות הפיילוט

  .מיידית של הקידוחהטכני מוגבלת לסביבה ה

 מדידות IEI הקנדית ערכו עבור ’Golder‘וחברת ' אקולוג הנדסה'חברת 

 ASTMהעבודות התבצעו לפי תקן . מאמצים בקידוח הסקר בזהרים

מן המדידות עולה כי לחץ המים שנדרש כדי לפתוח סדק טבעי . 19הנדרש

ח מחדש שנדרש כדי לפתו, לחץ המים. psi 700-היה כ'  מ357.5סגור בעומק 

עולים עם , כמובן, לחצי הסידוק והפתיחה. psi 620-היה כ, את הסדק הטרי

 psi 510-הוא כ'  מ357.5הלחץ ההידרוסטטי בעומק , לשם המחשה. העומק

סידוק טכני לא יכול . psi 100-ואילו לחץ העבודה המתוכנן בפיילוט הוא כ

פשר כיוון ששדה המאמצים השורר בעומק לא מא, להתפתח כלפי מטה

 שמוצג ,מצב זה ניתן להמחשה בצילום קדח זוהרים. לסדק להתפתח

ובו נראה סדק טכני כמעט אנכי הדועך ממש מעל , 1.4.12' בתשריט מס

הסיבה לכך היא חוזק הסלע הגבוה . ' מ560-בעומק של כ' לשון המישאש'

  .והתגברות שדה המאמצים בעומק

כדי שתהליך , עם זאת. סדקים יוכלו להתפתח כלפי מעלה, באופן תיאורטי

צריך שהלחצים בסלע יתגברו על שדה המאמצים הקיים , כזה יתרחש

, במאפייני העבודה ובמערכת הלחצים בפיילוט. ' מ300–250בעומק של 

השתרעות הסדקים לא תעלה מעבר לטווח ההשפעה המיידי של הנפח 

סדק אל בסיס תצורת טקיה גם בהינתן הגעת , בכל מקרה. המחומם

שכבת בגלל ההתנהגות הפלסטית של , בהכרח יעצר שםהוא  ,תיתהחרסי

  .הסלע

  

  מדידות מעבדה של פרמיאביליות ונקבוביות  .ה

שהוצאו , מדידות פרמאביליות ונקבוביות של דוגמאות מגלעיני סלע

 Klinkenberg - corrected gas(נערכו בתנאי מעבדה , בקידוחי הסקר

permeabilities with Coreval 30 .(יאבילות האופקית לגזים בתצורות הפרמ

                                                           
19ASTM D4645-08, Standard Test Method for Detremination of In-Situ Stress in Rock Using 

Hydraulic Fracturing Method. 
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. mD 0.01- והפרמיאביליות האנכית היא כmD 0.1-רב ומישאש היא כ'ע

הפרמאביליות בחלק העליון של תצורת . 38%-36%הנקבוביות נעה בין 

ערכים אלו מייצגים מוליכות . 23%-  והנקבוביות כmD 0.01-מנוחה היא כ

ההתאמה בין תוצאות . שנייה/ מטר10-10 –10-11הידראולית בסדרי גודל של 

מעניקה , בתנאי שדה ובתנאי מעבדה, שהתקבלו ממדידות בשיטות שונות

ומחזקת את ההערכות המוקדמות לגבי , משנה תוקף לתקפותן ולאמינותן

  . אטימות יחידות הסלע בחבורת הר הצופים במרחב הרשיון

  

  הרכב כימי של מים מיחידת פצלי השמן 1.4.3.5

המים . 1.12.2011י המכון הגיאולוגי בתאריך "דגמו עמים מקידוח נחל גוברין נ

מדדי . האנליזות בוצעו במעבדות המכון הגיאולוגי. ' מ450שנדגמו הינם מעומק 

 נמדדו בשדה בזמן Eh- וpH, ריכוז חמצן מומס, מוליכות חשמלית, טמפרטורה

  .לשם השוואה נדגמו גם מים שפירים ששימשו לקדיחה. הדיגום

   .1.4.5' דה מוצגים בטבלה מסהמדדים שנמדדו בש

 מהווים סוד )איזוטופית-תוצאות האנליזה הכימית(הרכבם של מי הקידוח 

  . בלבד לגופים המוסמכים3' נספח מס - נספח נפרדכמסחרי ויועברו 

  

  ממצאי בדיקות מים מקידוח נחל גוברין: 1.4.5' טבלה מס

טמפרטורה 

)°C(  

מוליכות חשמלית 

)mS/cm(  
pH 

חמצן מומס 

  )ל"גמ(
Eh (mV) 

23.1  19.41  8.63 0.2  -150  
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  מאגרי מים במרחב הרשיון  1.4.3.6

הטבלה הבאה מסכמת את כלל המידע הרלוונטי לגבי היחידות ההידרוגיאולוגיות 

  :השונות במרחב הרשיון

  

  מאפייני היחידות ההידרוגיאולוגיות במרחב הרשיון: 1.4.6' טבלה מס

  תצורה  חבורה
אופי 

  הידרולוגי
/פריאטי
  אכלו

מפיק 
 ?מים

  מילוי חוזר

קשר 
הידרולוגי 

מעל ' ליח
 ?או מתחת

  כן  פריאטי  אקוויטרד  צרעה  עבדת
מחשופי סלע 
  באזור הרשיון

  לא

  לא  כלוא  אקוויקלוד  טקיה
מחשופי סלע 
מחוץ לאזור 
  הרשיון

  לא

  לא  כלוא  אקוויקלוד  רב'ע
מחשופי סלע 
מחוץ לאזור 
  הרשיון

  לא

  לא  אכלו  אקוויקלוד  מישאש
מחשופי סלע 
מחוץ לאזור 
  הרשיון

  לא

הר 
  הצופים

  לא  כלוא  אקוויקלוד  מנוחה
מחשופי סלע 
מחוץ לאזור 
  הרשיון

  לא

  כן כלוא  אקוויפר   בענה  יהודה
מחשופים . נרחב

ממזרח לקו 
  הכליאה

  לא

  

  אקוויפר ירקון תנינים

תנינים המנוצל לשאיבת -שטח הרשיון כולו ממוקם מעל לאקוויפר ירקון, כאמור

, מילוי האקוויפר מתרחש לאורך שדרת ההר שממזרח לאזור הרשיון. המי שתי

באזור הרשיון האקוויפר נמצא בעומק רב של מאות . במחשופי חבורת יהודה

  . י תצורת מנוחה"מטרים והוא כלוא בחוזקה ע

שם עומק שכבת , שאיבת המים מתוך האקוויפר נעשית בעיקר במרכז הארץ

בשל עומקה הרב של . בה למרכזי ישוב גדולההכיסוי מעל לאקוויפר קטן והקר

קיימים באזור זה מעט , חבורת יהודה באזור הרשיון והריחוק מאזורי האספקה

 לעיל מציג את מפת המפלסים של 1.4.9תשריט . מאוד קידוחים למי שתיה

את קו גבול הכליאה ואת אזור המילוי ,  באזור הרשיוןירקון תניניםאקוויפר 

  .החוזר

אקוויפר ירקון תנינים נמצא בנתק הידרולוגי , בסעיפים הקודמיםכפי שפורט 

מספר עובדות מעידות על . רב ומישאש'מוחלט מיחידת פצלי השמן בתצורות ע

  :הנתק ההידראולי

 בקידוחים שנעשו בשטח –אקוויפר ירקון תנינים כלוא באזור הרשיון בלחץ רב  

טרים מפני השטח ובו הרשיון וסביבו פרצו המים עד לעומק של כמה עשרות מ

השכבה הכולאת היא תצורת .  מאות מטרים מעל לגג חבורת יהודה–בזמן 

זרימת המים בחלק הכלוא של . מנוחה המצויה מתחת ליחידת פצלי השמן

  .האקוויפר מתרחשת בעיקר במערכות קרסט



  

35 
  

 

) הגובה אליו מגיעים המים בלחץ אטמוספירי(קיים פער בין עומד המים  

 ביחידת פצלי השמן לבין עומד המים המתקבל בקידוחים המתקבל בקידוחים

דליפה משמעותית בין שתי היחידות היתה גורמת . לאקוויפר של חבורת יהודה

 . לשוויון ברומי העומדים
בין אקוויפר ירקון ) בסדרי גודל(קיימים הבדלים גדולים במליחות המים  

ליחויות ראה פרופיל המ(תנינים למים המצויים ביחידת פצלי השמן 

ללא ניתוק בין מאגרי מים אלו לא ).  לעיל1.4.1וההתנגדות החשמלית באיור 

 .היו נשמרים הבדלים כה קיצוניים במליחות
  

 אקוויקלוד הר הצופים
הן בעלות ) רב'תצורות מישאש וע(תצורת מנוחה ויחידת פצלי השמן שמעליה 

ל היא בסדר גודל "המוליכות ההידראולית של התצורות הנ. תכונות אקוויקלודיות

 נראה שתנועת המים IEIמן הבדיקות שערכה חברת . שניה/ מטר10-11 –10-10של 

עומד המים . סדקים- המאוד מוגבלת בסלע מתרחשת בנקבובים הזעירים ובמיקרו

בארבעה . ן"ביחידת פצלי השמן גבוה בעשרות מטרים מעומד המים באקוויפר ירת

נמצא שעומד המים ביחידת ) און וזוהריםגל, לכיש, נחל גוברין(מקידוחי הסקר 

בקידוח אדרת עומד המים ביחידת פצלי השמן נמצא . פצלי השמן גבוה מגג היחידה

וממילא ) מליחים ומחוזרים(איכות המים בתצורות אלו ירודה . נמוך מגג היחידה

בין יחידת . עקב התכונות ההידרולוגיות הירודות של הסלע, הם לא ניתנים להפקה

, הכליאה של האקוויפר. ן שורר נתק הידרולוגי מובהק"שמן לאקוויפר ירתפצלי ה

, לקירטון ההדוק של תצורות מנוחה ומישאש. י תצורת מנוחה"מתבצעת ע, כאמור

תצורת . מתווספים אופקי חרסיות בתצורת מישאש, שכשלעצמו מהווה סלע אוטם

ומהווה  היא בעלת הרכב חרסיתי פלסטי , שמעל יחידת פצלי השמן,טקיה

  .אקוויקלוד מובהק

  

  אקוויטרד חבורת עבדת

כאל בעלי , החשופים במרבית שטח הרשיון, מקובל להתייחס אל סלעי חבורת עבדת

בעלות מוליכות , האוגר הוא בעיקר בסדקים ובשכבות דקות. תכונות אקוויטרד

חלק . והניקוז הוא במעיינות עונתיים בעלי שפיעות קטנות, הידראולית יעילה

המליחות עולה בחבורה ממזרח . 20ם מתנקזים מערבה אל אקוויפר החוףמהמי

המים בחבורת עבדת באגן . ל ואף יותר" מגכ500-ל לכ" מגכ250- מכ–למערב 

כגון קידוחי , בסדרת קידוחים רדודים, ומנוצלים גם כיום, השפלה נוצלו בעבר

     רווי נע ביןעובי התווך הלא).  לעיל1.4.0ראה תשריט ) (דווימה(גלאון ואמציה 

  .שמהווה אקוויקלוד מובהק, בסיס חבורת עבדת מונח על תצורת טקיה. 'מ 10–20

                                                           
ח "דו, המכון הגיאולוגי. הערכה הידרוגיאולוגית, גוברין-אתר סלוק פסולת באזור בית. 1991, .י, מימרן, .א, כפרי)  א20

GSI/4/91 ,33 מפה + 'עמ .  

מאי , כפר גלעדי, הכינוס השנתי, אגודה ישראלית למשאבי מים. מקורות המלחים באקוויפר החוף. 2002, .י, ליבשיץ) ב

 .123-127' עמ, וינברגר. ים בעריכת גחוברת תקציר. 2002



  

36 
  

 

 מידת הרגישות ההידרולוגית בתחום הבקשה 1.4.4
הרגישות "מציג את סימון שטח הרשיון על רקע מפת  1.4.13' תשריט מס

  . של רשות המים" ההידרולוגית לזיהום מדלקים

, )ובכלל זאת אזור החיפוש לפיילוט( שטח הרשיון רוב רובו של, כפי שניתן להתרשם

או /בו כמות המים קטנה ו, אקוויפר בעל חשיבות מעטה" המוגדר כ1bהינו בשטח 

  ". המים בו מלוחים

  

 כיווני זרימת מי תהום אזוריים ומקומיים 1.4.5
 קידוחי הפקה מהווים את הגורם המשפיע ביותר כיום על כיווני -ן "אקוויפר ירת

- כיווני הזרימה במרחב הרשיון משתנים בין צפון. ן"אקוויפר ירתזרימת המים ב

 כיוון בארות ההפקה - מערב -לדרום,  כיוון בארות ההפקה שבאזור המרכז- מערב 

כיוון הזרימה באקוויפר , במצב לא מופר). 2008', דפני וחוב(שבאזור באר שבע 

  ).Dafny et al., 2010(מערב -צפון- ן באזור הרשיון הוא צפון"ירת

 עולה שגרדיאנט המפלס IEI מקידוחי הסקר שביצעה -אקוויקלוד הר הצופים 

  . בחבורת הר הצופים הינו בכיוון כללי צפון מערב

-צפון- כיוון זרימת מי התהום באקוויטרד האיאוקני הוא מערב-אקוויטרד עבדת 

  . לעיל1.4.7' ראה מפת מפלסים בחבורת עבדת בתשריט מס. מערב
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  21ליים ומערכת הניקוז הטבעיתמקורות מים עי 1.4.6

במסגרת הכנת המסמך הסביבתי הוכן סקר הידרולוגי שבחן את שטח הרשיון בכללו 

הסקר כלל בדיקת ספיקות תכן להשוואה . ופרטנית את סביבת החלופות המוצעות

  .אתרים שנבדקובבין  מערכות הניקוז הנדרשות 

  

ההיקוות באזור והנחלים מציג את שטח הרשיון על רקע אגני  1.4.14' תשריט מס

  . העוברים בו

  

  נחלים ואגני ההיקוות 1.4.6.1

  נחלים

שטח הרשיון ממוקם בחלקו העליון של נחל לכיש ופלגיהם הראשיים של נחל האלה 

מוכרזים , בקטע העובר בתחום הרשיון, שלושת אפיקי הנחלים. ונחל גוברין

 ,3/ב/34א " משניים וכנחלים לתכנון ולכן חלות עליהם הוראות תמורקיםכע

מציר העורק והשטח '  מ50ה של עורק משני הינו השפערצועת ההקובעות כי גבול 

 1.3ראה סעיף (לכל צד מציר הנחל '  מ100  הינו במרחק לתכנון נחלהמוגדר כתחום

כל חלופות המיקום המוצעות במסמך זה ממוקמות מחוץ לתחום השפעת ). לעיל

ית שייך אזור הרשיון לרשות ניקוז מבחינה סטטוטור). בהמשך' ראה פרק ב(הנחל 

  . לכיש-שורק

  

שטח אגן ההיקוות עד הגבול .  חוצה את שטח הרשיון בחלקו הצפוני-  נחל האלה

  . ר" קמ291-המערבי של הרשיון הינו כ

רנזינות וכמות , באגן ההיקוות של נחל האלה הקרקעות הינן מסוג טרה רוסה

נחל שטחי חקלאות מפותחים ורוב סביב ה. קרקעות גרומוסוליות וחומות מזערית

מקדם הספיקה שלו נמוך ביחס לנחלים , לפיכך. האפיקים ופשטי ההצפה חרושים

  .שכנים שסביב נחל האלה

כמו כל יתר ,  חוצה את שטח הרשיון במרכזו וזורם לכיוון מערב- נחל גוברין

עות הקרק. ר" קמ150- כ, עד הגבול המערבי של הרשיון, שטח אגן ההיקוות. הנחלים

מקדם ספיקה ביחס לנחל האלה גבוה . באגן הינן בעיקר מסוג טרה רוסה ורנזינות

  .יחסית

קוות עד הגבול ישטח אגן הה.  חוצה את שטח הרשיון בחלקו הדרומי-  נחל לכיש

נחל לכיש מהווה אפיק ניקוז מרכזי של כל האזור . ר" קמ121- המערבי במורד הינו כ

  .ץואחד מהנחלים המרכזיים בדרום האר

  

א " המוגדרים בתמנחליםחוצים את שטח הרשיון עוד מספר  אלה בנוסף לנחלים

נעם פול ו, מראשה, רוך, שחריה, עוזרר, לוזית:  הינםנחלים אלה,  משנייםכעורקים

נחלים אלו הינם יובלים . מציר הנחל לכל צד'  מ50ועבורם נקבע גבול השפעת הנחל 

                                                           
  ."הידרומודול" חברת -שמואל פולק ' אינגידי -הסקר הוכן על21
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לכן , זור מעבר לקרקעות כבדות יותרבאברובם קטנים לנחלים הראשיים ונמצאים 

 גבוה יחסית מהנחלים הראשיים ולכן קיימת תוספת םמקדם נגר עילי בה

  . משמעותית של נגר עילי בין הגבולות המזרחי והמערבי של שטח הרשיון

  

אשר אורכם , לצורך התאור ההידרולוגי של אזור הרשיון נבדקו רוב ערוצי הזרימה

  .מ" ק4-5מעל 

ן ומזרחה ממנו נבחרו חיבורי נחלים כנקודות חישוב סופיות בתחום הרשיו

עבור הנחל הקטן : לצרכי בדיקת תהליכי זרימה, בהסתברויות שונות, מקסימליות

  .  עצמו ולאחר כניסתו לנחל הראשי יותר

  

  אגני היקוות

, אורכי אפיקים, שטחים,  מוצגים הנתונים של מספרי האגנים1.4.7' בטבלה מס

בהתאם לשרות ההידרולוגי והתחנה לחקר , ם וכמובן מספור הנחליםשיפועי, רומים

  . הסחף
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  אגני היקוות: 1.4.7' טבלה מס

 שניה /ק"ספיקה מכסימלית מ

10%  5%  2%  1% 
שיפוע
 כללי

  

אורך 
 הנחל
 ר"קמ

 שטח 
 אגן
 ר"קמ

 מרחק
מהשפך

 מ"ק

 מספר
 אגן
  

 שם
 הנחל

  
 אגן ראשי נחל האלה 

 האלה 0.209 60.2 0 0      
4.6 6.9 10.2 13 0.053  יוסף-אשיח 0.2081 51.1 10.2 10.6
8.5 12.6 20 24.0 0.053 יוסף-אשיח+האלה 0.208 51.1 34.5 9.1
7.1 10.5 15.6 19.5 0.049  אל מלך 0.2071 50.4 23.7 10.4
12 17 30 40 0.051  אל מלך+ האלה  0.207 50.4 58.6 9.8
10 15 19 22.5 0.034  גדור 0.2061 46.9 32 11.6
20 25 46 60 0.041  גדור+ האלה 0.206 46.9 102 13.3
6.5 9.6 14.3 16.5 0.045  סנסן 0.20521   19.8 12.3
15 22 32 45 0.028  עציונה 0.2051 44.6 63.5 17.4
22 38 48 64 0.036  עציונה+ האלה 0.205 44.6 168 15.6
10 18 28 42 0.016  חכליל 0.2041 38.8 44.5 13.9
30 44 52 65 0.029  חכליל+האלה 0.204 38.8 221.4 21.4
9 13.4 22 25 0.01  לוזית 0.2031 24.8 38.4 11

36 52 70 90 0.021  לוזית+ האלה 0.203 24.8 295 35.4
  אגן ראשי נחל גוברין   

 גוברין 0.308 53.8   0     
 יהאדו 0.3071 46.9 14.6 9.6 0.067 23 20 15 10
 אדויה+ גוברין  0.307 46.9 37.1 6.9 0.012 62 47 24 16
 אל עבהרה 0.3061 39.5 23.4 12.6 0.042 75 36 25.6 12

 עבהרה+ גוברין  0.306 39.5 75.2 14.3 0.018 80 56 40 28.5
 פול 0.3051 22.4 8.9 5.6 0.019 18 16 12 8

 פול+ ין גובר 0.305 22.4 136.4 31.4 0.016 110 89 61.7 48
 עוגרר 0.3041 17.2 10.5 8.2 0.012 19 17 13 9

 עוגרר+ גוברין  0.304 17.2 156 36.6 0.014 130 98 65.9 50
  אגן ראשי נחל לכיש   

 ל כ י ש 19 69.5 0 0     
9.2 13.1 20  אדנה 0.901 60.6 20.8 7.25 0.033 23
17 32 50  אדנה+ לכיש  0.9 60.6 40.4 8.9 0.036 63
18 32 50  מראשה 0.801 47.7 40.7 5.25 0.017 63
55 72 100  מראשה+ לכיש   0.8 47.7 114 21.8 0.022 130

23.5 34 40  נועם 0.7021 4.8 26.8 12.8 0.01 52
39 52 62  שלוח  0.701 36.1 53.6 13 0.008 83

81.8 112 150  שלוח+ לכיש  0.7 36.1 196 33.4 0.017 170
  

הנתונים .  לערך6ו בתחום הנע מתחילת אגני ההיקוות במזרח עד אזור כביש הנחלים הוצג

  .מחולקים לפי אגן ראשי החוצה את שטח הרישיון

 אשר ,באגן נחל לכיש פועלות תחנות הידרומטריות של השירות ההידרולוגי והתחנה לחקר הסחף

  .ונותחלק מהתחנות סגורות מסיבות ש.  בהמשך1.4.8נתונים מהם מוצגים בטבלה 
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  נתוני הגשם באזור 1.4.6.2

תחנות בית : תחנות רושמות הנמצאות בקרבת מקום ונבחרו כתחנות מייצגות הן

סדרת התצפיות ארוכה דיה כך .  שנה43-49-נגבה וחברון הפעילות כ, ימל'ג

. שהפרמטרים הסטטיסטיים יציבים להערכת עוצמות הגשם בהסתברויות נמוכות

סדרת תצפיות זו אינה  ארוכה אולם ,  שנה18- קיימת גם תחנת שדה משה הפעילה כ

  .דיה לכלל ההערכות הדרושות

  

  ימל'עוצמות גשם לפרקי זמן שונים בתחנת בית ג: 1.4.8' טבלה מס

 )דקות(לפרקי זמן שונים ) שעה/מ"מ( עוצמות גשם
 הסתברות

180 120 60 30 10 5 
1% 18 20 47 65 92 131 
2% 17 19 40 58 86 123 
5% 14 17 32 48 77 110 
10% 12 15 26 41 70 100 
20% 10 13 21 32 61 88 

  

  עוצמות גשם לפרקי זמן שונים בתחנת נגבה: 1.4.9' טבלה מס

 )דקות(לפרקי זמן שונים ) שעה/מ"מ( עוצמות גשם
 הסתברות

180 120 60 30 10 5 
1% 16 29 51 80 151 200 
2% 14 24 42 70 131 174 
5% 11 19 32 55 104 141 
10% 10 15 26 45 86 117 
20% 8 13 21 35 68 94 

  

  עוצמות גשם לפרקי זמן שונים בתחנת חברון: 1.4.10' טבלה מס

 )דקות(לפרקי זמן שונים ) שעה/מ"מ( עוצמות גשם
 הסתברות

180 120 60 30 10 5 
1% 16 25 30 41 88125 
2% 14 21 25 37 77108 
5% 12 16 21 31 6388 
10% 11 13 18 27 5373 
20% 9 11 15 23 4360 

  

  עוצמות גשם לפרקי זמן שונים בתחנת שדה משה: 1.4.11' טבלה מס

 )דקות(לפרקי זמן שונים ) שעה/מ"מ( עוצמות גשם
 הסתברות

180 120 60 30 10 5 
1% 17 29 50 81 151200 
2% 15 24 42 70 131174 
5% 13 19 32 55 104141 
10% 11 10 26 45 86117 
20% 9 9 21 36 6893 
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למרות פיזור משמעותי של נתוני עוצמות הגשם ניתן לראות בבירור שהתחנות 

ולכן , הקרובות יותר לים מציגות עוצמות גדולות יותר בהשוואה לתחנות המזרחיות

 . ימל לצורך החישובים באגנים הקטנים'המלצתנו להשתמש בתחנת בית ג
  

  חבורות קרקע 1.4.6.3

 קרקעות הרריות רנזינות וטרה רוסה -  A- וBאזור הרשיון הן מסוג קרקעות ב

קרקעות גרומוסוליות מועטות , בעלות מקדם ספיקה קטן יחסית וכושר חלחול גבוה

 שהינן קרקעות בעלות מקדם ספיקה יחסית גבוה וכושר חלחול ,Kוקרקעות מסוג 

  .נמוך

 קרקעות 60-90%בין נע בממוצע  הרכב הקרקעות בחלקו המזרחי של שטח הרשיון

ABכל היתר הן קרקעות.  הרריותK כאשר קרקעות כבדות ,  חומותH מצויות 

  . בכמות מזערית ושיעורן גדל לכיוון מערב

  .1.4.15' בתשריט מסמפת חבורות קרקע באזור הנדון מוצגת 

    

  חישוב ספיקות שיא וקביעת ספיקות תכן 1.4.6.4

  שיטות החישוב

לכל אחת . וב ספיקות שיא סופתיותקיימות מספר שיטות ונוסחאות לחיש

בחירת שיטת החישוב המתאימה עבור . מהשיטות האלה יתרונות וחסרונות משלה

  :כגון,תלויה בגורמים שונים, מקרה נתון

  .מסד נתונים הידרומטריים הקיימים באזור 

  . דיוק ונאמנות נתוני בסיס 

  .שטח אגן הניקוז) ייעוד(סוג  

  .גאוגרפיגודל שטח אגן הניקוז ומיקומו ה 

 . הרכב תכסית שטח אגן הניקוז ומקדמי נגר עילי 
  

הוחלט לחשב , ומתוך התחשבות בגודל אגני הניקוז, ל"לאחר שיקול הגורמים הנ

ל באמצעות מודל הידרולוגי סטטיסטי "ח הנ"את ספיקות השיא הסופתיות לדו

 לחקר י צוות התחנה"שפותחה ע', 2-ס"תחל'ותוכנה , פולק. גטקר וש. י ק"שפותח ע

  .הסחף

מתברר שבין שני המודלים קיימים לפעמים שינויים , לאחר ביצוע החישובים

משמעותיים וזאת מכיוון שמודל הידרולוגי סטטיסטי מציג פוטנציאל אגני ניקוז 

  .ס קרוב יותר להצגת מצב קיים בעיבוד סטטיסטי"ומודל תחל

לאגן זה על גבי קווי פולק מודל מקומי . ש' י אינג"בתוכנית אב נחל לכיש הוצג ע

. קשר בין ספיקות מכסימליות לגודל שטח אגן בהתחשב בסוגי הקרקע השונים

. במודל זה מוצגים קווי קשר למצב קיים מול הפוטנציאל של הקרקעות השונות

בתוספת , קווי קשר מבוססים על נתוני תחנות הידרומטריות באגן נחל לכיש כולו

  . אגנים שכנים
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שהוא , ט לחשב ספיקות מכסימליות לפי המודל מתכנית האבבסופו של דבר הוחל

  . המעודכן ביותר עבור נחל לכיש

 לעיל והמודל עצמו מוצג בתרשימים המופיעים 1.4.8' התוצאות מוצגות בטבלה מס

  .1.4.16'  מסבתשריט
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  22סיסמולוגיה 1.5

יזי ועל הניתוח ניתוח הסיכונים הסיסמיים באזור הרשיון מתבסס על נתוני המכון הגיאופ

  . הגיאולוגי של אזור השפלה הדרומית

  

  מקדם העצמה הסיסמית 1.5.1

מפה זו מציגה בפני המהנדס . מציג את מפת התקן הסיסמי 1.5.1' תשריט מס

כפי שניתן לראות מתשריט .  בכל אזור בארץZהמתכנן את ערך המקדם הסיסמי 

המקדם . ך הנחשב לנמו0.1מקדם העצמה הסיסמי בצומת האלה הוא , 1.5.1

, שתתפתח בבסיס המבנה, )PGA( הוא תאוצת הקרקע האופקית המירבית Zהסיסמי 

שכמותה , 10%של ) הסתברות(ולגביה קיים סיכוי , בהנחה שהמבנה ממוקם על סלע

מבחינה .  שנים50או גבוהה ממנה תתרחש לפחות פעם אחת בתקופה כלשהי של 

או גבוהה , Zתאוצת קרקע הסתברות זו אנלוגית לסיכוי שתתרחש , סטטיסטית

  . שנים475לפחות פעם אחת בתקופה כלשהי של , ממנה

כל , יחד עם זאת. שטח הרשיון נמצא בסיכון נמוך ביותר לרעידות אדמה: לסיכום

  .413מתקן שיבנה באזור ידרש לעמוד בתקן הישראלי 

  

  בחינת קיומם של שברים גיאולוגיים פעילים  1.5.2

  .  השנים האחרונות11,000- השברים הפעילים ב מציג את מיקום1.5.2' תשריט מס

. אין זיהוי של שברים פעילים באזור הרשיון ובסביבתו, כפי שניתן להיווכח בתשריט

  .זו אינדיקציה נוספת לרמת הסיכון הנמוכה לרעידות אדמה באזור

  

  התנזלות וגלישות קרקע 1.5.3

  התנזלות קרקע 

שטח הרשיון נמצא , מור כא-התנזלות קרקע עלולה להתרחש בעת רעידת אדמה 

  . באזור סיכון נמוך ביותר לרעידות אדמה

-לעומת. ורווית במים  הנזלה מתרחשת בקרקעות שהן בעיקר חוליות, בנוסף לכך

  ).שאינן רוויות(אזור הרשיון מאופיין בקרקעות יבשות , זאת

  

הוא קירטוני אאוקני ועומק , בתחום הבקשה וסביבתה הקרובה, הסלע בפני השטח

לאור תנאים אלו נראה שבאתר . מתחת לפני השטח'  מ20- מי התהום מגיע לכמפלס

  .הנדון לא מתקיימים התנאים התואמים פוטנציאל התנזלות

  

  

  

  

                                                           
 IEI -יובל ברטוב ' דר22
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  גלישות קרקע

גלישות קרקע עלולות להתרחש באזורים מצוקיים המאופיינים בסלע שאינו מלוכד 

  . היטב

, )2006, כץ ואלמוג" (ותמפת האזורים בהם קיימת סכנה לגלישת מדרונ"פי - על

 ניתן לראות כי בתחום הבקשה וסביבתה לא ,1.5.3' בתשריט מסהמוצגת 

ניתן , היות שכך. סלע/מתקיימים התנאים המצביעים על פוטנציאל לתנועות קרקע

זרימה או זחילה של , לקבוע כי בשטח התוכנית אין סכנה להתפתחות גלישות

  .הקרקע
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  ולוגיה ונוף ערכי טבע ואק, שטחים פתוחים 1.6

  ערכי טבע ונוף על פי תוכניות סטטוטוריות וערכי מורשת  1.6.1

  .בשטחי חבל עדולם וחבל לכיש, שטח הרשיון משתרע בשפלת יהודה

נוף ומורשת , טבע המכילים שפע ערכי ברצף שטחים פתוחים נרחבים אזור זה מתאפיין

בין החבל המדברי בהיותו אזור המעבר , מבחינה אקולוגית נודעת לו חשיבות רבה .אדם

ומינים רבים מגיעים , באזור זה מצוי מגוון ביולוגי מהמיוחדים בישראל. תיכוני-לחבל הים

חבל לכיש חשיבות  לרצף השטחים הפתוחים הנרחב והיחודי של. בו לגבול תפוצתם בארץ

  . לו גם עבור מערכות אקולוגיות אחרות שמצפון ומדרום, מעבר לרמה המקומית

  

, מערכות מים מורכבות, תלים רבים: ע של אתרים היסטוריים יחודייםהמרחב כולל שפ

 .מתקנים חקלאיים ועוד, שרידי יישובים, מערות מסתור, מערות קולומבריום וקבורה
בעונות ". נוף קדומים"יוצרים , בשילוב השטחים הפתוחים הנרחבים, אתרי מורשת אלו

  .  ת מרבדי הפריחההחורף והאביב מושך אליו האזור מטיילים רבים בזכו

  

, ירושלים, האזור נמצא בטווח נסיעה קצר יחסית ממרכזי האוכלוסיה הגדולים בגוש דן

. קרית גת וקרית מלאכי נמצאות בקרבתו המיידית, בית שמש. אשדוד ואשקלון, באר שבע

חניונים ומסלולי טיול המושכת אליו יותר , חורשות, יש בו תשתית בסיסית של אתרים

  . לים ונופשיםויותר מטיי

  

, הוכר אזור שפלת יהודה כמרחב שמתקיימת בו רגישות נופית, מאפייניו היחודיים בשל

  ).כפי שפורט לעיל(עליו  מיועדים לשימור בכל התכניות החלות ואשר שטחים רבים בו

  

היערות והאתרים הארכיאולוגיים המרכזיים המצויים בתחום שטח הרשיון , שמורות הטבע

   :מפורטים להלן

  

  :גנים לאומיים

הגן . נכלל בחלקו הדרומי של שטח הרשיון): מערת סמך(עבדאללה ' גן לאומי שייח

  . 'כולל מערות פעמון מרשימות וקבר שייח, שבשוליו עובר נחל נועם

זהו אחד התלים הגדולים .  נכלל בחלקו הדרומי של שטח הרשיון:גן לאומי תל לכיש

באתר ניתן למצוא שרידי מקדשים . ישראל והחשובים ביותר מתקופת המקרא בארץ

 . מפעל מים ועוד, כנעניים
 מתנשא מעל הדרך תלה.  מצוי סמוך לגבולו הצפוני של שטח הרשיון:גן לאומי תל עזקה

דרומית למושב , פארק בריטניהבחלקו הצפוני של ,  לכיוון דרוםעמק האלההמובילה מ

במסגרת חפירות ארכיאולוגיות נחשפו בתל שרידי חומות ומגדלים המיוחסים לעיר . זכריה

 מערכות מסתורכמו כן התגלו באתר . וממצאים נוספים מהתקופה המקראית, עזקה

  .מרד בר כוכבאמתקופת 
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בגן מצוי התל . מערבי של שטח הרשיון-מצוי בסמוך לגבולו הצפון: צפית-גן לאומי תל

די שיש סבורים כי בו הייתה העיר הפלשתית הקדומה גת ובו מצויים גם שרי, המקראי

 .מבצר צלבני
בגן מצויים שרידי העיר . מצוי בחלקו המזרחי של שטח הרשיון: גן לאומי בית גוברין

מורכבות ומרשימות שיוצרות מבוך ענק של אולמות וחללים , וכן מאות מערות, מרשה

  .גדולים מתחת לפני הקרקע

  

 :שמורות טבע ונוף
 מדרום ללוזית ובה מכלול גדול ,מצויה במרכזו של שטח הרשיון: שמורת נוף מערות לוזית

  .ומרשים של מערות פעמון ומחילות מסתור

- בשמורה חורש ים.  מצויה בחלקו המזרחי של שטח הרשיון:שמורת טבע צפרירים עדולם

קרקעיים ומתקנים - בורות תת, מערות לשימושים שונים, תיכוני ושרידי ישובים עתיקים

  .  קדומים

השמורה כוללת .  מצויה ממזרח לשטח הרשיון):השיטה מלבינ(שמורת טבע עמק האלה 

עץ זה הינו שריד לצומח . יער של עצי שיטה מלבינה שישראל היא גבול התפוצה הצפוני שלו

  .טרופי ששלט כאן בתקופה שבה שרר בארץ אקלים חם ולח

מזרחיים נמצאים בתחום שטח -שוליה הצפון): גבעות אמציה(שמורת טבע גבעת גד 

באביב . תיכוני ושרידי ישוב רבים-כוללת גבעות מכוסות חורש יםהשמורה . הרשיון

 . נרקיסים ומינים אחדים ממשפחת הסחלביים, רקפות, מתמלאת השמורה בפריחת כלניות

 
 :פארקים ויערות

כביש : בין שלושה כבישים,  דונם50,000- הפארק משתרע על פני כ– פארק מערות עדולם

. גבולו המזרחי של הפארק הוא הקו הירוק.  במערב38כביש ,  בדרום35כביש ,  בצפון375

). פארק בריטניה(מול הכניסה למצפה משואה , הכניסה הראשית לפארק היא ממערב

. מערות עדולם ועוד, חרבת מדרס, שמורת חורש עדולם, הפארק כולל את חרבת יתרי

לציבור הפארק הוכשר לציבור על ידי רשות העתיקות וקרן קיימת לישראל והוא נפתח 

 . 2008באפריל 
 דונם של גבעות 40,000 על פני 38 פארק בריטניה משתרע ממערב לכביש -פארק בריטניה 

צמחייה מגוונת ואתרים , בפארק אתרי נוף. עטורות ביערות נטועים ובחורש טבעי

, דרכי נוף, שבילי הליכה,  הוכשרו במקום חניוני נופש פעיל,כמו כן. ארכיאולוגיים רבים

  .  טיול ומצפורי נוףמסלולי

  . בחלקו המזרחי של שטח הרשיון, משתרע מדרום לבית גוברין -יער גוברין 

את . מ ממזרח לקרית גת" ק4-המצוי כ) יער אורנים(יער נטע אדם  -שחריה -יער המלאכים

בתוך היער מצויים שרידים של .  דונם7,000-ל והוא משתרע על שטח של כ"היער נטעה קק

 . שבילים לאופניים ולרכיבה וכן חניונים, בפארק הוכשרו שבילי טיול .ישובים ערביים
מערב למושב -ומדרום) בית גוברין-קרית גת (35 היער נמצא מדרום לכביש -יער מרשה 

היער כולל מגוון של עצי מחט נטועים .  דונם2,000- נחושה והוא משתרע על פני שטח של כ

 .של עצי אלה אטלנטית ועצי זית עתיקיםניתן למצוא בו גם שפע . תיכוני-וחורש ים



  

47 
  

 

  

 פזורים על פני שטחים ,22א "שחלקם הגדול מסומן בתמ, יערות טבעיים ונטועים נוספים

 .ניכרים של אזור הרשיון
  

  .  לעיל1.2.1' השמורות והיערות מוצגים בתשריט מס, הגנים הלאומיים

  

  23נוף המרחב הביוספרי בשפלת יהודה 1.6.2

יל באזור הרישיון נערכה עבודה מקיפה לצורך הכנת התכנית  לע1.3.3.5כאמור בסעיף 

. עבודה זו כללה ניתוח מקיף של יחידות הנוף במרחב. למרחב הביוספירי בשפלת יהודה

מכלולי הנוף ,  כפי שהוצגה בעבודה זו,להלן תיאור נוף המרחב הביוספירי בשפלת יהודה

  .לעיל'  ב1.3.13' ואתרי המורשת מוצגים בתשריט מס

  

לבין מישור החוף , פלת יהודה נמצאת במדרגת הביניים בין הרי יהודה וחברון במזרחש

  . במערב

  

האזור מתאפיין בנוף גבעות מעוגלות הנמשכות לאורך רכסים ארוכים הנקטעים בעמקי 

ניכרות בשפלה שתי רצועות אורך אשר נוצרו כתוצאה . בכיוון מערב" דועכים"נחלים או 

'  מ500-השפלה הגבוהה אשר שיאי הגבעות מגיעים בה עד רום של כ –מקווי גידוד קדומים 

הבדלים . ' מ300- מעל פני הים והשפלה הנמוכה אשר שיאי הגבעות מגיעים בה עד רום של כ

הנראות למרחוק ואשר מהן יש מבטים פתוחים למרחב " מדרגות"אלה יוצרים מופע של 

  .מזרחמהים במערב ועד להרי חברון והרי ירושלים ב, כולו

  

תופעה יחודית לשפלת יהודה היא עמקי הנחלים הרחבים אשר נוצרים על ידי הנחלים 

הגדולים והידועים שבהם הם עמק איילון ועמק . הגדולים החוצים אותם בדרכם מערבה

שהיו זירה למאורעות , ועמק האלה הכלול בו, שהינם מחוץ למרחב הביוספרי, שורק

, רחב הביוספרי מצויים גם העמקים של נחל גובריןבתחום המ. מרכזיים בתולדות הארץ

עמקים אלה מלווים או נחצים על ידי דרכים קדומות אשר הובילו . נחל לכיש ונחל שקמה

  .מערי מישור החוף אל ערי ההר

  

מרשה , צפית, לאורך העמקים והדרכים מתרוממים תלים של ערים עתיקות דוגמת עזקה

  .תחות הישוב בשפלה בתקופות קדומותתלים אלה מהווים עדות להתפ. ולכיש

  

. קרקעיים בהיקף יוצא דופן- איפשר חציבת חללים תת, סלע הקירטון הרך שבאזור זה

, לגידול בעלי חיים, למגורים: המערות החצובות שימשו כמעט לכל תכלית אפשרית

רוב המערות חצובות מתחת לחיפוי . למסתור מאויב ועוד, לאגירת מים ומזון, לתעשייה

                                                           
  2004מרץ , דוח מסכם, מתוך מרחב ביוספרי בשפלת יהודה 23
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הריכוז הגדול ביותר של מערות חצובות הוא . שמשמש כגג, 24ארי הקשה והעבה יחסיתהנ

חיים -מערות אלה משמשות גם בעלי, כיום. באזור בית גוברין ותל מרשה שבמרכז השפלה

  . לילה המוצאים בהם מקום מסתור-עטלפים ודורסי, רבים כטורפים

  

יוצרים , יים הפזורים בשטחיחד עם שרידי הבוסתנים והמתקנים החקלא, שרידים אלה

  .פסיפס של נוף תרבות קדום באיכות יחודית

  

בגלל שההתיישבות באזור נותרה , בין היתר, שימור שרידי העבר בצורה כה טובה התאפשר

  .הישובים המעטים שמרו ברובם על אופי כפרי והם משתלבים בנוף הסביבה. דלילה

  

דרך יער פארק בשלטון , תיכוני בצפון-יםמנופי חורש : הנופים הטבעיים מגוונים במיוחד

, אשחר ארצישראלי ואלת המסטיק ועד לבתות עשירות בצמחייה עשבונית, חרוב מצוי

  . שבתוכן נוצרים לקראת האביב מרבדי פריחה ססגוניים

  

 שרידי בוסתנים בהיקף רחב , לצד יערות מחטניים,נופי צומח מעוצבים בידי האדם כוללים

בנקודות בולטות ובשולי העמקים . ומתקנים חקלאיים שמורים היטבעם מדרגות חקלאיות 

הנטיעות החדשות . נטועות חורשות אקליפטוסים גבוהים הניכרות למרחוק, החקלאיים

  .כגון חרוב מצוי ואלה אטלנטית, באזור כוללות גם רחבי עלים אחרים

  

: ות סביבהנופי התרבות העכשוויים כוללים את ההתיישבות הכפרית עם שטחי החקלא

  .לצד שדות נרחבים של חיטה וגידולי שדה אחרים, מטעים וכרמי ענבים וזיתים

  

הנחלים . י ערוצי נחלים רבים אשר מקורם בהרי יהודה"שטח הרשיון נחצה ע: נופי נחלים

  . נחל גוברין ונחל לכיש, העיקריים החוצים את שטח הרשיון הינם נחל האלה

  

קיימים בו אגנים חזותיים , בנוסף. א דופן של נופים אלהבמרחב הביוספרי מצוי שילוב יוצ

  .בהם הנוף הפתוח כמעט ואיננו מופר על ידי פיתוח" ראשוניים"נרחבים 

  

                                                           
-באזור אקלימי יםשנוצר עקב תהליכי הבליה " נארי"סלעי הקירטון והחוואר הקירטוני מכוסים בקרום גירי קשה המכונה  24

 .תיכוני יבש למחצה
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  צומח   1.6.3

ההתערבות האנושית במשך . אופי הצומח בשפלת יהודה מושפע רבות מפעילות האדם

 ועיבוד חקלאי ,השנים כללה כריתת עצים ושיחים להסקה ורעייה אינטנסיבית מצד אחד

רוב . ונטיעת יערות אורנים מצד שני) כרמים וגידולי שדה, מטעים, בעיקר בוסתנים(

השטחים הטבעיים נמצאים כיום בעיצומו של תהליך התאוששות והתחדשות לאחר 

בתהליך זה בתה מתפתחת . שהסתיימו עם הקמת המדינה, שנים רבות של הפרעה

  .חורש דליל עד צפוףוזו מתפתחת ליער פארק או ל, לשיחייה

תיכוני -התוחמות את הופעת החורש הים, חברות הצומח הנפוצות הן של עצים ושיחים

בחלק הגבוה והצפוני של האזור יש חברה מפותחת של אלון מצוי ואלת . כלפי דרום

גבול תפוצתו הדרומית של אלון (זית בינוני -ישראלי ובר-מלווה באשחר ארץ, המסטיק

, שהם יובשניים יחסית, מפנים דרומיים). סמוך לאמציה, ן נחל לכישמצוי הנו בדרום אג

ככל . ישראלי- או בחברת אשחר ארץ, מאופיינים בחברת חרוב מצוי ואלת המסטיק

תצורת הצומח משתנה . הולך ומתדלדל כיסוי החורש ומשתנה הרכבו, שמדרימים

  .ויישראלי ומעט יער פארק בשלטון חרוב מצ-לגריגות בשלטון אשחר ארץ

  

 כפי שמופו במסגרת תכנית , מציג את יחידות הצומח במרחב הרשיון1.6.1' תשריט מס

  .מפת המינים האדומים שתועדו במרחב הרשיוןואת  ,המרחב הביוספירי

  



  

50 
  

 

תצורות הצומח הטבעי בתחום שפלת יהודה וחברות הצומח : 1.6.1' טבלה מס

  האופייניות לכל אחת מהן 

  חברת הצומח  תצורת הצומח

  תיכונית-תה יםב

  

  זקנן שעיר-סירה קוצנית

  סירה קוצנית-זקנן שעיר

  אזוב מצוי-סירה קוצנית

  עירית גדולה-סירה קוצנית

  שועל נפוצה-זקנן שעיר ושיבולת

  סירה קוצנית וחברות עשבוניות  בתת ספר

  סירה קוצנית-חלבלוב מגובשש

  עירית גדולה וחברות עשבוניות

  עירית גדולה-קיפודן בלאנש

  זקנן שעיר- בלאנשקיפודן

  קיפודן בלאנש-מרווה ריחנית

  )שיניים-עם שלהבית קצרת(מתנן שעיר -סירה קוצנית

  )י"עם אשחר א(שיניים -שלהבית קצרת-סירה קוצנית

  סירה קוצנית-י"אשחר א  גריגה

  אלת המסטיק-י"אשחר א

  י וחרוב מצוי"אשחר א-אלת המסטיק

  צלף קוצני-י"אשחר א

  )י"עם אשחר א(ק זית בינוני ואלת המסטי-בר

  סירה קוצנית-מלוח קיפח

  אלת המסטיק-חרוב מצוי  יער פארק

  י"אשחר א-חרוב מצוי

  )עם אגס סורי ואלון התולע(לבנה רפואי -אלון מצוי  חורש

  אלת המסטיק-אלון מצוי

  זית בינוני-אלת המסטיק ובר-אלון מצוי

  י"אלה א-אלון מצוי

   מצויחברה של קטלב-לוטם מרווני עם תת-אלון מצוי

  

מרבית .  מיני צמחים מטיפוסי תפוצה רבים ומגוונים730-בשפלת יהודה תועדו יותר מ

או במשותף עם אזורים ) 50%- כ(באופן בלעדי , תיכוני-המינים הנם בעלי טיפוס תפוצה ים

-טורני וכ- מהמינים גדלים בחבל האירנו37.5%-כ).  בהמשך1.6.2טבלה ) (34%(נוספים 

יחס ). סודני ואפריקאי, טרופי, ערבי-סהרו( בעלי טיפוס תפוצה דרומי  מהמינים הינם12.6%

תיכוני בצמחיית המרחב עם נוכחות גבוהה של - זה מעיד על השליטה של המרכיב הים

הגיוון הרב בטיפוסי התפוצה מאפיין אזור מעבר בין ). טורנית-אירנו(צמחייה ערבתית 

  .חבלים ביוגאוגרפיים שונים

, תיכוניות- בתות ים( בא לידי ביטוי גם במספר הרב של תצורות צומח הגיוון הבוטני הרב

  .ובעושר הרב של חברות הצומח) יערות פארק וחורשים, שיחיות, בתות ספר
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טיפוסי התפוצה של מיני הצמחים שתועדו במרחב : 1.6.2' טבלה מס

  הביוספירי שפלת יהודה

' מס טיפוס תפוצה

 המינים
שיעור מכלל 

 (%)המינים 
 50.1 366 תיכוני-ם י

 21.9 160 טורני-תיכוני ואירנו- ים
 7.3 53 טורני-תיכוני ואירנו-ים, סיבירי- אירו
 4.9 36 ערבי- סהרו
 4.9 36 טורני- אירנו
 1.9 14 ערבי-טורני וסהרו- אירנו
 1.9 14  טרופי
 1.8 13 תיכוני-סיבירי וים- אירו
 1.5 11 ערבי-תיכוני וסהרו- ים
 0.7 5 ערבי-טורני וסהרו-אירנו, יתיכונ- ים

 0.5 4  סודני
 0.5 4  אמריקאי

 0.4 3 אזורי- רב
 0.3 2 תיכוני ואפריקאי- ים

 0.1 1 ערבי-תיכוני וסהרו-ים, סיבירי- אירו
 0.1 1 ערבי וסודני- סהרו
 0.1 1 ערבי-טורני וסהרו-אירנו, תיכוני- ים

 0.1 1  סובטרופי וטרופי
 0.1 1 טורני-רנוסיבירי ואי- אירו
 0.1 1 טורני וטרופי-אירנו, תיכוני- ים

 0.1 1 ערבי וסודני-סהרו, טורני- אירנו
 0.1 1 ערבי-טורני וסהרו-אירנו, תיכוני-ים, סיבירי- אירו

 0.1 1  אפריקאי
 0.1 1 ערבי וטרופי-סהרו, טורני-אירנו, תיכוני- ים

  731 סך הכול

  

מתחלף החורש בבתות , דה ברום והעליה בטמפרטורהעם הירי, בגבעות השפלה הנמוכה

ואילו , מלווים בעצי שיזף מצוי, עשבוניות או בבתות ספר עם חברת זקנן שעיר וסירה קוצנית

  .בשדות המעובדים גדלים טוריים מצויים ועשבוניים אחרים
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  צמחים מוגנים

י טבע מוגנים  מינים של צמחי בר המוגדרים כמוגנים בחוק ערכ73בשפלת יהודה תועדו 

חלק ). 1.6.4טבלה (בישראל ") מינים אדומים(" מינים בסכנת הכחדה 5-וכן כ) 2005(

לרוב ). או לבנון, סוריה, קפריסין(אנדמיים לישראל ולשכנותיה -מהמינים האדומים הנם תת

  . המינים מהווה שפלת יהודה גבול תפוצה בישראל

: פי חוקים נוספים- מוגנים על,  הם נטועיםאף אם, עצים רבים, מעבר לחוק ערכי טבע מוגנים

פגיעה . להגנה על עצים בוגרים, )2008( לחוק התכנון והבנייה 89ותיקון ) 1997(צו היערות 

מחייבת קבלת היתר מפקיד היערות , ל"פי אחד משני החוקים הנ-בעץ או שיח מוגן על

  .האזורי

  ון ובסביבתומיני צמחים מוגנים שתועדו במרחב הרישי: 1.6.3' טבלה מס

 עדעד המדבר פרחים- דרדר גדול אגס סורי
 עדעד ככול דרדר כחול אוג קוצני

 עוזרר קוצני זית אירופי אורן ירושלים
 עיריוני צהוב פרחים-חבצלת קטנת אורן קפריסאי

 צבעוני ההרים חלמונית גדולה אזוב מצוי
 צתרה ורודה חצב מצוי ישראלי- אירוס ארץ

 צתרנית משובלת ויחרוב מצ אלה אטלנטית
 קורנית מקורקפת יערה איטלקית ישראלית- אלה ארץ

 קטלב מצוי כליל החורש אלון התולע
 רותם המדבר כלנית מצויה אלון מצוי

 רקפת מצויה כרכום חורפי אשל הפרקים
 שום גבוה לבנה רפואי בבונג זהוב

 שוש קירח מרווה משולשת חצב יקינתוני-בן
 שיזף מצוי אסיהנורית  סחלב צריפי-בן
 שיטה מלבינה נרקיס מצוי זית בינוני-בר

 שולמית מצויות- שערות סחלב אנטולי ברוש מצוי
 שקד מצוי סחלב הגליל דבורנית דינסמור
 עלים-שקד קטן סחלב השקיק דבורנית הדבורה
 )פיקוס השקמה(שקמה  סחלב פרפרני דבורנית הקטיפה

 שרכרך הסלעים סחלב קדוש דבורנית נאה
 שרכרך ריחני השיניים-סחלב שלוש דבורנית צהובה
 )פיקוס התאנה(תאנה  סחלבן החורש דבורנית שחומה

 תורמוס ההרים סיפן התבואה  המכבים האדום-דם
 תמר מצוי סתוונית היורה  דנדנה רפואית

    סתוונית ירושלים  
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  צמחים נדירים ואנדמיים

מינים (אנדמיים - המוגדרים כנדירים או תת מינים של צמחי בר46-בשפלת יהודה תועדו כ

. מינים אלו מפורטים בטבלה הבאה) בעלי תפוצה גאוגרפית מוגבלת לישראל ולשכנותיה

") מינים אדומים(" מינים בסכנת הכחדה 5ברשימת המינים הנדירים כלולים , כאמור

תפוצה לחלק מהמינים שפלת יהודה מהווה גבול ). 2011, 2007', שמידע וחוב(בישראל 

  . בישראל

  

  .מציג את מפת המינים האדומים שתועדו במרחב הרשיון  לעיל1.6.1' תשריט מס

  

  רשימת מיני צמחים נדירים או אנדמיים במרחב הרישיון ובסביבתו: 1.6.4' טבלה מס

 נדיר -  RR,  נדיר-  RP,  נדיר למדי- R. מודגשים באדום) בסכנת הכחדה(מינים אדומים : נדירות

  מאוד

 אנדמי לישראל - ES;  אנדמי לישראל וטורקיה- ET;  אנדמי לישראל וסיני- EE: ותאנדמי

   אנדמי לישראל וקפריסין - EY;  אנדמי לישראל ולבנון-  EL; וסוריה

 אנדמיות נדירות שם עברי  
   R אספסת כדורית

   R ישראלי- אספרג ארץ
 R EE אצבוע אירופי
 R ET בופוניה אשונה
 EP   בוצין הירדן
   R בוצין סיני

   R ביקיה צהובה
   R דרבן צהוב-בר

 ES   ברומית סורית
   R דבקת הפטמות
   RP חבלבל צמיר

 EE   חוחן אלכסנדרוני
 ES   ישראלי-חוחן ארץ

   R חומעה מסולסלת
 EL   כרמלית נאה

   RR מגנונית פקטורי
   RP ישראלית-מרווה ארץ

 ES   מרוות יהודה
 ES   רושליםמרוות י

   R נטופית שעירה
 EY   ניסנית שיכנית

 RR ES חלב חום- נץ
   R סומקן דוקרני
   RR סומקן ענקי

   R צובאי-עקרב ארם- עוקץ
   R עטיינית פקטורי

   R עפעפית הקנוקנות
   R עלים-עפעפית עגולת
   R עפעפית שרועה
   RP ערבז סוככני

 EL   פעמונית ירושלים
 EL   ית כוכבניתפעמונ
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 אנדמיות נדירות שם עברי  
 RR EL ישראלית-צורית ארץ

 EL   ישראליות-חתול ארץ-ציפורני
 EL   ישראלית-ציפורנית ארץ

   R ציפורנית משוננת
   RR קדד עקרבי
 ES   קוצן קיפח
   RR פרחים- קצח זעיר

   RR קרסולת השלולית
   R רכפת הצבעים

   RR שמשונית הטיפין
   R שעלבית מסרקנית

 EC   ישראלי- רמוס ארץתו
 ET   גוני-תלתן דו

 EC   תלתן פלשתי
  

  

  חי 1.6.4

, ובהתאם, ישראל-תיכוני של ארץ- שטח הרישיון נמצא בתחום החבל הביוגאוגרפי הים

בין המינים שמוצאם אינו . תיכוני-החיים שמצויים באזור הם ממוצא ים-מרבית מיני בעלי

צופית , )ר מדברית שנצפתה ברמת אבישורציפו(תיכוני אפשר לציין מינים כרץ מדבר -ים

  ).טורני-ממוצא אירנו(ראש ומריון מצוי - גבתון שחור, )ממוצא טרופי(ובולבול 

) חיים-זוחלים ודו, יונקים(במרחב שטח הרישיון חיים עשרות מיני חולייתנים יבשתיים 

 שוהים עשרות מינים מקננים במרחב ואחרים נודדים דרכו או, מתוכם. ומאות מיני עופות

מעל השפלה עובר נתיב נדידה מרכזי . בו לתקופות משתנות בעת נדידה או בעונת החורף

אלפים מהם חוצים את המרחב -  שמאות–יום - בעיקר חסידות ודורסי-לעופות דואים 

גם . ולעתים חונים על הגבעות ובחורשים ללינת לילה, בסתיו ובאביב, לאורכו פעמיים בשנה

רקרקים נודדים בחזית רחבה מעל שפלת יהודה ורבים מהם עוצרים סיסים וש, ציפורי שיר

בין העופות . בשטחים הפתוחים לצורך אכילה ומנוחה בשטחים החקלאיים ובסבכי הצומח

, הניזון מנחשים ומזוחלים אחרים, הדורסים המקננים באזור ראוי לציין את החוויאי

שבשני , ואת הנץ המצוי, בישראלששפלת יהודה מהווה אחד מריכוזי הקינון הצפופים שלו 

פי רוב ביערות אורן -על, העשורים האחרונים שב לקנן בישראל בכלל ובשפלת יהודה בפרט

  .הנטועים בצפיפות נמוכה

חיים מתפשטים באזור בעקבות האדם ובתי הגידול החדשים שיצר -מינים רבים של בעלי

, עורב אפור, עורבני, סוריביניהם אפשר למנות עופות כנקר . בעשרות השנים האחרונות

  .נמייה וחולדה, ויונקים כתן, אנפית בקר וצוצלת, בולבול, צופית, ירגזי מצוי, דררה

  

במסגרת הכנת התכנית הביוספירית למרחב נעשה מחקר מקיף למיפוי האזורים בעלי 

אזורים אלו באים לידי ביטוי במידת , חשיבות גבוהה לשמירה על בעלי החיים באזור

האזורים שהוגדרו כאזורי ). לעיל'  א1.3.13' ראה תשריט מס( שהוגדרה לכל אזור הרגישות

הגלעין הינם בעלי החשיבות הגדולה ביותר לשימור אוכלוסיית המינים המאפיינת את 

  .   המרחב
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מינים רבים נוספים צפויים להימצא (להלן רשימת מיני זוחלים ויונקים שתועדו במרחב 

  ):יעוד במאגרי מידעאך אין לגביהם ת, במרחב

צפע , קו מובהק-ארבע, קשקשים מצוי- תלום, זעמן שחור, מטבעות מזרחי-זעמן: זוחלים

צב , שממית עצים, מניפנית סלעים, חרדון מצוי, זיקית מובהקת, קמטן, חנק משריץ, מצוי

  .יבשה מצוי- צב, ביצות

תן , שועל מצוי, אבז, חתול בר, קרקל, צבוע מפוספס, נמייה, גירית דבש, גירית: יונקים

, פרסף גדול, עטלף פירות, אשף מצוי, אוזנן, נשפון מצוי, אוזן- נשפון דק, סמור, דלק, זהוב

, גרביל סלעים, קוצן מצוי, יערון גדול, צבי ישראלי, חזיר בר, קיפוד מצוי, פרסף גמדי

  .ארנבת מצויה, חולד, דרבן, מריון מצוי

, עופות(מרבית החולייתנים ,  לנזקי חקלאותלמעט מספר מצומצם של בעלי חיים הגורמים

פי חוק ערכי טבע מוגנים -ומספר טקסונים נוספים מוגנים על) חיים-זוחלים ודו, יונקים

)2005.(  

  

  מסדרונות אקולוגיים 1.6.5

הממשיך לאורך , צפון- שכיוונו דרום) מ" ק30-כ(בשטח הרשיון עובר מסדרון אקולוגי רחב 

החבל , תיכוני- הוא חוליית המעבר שבין החבל היםאזור זה. שפלת יהודה והרי יהודה

  . אזור ספר המדבר והחבל המדברי ולכן הוא בעל חשיבות בקנה מידה עולמי, טורני- האירנו

  

  . ג"מציג את שטח הרשיון על גבי מפת מסדרונות אקולוגיים של הרט 1.6.2' תשריט מס

 

  תיור ופנאי   , מסלולי טיולים 1.6.6

אתרים ארכיאולוגיים ואתרי , גנים לאומיים, שטחי יערות, כאמור, שטח הרשיון כולל

את המרחב חוצים שביל ישראל ושבילי טיול מסומנים וכן הוכשרו בו דרכים . ביקור רבים

  .רוכבי אופניים וכלי רכב, ל המשמשים מטיילים"רבות על ידי קק

  

  : השבילים המסומנים בשטח הרשיון מפורטים להלן

עובר בחלק המזרחי של שטח הרשיון בין גן לאומי בית שביל ישראל  - שביל ישראל -

  . גוברין לבין גן לאומי תל לכיש ובאזור תל עזקה

עובר ,  מתחיל מדרום לגן לאומי מערות סמך וממשיך צפונה- 12160' שביל טיולים מס -

 .מערבית ליער המלאכים ומגיע עד לתל זית

 .  יוצא מבית ניר לכיוון מערב- 10618' שביל טיולים מס -

 . עובר ממזרח לגן לאומי תל צפית- 10610' שביל טיולים מס -

 . יוצא מלוזית לכיוון מערב- 10615' שביל טיולים מס -

 . מזרח ללוזית לכיוון מזרח- יוצא מדרום- 9478' שביל טיולים מס -

 .ליאון לתל עזקה- יוצא משריגים- 9443' שביל טיולים מס -

 .ירים עובר ממערב לצפר- 9446' שביל טיולים מס -
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 .  עובר מדרום לצפרירים- 9448' שביל טיולים מס -

 מתחילים במערת עדולם - 12130'  ושביל טיולים מס9153' שביל טיולים מס -

 .  וממשיכים דרומה לאורך גבול שטח הרשיון

 . עובר מדרום לנחושה – 12131' שביל טיולים מס -
  

   1.6.3' בתשריט מסל מוצגים "שבילי הטיולים ודרכי קק



  

57 
  

 

  י מורשת ואתרים ארכיאולוגייםערכ 1.7

  

  ערכי מורשת ואתרי ארכיאולוגיה  1.7.1

: בשטח הרשיון ובקרבתו קיים שפע של אתרים היסטוריים וארכיאולוגיים יחודיים ביניהם

מתקנים , שרידי ישובים, מערות מסתור, מערות קולומבריום וקבורה, מערכות מים, תלים

  . שרידי מבני דת ועוד, חקלאיים קדומים

  

  . מציג את גבול שטח הרשיון על רקע מפת האתרים הארכיאולוגיים1.7.1' ט מסתשרי

  : ביותרלהלן תיאור תמציתי של האתרים החשובים 

  

  תל עזקה . א

התל מתנשא לרום של . שבו עיר מתקופת המקרא, אתר ארכיאולוגי המוכרז כגן לאומי  

תצפית נרחבת לכל ומראשו , בקצה הצפוני של רכס גבעות בשפלה הגבוהה', מ 350-כ

הממצאים הקדומים ביותר שנתגלו הם . 1899-1898בתל נערכו חפירות בשנים . הכיוונים

  . ס" לפה1500משנת 

  

   תל צפית. ב

.  מעל אפיק הנחל'  מ100-תל גדול המתנשא על גבעה בולטת מעל נחל האלה ומצוי כ  

  .האתר מוכרז כגן לאומי

דרך עזקה אל פנים הרי , ך נחל האלההתל חולש על דרך רוחב קדומה שעברה לאור

  . וכן על דרך ראשית שעברה ממערב לתל והמשיכה לעבר גזר, יהודה

  

  תל עדולם . ג

מעל לפני '  מ90המתנשא לרום , תל קדום ממערב לאפיק נחל האלה מחוץ לשטח הרשיון  

 התל נמצא בקצה שלוחה ומבודד. דרומית מזרחית לאדרת, מעל לפני הים'  מ439-הנחל ו

על סמך מיקומו הגיאוגרפי ושמו הערבי . משלושה כיוונים על ידי נחל האלה ויובליו

  . בתל לא נערכו חפירות. מזוהה המקום עם עדולם המקראית

  

  חורבת מדרס . ד

 דונם ומצוי לצד הדרך מבית 250-ישוב קדום בשפלת יהודה הגבוהה המשתרע על פני כ

שמו . בתחום שמורת עדולם, ון לבית גובריןמ מצפ" ק6-ובמרחק של כ, גוברין לירושלים

. קרקעיים וחורבות מבנים-מתקנים תת, באתר עשרות מערות. רבת דורוסיה' ח–הערבי 

 נחשפו במקום מערת קבורה מונומנטלית עם פירמידת מדרגות מהתקופה 1976 -ב

  נתגלו באתר מערכות אחדות של1981-ב. הרומאית ומערות קבורה נוספות מימי בית שני

  . כוכבא-כנראה מתקופת מרד בר, מערות מסתור

 
  



  

58 
  

 

  חרבת עתרי . ה

מ מדרום מזרח " ק2- האתר מצוי כ. באתר נמצאו חורבות כפר מתקופת בית שני

  . מקוואות ועוד, לצפרירים ובו התגלו מערות ששמשו למסתור ולקבורה

  

   תל בורנה .ו

מ " ק3.5-במרחק של כצפונית מזרחית לנחל גוברין ו'  מ200-תל בולט בנוף השוכן כ

מהתל ניתן לצפות אל השפלה הגבוהה ואל הרי יהודה . צפונית מערבית לבית גוברין

יש המזהים אתר זה עם הישוב . במזרח וכן אל השפלה הנמוכה ומישור החוף במערב

  .התל לא נחפר. המקראי לבנה

  

   תל גודד .ז

מ מצפון " ק2-כ, טבעית דונם ומצוי בראש גבעה 25- ישוב קדום המשתרע על שטח של כ  

. והוא מזוהה עם העיר המקראית מורשת גת, דידה' תל ג–שמו הערבי . לבית גוברין

, בתל נמצאו שכבות ישוב מתקופת הברונזה המאוחרת. 1900-1899האתר נחפר בשנים 

  . רומאית-  ומהתקופה ההלניסטיתIIמהתקופה הישראלית 

  

  תל מרשה. ח

האתר מופעל על ידי רשות הגנים . ת גובריןתל מרשה נמצא בתחום גן לאומי בי

  . הלאומיים

בחפירה זו נחשפו שכבות ישוב מסוף ממלכת יהודה . 1900התל נחפר לראשונה בשנת   

בגבעת התל ומסביבו נמצאו עשרות . ומהתקופה ההלניסטית) התקופה הישראלית(

" וניםשובכי י"לתעשיית יין ושמן זית ול, מערות שנחצבו בסלע ושימשו למגורים

במספר מערות נמצאו שרידים המעידים על שימוש בהן גם בתקופה ). קולומבריה(

  .הישראלית ובתקופה הביזנטית

וכן , בקרבת מרשה נחשפו אולמות קבורה חצובים ומפוארים מהתקופה ההלניסטית

כמו כן נמצאו שרידים של . ר ומאגרי מים" מ700-קרקעית ענקית ששטחה כ- מחצבה תת

  . מערב לתל-מ מדרום"ית כחצי קכנסייה ביזנט

  

   בית גוברין .ט

 –המצוי בצומת הדרכים החשוב בשפלת יהודה ) מוכרז כגן לאומי(תל ארכיאולוגי   

  . לחברון ולאשקלון, לבית לחם, לבית שמש, המובילות לירושלים

, כנסיות ורצפות פסיפס, קרקעיים- בתחום התל נמצאים מאות מערות ומתקנים תת  

ומבצר , במצב שימור מעולה, אמפיתאטרון רומאי מפואר,  ובתי קברותמערכות קבורה

רק חלק קטן מהאתרים נחפר או פתוח . חורבות הכפר ועוד, אכסניה רומאית, צלבני

  .לקהל
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  תל לכיש . י

 דונם ומצוי דרומית מערבית 124המשתרע על פני ) מוכרז כגן לאומי(שכבתי גדול - תל רב

  . התל מזוהה עם העיר הקדומה לכיש. מרשה עם נחל לכישליד מפגש נחל , לנחל לכיש

.  עד לאחרונה1973 - ומ, 1966-1965, 1938-1932בשנים , בתל נערכו חפירות רבות

אלף רביעי (הממצאים הקדומים ביותר שנתגלו בחפירות הם מהתקופה הכלקוליתית 

  .בתל בוצע שחזור של שער העיר). ס"לפה

  

  ובסביבותיההדרכים הקדומות בשפלת יהודה  1.7.2

מערכת הדרכים הקדומות בשטח הרי יהודה דומה במידה רבה למערכת הדרכים הנוכחית 

רוב , בשל הטופוגרפיה ההררית והמבותרת של האזור המזרחי.  לעיל1.2.1המוצגת בתשריט 

או על גבי , ששיפועם מתון, הדרכים בהרי יהודה ובשפלה עוברות לאורך הנחלים הראשיים

, באזורים ההרריים. דרכי האורך מעטות יחסית. מערב-מזרח,  בדרך כלל,שכיוונן, שלוחות

  .התנועה על גבי השלוחות הייתה מועדפת בדרך כלל בשל שיקולים ביטחוניים וצבאיים

אך המשיכו לתפקד גם בתקופות , רוב הדרכים בשפלה נסללו או שופצו בתקופה הרומאית

  .מאוחרות יותר ורובן משמש לתחבורה גם כיום

  

 כפי שתוארה במסמך המרחב הביוספירי בשפלת הלן פירוט תוואי הדרכים הקדומותל

  :יהודה

  

  דרכי האורך

, "דרך האבות"המכונה גם , "דרך ההר" דרך האורך המזרחית ביותר היא -דרך ההר  

  .דרום-בכיוון צפון, שעוברת על קו פרשת המים של הרי יהודה

עוברת לאורך , ת גוברין לכיוון מערבדרך רומאית היוצאת מבי -מבית גוברין ללוד  

קטעים . ופונה לכיוון לוד, ממשיכה  ממזרח לתל צפית, הגדה הצפונית של נחל גוברין

ובשני מקומות נתגלו קבוצות של , מהדרך סלולים עם אבני ריצוף ושוליים מסודרים

  .אבני מיל

  

  דרכי הרוחב

רא אשר קישרה את  דרך הידועה מתקופת המק-מירושלים ובית לחם לעמק האלה  

בעמק . לאורך הדרך מצויים שרידי מבצרים קטנים. ירושלים ובית לחם עם עמק האלה

 .האלה עוברת הדרך למרגלות תל שוכה

ומשם , הדרך עוברת לאורך עמק האלה עד צומת האלה -מירושלים לאשקלון  

התוואי הקדום ממשיך לאורך הגדה . ממשיכה בצמוד לתוואי הכביש לבית גוברין

  .ומשם ממשיך לכיוון מערב, צפונית של נחל גוברין עד תל זיתה

בתוואי תל ,  דרך העולה מעמק האלה על גבי שלוחה מתונה-מעמק האלה לחברון  

  . חלחול– בית צור –רס ' ח–עדולם 

  .  שלושה תוואים קדומים חיברו את בית גוברין לחברון- מבית גוברין לחברון 
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הדרך יוצאת מבית . דרך זו נסללה בידי הרומאים -מבית גוברין לדרום הר חברון  

חוצה את נחל , ממשיכה בעלייה מתונה בנחל מרשה, גוברין דרומה לכיוון תל מרשה

 קבוצות של אבני מיל וכן קטעים 7לאורך תוואי הדרך אותרו . לכיש ומגיעה לחברון

  .סלולים עם קירות תמך

 . מדרום לתל מרשה, ר חברון דרך זו מתפצלת מהדרך לדרום ה- מבית גוברין לעזה 
  

  .  מציג את מפת הדרכים הקדומות1.7.2' תשריט מס
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  מטאורולוגיה  1.8

  תחנות מטאורולוגיות 1.8.1

  : הנתונים המטאורולוגיים המפורטים להלן לקוחים מתחנות אלו

התחנה מצויה .  של השרות המטאורולוגימאל’בית גהתחנה המטאורולוגית  

 מטר מעל 374טח הרשיון וברום של מזרח לש-מ מצפון" ק4.5-במרחק של כ

  . 25נתוני התחנה הינם רב שנתיים. פני הים

. מזרח לשטח הרשיון-מ מצפון" ק6.5- המצויה כבית שמשתחנת הניטור  

) מרכז ניטור אוויר שבמשרד להגנת הסביבה(א "י מנ"התחנה מופעלת ע

 . 200826 זה מוצגים הנתונים משנת מסמךב. 2000משנת 

- התחנה מצויה כ.  של השרות המטאורולוגיה"נתיב הל תחנה מטאורולוגית 

-2007מדידות התחנה הן רב שנתיות לשנים . מ ממזרח לשטח הרשיון" ק2.2

2011.  

התחנה מופעלת . מ ממערב לתכנית" ק2.4-המצויה כ, קרית גתתחנת הניטור  

 זה הם מסמךהנתונים המוצגים ב.  אשקלון-י איגוד ערים לאיכות הסביבה "ע

  . 200827משנת 

 10-התחנה מצויה כ.  של השרות המטאורולוגיחפץ חייםתחנה מטאורולוגית  

מדידות התחנה הן רב שנתיות מהשנים . מערב לשטח הרשיון- מ מצפון"ק

1981-200028 . 

הנתונים המוצגים הם מהשנים .  של חברת חשמלכפר מנחםתחנת הניטור ב 

 .ןמ ממערב לשטח הרשיו" ק3.5-התחנה מצויה כ. 2007-2011

. מ ממזרח לשטח הרשיון" ק4.5- כ שמיקומה אביעזרהתחנה המטאורולוגית ב 

 .1980-198329הנתונים מתחנה זו נמדדו בשנים 
  

 מציג את פריסת התחנות המטאורולוגיות במרחב הכולל את 1.8.1' תשריט מס

  . שטח הרישיון

  

ך מאפשרת לערו, סביב שטח הרשיון מכל צדדיו, פריסת התחנות המטאורולוגיות

  . ניתוח מעמיק של הנתונים האקלימיים והמטאורולוגיים השוררים במרחב

 ועקב , שנתוניהן מוצגים במסמך,בשל הסוגים השונים של התחנות: הערה

  . אין אחידות ברמת ההצגה, ההבדלים במידע המופק מהן

                                                           
, אוניברסיטת תל אביב, הוצאת רמות, אטלס אקלימי לתכנון פיסי וסביבתי בישראל:  שרה רובין, אריה ביתן 25

 . 2000, מהדורה שלישית
 .  המשרד להגנת הסביבה אגף איכות אוויר,מרכז ניטור אוויר ארצי, א"באדיבות מנ 26
 . הסביבה אשקלוןבאדיבות איגוד ערים לאיכות 27
 . 29ל "תת, מתוך תסקיר השפעה על הסביבה לתחנת הכוח דליה 28
 . )25ראה הערה  (מאל באטלס האקלימי'תחנת בית גתחנת אביעזר מוצגת יחד עם נתוני  29
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  נתונים אקלימיים 1.8.2

  טמפרטורה 1.8.2.1

 הרשיון בעונת  מציגה את הטמפרטורות השוררות בסביבת שטח1.8.1' טבלה מס

  . הקיץ ובעונת החורף

  

 )מעלות צלסיוס(הטמפרטורות באזור : 1.8.1' טבלה מס

 יומית ממוצעת  עונה  תחנה
מקסימום יומית 

  ממוצעת

  )קיץ(מקסימום 

  )חורף( ומינימום 

  בשעות היום

ערכים קיצוניים 

 בשכיחות נמוכה

מקסימום לילית 

  ממוצעת בעונת

   הקיץ

  מאל'בית ג  20  44.9  37.6  32.9  25.1-27.3  קיץ

  אין נתונים  -3  4.5-7.2  16.9-19.3  13-15.3  חורף  1964-2009

  חפץ חיים  20-21  אין נתונים  31.7  26.9-27.4  קיץ 

  7.7-9.6  17.3-19.8  12.7-14.7  חורף  1981-2000
  אין נתונים

  אין נתונים

  

  לחות יחסית 1.8.2.2

תחנות ( צעת באזורההשתנות על פני חודשי השנה של הלחות היחסית היומית הממו

האופייני לאזורים רבים ” הגל הכפול“מתאפיינת על ידי , )מאל וחפץ חיים'בית ג

השיא העיקרי הוא בחודש . בהשתנות זו שני שיאים ושתי תקופות שפל. בישראל

-ערכי המינימום חלים בחודשים אפריל. ינואר והשיא המשני הוא בחודש ספטמבר

  . של תקופות השרב בעונות האביב והסתיונובמבר והם תוצאה-יוני ואוקטובר

  

 מוצגת , השוררת בשטח הרשיון בחדשי השנה השונים,הלחות היחסית הממוצעת

  . 1.8.2' בטבלה מס
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 (%)הלחות היחסית באזור : 1.8.2' טבלה מס

 עונה/חודשים
ערך יומי 

  ממוצע

בשעות 

  הבוקר

בשעות 

 הצהריים

  בשעות

   הערב
  תחנה

  חורף  מאל'בית ג  70  50-55  60-65
64-66  

  חפץ חיים  78-80  58-60  75-78

  ,יוני- אפריל

אוקטובר 

  נובמבר

  מאל'בית ג  אין נתונים  60-61

  קיץ  מאל'בית ג  75-80  40-45  60
40-45  

  חפץ חיים  80-83  51-54  70

 
ערכי .  בשעות הלילה95%-90%בכל חודשי השנה עשויה הלחות היחסית לעלות על 

אך לעיתים הם נמדדים גם ,  בעיקר בעונות המעבר חלים15%-10%מינימום של 

  . בעונת החורף

  

המושפע , מעיון בנתונים ניתן להבחין בהבדל בין החלק המערבי של שטח הרשיון

  . לבין חלקו המזרחי המושפע יותר מאזור ההר, יותר מאזור החוף

  

  משקעים 1.8.2.3

  . כמויות המשקעים באזור דומות לאלו הנמדדות במערב מישור החוף

  

  . 1.8.3' מויות המשקעים מוצגות בטבלה מסכ

  

  כמויות משקעים באזור: 1.8.3' טבלה מס

  כמויות משקעים ממוצעות
  האזור

ממוצע 

משקעים 

  )מ"מ(

תקופת 

  הגשמים

' מס

ימי 

  מאי אוקטובר ספטמבר  גשם

החודש 

הגשום 

  ביותר

כמות  

משקעים 

  )מ"מ(

ימי ' מס

  גשם

  493  מל'בית ג
 -אוקטובר 

  מאי
  -  128  ינואר  4  14  -  52

  558 חפץ חיים
 -אוקטובר 

  מאי
  12  134  ינואר  2  30  1  54

  
  

  . 1.8.4' מוצגות בטבלה מס) לפי תחנת חפץ חיים(עוצמות הגשם המירביות 
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  עוצמות גשם מירביות באזור: 1.8.4' טבלה מס

  הסתברות
מ "מ(עוצמות גשם מירביות 

  )לשעה

10%  27  

5%  29  

2%  32  

 
  

  ותמשטר הרוח 1.8.3

על פי פרמטרים , ככלל ניתן לחלק את שטח הרשיון וסביבותיו לשני אזורים

באזורים . הקשורים למיקום הגיאוגרפי של האזור הסמוך להר והאזור הסמוך לים

  :אלו שוררים תנאים מטאורולוגיים שונים

החלק המערבי של שטח הרשיון מושפע יותר מהקרבה למישור החוף המזרחי 

החלק המזרחי של שטח . מזרחיות-גבוהה של רוחות דרוםומתאפיין בשכיחות 

הרשיון מושפע יותר מקרבתו לאזור הרי יהודה ומתאפיין בשכיחות גבוהה של 

  . רוחות מערביות

ההבדל בין האזורים ניכר גם בתוצאות המדידות של רוחות הקרקע בתחנות 

  : המטאורולוגיות כדלקמן

   

 תחנת כפר – ןרוחות באזור הצפון מערבי של שטח הרשיו 1.8.3.1

  מנחם

-2007( מציג את שושנת הרוחות הרב שנתית 4' בנספח מס 1.8.2' תשריט מס

  .של תחנת כפר מנחם) 2011

 מציגים את שושנת הרוחות הרב שנתית 4' בנספח מס' ג–' א1.8.3' תשריטים מס

  .הערב והלילה בהתאמה, של תחנת כפר מנחם לשעות היום) 2007-2011(

 מציגים את שושנות הרוחות היממתיות 4' בנספח מס' ד-' א1.8.4' תשריטים מס

  . בעונות השנה השונות

  

  :מהתשריטים עולים הממצאים הבאים

  

  בחישוב שנתי

  . 38.2%-מזרח בשכיחות של כ-דרום/כיוון הרוח השכיח ביותר הוא מזרח 

- השכיחות מגיעה לכ. מערב-צפון/כיוון הרוח השני בשכיחותו הינו מערב 

  .  מהזמן31.4%

  .  מהזמן42.1%-סך שכיחות הרוחות מהגזרה המזרחית הינו כ 

  .  מטר לשניה בממוצע רב שנתי2.2-ומגיעה לכ, עוצמת הרוח הממוצעת חלשה 
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- מטר לשניה נושבות בשכיחות נמוכה מאוד של כ8.8רוחות שעוצמתן מעל  

  .  בשנה0.1%

  .מערב-הרוחות החזקות ביותר נושבות מכיוון דרום 

  . מהזמן39.4%- מטר לשניה מגיעה לכ0.5-2ת שעוצמתן שכיחות רוחות חלשו 

  . הרוחות החלשות ביותר נושבות מהגיזרה המזרחית 

  

  עונת החורף

 45.1%-מזרחיות המגיעה לכ-דרום-שכיחות גבוהה של רוחות מזרחיות 

  .מאפיינת את עונת החורף, מהזמן

  ).  מהזמן14.7%- כ(רוחות משניות בשכיחותן הן רוחות דרומיות  

  . מטר לשניה2.67-  הרוח הממוצעת היא כעוצמת 

שכיחות . עונת החורף היא העונה בה עוצמת הרוחות היא הגבוהה ביותר 

 מהזמן ושכיחות הרוחות 5.7%- הינה כ) ש/ מ5.7מעל (הרוחות החזקות 

 .  מהזמן29.7%-היא כ) ש/ מ0.5-2(החלשות 
  

  עונת הקיץ 

,  מהזמן31.4%- שכיחות נמוכה של רוחות מהגזרה המזרחית המגיעה לכ 

  . מאפיינת את עונת הקיץ

  . מהזמן42.9%מערבית עולה על - צפון/שכיחות הרוחות מהגזרה המערבית 

  .  מטר לשניה1.86- עוצמת הרוח הממוצעת היא כ 

הינה זניחה ושכיחות הרוחות ) ש/ מ5.7מעל (שכיחות הרוחות החזקות  

  .  מהזמן45%-מגיעה לכ) ש/ מ0.5-2(החלשות 

  

   תחנת קרית גת– דרום מערבי של שטח הרשיוןרוחות באזור ה 1.8.3.2

 2008 מציג את שושנת הרוחות שנמדדה בשנת 4' בנספח מס 1.8.5' תשריט מס

  . בתחנת קרית גת

  .  מציג את ניתוח שושנת הרוחות של תחנת קרית גת4' בנספח מס 1.8.6' תשריט מס

  

  : מהתשריטים עולים הממצאים הבאים

 19.65%-שכיחותה מגיעה לכ. מזרחית- וםהרוח השכיחה ביותר היא רוח דר 

  . מהזמן

 14.2%-מערבית ושכיחותה מגיעה לכ-הרוח השניה בשכיחותה היא רוח צפון 

  . מהזמן

 68.2%-מגיעה לכ,  מטר לשניה0.5-2שכיחות הרוחות החלשות שעוצמתן  

.  מטר לשניה בממוצע שנתי1.66-מהזמן ועוצמת הרוח הממוצעת מגיעה לכ

מזרח -דרום- ומכיוון מזרח) ש/ מ0.9(ת מגיע מכיוון מזרח עיקר הרוחות החלשו

 ). ש/ מ0.8(
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 0.17%- מטר לשניה נושבות בשכיחות נמוכה של כ8רוחות שעוצמתן מעל  

  . בשנה

בכיוון זה עוצמת . מערב-דרום-הרוחות החזקות ביותר נושבות מכיוון דרום 

 .ש/ מ3 - ומהירות הרוח הממוצעת מגיעה ל, הרוח היא הגדולה ביותר
  

  ה" תחנת נתיב הל–רוחות באזור המזרחי של שטח הרשיון  1.8.3.3

) 2007-2011( מציג את שושנת הרוחות הרב שנתית 4' בנספח מס 1.8.7' תשריט מס

  .ה"של תחנת נתיב הל

 מציגים את שושנת הרוחות הרב שנתית 4' בנספח מס' ג–' א1.8.8' תשריטים מס

  .ערב והלילה בהתאמהה, ה לשעות היום"של תחנת נתיב הל) 2007-2011(

 מציגים את שושנות הרוחות לעונות השנה 4' בנספח מס' ד-' א1.8.9' תשריטים מס

  .ה"השונות של תחנת נתיב הל

  

  :מהתשריטים עולים הממצאים הבאים 

  

  בחישוב רב שנתי

  . 29%- כיוון הרוח השכיח ביותר הוא מזרח בשכיחות של כ 

  .  מהזמן24.1%-חות של ככיוון הרוח השני בשכיחותו הינו מערב בשכי 

  .  מהזמן46.6%-סך שכיחות הרוחות מהגזרה המזרחית והדרום מזרחית הינו כ 

  .  מטר לשניה בממוצע רב שנתי2.06-ומגיעה לכ, עוצמת הרוח הממוצעת חלשה 

 1.8%- מטר לשניה נושבות בשכיחות נמוכה של כ5.7רוחות שעוצמתן מעל  

  . בשנה

  .מערב-  דרום-יוון מערבהרוחות החזקות ביותר נושבות מכ 

  . מהזמן55.2%-  מטר לשניה מגיעה לכ0.5-2.1שכיחות רוחות חלשות שעוצמתן  

  

  עונת החורף

מאפיינת את ,  מהזמן34.6%- שכיחות גבוהה של רוחות מזרחיות המגיעה לכ 

  .עונת החורף

  ).  מהזמן22.3%-כ(רוחות משניות בשכיחותן הן רוחות דרום מזרחיות  

  . מטר לשניה2.21- ת היא כעוצמת הרוח הממוצע 

שכיחות . עונת החורף היא העונה בה עוצמת הרוחות היא הגבוהה ביותר 

 .3.9%- הינה כ) ש/ מ5.7מעל (הרוחות החזקות 
  

  עונת הקיץ 

,  מהזמן23.1%-שכיחות נמוכה של רוחות מהגזרה המזרחית המגיעה לכ 

  . מאפיינת את עונת הקיץ

  . מהזמן52%עולה על מערבית -שכיחות הרוחות מהגזרה הצפון 

  .  מטר לשניה2.04- עוצמת הרוח הממוצעת היא כ 
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הינה זניחה ושכיחות הרוחות ) ש/ מ5.7מעל (שכיחות הרוחות החזקות  

  .  מהזמן53.5%-מגיעה לכ) ש/ מ0.5-2(החלשות 

  

   תחנת אביעזר–רוחות באזור המזרחי של שטח הרשיון 1.8.3.4

וחות הרב שנתית שנמדדה  מציג את שושנת הר4' בנספח מס 1.8.10' תשריט מס

  .בתחנת אביעזר

  

 מתארת את משטר הרוחות האופייני לאזור בחלוקה לעונות השנה 1.8.5' טבלה מס

  .ושעות היום השונות

  
   משטר הרוחות על פי נתוני תחנת אביעזר: 1.8.5' טבלה מס

  )17:00(שעות אחר הצהריים   )08:00(שעות הבוקר 
  

  רוח שליטה  רוח שליטה  רוח משנית  רוח שליטה

  שכיחות עוצמה  כיוון  שכיחות  עוצמה  כיוון  שכיחות  עוצמה  כיוון  שכיחות  עוצמה  כיוון  עונה

 32%  ש/ מ3.8  חורף

  מהזמן

 3.6  מזרחי

  ש/מ

23% 

  מהזמן

-דרום

  מערבית

6.4 

  ש/מ

22% 

  מהזמן

 4.9  צפוני

  ש/מ

15% 

  מהזמן

  ש/ מ3.8

 20%  ש/ מ5.5  אביב

  מהזמן

 4.4  דרומי

  ש/מ

12% 

  מהזמן

 5.5  צפוני

  ש/מ

34% 

  מהזמן

 6.0  מערבי

  ש/מ

26% 

  מהזמן

  ש/ מ5.5

 43%  ש/ מ4.2  קיץ

  מהזמן

 3.6  דרומי

  ש/מ

32% 

  מהזמן

- צפון

  מערבי

4.8 

  ש/מ

45% 

  מהזמן

 4.4  מערבי

  ש/מ

44% 

  מהזמן

  ש/ מ4.2

 27%  ש/ מ2.8  סתיו

  מהזמן

 2.5  מזרחי

  ש/מ

18% 

  מהזמן

- צפון

  מערבי

4.7 

  ש/מ

40% 

  מהזמן

 6.0  צפוני

  ש/מ

37% 

  זמןמה

  ש/ מ2.8

  
  

   בית שמש–רוחות באזור הצפון מזרחי של שטח הרשיון 1.8.3.5

מציג את שושנת הרוחות על פי מימצאי המדידות  4' בנספח מס 1.8.11' תשריט מס

  .  בתחנת בית שמש2008שנערכו בשנת 

מציג את ניתוח שושנת הרוחות של תחנת בית  4' בנספח מס 1.8.12' תשריט מס

  . שמש

  

  : לים הממצאים הבאיםמתשריטים אלה עו

-מערבית ששכיחותה מגיעה לכ- צפון-הרוח השכיחה ביותר היא רוח מערבית 

  .  מהזמן14.46%

  ).  מהזמן10%-כ(מזרחית -דרום- הרוח השניה בשכיחותה היא רוח דרומית 

  .  מטר לשניה בממוצע שנתי2.1-ומגיעה לכ, עוצמת הרוח הממוצעת חלשה 

  .  בשנה0.1%-שבות בשכיחות נמוכה של כ מטר לשניה נו8רוחות שעוצמתן מעל  

בכיוון זה עוצמת הרוח . מערב-צפון-הרוחות החזקות ביותר נושבות מכיוון צפון 

  .ש/ מ3.45- היא גדולה ביותר ומהירות הרוח הממוצעת היא כ

  . מהזמן52.8%-מגיעה לכ,  מטר לשניה0.5-2שכיחות רוחות חלשות שעוצמתן  
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ומכיוון ) ש/ מ1.27(מזרח -שבות מכיוון צפוןהרוחות החלשות ביותר נו, בממוצע 

 ). ש/ מ1.29(מזרח - צפון-מזרח

 

  סיכום משטר הרוחות 1.8.3.6

הרוח .  מושפע יותר מהקרבה לאזור החוףחלקו המערבי של שטח הרשיון

. ש/ מ2- עוצמת הרוח הממוצעת היא כ. מזרחית-הדומיננטית הינה הרוח הדרום

  . ת לרוחות חזקות היא נמוכהשכיחות הרוחות החלשות הינה גבוהה וההסתברו

 ניכרת השפעת הקרבה להרי יהודה והטופוגרפיה בחלק המזרחי של אזור הרשיון

גם כאן עוצמת הרוח הממוצעת . הרוח הדומיננטית היא הרוח המערבית. הגבוהה

אף כי פחותה מזו המתקבלת , הינה נמוכה ושכיחות הרוחות החלשות הינה גבוהה

וקטנה אף יותר מזו , קבלת רוחות חזקות נמוכהההסתברות ל. באזור המערבי

  .  המתקבלת באזור המערבי

  

  מצבים מטאורולוגיים 1.8.4

חלקו המערבי מושפע מהקרבה לחוף וחלקו המזרחי . רחבנשטח הרשיון הינו 

העננות רבה יותר באזור . הרוחות באזור הן לרוב חלשות. מושפע מהקרבה להר

סקירת המאפיינים ).  מההררוח קטבטית היורדת(המזרחי בשעות הבוקר 

  . ה" מתבססת על נתוני תחנת נתיב הל, השוררים באזור זה,המטאורולוגיים

מידת העננות ). בריזת הים(באזור המערבי העננות רבה יותר בשעות אחר הצהריים 

וזו יחד עם מהירות הרוח משפיעה על המצב , משפיעה על מידת הקרינה

ורולוגיים השוררים באזור זה מתבססת סקירת המאפיינים המטא. המטאורולוגי

  . על נתוני תחנת כפר מנחם

  

 לעיל מציגים את התחנות המטאורולוגיות בכפר 1.8.1'  ותשריט מס1.8.1סעיף 

 . ה"מנחם ובנתיב הל
  

 תחנת –מצבים מטאורולוגיים בחלק המערבי של אזור הרשיון  1.8.4.1

  כפר מנחם

מבוסס על ניתוח , ור הרשיוןבחלק המערבי של אז, תיאור המצבים המטאורולוגיים

, נתוני הרוחות שנמדדו בכפר מנחם) לפי שיטת טרנר לעוצמת הקרינה הסולרית(

מ " ק17-תחנת נגבה מצויה כ. בשילוב עם נתוני העננות שנמדדו בתחנת נגבה

תלויה - אולם היא מרוחקת דיה מהחוף כדי להיות בלתי, מערבית לשטח הרשיון

  . בעננות הימית

  

מציג את שושנת המצבים המטאורולוגיים  4' בנספח מס 1.8.13' תשריט מס

  . בממוצע שנתי של כפר מנחם
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מציגים את שושנות היציבות בכפר  4' בנספח מס' ג–' א1.8.14' תשריטים מס

  .בערב ובלילה, מנחם בשעות היום

מציגים את שושנות היציבות בעונות  4'  בנספח מס'ד-' א1.8.15' תשריטים מס

  . השנה השונות

מהתשריטים עולה כי שכיחות גבוהה של רוחות חלשות יוצרת תנאים יציבים מאוד 

 43%-הינה כ) F(השכיחות השנתית של מצב יציב מאוד ). בעיקר בשעות הלילה(

   .9.3%-הינה כ) E(והשכיחות של מצב יציבות יציב 

  . 35%-הינה כ) A-B(שכיחות המצבים הבלתי יציבים 

  . 9.3%- הינה כ) C-D(נייטרליים - והכמעטשכיחות המצבים הניטרליים

  

,  מסכמת את שכיחות המצבים המטאורולוגיים בממוצע שנתי1.8.6' טבלה מס

  . ובעונות השנה השונות באזור המערבי של שטח הרשיון

  

על פי נתוני תחנת ( מהזמן %-יציבות באזור המערבי של שטח הרשיון ב שכיחות מצבי: 1.8.6' טבלה מס

   )כפר מנחם

 צב היציבותמ

A B C D E F 
  העונה

  שנתי 43.0 9.3 2.8 6.5 13.4 21.3

 קיץ 41.0 2.3 1.3 2.8 17.4 29.0

 סתיו 48.6 7.6 1.9 7.7 12.4 19.2

  חורף 41.9 18.9 6.3 9.4 9.7 12.6

  אביב 40.6 8.6 1.7 6.2 14.1 24.1

 
  

 תחנת –מצבים מטאורולוגיים בחלק המזרחי של שטח הרשיון  1.8.4.2

  ה"לנתיב ה

מבוסס על נתוני , בחלק המזרחי של שטח הרשיון, תיאור המצבים המטאורולוגיים

בשילוב נתוני קרינה , ה"התחנה המטאורולוגית המצויה בסמוך לקיבוץ נתיב הל

, מ" ק20של , ובמרחק דומה, ה"מ דרומית לנתיב הל" ק20-מתחנת דורות המצויה כ

ובה יותר לאזור ומאפיינת למרות שתחנת רבדים של משרד החקלאות קר(מהים 

לא ניתן היה לעשות שימוש בנתונים , טוב יותר את האזור המזרחי של הרשיון

  ).מאחר שנתוני הקרינה נמדדים בחיישן שאינו מקובל על השרות המטאורולוגי

  

מציג את שושנת המצבים המטאורולוגיים  4' בנספח מס 1.8.16' תשריט מס

  . ה"בממוצע שנתי של נתיב הל

מציגים את שושנות היציבות בנתיב  4' בנספח מס' ג–' א1.8.17' טים מסתשרי

  .בערב ובלילה, ה בשעות היום"הל
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מציגים את שושנות היציבות בעונות  4'  בנספח מס'ד-' א1.8.18' תשריטים מס

  . השנה השונות

  

מהתשריטים עולה כי שכיחות גבוהה של רוחות חלשות יוצרת תנאים יציבים מאוד 

 50.6%- הינה כ) F(השכיחות השנתית של מצב יציב מאוד ). שעות הלילהבעיקר ב(

   .4.2%-הינה כ) E(והשכיחות של מצב יציבות יציב 

  . 42.8%-הינה כ) A-B(שכיחות המצבים הבלתי יציבים 

  . 2%- הינה כ) C-D(ניטרליים -שכיחות המצבים הניטרליים והכמעט

  

, אורולוגיים בממוצע שנתי מסכמת את שכיחות המצבים המט1.8.7' טבלה מס

  . ובעונות השנה השונות

  

פ נתוני "ע( מהזמן %-ב יציבות בחלק המזרחי של שטח הרשיון שכיחות מצבי: 1.8.7' טבלה מס

   )ה"תחנת נתיב הל

 מצב היציבות

A B C D E F 
  העונה

  שנתי 50.6 4.2 1.5 15.2 17.6 10.0

 קיץ 46.7 0.7 0.9 15.6 23.3 11.5

 סתיו 54.6 2.9 0.7 13.5 16.9 10.4

  חורף 52.9 9.5 3.3 15.5 11.9 6.7

  אביב 48.5 4.0 1.1 16.3 18.3 11.3

  
  
  

  מצבי אינברסיה 1.8.5

אינברסיות קרינתיות מתקיימות בעיקר בשעות הלילה והן נוצרות כתוצאה 

תופעה זו . מהקרנת אנרגיה מפני השטח לאטמוספרה לאחר שקיעת השמש

במצב זה נוצר בקרקע מאזן אנרגיה ). ללא עננות(רים מתרחשת במיוחד בלילות בהי

תהליך זה גורם ליצירת מפל טמפרטורה חיובי . שלילי וטמפרטורת הקרקע יורדת

בשל ההשפעה (ההולך ומתמתן עם הגובה ) עליה בטמפרטורה עם העליה בגובה(

אינברסיה זו שוברת ). ההולכת ומתמעטת של הקרקע המתקררת על האטמוספרה

ת האנכיות בשכבות התחתונות של האטמוספרה ובכך מונעת פיזור יעיל את הרוחו

  .הנכלאים בשכבת אוויר דקה מעל הקרקע, של מזהמי אוויר

  

כ ”משפיע בד, אירוע שאינו מתרחש בתדירות גבוהה, התפתחות תנאי אינברסיה

בשל היווצרות שכבה , כאמור, באופן שלילי על איכות האוויר בטרופוספירה הנמוכה

  . מה לזרמי אוויר אנכיים בגובה נמוך יחסית מעל פני הקרקעאטו
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שכבה זו כולאת את מזהמי האוויר הנוצרים כתוצאה מפעילות אנטרופוגנית 

במצבי אינברסיה , לפיכך). ’מפעלי תעשייה וכד, מנועי כלי רכב(ממקורות נמוכים 

 ובקרבה פיזור המזהמים לשכבות הגבוהות קטן מאוד וריכוזם בסמוך לפני הקרקע

  . למקור גדל

  

יש להדגיש כי מצבי אינברסיה מתפתחים בדרך כלל בשעות הערב המוקדמות 

עם ). ~06:00(והאינברסיה מגיעה לשיא עוביה בשעות הבוקר המוקדמות ) ~18:00(

) כשעה(האינברסיה מתחילה להישבר בסמוך לקרקע ולאחר זמן קצר . הזריחה

  . נעלמת

  

  תנאים מיקרואקלימיים 1.8.6

 נחלים ובעמקים מתקיימים תנאי מיקרואקלים השונים מהתנאים באפיקי

 . הכלליים האופיניים לאזור
לצורך קביעת תנאי המיקרואקלים באזורים אלו יש להתייחס לתכונות האקלימיות 

  : הבאות

 .אוריינטציה של הרוח הכללית באזור 
פועי שי, עומק, רוחב, אורך: התכונות הגיאומטריות של העמק או הוואדי כגון 

 .שיפועי הקרקע וקיומם של עיקולים ומחסומים פיסיים, המדרונות
מתחממת ומחממת את , קרקע החשופה לשמש. זווית פגיעת השמש בעמק 

כך שנוצרת תנועת , אוויר זה עולה ואוויר קר תופס את מקומו. האוויר מעליה

תנועת אוויר זו ". חם"לכיוון המדרון ה" קר"אוויר מכיוון המדרון ה

 ).מטר לשניה> 0.5(ותית יותר כאשר הרוחות הן חלשות מאוד משמע
  

מהפרשים תרמליים של פני , בין השאר, יש לציין כי קיומן של רוחות מקומיות נובע

כי במשך היום הטמפרטורה בתוך עמק ) ראה גם להלן(מדידות רבות הראו . השטח

, לפיכך. תהליך הפוך מתרחש בשעות הלילה. גבוהה יותר מאשר ברכסים סביבו

תופעה זו הולכת . ויוצר רוח אנבטית, אוויר עולה ומטפס מהעמק, בשעות היום

בשעות הערב הרוח משנה את כיוונה . ונחלשת לקראת הצהריים בשל חימום הקרקע

  .אשר מגיעה לשיא עוצמתה לפנות בוקר) רוח קטאבטית(וצונחת אל העמק 

  

עולה כי כאשר , 30ליםמממצאי מחקרים על מיקרואקלים בעמקים באזור ירוש

נוצר אפקט של תיעול הרוח , לעמק או לוואדי) בקירוב(הרוח נושבת בכיוון המקביל 

במיוחד באזורים בהם העמק או הוואדי הופכים צרים , מהירות הרוח עולה. בתוכו

, כאשר הרוח נושבת בכיוון הניצב לעמק. ובמעלה המדרון) אפקט וונטורי(יותר 

                                                           
האוניברסיטה ,  חיבור לשם קבלת דוקטור לפילוסופיהניסויים מיקרוקלימטולוגיים בנחל שורק. דוד שרון. א 30

  .   1964, העברית

 חבור לשם קבלת תואר דוקטור  פיזור מזהמי אוויר בשטח עירוני בעל טופוגרפיה מורכבת.אורי דיין. ב

 . 1982, האוניברסיטה העברית, לפילוסופיה
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בים וערבוליות בעוצמה התלויה בתכונות הגיאומטריות נוצרים קווי זרימה מורכ

אך עלולות להיווצר , במקרים אלו מהירות הרוח יורדת. של העמק או הוואדי

  . ואז מהירות הרוח עולה יחסית לסביבה, מערבולות

כאשר מתרחש אפקט תיעול הרוח ניתן לצפות למהירות רוח גבוהה יותר בתוך 

הגברת מהירות .  ביחס למהירות הרוח מחוצה לו,העמק או הוואדי ובמעלה המדרון

  . הרוח מסייעת לפיזור יעיל יותר של מזהמי האוויר הנפלטים ממקורות קרקעיים

יש לזכור כי בעמקים או בואדיות עלולים להתפתח תנאי אינברסיה , עם זאת

במצבים כאלו . בשילוב עם רוח חלשה)  לעיל1.9.5ראה סעיף (קרינתית לפנות בוקר 

י האוויר הנפלטים עלולים להיכלא מתחת לשכבת האינברסיה ופיזורם יהיה מזהמ

  .מוגבל
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  איכות האוויר במצב הקיים 1.9

  מקורות זיהום האוויר בסביבת שטח הרישיון 1.9.1

.31 מציג את מקורות הפליטה העיקריים בסביבת שטח הרישיון1.9.1' תשריט מס

    

זור אין מקורות זיהום בא. חקלאי-חלקה הגדול של סביבת שטח הרשיון הינו כפרי

ושל קרית ) מזרח לשטח הרשיון- מצפון(אזורי התעשייה של בית שמש . משמעותיים

מרוחקים למדי מגבולות שטח הרשיון ומנוטרים ) מערב לשטח הרשיון- מדרום(גת 

הכבישים העוברים בתחום שטח הרשיון הינם כבישים אזוריים . י תחנות ניטור"ע

תחנת הכוח צפית ).  בהמשך1.10.3ראה סעיף (טן ומקומיים ונפח התנועה בהם ק

ליד (מ מערבית לגבול שטח הרישיון " ק1.2- הפועלת על גז מצויה במרחק של כ

  ).הישוב כפר מנחם

  

כמו כן עוצמת הרוחות . הרוחות הדומיננטיות הן מזרחיות ומערביות, כאמור לעיל

פלט באזורי מנתונים אלו עולה כי הזיהום הנ. הממוצעת באזור הינה נמוכה

מתפזר במרבית הזמן כבר , קרית גת ובתחנת הכוח, התעשיה העיקריים בבית שמש

  .במרחק ניכר משטח הרשיון

                                                           
 להגנת הסביבההמשרד לקוח מתוך אתר  31
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  ניטור איכות אוויר בשטח הרישיון 1.9.2

פ הנחיות המשרד " מציגה את תקני הסביבה למזהמים הנדרשים ע1.9.1' טבלה מס

  . 2011א "התשע, בהתבסס על תקנות חוק אוויר נקי, 32להגנת הסביבה

  

  2011א "פ תקנות חוק אוויר נקי התשע"תקני סביבה ע: 1.9.1' טבלה מס

 תקן סביבה

  ק"ג למ"מקר  פרק הזמן  מזהם
g/m3µ  

ב"חל  
*ppb 

SO2 

  שעה
  יממה
 שנה

350* 
125 
60 

134 
48 
23 

NOx 
  שעה-חצי

 יממה
940 
560 

500 
298 

NO2 106 *200 שעה 

O3 
  שעה-חצי
  שעות-שמונה

230 
160 

117 
82 

 1.57 5 שנה בנזן

H2S 
שעה-חצי  

 יממה
45 
15 

32.14 
10.7 

PM10 
 יממה
 150  שנה

60 

PM **2.5  יממה 
 35  שנה

15 

   חריגות בשנה8מותרות * 

  USEPA-לפי תקן אמריקאי של ה** 

  

 2004-201033 מציגות את הנתונים שנאספו בין השנים 1.9.2-1.9.8' טבלאות מס

תחנת , תחנת בית שמש: ת בסביבת שטח הרשיוןבתחנות הניטור הקבועות המצויו

  . קרית גת ותחנת כפר מנחם

  

 מציגה תוצאות של מדידות שבוצעו בתחנת הניטור בישוב לוזית 1.9.9' טבלה מס

  . 2011-201234בשנים ) שייכת לחברת החשמל(

  

                                                           
 6/3/2012, המשרד להגנת הסביבה מחוז ירושלים, תקני פליטה למתקן פיילוט פצלי שמן 32

דוחות שנתיים לניטור איכות אוויר ) א"מנ(מרכז ניטור אוויר ארצי , אגף איכות אוויר,  הסביבהלהגנתהמשרד . א 33

  .2008-2010 וטבלאות סיכום לשנים 2004-2007בישראל לשנים 

  . י נפת אשקלון"דוחות ניטור חח. ב
  .נתונים אלו נלקחו מאתר המשרד להגנת הסביבה ולא עברו בקרת נתונים 34
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 מציגה תוצאות של מדידות זמניות שבוצעו בתחנות ניידות אשר 1.9.10' טבלה מס

  .2003-200435ה בשנים "הוצבו בנחושה ובנתיב הל

  

' מיקום תחנות הניטור הקבועות והזמניות במרחב הרישיון מוצג בתשריט מס

 .  לעיל1.8.1
  

מים יודגש כי בתחום שטח הרישיון לא מתבצע ניטור רציף של חלקיקים נשי

  . למזהמים אלו נתייחס בהמשך.  ובנזןPM2.5 ,H2Sעדינים 

  

  :הערות

 .2011א "התשע, ערך המדידה משווה לערך הקבוע בתקנות חוק אוויר נקי 
בכל הטבלאות מספר החריגות מתקני הסביבה מצויין בסוגריים ליד ערך  

  .המדידה

בתחנת בית שמש בוצעו בסמוך מאוד  PM10מדידות חלקיקים נשימים  

כך שהריכוזים הנמדדים גבוהים מאוד ביחס לתקנים , מחצבה גדולה ופעילהל

  .בגלל מקור זה

  

  2010סיכום המדידות בתחנות הניטור בסביבת שטח הרשיון בשנת : 1.9.2' טבלה מס

  SO2 NOX  NO2  O3  PM10*  

 התחנה

ריכוז 
חצי 

שעתי 
מירבי 

  )ב"חל(

ריכוז 
יממתי 
  מירבי

  )ב"חל(

ממוצע 
  שנתי

  )ב"חל(

ז ריכו
חצי 

שעתי 
  מירבי

  )ב"חל(

ריכוז 
יממתי 
  מירבי

  )ב"חל(

ממוצע 
  שנתי

  )ב"חל(

ריכוז 
שעתי 
מירבי 

  )ב"חל(

ממוצע 
  שנתי

  )ב"חל(

ריכוז 
חצי 

שעתי 
  מירבי

  )ב"חל(

ריכוז 
שמונה 
שעתי 
  מירבי

  )ב"חל(

ממוצע 
  שנתי

  )ב"חל(

ריכוז 
יממתי 
מירבי 

ג "מקר(
  )ק"למ

ממוצע 
  שנתי

ג "מקר(
  )ק"למ

כפר 
  מנחם

51  12  1  85  25  8  56  7  98  70  36  -  -  

בית 
  שמש

26  5  2  272  61  13  60  10  106  84) 1(  39  
1025 

)25(  
68  

קרית 
  גת

93  12  3  192  46  15  66  12  119) 1(  70  31  -  -  

    

  2009סיכום המדידות בתחנות הניטור בסביבת שטח הרשיון בשנת : 1.9.3' טבלה מס

  SO2 NOX  NO2  O3  PM10*  

 התחנה

ריכוז 
חצי 
 שעתי

מירבי 
  )ב"חל(

ריכוז 
יממתי 
  מירבי

  )ב"חל(

ממוצע 
  שנתי

  )ב"חל(

ריכוז 
חצי 

שעתי 
  מירבי

  )ב"חל(

ריכוז 
יממתי 
  מירבי

  )ב"חל(

ממוצע 
  שנתי

  )ב"חל(

ריכוז 
שעתי 
מירבי 

  )ב"חל(

ממוצע 
  שנתי

  )ב"חל(

ריכוז 
חצי 

שעתי 
  מירבי

  )ב"חל(

ריכוז 
שמונה 
שעתי 
  מירבי

  )ב"חל(

ממוצע 
  שנתי

  )ב"חל(

ריכוז 
י יממת

מירבי 
ג "מקר(

  )ק"למ

ממוצע 
  שנתי

ג "מקר(
  )ק"למ

כפר 
  מנחם

24  5  2  152  24  8  51  6  95  71  37  -  -  

בית 
  שמש

37  7  2  127  30  14  60  10  92  75  41  
573 

)12(  
46  

קרית 
  גת

79  14  3  214  44  15  68  10  89  67  30  -  -  

                                                           
ונתוני נחושה , 2003ה לשנת "נתוני נתיב הל. ני ניטור שנמדדו במסגרת מחקר שנערך באוניברסיטה העבריתנתו 35

 .ירושלים, באוניברסיטה העברית, הנתונים באדיבות המעבדה לחקר איכות אוויר). יוני-מאי (2004לשנת 
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  2008 סיכום המדידות בתחנות הניטור בסביבת שטח הרשיון בשנת: 1.9.4' טבלה מס

  SO2 NOX  NO2  O3  PM10*  

 התחנה

ריכוז 
חצי 

שעתי 
מירבי 

  )ב"חל(

ריכוז 
יממתי 
  מירבי

  )ב"חל(

ממוצע 
  שנתי

  )ב"חל(

ריכוז 
חצי 

שעתי 
  מירבי

  )ב"חל(

ריכוז 
יממתי 
  מירבי

  )ב"חל(

ממוצע 
  שנתי

  )ב"חל(

ריכוז 
שעתי 
מירבי 

  )ב"חל(

ממוצע 
  שנתי

  )ב"חל(

ריכוז 
חצי 

שעתי 
  מירבי

  )ב"חל(

ריכוז 
נה שמו

שעתי 
  מירבי

  )ב"חל(

ממוצע 
  שנתי

  )ב"חל(

ריכוז 
יממתי 
מירבי 

ג "מקר(
  )ק"למ

ממוצע 
  שנתי

ג "מקר(
  )ק"למ

כפר 
  מנחם

35  6  2  85  29  9  52  7  118) 1(  67  36  -  -  

בית 
  שמש

30  6  2  170  41  16  59  12  130) 3(  80  38  
506 

)13(  
48  

קרית 
  גת

60  10  3  171  56  17  74  12  115  66  29  -  -  

    
  

  2007סיכום המדידות בתחנות הניטור בסביבת שטח הרשיון בשנת : 1.9.5' מסטבלה 

  SO2 NOX  NO2  O3  PM10*  

 התחנה

ריכוז 
חצי 

שעתי 
מירבי 

  )ב"חל(

ריכוז 
יממתי 
  מירבי

  )ב"חל(

ממוצע 
  שנתי

  )ב"חל(

ריכוז 
חצי 

שעתי 
  מירבי

  )ב"חל(

ריכוז 
יממתי 
  מירבי

  )ב"חל(

ממוצע 
  שנתי

  )ב"חל(

ריכוז 
שעתי 
מירבי 

  )ב"חל(

ממוצע 
  שנתי

  )ב"חל(

ריכוז 
חצי 

שעתי 
  מירבי

  )ב"חל(

ריכוז 
שמונה 
שעתי 
  מירבי

  )ב"חל(

ממוצע 
  שנתי

  )ב"חל(

ריכוז 
יממתי 
מירבי 

ג "מקר(
  )ק"למ

ממוצע 
  שנתי

ג "מקר(
  )ק"למ

כפר 
  מנחם

27  5  2  76  20  7  46  6  95  66  37  -  -  

בית 
  שמש

38  6  3  126  38  16  60  12  99  71  37  
480 

)12(  
49  

 קרית
  גת

59  8  2  189  45  14  57  10  76  61  26  -  -  

  

  2006סיכום המדידות בתחנות הניטור בסביבת שטח הרשיון בשנת : 1.9.6' טבלה מס

  SO2 NOX  NO2  O3  PM10*  

 התחנה

ריכוז 
חצי 

שעתי 
מירבי 

  )ב"חל(

ריכוז 
יממתי 
  מירבי

  )ב"חל(

ממוצע 
  שנתי

  )ב"חל(

ריכוז 
חצי 

שעתי 
  מירבי

  )ב"חל(

ריכוז 
יממתי 

  רבימי
  )ב"חל(

ממוצע 
  שנתי

  )ב"חל(

ריכוז 
שעתי 
מירבי 

  )ב"חל(

ממוצע 
  שנתי

  )ב"חל(

ריכוז 
חצי 

שעתי 
  מירבי

  )ב"חל(

ריכוז 
שמונה 
שעתי 
  מירבי

  )ב"חל(

ממוצע 
  שנתי

  )ב"חל(

ריכוז 
יממתי 
מירבי 

ג "מקר(
  )ק"למ

ממוצע 
  שנתי

ג "מקר(
  )ק"למ

כפר 
  מנחם

33  5  2  179  44  13  44  7  99  74  38  -  -  

בית 
  שמש

22  5  2  171  45  15  52  11  104  88) 11(  41  
542 

)11(  
49  

קרית 
  גת

43  8  2  329  50  15  76  12  82  75  26  -  -  
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  2005סיכום המדידות בתחנות הניטור בסביבת שטח הרשיון בשנת : 1.9.7' טבלה מס

  SO2 NOX  NO2  O3  PM10*  

 התחנה

ריכוז 
חצי 

שעתי 
מירבי 

  )ב"חל(

ריכוז 
יממתי 
  מירבי

  )ב"חל(

צע ממו
  שנתי

  )ב"חל(

ריכוז 
חצי 

שעתי 
  מירבי

  )ב"חל(

ריכוז 
יממתי 
  מירבי

  )ב"חל(

ממוצע 
  שנתי

  )ב"חל(

ריכוז 
שעתי 
מירבי 

  )ב"חל(

ממוצע 
  שנתי

  )ב"חל(

ריכוז 
חצי 

שעתי 
  מירבי

  )ב"חל(

ריכוז 
שמונה 
שעתי 
  מירבי

  )ב"חל(

ממוצע 
  שנתי

  )ב"חל(

ריכוז 
יממתי 
מירבי 

ג "מקר(
  )ק"למ

ממוצע 
  שנתי

ג "מקר(
  )ק"למ

כפר 
  מנחם

36  5  2  95  35  9  59  7  101  79  38  -  -  

בית 
  שמש

31  6  3  265  50  17  95  13  103  82  37  375) 8(  44  

קרית 
  גת

64  7  3  258  51  14  85  11  90  71  30  -  -  

  
  

  2004סיכום המדידות בתחנות הניטור בסביבת שטח הרשיון בשנת : 1.9.8' טבלה מס

  SO2 NOX  NO2  O3  PM10*  

 התחנה

ריכוז 
צי ח

שעתי 
מירבי 

  )ב"חל(

ריכוז 
יממתי 
  מירבי

  )ב"חל(

ממוצע 
  שנתי

  )ב"חל(

ריכוז 
חצי 

שעתי 
  מירבי

  )ב"חל(

ריכוז 
יממתי 
  מירבי

  )ב"חל(

ממוצע 
  שנתי

  )ב"חל(

ריכוז 
שעתי 
מירבי 

  )ב"חל(

ממוצע 
  שנתי

  )ב"חל(

ריכוז 
חצי 

שעתי 
  מירבי

  )ב"חל(

ריכוז 
שמונה 
שעתי 
  מירבי

  )ב"חל(

ממוצע 
  שנתי

  )ב"חל(

וז ריכ
יממתי 
מירבי 

ג "מקר(
  )ק"למ

ממוצע 
  שנתי

ג "מקר(
  )ק"למ

כפר 
  מנחם

34  6  3  75  36  8  54  7  117  72  37  -  -  

בית 
  שמש

30  9  3  140  41  15  77  12  140) 8(  78  39  
967 

)10(  
47  

קרית 
  גת

54  9  3  189  51  15  -  -  91  62  30  -  -  

  
  

  12-2011שנים סיכום המדידות בתחנת הניטור בישוב לוזית ב: 1.9.9' טבלה מס

SO2 NOX NO2 O3 

  שנה
ריכוז 
חצי 

שעתי 
מירבי 

  )ב"חל(

ריכוז 
יממתי 
  מירבי

  )ב"חל(

ממוצע 
  שנתי

  )ב"חל(

ריכוז 
חצי 

שעתי 
  מירבי

 )ב"חל(

ריכוז 
יממתי 
  מירבי

 )ב"חל(

ממוצע 
  שנתי

  )ב"חל(

ריכוז 
שעתי 
  מירבי

  )ב"חל(

ממוצע 
  שנתי

 )ב"חל(

ריכוז 
חצי 

שעתי 
  מירבי

  )ב"חל(

ריכוז 
ה שמונ

שעתי 
  מירבי

  )ב"חל(

ממוצע 
  שנתי

  )ב"חל(

2011  24  3.5  1.4  54.6  24.4  4.5  39.3  3.5  62.7  83.3  32  

1-11/2012 24.1  3.7  1.4  99.8  21.2  6.9  44.1  5.8  113.1  74.3  31.9  

  

  2004-2003סיכום המדידות בתחנות ניטור זמניות בסביבת שטח הרשיון בשנים : 1.9.10' טבלה מס

SO2 NOX  NO2  O3  PM2.5 

  תחנה
ריכוז 
  חצי

שעתי 
  מירבי

  )ב"חל(

ריכוז 
  ממוצע
  תקופתי

  )ב"חל(

  ריכוז חצי
שעתי 
  מירבי

  )ב"חל(

ריכוז 
  ממוצע
  תקופתי

  )ב"חל(

ריכוז שעתי 
מירבי 

  )ב"חל(

ממוצע 
  שנתי

  )ב"חל(

ריכוז 
  חצי

שעתי 
  מירבי

  )ב"חל(

ריכוז 
  ממוצע
  תקופתי

  )ב"חל(

ריכוז 
  מירבי

ג "מקר(
  )ק"למ

ריכוז 
  ממוצע

  ופתיתק
ג "מקר(

  )ק"למ
נתיב 
  ה"הל

35.8  1.7  123.7  24.5  -  -  90.4  26.5  -  -  

  26.7 267.3  53.5  102.1  2.8  38.5  3.45  39.3  0.85  23.5  נחושה
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  סקירת מזהמים שאינם מנוטרים באופן רציף 1.9.3

  מימן גופרי

ג " מקר15-ק במיצוע חצי שעתי ו"ג למ" מקר45 תקן סביבה העומד על מימן גופריל

  . יצוע יממתיק במ"למ

רמת חובב , נמדד בעיקר ליד אזורי תעשיה גדולים באשדוד) H2S (מימן גופרי

נלקחו נתונים שנמדדו ,  באזור הרשיוןH2Sבשל היעדר נתוני ניטור של . וחיפה

  .36בישובים הסמוכים לרמת חובב

בשל היעדר . ק"ג למ" מקר0.49–1.05הערכים החצי שעתיים שנמדדו נעו בין 

ניתן לאפיין את ריכוז הרקע החצי שעתי באזור הרשיון , H2Sליטת מקורות של פ

 מהתקן החצי 1%-שהם כ, ק"ג למ" מקר0.49-דהיינו כ, לפי הערך הנמוך שנמדד

 .שעתי
  

  בנזן

וגם עתה ישנו , מדידות בנזן בתחנות הניטור ברחבי הארץ החלו לפני כשלוש שנים

  .מספר מצומצם של תחנות בהם מתבצע ניטור של בנזן

בהתבסס על הממוצע השנתי של שלוש תחנות הניטור בהן , הריכוז השנתי של בנזן

ותחנת , התחנות הן אחוזה ואיגוד השייכות לאיגוד חיפה(קיימים נתונים שנתיים 

, ק"ג למ" מקר1.27הינו ) 200937נתוני שנת , א"בתל אביב השייכת למנ' עירוני ד

ת המודדות בנזן מצויות בתוככי יודגש כי התחנו.  מהתקן השנתי25%- המהווים כ

מפעלים ומקורות , הערים הגדולות והן מושפעות מפליטות של תחנות דלק

, ניתן להניח. באזורים כפריים יהיה הריכוז המדוד נמוך בהרבה. תחבורתיים

,  מערך זה80%-כי הרקע האופייני של אזור התכנית מהווה כ, בהנחה מחמירה

  .  מהתקן השנתי למזהם20%-שהם כ, ק"ג למ" מקר1- דהיינו כ

  

PM2.5   

חלקיקים נשימים , PM2.5אין במרחב הרישיון וסביבתו מדידות רציפות של 

 PM10 מתוך שימוש בנתוני הניטור של PM2.5לא ניתן להעריך את נתוני . עדינים

בשל הקרבה הרבה של ,  כפי שהוצגו לעיל,2004-2010מתחנת בית שמש לשנים 

  . מחצבה פעילהתחנת הניטור בבית שמש ל

בתחנה . המקום היחידי בו נמדדו ריכוזי חלקיקים הינו בתחנה הניידת של נחושה

פ הנתונים "ע. יוני-חודשים מאיה במהלך PM2.5 ערכים יממתיים של 27זו נמדדו 

ק "ג למ" מקר17.8הריכוז הממוצע של חלקיקים לכל התקופה עמד על , שהתקבלו

  . ק"ג למ" מק44.9והריכוז המירבי שנמדד עמד על 

                                                           
 .19/01/2010,  מסמך מלווה– ערכי איכות אוויר 2008 –ח "מתוך חוק אוויר נקי התשס 36
 .של בנזןעדכניים יותר נתוני ניטור שנתיים אין  37
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. 2011, פ תקנות חוק אוויר נקי"אין תקן סביבה ע  PM2.5יש להדגיש כי לחלקיקים 

פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה יש להתייחס לתקן השעתי האמריקאי - על

במרחב הבקשה יתקיימו חריגות , פ ערך זה"ע. ק"ג למ" מקר35למזהם זה שהינו 

- הינו נמוך מהתקן ומהווה כ) רקעה(אולם הריכוז הממוצע , מהתקן האמריקאי

יודגש כי ריכוזים גבוהים של חלקיקים אופיניים למקומות רבים בארץ .  ממנו50%

  ). הסעת אבק(ולרוב מקורם הינו טבעי 

  

  סיכום 1.9.4

  : מהנתונים עולים הממצאים הבאים

חמצנית -בסביבת הבקשה אין מקורות זיהום מובהקים ועל כן ריכוזי הגופרית הדו 

  . נקן והחנקן הדו חמצני שנמדדו באזור נמוכים מהתקן הסביבתיתחמוצות הח

אך הריכוזים , ריכוזי המזהם השניוני אוזון נמוכים בדרך כלל מהתקנים הסביבתיים 

כן - כמו.  אף נמדדו חריגות בודדות2010הינם גבוליים ביחס לתקן החצי שעתי ובשנת 

מזהם זה נוצר בהליכי .  שעות8- לעיתים נמדדות חריגות בודדות מהתקן המתייחס ל

  .כ בהסעה מרחוק"חמצון ומקורו בדר

ריכוז החלקיקים הנשימים העדינים עלול לחרוג מהתקן באזור התכנית במצבים של  

 50%-מהווה כ, הנובע בעיקר ממקורות טבעיים, אולם הריכוז הממוצע, סופות אבק

 . מהתקן למזהם זה

עריך כי הריכוז החצי שעתי אולם ניתן לה,  באזור הבקשהH2Sאין מדידות של  

  .  מהתקן1%הממוצע לא עולה על 
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  תחבורה 1.10

 .בשטח הרשיון ובסביבתו הקרובה לא עוברות מסילות רכבת: הערה
  

  דרכים קיימות 1.10.1

  .  לעיל מציג את הדרכים החוצות את שטח הרשיון1.2.1' תשריט מס

  

 נחל מאזור.  עובר ממערב לשטח הרשיון מצפון לבית גוברין6כביש : 6כביש  

  . בשוליים המערביים שלו, גוברין ודרומה הכביש עובר בתחום שטח הרשיון

הכביש מתחיל בצומת . ישראל הוא כביש רוחב בדרומה של 35כביש : 35כביש  

חוצה את הקו הירוק במחסום ,  וקרית גתחבל לכישעובר דרך , אשקלוןברכיה ב

הכביש עובר בחלקו הדרומי . חברון ליד 60כביש תרקומיא ומסתיים במפגש עם 

  . של שטח הרשיון

כבישי האורך העיקריים באזור שפלת כביש אזורי המשמש כאחד מ: 38כביש  

  .הכביש עובר בחלקו המזרחי של שטח הרשיון. יהודה

 40כביש מקומי העובר במרכזו של שטח הרשיון ומחבר את כביש : 353כביש  

  .38לכביש 

כביש רוחב מקומי העובר בחלקו הצפוני של שטח הרשיון ומחבר : 383כביש  

 .38 לכביש 40את כביש 
קצהו . חב מקומי המגיע מצומת האלה לכיוון ביתר עיליתכביש רו: 375כביש  

  .המערבי של הכביש מצוי בתחום התכנית

כביש מקומי העובר בחלקו הדרומי של שטח הרשיון מצפון למושב : 3415כביש  

 .  לכיש
  

  דרכים מתוכננות 1.10.2

י " ע38בימים אלה מקודמת תכנית לשדרוג והרחבה של כביש : 38כביש  

 9-התכנית כוללת את שדרוג הכביש בקטע שאורכו כ. םהחברה הלאומית לדרכי

 ותכנון ראשוני של קטע כביש נוסף מבית מ בין שער הגיא לבין בית שמש"ק

  . רשיוןשטח ה מחוץ ליםמקטעשני ה .שמש ועד צומת עזקה

חלקו . חלקו המערבי של הכביש ישופר בעתיד) אמציה- כביש לכיש: (3415כביש  

  .ע שמחוץ לרשיוןהמזרחי שודרג לאחרונה במקט

.  התכנית לכביש מצויה זמן רב בוועדות השונות: כביש עוקף בית גוברין 

  .צ ותוואי הכביש הוא חדש"התכנית הינה תכנית של מע

קטע הכביש בין צומת . הצומת ישודרג בעתיד ויהפוך למחלף: צומת האלה 

  . האלה לירושלים נמצא בשלבי תכנון מוקדם
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  38נפחי תנועה 1.10.3

מציגה את נפחי התנועה בכבישים העוברים בתחום שטח הרשיון . 1.10.1' טבלה מס

  ). בשני הכיוונים(בשעת שיא בוקר 

  

  2010ס " שעת שיא בוקר על פי ספירות למ-  נפחי תנועה קיימים: 1.10.1' טבלה מס

  נפח תנועה כביש' מס

  650-כ  35

  620-כ  38

  290-כ  353

  614-כ  383

  373-כ  375

  210-כ  3415

  

  

  

                                                           
  .ס"מתוך אתר הלמ 38
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  מקורות רעש המשפיעים על הסביבה 1.11

  רקע 1.11.1

שטח הרשיון משתרע ברובו בסביבה פתוחה שבה תפרושת דלילה למדי של ישובים 

מפלסי הרעש השוררים בסביבה הינם מפלסים נמוכים בדרך כלל המאפיינים . כפריים

הסביבה אינה מושפעת ממקורות רעש . חקלאית ושטחים פתוחים- סביבה כפרית

מסילות , )ל"מלבד של צה( נמוכים שיון לא עוברים פרוזדורי טיסהבשטח הר: מובהקים

.  העובר בסמוך לגבולו המערבי של שטח הרשיון6למעט כביש , ברזל וכבישים ראשיים

מחצבות פעילות או מקורות אחרים שלהם חותם רעש , בשטח אין כיום אזורי תעשיה

אך , שימושים הרגישים בהשל ה(מאפיינים אלו מצביעים על רגישותה של הסביבה . רחב

  .למפגעי הרעש) גם של אתרי הנופש והטיול ושל השטחים הפתוחים הערכיים והמיוחדים

  

על מנת להעריך את פוטנציאל המפגע תועדו מפלסי הרעש השוררים בישובים הסמוכים 

למטרה זו בוצעו מדידות רעש ). 'ראה פירוט בפרק ב(לאתרים אשר נבחנו בעבודה זו 

  . בשעות היום ובשעות הלילה, זרת הישוב הסמוכה ביותר לאתרמדגמיות בג

 2250- ו593CELהמדידות נערכו בשטח הפתוח בישוב באמצעות מכשירי רעש מסוג 

B&K .21/9/09- ובשעות הלילה ב16/9/09-המדידות בוצעו בשעות היום ב.  

  . 4/11/09- מדידות נוספות בוצעו בלילה ביום ה

  

  .  1.11.1' ריט מסבתשנקודות המדידה מוצגות 

  

  מפלסי רעש מדודים 1.11.2

מקורות הרעש ומפלסי הרעש ,  מציגה את שמות נקודות המדידה1.11.1' טבלה מס

  . שנמדדו בשעות היום

  

  בשעות היוםמפלסי רעש רקע : 1.11.1' טבלה מס

 מקור הרעש 90L Lmin Lmax  Leq  הישוב שם הנקודה
1BG  31.3 28.6  54.5  37.0  

2BG  
  בית גוברין

28.9 26.5  56.0  36.1  
  35כביש 

1GY  38כביש   45.1  67.8  33.8 37.2  גבעת ישעיהו  

1LO  38.6  58.3  28.8   שריגים-לי און  

1AG    24.8  63.9  42.5  

2AG  
  עגור

25.6 23.9  45.9  30.2  

מקורות 
סביבתיים 
  כפריים

1BA  45.5 41.9  56.8  49.2   375כביש  

2BA  
  בית האלה

  38כביש   49.6  66.7  32.2    )בית האבות(

1SM  43.8 37.2  79.7  64.2  

2SM  
  שדות מיכה

  33.1  71.1  49.5  
  383כביש 
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היו מקורות רעש אקראיים , שהשפיעו על מפלסי הרעש שנמדדו, מקורות הרעש

 הושפע מתנועת כלי 1SMמפלס הרעש שנמדד בנקודה . המאפיינים סביבה כפרית שקטה

  .הרכב בכביש

  

ת מפלסי הרעש שנמדדו בשעות הלילה בנקודות נבחרות בכל  מציגה א1.11.2' טבלה מס

  .ישוב

  

  )23:00-22:00(מפלסי רעש רקע בישובים בשעות לילה : 1.11.2' טבלה מס

 90L  Lmin Lmax Leq  הישוב שם הנקודה
2BG  34.1  61.7   > 25.0   > 25.0  בית גוברין  

2AG  37.2  56.2   > 25.0  26.0  עגור  

2BA   37.1  51.3  >  25.0  30.0  בית האלה  

GY2 30.3    > 25.0  26.5  גבעת ישעיהו  

TZ1 26.4     > 25.0   > 25.0  צפרירים  

AD1 28.1     > 25.0   > 25.0  אדרת  

   

  עיקרי המסקנות 1.11.3

 נהנים כיום ממפלסי , בסביבה הנכללת בשטח הרשיון,הישובים והשימושים הרגישים

. רות רעש מובהקיםהרחוקה ממקו, רעש נמוכים האופיניים לסביבה כפרית שקטה

, )90L -ב (dBA30-45מפלסי הרעש השוררים בשעות היום נעים בדרך כלל בטווח שבין 

      .למעט בנקודות המושפעות מכבישים

  .dBA30 - השוררים בשעות הלילה נמוכים אף יותר וקטנים מהרקע מפלסי רעש 

 dBA30-35 ביום ועל dBA45-50המסקנה הינה כי מקור רעש היוצר מפלס העולה על 

  .י אוכלוסיית הישוב"ע עלול להשמע בלילה
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 מקורות זיהום פוטנציאליים 1.12
. מרחב הרשיון מתאפיין בשטחים פתוחים בהם קיים מיעוט של מקורות זיהום קרקע ואוויר

 הכוללים המוקדים הפוטנציאלים המפורטים כאן מתבססים על מיפוי שימושי הקרקע המוכרים

קרקע השימושי את כל פירוט המוקדים אינו כולל  .ליםמפעלי תעשייה ומוקדי תשתית גדו

   .'ייקבים קטנים וכו, מוסכים, מלאכה זעירה: המצויים בתחומי היישוב כגון

אין להסיק מרשימה זו כי ,  זיהום בלבדפוטנציאלכל המקורות המפורטים כאן הינם בעלי 

  .מקורות אלו אכן מזהמים את סביבתם

  :   ומפורטים להלן1.12.1' בתשריט מסצגים מקורות הזיהום הפוטנציאלים מו

  

  מקורות בעלי פוטנציאל לזיהום קרקע ומים

  :זיהום פוטנציאלי שמקורו במי קולחין  .א

 ש בבית ניר"מט -

 ה"ש בנתיב הל"מט -

 ש בבית גוברין"מט -

 מאגר קולחין לכיש -
  

  זיהום פוטנציאלי שמקורו באזורי תעשיה  .ב

 במרחב ווים פוטנציאל לזיהום קרקע ומי נגראזורי התעשייה של בית שמש וקרית גת אינם מה

  . מאחר והם מצויים מחוץ לתחומי הרשיון והם אינם מנוקזים אל שטחו,הרשיון

, יקבים קטנים, המושבים והקיבוצים בתחומי הרשיון כוללים בשטחם מבני תעשייה חקלאית

  .ינו ידועשימושים אלו לא מופו ופוטנציאל הזיהום שלהם א. 'מוסכים וכד, תעשיה זעירה

. י'ג. ה ובי" בנתיב הל4מפעל תמי : בכל שטח הרשיון מצויים שני מפעלים גדולים בלבד

  .כאמור מפעלים אלו אינם מהווים בהכרח מקור זיהום, בבית גוברין) בונד. י'ג. בי(פולימרים 

  

  שימושים חקלאיים  .ג

  .בשטח הרשיון מצויים רפתות ולולים היכולים להוות פוטנציאל לזיהום קרקע

שימוש בדשנים וחומרי ריסוס בשטחים החקלאיים הנרחבים בשטח הרשיון מוקדי אחסון ו

  .ובאגני הניקוז עלולים להוות מוקד זיהום פוטנציאלי

  

   תחנות דלק  .ד

כל התחנות מהוות מוקד זיהום פוטנציאלי לקרקע , 1.12.1תחנות הדלק מפורטות בתשריט 

  .ומים

  

  מקורות בעלי פוטנציאל לזיהום אוויר

  . לעיל1.9.1' מקורות פוטנציאליים לזיהום אוויר מפורטים בתשריט מס
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  רגישות אינטגרטיבית 1.13

  .מציג מפת רגישות סביבתית אינטגרטיבית של שטח הרשיון וסביבותיו 1.13.1' תשריט מס

  

 בהתבסס על תכנית המרחב , המצטיינים ברגישות סביבתית גבוההשטחיםבתשריט מוצגים ה

  . אתרים ארכיאולוגיים ועוד, 22א "ערכי תמ, 8א "ערכי תמ, הביוספירי

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
  'בפרק 
  

בחינת חלופות למיקום הפיילוט
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   בחינת חלופות למיקום הפיילוט - ' פרק ב 2

  כללי 2.1

  ולטכנולוגית הקידוחלטכנולוגית ההפקה המוצעת, יילוטפפרק זה דן בבחינת חלופות למיקום ה

  . הנדונה

בכלל זה . קשהנתח את מכלול השיקולים שהביאו לבחירת אתר הפיילוט המוצע בבמציג ומ הפרק

וכן ידונו , שיקולי התכנון ושיקולים הנדסיים וכלכליים, וינותחו השיקולים הסביבתיים יוצגו

, ניצול משאבי טבע נוספים, קירבה לתשתיות קיימות ומתוכננות, במפורט היבטים של מיקום

   .וכדומה רעש, השפעה על איכות אוויר

  

ציג את השיקולים לאיתור מרחב הרשיון מסוקר את מרבצי פצלי השמן בישראל ו 2.2סעיף  

  . ולקביעת גבולותיו

תהליכי העבודה והמתקנים , תיאור הנדסי כללי של הפרויקט המוצע מציג 2.3סעיף  

מנתח ו הפיילוט הפוטנציאליות של  הסביבתיותהסעיף מפרט את ההשפעות. העיקריים באתר

המידע המפורט . תת הקרקעבו על הקרקעת יואי וודאוו םיסיכונים פוטנציאליהיתכנות ל

 .בסעיף זה משמש כבסיס לניתוח החלופות

 ולאיתור המתודולוגיה לזיהוי מרחב החיפוש הריאלי בתוך שטח הרשיון מציג את 2.4סעיף  

 .חלופות המיקום שנבחנו

הסעיף כולל תיאור מפורט של הסביבה הקיימת .  מציג את חלופות המיקום שנבחנו2.5סעיף  

 .ות באזור החלופותושל התכניות הקיימ

את מערכת השיקולים מציג , את טווח השפעותיו הסביבתיות של הפיילוט מנתח 2.6סעיף  

את ממצאי הניתוח  ו הפיילוטואמות המידה שהנחו את תהליך בחינת החלופות למיקום

  .על בסיסם נבחרה חלופת המיקום המועדפת, הסביבתי

ת יטכנולוגיולוגיית ההפקה המוצעת ו טכנהשיקולים המנחים בבחירת מציג את 2.7סעיף  

 .סעיף זה אינו מצורף לגרסה זו של הדוח והוא יועבר במסמך נפרד: הערה .חהידהק
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השיקולים לאיתור מרחב מרבצי פצלי השמן בישראל ו 2.2

  הרשיון ולקביעת גבולותיו

   פריסה מרחבית – פצלי השמן בישראלמרבצי  2.2.1

, שרים וחמישה מופעים ברחבי הארץנמצאו בלמעלה מעמרבצי פצלי שמן בישראל 

מטבע הדברים הם . פרוסים באזורים שונים בנגב ועד לעמק זבולון בצפוןוהם 

  . משתנים באופיים ובאיכותם

 כפי שמופו במחקר , מציג את מרבצי פצלי השמן בישראל לעיל1.4.5' תשריט מס

   .39ר צבי מינסטר"ידי ד-  על2009מקיף שפורסם בשנת 

 את הטבלאות המסכמות מתוך מחקרו של מינסטר וכוללות מידע  מציג5' נספח מס

ממצאי . תכולת החומר האורגני בכל אחד מהמרבצים, עומקו, אודות גודל המרבץ

המחקר מצביעים על כך שמרבץ פצלי השמן בשפלה הינו הגדול ביותר בישראל 

  .  מכלל פצלי השמן בישראל90%- ומהווה כ

   

   יהודהשפלתיתרונות מרבץ  2.2.2

המותאם בישראל אשר הופכים את הבחירה בו ליחיד , נות מרבץ שפלת יהודהיתרו

 שקלול הנתונים הגיאולוגייםמוסברים ב, לשימוש בטכנולוגית המיצוי התת קרקעי

 :ועומקו ובידוד, עושרו,  גודל המרבץ- הבאים והסביבתיים

הגדול ביותר , כאמור,  מרבץ פצלי השמן באגן השפלה הוא– גודל המרבץ  .א

, 2004, לדוגמא סודרי וחובריו(אל ותואר ככזה בעבודות ובסקרים שונים בישר

, לאור הפוטנציאל הגדול הגלום בה יש הצדקה"לגבי תופעה זו שהמציינים 

, 1992, מינסטר וגינצבורגוכן , "להמשך המחקר בנושא, ברמה הלאומית

כלל  מ90%-המרבץ מהווה כ). ,Shirav and Ginzburg 1980, 2009 - ו,מינסטר

 . )40ראה השוואתו של מינסטר בין האתרים(פצלי השמן בישראל 

 ,במישור רותםלרבות ( ממחקרים שנעשו במרבצי הנגב –עובי ועושר המרבץ   .ב

תכולת החומר או /עומקן הרדוד ו, כי עובי השכבותניתן ללמוד , )2009, מינסטר

 משמעות .ק"בשיטת המתהאורגני בהן אינם מתאימים לטכנולוגית הפקה 

שכבות שאינן בהפקה בשיטה זו בנגב יגרור אובדן אנרגיה שיישום , הדבר

  .ויראה חוסר כדאיות כלכליות, עשירות

הינו ) ן"אקוויפר ירת(אקוויפר חבורת יהודה באגן השפלה  -תנאים הידרולוגיים   .ג

כאשר היחידה , )מתחת לפני השטח'  מ700-כ(המצוי בעומק רב , אקוויפר כלוא

                                                           
, GSI/18/2009' ח מס"דו, המכון הגיאולוגי, כלכלי  –מרבצי פצלי השמן בישראל מידע גיאולוגי , 2009, מינסטר צבי 39

  59, 45, 7' ועמ תקציר
  59'  עמ4טבלה ,  שם40
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 1.4.3להרחבה ראה סעיף  (41מנוחה של חבורת הר הצופיםהכולאת היא תצורת 

 ).לעיל

, מינסטר, לרבות במישור רותם(בניגוד למרבצים רבים בנגב  –תנאים סביבתיים   .ד

עומק המרבץ באגן השפלה ואופי חתך הסלעים שמעליו מבטיחים את , )2009

 . מפני השטחנדרשבידוד הה
  

  לוקניםמהם ה ,וב היחודייםוגיים גדלו של מרבץ השפלה והתנאים הגיאול, לסיכום

מטרת הפיילוט  . לשימוש בטכנולוגית המיצוי התת קרקעי מלאה ויחידההתאמה

על . שפלהאגן ה בתנאי זולביצוע הפקה בשיטה  יכולתה הינה הוכחת היתכנות לעצם

 הינו שלב מקדמי במרחב הרשיוןביצוע הפיילוט , פי הוראות הרשות המוסמכת

  . הסביבתיותהכדאיות שלה והשפעותיה,  הטכנולוגיהלבדיקתתנאי הכרחי ו

תכונות , וכן מנתוני קידוחים שבוצעו בעבר, IEIשבצעה , כפי שעולה מממצאי הסקר

. ועל כן ניתן יהיה להקיש מהפיילוט לכל שטח האגן, הסלע באגן השפלה הומוגניות

 ס לחיזוייכולים לשמש בסי, )הפיילוט( נתוני הפקה מנקודה אחת באגן –לשון אחר 

 בצפון שתתקבלנה  תוצאות,כך למשל. קודות אחרות באותו מאגרבנ נתוני ההפקה

אך לא , לשמש לחיזוי הפקה בחלקו הדרומי של המרחבתוכלנה , מרחב הרשיון

 ! ולהיפך–במישור רותם 
  

   גבולות מרחב הרשיוןבקביעתשיקולים  2.2.3

, הפקה מסחריתמשהוסבר כי מרחב השפלה הוא היחידי הטומן בחובו פוטנציאל ל

יפורטו להלן השיקולים המרכזיים שהנחו בבחירת , בשיטת המיצוי התת קרקעי

  :מרחבהגבולות הרישיון בתוך 

 בו הוערך כי מכריע היה בחירת אזור שיקול – השמןעומק שכבת פצלי  .א

 שם צפויים להימצא -הסינקלינה של שפלת יהודה מצויה בעומק הרב ביותר 

 קידוחי הסקר הגיאולוגיהערכה זו אומתה ב. ביותרהמרבצים העשירים והעבים 

 . עד כהשנערכו 

 שיקול מכריע נוסף בבחירה היה ההכרח –בידוד הידראולי מיטבי ממי התהום  .ב

קשר הידראולי בין פצלי השמן והאקוויפר לא מתקיים כל אזור בו לאתר 

ה זו  גם הערכ.וזאת על מנת לוודא שלא ייווצר סיכון למי האקוויפר, שמתחתיהם

  .אומתה בקידוחי הסקר הגיאולוגי

ההתאמה ההידרוגיאולוגית לשיטת ההפקה  –בידוד הידראולי מפני השטח  .ג

הינם , מעל לשכבת פצלי השמן, אזור בו סלעי הכיסויחייבה לאתר המבוקשת 

 הפרדה ממילוי חוזר של ובטיחכך שי,  ובעלי פרמיאביליות נמוכהעבים דיים

 .אזור הר טובבהקיים מצב בשונה מה, גשמים

גבולות שטח הרשיון נקבעו כך שלא יכללו בסיסים  –שימושים ויעודים קיימים  .ד

 . ממרחב הרשיוןהוצאו המוקדים העירוניים , כמו כן. צבאיים

                                                           
  Fleischer and Gafsou, 2003ושל   1983,  המפות הסטרוקטוראליות של הירש41
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 הואיל ולא היו בנמצא נתונים המאמתים את ההערכות הגיאולוגיות - מידע חלקי .ה

ביצוע סקר גיאולוגי תוך דרישה ל, כלל הרישיון שטח גדול יחסית, המקדימות

  מידעמו תר בשטח הרישיון וממצאיובוצעגיאולוגי  סקר .רבץלמיפוי ואפיון המ

 . איכות ועושר פצלי השמן באגן השפלה ועל מאפייניו הגיאולוגיים עלרב
  

בין  בין התנאים הגיאולוגיים ל,מרחב שפלת יהודההמתקיים ב הנדירשילוב ה

התאמה מלאה ויחודית לשימוש זה רחב  לממקנים, הידרולוגיים-תנאים הגיאוה

את הפוטנציאל כדי לממש התאמה זו ולקדם . בטכנולוגית המיצוי התת קרקעי

של ישימות השיטה ) כלכלית וסביבתית, טכנולוגית(הוכחה  ת נדרש,הטמון בה

, נבחר בקפדנות רבהעצמו הרשיון אזור . הפיילוטולכך נועד , השטח והמקוםבתנאי 

ובדגש על מניעת סיכון אפשרי ,  השיקולים האפשרייםתוך התחשבות במירב

  . למאגרי המים התת קרקעיים
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   תאור תמציתי–הפיילוט והשפעותיו  2.3

  רקע 2.3.1

 רישיון על מנת לבדוק את האפשרות לפיתוח IEIמדינת ישראל העניקה לחברת 

בשיטת הפקה המבוססת על  מיצוי בתת הקרקע , משאב פצלי השמן בשפלה

ת שרואה בכך המדינה עמדה פרקליטות המדינה אשר הודיעה על החשיבו). ק"מת(

קיים אינטרס לאומי חיוני מובהק בפיתוח אפשרות להפיק נפט ממשאב "ץ כי "לבג

 על פי דין קבעו כי בדיקת האפשרות גופי המקצוע המוסמכים". פצלי השמן

אשר בוצעו במהלך השנים (האמורה צריכה להיעשות על ידי שורת קידוחי סקר 

מעבדתי מקיף ובעקבותיהם ביצוע פיילוט מבוקר בתנאי -מחקר מדעי, )2009-2011

את , בתנאי הגיאולוגיה המקומית, להוכיח: מטרות הפיילוט.  נשוא מסמך זה–שדה 

ההתכנות הטכנית והכלכלית של הטכנולוגיה המוצעת להפקת דלקים מפצלי שמן  

שלב , על כן, זהו. יותבשפלה ולבסס את הידע אודות התהליך והשפעותיו הסביבת

לשם הנחת תשתית , שמטרתו ביצוע המחקר ורכישת הידע, תחום בזמן, הכרחי

  . לקבלת החלטות מושכלות באשר להמשך פיתוח המיזם ואופן ישום שלביו הבאים

    

את המתקנים , מטרת פרק זה הינה להציג באופן תמציתי וכללי את הפיילוט המוצע

הפרק סוקר את ההשפעות . ה והטיפול בתוצריםשיוקמו בשטחו ואת תהליך ההקמ

על מנת שיסייעו בבחינת , הסביבתיות הצפויות ואת טווחי ההשפעה הכלליים

  .חלופות המיקום

הנימוקים המפורטים לקביעת הגזרה המתאימה לביצוע הפיילוט בשטח הרשיון 

  . בהמשך2.4-2.6מוצגים בסעיפים 

 

 –ים בפיילוט המתקנים והתהליכים  העיקרי, שלבי העבודה 2.3.2

  תיאור תמציתי

מותנה בקרבה ( דונם 25-35- הפיילוט והתשתיות התומכות אותו ישתרעו על כ

שטח הפרויקט האופרטיבי ). לדרכים ראשיות וסמיכות לפרוזדורי תשתית קיימים

בו יבוצעו הקידוחים ובו יוקמו המתקנים הקשורים לחימום תת , )השטח שיגודר(

יתר השטח ידרש .  דונם10-15-יהיה כ, חסון וניטורלא, לטיפול בתוצרים, הקרקע

קווי התשתית המזינים אותו , לרבות דרך הגישה לאתר, לצורך הסדרת התשתיות

  . מערכת הניקוז ומערום אדמת החישוף, )חשמל ומים(

השטח הנדרש , עם זאת. גודל השטח האופרטיבי הנדרש אינו תלוי מיקום ספציפי

  . הנבחר ובקרבתו לתשתיות קיימותלהעברת התשתיות תלוי במיקום

  : שלבי ההקמה וההפעלה יהיו כדלקמן. הפיילוט ימשך כשלוש שנים בלבד

  . חודשים5- כ–הכשרת משטח העבודה והתשתיות הנלוות  

 . חודשים6- כ–ביצוע מערך הקידוחים  
  . חודשים5.5-  כ–הכנת השטח לקראת שלב החימום וההפקה  
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  : שלב ההפקה והטיפול בתוצרים 

 כשבועיים –ילת מים מקדימה לחימום שפ -

  חודשים11-  כ–חימום תת הקרקע  -

   חודשים4-  כ–קירור תת הקרקע  -

 .ההפקה והטיפול בתוצרים יבוצעו לאורך כל שלבי החימום והקירור
 . שבועות1-2–קידוח גלעינים  
 . חודשים4- כ–פינוי האתר ושיקומו 

 
 :להלן פירוט שלבי העבודה באתר

  ותעבודות הכשרה והערכ  .א

לקווי תשתית קיימים בצמידות , ככל האפשר, בחירת אתר הפיילוט תעשה

  .לדרכי גישה קיימותו

חשיפה אתר תחל בההכשרת . ביצוע הפיילוט יצריך הכשרת משטח זמני

שיקום השטח בסיום צורך לתערם ותשמר אדמת החישוף . שטחהיישור וב

 בודד ניסהער כבה יקבע ש'  מ3.5בגדר בגובה של האתר יוקף . העבודה

הקידוח מתקני בשטח האתר יוקמו בשלב הראשון . ושער ליציאת חירום

יוקמו המתקנים הקשורים , עם תום תקופת הקידוחים, ובשלב שלאחריו

  . לתהליכי החימום וההפקה

  

  . סקיצה של האתר בשני השלביםמציג 2.3.1'  מסתשריט

  

  עבודות הקדיחה ומערך הקידוחים בפיילוט  .ב

  : קידוחים24הפיילוט יבוצעו באתר 

   קידוחי חימום7 

   קידוחי הפקה3 

   קידוחי שפילת מים 6עד  

 )  אלכסוני1מתוכם ( קידוחים לניטור מי התהום 3 
  קידוחי תצפית2 
   קידוח להפקת גלעינים ותצפית1 

 )בתום הפיילוט( קידוחים להפקת גלעינים 2 
  

 לפי ילוט הפי מציג את פרישת הקידוחים במתחם2.3.2' תשריט מס

שמיקומם הינו תלוי  ,םלא כולל קידוחי ניטור המים התת קרקעיי(סוגיהם 

  ).אתר

  

תלוי במיקום הפיילוט ',  מ230-330-כעומק הקידוחים בפיילוט יהיה 

    .ובעומק שכבת הפצלים בחלופה שתיבחר
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  :לן תאור תמציתי של מערך הקידוחיםלה

  

כאשר , )משושה(י  הוא מערך הקסגונלמערך קידוחי החימום וההפקה

שישה קידוחי חימום מהווים את ששת פינות המשושה וקידוח חימום נוסף 

. שלושת קידוחי ההפקה מצויים בתוך המשושה וסביב מרכזו. מצוי במרכזו

צורת המשושה מבטיחה פיזור חום יעיל ואחיד בשכבת הסלע והפקה 

  . אחידה מכל שטח המשושה

  

כאשר המרחק בין קידוח ,  ביותרמבנה המשושה בפיילוט הוא מבנה קטן

המרחק בין הצלע התחתונה .  מטר3-הינו כ) אורך צלע המשושה(לקידוח 

  .  מטר בלבד5.2- כ, לפיכך, של המשושה לצלע העליונה שלו הינו

גודל שכן  ,לוט הינה הכרחיתיפיב מערך הקידוחים עבורבחירת מבנה קטן 

מימדי . אתרהל  המבנה משפיע על משך הזמן הנדרש לחימום ועל גוד

הפיילוט האופטימליים מאפשרים לתכנן אתר קטן שהפעילות בו תמשך 

  .זמן קצר

   

, מכונת הקידוח יעשה שימוש בקומת מרתףשל " שולחן העבודה"למתחת 

 במיוחד נוכח, שתאפשר גישה נוחה לראשי הבארות ותיפעול יעיל בהקמתם

 9ומידותיו '  מ2.5-עומק המרתף המתוכנן כ. בין הקידוחיםשהמרווח הקטן 

  . ' מX 9' מ

  

כך שכיוון זרימת , מקידוחי החימום'  מ10-  יהיו עמוקים בכקידוחי ההפקה

הפרשי הלחץ יניעו את תוצרי . התוצרים יהיה לכיוון קידוחי ההפקה

, כמו כן. הפירוק הגזיים ויעלו אותם אל פני הקרקע דרך בארות ההפקה

ה יועלו תוצרי הפירוק בכל באר הפקה תותקן משאבה אשר באמצעות

  .הנוזליים לפני השטח

  

קידוחים אלו ישמשו למדידת . יקדחו באזור המשושה קידוחי התצפית

אחד מהקידוחים ישמש גם לצורך נטילת , טמפרטורה ולחץ בנפח המחומם

  .טרם החימום) הוצאת גלעיני סלע(דוגמאות מחקר 

  

משושה ת יקיפו אאשר , כוללים עד שש בארותקידוחי שפילת המים 

יותר מקידוחי '  מ5הקידוחים יועמקו ויקדחו לעומק של . החימום

זאת כדי לאפשר שפילה של מפלס המים אל מתחת לנפח . החימום

  .מטר 8-כהמרחק בין קידוח שפילה אחד למשנהו הינו  .המחומם

תפקידם של קידוחים אלו הינו הורדת לחץ בנקבובים שסביב הנפח 

הקידוחים יוסבו בתום הליך . סת מים אליועל מנת למנוע כני, המחומם

  . החימום לשימוש לצורך קירור הנפח המחומם
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.  יקדחו במרחק מסוים מהמשושהקידוחים לניטור מי תהוםשלושה 

פי הממצאים ההידרולוגיים - מיקומם הסופי של קידוחי הניטור יקבע על

ובהתאם להנחיית רשות , במסגרת זו. ובכפוף לתאום עם רשות המים

 מטר מתחת 15ידגום מים בעומק ש , אלכסוניניטורקידוח יבוצע גם , מיםה

שכן הוא , קידוח זה יהיה המרוחק מכולם (לאזור המחומם של הפיילוט

  ).מחייב ליצור טווח הולם להשגת זווית ואורך אלכסוני

  

תפקידם של קידוחי הניטור הינו לאפשר מעקב אחר התפשטות תוצרי 

ידי - זאת על. ימה שלהם מחוץ לשטח הפיילוטהחימום ולהוכיח העדר זר

  .ובדיקת איכותם, שתבוצע  במהלך הפעילות ולאחריה, דגימת מי תהום

בשלב המקדים , כחלק מביצוע הקידוחים –קידוחי הפקת גלעינים 

בתום ). הנפח המחומם(יקדחו אלו עד לעומק תקרת אזור המטרה , לחימום

 אלו אל תוך הנפח שחומם ההפקה ובטרם סגירת האתר יועמקו קידוחים

לבחינת , משוות) גלעיני סלע(ומוצה וישמשו לצורך לקיחת דוגמאות מחקר 

  .יעילות ההפקה וניטור מי תהום ביחידות הידרולוגיות שונות

  

בשטח תוצב . הלילהו עובדים קבועים בשעות היום 6עד צוות הקדיחה ימנה 

 מטר והוא 36 על גובה המגדל לא יעלה. משאית הנושאת את מגדל הקידוח

  .ל"יסומן בהתאם להנחיות רשות התעופה האזרחית וצה

ם קרונות ניידים לצרכי 6  להצבתשטחה שמשי, בנוסף למכונת הקידוח

, גנרטור,  מערכות הפרדה והכנה של בוץ קידוח,אחסנת ציודול משרדיים

  ).ק" מ550-בנפח של כ( של בור מטחן  זמניתכן להכשרה מיכל דלק ו

   

  ילת המים וחימום תת הקרקע תהליך שפ  .ג

  :בשלב זה של העבודה יבוצעו הפעולות הבאות

פעולה שבמהלכה ישאבו המים  –) Dewatering(שפילת המים  

המליחים מתוך נקבוביות הסלע באזור המיועד להפקה ובמעטפת 

מניתוח  . תהליך החימוםלייעל את התהליך נועד. הקרובה אליו

לשם זרוז . ם יהיה איטי ביותר המישאיבתעולה שקצב  ממצאי הסקר

 בטרם הפעלת חנקן גזי לקידוחי החימום יוזרם תהליךהויעול 

 לאחריו יום ו15- ימשך כזהשלב ). שלב השפילה המקדים( החימום

 פעולת השפילה .יופעלו גופי החימום ותופסק הזרמת החנקן הגזי

 ותמשך כל וקידוחי השפילה דרך קידוחי ההפקה בשלב ראשון תעשה

   . החימום מקידוחי השפילהזמן

 בכפוף להיתר . קוב1000-בכשפילה מוערכת הכמות המירבית של מי 

 בהעדר היתר יפונו לחברה או, ליםהמים הזרמת תמלחות יוזרמו 

  .לשירותי איכות הסביבה ברמת חובב
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תהליך שיחל לאחר שלב  -רב 'חימום אזור המטרה בשכבת הע 

שעוביו , שכבת פצלי השמןהחימום יעשה במקטע מ. השפילה המקדים

ללא נוכחות  , חימום.והיקפו כהיקף המשושה'  מ50לא יעלה על 

נפח המצוי ב של חומר אורגני לפירוליזהיביא  קרקעהתת ב, חמצן

יתבצע באמצעות החימום .  ממנו דלקים קלים וגזיםולמיצוי המחומם

המחממים עצמם לא . הפעלת מתקני חימום בשבע בארות החימום

 החימום יעשה בהדרגה עד להשגת .הסלעגע ישיר עם יבואו במ

במבנה ת המחממים שפרי . בנפח המחומם325°C-של כת יעד טמפרטור

אפשר חפיפה והתפלגות אחידה ת,  עם מחמם במרכז,משושהשל 

.  יום340-שלב זה צפוי להמשך כ .בנפח המטרהויעילה של חום 

, האנרגיה לחימום תסופק ישירות ממערכת החשמל הארצית

  .ובעדיפות יעשה שימוש בפרוזדור הזנה קיים

  

 תהליך ההפקה והטיפול בתוצרים   .ד
רוב התנועה . תהליך ההפקה של תוצרי הדלק ימשך לכל אורך זמן החימום

יהיה של חומרים במצב צבירה , והשינוע של תוצרי ההפקה בתת הקרקע

  . חומרים אלו יופקו דרך קידוחי ההפקה. גזי

  

) rod pumps(אבו אל פני השטח בעזרת משאבות התוצרים הנוזליים יש

. והתוצרים הגזיים יעלו לראש קידוחי ההפקה בשל הפרשי הלחץ

הטמפרטורה של התוצרים תעלה במהלך הפיילוט ותגיע  לטמפרטורה 

התוצרים יקוררו על פני השטח במחליף חום . C2000-מקסימאלית של כ

  .לפני העברתם למתקני הטיפול

  

וידו במיכשור מתאים לניטור ההפקה ולמעקב אחר מצב קידוחי ההפקה יצ

  ).טמפרטורה ולחץ(המאגר 

  

קצב ההפקה המירבי צפוי . קצב ההפקה תלוי בטמפרטורה בתת הקרקע

כאשר הטמפרטורה בתת הקרקע תגיע לממוצע ,  יום270-להתקבל לאחר כ

 חביות 5- בשיא הפעילות צפויה הפקת הנפט והגז להגיע לכ. 325°C-של כ

   . חביות ביום1.5- כב  נאמדת ההפקהובממוצע, ליום

  

מערכת איסוף והולכת התוצרים בפני השטח תהיה מורכבת מראשי קידוח 

)headers ( וצינורות לאיסוף הנוזל והגז מקידוחי ההפקה ולהובלתם למתקני

  . הטיפול

  

. גזים ומים, התוצרים המופקים יכללו תערובת של פחמימנים נוזליים

פלו לצורך סילוק חומרים מזהמים ולצורך הכנתם לשינוע תוצרים אלה יטו
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מערכת הטיפול ). או לרמת חובב, למעבדות, לבתי הזיקוק(אל מחוץ לאתר 

  . המקובלת בתעשית הנפט והגזתהיא מערכת טיפוסי

  

  :כמות התוצרים הכוללת המוערכת בפיילוט מפורטת להלן

 1.5-א ההפקה וכ חביות ליום בשי5-כ (ק" מ79.5 כלומר bbl 500 -נפט 

  . )חביות ביום בממוצע

  . st.m3 42,475-גזים 

  .ק" מ4,000עד -מים

  

מציג תרשים זרימה כללי המתאר את מערך הטיפול  2.3.3' תשריט מס

  . בתוצרי ההפקה

  

י "בשלב הראשון של הטיפול בתוצרי הפירוליזה יופרדו התוצרים ע

Oil/Gas/Water Separatorיםגזים ומ,  לדלקים נוזליים .  

  

  גזים

בפני . תהליך ההפרדה הראשוני של הגז מהנוזל מתרחש כבר בבאר ההפקה

אשר תכליתו , מסונן ומופנה לטיפול בתהליך רב שלבי, מקוררהשטח הגז 

 ולהפחית את תחמוצות המיםולסלק את שאריות הפחמימנים הנוזליים 

  .מזרם הגז הנפלט לאטמוספירהוהחנקן הגופרית 

  :ים מתוארים בקצרה להלןמתקני הטיפול העיקרי

 הגזים יעברו תהליך פירוק אמוניה –יחידה להפחתת תחמוצות חנקן  .1

 SCR) Selective catalyticאו לחילופין טיפול במתקן , במתקן יעודי

reduction ( להרחקתNOx בקצה התהליך )לאחר חימצון וטיפול ב-

FGD.(  

 תלהרחק תרמי- מערכת מחמצן הגזים יטופלו ב– מחמצן תרמי .2

 ,)H2S(המימן הגופריתי ו) VOC(המרכיבים האורגניים הנדיפים 

 וגופרית תלת )2SO(חמצנית -פרית דווג, מים, פחמן דו חמצני לוהמרתם

  .' מ3 -כ ווגובה'  מ1 - כ   המתקןקוטר. )3SO(חמצנית 

  גזי השריפה המקוררים–) FGD) Flue Gas Desulphurizationמתקן  .3

 )2SO( חמצנית-להרחקת גופרית דו FGDלמתקן יופנו אחר חימצון 

 .' מ15 )ללא הארובה(ו וגובה ' מ1- כמתקן הקוטר . )3SO(ותלת חמצנית 

פלט מארובה הממוקמת בחלקו העליון של י הגז המטופל - ארובה  .4

גובה (מפני הקרקע '  מ20-גובה הארובה מוערך בכ. FGD-מתקן ה

  ). מירבי
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 פי-עלוד בתקן מתוכנן כך שריכוז החומרים הנפלטים יעמהמתקן 

 ותחמוצת חנקן גופרית תחמוצות (להגנת הסביבה הנחיית המשרד 

  ).ק"מ/ג" מ350בריכוז של עד  

גיבוי למקרה של עליית מטרתה לספק מענה ו –חירום  לפיד מערכת .5

לשריפת גז מנוקזים ללפיד פורקי הלחץ במערכת . לחץ במערכת

  .' מ1ו וקוטר'  מ20  הלפידגובה. מבוקרת

  

  זלייםדלקים נו

הנוזלים המופקים מהבאר עוברים סינון וקירור וביחד עם הנוזלים 

, הדלקים. מים/שהופרדו מזרם הגז מועברים לתהליך הפרדה לשמן

מועברים לאחסון לפני הובלתם , המצטברים בחלק העליון של המפריד

ההובלה שינוע הדלקים יעשה בהתאם לדרישות . לצרכי המחקר

מוחזרים ם הגזיים המיוצרים בתהליך התוצרי). RVP(הבטיחותיות 

  .למערכת להמשך  הטיפול

  

  מי תהליך

אמוניה וחומרים : ומומסים נוספים כגוןמימן גופרי  מכילים  התהליךמי

יהיה , טרם אחסונם ושינועם מהאתר , הטיפול במי התהליך.אורגניים

 וגזים אמוניה, מימן גופרילהרחקת ) Stripper(באמצעות מתקן כיחוש 

או באמצעות , למתקני הטיפול בגזם מהמים והזרמת הגז המופרד נוספי

 לנטרול תרכובות גופרית והמרתן למינראל H2S Scavengerהוספת אבקת 

  ). מוצק(אינרטי 

  

 יאוחסנו אחסון ביניים באתר מתהליכי הטיפול בתוצרי הגזהשפכים 

 . לחברה לשירותי איכות סביבה ברמת חובבויפונו

 

  יום הפיילוטקירור תת הקרקע וס  .ה

להאיץ את תהליך  נועד אשר ,שלב הקירורעם הפסקת המחממים יחל 

זירוז . להרוות את הסלע חזרה במיםו הנפח המחומם הקירור הטבעי של

 אל הנפח המחומם דרך יעשה באמצעות החדרת מים הטבעי הקירורתהליך 

ניתן , חימוםבתוך פרק זמן קצר מתום תהליך הכך ש, קידוחי שפילת המים

מצריכים קירור של ה , קידוחי הגלעינים ודיגום המסלעהיה לבצע אתי

 המשך קירור תת הקרקע .C˚100-נמוכה מההנפח המחומם לטמפרטורה 

  . יעשה באופן טבעיC°24-עד לטמפרטורה הטבעית של כ

 אל תוך הנפח  הגלעין יועמקו קידוחי, שלב החימום וההפקהסיוםב

לבחינת , משוות) גלעיני סלע(קר  לצורך לקיחת דוגמאות מחזאת. שחומם

  .יעילות ההפקה וניטור מי תהום ביחידות הידרולוגיות שונות
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ישוקם ואדמת , האתר ינוקה, בתום הפיילוט יפונו המתקנים מהאתר

במקרים בהם ידרש . החישוף תוחזר למקומה לצורך השבה לשימוש חקלאי

 הקרקע מוקף יושאר צינור בולט מפני, שימוש בחורי קידוח לצרכי ניטור

כמקובל בקידוחי ניטור הידרולוגיים ועל פי הוראות , בחבית מבוטנת

  .השרות ההידרולוגי

  

  מבחני בקרה וניטור  .ו

ק במאגר פצלי השמן "הפיילוט נועד להוכיח את ישימות שיטת המת

את  יבטיחו אלו. בקרה קפדנייםמעקב ו, ניטורתחת ולכן יעשה , בשפלה

 .כה ראויה של תהליך הפקת התוצרים מירב הידע הדרוש להעראיסוף

המידע הנדרש יאסף הן בתת הקרקע והן על פני השטח ויועבר כמתחייב 

 .תות המוסמכיולרשו
פעולות ניטור ומעקב ימשכו גם לאחר תום הפיילוט ויעשו בהתאם להנחיות 

  .הרשויות המוסמכות

  



  

98 
  

 

  ההשפעות הסביבתיות של הפיילוט 2.3.3

  מרחב ההשפעות וסוגיהן  2.3.3.1

 את ההשפעות הסביבתיות האפשריות ואת טווחי ההשפעה בהנחות הפרק סוקר

ברור כי טווח ההשפעה , ככלל). ללא עיגון ספציפי למיקום נבחר(מחמירות וכלליות 

השפעות הרעש תלויות במבנה , כך למשל. הריאלי תלוי במיקום הנבחר ובתכונותיו

 ההשפעה הגנריים טווחי, על כן. ברעשי הרקע האופיניים למקום ועוד, הטופוגרפי

עשויים לסייע בבדיקות גישוש בלבד ואין להן משקל , הנגזרים מהנחות מחמירות

, רב  בניתוח חלופות המיקום המתייחס לתכונות המיקרו של כל אתר ואתר

  .  למאפייניו וליחסי הקרבה והמרחק שבינו לבין שימושים אחרים

נו הבחנה בין השפעות על בתאור ההשפעות ובניתוח הסיכונים ואי הוודאויות ערכ

או /תת הקרקע לבין השפעות על שימושים רגישים בסביבה החיצונית הקרובה ו

  .הרחוקה

  

שפילת ,  ההשפעות הנחקרות בתת הקרקע הן השפעות החימום-  תת הקרקע  .א

להצתה , ליציבות קרקע, המים והסרת החשש לפגיעה פוטנציאלית במי תהום

יטות לא מוקדיות עקב סידוק ועליית גזים ופיצוץ תת קרקעי וכן להיווצרות פל

  .לפני השטח

לעוצמת ההשפעה ולמשכה , בניתוח השפעות אלו יש להתיחס להתכנות האירוע  

  .האם צפויה השפעה שיורית לאחר תום הפיילוט,  קרי–

  

קידוחי הסקר וכן המחקר המקיף שליווה אותם לימדו על קיום הומוגניות   

הומוגניות זו משתרעת בכל מרחב .  השפלהבתכונות הסלע בתת הקרקע באגן

הרשיון ועל כן מתקיימת זהות בניתוח ההשפעות הפוטנציאליות בתת הקרקע 

 הושם עליהן דגש בניתוח לא, משום כך. בכל חלופות המיקום במרחב הנדון

  .חלופות המיקום שיוצג בהמשך

  

שפעות הינן ה,  השפעות על הסביבה החיצונית ועל השימושים בה-  פני הקרקע  .ב

היות שבתום . חזות ונוף ופגיעה פוטנציאלית בערכי טבע, זיהום האוויר, הרעש

השפעות אלו תתקיימנה רק , הפיילוט האתר יסגר והשטח יושב ליעודו המקורי

!  שנים בלבד3 -דהיינו בפרק זמן של כ, במהלך הקמתו והפעלתו של הפיילוט

רו של הסביבה ההשפעות על הסביבה החיצונית תלויות בתכונות המיק

לתשתיות , בקרבה לערוצי נחלים, בתכסית הקרקע,  בטופוגרפיה- ובמאפייניה 

בניתוח חלופות המיקום הושם הדגש על בחינת השפעות . ולשימושים רגישים

  .אלו

 
, המידע המוצג בפרק זה בנושא השפעות הפיילוט בכלל ובתת הקרקע בפרט

מודלים ואנליזות על ,  הסקרבקידוחימתבסס על הניתוח המחקרי הנרחב שנאסף 
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רשימה .  ועל הידע הרב הקיים בספרות המקצועיתל"מעבדתיות שבוצעו בארץ ובחו

תחומי המחקר , מפורטת של הגורמים המקצועיים שנטלו חלק בניתוח המדעי

  .6 ' מסבנספחהספציפיים והפירסומים המדעיים מופיעה 

   

  השפעות בתת הקרקע 2.3.3.2

  שפילת המים  .א

כמות המים המירבית  . לכל אורך תהליך החימום וההפקהשפילת המים תמשך 

 קוב של מים 1,000 -מוערכת בכ ,בתהליך השפילהמשכבת פצלי השמן  שתופק

  ).מי תצורה(מליחים 

החללים שהתרוקנו מהחומר , בתום החימום ולאחר שמופסקת שפילת המים

ת  במים אשר יוחדרו באופן יזום דרך בארויתמלאו, האורגני ומי הנקבים

 השפעת .הקרקע-תהום המצויים סביב הנפח המחומם בתתההשפילה וכן במי 

השפילה תהא זמנית ותבוא לידי ביטוי בהורדת עומד המים בסביבתו המיידית 

  .כלומר במשושה השפילה ועד מספר מטרים בודדים ממנו, של הנפח המחומם

   

  התפשטות החום בתת הקרקע  .ב

ות החימום נגזרים באופן כללי התפשטות החום בשכבת פצלי השמן ויעיל

קיומם של מים חופשיים , מוליכות החום של הסלע, מכמות החום המוזן

בדיקות . בין גופי החימוםשמשך זמן הפעלת החימום והמרחקים , נקבוביםב

גוריון על פצלי שמן שנדגמו בקידוחי הסקר -שנעשו באוניברסיטת בן, המעבדה

מפל הטמפרטורה , לפיכך. ל הסלעהראו מוליכות תרמלית נמוכה ש, בשפלה

והשפעת החימום תהא ממקור החום ידעך באופן חד ומהיר עם המרחק 

מגופי '  מ9-במרחק של כ. מוגבלת לסביבתו המיידית של מערך הקידוחים

. C°24-החימום טמפרטורת הסלע לא תושפע ותיוותר ברמתה  הטבעית של כ

,  כלל מתהליך החימוםשגם טמפרטורת פני הקרקע לא תושפע, ברור איפוא

בשל עומק אזור החימום ומפל הטמפרטורה הדועך במרחק מטרים בודדים 

  .בלבד מהמחממים

  

סלע נפח הפרמיאביליות תגדל גם , במהלך החימום ועם הפקת התוצרים

'  מ9- ועד מרחק של כהנפח המחומםתחום תהליך זה יהיה מוגבל ל. מחומםה

  .מגופי החימום

  

יוחדרו מים לתת הקרקע להרווית החללים ולקירור , לאחר סיום הפיילוט

המשך הקירור עד לטמפרטורה , C°100האזור המחומם עד לטמפרטורה של 

  . חודשים15 -  יהיה קירור טבעי שימשך כC°24הטבעית של 
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 השפעה פוטנציאלית על מי תהום  .ג
הר הצופים במרחב הרשיון עבדת ות והתכונות ההידרולוגיות הירודות של חבור

 היחידות השייכות לחבורת עבדת הינן בעלות אופי . לעיל1.4קרו בסעיף נס

 ואלו - האוגר הוא בעיקר בסדקים ובשכבות דקות מוליכות יחסית- אקווטרדי 

השייכות לחבורת הר הצופים נחשבות לבעלות אופי אקוויקלודי או לכל היותר 

הפקה ולכן אינן יעד ל, אקווטרדי המכילות אופקי מים שעונים מליחים

יחידות אלו ישמרו מנותקות הידראולית ,  בכל מקרה.באמצעות קידוחים

  .משכבת המטרה המצויה תחתן

  

בשונה ממי התהום המצויים בחבורת הר , )ן"ירת(אקוויפר ירקון תנינים 

  .הינו אקוויפר מים מתוקים מפיק ולו חשיבות עליונה, הצופים בשטח הרישיון

 קיים נתק ,  לעיל1.4בסעיף הרחבה תואר בהוכח בקידוחי הסקר וכפי ש

לבין האקוויפר המצוי ) רב'יחידת הע(בין שכבת המטרה מובהק הידרולוגי 

מנע התפשטות מזהמים נתק זה י. ה בחבורת יהודהמאות מטרים מתחתי

על ידי הגורמים המוסמכים  מסקנה זו נתמכת גם .רב אל האקוויפר'משכבת הע

השירות ,  נציגי רשות המיםבריםבה ח (ועדת הקידוחיםבו 42רשות המיםב

שאישרו ) ס"משרד הבריאות והמשרד להג, ג"רט, המכון הגיאולוגי, ההידרולוגי

  .43את ביצוע הפיילוט

   

  :ההגנה על מי תהום תתקיים בכל שלבי הפיילוט

 :בתהליך הקדיחה .1
לבידוד מפני ) Conductor Pipe(כל עבודות הקידוח יחלו בהחדרת צינור מוליך 

הצינור האטום יבוא במגע הדוק עם סלעי חבורת עבדת . ודיםמי תהום רד

  . ויבטיח בידוד מלא

  

מקומי ופתיחת סידוק טבעי טכני תהליך הקדיחה מלווה ביצירת סידוק 

 לרדיוס של עד מטרים בודדים תהשתרעות הסידוק הטכני מוגבל. סגור

ל שעקב הפרמאביליות הירודה של הסלע והתפתחותן  .מדפנות הקדח

מעבר מים מדפנות הקדח דרך נקבובי הסלע , ת הסידוק הטכנימערכו

מערכות הסדקים הללו נסגרות . למספר סנטימטרים, לכל היותר, מוגבל

" נסחטים"ורוב נוזלי הקדיחה , בהדרגה עם הסרת לחץ נוזלי הקידוח

תצורת (הקידוחים לא יחדרו את שכבת הצור , בכל מקרה. בחזרה אל הקדח

  . ווך מבודד גדול ומספק ביחס לשכבת האקוויפרובכך יובטח ת) מישאש

  

                                                           
, )1955 –ו "תשט( לחוק הפיקוח על קידוחי מים 4בהתאם להחלטת ועדת הקידוחים ומתוקף סמכותו לפי סעיף  42

 מרץ 2 מיום 19-3828/94331507' רישיון מס -העניק מנהל רשות המים רישיון קדיחה לקידוחי הפיילוט המבוקשים

2011. 
 . והחליטה על מתן אישור רישיון קדיחה לפיילוט15/02/2011בקשה ביום ועדת הקידוחים דנה ב 43
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, בכדי להבטיח בידוד והפרדה מלאים מהשכבות שעד לגג אזור המטרה

 עד ”9-5/8תוחדר לקידוחי החימום והפקת הגלעינים צנרת מיגון בקוטר 

והיא תמולט לכל  )מעל לאזור המטרה'  מ5-15בין (לתקרת הנפח המחומם 

  .אורכה

 אשר בקידוחי ההפקה 7"צנרת מיגון בקוטר ביתר הקידוחים תוחדר 

השפילה וניטור מי התהום , תמולט עד תחתית הבאר ובקידוחי התצפית

  .תמולט עד לתקרת הנפח המחומם

  

 :בתהליך החימום וההפקה .2
, במהלך ההפקה. psi135-210 הלחץ ההידרוסטטי בעומק המטרה נע בין 

  . psi  50-100לחץ העבודה הממוצע בנפח המחומם ינוע בין

תנועת התוצרים  מבנה הקידוחים ומפל הלחץ בנפח המחומם מכתיבים את

, תכונות הסלע הסובב את הנפח המחומם, בנוסף לכך. י ההפקהאל קידוח

ות תפשטמאפשרות את ה אינן, ובפרט הפרמיאביליות הירודה שלו

   . אל מחוץ לנפח המחומםהתוצרים

  

 יציבות קרקע  .ד
. דה גיאולוגית עבה המכונה תצורת טקיהמעל שכבת פצלי השמן מצויה יחי  

שסופג באלסטיות שלו את כל שינויי , יחידה זו מורכבת בעיקר מחוואר פלסטי

חוזק הסלעים של יחידת תצורת הטקיה . הנפח הנוצרים בפצלי השמן שתחתיו

, ויחידת האאוקן מעליה מחפה על ירידת החוזק המכני של הסלעים תחתם

ות לכך לא תהיה השפעה על יציבות הקרקע בפני הוד. לרבות שכבת פצלי השמן

במהלך החימום מתרחשים , יחד עם זאת.  כתוצאה מהחימום וההפקה,השטח

 בנפח שני תהליכים להם השפעה פוטנציאלית על חוזק סלע פצלי השמן

  : המחומם

  

 הופך לגז ונוזל ומסולק ברובו , המצוי במצב טבעי כמוצק,החומר האורגני •

  ).  ממשקל הסלע היבש20%-15% -הקרוגן מהווה כ(דרך בארות ההפקה 

 . גדלה פרמיאביליות הסלע •
  

ם ולא חורגים מרק באזור המחו, כאמור ,ו מתרחשיםאלשני תהליכים 

החללים שהתרוקנו , בתום החימום ולאחר שמופסקת שפילת המים. לסביבתו

ת  חללים ריקים בתיוותרוולא  במיםיתמלאו , מי הנקביםממהחומר האורגני ו

  .הקרקע
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  פוטנציאל להצתה ופיצוץ תת קרקעי  .ה

 בהעדר חמצןשיטת המיצוי התרמי בתת הקרקע מבוססת על תהליך חימום 

שכן הלחץ בעומק גבוה מזה , חמצן אינו יכול לחדור לתת הקרקע). פירוליזה(

מצב זה מונע כל אפשרות לכניסת חמצן לתהליך ולהצתה או . בפני השטח

  .פיצוץ תת קרקעי

  

 ות לא מוקדיותפליט  .ו
פליטות לא מוקדיות עלולות להיווצר כתוצאה מסדקים שיווצרו מאזור 

בשלב קידוחי  שנערכו ,סידוקהמבחני תוצאות . החימום ועד לפני השטח

הראו בבירור שלחצי העבודה בפיילוט יהיו נמוכים משמעותית , הסקר

ה או לפתיחת סידוק שיווצר כתוצא/מהלחצים הדרושים ליצירת סדקים ו

במסגרת הפיילוט , הסר כל ספקלמרות זאת ולמען . מפעילות הקדיחה עצמה

להוכחת הטענה להעדר , ס"בכפוף להנחיות המשרד להגנ, יעשה ניטור מקיף

  . פליטות מסוג זה

  

  : סיכום

תוח הינה שהשפעות הפרויקט בתת הקרקע יהמסקנה הברורה העולה מהנ

והן תדעכנה זמן קצר , הםרים מעד מטרים ספוומוגבלות לאזור קידוחי החימום 

  . לאחר סיום הפיילוט

  

  

  השפעות סביבתיות על פני הקרקע   2.3.3.3

סקירת הספרות המקצועית העוסקת בנושא ולימוד פרויקטים דומים שנעשו 

, רעש (הפיילוטבעולם מראה כי ההשפעות הסביבתיות הישירות של פרויקט 

 מוכרות )עודחזות ו, האקולוגי, הידרולוגיה, חומרים מסוכנים, איכות אוויר

על בסיס הנתונים שנאספו ולצורך בחינת חלופות . בקרהלניתנות למיזעור וו

נעשתה ההערכה של טווח ההשפעות הסביבתיות הצפויות הן בשלב , המיקום

שלהן משקל , ההשפעות הסביבתיות האפשריות. ההקמה והן בשלב ההפקה

  :הינן להערכתנו, בבחינת חלופות המיקום

  .ירה ועקיפה בערכי טבע ובבתי גידול ערכיים לצומח ולחיפגיעה יש  .א

  .   השפעות חזותיות  .ב

  .השפעות רעש  .ג

  .השפעות על איכות אוויר  .ד

  .בעיקר אם הוא משמש כאתר טיולים ונופש מבוקש, הפרעה לתפקוד השטח  .ה

 .קונפליקטים עם שימושי הקרקע בסביבה  .ו

 . פגיעה בערוצי נחלים ובמסדרונות אקולוגיים  .ז

  .ס"אירועי חומ  .ח
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י "העלולות להיגרם ע, בבחינת חלופות המיקום נלקחו בחשבון ההשפעות הישירות

  .  עקב הסדרת תשתיות לאתרםהמתקן וההשפעות העקיפות העלולות להיגר

  

  פגיעה בערכי טבע של צומח וחי ובמסדרונות אקולוגיים  .א

עקב  (ישירהאפשרות לפגיעה : לפיילוט השפעות פוטנציאליות בשני מישורים

  . עקיפהואפשרות לפגיעה ) וע העבודותביצ

  

ניתן למנוע אותה לחלוטין אם . תלויה במיקומו של הפרויקט: פגיעה ישירה

שטח , כמו שטח מופר(בוחרים אתר שאין בו ערכי טבע בעלי חשיבות לשימור 

  ).חקלאי ועוד

פגיעה עקיפה תיתכן אם בקרבת אתר הפיילוט ישנם בתי : פגיעה עקיפה

השאיפה היא להרחיק את , לפיכך. בות גבוהה לחי ולצומחגידול בעלי חשי

יערות , שיחייה וחורש טבעי, האתר מבתי גידול רגישים כדוגמת שטחי בתה

וכן לנקוט באמצעים למזעור ההשפעות השליליות של , וערוצי נחלים ראשיים

  .'אבק וכו, תאורה, פעילות האתר עליהם עקב רעש

בלת לסביבתו המיידית של האתר עד ההשפעה העקיפה מצומצמת מאוד ומוג

ניתן למנוע פגיעה זו כמעט לחלוטין על ידי תכנון וניהול . ממנו'  מ100-200

  .נאות של האתר

  

במרחב הרשיון עובר מסדרון אקולוגי מרכזי לאורך שפלת יהודה והרי יהודה 

פי מפת -מ על" ק28- כ-מסדרון זה הינו רחב מאוד . דרום- בכיוון כללי צפון

ככל שהאתר מצומצם בשטחו והשפעותיו החיצוניות . ג"ונות של רטהמסדר

פוחתת ההשפעה על תפקוד המסדרון , יצומצמו) תנועת רכבים, תאורה, רעש(

צורתו הקומפקטית של האתר וממדיו הקטנים הינם זניחים , ככלל. האקולוגי

  .ביחס לרוחב המסדרון האקולוגי

  

  השפעה חזותית   .ב

ולו יהיה צורך לחשוף ולערום את שכבת האדמה לצורך הכשרת האתר ותפע

על מנת לשמרה לשלב השיקום של השטח בתחום ) מ" ס60-כ(העליונה 

לאחר מכן יבוצע יישור של השטח לשיפועים המתאימים להקמת , העבודה

  .השטחים המשרתים אותם ופתרון הניקוזים, מערך המתקנים

  .יםאדמת החישוף תוצב ותערם במתחמים מסומנים ומגודר

המתחם כולו יגודר בהיקפו וישולבו בגידור מסתורים להפחתת נצפות האתר 

  .ומתקניו משטחים שיזוהו כבעלי משמעות

בגידור ההיקפי והמסתורים ישולבו מערומי הקרקע מאדמת החישוף והם 

על , יזרעו בצמחיה מקומית על מנת למתן את מופע המתקנים מאתרי נצפות

 6.5- כ(שמשכו קצר יחסית , בשלב הקידוחים. םגבי השטח המיושר יונחו מצעי
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.  מטר36  עדיוצב בשטח האתר מגדל קידוח המתנשא לגובה של, )חודשים

יוצב בשטח האתר , לפני שלב החימום וההפקה, בשלב ההקמה של הפרויקט

השימוש במנוף יהיה מוגבל לפרקי הזמן של . מנוף שישמש להצבת המתקנים

יוצבו בשטח מתקן , הארוך יחסית, פקהבשלב החימום והה. ההקמה בלבד

 5ארובה בת כולל  (' מ20-של ככולל אשר יתנשא לגובה , )FGD (טיפול בגזיםל

 ומתקנים ניידים הנושאים מיכלים,  מכולות', מ20 לפיד חירום בגובה של ,)'מ

  .מערכות מכניות

  . דונם10-15- יהיה כ, על מתקניו, המגודרשטחו הכולל של האתר

    

עה החזותי של האתר ניתן להערכה על פי מידת הנצפות שלו טווח ההשפ

  . מסביבתו הקרובה והרחוקה ומידת השתלבותו בה

עוצמת הנוכחות החזותית של פרויקט פיתוח כלשהו תלויה בשני פרמטרים 

  .בטופוגרפיה ובתכסית: עיקריים

  :עוצמת הנצפות של האתר

:  או מעבר בני אדםמיקום האתר ביחס למרחבים ואתרים עתירי שהייה .  א

י ניתוח קווי ראיה  "הבחינה נעשית ע. 'מצפים וכד, דרכים, ישובים

  .ממרחבים אלה אל האתר הנבדק

 .מרחק האתר מן הצופה  .ב

 הרקע שבתוכו נמצא האתר הנבדק ומידת החריגות השוני של האתר   .ג
  . מסביבתו ביחס לצופה

 :אמצעים לצמצום טווח ההשפעה החזותית

 .ות נמוכהבחירת מיקום בניצפ  .א

, מורפולוגיה, חומרים, גוון(שילוב מירבי של האתר ברקע הסביבתי   .ב

 ).טקסטורה

  . מיסוך/הסתרה   .ג

  

  השפעות הרעש  .ג

ידי הפיילוט בחרנו לבחון על פי אמות המידה - את הרעש העלול להגרם על

על אף שלפחות חלק מהעבודות המבוצעות " (מתקני קבע"המחמירות החלות על 

מתקני "השפעות הרעש של ).  עליהן חלים כללים מחמירים פחותהן עבודות בנייה

) רעש בלתי סביר(פי הערכים שנקבעו בתקנות למניעת מפגעים - נבחנות על" קבע

  .1990ן "תש

הינו ) בהן יפעל האתר(על פי תקנות אלו הרעש המירבי המותר בשעות הלילה 

dBA40ו -dBA35כגון בית (עש  בתוך דירות מגורים או מבנה ציבורי רגיש לר

  .  בהתאמה–) אבות

 למערכות ולציוד תבהתחשב בתפוקות הרעש האופייניו, טווח ההשפעה המשוער

  .' מ800-הינו כ, הקידוח שיופעל באתר
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טווח זה יכול להצטמצם עקב שימוש בציוד מושתק והצבת מתרס רעש על גבול 

ות הלילה הגבלת הפעילות בשע, עקב חסימה טופוגרפית, האתר או בסמוך לציוד

  .ועוד

בשעות העבודה וברעש הרקע , פוטנציאל ההשפעה תלוי בתפוקת הרעש של הכלים

יהיה צורך לבחון את השפעותיה של כל , על כן. השורר באזורי המגורים הקרובים

במרחקם של שימושים , בטופוגרפיה, בהתחשב במאפייני המקום, חלופה וחלופה

  . רגישים ועוד

  

  איכות אוויר   .ד

האתר ותהליך הפקת פצלי השמן נדרשים לעמידה בחוק אוויר נקי הקמת 

גם מסמך ההנחיות הפרטניות לריכוזי פליטה ראה (ובתקנות חוק אוויר נקי 

 Ta Luft - המבוססות על מסמך ה, 44ס"מותרים בפיילוט של המשרד להגנ

200245.(  

  

יש . ההנחה היא כי פליטת האבק בשלב ההקמה תהיה מינימלית מבחינת פיזורה

מוגבלות בהיקפן ובעיקרן כוללות , העלולות להעלות אבק, לציין כי עבודות עפר

שמירה לצורך שיקום האתר (איסוף חומר החישוף והערמתו , את חישוף השטח

תצמצם את , נקיטת אמצעים בסיסיים להקטנת פליטות האבק). בגמר העבודה

קה מפורטת תעשה בדי. טווח ההשפעה כך שיוגבל לסביבה המיידית הגובלת באתר

  . בהמשך' לאתר הנבחר ותוצג בפרק ד

  

מוכנסים לתוך מערכת סגורה , תוצרי החימום הנוזליים והגזיים, בשלב ההפקה

 הטיפול כולל הפרדה בין גזים ונוזלים וכן הפרדה בין -בה הם עוברים טיפול 

 הטיפול גם כולל הליך שריפה של הגזים. המרכיבים השונים של הנוזלים והגזים

. במתקן החימצון וכן טיפול להפחתת פליטת תרכובות חנקן ותרכובות גופרית

הטיפול יבטיח כי הגזים הנפלטים לאטמוספירה מן הארובה יעמדו בתקני 

  .הפליטה המותרים

  

איכות פצלי : פיזור הפליטות מארובת מתקן החמצון תלוי במספר רב של גורמים

נתוני , גובה הארובה, המחמצןיעילות , תכולת הגופרית בפצלי השמן, השמן

אקלימיים באזור -התנאים המטאורולוגיים והתנאים המיקרו, הספיקה מהארובה

, ב"ק שנעשו בארה"על פי נתוני תסקירים לתהליך ההפקה בשיטת המת. ההפקה

ניתן להניח כי , לפיכך. תוספת הפליטה כתוצאה מתהליך ההפקה הינה נמוכה

, בתנאים מטאורולוגיים יציבים. מצומצםטווח ההשפעה בתהליך ההפקה יהיה 

                                                           
 .06/03/2012מיום , ריכוזי פליטה לאוויר לפיילוט פצלי שמן: המשרד להגנת הסביבה 44
  מתוך האתר של המשרד להגנת הסביבה  45

http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDi

spWho=industry_air&enZone=industry_air 



  

106 
  

 

טווח ההשפעה לא צפוי לעלות על עשרות מטרים , המלווים במהירות רוח נמוכה

 .מגבולות אתר ההפקה

 

 (SO2)חמצנית -המזהמים העיקריים הצפויים להפלט מהארובה הינם גופרית דו

 המקור הראשי לתחמוצות הגופרית הינו מימן גופרי). NOx(ותחמוצות חנקן 

)H2S (במערכת הטיפול בגזים מומר המימן . הנוצר בתהליך המיצוי התת קרקעי

, הגופרי באופן כמעט מוחלט לתחמוצות גופרית ולא צפויה פליטה שלו מהארובה

  . מעבר למותר על פי תקני הפליטה

). VOC's(תהליך החימצון התרמי מנטרל גם פליטות של הידרוקרבונים גזיים 

מתחמצנות והופכות , מימןו פחמן אטומיהמורכבות מ, התרכובות האורגניות

ערך היעילות הצפוי לפירוק חומרים אורגניים יעמוד על . למים ולפחמן דו חמצני

99.9%.  

  

שכן ביציאה מבארות ההפקה , בתהליך ההפקה לא צפויות פליטות של חלקיקים

כמעט ואין מוצקים ותהליכי ההפרדה בטיפול בגזים ותהליך השטיפה של הגזים 

  . ם כמעט לחלוטין את כמות החלקיקים בגזי הפליטה מפחיתיFGD -ב

  

 ,SOX:תוצרי התהליך הנפלטים מארובת הפליטה כגזים, על פי ההערכה, לסיכום

NOX CO2, H2O  וכן מעט H2Sו - TOC's , יהיו בכמויות מזעריות וריכוזיהם לא

  .ס"י המשרד להג"יעלו על הערכים המותרים שנקבעו  ע

  

  )פנאי, לנופש(הפרעה לתפקוד האזור   .ה

מגוון והיקף הפעילות המתקיימת , מידת ההפרעה לתפקוד האזור מושפעת מסוג

  . שלהתבסביבה וכן ממידת האטרקטיביו

מבקרים סביר שיפגע יותר מפעילות אתר הקידוח לעומת סביבה /שטח מושך קהל

כך תיטמע , יותר" מסחרית/תעשייתית"ככל שהסביבה . שאינה מושכת קהל

  . קידוח בסביבה והשפעתה תפחתפעילות אתר ה

  

. הינו אזור המושך קהל מבקרים רב, בו מצויות חלופות המיקום, המרחב הכללי

, ערכי הטבע, מגוון התכונות המהוות את מקור המשיכה הוא אוסף האטרקציות

כשטח , ניתן להניח כי תפקוד השטח הפתוח. הנוף והסביבה השלווה והשקטה

עקב ההפרעות , טווח של עד מאות מטרים מהאתרעלול להיפגע ב, לפנאי ונופש

תינתן , כיון שכך. השונות והדיסוננס החזותי שהוא יוצר עם הסביבה הפתוחה

, עדיפות לאתרים המצויים במרחב מופר המתאפיין לדוגמא בפעילות חקלאית

  .ב"תשתית הנדסית וכיו
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  קונפליקטים עם שימושי קרקע  .ו

למשל הצורך בשינוי השימוש ( שימושי קרקע הפוטנציאל ליצירת קונפליקטים עם

מסיבה זו . מוגבל לאתר עצמו ולסביבתו המיידית והוא תחום בזמן) הקיים בשטח

השאיפה תהיה למיקום האתר בשטח שהשימוש בו מצומצם יחסית וניתן לשיקום 

  .כמו שטח חקלאי לגידולי שדה, במהירות

  

  פגיעה בערוצי נחלים  .ז

) ככל שהיא קיימת(כת האקולוגית הרגישה המצויה בהם פגיעה בערוצי נחל ובמער

. שפכים או פסולת, י הזרמה לא מבוקרת של מי נגר מזוהמים" עםעלולה להיגר

י טיפול במי הנגר ומניעת כל "ע, השפעה זו ניתנת למניעה באמצעים פשוטים

  .הזרמת שפכים ופסולת לערוץ הנחל

  

  ס"אירועי חומ  .ח

הנחיות המשרד להגנת ס בפיילוט מתבסס על "ניתוח הסיכונים לארועי חומ

יוני , ל מדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחים"חוזר מנכ "–הסביבה 

המדריך לניהול סיכונים ממקורות נייחים בהיבט של תקריות חומרים "ו" 2011

,  בוצע במתודולוגיה דטרמיניסטיתהניתוח". 2.0מהדורה ) מצב קיים(מסוכנים 

קביעת מרחקי שם  ל, חלות החומריםונבדקת אירוע חירום רחשותהתבה מניחים 

ל המשרד "בחוזר מנכ'  בנספח בה בהתאם לרשימת החומרים המופיע,ההפרדה

   .ל"הנ, 2011 מיוני ,ס"להג

  

  .סקרשנותחו בהחומרים העיקריים  מסכמת את הטבלה הבאה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

108 
  

 

  ס"בניתוח סיכונים לאירוע חומטבלת חומרים עיקריים שנותחו : 2.3.1' טבלה מס

שם החומר 

 וריכוזו
מס 

 מ"או
קבוצת 

 סיכון
 תאור הסיכון

שיטת 

 אחסון
  מוערכת להחזקהכמות 

סודה 

קאוסטית 

45%  

  קורוזיבי בסיסי 8 1824

מיכל פלדה 

או קוביות 

  פלסטיק

  )בשלב הקדיחה( טון 1

  )בשלב ההפקה( קוב 35

CF DESCO 

FeSO4 

וגבישי 

 סיליקה

 ון ט1 שק - - -

  טון1.36 שק  קורוזיבי בסיסי 8 1910 סיד

 מיכל עילי  נוזל דליק 3 1202 סולר
  )בשלב הקדיחה( קוב 10

 )שלב ההפקה( קוב 2.5
  ליטר400 גלילים  גז דחוס 2.2 1066  חנקן דחוס

  קוב25 הקוביי  קורוזיבי חומצי 5.1 2014  50%מי חמצן 

גז פחממני 

  )מ"גפ(מעובה 
  קגז מנוזל דלי 2.1 1075

גלילי גז או 

מיכל תת 

  קרקעי

   טון2.5

 תערובת גזים 
הכוללת מימן 

 גופרי
  גז דליק ורעיל 2.3 1053

 –צנרת 

מראש באר 

ההפקה עד 

למחמצן 

  התרמי

  ק " מ10

  )ג" ק35(

  מיכל  נוזל דליק 3 1267 נפט מופק
שלב אחסון ( קוב 35

 )ואחסון ביניים

   ליטר150  חבית  נוזל דליק  3  1170  96.6%  אתנול

  -  -  תהליך-מי

נוזל המכיל 

תערובת נוזל 

 דליק ונוזל רעיל

  ק כל אחד" מ25  שני מיכלים

  

  

 תרחישים לחומרים בבדיקתהצורך פירוט להלן , ס"גבהתאם למסמכי המשרד לה

  :המסוכנים

  .במסמך לעיל' בנספח בנדון אינו ,  סולר–שלב הקידוח . 1

ש בהתייחס לכמות הגדולה  תרחידוק עבור מימן גופרי נדרש לב-שלב ההפקה . 2

מוערך כי . הן במסמך מרחקי הפרדה והן במדריך לניהול סיכונים, ג" ק250- מ

והכמות המוערכת בעת דליפת , ג" ק35כמות הגז אשר תמצא בצינור הינה 

נוזלים וגזים שונים מחלקה העליון של באר הפקה משתנה כתלות בזמן 

גות ואף נמוכות מאלו אך כמויות החומרים במתקן אינן חור, ובספיקה

  .הפרדההמסמך מרחקי ל' המצוינות בנספח ב
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ל למדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכון "חוזר מנכ"בהתאם למסמך . 3

עבור מקורות סיכון המכילים חומרים , ס"של המשרד להג, 2011יוני , "נייחים

יקבע , )בכמות מעל הקבוע בנספח להנחיות' המופיעים בנספח ב(מסוכנים 

 ולא יפחת מהמרחקים ס"להגחק ההפרדה בהתאם להנחיות מסמך המשרד מר

  :הבאים

 מטרים ממקור הדליפה 100 נדרש מרחק של , חומר רעיל-מימן גופרי 

  .לרצפטורים ציבוריים

 מטרים ממקור הדליפה לרצפטורים 100 נדרש מרחק של , חומר רעיל–אמוניה 

  .ציבוריים

מטרים ממקור הדליפה לרצפטורים  50 נדרש מרחק של , חומר דליק–מימן 

  .ציבוריים

 מטרים ממקור הדליפה לרצפטורים 50 נדרש מרחק של , חומר דליק–בוטאן 

  .ציבוריים

 מטרים ממקור הדליפה לרצפטורים 50 נדרש מרחק של , חומר דליק–מתאן 

  .ציבוריים

 מטרים ממקור הדליפה לרצפטורים 50 נדרש מרחק של , חומר דליק–מ "גפ

  .םציבוריי

 מטרים ממקור 50 נדרש מרחק של , חומר דליק- ) petroleum crude oil(נפט מופק 

  .הדליפה לרצפטורים ציבוריים

 תנאי .' נספח א- מופיעים במסמך מרחקי הפרדה - ואתנול ) H2O2 50%(מי חמצן 

 מטרים ממקור הדליפה 50ג ולפיכך נדרש מרחק הפרדה של " ק100מגביל מעל 

  .לרצפטורים ציבוריים

  

 מטרים בין 100 יש לשמור על מרחק של  העולה מן האמור היא כימסקנהה

 בהתאם להנחיות המדריך למדיניות ,הקידוח לרצפטורים ציבורייםאתר 

  .2011מרחקי הפרדה מיוני 
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  אי הוודאות הגלומה בהערכת ההשפעות הסביבתיות 2.3.4

      46השפעות בתת הקרקע 2.3.4.1

המסקנה כי . הינה מצומצמתאי הוודאות לגבי השפעות הפיילוט בתת הקרקע 

ולמעטפת הקרובה ההשפעות בתת הקרקע מצטמצמות לאזור קידוחי החימום 

 -  6 ' מסנספח( מעוגנת היטב בהערכות אנשי המקצוע והמדענים ,בלבדאליהם 

, בעובדה שכלל ממצאי הסקרגם תמיכה לכך ניתן למצוא ). ומחקריםמקורות 

מקידוחי , שנעשו על גלעיני סלעהמודלים המחקריים ובדיקות המעבדה הרבות 

וכן בכך ששישה , אימתו את הנחות המחקר והעניקו תוקף להן, הסקר בשפלה

, Shellי חברת "ב ע"שבוצעו בארה,  ובחלקם אף גדולים בהיקפם,פיילוטים דומים

, 31 - ה' כנס פצלי השמן'ב לדוגמא  כך .הסתיימו תוך השפעה סביבתית זניחה

  על תוצאות הבדיקות הסביבתיותShellווחה חברת די, 2011שנערך באוקטובר 

יש להדגיש (,47בקולורדו) MIT) Mahogany Isolation Test שבצעה בפיילוט ,החיוביות

שכן , שונה ומחמיר ממנח מאגר השפלהאף ולציין שהמנח הגיאולוגי בקולורדו 

  ).בתוך יחידת האקוויפרנעשה שם חימום פצלי השמן 

העניק מנהל המקרקעין האמריקאי , Shellחברת שביצעה בהמשך לפיילוטים 

)BLM ( מתקני ניסוי של טכנולוגיות הפקה חמישה להקמת רישיונות  ,2007בשנת

 .201249 הוענקו בשנת  שני רישיונות נוספים.48קרקעות פדרליות על מפצלי שמן

 התבססה על הצלחת, לרבות בהיבט הסביבתי, הענקת הרישיונות ואישורם

 Environmental( סקרי הסביבהועל בקולורדו  Shell חברת הפיילוטים שבצעה

Assessment (באתר ההמוצגיםהמקיפים שהוכנו לכלל הבקשות ו -Bureau of Land 

Management ) BLM(:  

 .50) אתריםShell) 3עבור האתרים של חברת   .א

 .)EGL Resourcesלשעבר  (AMSO51עבור האתר של חברת   .ב

 .Chevron 52עבור האתר של חברת   .ג

 - וExxone Mobil Exploration Companyבור האתרים של חברת ע  .ד

Natural Soda Holdings53.  

                                                           
  IEI' י חב"נכתב ע 46

47
 http://www.costar-mines.org/oss/31/F-pres-sm-sec/09-4_Hardaway-John.pdf 

48 http://www.blm.gov/co/st/en/fo/wrfo/WRFO_Oil_Shale_Program.html 
49 http://www.blm.gov/wo/st/en/info/newsroom/2012/november/nr_11_09_2012.html 
50 http://www.blm.gov/co/st/en/fo/wrfo/oil_shale_wrfo/shell_frontier_oil.html  
51 http://www.blm.gov/co/st/en/fo/wrfo/oil_shale_wrfo/e_g_l__resources_inc0.html  
52 http://www.blm.gov/co/st/en/fo/wrfo/oil_shale_wrfo/chevron_u_s_a__inc.html  
53http://www.blm.gov/pgdata/etc/medialib/blm/co/field_offices/white_river_field/oil_shale/Round_2_-

_POO_and_Map.Par.73287.File.dat/doiblmco11020110177ea_final.pdf 
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הינם גדולים , שנדונו ונבחנו לשם מתן הרישיונות לעילמתקני הניסוי 

מצאו הרשויות האמריקאיות , אף שכך. משמעותית מהפיילוט המתוכנן בשפלה

  .  לנכון לאשרם ולקדם את ביצועם

 חביות 1.5(של הפיילוט  המצומצמים גודלו והיקפו כחנולאור כל האמור ול

שילווה את הפיילוט פיקוח והבקרה ה, הניטורובהתחשב במערך ) ביום בממוצע

  .ביותר ותנמוכואי הוודאות הכרוכות בו ת הסיכון ורמ, בכל שלביו

  

מוגבל התת קרקעי טווח ההשפעות , 2.3.3.2בסעיף בניתוח ההשפעות וצג כמ

פוג י הההשפעמשך  ו,מאזור קידוחי החימום, בלבדספורים לטווח של מטרים 

  .זמן קצר לאחר סיום הפיילוט

    

  השפעות על הסביבה בפני הקרקע 2.3.4.2

חוסר הוודאות הגלום בהערכת השפעות הפיילוט על הסביבה החיצונית תלוי 

בסוג ההשפעה והוא אינו שונה מחוסר הוודאות הגלום בהערכת ההשפעות של 

בשל המאמץ הרב שהושקע בתכנון ,  אף מצומצם יותראו(פרויקטים אחרים 

הפיילוט על כל מרכיביו והגישה הזהירה והמחמירה הננקטת על ידי היזם 

  ).ובפרט רמת הניטור והבקרה שילוו אותו

  

', תכסית הקרקע וכו, ערוצי נחלים, בהערכת השפעת הפרויקט על ערכי טבע

  .ישנה וודאות רבה, התלויים בתכנון הפיזי

גלומה אי וודאות , התלויות בתפעול הפיילוט, ת ההשפעות האחרותבהערכ

כיוון שהערכת טווח ההשפעה נגזרת , אך היא נוטה לצד המחמיר, מסויימת

מהנחות מחמירות וכלליות ואינה לוקחת בחשבון תנאי מיקרו התורמים 

טווח השפעה האמיתי יהיה , על כן. למיסוך ההשפעה ולדעיכתה המהירה בפועל

  . יותרמצומצם

  

   .מהאתר בלבד'  מ100-ס מוגבל ל"טווח הסיכון עקב אירועי חומ
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  הפיילוטתהליך איתור חלופות למיקום   2.4

  כללי  2.4.1

  :מיקום המועדפת לפיילוט נעשה בשני שלביםההליך לאיתור חלופת ה

  . הפיילוטבשלב הראשון הוגדרו גבולות מרחב החיפוש הריאלי לביצוע  .א

  .בשלב השני נבחנו אתרים נקודתיים בתוך מרחב החיפוש הריאלי  .ב

  

  הגדרת מרחב החיפוש הריאלי   2.4.2

על ידי ההתאמה בעיקרו מרחב החיפוש לאיתור חלופות המיקום לפיילוט מוכתב 

לבדוק את  היאהפיילוט מטרת שמאחר . פרויקטהידרולוגית לדרישות ה-ולוגיתהגיא

נדרשת החברה המבצעת לעמוד , הכלכלי והסביבתי, יתכנות הפרויקט בהיבט הטכנולוגיה

  . בקריטריונים מחמירים של איכות ודיוק

  

 לקבלת החלטות בדבר אופן קידום הפרויקט ותכנון השלבים הפיילוטבגלל חשיבות 

.  קפדניים ומחמירים במיוחד ופיקוח בקרהתכנונו וביצועו יעשו תחת תנאי,  שלוהבאים

 שיעמדו בבסיס מהתנאיםאת הפיילוט מבדילים  לצרכי מחקר הדיוק המדעי הנדרש

 מהווה גזרה צרה מכלל  לביצועוועל כן מרחב החיפוש הריאלי, הפעלת הפרויקט המסחרי

דרש בקידוח פוחתת והדרישות לעובי רמת הדיוק שת, בהפקה המסחרית .שטח הרשיון

  .בו גזרת חיפוש שונהייחילפיכך ושכבת הכיסוי גדלה 

  

  :הינן,  מההיבט הגיאולוגיהפיילוטמיקום אתר את  מתנותש, התכונות הנדרשות

ת שכבמכוסה  (ה דיה על השכבה המחוממת להיות עמוק- עומק שכבת היעד  .א

שכבת . הפקה בתת הקרקע כדי לבצע )לפחות'  מ100עובי ב אטומה קרקע/סלע

ומטרתה  , ק"מתהפקה בשיטת הכל  לקיומה של חיונית) Overburden(טפל ה

 .חצוץ בין פני השטח לבין שכבת פצלי השמןל

 בתנאי נועד להוכחת השיטההיות שהפיילוט : רבידיוק מהעומק צריך לאפשר , מנגד  .ב

 ידועים בהם הפרמטרים המשפיעים על ההפקה,  לבצעו בתנאים מבוקריםיששדה 

אחד הפרמטרים המרכזיים ביותר הוא חישוב הנפח . במידת הדיוק הגבוהה ביותר

 חישוב כמות הסלע ממנו צורךמידע זה הינו קריטי ל. המחומם בתת הקרקע

פרמטר . מאזני חומר ומאזני אנרגיה,  ביצוע חישובי הפקהולצורך תוצריםמופקים ה

, ן ככל שעומק הקידוח גדלשכ,  את מיקום הפיילוטכתיבזה מהווה אילוץ המ

כאשר .  סטיות מהאנך המתוכנן לקידוח ורמת הדיוק עלולה לרדתהיווצרעלולות ל

יש , )הכרח הנובע מאיטיות מעבר החום בסלע(המרחק בין הקידוחים הוא קרוב 

שכן כל סטיה יכולה להשפיע משמעותית על חישוב , לכך משמעות גדולה אף יותר

 . להיגרם חבלה הדדית בבארות הקידוח עצמןובנוסף עלולה, הנפח המחומם
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בתחום המתוכנן  13%- של כTOC54תכולת  ובעלת עבה על שכבת המטרה להיות  .ג

 . להפקה

 בין שכבת פצלי השמן והאקוויפר של חבורת יהודה הפרדה הידרולוגיתנדרשת   .ד

 .המצוי מתחתיה
  

, עמוקה מדיאך לא ,  שכבת הסלע המחוממת בניסוי חייבת להיות עמוקה דיה–לסיכום 

 .עשירה בחומר אורגני ומופרדת לחלוטין מהאקוויפר תחתיה
  

  . דרום בסינקלינת השפלה-מציג חתך בכיוון צפון 2.4.1' תשריט מס

  

מעל שכבת פצלי (דרום של עובי שכבת הכיסוי - החתך מציג את ההשתנות בכיוון צפון

כבת פצלי השמן המפרידה בין ש, עובי שכבת פצלי השמן ועומק שכבת מנוחה, )השמן

  .לאקוויפר

. עובי שכבת הכיסוי הינו דק יותר, בצפון מזרח השטח, ניתן לראות כי רק בגזרה צרה

פצלי השמן קרובים ביותר לפני השטח ועדיין מכוסים מעל בשכבה חווארית באזור זה 

מתקיים התנאי המאפשר הגעה לחישובים באזור זה בנוסף ו,  בעובי מספקאטומה

   . ום הקידוחים ובמשתמע של גודל הנפח המחומםמדויקים של מיק

 ואינה רלוונטית במהלך בפיילוטקיימת רק , להדגיש כי הדרישה לדיוק מדעילשוב וחשוב 

אין להקיש בין מיקום הפיילוט לגבי מיקום השלבים , משום כך. ביצוע הפקה מסחרית

יצוע השלב תנאי מפורש לאי ב .ככל שיוחלט לקדמם, הבאים של יישום הטכנולוגיה

 ובהתחייבות החברה 55אף כלול בתנאי הרישיון שניתן לחברההפיילוט המסחרי במקום 

  .צ"בפני בג

  

, מציג את ההשתנות של עובי שכבת הכיסוי ועובי שכבת פצלי השמן 2.4.2' תשריט מס

  . בחלק הצפוני של מרחב שטח הרשיון

 הפיילוט מתקיימות ניתן שוב לראות כיצד התכונות הגיאולוגיות הנדרשות למיקום

  .בגזרה זו של שטח הרשיון

  

  .  שכבת הכיסוי שמעל שכבת פצלי השמןאת עובי מציג 2.4.3' תשריט מס

  

.  מטר200הקו הסגול מגדיר את הגבול הדרומי של האזור בו עובי שכבת הכיסוי הינו 

י עובי שכבת הכיסו, טח הרשיוןבמרחב המשתרע מצפון לקו זה ועד לגבולו הצפוני של ש

שטח זה הוגדר כמרחב החיפוש . למיקום הפיילוט, גיאולוגית, ביותרם  המתאיהינו

  . בו ניתן לבחון חלופות נקודתיות למיקום הפיילוט, הריאלי מבחינה גיאולוגית

                                                           
 TOC = Total Organic Carbon : מדד לתכולת החומר האורגני בשכבת פצלי השמן 54
 2011 אוגוסט 4 מיום 2011_2384_מכר:האנרגיה והמים משרד 55



  

114 
  

 

הוטלה על מרחב החיפוש הריאלי מגבלה לפיה חלופות המיקום לא תמצאנה , בנוסף

ממרחב החיפוש נגרע גם שטח , יכךלפ. בתחום הגלעין השמור של המרחב הביוספרי

  .הגלעין השמור

  

 מציג את שטח הרשיון בכללותו ואת גבולות מרחב החיפוש הריאלי 2.4.4' תשריט מס

  .בהתחשב בקריטריונים שפורטו לעיל, כפי שנגזרו

  

  איתור חלופות המיקום בתוך מרחב החיפוש הריאלי    2.4.3

 להגדרת אתר כבעל התכנות כרחיה המהווים תנאי ,הקריטריונים הסביבתיים הבסיסיים

  :  הם הפיילוטסביבתית לביצוע

 

 תנאי זה מחייב לנפות מכל החלופות את האתרים - רגישות סביבתית נמוכה  .א

אתרים בעלי , יםיאתרים ארכיאולוג, אתרי טיולים, יערות, המצויים בתוך שמורות

. ל של צומח וחיאתרים המצטיינים במגוון עשיר או נדיר של בתי גידו, חשיבות נופית

או שטח /אתר בעל התכנות הינו לפיכך אתר המצוי בסמוך או בתחום שטח מופר ו

 .אקולוגית- שאינו מצטיין ברגישות סביבתית,מעובד
  

האתר לא יהיה בעל מאפיינים שקשה יהיה  -יכולת שיקום והחזרת המצב לקדמותו   .ב

רים שבהם  תנאי זה מחייב לנפות מהבחינה את.לשחזרם או לשקמם במהירות

כרמים וכן אתרים , מטעים,  כגון פרדסים,גידולים חקלאיים בעלי שיקום ארוך

 . חזות ונוף, שלהם מאפיינים יחודיים של מורשת
  

האתר יהיה מרוחק ככל הניתן משימושים רגישים או  -ריחוק משימושים רגישים   .ג

ים  כאשר בין האתר לבין השימוש,למשל(י טופוגרפיה טבעית "שיהיה ממוסך ע

 ).הרגישים חוצצת גבעה
  

עדיפות תינתן לקיומן של דרכי גישה לאתר ושל  –דרך גישה ותשתיות קיימות   .ד

או שניתן לחברן לאתר ללא כל קושי , תשתיות מים וחשמל המצויות בסמוך לאתר

 . רב או בלתי הפיך לסביבהומבלי שהדבר יסב נזק 
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  :  הפיילוטהדיאגרמה הבאה מסכמת את תהליך החיפוש לאתר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 אשר סווגו כאתרים , אתרים6הטלת הקריטריונים על גבי מרחב החיפוש הריאלי הניבה 

כפי , אתרים אלו נותחו על פי אמות מידה שונות. הפיילוטבעלי התכנות ממשית למיקום 

  . שיפורט בהמשך

  

' תשריט מסי הגישה אליהן מוצגות בודרכ) N1-N6(הפיילוט חלופות המיקום לביצוע 

 .  א"על גבי תצ 2.4.5
  

רשיוןשטח ה

:   תנאים בסיסיים
  גיאולוגיה
  הידרולוגיה

  ריאלימרחב החיפוש ה

ם למיקום יאתרים פוטנציאלי
 החלופות 

גריעת שטח גלעין 
שמור של המרחב 

 הביוספרי

 מרחב חיפוש ראשוני

 ניתוח חלופות המיקום

איתור חלופות מיקום 
בהתבסס על רשימת תנאים 

 סביבתיים 
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   תם סביב של ותיאור מפורט חלופות המיקום לפיילוטתיאור  2.5

ומתאר את ,  לעיל2.4.5' בתשריט מס תוצגומש כפי,  זה מפרט את חלופות המיקום לפיילוטסעיף

  . סביבתן

  

     ושימושי הקרקע הסמוכיםמיקום האתרים 2.5.1

 ושימושי הקרקע בתחום מרחב החיפוש הריאלי ובסביבתו ילוטפיהחלופות למיקום ה

  .  לעיל2.4.5' מסומנים בתשריט מס

  

 :N1-N4חלופות  

,  מדרוםהחלופות מצויות.  מצוי בסמוך לצומת האלה N3-ו, N1 ,N2 חלופותמקבץ 

- כו 38ממערב לכביש '  מ300- מצויה כN4חלופה . מערב לצומתדרום  ומ מערבמצפון

מצויות למעשה בתא שטח  הללו החלופות 4. מערבית לצומת האלה-  צפונית' מ650

  . הסובב סמוך לצומת האלה, מוגדר

  

  : N1-N4שימושי קרקע סמוכים לחלופות 

שטחי חקלאות מעובדים (ארבעת האתרים מצויים בתוך או בצמוד לשטחים מופרים 

  .  )N4חלופה לצד שרידי חממה ומבנה נטוש ו , חלופותכל העם גידולי שדה ב

 ,מעל פני הים'  מ290- על שלוחה שגובהה כ,  האלהברביע הדרום מזרחי של צומת

בית "דלק ובקרבתה מרכז מסחרי קטן ובית האבות הגריאטרי המצויים תחנת 

  .   אשכיבוימצויה תחנת , 38במורד השלוחה לכיוון דרום וממזרח לכביש ". האלה

  

  N5חלופה  

'  מ750-כ, בשדה חקלאי, N1-N4לופות מצויה דרומית מזרחית למקבץ ח החלופה

מ מצפון לגבעת " ק1-וכ" בית האלה"מ דרומית מזרחית ל" ק1- כ, 38מזרחית לכביש 

במובלעת החבויה בין שיפולי גבעות , החלופה מצויה בתוך ערוץ נחל שוכה. ישעיהו

 שרידי יםבחלקו הצפון מזרחי של השדה מצוי. המקיפות אותה משלושת צדדיה

  . טרסה חקלאית

  

   N6חלופה  

' מ 400- כ, בשדה חקלאי, מצויה בפינה המזרחית ביותר של שטח הרשיוןהחלופה 

משתרע , ממערב לאתר, לאורך נחל שוע. בשולי העמק, מדרום מערב למושב אדרת

  . כרם ענבים

  



  

117 
  

 

  עודי הקרקע במרחב החיפוש הריאליי 2.5.2

  תכניות מתאר ארציות ומחוזיות   2.5.2.1

  : 8א "תמ

 שמורת טבע של שיטה מלבינה עמק 8א "אלה מסומנת בתממזרחית לצומת ה-צפונית

מהשמורה והאתרים האחרים מרוחקים אף ) ' מ600-כ(מצוי במרחק רב  N1אתר . האלה

  . יותר

  .  בגבולות מרחב החיפוש הריאלי22א " ותמ8א "מציג את תמ 2.5.1' תשריט מס

  

 : 22א "תמ

פארק , יער משואה(ם  מצוי על גבול יער נטע אדN1על פי תשריט התכנית אתר  

 ).בריטניה

אך בפועל מצוי , )יער משואה(א " נמצא בתוך יער נטע אדם המסומן בתמN2אתר  

 .בשוליו

 ). יער עדולם( ליער טבעי לטיפוח  ומצפון מצוי מדרום ליער פארק וממערבN3אתר  

יער ( מסומן שטח המוגדר כיער נטע אדם N4מדרום וממערב לאתר '  מ200-300 - כ  

 ). פארק בריטניה,משואה

ויער טבעי לשימור מוגדר מדרום ) יער עדולם (N5-יער טבעי לטיפוח מוגדר מצפון ל 

  ). יער עדולם(לאתר 

 .)יער עדולם( N6יער פארק מוצע מסומן מדרום לאתר  
  

  .  לעיל2.5.1' ראה תשריט מס

  

  : 3/ב/34א "תמ

 N4אתר . כנחל לתכנון, 375בתשריט התכנית מסומן ערוץ נחל האלה העובר מצפון לכביש 

האתרים האחרים מרוחקים מרחק רב מערוץ . הנחלמערוץ '  מ130-מצוי במרחק של כ

 . הנחל
  .  בגבולות מרחב החיפוש הריאלי3/ב/34א "מציג את תמ 'א 2.5.2' תשריט מס

  

  :4/ב/34א "תמ

על פי תקנון . בתשריט התכנית הארצית' האתרים מצויים כולם בשטח המוגדר כאזור ב

תנאי להפקדת תכנית מפורטת בתחום זה להקמת מפעלים ) "29-30ק "ס(כנית הארצית הת

ק דלק או " מ100או מתקנים בהם נעשה שימוש בכמות דלק העולה על צריכה שנתית של 

וכן מפעלים בהם מופעלים , חום או חשמל, ליצירת קיטור) למעט גז(חומר בעירה שווה ערך 

ינו הגשת מסמך הבוחן את השפעות התכנית המפורטת ה..." מתקנים לריאקציות כימיות 

  .על מי תהום ואמצעים למניעת כל פגיעה בהם

  .  בגבולות מרחב החיפוש הריאלי4/ב/34א " מציג את תמ' ב2.5.2' תשריט מס
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  :5/ב/34א "תמ

במקביל נע אחד :  האלהצומת באזור בתשריט התכנית מופיע צומת של שני קווי מים

 מצויים בסמוך לצומת N1-N3אתרים . 375השני במקביל לכביש ו) ממזרח לו( 38לכביש 

 מרוחק N5אתר . 38מקו המים הנע לאורך כביש  מטר 350- מרוחק כN4אתר . קווי המים

  .  מטר מקווים אלו700 - יותר מ

.  דרומה לכיוון נווה מיכאל ואדרת375קו מים נוסף יוצא מקו המים העובר במקביל לכביש 

  .  מטר דרומית לקו מים זה400 -  מצוי כN6אתר 

  .  בגבולות מרחב החיפוש הריאלי5/ב/34א " מציג את תמ' ג2.5.2' תשריט מס

  

  :35א "תמ

- כל האתרים מצויים באזור המוגדר כמרקם שמור משולב וכבעל רגישות נופית 

 ). על פי מפת ההנחיות הסביבתיות(סביבתית גבוהה 

 ).  מצוי על גבול המכלולN3אתר (פי  מצויים בתוך מכלול נוN4- וN1 ,N2אתרים  

אזור בשטח המוגדר כ מוקףו  מצוי במובלעת המוגדרת כמרקם שמור משולבN5אתר  

  .)האתר המוצע אינו כלול בשטחי היער (יער וייעור
  

  .  בגבולות מרחב החיפוש הריאלי35א "מציגים את תמ' ב-ו'  א2.5.3' תשריטים מס

  

 : 1מ "תמ, שליםתכנית המתאר המחוזית של מחוז ירו

 . התכנית מגדירה את השטח בו מצויים כל האתרים כאזור חקלאות 

אך מרחקה מהאתרים רב , מזרחית לצומת האלה מסומנת שמורת נוף נחל האלה-צפון 

 . מאוד

 מדרום N1גובל באתר ) יער בריטניה(יער נוסף . N3יער מוגדר מצפון וממזרח לאתר  

  .  מצפון וממערבN2ובאתר 

  

  .  בגבולות מרחב החיפוש הריאלי1מ "מציג את תמ 2.5.4' תשריט מס

  

  : צומת האלה3/ 1מ "תמ, תכנית המתאר המחוזית של מחוז ירושלים

  .  13/12/1979-התכנית אושרה ב

 משנה את יעוד השטח באזור צומת האלה , הכוללת הוראות של תכנית מפורטתהתכנית

 3 התכנית מאפשרת בינוי בגובה של עד .תחנת דלק ושירותי דרך ומסעדה, לאזורי מלונאות

  .  הינו צמוד דופן מדרום לתכנית זו3N אתר .קומות

  .3/ 1מ " מציג מציג את תמלעיל 2.5.4' תשריט מס
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  : 30/1מ "תמ) מופקדת(תכנית המתאר החדשה של מחוז ירושלים 

- וN1 ,N2 ,N3 בו מצויים האתרים ,התכנית מגדירה את אזור צומת האלה וסביבתו 

N4 ,הוראות התכנית מאפשרות . נוף כפרי פתוח/כאזור נחל וסביבותיו וכאזור חקלאי

עדה המחוזית ו הו3ק " ס6.18.2 ףעל פי סעי. הקמת תשתית באזור נחל וסביבותיו

תכנית מקומית לחלק משמעותי באזור נחל וסביבותיו ובלבד לאשר רשאית 

 .שהשתכנעה כי אינה פוגעת באפשרויות שיקום הנחל

.  מוגדרת רצועה של מעבר אקולוגי בכיוון כללי מזרח מערב375פון לכביש מצ 

על פי הוראות התכנית ניתן לאשר תוספת .  מצויים בתוך רצועה זו N4- ו N1אתרים

ס " בכפוף להכנת נספח אקולוגי וחוות דעת של המשרד להג,פיתוח במעבר אקולוגי

 .ג"ורט

 .רי פתוחנוף כפ/  בתחום אזור חקלאיה מצויN5חלופה  

 . מצויה בתחום אזור חקלאי נופיN6חלופה  

 .N4- וN1 ,N2 ,N3 בסמוך לאתרים 38קו מים מסומן לאורך כביש  
  

  .  בגבולות מרחב החיפוש הריאלי30/1מ "מציג את תמ 2.5.5' תשריט מס

 

    יעודי קרקע על פי תכניות בנין עיר מפורטות 2.5.2.2

יים בשטחים אשר יעודם הוא  מצוהפיילוטכל האתרים המוצעים כחלופות למיקום 

  .לחקלאות גם על פי תכניות בנין העיר המפורטות

ן העיר המפורטות החלות בקרבת חלופות המיקום י מציגה את תכניות בנ2.5.1' טבלה מס

  .לפיילוט
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    תכניות בניין עיר מפורטות בקרבת אתרי הקידוח המוצעים: 2.5.1' טבלה מס

  יחס לחלופות  יעוד  טטוסס  מיקום  תכנית' מס

מועצה אזורית   200/מי
  מטה יהודה

פרסום תוקף ברשומות 
15/11/1979  

תכנית מתאר מקומית 
  למועצה אזורית מטה יהודה

כל האתרים מצויים בשטח 
 המיועד לחקלאות

מערבית לכביש   871/מי
 ולצומת 38

יער (האלה 
  )בריטניה

פרסום תוקף 
  20/6/2002 ברשומות

תקיימת קיום פארק שבו מ
  כל המערכת האקולוגית 

, 4N- וN1 ,2Nחלופות 
מצויות בתוך שטח ביעוד 

  חקלאי

פרסום תוקף ברשומות   )ליאון(שריגים   י/310/מי
6/4/2009  

מאזור בתי מלאכה שינוי 
  . לאזור מגוריםתעשייהו

כל החלופות נמצאות 
במרחק של יותר 

מקילומטר מגבולות 
  .התכנית

אושר בועדת תאום  )ליאון(שריגים   5/ 1114/ 1
לשיכונים ציבוריים 

29/6/2000  

קביעת תכנית ברת תוקף 
לשיכון ציבורי לביצוע "

פעולות מדידה ורישום  
בפנקסי המקרקעין בהתאם 

  .לחוק

כל החלופות נמצאות 
במרחק של יותר 

מקילומטר מגבולות 
  .התכנית

אושר בועדת תאום  )ליאון(שריגים   5/ 1114/ 2
לשיכונים ציבוריים 

29/6/2000  

קביעת תכנית ברת תוקף 
לשיכון ציבורי לביצוע "

  פעולות מדידה ורישום  
בפנקסי המקרקעין בהתאם 

  לחוק

כל החלופות נמצאות 
במרחק של יותר 

מקילומטר מגבולות 
  .התכנית

פרסום תוקף ברשומות   גבעת ישעיהו  ב544/במ/מי
17/3/1996  

כל החלופות נמצאות   .שינוי יעוד למגורים
ל יותר במרחק ש

מקילומטר מגבולות 
  .התכנית

פרסום תוקף ברשומות   גבעת ישעיהו  2-544/במ/מי
3/3/2008  

כל החלופות נמצאות   .חלוקת מגרשי מגורים
במרחק של יותר 

מקילומטר מגבולות 
  .התכנית

פרסום תוקף   אדרת  ב/533/מי
     30/11/2004 ברשומות

   N6-מצפון ל   .הרחבת הישוב אדרת

ום תוקף פרס  אדרת  29/משי
  30/11/2006 ברשומות

הכנת תכנית מפורטת לצרכי 
רישום אדמות מושב אדרת 

  והסביבה

מצוי בתוך שטח  N6אתר 
  שיעודו חקלאי

  עדכון כללי– 4Nאושר בסמוך לאתר קו קולחין תוואי היתר בניה להקמת 

  תומקורחברת מ

  .מציג את יעודי הקרקע בקרבת חלופות המיקום השונות 2.5.6' תשריט מס

  

  הרחבת בית שמש  2.5.2.3

  . מציג קומפילציה של תכניות להרחבת העיר בית שמש2.5.7' תשריט מס

  

אולם בשל ההשפעה המשמעותית , העיר נמצאת מחוץ למרחב הבדיקה הכללי של מסמך זה

  .  אנו מציגים כאן תמונה כללית של ההרחבה המתוכננתאזורשל הרחבה זו על ה

 באזור רמת  בית שמש עתידה להתרחב לכיוון דרוםהעיר, 2.5.7כפי שניתן לראות מתשריט 

מתייחסות ) כפי שמתוארת באתר העירייה(של העיר תכניות פיתוח שונות . בית שמש

  .3855 לכביש 38 בין כביש –  בשכונה יחידות דיור30,000עד של עתידי לפיתוח 

מכיוון  האמור להוות גישה חדשה אל העיר 5 כביש –במסגרת התכנית מתוכנן כביש חדש 

  .לישוב ממערב ועובר בשוליו ה" חוצה את עמק האלה מדרום לנתיב הלהכביש. 375כביש 
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  ים יהמאפיינים הגיאולוגיים וההידרולוג 2.5.3

  :מאפיינים עיקריים משפיעים על איכותו הגיאולוגית של אתר הפיילוטשני 

- ה(עובי שכבת הכיסוי דרכה יש לקדוח על מנת להגיע לשכבת פצלי השמן  .1

Overburden .(עומק הקידוחים שמאחר , ייב להיות רדוד ככל האפשרעובי זה ח

ולכן משפיע על , האזור המחומם הדיוק של המבנה הנפחי של איכותמכתיב את 

 .דיוק חישובי נצילות ההפקה

  .   עושר יחידת פצלי השמן אותה ניתן להפיק בפיילוט .2

  

הגיאולוגיים של כל  מציגה את הפרמטרים להערכת המאפיינים 2.4.2' טבלה מס

 . חלופה וחלופה

 
  הפרמטרים להערכת המאפיינים הגיאולוגיים : 2.5.2' טבלה מס

  N1  N2  N3  N4  N5 N6  האתר

עובי מוערך של שכבת 

 )החומר הטפל(הכיסוי 
  ' מ250  'מ 230  'מ 250  'מ 240  'מ 280  'מ 260

   עושר היחידה מספק בכל החלופות  עושר יחידת פצלי השמן

  

  

   תשתיות 2.5.4

  חשמל

  בחיבור N2- וN1קו זה יכול לשרת ישירות את אתרים . 38קו חשמל נע לאורך כביש  

 . מקומי יעודי

 תחייב להציב תחנת השנאה זעירה בסמוך לכביש N5- וN3הפעלת הפיילוט באתרים  

י ובכפוף לקבלת כל "י חח"החיבור יעשה ע. ומשיכת קו זמני ממנה לאתר הפיילוט

 750- הוא כN5-אורך הקו ל,  קצר מאודN3-אורך הקו ל. האישורים המתחייבים

 . מטר והזמן הדרוש לתכנונו ולהקמתו הינו כשנה

 38 יוצא מכביש ,)שאינו פעיל כיום( אשר יועד לשרת מבנה חקלאי ,קו חשמל קיים 

עם זאת פרק הזמן שידרש לחידוש .  וניתן לעשות בו שימושN4ומגיע עד לאתר 

 .ם חודשי6-הרשת והקו הינו כ

משיכת קו זמני .  יחייב להסדיר חיבור לקו החשמל הקיים בישוב אדרתN6אתר  

מ עד לחיבור " ק1.2- מאדרת תעבור לאורך גבול הישוב ומערבה ממנו למרחק של כ

 .  חודשים18-זמן התכנון וההקמה כ. לאתר הקידוח
 מים

ניתן יהיה להשתמש , כל האתרים מצויים בסביבת שטחים חקלאייםשמאחר  

 . ורות המים המובילים מים לשטחים אלובצינ
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  שונות

  .  מצויות מספר אנטנות תקשורתN3בקרבת חלופה , בסמוך לתחנת הדלק 

  

   ערכי טבע ונוף ומסלולי טיולים 2.5.5

מציג את אתרי הביקור ומסלולי הטיול באזור מרחב החיפוש ' א 2.5.8' תשריט מס

  .הריאלי

  .אותרו במרחב החיפוש הריאלימציג את המינים האדומים ש 'ב 2.5.8' תשריט מס

  . ובסביבתו הריאלייחידות הצומח במרחב החיפוש מציג את ' ג2.5.8' תשריט מס

  . החיפוש הריאליב מציג את המסדרונות האקולוגיים באזור מרח' ד2.5.8' תשריט מס

  

  

  .כל האתרים מצויים בשטחי חקלאות מעובדים בגידולי שדה

  

מוקדי פריחה ויערות ומרושת , מערכות מסתור, באזור מצויים שפע של אתרי עתיקות

רוכבי ,  בחלקם מסומנים ובחלקם לא מסומנים המשמשים מטיילים,בשבילי עפר רבים

  . אופנים ורכבי שטח

  

 N1אתר . מערב-מצפון לצומת האלה בכיוון כללי מזרח'  מ450-ערוץ נחל האלה עובר כ

צוי מצפון ליער בריטניה ובסמוך האתר מ. מדרום לערוץ הנחל'  מ490-מצוי במרחק של כ

האתר מצוי במרחק של . בסמוך לאתר מצויים שבילי מטיילים ופינות פיקניק. מאוד אליו

   .38מערבית לשמורת שיטה מלבינה המשתרעת ממזרח לכביש - דרומית' מ 600-כ

  

. מדרום לצומת האלה' מ 400-מערב כ-  בכיוון כללי מזרח38נחל שוכה חוצה את כביש 

 מצוי בקרבת יער N2אתר .  מצויים בסמוך מאוד לערוץ נחל שוכהN2-ו N3אתרים 

  . בסמוך לאתר עוברת דרך יער. בריטניה

  . עובר שביל טיולים מוסדר N3מדרום לאתר 

  

בשטח חקלאי על אדמת סחף שעברה , עמק האלהחלקו המערבי של  מצוי בN4 אתר

אתר נצפה מכיוון תל עזקה ה. ואין בו ערכי טבע בעלי חשיבות לשימור, הפרה ניכרת

כמו ). ממזרח לאתר (38ונצפה באופן חלקי מכיוון כביש ) מצפון לאתר'  מ900-במרחק כ(

, האתר נצפה מדרך רכב משנית המשמשת מטיילים וחקלאים בשולי יער בריטניה, כן

  .ממנו'  מ300-המתפרש מדרום וממערב לאתר במרחק של כ

-מזרחית אליו ונחל חכליל המצוי במרחק של כ 130-האתר מצוי בין נחל האלה העובר כ

  .בקרבת האתר אין מסלולי טיולים. ממערב לגבול האתר'  מ20

  

לאורך הנחל עוברת דרך רכב משנית המשרתת .  מצוי בסמוך מאוד לנחל שוכהN5אתר 

האתר עצמו נמצא כולו . בין נחל שוכה לבין אדרת ונחל שוע, חקלאים ומטיילים מזדמנים
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בשולי השדה מצויים עצי .  על אדמת סחף ואין בו ערכי טבע שחשוב לשמרםבשדה מעובד

 כולם מינים –זית בינוני - ישראלית ובר-אלה ארץ, אלון מצוי: תיכוני כגון-חורש ים

. ישראלי-במדרונות שלאורך הנחל פזורים שיחי אלת המסטיק ואשחר ארץ. מוגנים

  . בשטח האתר לא מצויים עצים

הנוף באתר הנו שילוב של חורש . תר מצויות טרסות חקלאיותמזרח לשטח הא-מצפון

  . טבעי ושיחייה עם חקלאות עונתית של גידולי שדה

  

 שדותשטחי ין ב ,האתר מצוי מערבית לאדרת. חקלאי מעובדהינו שטח N6 שטח אתר 

עוברת דרך רכב משנית המשרתת חקלאים , לאורך נחל שוע,  לאתרבסמוך. וכרמים

האתר . און- לי-גבעת ישעיהו ושריגים,  שיעדיהם הם אדרת ועדולםומטיילים מזדמנים

ואין בו ערכי טבע שחשוב ) חרוש במועד הסיור(עצמו נמצא בשדה מעובד על אדמת סחף 

  .תיכונית- בשולי השדה גדלה צמחיית בתה ושיחייה ים. לשמרם

  

  התאמה לתכנית המרחב הביוספרי 2.5.6

באזור המוגדר כחיץ , N5אתר  מלבד, םעל פי מפת המרחב הביוספרי מצויים כל האתרי

הוראות התכנית המוצעת למרחב הביוספרי קובעות כי אזור זה ). ערכיות בינונית(מבוקר 

פנאי , ניטור, מחקר, חקלאות אורגנית, לפעילות ייעור, מתאים לפעילות מדעית וחינוכית

ה צמוד דופן כל בינוי יהי, באזור המוגדר כחיץ מבוקר, על פי הנחיות התכנית. ונופש

ישמרו . תוך מזעור עבודות עפר, יותר פיתוח דרכים מקומיות בלבד. לבינוי קיים

תאורת לילה לאורך דרכים תהיה מקומית . מסדרונות חזותיים פתוחים לאורך דרכים

 בצמוד למסדרונות תשתית ,קרקעיות יהיו בשטחים מהירי שיקום- תשתיות תת. בלבד

, במיוחד לאורך ערוצים, תישמר תנועת מטיילים רציפה. קיימים או לאורך ערוצי נחלים

  . ויש להימנע ממוקדי תשתיות הנדסיות ואחרות

  

 מצוי בתחום המוגדר כגלעין מבוקר בתכנית המרחב הביוספרי בשפלת יהודה N5אתר 

  ).ערכיות מרבית(וצמוד לגלעין שמור מדרום ומצפון לו , )ערכיות גבוהה(

הר (ארכיאולוגי -האתר נמצא מדרום למרחב היסטוריעל פי תכנית המרחב הביוספרי 

  .במכלול נוף קדומים ולצד מסדרון דרך היסטורית, )שוכה

  

במכלול זה יש , לפי התכנית המוצעת. מצויים בתוך מכלול עמקי נחליםN4 - וN1אתרים 

  .  שגם הוא ירוכז במוקדים מוגדרים,להימנע מפיתוח שלא למטרות תיירות נופש ופנאי

  

במכלול זה יש לחתור לשמירה .  בתוך מכלול נוף קדומיםיםמצוי N6- ו N3, N5 יםאתר

הצופה אליהם והנצפה ,  שמירה על הנוף המקורי הסובב אתרי מורשת- " רוח המקום"על 

או בצמוד למוקדי פיתוח סגור פיתוח מוקדי במכלול זה ימוקם באגן חזותי . מהם

  .קיימים
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בו יש להימנע מהבלטת , ן דרכים היסטוריות מסדרומצויים בתחום, N3-N1 אתרים 

פיתוח במסדרון דרך ,  המוצעותפי ההנחיות- על. נוכחות אדם קבועה או זמנית

, יבחן על בסיס נראות מציר הדרך ההיסטורית, לרבות פיתוח תשתיות, היסטורית

  . ועדיפות תינתן לפיתוח באגנים מופנמים ולהצמדתם למוקדי פיתוח קיימים

  

מציגים את תכנית המרחב הביוספרי במרחב החיפוש ' ב-ו'  א2.5.9 'תשריטים מס

  . הריאלי

  

   ערכים חזותיים 2.5.7

  הטופוגרפיה באזור החלופות 2.5.7.1

  . מציגים את החלופות על גבי מפת תבליט' ב,' א2.5.10' תשריטים מס

החלופות המוצעות ממוקמות באזור עמק האלה ובצפונו של המרחב הביוספרי של 

) בממוצע(אלה ממוקם בשפלת יהודה מדרום לבית שמש וגובהו עמק ה. שפלת יהודה

המנקז אותו בדרכו , הנחל העיקרי בעמק הוא נחל האלה. מעל פני הים'  מ330 -כ

נחלים נוספים המצויים באזור המיפוי הינם נחל . מהרי יהודה לעבר נחל לכיש

  . חכליל ונחל שוע

בנקודה הנמוכה , ובה פני היםמעל לג'  מ225משרעת הגבהים במפת התבליט נעה בין 

 1משרעת הגבהים בתחום  .מעל לגובה פני הים בנקודות הגבוהות'  מ455- ל, ביותר

-ל, בנקודה הנמוכה ביותר, מעל לגובה פני הים'  מ225 נעה בין N4מ מגבול אתר "ק

  .מעל לפני הים'  מ365

והיא , י היםמעל לגובה פנ'  מ240- גובהה כ, N4 - החלופה המועדפת על צוות התכנון

  .הנמוכה מבין יתר החלופות המוצעות

  

    באזור החלופותתכסיות קרקע ונוף קיימים 2.5.7.2

 מציגים את החלופות על גבי מפת תכסיות קרקע ונוף 'ב'  א2.5.11' תשריטים מס

  .קיימים

  :הינם) כפי שפורטו בתשריט(סוגי תכסית קרקע 

 יער נטע אדם -

 חורש טבעי -

 מחשופי סלע -

 רצועת נחל -

 רמיםכ/מטעים -

 גידולים חקלאיים/ שדות -

 דרכי נוף ושירות, כבישים: דרכים -

 חממות -

 מבנים/ אזורים מיושבים -
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 עתיקות/ אתרי חורבות -

  קווי חשמל עיליים -

  

 -כ(כמות המשקעים הממוצעת בו גבוהה יחסית , עמק האלה צורתו ארוכה וצרה

ושופע רובו של העמק מעובד . ואדמת הסחף שבו פורייה) שנתי-מ ממוצע רב" מ500

ה "באזור שבין קיבוץ הל. חממות וכן מטעים וכרמים, גידולים חקלאיים, שדות

וצומת האלה קיים חורש עצי שיטה מלבינה שהוא ייחודי ביותר ומוגדר כשמורת 

ניתן . החוצה את העמק) נחל האלה(ניתן לראות בבירור את רצועת הנחל . טבע

אלו . פיינים את האזורהמא, עתיקות ותילים, להבחין במספר אתרי חורבות

בשולי העמק מספר אזורים ). לדוגמא תל עזקה(ממוקמים בעיקר על רכסים וגבעות 

צפונו של המרחב הביוספרי של שפלת יהודה ). גבעת ישעיהו, זכריה, אדרת(מיושבים 

ובעמקים הצרים והארוכים שבין , מאופיין בחורש טבעי המתפרש על פני הרכסים

קיימים מספר מוקדים של יער נטע אדם . דים ומטעיםהרכסים ישנם שדות מעוב

פארק בריטניה ויער -והאחרים הינם יער, אחד מהם סמוך לישוב אדרת, במרחב זה

  .N4מ מגבול אתר " ק1משואה הנמצאים בתחום 

 
   באזור החלופותיחידות הנוף והערכים הנופיים 2.5.7.3

ידות הנוף  מציגים את החלופות על גבי מפת יח' ב,' א2.5.12' תשריטים מס

  .והערכים הנופיים

הממוינות לפי , דירוג מידת הערכיות הנופית מובא על גבי מיפוי יחידות הנוף השונות

 מבטא את 1כאשר , 5 עד 1סולם הדירוג הוא . מכלולי נוף טבעיים ויצירי אדם

  .הערכיות הנופית הגבוהה ביותר

  

  ):כמפורט בתשריט (יחידות נוף טבעיות

 נחל -

 תואזור נחל וסביב -

 עצי חורש טבעי/ יער -

 מחשופי סלע -
  

  ):כמפורט בתשריט (יחידות נוף יציר אדם

 גידולי שדה -

 כרמים/ מטעים -

 מאגרי מים -

 יער נטע אדם -
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. הינו ברובו יצירת אדם, מ מסביב לצומת האלה" ק1-בתחום כ, המרחב הנופי

המרחב הנופי שממזרח לצומת . N4,N1,N2,N3במרחב זה נבדקות חלופות הפיילוט 

  . מאופיין במכלולי נוף טבעיים ברובו,N6 - וN5 בו מצויות חלופות ,לההא

בין נחל האלה ,  ממוקם בליבה של רצועה חקלאית המצויה בעמק האלהN4האתר 

ומנקודות התצפית , מטעים וכרמים, האזור משופע בשדות חקלאיים. לנחל חכליל

 לא מופר ולא  ברובו,הנוף החקלאי פתוח .הסובבות נשקף למתבונן נוף חקלאי

שבחלקן מוזנחות ואף (למעט מבני חממות , י הפרעות נופיות משמעותיות"מוסתר ע

  .ישובים כפריים ממוקמים על הגבעות משולבים  בנטיעות רבות). הרוסות

בניה עירונית מסיבית הולכת ומתרחבת בגבעות שמצפון כהרחבה של העיר בית 

  .מונת הנוף המתוארתבניה זאת תשפיע בעתיד הקרוב לרעה על ת. שמש

  .יער נטע האדם הנטוע במורדות העמק מעניק רקע ירוק לתמונת הנוף

  

 מבט אל עמק האלה
 

  

  :מכלולי הנוף הטבעיים באזור התכנית המוצעת

הוא כולל בעיקר חברת אלון מצוי . ים תיכוני הצומח במרחב עמק האלה בעל מאפייני חורש

לבנה רפואי , וכן אלה אטלנטית, חברת חרוב מצוי ואלת המסטיק, ואלה ארצישראלית

השיטה המלבינה קיימת . ת מספר קבוצות של שיטה מלבינהבנוסף קיימו. ושיזף מצוי

מוצא העץ . י"ובמיקום זה היא מהווה גבול תפוצה צפוני בא ,במספר מוקדים בישראל

במקומות בהם יורדים גשמי קיץ , ומקום גידולו העיקרי בסוואנות של מזרח אפריקה

ט כאן בתקופה שבה התפוצה המצויה בארץ הינה שריד לצומח הטרופי ששל .ולצידי נחלים

זוהי קבוצת השיטה המלבינה הגדולה מבין הקבוצות הקיימות  .שררו תנאי אקלים חם ולח

שטחי בתה . ולכן ייחודית וחשובה מאד, ובין הספורות הצומחות באדמת סחף גירנית, בארץ

קידה , אופייניים לאזור שיחים כאלת המסטיק. וגריגה מאופיינים בכיסוי מלא של הקרקע

, קיים מגוון עשיר של עשבוניים. בני שיח כסירה קוצנית ומיני לוטם ולוטמית, שעירה

. בסוף החורף ובאביב מתכסות הגבעות במרבדי פריחה גדולים. דגניים וגיאופיטים רבים

הידוע , אחד ממופעי הפריחה המרשימים בסוף החורף ותחילת האביב הינו תל שוכה

  ". גבעת התורמוסים"כ
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  ת התורמוסים גבע-תל שוכה 

  

נמצא בדופן הצפונית ',  מ12 -בגובה של כ, מופע מרשים של צוקים לבנים חשופים ומאונכים

הצוקים נמצאים בסמוך . שכבות הסלע בולטות לעין כמצוי בסלעי משקע ימיים. של העמק

  . ונוצרו כפי הנראה מחתירת הנחל, לתוואי נחל האלה ולקבוצות עצי השיטה המלבינה

, 375 וכביש 38ם לעוברים ושבים בעת נסיעה בצירים הראשיים כביש הצוקים נצפי

  . שמדרום ודרום מערב לעמק האלהומנקודות התצפית הגבוהות

  

  קבוצת שיטה מלבינה וברקע מחשופי סלע
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מאפיין ייחודי נוסף של נוף המרחב הינו העמקים הצרים הנמצאים בין הרכסים על 

עמקים . ם של העמקים מעובדים בעיבוד חקלאירוב רוב .תוואי הנחלים המקומיים

והם נגלים , אלו אינם נחשפים במלואם בשל צורתם המוארכת וגובהם הטופוגרפי

למתבונן להצצה חטופה בעת טיול באחד ממסלולי הטיולים הרבים הנמצאים 

  .דרכי היער שבשולי העמק/או בעת נסיעה באחת מדרכי הנוף, באזור

  

  םעמק צר מעובד בין רכסי
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  :מכלולי נוף יציר אדם באזור התכנית המוצעת

אדמת הסחף . כאמור אזור התכנית משופע בשדות רחבי ידיים בעיבוד חקלאי

האזור מאופיין ברצף . מטעים וכרמים, הפורייה מאפשרת קיומם של שדות מעובדים

ישובים כפריים . של שטחים חקלאיים פתוחים ללא הפרות נופיות משמעותיות

  .שלווה וכפרית, תמונת הנוף נינוחה. וים חלק ממכלול הנוף הכפריקטנים מהו

 

 
 
 

  
   375נשקף לנוסעים בכביש , שדה חמניות בעמק האלה בחודש יוני

  

אחד מהם : שלושה מוקדים של יער נטע אדם מצויים במרחב התכנית המוצעת

היערות . פארק בריטניה ויער משואה-והאחרים הינם יער, סמוך לישוב אדרת

  .ועים על גבעות טופוגרפיות ונראים היטב מסביבותיהםנט

  
מהווה ציר מקשר בין , N4מ מהחלופה המועדפת " הק1העובר בתחום , 38כביש 

והמרחב בו נמצאות החלופות השונות מושך , מוקדי עניין ותיירות רבים בסביבה

 ,פארקים, במרחב פזורים יערות. אליו מבקרים ומטיילים רבים בכל עונות השנה

המאפשרים למבקרים ליהנות מערכי הטבע והנוף , דרכי נוף ואתרי טבע רבים

, N1 ,N2חלופות אזור קרבת כך לדוגמא פארק בריטניה מצוי ב. הגבוהים של האזור

N4המתפצלות , דרכי נוף רבות.  ואתרי טבע ייחודים נוספים נמצאים בקרבת נסיעה

 באזור זה של שפלת יהודה .משמשות רכבי מטיילים ורוכבי אופניים, 38מכביש 

. פזורים יקבים פרטיים רבים המזמינים את מבקריהם לטעימת יינות ולביקור ביקב

  .'דרך היין הישראלית' עצמו מכונה 38כביש 
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  .נוף כרמים אופייני במפגש עם חלקת יער נטע אדם

  

  ניתוח הערכיות הנופית

הנוף הטבעיים והן בשל הן בשל מכלולי , המרחב בעל ערכיות נופית גבוהה ביותר

, רצף השטחים הפתוחים, הידיים- הנוף הירוק ורחב. מכלולי הנוף יצירי האדם

טופוגרפיה של עמקים צרים בין הרים וערכי , ההפרעות הנופיות המועטות יחסית

המרחב הנופי מאופיין .  כל אלה יוצרים אזור יפה ושלו במיוחד- הטבע הייחודיים 

יערות נטע אדם ושטחי עיבוד חקלאי קטנים יחסית , במגוון מכלולי נוף טבעי

ערכי הטבע הייחודיים כוללים צמחיה נדירה  .המכלול יוצר נוף איכותי. ומגוונים

ומחשופי סלע בעלי ערכיות , בעלת ערכיות בקנה מידה ארצי, )שיטה מלבינה(

פש נו, ריבוי ערכי הטבע והנוף והאפשרויות המגוונות לפעילות פנאי. מקומית גבוהה

  .הופכים את האזור לאבן שואבת בקנה מידה ארצי, וטיול

 שפלת - הטופוגרפיה הגבעית מאפשרת פנורמות רחבות היקף אל הסביבה הקרובה 

בתוך המרחב פסגות גבוהות במיוחד .  הרי יהודה ושפלת החוף-  והרחוקה - יהודה

  . תל עזקה-יודגש במיוחד , המאפשרות תצפיות ייחודיות

  

, אדרת(והישובים הקיימים בו , )375- ו, 38כביש (העוברות באזור למרות הדרכים 

יש לציין כי .  ערכיו הנופיים של האזור מופרים מעט, )שריגים, גבעת ישעיהו, זכריה

, תחנת הדלק, בית אבות האלה( בצומת האלה משמעותיותקיימות הפרות נופיות 

חקלאיות ואתרי וכן סככות , )האנטנות הסלולריות ותחנת כיבוי האש בסמוך

חוות לולים המופרדות מן הישובים , כמו כן. חממות שבחלקן נטושות ומוזנחות

  .וזרות לנוף

  

, N6- וN5 בניתוח מידת הערכיות הנופית של האתרים עצמם עולה כי לאתרים

שבו מכלולי נוף טבעי , ערכיות נופית גבוהה במיוחד בשל מיקומם במרחב עתיק

 בינוי בתחום אתרים אלו יהווה פגיעה ברצף נופי כל, משום כך. כמעט לא מופר

  .יחודי והפרה של ערכיו המשמעותיים

שם קיימת הפרה , נמצאים בקרבה לצומת האלה, N1-N4האתרים , לעומת זאת

מבנה מתחם , תחנת הדלק וסביבתה, בית אבות האלה וסביבותיו(נופית משמעותית 

מבנה חקלאי , והשטח שסביבוהאירועים הנטוש ומבנה קל ארעי של מזנון דרכים 
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הערכיות הנופית של אתרים אלה נמוכה מאתרים , ולכן) נטוש וחממות במצב מוזנח

N5ו -N6.  

  

  :N1-N4בחינת חלופות הפיילוט 

 375 וכביש 38 כביש  המחבר בין: צומת האלה- צמוד לצומת אזורי חשוב N1אתר 

 וקשה ביותר להסתרה נצפותו רבה .אשר חולפים בו מאות אלפי מבקרים ומטייליםו

האתר צמוד לגבעה מיוערת בעלת משקל איכותי בנוף , כמו כן. מכבישים אלה

  .המקום

נצפותו רבה , אף על פי כן. אך נמוך ממנו ומוסתר חלקית, 38 צמוד לכביש N2אתר 

  .האתר צמוד לגבעה בעלת ערך נופי איכותי, כמו כן. וקשה להסתרה

ך ממפלס הכביש ומוקף גבעות בעלות תכסית נמו,  ממזרחו38 צמוד לכביש N3אתר 

: בקצה השלוחה הצפונית וצמוד דופן אליו אזור בנוי הכולל. נוף איכותית ברובן

המהווים מפגע נופי , בית אבות ואנטנות סלולריות, תחנת דלק, תחנת כיבוי אש

  . גבוהה וקשה להסתרה38 מכביש N3נצפותו של אתר . משמעותי במרחב

נצפותו מן המרחבים , מוקף בשטחים חקלאיים, 38ית מכביש  מרוחק יחסN4אתר 

וניתנת להסתרה בגלל יחסי הגובה בינו לבין ) זויות ראיה נמוכות(הקרובים מוגבלת 

פסגת תל (האתר נצפה ממצפי נוף גבוהים ומרוחקים , לעומת זאת. סביבתו הקרובה

, ק האלה מצפוןהגבעות התוחמות את עמ, הדרך הנופית העולה ליער בריטניה, עזקה

  ).אזור תחנת הדלק ובית אבות האלה
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  להלן דירוג הערכיות הנופית של האתרים הנבדקים כחלופות לביצוע הפיילוט

סימון 

 האתר
 *דרוג ערכיות נופית  מאפיינים נופיים עיקריים

N1 נטע אדם(צמוד לגבעה מיוערת . צמוד ונצפה מצומת האלה( ,

בשוליים הדרומיים של . בד ונמוך מסביבתושטח חקלאי מעו

גבעות שולי עמק האלה , האתר נצפה מתל עזקה. עמק האלה

 .בצפון מזרח ומערב

 )ערכיות נופית גבוהה (2

N2  קרוב לתחנת הדלק ובית אבות האלה. 38צמוד ונצפה מכביש .

נמוך מסביבתו וצמוד לגבעה ,  גידולים עונתיים–שטח חקלאי 

 .)נטע אדם(מיוערת 

 ) בינוניתערכיות נופית (3

N3  שטח . צמוד ונצפה מבית אבות האלה, 38צמוד ונצפה מכביש

צמוד לגבעות יער , נמוך מסביבתו,  גידולים עונתיים–חקלאי 

 .)במזרח ודרום( טבעי

 )בינוניתערכיות נופית  (3

N4 גידולים עונתיים– שטח חקלאי ,במרכז עמק האלה המערבי  .

בית אבות האלה , צומת האלה,  עזקהתל, 38נצפה מכביש 

למבנה צמוד . וגבעות שולי עמק האלה מצפון מזרח ומערב

 .נחל חכליל וקרוב לנחל האלהצד ל, משק וחממה נטושים

 )בינוניתערכיות נופית ( 3

N5 גידולים –שטח חקלאי נמוך, עמק צר בין רכסי נוף טבעי 

יילות לא נצפה מאזורי ט, קרבה לערוץ נחל שוכה, עונתיים

אך כלול במרחב נופי שלם איכותי , לא נצפה מישוב, עיקריים

ולא מופר הצמוד לשטחים שאובחנו כגלעין שמור בתכנית 

 .הביוספרה

  )ערכיות נופית גבוהה ביותר (1

  

 

N6 נצפה מן הישוב, צמוד לישוב,  גידולים עונתיים–שטח חקלאי ,

, ומצפוןצמוד לציר טיילות מוקף גבעות עם חורש טבעי מדרום 

 .אזור נוף ייחודי

 )ערכיות נופית גבוהה ביותר (1

  )הפרה נופית/ערכיות נופית נמוכה מאד -5, ערכיות נופית גבוהה ביותר - 1    5 עד 1בסולם ( * 
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   הקשרים תרבותיים והיסטוריים וביטויים בנופי מורשתניתוח 2.5.7.4

ג מפת הקשרים "ט ע מציגים את החלופות הפיילו' ב,' א2.5.13' תשריטים מס

  .תרבותיים והיסטוריים וביטויים בנופי מורשת

  

 הינה מפה עתיקה של הקרן הבריטית לחקירת ים האמורים שבתשריטרקעהת מפ

על גבי מפה זו מסומנים , 56 שנסרקה מאוסף דן ירדני,1880ארץ ישראל משנת 

  .חשובותאתרים ומיקום זירות אירועים והתרחשויות , )היסטוריות(דרכים ראשיות 

הרי הוא שימש כצומת דרכים חשוב מהשפלה ל, בשל מיקומו של עמק האלה ומבנהו

שרידי דרכים רומיות כולל , לבית לחם ולחברון בכל ההיסטוריה, ירושליםל, יהודה

, העמק היה מיושב לאורך התקופות, על כן. אבני מיל נמצאו באתרים במרחב זה

תל . שוכה ועדולם, עזקה : כגוןוכבר בימי התנחלות השבטים הוקמו סביבו ערים

בחלקו , צוי על אם הדרך המובילה מעמק האלה לכיוון דרוםהוא תל המעזקה 

עזקה , ך"על פי המתואר בתנ .דרומית למושב זכריה, הצפוני של פארק בריטניה

במסגרת חפירות ארכיאולוגיות נחשפו בתל שרידי חומות . הייתה עיר בשפלת יהודה

גלו בתל הת, כמו כן. וממצאים נוספים" למלך"חותמות , ומגדלים המיוחסים לעיר

העיר מוזכרת לראשונה בספר . מתקופת מרד בר כוכבאעזקה מערכות מסתור 

. לאחר שצבא העיר הושמד בברד, יהושע כאחת מערי האמורי שנכבשו על ידי יהושע

העיר עזקה נהרסה בעת הכיבוש הבבלי של . בהמשך ניתנה העיר לשבט יהודה

ם אשר שוקמו במהלך והייתה אחת הערי, ממלכת יהודה קודם לנפילת ירושלים

 ):30, א"י, נחמיה(שיבת ציון בתקופת נחמיה 
  ".ַוַּיֲחנּו ִמְּבֵאר ֶׁשַבע ַעד ֵּגיא ִהּנֹם, ָזנַֹח ֲעֻדָּלם ְוַחְצֵריֶהם ָלִכיׁש ּוְׂשדֶֹתיָה ֲעֵזָקה ּוְבנֶֹתיָה"

  

בימי התנחלות השבטים , במקרא מתוארים מספר קרבות שהתרחשו בעמק האלה

קרב עמק , הקרב המוכר ביותר. הרי יהודה שישב בעם ישראלין בין הפלשתים וב

בקרב זה . 'ומתואר בספר שמואל א, ס" לפנה1010- שהתרחש לפי המקרא ב, האלה

  ):ב- יז א' שמואל א (דוד וגולייתהתרחש העימות הנודע בין 

ַמֲחֵניֶהם ַלִּמְלָחָמה ַוֵּיָאְספּו שכה ֲאֶׁשר ִליהּוָדה - ַוַּיַאְספּו ְפִלְׁשִּתים ֶאת"

ִיְׂשָרֵאל ֶנֶאְספּו -ְוָׁשאּול ְוִאיׁש. ָקה ְּבֶאֶפס ַּדִּמיםֲעֵז- ׂשֹוכה ּוֵבין-ַוַּיֲחנּו ֵּבין

  ".ַוַּיֲחנּו ְּבֵעֶמק ָהֵאָלה ַוַּיַעְרכּו ִמְלָחָמה ִלְקַראת ְּפִלְׁשִּתים

  

  

  

  

  

  

                                                           
  http://amudanan.co.il:  מתוך56
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  נקודת הכניסה לתל עזקה

  

בשל פריחה יפיפייה של תורמוסים באביב , "גבעת התורמוסים" המוכר גם כתל שוכה

העיר מופיעה גם היא . הוא תילה של העיר המקראית שוכה,  אמצע מרץמאמצע פברואר עד

שם מובאים דברי התנא אנטיגנוס איש סוכו , ך וכן במשנה בפרקי אבות"מספר פעמים בתנ

 . שהיה תלמידו המובהק של שמעון הצדיק) שוכה(
, םבאתר שרידי בורות מי.  הנכלל כיום בפארק עדולם הוא העיר המקראית עדולםתל עדולם

ובין היתר מערות עדולם הן המערות , העיר מוזכרת מספר פעמים במקרא. עתיקות ומערות

  .שבהן שהה דוד בבורחו מפני שאול

  

. האזור היווה לאורך השנים מקום אסטרטגי ונקודת עצירה וחניה בדרך לירושלים

ואנו למדים מדפי ,  מתווה את הדרכים שעברו בו לאורך השנים1880- המפה מ

, בימי בית ראשון, לדוגמא. יה על מספר רב של אירועים שהתרחשו באזורההיסטור

בימי בית שני .  חלף בעמק האלה בדרכו לכבוש את ירושליםבבלנבוכדנאצר מלך 

ו הרומאים דרך שסלללבסמוך  ,ובתקופה הרומית שכנו בעמק מספר ערים

 1.7.2 בתשריט ראה סימון דרכים( ואשר עברה בעמק האלה בית גובריןמירושלים ל

שבו ניצחו המוסלמים את , "נאדיין'קרב אג" נערך באזור 7-במאה ה). לעיל

דאהר אל , 18-מאה הב. ומשם המשיכו בדרך המובילה לשערי ירושלים, הביזנטיים

ואף בזמן מלחמת העצמאות , ק האלה בדרכו להר חברוןעבר עם צבאו בעמ, עומר

, המקום שימש נקודה אסטרטגית לצבאות ערב שהתפרסו בעמק בדרכם לירושלים

הדרכים ההיסטוריות רובן ככולן נמחקו ולא  .גוש עציוןה בדרכה ל"וכן לשיירת הל

סמוכות לאלו ) 375- ו38כביש (הדרכים הקיימות היום , נותר להם שריד

  .אך אינן משחזרות את התוואי המדויק, ההיסטוריות

 באתר מבצר האלה 2008הממצא המוקדם ביותר באזור האמור התגלה בשנת 

 ונושא ס"שירית לפנהלמאה העהאוסטרקון שנמצא מתוארך ). חירבת קאייפה(

  .כתובת זו נחשבת לכתובת העברית הקדומה ביותר, כתובת בכתב עברי עתיק

  

, במפה העתיקה של הקרן הבריטית לחקירת ארץ ישראל מסומנות חורבות רבות

כפר בת קטן של בית (חרבת קולד , תחתא- נבה א'חרבת ג, חרבת שקלון: וביניהן
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, כוללת מבנים,  והתקופה הביזנטיתהיושב על שרידים מימי הבית השני, נטיף

-חרבת א ,) מערות חירה-כוללת בורות ומערות מסתור (חרבת קנים ) מערות ובאר

, חרבת אום אל בצל, חרבת אום טונס, חרבת סבע, )מהתקופה ההלניסטית(רסם 

וקיימים סימונים ) כוללת מערות(חרבת שוע , חרבת עומד, חרבת ריבוא ,חרבת נקר

  ).סליחי- קבר שיח א: לדוגמא(למספר קברי שיח 

  

  : סיכום ומסקנות

האזור בו ממוקמות החלופות הנבדקות היה לכל אורך ההיסטוריה אזור בעל 

בעיקר בשל מיקומו הגיאוגרפי במרחב שבין השפלה , חשיבות אסטרטגית גבוהה

חשיבות זאת באה לידי ביטוי פיזי בממצאים ). ירושלים וחברון(להרי יהודה 

קברי , חורבות, תילים,  אתרים ארכיאולוגיים-ים הפזורים בנוף ובשרידים הרב

ממצאים אלו משקפים מגוון רחב של תקופות החל . 'מערות מסתור וכו, שיח

דרך , ביזנטית, הלניסטית, רומית, שני, בית ראשון, מקראית, ס" לפנה10-מהמאה ה

ההיסטורית של ומהווים עדות חיה למורשת התרבותית ו, קום המדינה ועד ימינו אנו

הם אתרי תרבות המייצגים שילוב של עבודת , נבה'לפי אמנת ז, נופי תרבות. האזור

תחת , והם מאפיינים את התפתחות ההתיישבות האנושית על פני זמן, טבע ואדם

או הזדמנויות המייצגות כוחות חברתיים כלכליים /השפעה או אילוצים פיזיים ו

האזור בו ממוקמות . ביבה הטבעית שלהןתרבותיים פנימיים וחיצוניים של הס

החלופות המוצעות אכן עונה על הגדרה זו והינו עשיר באתרים שמהווים חלק חשוב 

  . ומרכזי במורשת התרבותית

  

 וכחלק רק כחלק מהקונטקסט הכללילכל אחת מהחלופות הנבדקות ישנה משמעות 

לה מה מידת ולאור זאת עולה השא, האזור כולומהמכלול של נופי המורשת של 

הפגיעה בנופי המורשת האזוריים שעלולה להיגרם עקב בניה זמנית בכל אחת מבין 

  . N1-N6החלופות 

בשבילי האופניים , חווית נופי המורשת מתקיימת תוך כדי תנועה בעיקר בדרכי הנוף

בעת התנועה במרחב . ופחות בזמן תנועה בדרכים הראשיות, ובשבילי הולכי הרגל

   .מכלולי נוף ואתרים ארכיאולוגיים, של אתרי טבעאנו חווים רצף 

 ופחות מדרכי 375- ו38 נצפים בעיקר ממערכת הכבישים N1, N2, N3, N4אתרים 

  . הנוף והשבילים הפנימיים

תל עזקה והגבעות שמצפון :  גם מפסגות גבוהות אך רחוקותיםנצפ 1N- ו N4 יםאתר

  . לעמק האלה

  . רחיות חבוי בערוץ שבין הגבעות המזN5אתר 

שלכל אחד ,  קרוב ונצפה ממושב אדרת ומסלולי טיילות חשובים בקרבתוN6אתר 

  . מהם משמעות בפני עצמו וכחלק מהמכלול האזורי
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  ניתוח חזותי 2.5.7.5

   חתכי נצפות -ניתוח חזותי 

  .מציג פנורמות של האתרים המוצעים לחלופות 2.5.14' תשריט מס

   חתכי נצפות–תי  ניתוח חזומציגים' ב-ו'  א2.5.15תשריטים 

  

  .החתכים שנבחרו לבחינת היבטי נצפות החלופותפירוט להלן 

צומת האלה גבוה :  לכיוון צפון מערב מצומת האלהN1 דרך אתר חלופה A-Aחתך 

בצידו המזרחי של , אך הגדר, )מעל פני הים'  מ245- לעומת כ'  מ255- כ (N1מאתר 

להבחין מאזור הצומת כך שניתן יהיה , תסתיר חלק מהמתקנים באתר, האתר

  .ומעלה בלבד'  מ3.80במתקנים שגובהם 

 38כביש :  לכיוון דרום מערב עד לדרך יער38 מכביש N1 דרך אתר חלופה B-Bחתך 

הגדר בצידו הצפוני , )מעל פני הים'  מ245-לעומת כ'  מ240-כ (N1נמוך מאתר 

ן והמזרחי של האתר מסתירה חלק מהמתקנים באתר כך שניתן יהיה להבחי

, מדרך היער הסמוכה מדרום. ומעלה בלבד'  מ3.5-מהכביש במתקנים שגובהם כ

  .  המסתור מלא בגלל צמידות הדרך אליו

'  מ265-כ (2N גבוה מאתר 38כביש : 38 בניצב לכביש N2 דרך אתר C-Cחתך 

תסתיר חלקית מתקנים של '  מ3.5-גדר מסתור הקפית בגובה כ). ' מ260-לעומת כ

המסתור יעיל יותר לגבי המבט מדרך היער שמדרום . 38 האתר במבט מכביש

  ). כניסה לפארק בריטניה(

   :מזרח דרום לכיוון 38 מכביש N3 ,N5 דרך אתרים D-Dחתך 

יש לציין כי . N5 לא ניתן להבחין כלל במבנים שבאתר 38בחתך מודגם כי מכביש 

  ).ים הגבוהיםאף לא המתקנ (38 אינו נצפה מאף נקודה לאורך כביש  N5אתר חלופה

האתר נצפה מצומת :  לכיוון צפון מערב מצומת האלהN4 דרך אתר G-Gחתך 

צומת האלה גבוה מאתר ',  מ650-האלה בזווית ראיה מאד שטוחה ובמרחק של כ

N4) ולכן , אך החשיפה חזיתית בלבד, )מעל פני הים'  מ239-לעומת כ'  מ255-כ

עליו מסתירים חלק ניכר המערום בצידו המזרחי של האתר והגדר שמוצבת מ

'  מ3.80ניתן יהיה להבחין מאזור הצומת במבנים שגובהם , מהמתקנים באתר

  .ומעלה בלבד

- כ (N4תל עזקה גבוה מאתר :  לכיוון דרום מזרח מתל עזקהN4 דרך אתר J-Jחתך 

אך מפאת , מנקודה זו האתר נצפה במלואו). מעל פני הים'  מ239-לעומת כ'  מ350

האתר מיטשטש ונבלע בתמונת הנוף הכללית ולא ניתן ) מ" ק1-כ(המרחק הרב 

  .אלא רק בקיומם כמכלול במרחב, להבחין בפרטי המתקנים

, הישוב אדרת:  לכיוון דרום מערב מהישוב אדרתN6 דרך אתר חלופה E-Eחתך 

גדר בגובה . ולכן ניתן יהיה להבחין במרבית המתקנים, N6הגבוה מאתר החלופה 

  . ומטה'  מ2.5- מן המתקנים שגובהם כתסתיר מעט '  מ3.5

דרך היער :  לכיוון מערב מדרך יער בסמוך לאדרתN6 דרך אתר חלופה F-Fחתך 

תסתיר '  מ3.5גדר בגובה , N6המובילה לישוב אדרת גבוהה במעט מאתר החלופה 
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בסמוך לאתר . אך בנוסף תסתיר חלק מן המרחב הפתוח, את רוב המתקנים באתר

N6כך שהאתר , ומסלולי טיילות רבים נוספים,  בגבהים שונים מצויות דרכי יער

בהתאם לשילוב בין תנאי הטופוגרפיה והגדר ההיקפית , נצפה ומוסתר לסירוגין

  . הסובבת את האתר

  

  :סיכום ומסקנות

  :כפי שניתן לראות בחתכים

 ניתן להסתרה חלקית ממרבית המקומות הסמוכים המשמעותיים N1אתר  

  . לנצפות

  . תן להסתרה חלקית בעיקר מדרום ומערב ניN2אתר 

יחד עם זאת ,  ניתן להסתרה חלקית ממקומות משמעותיים לנצפותN3אתר 

  . הסתרתו תגרום  להסתרה מקומית של המרחב הפתוח

ניתן להסתרה מיטבית ונמוכה יחסית ממרבית המקומות המשמעותיים  N4אתר 

כגון תל , גרפיים גבוהיםהנצפות מאתרים טופו. למעט המתקנים הגבוהים, לנצפות

  . רחוקה מאד ואיננה משמעותית, עזקה

אלא רק מדרכי יער ,  אינו נצפה כלל ממקומות משמעותיים לנצפותN5אתר 

  .וממסלולי טיילות הסמוכים אליו

נצפה מן הישוב הסמוך וכן מדרכי היער וממסלולי ,  הסמוך לישוב אדרתN6אתר 

  .והים ממנוהטיילות הרבים הסובבים אותו ובחלקם גב

  

  .N4 שני לו , הינו המתאים ביותרN5מהיבטי נצפות אתר  :סיכום
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', א29/ 3א "תמ(חלופות בזיקה נופית לתכניות עתידיות ניתוח  2.5.7.6

  )39דרך 

/ 3א "התכנית תמ על גבי N1, N2, N3, N4 מציג את חלופות 2.5.16' תשריט מס

  .א29

  

, וראות של מפורטתעם ה, הינה תכנית מתאר ארצית'  א29שינוי /3א "מת

 ממחלף האלה ועד לכביש הטבעת המערבית 39' המייעדת שטח לדרך מס

 התכנית אושרה על ידי .)375' דרך זו תחליף את דרך אזורית מס(בירושלים 

במסגרת תכנית זו ותכניות . המועצה הארצית ומצויה בהליך אישור למתן תוקף

אשר להם השפעה , חביםתהליכי פיתוח נר נוספות במרחב מתוכנן ביצועם של

הקמת מחלף עם הפרדות מפלסיות בצומת : דרמטית על החזות הנופית של המרחב

פיתוח כביש שער דרומי ,  למערכת דו מסלולית39-  ו38הרחבה של כבישים , האלה

ובנוסף הרחבה , )5' כביש מס(החוצה את עמק האלה צפונה , חדש לעיר בית שמש

  . ד שולי הרכסים הצפוניים של עמק האלהדרמטית של בינוי העיר בית שמש ע

  

מהווה שינוי מהותי בנוף עמק ,  הקיימת38 לבין דרך 39המחלף המתוכנן בין דרך 

שינויים במפלסי , הוספת מבני דרך, ביצוע המחלף כולל פיתוח מסעות. האלה

הרחבת , הוספת שילוט, שינויים בתאורה, שינויים במערכות ניקוז, הקרקע

אשר מהווים שינוי מהותי בתמונת הנוף החקלאית והטבעית של , הכבישים ועוד

  .המרחב

-N1עבודות הפיתוח והפעילות באתרי הפיילוט המוצעים בחלופות , מעבר לאמור

N4 ,שכן מדובר בשטח פיתוח זעיר , הינם מינוריים ביותר ביחס לתכנית זו

, מור ולמחלף הא39וזאת בניגוד להקמת דרך , ובפעילות שהינה זמנית בלבד

  .המשתרעים על שטח עצום והינם קבועים

  

מוכלת כולה בתחום הקו הכחול של ,  נמצאת בלב ליבו של המחלף-  N1חלופה 

י "באזור זה מתוכננים עפ. או לעיצוב נוף/באזור שייעודו שטח לדרך ו, התכנית

  .א שינויים מהותיים בטופוגרפיה ובנוף"התמ

באזור שייעודו שטח ,  של התכנית נמצאת ברובה בתחום הקו הכחול- N2 חלופה 

י " בקטע שבו מתוכננת עפ38אתר החלופה הינו צמוד לדרך . ליער נטע אדם מוצע

  .א הרחבה משמעותית וככל הנראה גם שינויי מפלסים"התמ

באזור שייעודו ,  נמצאת בחלקה בתחום הקו הכחול של התכנית-  N3חלופה 

א "י התמ"בו מתוכננת עפ בקטע ש38אתר החלופה הינו צמוד לדרך . חקלאי

  .הרחבה משמעותית וככל הנראה גם שינויי מפלסים

שטח החלופה מצוי ,  הינה צמודת דופן למחלף המתוכנן בעמק האלה-  N4חלופה 

 . בחלקו בתחום הקו הכחול ביעוד חקלאי ובחלקו בשטח חקלאי צמוד
  .אין נגיעה בתכנית זוN5 , N6לחלופות 
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בקשה בהתייחס לערכיו החשיבות והרגישות של אזור ה 2.5.7.7

א "היבטים נופיים על פי הנחיות לנספח הנופי בתמ(הנופיים 

35(  

  
  11.1סעיף , 11פרק , 35א "מתוך תמ

   

  :א"פי דרישות התמ- להלן פירוט הסעיפים במסמך הנותנים מענה למידע הנדרש על

  .לעיל 2.5.5-6- בסעיף ו1.6 ףסעי, ראה מענה מפורט בפרק א   11.1.1

  . להלן2.5.7.8 סעיףוב 1.6.7 מענה מפורט בסעיף ראה   11.1.2

  .לעיל 2.5.7.5-6ראה סעיף : היבטים נופיים של החלופות על סביבתן   11.1.3

ראה מענה : הבינוי והפעילות בסביבה לרבות נצפות, השתלבות הפיתוח   11.1.4

  . לעיל2.5.7.5בסעיף 

  :התייחסות לחלופות בשטחים שאינם ברגישות נופית   11.1.5

בניתוח הערכיות הנופית ניתנה התייחסות ככל הניתן גם לחלופות בשטחים שאינם 

תחנת כיבוי האש ובית האבות , תחנת הדלק, 38ברגישות נופית וצמודי דופן לכביש 

, שהמועצה הארצית אשרה, 39התייחסנו לתכנית כביש , כמו כן. שבצומת האלה

ראה סעיף  (38 כביש המייעדת שטח גדול במרכז עמק האלה להקמת מחלף עם

  ).עיל ל2.5.7.6

 :הוראות מוצעות לתכנית למטרת מזעור הפגיעה באיכויות הנופיות   11.1.6

  .של המסמך הסביבתי' המידע יוצג בפרק ה
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אתרי נוף וטיילות מסלולי בזיקה לחלופות הפיילוט ניתוח  2.5.7.8

  טיולים

וטיילות ומסלולי מציג את החלופות על רקע אתרי נוף לעיל '  א2.5.8' תשריט מס

  .טיולים

  

טיולי אופניים , במרחב הנבדק קיימים אתרי נוף רבים ומסלולי טיולים רגליים

שביל הולכי רגל אל תל , )יער פארק בריטניה(שביל הבורות והבארות : כגון, ורכב

שביל טיול רגלי לפריחת , המשובץ פסוקים מפרשת הקרב נגד הפלשתים, עזקה

צומת (סינגל המכשפה , סינגל עדולם, )בחודש מרץ(התורמוסים בחרבת שוכה 

טיולי ) חרבת קנים(סינגל קנים , )הר שוכה(סינגל שוכה , )האלה לכיוון חוות צוק

, טיולי רכב שטח מצומת האלה ליער נחושה, רכב שטח מתל עזקה להר שוכה

  . לחורבת עתרי ועוד

  

  

  )ל"סימון השבילים של  קק(שביל עדולם 

  

  
  סינגל קנים
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  :יכום ומסקנותס

  :להלן תיאור מיקום החלופות ביחס לשבילים ולאתרים

משיקה לציר טיילות משני ולכבישים ,   גובלת ביער משואה-  N1חלופה

  . התיירותיים של עמק האלה

 כניסה  לפארק בריטניה וגובלת ביער – משיקה לדרך יער משנית -  N2חלופה

יר תיירות ראשי במרחב שפלת  שהינו צ38האתר משיק לכביש , כמו כן. משואה

  .יהודה

ונמצאת בסמוך לנקודת כניסה ) נחל שוכה( משיקה לדרך יער משנית -  N3חלופה

האתר משיק , כמו כן. ראשית למסלולי טיולי אופניים ורכבי שטח בפארק עדולם

  . שהינו ציר תיירות ראשי במרחב38לכביש 

או רכבי שטח אך נצפת , יםאופני,   איננה משיקה לשבילי הולכי רגל-  N4חלופה

  .מדרך יער ראשית פארק בריטניה ממערב

ולמסלול טיול רכבי שטח לתל ) נחל שוכה( משיקה לדרך יער משנית -  N5חלופה

  .שוכה בפארק עדולם

למסלולי טיול , למסלול טיול רכבי שטח,  משיקה לדרך יער משנית-  N6חלופה

  .מסומן להולכי רגל ביער עדולםולשביל , )סינגל קנים וסינגל עדולם(אופניים 

  

   על החלופה המועדפת והמלצהסיכום ההיבטים הנופיים 2.5.7.9

  הינוN4הנוף והחזות מביא אותנו למסקנה שאתר נוף חזותהיבטי מכלול ניתוח 

  :וזאת מן הבחינות הבאות,  המועדףהמיקום

 .שטחים חקלאיים: מיקום במרחב נוף יציר אדם  .א

 ).העמק האל(מיקום בטופוגרפיה נמוכה   .ב

 .  מרוחק יחסית מערכי טבע ייחודיים ושטחי יער .ג

 .מרוחק יחסית מצירי טיילות לסוגיהם  .ד

 עמומה וניתנת –נצפות רחוקה . נצפות קרובה מוגבלת וניתנת להסתרה  .ה

 .להטמעה

סמוך וצמוד לשטחים שעתידים להיות מופרים בשנים הקרובות בתכניות פיתוח  .ו

 ).38מחלף כביש (תשתיתיות 

 .השבה לשטחי חקלאות:  יחסיתמלאופי ניתן לשיקום נ .ז
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  ערכי מורשת ואתרים ארכיאולוגיים 2.5.8

  .ים במרחב החיפוש הריאליימציג את האתרים הארכיאולוג 2.5.17' תשריט מס

  

  .  כמפורט בטבלה להלן מוכרזים אתרי עתיקות4באזור צומת האלה מצויים 

  

    האלה באזור צומת מוכרזיםיםיאתרים ארכיאולוג: 2.5.3' טבלה מס

  ממצאים מיקום מספר אתר  שם אתר

  27223/0  )צפון(תחתא -נאבה אל'ג

  27224/0  )מזרח(תחתא -נאבה אל'ג

  1558/0  תחתא -נאבה אל'ג

צומת 

  האלה

שרידי , פסיפס, שרידי כנסייה, שרידי חומות

מערות קבורה וחרסים , בורות מים, גת

   .מתקופות שונות

מערבית   1559/0   ערקאן -אל' ח

  צומתל

  .שברים ארכיטקטוניים, יסודות בניינים

  

  .  נמצאים בתחום המוגדר כאתר ארכיאולוגיN4 -ו N1 ,N2 ,N3אתרים 

במקום ). 27230/0) (צפון(לת רפיע 'בל ח'ג,  מצוי בשטחו של אתר ארכיאולוגיN5אתר 

  . תקופות שונותמשרידי מתקן וחרסים , בורות מים, נמצאו שרידי טרסות

  

  .  מצוי בתחום אתר ארכיאולוגי אינוN6 אתר
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   57ניקוז והשפעות נגר עילי 2.5.9

כל אחד בתוך לצורך הניתוח הונח כי .  דונם13- ל12גודל השטח בכל אתר מוצע יהיה בין 

תבוצע מערכת ניקוז פנימית להשהיה והחדרת מי נגר עילי המוצעים ם מיהמתחמה

אתרים המוצעים יבוצעו בכל אחד מה כמו כן הונח כי .4/ ב34א "בהתאם להנחיות תמ

 שיזרימו את מי הנגר משטחים בעלי פוטנציאל זיהום אל מתקני ,מערכות ניקוז נפרדות

רק לאחר הסרת המזהמים יוזרמו מי הנגר אל מחוץ למתחם . הפרדה וטיפול בתשטיפים

  .בספיקה מינימאלית

  

  :חלופות התכנון

  : N 1אתר 

  .38ומת האלה ממערב לכביש מרכז שדה חקלאי צפונית מערבית לצ :תאור מקום

  . דונם58.7 :שטח אגן זרימה חיצוני

  .שטח חקלאי לגידולי שדה :תכסית מקומית

  . מטרים490 :מרחק מערוץ זרימה קרוב

  .שניה/ק" מ0.6 :לכיוון המתחם)  שנהמאהפעם ב (1%ספיקת תכן להסתברות של 

ה טרפזית חפירת תעל: עים למתחם מהאגן החיצונייאמצעים להטיית מי נגר המג

 מסביב למתחם עם מוצא מסודר לכיוון 1:3היקפית בעומק של כחצי מטר בשיפוע של 

  .נחל חכליל

  

  :N 2אתר 

  .38נבה ממערב לכביש 'חרבת גלמרכז שדה חקלאי מדרום  :תאור מקום

  . דונם44.4 :שטח אגן זרימה חיצוני

  .שטח חקלאי לגידולי שדה :תכסית מקומית

  . מטרים50: מרחק מערוץ זרימה קרוב

  .שניה/ק" מ0.45 :לכיוון המתחם)  שנהמאהפעם ב (1%ספיקת תכן להסתברות של 

חפירת תעלה טרפזית  : עים למתחם מהאגן החיצונייאמצעים להטיית מי נגר המג

 מסביב למתחם עם מוצא לכיוון נחל 1:3היקפית בעומק של כחצי מטר בשיפוע של 

  .חכליל

  

  :N 3אתר 

נמצא ,  דרומית מזרחית לצומת האלה38מזרח לכביש שדה חקלאי מ: תאור מקום

  .בפתחת ואדי מקומי

  . דונם64.2 :שטח אגן זרימה חיצוני

  .שטח חקלאי לגידולי שדה :תכסית מקומית

  . מטרים251 :מרחק מערוץ זרימה קרוב

  .שניה/ק" מ2.3לכיוון המתחם )  שנהמאהפעם ב (1%ספיקת תכן להסתברות של 
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חפירת תעלה טרפזית  : עים למתחם מהאגן החיצוניימגאמצעים להטיית מי נגר ה

 מסביב למתחם 1:3בעומק של כחצי מטר ובשיפוע של ,  מטר1היקפית ברוחב תחתית של 

  .עם מוצא לכיוון נחל

  

  :N 4אתר 

 מזרחה 38מרכז שדה חקלאי ממערב לכביש במקביל לעיקול של כביש  :תאור מקום

  .לאחר צומת האלה

  . דונם24.5 :שטח אגן זרימה חיצוני

  .שטח חקלאי לגידולי שדה :תכסית מקומית

  .  מטרים128 :מרחק מערוץ נחל האלה

כאשר כל המתחם נמצא , יםהקידוחמערך  מטר למרכז 90המרחק מערוץ נחל חכליל הינו 

 מאהארוע אחת ל (1%הצפה של נחל חכליל בהסתברות זרימה של ה  פשטמעבר לגבול

 0.11 הינה ,) שנהמאהפעם ב (1%הסתברות של  ב, ספיקת תכן משטח המתחם.)שנה

  .שניה/ק"מ

חפירת תעלה טרפזית  : אמצעים להטיית מי נגר המגיעים למתחם מהאגן החיצוני

מסביב למתחם עם '  מ1 ורוחב תחתית 1:3היקפית בעומק של כחצי מטר בשיפוע של 

  .מוצא לכיוון נחל חכליל לאחר סינון והשהייה של מים בשטח המתחם

  

  :N 5אתר 

  .שדה חקלאי בסמוך למזלג ואדיות של נחל שוכה: תאור מקום

  . דונם1075 :שטח אגן זרימה חיצוני

  .שטח חקלאי לגידולי שדה :תכסית מקומית

  . מטרים24 :מרחק מערוץ זרימה קרוב

  .שניה/ק" מ3.8 :לכיוון המתחם)  שנהמאהפעם ב (1%ספיקת תכן להסתברות של 

חפירת תעלה טרפזית  :  למתחם מהאגן החיצוניעיםיאמצעים להטיית מי נגר המג

 מסביב למתחם 1:3בעומק של כחצי מטר ובשיפוע של ,  מטר2היקפית ברוחב תחתית של 

 מטר לאורך החלק הדרומי 1ביצוע סוללת הגנה בגובה של , עם מוצא לכיוון נחל  שוכה

  .של המתחם

  

  :N 6אתר 

לכביש בצמוד ,  לישוב אדרתשדה חקלאי בעמק שנמצא דרומית מזרחית: תאור מקום

  .אספלט החוצה את השטח החקלאי

  . דונם146 :שטח אגן זרימה חיצוני

  .שטח חקלאי לגידולי שדה :תכסית מקומית

  . מטרים616 :מרחק מערוץ זרימה קרוב

  .שניה/ק" מ0.7 :לכיוון המתחם)  שנהמאהפעם ב (1%ספיקת תכן להסתברות של 

חפירת תעלה טרפזית  : חם מהאגן החיצוניעים למתיאמצעים להטיית מי נגר המג

  . מסביב למתחם עם מוצא לכיוון אפיק נחל1:3היקפית בעומק של כחצי מטר בשיפוע של 
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  :חלופה מומלצת

שטח אגן ההיקוות וספיקת תכן . N4 היא חלופת  החלופה המומלצתמבחינה הידרולוגית

ל מעבר לגבול המתחם מרוחק מהנח. המגיעה מעבר לגבולות המתחם הינם זניחים

 HEC -RASנעשתה הרצה הידראולית בתוכנת , כדי להיות בטוחים בכך. השפעת הנחל

המאשרת כי מתחם הקידוח בחלופה זו נמצא מעבר לפשט ההצפה הצפוי לנחל חכליל 

  .שנה 100-בספיקות תכן קיצוניות אחד ל

  

  ים לאתרים שוניםיסיכום נתונים הידרולוג: 2.5.4' טבלה מס

נקודת 
 קידוח

שטח אגן 
  זרימה

 )דונם(חיצוני 

תכסית 
  מקומית

 באזור הקידוח

  מרחק מערוץ
)מטרים(זרימה 

ספיקת תכן 
 2%להסתברות  

 )שניה/ק"מ(
N1 58.7 0.6 490 שטח חקלאי 

N2 44.4 0.45 50 שטח חקלאי 

N3 64.2 2.3 231 שטח חקלאי 

N4 24.5 0.11 112 שטח חקלאי 

N5 1075 3.8 24 שטח חקלאי 

N6 146 0.7 616 שטח חקלאי 

  

  



  

146 
  

 

  תנאים מטאורולוגיים מקומיים והפוטנציאל לזיהום אוויר  2.5.10

הערכת הפוטנציאל ליצירת מפגעי זיהום אוויר בשלב ההקמה ובשלב ההפעלה נשענה על 

  :פרמטרים אלו

יש להדגיש כי טווח . ' מ500עד ) מוסדות חינוך, מגורים(מרחק משימושים רגישים  -

  . יותרההשפעה הממשי יהיה קטן 

 .טופוגרפיה מקומית ותנאי חספוס קרקע העשויים להגביל את פיזור המזהמים -

, להשפיע על פיזור הזיהום) או עלולים(קיומם של תנאי מיקרואקלים העשויים  -

על פי נתוני (בהתייחס לנתוני הרוחות הידועים השוררים במרחב החיפוש הריאלי 

 ). הרוח של התחנה המטאורולוגית בבית שמש
  .רכה הינה איכותית בלבדההע

  

  . ל בהתייחס לכל אתר ואתר" מסכמת את הפרמטרים הנ2.5.5' טבלה מס

  

    הפרמטרים להערכת מפגעי איכות האוויר מהאתרים השונים: 2.5.5' טבלה מס  

  האתר
הישוב 

  המושפע

מרחק 

לאתר 

  )'מ(

המצאות 

שימוש 

רגיש בטווח 

  ההשפעה

 טופוגרפיה
חספוס 

 קרקע
תנאי 

 מיקרואקלים 
  פיזור הזיהום

N1 
  בית האלה

  )בית אבות(
  כן  290

לא 

  מורכבת
  לא מוגבל ויעיל  אין  יער קרוב

N2 
  בית האלה

  )בית אבות(

200  

  
  כן

לא 

  מורכבת
  לא מוגבל ויעיל  אין  יער קרוב

N3  
  בית האלה

  )בית אבות(
  מוגבל  בערוץ נחל  אין  מורכבת  כן  230

N4 
  בית האלה

  )בית אבות(
  לא  750

לא 

  מורכבת
  לא מוגבל ויעיל  אין  אין

  לא  1000  בית האלה
N5  

  לא  1000  גבעת ישעיהו
  יער קרוב  מורכבת

בהתפצלות 

  ערוצי נחלים
  מוגבל

N6  בערוץ נחל  אין  מורכבת  גבולי  450  אדרת  
 ובלתי מוגבל

  יעיל

  

חלופות המיקום המועדפות הן , ובהתחשב בפרמטרים שלעיל, על פי הניתוח המוצג בטבלה

N4 )אשונהעדיפות ר (ו-N5) עדיפות משנית.(  
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   פוטנציאל מפגעי הרעש 2.5.11

מקור הרעש הדומיננטי המשפיע על הסביבה הינו מערך הכבישים העוברים באזור 

 כלי 373- נפחי התנועה השעתיים בכבישים אלו הינם כ,עם זאת. ומתחברים בצומת האלה

בשעות השיא והם ) לעיל 1.10.1' ראה טבלה מס (38 כלי רכב בכביש 620- וכ375רכב בכביש 

 האזור הינו שקט למדי ורעשי הרקע השוררים ,לפיכך.  באופן ניכר בשעות הלילהקטנים

. בישובים המרוחקים מצירי התנועה הינם נמוכים ומאפיינים אזורים כפריים שקטים

במדידות שביצענו מצאנו כי רעשי הרקע האופייניים השוררים בישובים הכפריים נעים בין 

dBA30-45בשעות היום והם דועכים ל - dBA25-30)  90L (בשעות הלילה.  

  

  :נגזרה מהפרמטרים הבאיםהערכת פוטנציאל הרעש העלול להיגרם בסביבת כל אתר 

  .מ" ק1עד ) מוסדות חינוך, מגורים(מרחק משימושים רגישים  -

 .י טופוגרפיה"מיסוך ע -

 .ושפע ממנולמקום העתיד להיות מ/היחסים הגיאומטריים שבין האתר לישוב -
  

לצורך הערכת פוטנציאל המפגע חושב טווח מפלסי הרעש החזויים על בסיס מדידות הרעש 

חיזוי הרעש נערך בהתייחס למקור קול . שבוצעו בסמוך לאתר קידוח הסקר ליד בית גוברין

החישוב הוא ראשוני וכללי (בלא להתחשב בהגברת הרעש עקב נשיבת רוחות , נקודתי

, י טופוגרפיה"כגון במיסוך ע, בחלק מהפרמטרים.  חצי כמותיהניתוח הוא). מאוד

  . התחשבנו באופן איכותי בלבד

  

  :החישוב נערך על בסיס הנחות אלו

 dBA87הינו ) ללא אמצעי השתקה מיוחדים(המפלס המצטבר המאפיין את האתר  -

  . הצפוףיםהקידוחמבנה ממרכז '  מ15במרחק 

 .י מקור קול נקודתי"הדעיכה הינה עפ -

 .Hz 500-החישוב נערך ל.  לחות70%-  ו200Cנאים האקלימיים הינם הת -

 .dBA5-10י טופוגרפיה שקולה להפחתה שבין "חסימה ע -

 .פרדסים הוזנח/שטח יער, י מבנים חקלאיים"מיסוך ע -

 .בליעת הקרקע הוזנחה -

 .ההנחה היא כי הקידוח יפעל ברציפות בכל שעות היממה -

לפי מקום דומה לישוב בו (או על פי הערכה י מדידה "רעש הרקע בכל ישוב נקבע עפ -

  ).בוצעה מדידה

  

הישובים . ל בהתייחס לכל אתר ואתר" מסכמת את הפרמטרים הנ2.5.6' טבלה מס

  .גבעת ישעיהו ואדרת, שריגים-ליאון, המושפעים הינם בית האלה
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    הפרמטרים להערכת מפגעי הרעש מהאתרים השונים: 2.5.6' טבלה מס

 האתר
הישוב 
  פעהמוש

מרחק 
 )'מ(לאתר 

יחסים 
  גיאומטרים

מיסוך 
  טופוגרפי

מפלס חזוי 
  מחוץ למבנה

  
רעש רקע 

)90L(  
 פוטנציאל ההשפעה

N1  בית האלה
  )בית אבות(

290  
על גבעה מעל 

  האתר
  60-65  אין

  יום-45
  לילה-30

   בכל שעות היום-כן

 בית האלה
  )בית אבות(

200  
על גבעה מעל 

  האתר
  65-70  אין

  יום-45
  לילה-30

  בכל שעות היום-כן
N2 

  1100  שריגים-ליאון
במפלס 
  האתר

  35-40  קיים
   ביום-30-35

  בלילה-> 25
פוטנציאל המפגע 

  נמוך 

N3  
בית האלה 

  )בית אבות(
230  

על גבעה מעל 
  האתר

מיסוך 
  חלקי

55-60  
  יום-45
  לילה-30

  בכל שעות היום-כן

N4  בית האלה
  )בית אבות(

750  
על גבעה מעל 

  האתר
מיסוך 
  יחלק

40-45  
  יום-45
  לילה-30

עלול להתקיים 
  בשעות הלילה

  35-40  קיים  על גבעה  1000  בית האלה
   יום-45

  בלילה- 30
פוטנציאל המפגע 

  N5  נמוך
  35-40  קיים  על גבעה  1000  גבעת ישעיהו

  יום– 35-40
  בלילה- 25-30

פוטנציאל המפגע 
  נמוך

N6  450  אדרת  
על גבעה מעל 

  האתר
מיסוך 
  חלקי

45-50  
  * יום-20-30

   לילה->25
  בכל שעות היום -כן

  . שריגים- על פי מדידות שנערכו בישוב עגור ובליאוןהערכה * 

  

והן בהתייחס " 1990לתקנות "הטבלה הבאה מנתחת את פוטנציאל ההשפעה הן בהתייחס 

  .לרעשי הרקע הנמוכים במיוחד השוררים בסביבה

  

  )ללא אמצעי השתקה(ם השונים פוטנציאל ההשפעה של רעש בישובי: 2.5.7' טבלה מס

58מפלס מותר

  הישוב
  לילה  יום

N1N2  N3 N4 N5  N6 

  35  45 בית האלה

עלולה להיגרם חריגה מתקני 
ישמע בבירור בכל שעות . הרעש
הפתרון מחייב אמצעים .  היום

  .מיוחדים

עלולה להיגרם חריגה 
מתקני הרעש בשעות 

הרעש ישמע . הלילה 
האמצעים . בשעות אלו

למניעת ההפרעה 
  פשוטים

-  -  

-ליאון
  שריגים

50  40  -  

לא צפויה 
חריגה 
, מהתקנות

הרעש עלול 
להישמע 

מניעת . בלילה
ההפרעה 
  פשוטה

-  -  -  -  

גבעת 
  ישעיהו

50  40  -  -  -  -  

לא צפויה חריגה 
הרעש , מהתקנות

עלול להישמע 
בלילה מניעת 
  ההפרעה פשוטה

-  

  -  -  -  -  -  40  50  אדרת

 צפויה חריגה בשעות
הרעש ישמע . הלילה

בברור בכל שעות 
הפתרון . היום

מחייב אמצעים 
  שאינם פשוטים

  

                                                           
 . הערך מתייחס למפלס מותר בתוך המבנה. 1990-ן"תש) רעש בלתי סביר(לפי התקנות למניעת מפגעים  58

)Leq( 
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  :להלן עיקרי המסקנות

הפעלת הפרויקט באתר זה לא תגרום .  ההשפעה הקטנה ביותר מהיבט הרעשN5לאתר   .א

אולי כלל (לחריגה מתקני הרעש ותשמע אולי רק בקושי על רקע מפלסי הרעש הקיימים 

 . י להפחית את הרעש לרמה שלא תשמע בישוב אין כל קוש.)לא

 

למרות שלכאורה מפלסי הרעש צפויים לחרוג .  היא השניה בסדר העדיפות4Nחלופה   .ב

היא נמוכה וניתן למנוע אותה , אם בכלל, הרי שהחריגה הצפויה, מהערך המותר בלילה

 . לחלופה זו היתכנות טובה מהיבט הרעש, לפיכך. באמצעים פשוטים

 

 . הן החלופות בהן פוטנציאל ההשפעה הוא הרב ביותר N1-N3חלופות   .ג

 

מפלסי הרקע השוררים בישוב זה נמוכים במיוחד .  צפויה להשפיע על אדרתN6חלופה   .ד

ועל כן גם אם יופחת הרעש לרמה המותרת על פי החוק הוא ישמע , גם בשעות היום

אך יש לה  ,N1-N3לחלופה זו עדיפות על חלופות . בבירור במבנים הסמוכים לאתר

 .N4-ו  N5 חסרון בהשוואה לחלופות
  

  דרכי גישה 2.5.12

 והגישה אליהם תתבצע 38 מצויים בסמוך לכביש N4- וN1 ,N2 ,N3אתרים  .1

עפר קיימות היוצאות ממנו בפניות ימניות /אספלטבאמצעות דרכי כן באמצעותו ו

  :כדלקמן

  במסלול לכיוון38 תתאפשר באמצעות דרך היוצאת מכביש N1הגישה לאתר  

, משם. לכיוון בית העלמין המקומי,  מטר מדרום לצומת האלה700-כ, דרום

חלק מהדרך . עוברת הדרך בגבול שבין שטחי החקלאות לבין יער בריטניה

  . מסומן במפת סימון שבילים

 בתוואי המתואר 38 תתאפשר באמצעות אותה ירידה מכביש N2הגישה לאתר  

וליים מערביים של היער בתחום הדרך קצרה יותר ועוברת בש, עם זאת. N1-ל

  . חלק מדרך הגישה עוברת בתחום פארק בריטניה, דרך צרה

במסלול , 38 תתאפשר באמצעות דרך סלולה היוצאת מכביש N3הגישה לאתר  

  .הדרך מסומנת במפת סימון שבילים. לכיוון צפון

  .     לעילה שתוארN1 הינה דרך הגישה לאתרN4הגישה לאתר  

  . צע בדרך אספלט היוצאת מדרום לצומת האלה תתבN5הגישה לאתר  .2

הדרך אינה ). רוגלית( תתבצע בדרך סלולה היוצאת מנווה מיכאל N6הגישה לאתר  .3

. דרך זו מגיעה לשטחים החקלאיים המצויים מדרום לישוב. עוברת בתוך הישוב

  .הדרך מופיעה במפת סימון שבילים
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 לצורך התאמה לכלים בהגיזום של צמחיה קרווכל דרכי העפר תדרושנה הסדרה 

  . כבדים

  

  . לעיל2.3.5' דרכי הגישה מוצגות בתשריט מס

  

  סיכום החלופות 2.5.13

  . שלהלן מסכמת את המאפיינים של חלופות המיקום לפיילוט2.5.8' טבלה מס

  

   סיכום המאפייניים הסביבתיים של כל אתר :2.5.8' טבלה מס

 
 N1  N2 N3 N4 N5  N6 

ם 
בי
רו
ק

ע 
ק
קר

י 
ש
מו
שי

 
 

ית צפון מערב •
, לצומת האלה
לתחנת הדלק 
  ולבית האלה

מצפון ליער  •
 בריטניה

  38ליד כביש  •

מערבית לצומת  •
לתחנת , האלה

הדלק ולבית 
 האלה

, 38ליד כביש  •
  כיבוימול תחנת 

מדרום ליער  •
  בריטניה

מדרום לצומת  •
לתחנת , האלה

הדלק ולבית 
 האלה

, 38ליד כביש  •
מדרום ובסמוך 

  כיבוילתחנת 

 צפון 750-כ •
 מערבית לבית

  האלה

 מצפון •
 ליער וממזרח
  בריטניה

מ " ק1-כ •
דרום מזרחית 
 לבית האלה

מ " ק1-כ •
צפון מזרחית 
 לגבעת ישעיהו

'  מ750-כ •
מזרחית 

  38לכביש 

' מ 400-כ
דרום מערבית 
  למושב אדרת

ח 
ט
ש
 ב
ש
מו
שי
ה

ת
ני
תכ
ה

 
 

, חקלאי דהש  שדה חקלאי  שדה חקלאי  שדה חקלאי
חממה לצד 

  נטושה

שדה חקלאי 
מוקף חורש 

  טבעי

   חקלאישדה

קע
קר

י 
וד
יע

  
פ
ע

"
ת
יו
וז
ח
מ
 ו
ת
יו
רצ
א

ר 
א
ת
מ

ת 
יו
כנ
ת

י 
 

 

 יערות בסביבת האתרים ממזרח וממערב -22א "תמ •
יער טבעי לטיפוח ויער פארק , יער נטע אדם (38לכביש 
 )קיים

 שמורת טבע של שיטה מלבינה צפון מזרחית -8א "תמ •
 לצומת האלה

מרקם שמור משולב ואזור בעל רגישות נופית – 35א "תמ •
 מכלול נופיאו בצמוד לבתוך . בתית גבוההסבי

צומת מוגדרת  בקרבת  שטחי חקלאות ויער-1מ "תמ •
 שמורת נוף נחל האלהו
 צומת האלה וסביבתה מוגדרים כאזור נחל -30/1מ "תמ •

מצפון לכביש . נוף כפרי פתוח/וסביבותיו וכאזור חקלאי
. י בהו מצ1N מוגדרת רצועה של מעבר אקולוגי שאתר 375

  צומת מוגדרים שטחי יערותבסביבת ה

 -22א "תמ •
יער נטע אדם 

ממערב 
 ומדרום לאתר

 35א "תמ •
מרקם שמור 

מכלול , משולב
נופי  ושטח 

בעל רגישות 
סביבתית 

 גבוהה
 1מ "תמ  •

 אזור חקלאי
מ "תמ •

אזור 30/1
נוף / חקלאי

כפרי פתוח 
בתוך רצועה 

של מעבר 
אקולוגי ואזור 
  נחל וסביבתו

 -22מ "תמ •
יער טבעי 
צפון לטיפוח  מ

וממזרח לאתר 
ויער טבעי 

לשימור 
  מדרום לאתר

– 35א "תמ •
מרקם שמור 

משולב ואזור 
בעל רגישות 

נופית 
סביבתית 

 המוקף גבוהה
אזור יער ב

 ויעור
 -1מ "תמ •

 אזור חקלאי
 -30/1מ"תמ •

/ אזור חקלאי
נוף כפרי 

מסביב . פתוח
 לאתר יערות

  

 -22א "תמ •
יער פארק 

דרומית 
 לאתר

 -35א "תמ •
מרקם שמור 

ב משול
ובשטח בעל 

רגישות 
סביבתית 

 נופית גבוהה
 -1מ "תמ •

 אזור חקלאי
מ "תמ •

  אזור -30/1
חקלאי נופי 
  וסביבו יער
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 N1  N2 N3 N4 N5  N6 

פי
 ל
קע
קר

י 
וד
יע

ת  
טו
ור
פ
מ

ת 
יו
כנ
ת

 
 

קרקע חקלאית   871/קרקע חקלאית לפי מי
  200/לפי מי

קרקע 
חקלאית לפי 

  29/משי

ת 
כב
ש

י 
וב
ע

וי
ס
כי
ה

 
 

  ' מ250'                 מ 230'                 מ 250  '                מ 240              '     מ 280'                      מ260
  

מל
ש
ח

ו 
ק

 
 

התחברות  •
ישירה לקו 

החשמל העובר 
  38לאורך כביש 

התחברות ישירה  •
לקו החשמל 

העובר לאורך 
  38כביש 

דורש אישור של  •
  ל"קק

התחברות  •
לחשמל על 

בסיס הצבת 
קו חשמל זמני  

  לאתר עד

קו חשמל  •
מגיע עד 
 .לאתר

דורש חידוש  •
  הרשת

התחברות  •
לחשמל על 

בסיס הצבת 
קו חשמל 

זמני עד 
 700-כ (אתרל
  )'מ

התחברות  •
לקו 

מאדרת 
והצבת 

עמודים 
המקיפים 

את הישוב 
   .אתרעד ל

ם
מי

ו 
ק

 
 

קו מים   38קו מים עובר לאורך כביש 
מהשדות 
  החקלאיים

קו מים 
מהשדות 
  החקלאיים

קו מים 
מהשדות 

  חקלאייםה

חל
לנ

ה 
רב
ק

 
 

מדרום '  מ500-כ
  לערוץ נחל האלה

מצפון '  מ50-כ
  הכשוערוץ נחל ל

 ערוץ נחל שוליב
הערוץ . שוכה

 מעובד לחקלאות

גדת נחל האלה 
 130-נמצאת כ

ממזרח ' מ
לאתר ונחל 

-חכליל עובר כ
ממערב '  מ20

  לאתר

-כ  נמצאהאתר
מצפון '  מ25
  נחל שוכהל

 הקידוחאתר 
עובר המוצע 

' מ 600-כ
מצפון לערוץ 

  נחל שוע

בע
ט

ת 
רו
מו
ש
 ל
ה
רב
ק

/
ת
רו
יע

/
  

ם 
קי
אר
פ

 
 

דרום ' מ 600 •
מערבית 

לשמורת שיטה 
  מלבינה

מצפון ובצמוד  •
ליער פארק 
  בריטניה

בצמוד וממזרח 
לגבולו המערבי של 
  יער פארק בריטניה
-נמצא במרחק כ

ממערב '  מ100
  לשמורת תל שוכה 

ממזרח ומדרום 
לאתר משתרעים 

  יערות
  

ל גן לאומי ת
עזקה מצוי 
 מצפון לאתר

יער בריטניה ו
משתרע מדרום 

לו וממערב 
-במרחק של כ

'  מ280-ו 200
  ממנו בהתאמה

מדרום , ממזרח
ומצפון  לאתר 

משתרעים 
יערות ושמורת 

  תל שוכה

/ אין שמורות
/ פארקים

יערות בקרבת 
  האתר

י 
יל
שב

ם  
לי
יי
ט
מ

 
 

שביל מטיילים על 
גבול פארק 
  בריטניה

שביל מטיילים על 
 פארק גבול

  בריטניה

שבילי מטיילים 
עוברים מדרום 

  לאתר

הגישה לאתר 
בדרך עפר 

המשמשת גם 
את מבקרי יער 

  בריטניה

שבילי מטיילים 
עוברים מדרום 
  ומצפון לאתר

שביל 
' מטיילים מס

 עובר 12130
  מדרום לאתר
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 N1  N2 N3 N4 N5  N6 

רי
פ
ס
יו
הב

ב 
ח
מר
 ל
ה
מ
א
ת
ה

 
 

אזור חיץ  •
  מבוקר

מכלול עמקי  •
  נחלים

מסדרון דרך  •
  היסטורית

  ץ מבוקראזור חי •

מסדרון דרך  •
  היסטורית

אזור חיץ  •
  מבוקר

מכלול נוף  •
  קדומים

מסדרון דרך  •
  היסטורית

אזור חיץ  •
  מבוקר

מכלול עמקי  •
  נחלים

  

אזור גלעין  •
 מבוקר

מכלול נוף   •
 קדומים

לצד מסדרון  •
דרך 

  היסטורית

אזור חיץ  •
  מבוקר

מסדרון  •
דרכים 

 היסטוריות
בצמוד  •

לדרך 
היסטורית 

בעלת 
חשיבות 
 בינונית

נוף מכלול  •
 קדומים

מרחב  •
היסטורי 

 ארכיאולוגי 

ם 
יי
ת
זו
ח

ם 
כי
ער

 
 

שטח חקלאי  •
 גידולי שדה

צמידות לציר  •
 מטיילים

קרבה לשטח  •
  מופר

שטח חקלאי  •
 גידולי שדה

 לציר צמוד •
 מטיילים

 לשטח קרבה •
  מופר

 חקלאי שטח •
 שדה גידולי

 לציר צמוד •
 מטיילים

 לשטח קרבה •
  מופר

 חקלאי שטח •
  עונתי בגידול

מרוחק  •
מצירי 
 ליםמטיי

נצפות קרובה  •
   נמוכה–

שטח חקלאי  •
 עונתי

ציר מטיילים  •
 משני

  נצפות נמוכה •

שטח  •
חקלאי 
 עונתי

קרבה  •
לצירי 

 מטיילים
 נצפות •

  מישוב

ם 
רי
ת
א
 ו
ת
ש
ור
מ

י 
רכ
ע

ם
יי
וג
ול
א
כי
אר

 
 

מצוי בתחום 
אתרים 

  םיארכיאולוגי

מצוי בתחום 
אתרים 

  םיארכיאולוגי

מצוי בתחום 
אתרים 

  יםיארכיאולוג

מצוי בתחום 
אתר 
   יאולוגיארכ

מצוי בתחום 
אתר 

  ארכיאולוגי

אינו נכלל 
בתחום אתר 
  ארכיאולוגי

ז 
קו
ני
ה

ת 
רכ
מע

 
 

 58.7: שטח אגן •
  דונם

: מרחק מערוץ •
  ' מ490

ספיקת תכן  •
1% :0.6 
  שנייה/ק"מ

 44.4: שטח אגן •
  דונם

: מרחק מערוץ •
  ' מ50

: 1%ספיקת תכן  •
  שנייה/ק" מ0.45

: שטח אגן •
   דונם64.2

: מרחק מערוץ •
  ' מ251

 תכן ספיקת •
1% 2.3 
  שנייה/ק"מ

: שטח אגן •
   דונם24.5

מרחק  •
 128: מערוץ

  'מ

ספיקת תכן  •
1% :0.11 
  שנייה/ק"מ

: שטח אגן •
   דונם1075

מרחק  •
  ' מ24: מערוץ

ספיקת תכן  •
1% :3.8 
  שנייה/ק"מ

: שטח אגן •
   דונם146

מרחק  •
 616: מערוץ

  'מ

ספיקת תכן  •
1% :0.7 
  שנייה/ק"מ

יר
וו
א

ם 
הו
זי
 ל
אל
צי
טנ
פו

 
 

קרבה  •
לשימושים 

בית (רגישים 
  )האלה

תנאי חספוס  •
קרקע 

המגבילים את 
  הפיזור

קרבה רבה  •
לשימושים 

בית (רגישים 
  )האלה

תנאי חספוס  •
קרקע המגבילים 

  את הפיזור

קרבה רבה  •
לשימושים 

בית (רגישים 
  )האלה

תנאי  •
מיקרואקלים 

וטופוגרפיה 
המגבילים את 

  הפיזור

אין שימושים  •
רגישים 
  קרובים

 -שטח פתוח  •
פיזור 

יעיל מזהמים 
  ובלתי מופרע

אין שימושים  •
רגישים 
 קרובים

תנאי  •
מיקרואקלים 

וטופוגרפיה 
המגבילים 
  את הפיזור

מרחק  •
 גבולי 

לשימושים 
רגישים 

  ) אדרת(

תנאי  •
טופוגרפיה 
המגבילים 
  את הפיזור

ל 
א
צי
טנ
פו

ש
רע

י 
גע
פ
מ
ל

 
 

פוטנציאל ניכר 
להפרעה בבית 
האלה לרבות 

חריגה מהתקנים 
  המותרים

פוטנציאל ניכר 
רעה בבית להפ

האלה לרבות 
חריגה מהתקנים 

  המותרים

פוטנציאל ניכר 
למפגעי רעש 
  בבית האלה

פוטנציאל    פוטנציאל נמוך למפגעי רעש
להפרעה 
באדרת 
וחריגה 

מהתקנים 
  המותרים
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 N1  N2 N3 N4 N5  N6 

ה 
ש
גי

י 
רכ
ד

 
 

דרך אספלט  
היוצאת מכביש 

 ומתחברת 38
לדרך עפר 

העוברת בסמוך 
  .לשולי היער

חלק מהדרך 
מסומן במפת 

  שביליםסימון 

דרך היוצאת 
 ועוברת 38מכביש 

בחלקה בתחום יער 
בריטניה ובחלקה 
בגבול שבין היער 

לשטחים 
  .חקלאיים

חלק מהדרך 
מסומן במפת 
  סימון שבילים

 דרך סלולה
היוצאת קצרה 

  .38מכביש 
הדרך מסומן 
במפת סימון 

  .שבילים

דרך סלולה  
היוצאת מכביש 

 לכיוון פארק 38
בריטניה 

וירידה לדרך 
הנעה  על עפר 

גבולו הצפוני 
של יער 
  .בריטניה

חלק מהדרך 
מסומן במפת 
  סימון שבילים

דרך סלולה 
היוצאת מכביש 

38.  
הדרך מסומן 
במפת סימון 

  .שבילים
  

גישה דרך  •
נווה מיכאל 
גישה ארוכה 

, 38מכביש 
דרך גבעת 

קטע (ישעיהו 
, )סלול

בהמשך 
בתוואי נחל 

 .שוע
דרך מאושרת 

  200/לפי מי



  

154 
  

 

  פות ובחירת חלופת המיקום המועדפת ניתוח החלו 2.6

  אמות מידה לבחינת החלופות 2.6.1

ו לבחינת החלופות הן אמות המידה שנהוג לעשות בהן שימוש ראמות המידה שנבח  

. שלוש שניםהפיילוט הינו פרויקט זמני שמשכו כ. לצורך ניתוח פרויקטים בשלב הקבע

לא (ירוט אמות המידה להלן פ. למרות זאת בחרנו לנתחו כאילו היה פרויקט של קבע

  ):לפי סדר החשיבות

  

 הידרולוגי-התאמה לחתך הגיאולוגי  .א
אמנם כל האתרים . היבט זה מהווה שיקול חשוב ומכריע בבחירת מיקום הפיילוט

-200עובי החומר הטפל (שנבחנו עונים על דרישת ההיתכנות הבסיסית של הפרויקט 

לים של עשרות מטרים בעובי אולם בבדיקה מפורטת נמצא כי קיימים הבד, )'מ 280

ההבדלים בעובי שכבת החומר הטפל בין האתרים גוזרים עומק . זה בין החלופות

המגיע לכדי יותר , ) קידוחים באתר24מתוכננים (בכלל הקידוחים , קדיחה מצטבר

  . זמניםהעלויות ולוחות ה, עומק הקידוח משפיע על הדיוק ,לפיכך. מ" ק1- מ

סטייה מהאנך המדויק גדלה ועלולה ליצור מרחקים לא ה, ככל שעומק הקידוח גדל

עלולים , בעקבות כך. אחידים בין קידוחי החימום ובינם לבין קידוחי ההפקה

ככל שגדל , בנוסף. להיווצר קשיים בתפעול הפיילוט וביעילות קבלת מוצרי הנפט

 על ההשלכות ,משך ההקמה והתפעול של הפיילוטגם יגדל , עובי החומר הטפל

 .  בתיות הנובעות מכךהסבי

 

 התאמה סטטוטורית   .ב
אמת המידה מתייחסת למידת ההתאמה שבין אתר הקידוח לבין התוכניות השונות 

אמת מידה זו חשובה בעיקר  .בכל הרמות הסטטוטוריות, המקודמות בכל תא שטח

  . הוא זמניפרויקט של קבע ואין לה חשיבות רבה כאשר הפרויקטכאשר דנים ב

  

   שימושי קרקעקונפליקטים עם  .ג

שטח האמת המידה מתייחסת לקונפליקטים עם שימוש הקרקע הקיים בתוך 

שטח האם ה, כפרדס או כמטע, האם השטח משמש כשדה חקלאי: למשל. המוצע

אמת מידה זו מבטאת את יכולת השיקום של האתר . 'ללא עיבוד וכואו מופר 

מש לגידולים יש להעדיף שטח המש, כך למשל. ותהליך השבתו לשימוש הקודם

עונתיים על פני שטחי פרדס או מטע ואלו עדיפים כמובן על פני שטח שאינו מופר 

  .כלל או על פגיעה שאינה הפיכה

מלכתחילה  כיוון שהאתרים נבחנו ,של אמת המידה במקרה זה מוגבלתחשיבותה 

  .  כך שלא יווצר קונפליקט עם שימושי קרקע
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 פוטנציאל הפגיעה בערכי טבע  .ד
המצויים בסביבה מהווה אחת מאמות המידה ) חי וצומח(בערכי הטבע הפגיעה 

למרות . בניתוח נלקחו בחשבון השפעות ישירות והשפעות עקיפות. החשובות ביותר

או שתחייב הליך , פגיעה בערכי טבע עלולה להיות בלתי הפיכה,  הוא זמנישהפיילוט

, הטבעית בכל אתר הבחינה התמקדה בזיהוי המערכת ,על כן. שיקום מאוד ארוך

  .חשיבותה וערכיותה ויכולת השיקום שלה לאחר סיום העבודות

  

 התאמה לתכנית המרחב הביוספרי  .ה
 כפי ,ערכיות המקום לבין חלופת המיקוםאמת מידה זו מתייחסת להתאמה שבין 

    .במפות המרחב הביוספרישבאה לידי ביטוי 

  

 םפוטנציאל הפגיעה בערוצי נחלים ובמסדרונות אקולוגיי  .ו
ערוצי הנחלים מהווים מערכות אקולוגיות רגישות בדרך כלל ומסדרונות למעבר 

, עם זאת. הפרויקט נקודתי ולכן השפעתו על קיטוע המסדרון מוגבלת. בעלי חיים

  . בשל חשיבותם של ערוצי הנחלים ניתן משקל לפגיעה בהם גם בעבודה זו

 

 מפגעי רעש  .ז
אך גם בהתייחס ,  ביחס לתקני הרעשפוטנציאל מפגעי הרעש העלולים להיגרם נבחן

אך גם , בניתוח ההשפעות התייחסנו למגורים ומבני ציבור. לרעשי הרקע הקיימים

  .  המהווים מוקדי משיכה לפעילות נופש ופנאי,להשפעות על שטחים פתוחים רגישים

 

 מפגעי זיהום אוויר ואבק  .ח
ולים להיגרם אמת המידה בוחנת את הפוטנציאל למפגעי זיהום אוויר ואבק העל

  . לשימושי קרקע רגישים ולשטחים פתוחים המצויים בסמוך לאתר הקידוח

  

 השפעה על הנוף ונצפות  .ט
 ופוטנציאל הפגיעה החזותית , מנקודות שונות במרחב, של האתרמידת הנצפות

ההשפעות . אתר יופעל באופן זמני בלבדהלמרות ש, נבחנו אף הם, הגלום בכל אתר

שבילי מטיילים ואתרי , בים והן בהתייחס לכבישיםנבחנו הן בהתייחס לישו

  .   מבקרים

.  יש השפעה קבועה בנוףפרויקטנדגיש כי לאמת מידה זו חשיבות בעיקר כאשר ל

-  על קיימותים שונים בארץ ממוקמים בסמוך לדרכיםפרויקטאתרי עבודה רבים ב

רי לנצפות את. מנת לאפשר גישה נוחה ולהמנע מהצורך להכשיר דרכים חדשות

יעילות , גישה נוחה( ביחס לשיקולים האחרים ,עבודה ניתן בדרך כלל משקל מועט

  .כאשר מדובר באתרי עבודה זמניים) העבודה ועוד
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 זמינות התשתיות  .י
מהווה שיקול ,  קו מים וקו חשמל-זמינות התשתיות ההכרחיות להפעלת האתר 

וכים למקור מים למעשה כל האתרים שנבחנו סמ. נוסף בבחירת החלופה המועדפת

  . אך מורכבות הסדרת התשתיות שונה בין האתרים, ולקווי מתח

  

 דרכי גישה  .יא
אמת המידה בוחנת האם האתר נגיש והאם השימוש בדרך הגישה אליו עלול לגרום 

למרות . י האתר עצמו"לנזקים סביבתיים נוספים על אלו שעלולים להיגרם ע

 נלקח בחשבון המעבר ,יחסיתמצומצמת שתנועת כלי הרכב בדרך הגישה תהיה 

  . כגון בתחום יער בריטניה, בתוך ישוב וכן המעבר בתחום שטח רגיש

  

  י אמות המידה"המתודולוגיה לניתוח החלופות עפ 2.6.2

 במסגרת ניתוח החלופות שקלנו את הצורך לתת משקולות לאמות המידה השונות

שהיא עלולה להיות  כיוון ,שיטת הערכה זו נדחתה על ידנו. ות ציונים מספרייםעבאמצ

ידי -על(כר נרחב למחלוקות הנובעות מעדיפויות אישיות או למניפולציות בלתי רצויות 

שימוש בציון שניתן לכל חלופה בכל נושא ודירוג חשיבותו של הנושא ביחס לנושאים 

 של נושא מסוים ביחס לנושאים ת לקבוע את חשיבותו היחסילא ראינו לנכון. )האחרים

פונקצית מאחר ש) ?היפךלאו אולי ?  ממפגע נופי2פגע רעש חשוב פי האם מ(האחרים 

למשל ציון החלופה בנושא הרעש הוא (פיה נקבע הציון של כל אתר בכל נושא -הערך על

על כן מצאנו לנכון לדחות שיטה זו ולהעדיף על . אינה ידועה למעשה) 'וכו? בינוני? טוב

י החשיבות שיש להעניק להיבטים " עפ, בשלבים"בחירה וניפוי"פניה שיטת ניתוח של 

  : כדלקמן, השונים) או לנושאים הכלליים(

  

  : אמות המידה סווגו לקבוצות הבאות 

  ).על האזורים הבנויים(אמות מידה המתייחסות להשפעות על האדם   .א

 . אמות מידה המתייחסות להשפעות על שטחים פתוחים וערכי טבע  .ב

 .  הפרויקט והפעלתואמת מידה המתייחסת למורכבות הביצוע של  .ג

 .אמת מידה המתייחסת לקונפליקטים עם שימושי קרקע ויעודי קרקע  .ד
  

 דונם 13- כשל אופרטיבי הפרויקט המוצע הינו פרויקט נקודתי המשתרע על פני שטח 

בגלל ממדיו המצומצמים והקריטריונים שהוגדרו . ואשר הפעלתו הינה זמנית

יש להערכתנו להעניק את , )2.3 סעיף ראה(מלכתחילה לצורך בחינת חלופות המיקום 

ההיבט השני בחשיבותו הינו . החשיבות העיקרית להשפעות הפרויקט על האדם

ההיבט שיש לתת לו את המשקל הנמוך ביותר הינו . פוטנציאל הפגיעה בערכי הטבע

עקב הזמניות של הפרויקט ועקב , הקונפליקט עם שימושי הקרקע ויעודי הקרקע

הוגבל מראש לאתרים שהשימושים בהם לא יפגעו או שהם ברי העובדה כי החיפוש 

  . פשוט ויעיל, שיקום מהיר
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  :בחירת האתר המועדף נעשתה על כן בשיטה הבאה

בשלב הראשון נופו האתרים הנחותים ביותר מהיבט ההשפעה השלילית הצפויה   .א

 . להיגרם על ידם לאדם או לסביבה הבנויה

על השטחים הפתוחים ועל ערכי הטבע בשלב השני נופו האתרים שהשפעותיהם   .ב

 . הן החמורות ביותר

נבחנו על פי אמות ) במידה וישנם(האתרים שנותרו לאחר שלבי הניפוי לעיל   .ג

 . תוך מתן משקל רב יותר להיבט הביצוע וההפעלה, המידה האחרות
  

  

  : שיטת הניפוי והבחירה מודגמת באמצעות תרשים הזרימה הבא 

  

 
  :ניתוח כלל האתרים

  

  

  

  :' ניפוי שלב א

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : 'ניפוי שלב ב

  

  

  

  

  

  

  

 ההשפעות בחינת
 על האדם

זיהוי האתרים 
 בעלי עדיפות גבוהה

ניפוי האתרים בעלי 
 העדיפות הנמוכה

בחינת ההשפעות 
 על שטחים פתוחים

זיהוי האתרים 
ניפוי האתרים בעלי  בעלי עדיפות גבוהה

 העדיפות הנמוכה

בחינת עדיפות 
 תפעולית וביצועית 
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  י אמות המידה"ניתוח החלופות עפ 2.6.3

 מציגה את היתרונות והחסרונות של חלופות המיקום על פי אמות 2.6.1' טבלה מס

  . המידה השונות
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  סיכום היתרונות והחסרונות של כל חלופת מיקום :2.6.1' טבלה מס

  

  

  

  : מקרא

  

  

  

    N1 N2 N3  N4 N5  N6 
                  זיהום אוויר

              רעש

                  נוף ונצפות

השפעות על המרחב 

  הבנוי

  
                    דרכי גישה

                         פוטנציאל פגיעה בערכי טבע 

  התאמה לתכנית המרחב הביוספרי

                ערוצי נחלים ומסדרונות אקולוגיים 

השפעות על שטחים 

  פתוחים

                        מורשת/ לוגיה ארכיאו

              גיאולוגיה

  הנדסה              תשתית מים

              תשתית חשמל

              שימושי קרקע
 שימושי ויעודי קרקע

              יעודי קרקע

  יתרון   

  ניטרלי   

  חסרון  





 

  עיקרי המסקנות 2.6.4

 :ת קבוצו2-ניתוח החלופות מעלה כי ניתן לחלק את כלל החלופות ל  .א

שהינן החלופות הנחותות ביותר  N6-ו N1-N3קבוצה הכוללת את חלופות  

 . שלהם ניתן המשקל הרב ביותר בעלי ההשפעה על האדםמההיבטים הסביבתיים

 . שהשפעותיהן על האדם מצומצמות יותרN4-N5חלופות  

 השפעות שליליות על השטחים N5לחלופה , )N4-N5(ה השנייה צמבין החלופות בקבו  .ב

 .N4 משיקולים אלו יש להעדיף את חלופה ,על כן. הפתוחים

 והיבטים  התאמה גיאולוגיתשל מהיבטים N4-N5כאשר בוחנים את החלופות   .ג

 יתרון על פני 5ים כי לחלופה  מוצא, אשר קיבלו משקל נמוך יותר בניתוח,הנדסיים

 . N4חלופה 

א דווק, N4 יש איפה חסרונות מובהקים למדי בהשוואה לחלופה N5 הלחלופ  .ד

 N4על כן הוחלט לבחור בחלופה . משקל הרב ביותר בעבודה זוהמההיבטים להם ניתן 

 .כחלופת המיקום המועדפת
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 .29ל "תת, תסקיר השפעה על הסביבה לתחנת הכוח דליה .46

 .2011א "התשע) הוראת שעה) (ערכי איכות אוויר(י תקנות אוויר נק .47

 .1990ן "התש) רעש בלתי סביר(תקנות למניעת מפגעים  .48
  

 





  
  
  
  
  
  
  

  1' נספח מס
  

  הנחיות למסמך הסביבתי





 
 מדינת ישראל

 אנרגיה והמיםמשרד ה
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 4913_אפרילב 11_ נפט                                                                                                                      
 

ומבחני  (ניסיון)חיפוש קידוחי  –מסמך סביבתי המלווה לרישיון לצרכי חיפוש הכנת ל הנחיות 
 בשפלת יהודה פצלי שמן -פרויקט חלוץ  – ביבשה הפקה

 
  

מפצלי שמן הפקה לשם ביצוע קידוחי ניסיון ומבחני  – "(בקשהה"להלן ) מסמך סביבתי המלווה תוכנית חיפושים

 ."(מסמך"להלן ) פרויקט חלוץ – בשפלה הדרומית

באמצעות חימום תת ת נפט סביבתית של הפקהכלכלית וה, מטרת פרויקט החלוץ לתת מענה להיתכנות הטכנולוגית

ש שנים ועם סיומו השטח שבו ובמהותו זהו פרויקט זמני שימשך עד של. בשפלת יהודה סלעי המקורקרקעי של 

 .יעשה שימוש יפונה וישוקם

בהתבסס על מסגרת הנחיות להגשת מסמך סביבתי המלווה , האנרגיה והמיםנכתבו על ידי משרד אלה הנחיות 

לבצע  IEIהתאמתה לבקשת חברת ו, בקשה לקידוחי חיפוש ביבשה שנכתבה במשותף עם המשרד להגנת הסביבה

השירות  -ההנחיות בנושאים ההידרולוגיים נכתבו בתאום עם רשות המים . פרויקט חלוץ לפצלי שמן בשפלת יהודה

 .16.4.11ובהתאמה להחלטת ועדת קידוחים מיום  ולוגיההידר

ההתייעצות עם . לקבלת הערות והתייעצות 11.1.14מחוז ירושלים ביום , ההנחיות הועברו למשרד להגנת הסביבה

הערות המשרד להגנת הסביבה . 11.4.13המשרד להגנת הסביבה כללה מספר סבבי הערות ודיונים שנערכו עד ליום 

בדיקת חלופת אפס , חלופות מיקום בכל שטח הרישיון 4הוספת בדיקת לפחות , בהנחיות לרבות שהתקבלו הוטמעו

, צריכת מים, צריכת שטח)השוואה בין מרבצי הפצלים השונים בארץ ופרמטרים נוספים , במסגרת בדיקת החלופות

 .להשוואת ההשפעות הסביבתיות של החלופות להפקת אנרגיה( ומזהמי אויר נוספים

בעקבות . 49.3.13התקיים ביום , וצוותה מחוז ירושלים, ה על המחוזנהמשרד להגנת הסביבה והממודיון נוסף עם 

 . בשני שלביםהכנת המסמך הסביבתי דיון זה התקבלה המלצת המשרד להגנת הסביבה ולשכת התכנון על 

לקבלת החלטה על תקיים דיון  הוועדה, לאחר הכנת חלק זה במסמך הסביבתי. 'וב' פרקים אבשלב ראשון יוכנו 

 .יתייחסו לחלופה המועדפתאשר  במסמך 'ה-'פרקים גבהמחוזית הועדה  תדוןהחלופה המועדפת ורק לאחר מכן 

 

 :בהתאם למפורט להלןתתבצע  המסמך הכנת

 :דרישות כלליות

 .מידע רלוונטי שנאסף בעשור האחרוןניתן יהיה להסתמך על המסמך הנדון לצורך הכנת  .א

 מסמךיכלול את שם האחראי לעריכתו וכן את שמות נותני השירות המקצועיים שהשתתפו בהכנת ה מסמךה .ב

 . ובהערכת ההשפעות הסביבתיות השונות

ה תקנבבנוסח המופיע ( 1,4טופס )והיועצים המקצועיים ימלאו ויחתמו על תצהירים המתאימים  מסמךעורך ה .ג

 . 4993ג "תשס (תסקירי השפעה על הסביבה)לתקנות התכנון והבניה ( ג) 12
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 . יכלול בראשיתו תקציר ובו עיקר הממצאים מסמךה .ד

וקבצי  DWG  בקובצי  גםיוגשו  מסמךתשריטי ה.  docxאו   pdfבקובץ , יוגש גם במדיה  דיגיטלית מסמךה .ה

SHP . יוגשו בפורמט מסמךשישמשו לצורכי ה( כולל אורתופוטו)תצלומי הקרקע ותצלומי האווירJPEG  

TIFF  ו-GeoTIFF  או ECW או MrSIDאו בפורמט אחר שיאושר מראש תוצרה בהתאם לסוג.  

נעשה שימוש  היהיו ברזולוציה הגבוהה ביותר שב, המפות ותצלומי האוויר שיוגשו על גבי מדיה ספרתית .ו

יותאמו מבחינת , מסמךשל ה יחהמפות ותצלומי האוויר שיצורפו לעותק הקש, לעומת זאת. בתהליך הכנתם

לעורך . קנה המידה המצוין להלן הוא בגדר המלצה .במסמך הרלבנטי הסעיף להנחיות המידה שלהם-קנה

 .המסמך נתון שיקול דעת לקביעת קנה מידה שונה בתאום ובאישור מראש ובכתב

 .  בקשהיתייחס לכלל מרכיבי ה מסמךה .ז

 . על פי סדר ההנחיות, יכלול התייחסות מלאה לכל סעיף בהנחיות מסמךה .ח

 .שיוגש בצורה לא שלמה יוחזר ולא ייבדק מסמך .ט

 . את השינוי לעומת ההנחיות במידה וסעיף מסוים יוגש בצורה שונה מהמבוקש יש לפרט  ולנמק .י

 (.תשריט+הוראות)המוצעת בקשה המוגש יש לצרף את ה מסמךל .יא

 .ויופיעו כנספח בו מסמךההנחיות יהוו חלק מה .יב

בנפרד לכל אחד , מסמךנתונים ששימשו את מכיני היש לכלול במסמך רשימה ביבליוגרפית ומקורות  .יג

  .מההיבטים הסביבתיים

 .המוצעת הבקשה של הסביבתיות ההשפעות של הערכה יכלול המסמך .יד

ידוחי חיפוש באזורים בהם קיים זיהום אוויר גבוה או אשר הוכרזו כנפגעי זיהום אוויר יש לשים לב כי לגבי ק 

סביבתיות מחמירות ותתכן המלצה שלא לאפשר הקמת מתקני הפקה ייקבעו הגבלות , לפי חוק אוויר נקי

על , בו מופיע מידע על מצב איכות האוויר ברחבי הארץלהגנת הסביבה אתר המשרד נוחיות ל .באזורים אלו

 . א"בסיס ניטור המבוצע בתחנות מנ

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/AirQualityData/Pages/MonitoringStations.aspx 

 .(פרויקט החלוץ סביבת) הבקשהיתמקד במרחב יבחן את שטח הרישיון כולו והמסמך הסביבתי  .טו

 . יש לציין את המידע החסוי המהווה סוד מסחרי כדי לאפשר פרסום המסמך הסביבתי מבלי לחשוף מידע זה .טז

 בגופים יסתייע אשר הנפט ענייני על ממונההמשרד להגנת הסביבה ול דעת ולחוות לבדיקה יוגש  המסמך .יז

     .הרלוונטיים

 
 

 בקשהמתייחסת התיאור הסביבה הקיימת אליה  -' פרק א
 

 כללי 1.1

צפויות להתפתח עקב ביצוע ישמשו לבחינה ותיאור ההשפעות הסביבתיות ה, הנושאים המצוינים בפרק זה 1.1.1

 .בהתבסס על מידע קיים וזמין( פרויקט החלוץאיזור הקדיחה ל) בקשהה

 .המוצעותבפרק זה לכלל חלופות המיקום המידע יש להציג את  1.1.4

שטח . הסקירה תתבצע בשתי רמות .פייםאותיאורים גר תצלומי אויר, מפות, תעשה במלל בקשההצגת ה 1.1.3

הצגת הנתונים לשטח . השטח הכולל שבעבורו ניתן רישיון החיפוש והצגת החלופות הנבחנות –הרישיון 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/AirQualityData/Pages/MonitoringStations.aspx
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בנוסף יוצגו החלופות הנבחנות כך שתינתן  .הרישיון תוצג כך שתינתן התמונה הכללית של שטח הרישיון

 .תמונה פרטנית לגבי איזור הסמוך לחלופה הנבחנת

 

  ואורתופוטו מפות 1.4

 שטח הרישיון בקנה מידה של  של ( נייר)הצג מפה טופוגרפית  :(מרחב הרישיון) מפת התמצאות כללית 1.4.1

הכוללת , 1:4,699בקנה מידה של  בקשהאזור הו 1:19,999מידה -בקנהו החלופות הנבחנות ושל  1:69,999

תחנות ניטור  ,מבנים, תחנות כח ואזורי תעשייה, אזורים עירוניים ומיושבים, ישובים, דרכים, קווי גובה

מידע נוסף  לוכאתרי עתיקות , יערות נטועים, מחנות צבא, שמורת טבע וגנים לאומיים ,אתרים, אויר

 על גבי המפה בקשהסמן את גבול ה. גבולותיהמ מ"ק 19 עד למרחק של  הבקשההעשוי לתאר את סביבת 

 .ואת חלופות המיקום שנבחנו

הכוללת , 1:4,699בקנה מידה , סביבה' מ 1,999-ו הבקשהשל תחום ( נייר)צג מפה ה: תחום :מיפוי מפורט 1.4.4

קווי , דרכים, לרבות מערכות תשתיתו אתרי עתיקות, יערות על המפה יסומנו. את המיפוי הטופוגרפי

 .ומבנים קיימים תשתית

. 1:4,699מידה -בקנהמסביבה ' מ 1,999-ו בקשהה של( נייר)אורתופוטו צבעוני הצג  :אורתופוטו 1.4.3

 .ברשת ישראל החדשה תקואורדינאטול וכלוי, תצלום אוויר עדכני האורתופוטו יוכן על בסיס

 
 שימושי וייעודי קרקע  1.3

מ "ק 4וכן ברדיוס של  בקשהבתחום ה  1:19,999יוצגו על מפות בקנה מידה של שימושי קרקע ויעודי קרקע  1.3.1

 .מסביבה

, גנים לאומיים, שמורות טבע, אזורים ביטחוניים , קיימיםמבנים , הצג מערכות תשתית: שימושי קרקע 1.3.4

 .'וכו דרכים

, מאושרותה המתאר הארציות והמחוזיותהתאם לתכניות ב, מרחב הרישיוןתאר במלל את ייעודי הקרקע ב 1.3.3

תאר את יעודה ועקרונותיה העיקריים של כל תוכנית . בהכנה על סמך מידע מהרשויותאלה שמופקדות ו

 .מועד אישורה או שלב התכנון בו היא נמצאת, ציין את מצבה הסטטוטורי. הנבדקת לבקשהוהקשרה 

המחוזיות  תכניות המתאר, החלות בתחום הבדיקה כל תכניות המתאר הארציותהפירוט יכלול את 

מפת קומפילציה יש להציג . בכלל זה תכניות המתאר המאושרות והמופקדות, בקשהומקומיות בתחום ה

יש להתייחס לתכניות מתאר . ישורא של יעודי קרקע בהתאם לתכניות מאושרות וכאלה הנמצאות בתהליך

 .(אחרותו 36א "תמ, 43 א"תמ ,3 א"תמ, 44א "תמ, 3א "תמ) ארציות

 
יש . המוצעת בקשהסומן בה תחום היהמקובלים ו בהתאם לכללי הסימבולוגיה הגראפית תתבצעההצגה 

 :בין היתר לנושאים הבאים ,יחסילהת

 .שטחים מעובדים למיניהם: חקלאות -

ובים ארעיים ופזורה התיישבותית ישיש להתייחס גם ל: (קיימים ומתוכננים)אזורי מגורים  -

 .  (דוגמת בדואים)

 .תרים קולטי קהלא, מוסדות ציבור -

 .גנים לאומיים ואתרי מורשת, שמורות טבע -

 .מסילות ברזל, גשרים, מחלפים, דרכים -
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, מים קידוחי הפקת, (חשמל, גז, דלק) מתקנים הנדסיים וקווי תשתית הקשורים למערכות אנרגיה -

 .תקשורתמתקני וקווי , מאגרי חומרים מסוכנים, מאגרי דלק, קווי ניקוז וביוב

   .מסחר ותעסוקה -

 .שימושים אחרים -

 

 לוגייםגיאו-והידרו, הידרולוגיים מאפיינים 1.1

 :לרבות שטח הרישיון של ומפורט ממצה גיאולוגי-הידרו תיאור

ברדיוס  הביחס לסביבת מהותיאור מילולי של מיקו תחום הבקשהבה יסומן  שטח הרישיוןשל סביבת  מפה 1.2.1

 ,רדיוס המגןתוך ציון (  קידוחי הפקה וניטור) קידוחי מי תהום, בו ויצויינו בקשההתחום מ מ"ק 6של 

 .כבישים ומספריהם, חיםשטחים פתו, שמורות טבע ,ההחדר איזורי, מעינות

ל הגיאולוגי והתכונות ילרבות התייחסות לג הגיאולוגי החתך, האיזורגיאולוגי של -להציג תיאור הידרו יש 1.2.4

 התייחסות, (כגון מידע סיסמי)מידע נוספים  ותרומקו קיימים קידוחים פי על.   ההידראוליות של המסלע

 לאקוויפרים, לסוג ועובי הקרקע להתייחס יש. מים מפיקות שאינן ושכבות מים מפיקות ושכבות לתצורות

 מעל אטימות שכבות עובי, יזור הבקשהבא רווי הלא התווך עובי. הידראוליים וקשרים ואזוריים שעונים

 המים לאיכות להתייחס יש. השונות השכבות של הידראולית מוליכות( אקוויפר) המפיקה לשכבה ומתחת

 .מילולי בהסבר וילווה גראפיים באמצעים יהיה התיאור. התהום מי ומפלסי באקוויפרים

עומדים להציג את  יש המאגריםשל  כלליתאור : במרחב הרישיון וכלואים פריאטיםמאגרי מים  הגדרת 1.2.3

יש ) התהום מי שכבת עובי ואת המאגריםגומלין בין  קשר, בקשהבאזור ה הידראולים בכל שיכבה מוליכה

לרבות  (מ"ק 6ברדיוס של  ת מי תהוםופוטנציאל הפק קידוחים ומיקום עומדים הידראולים מפות לצרף

 .וי חוזרלאיזורי מיל תהתייחסו

הרגישות ההידרולוגית "יש לסמן על גבי מפת  – בקשהלהציג את מידת הרגישות הידרולוגית בתחום ה יש 1.2.2

 .של השירות ההידרולוגי את אזור הרגישות של האתר" לזיהום מדלקים

 .ומקומיים אזוריים תהום מי זרימת כיווני 1.2.6

 את מילולי ובאופן במפה לתאר יש. שלהם. צ.ונמ מהאתר "ק 3ברדיוס ( נחלים)מקורות מים עיליים  ציון 1.2.4

 קיימים נתונים סמך על, והשיטפונות הזרימה משטר לרבות, ובסביבתו תרהא בתחום הניקוז מערכת

 .באזור הנחלים על הדגש את לשים יש. שנה 1:199 של חזרה תקופת לפי, ותחזיות

 . קרקעי טבעיות-ניקוז עילי ותת מערכותתנאים הטופוגרפיים באתר וסביבתו והתאר  1.2.1

 

 סיסמולוגיה  1.1

י נתונים "עפ) 213לתקן הישראלי י המצוין בנספח "עפ, יש לזהות את רמת מקדם העוצמה הסיסמית 1.6.1

 (.מעודכנים המצויים באתר האינטרנט של המכון הגיאופיסי לישראל

 .וסביבתה הקרובה בקשהיש להתייחס לאפשרות קיומם של שברים גיאולוגיים פעילים בתחום ה 1.6.4

 .כגון גלישת קרקע או התנזלות קרקעיש להתייחס לתופעות כשל גיאוטכני  1.6.3
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 ואקולוגיה  ערכי טבע, שטחים פתוחים 1.1

 בקשהוף והתכונות הנופיות של שטח היש למפות ולתאר במלל את יחידות הנ :ובתי גידול יחידות נוף 1.4.1

יש לפרט מכלולים נופיים טבעיים ומעשה ידי . תוך חלוקת משנה לבתי גידול אופייניים, הקרובהוסביבתו 

 . אדם

 1) עד לטווח רלוונטי סביב גבולותיה בקשהיש להציג את פרישת חברות הצומח הטבעי בשטח ה –צומח  1.4.4

כולל התמקדות במינים . מ רלבנטי"את הנתונים יש להציג במלל ועל גבי מפה בקנ, (מ לכל הפחות"ק

או  ו מופרכאשר החלופה ממוקמת בשטח שאינ. או ראויים לשימור( אנדמיים)ייחודיים , נדירים, אדומים

, כמו כן, השלמות יבוצעו בעונת הפריחהבמידת הצורך . יש להסתייע בסקר שטח, שאינו בשימוש חקלאי

 . יש לציין מוקדי מינים פולשיםבמידת הצורך 

הספר , אתר המשרד להגנת הסביבה, סקרי החברה להגנת הטבע, ם"אתר רת , Biogisניתן להיעזר באתר )

 (.ב"האדום וכיוצ

מ רלוונטי את קיומם של אתרים המאכלסים בעלי חיים לרבות "יש לסמן על גבי מפה בקנ –בעלי חיים  1.4.3

ניתן . )והשפעתה הצפויה בקשהח נדירים בתחום ה"תוך שימת דגש על בע, אתרי רבייה וקינון עופות

הספר האדום של חוליתנים בישראל , אתר המשרד להגנת הסביבה, להיעזר בסקרי החברה להגנת הטבע

 (.ב"וכיוצ

בהתייחס לערכיו  בקשהתאר את החשיבות והרגישות של אזור ה -חשיבות ורגישות אקולוגית ונופית  1.4.2

 .האקולוגיים

מנקודות תצפית בולטות  ,תרשים וחתכים טופוגרפייםבעזרת יש לבצע ניתוח חזותי לחלופות המוצעות  1.4.6

יש לסמן אגנים חזותיים מהם  .הקרובה והרחוקה ומאזורים מיושבים במרחב הכפרי והעירוני בסביבה

 יש לצרף. מצולמות מנקודות תצפית רלוונטיות הפנורמיש להציג תמונות . ניתן לצפות על השטח המוצע

 .וחתכים בקנה מידה מתאים מפת מפתח

התייחס להיבטים הנופיים על פי . בהתייחס לערכיו הנופיים בקשהתאר את החשיבות והרגישות של אזור ה 1.4.4

  .בפרקים הרלוונטיים של המסמך, 36א "פי בתמהנחיות לנספח נו

: אלהקריטריונים השטח החלופה המוצעת לפי הפתוחים בהיש לפרט את הביקושים הקיימים לשטחים  1.4.1

 .העשרה ומחקר, לימוד, שטחים לשהייה בטבע, אתרי פיקניק ומתקני יער, נופש ופנאי, מסלולי טיול

 

  ארכיאולוגיה ואתרי מורשת 1.1

אתרים ארכאולוגיים ואתרים היסטוריים המצויים , מילולי את כלל אתרי מורשתיש לפרט בתיאור 

ובסביבתה  בקשהה תחוםב 1:49,999מידה -בקנה( נייר)מפה ב כמו כן יש להציגם, בקשהבאזור ה

יש  (.וכרזהמוכרז ושטרם )יש לכלול את האתרים הידועים לרשות העתיקות . (מ"ק 1עד ) הקרובה

 .תיקות לחלופה הנבחרתלצרף חוות דעת רשות הע
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 תנאים קלימטולוגיים ומטאורולוגיים   1.1

הנתונים . הובסביבת הבקשהיש להציג תאור התנאים המטאורולוגיים הקיימים באזור  1.3.1

ויהיו מחמש השנים  המטאורולוגיים ייבחרו על בסיס היותם מייצגים את המרחב הנבדק

קרבת התחנה : ייצוג הנתונים המטאורולוגיים ייקבע על פי מאפיינים כגון. האחרונות

מורכבות , הבקשה שמקורם בתחוםהמטאורולוגית לאזור הנבדק ולמקורות הפליטה לאויר 

 .למשך חמש שנים 06%-זמינות הנתונים לא תפחת מ, השטח מבחינת התכסית והטופוגרפיה

עלולים לגרום לתנאי פיזור שיביאו לריכוזי מזהמי יש לציין מצבים מטאורולוגיים מיוחדים ה 1.3.4

 .אויר גבוהים בסביבה

 

 איכות אויר 1.1

כולל ריכוזים של מזהמי אויר   ,יש להציג מידע עדכני על מצב איכות האויר הקיים באזור 1.0.1

הרקע עבור כל אחד  ריכוזייש לתאר את . שפליטתם נובעת מפעילות טבעית ופעילות אנטרופוגנית

מהמזהמים שריכוזם באויר עלול להיות מושפע כתוצאה מהפעילות לפי הבקשה המוצעת בשלב 

 ,SO2, NOx, PM, Benzenולכל הפחות למזהמים ( קידוחי ניסיון ומבחני הפקה)חיפוש נפט וגז 

H2S . 

תחום מ מ"ק 19הנמצאות ברדיוס של  יש להציג את המידע הקיים מתחנות הניטור, לשם כך 1.0.4

ערך היעד , ולהשוותם לערך הסביבה, יש להציג נתוני ניטור מחמש השנים האחרונות .הבקשה

 .4911 ,אויר איכותערכי   לתקנות בהתאם ובמידה ואין ערך יעד לערך הייחוס לכל מזהם

תושבים אם אפיון תלונות  יתבסס עלהתאור . יש להתייחס למטרדי הריח הקיימים באזור 1.0.3

חישובי פיזור לריח באמצעות מודל מתאים במצבים מטאורולוגים העלולים לגרום , קיימות

 .לתנאי פיזור בעייתיים

 

 תחבורה 1.11

ות הן בשל תוכני, ותאר עומסי תנועה הקיימים, לאתר הצג את מערכת התנועה הקיימת המובילה

שעות , נפחי תנועה, נתיבי תנועה; פרט את התפקוד הנוכחי של המערכת. בקשהסמוכות לתחום ה

 .כיווני כניסה ויציאה על פי   סוגי כלי הרכב השונים, עומס

 

 רעש 1.11

 במידה, בסביבה לרעש רגישים ובשימושים  בקשהה בגבולות המדודה הרעש ורמת מקורות את לתאר יש

 (.בפועל הקיימים ומוסדות ולמגורים, באזור והמופקדות המאושרות התוכניות לכל להתייחסיש ) וקיימים

 

 חומרים מסוכנים 1.11

בסמיכות נעשה שימוש בחומרים מסוכנים  מקומות בהם קיימים או ,במלל ועל גבי מפה, יש לפרט 1.14.1

  (.'אזור תעשייה וכד, מעבדות לסוגיהן)לשטח החלופה המוצעת 
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 .של מוקד זה על החלופה המוצעתאו המגבלות 9ההשלכות ויש לציין את  1.14.4

 
 

 ת   המוצע בקשההלעדיפות מיקום וחלופות סיבות  -' פרק ב
 

 כללי 4.1

 זה בכלל. החיפוש לקידוחי בקשהב המוצע האתר לבחירת שהביאו השיקולים מכלול את זה בפרק להציג יש

 היבטים לגבי במפורט וכן, וכלכליים הנדסיים ושיקולים תכנון שיקולי, הסביבתיים השיקולים את להציג יש

, רעש, אוויר איכות על השפעה, נוספים טבע משאבי ניצול, ומתוכננות קיימות לתשתיות קירבה, מיקום של

 .וכדומה סיסמיות בדיקות

השיקולים הגיאולוגיים המצביעים על המרבץ את תאר ליש לסקור את מרבצי פצלי השמן הידועים בארץ ו 4.4

 .החלוץ פרויקטהמועדף לביצוע 

, יש להציג את התכונות .כבסיס לניתוח החלופות, הנדסי כללי של הפרויקט המוצע יש להציג תיאור 4.3

 -יש לתאר את המתקנים המתוכננים. של האתרעקרונית פרוגרמה כולל , המאפיינים והדרישות של הפרויקט

יש  .כל מידע כללי אחר הרלוונטי לצורך הבנה כללית של התהליךו בתהליךשישמשו חומרים , ממדים, םתפקיד

 .פרויקט החלוץלהדגיש את המתקנים והדרישות אשר עשויים להשפיע על קביעת המיקום ואופן התפעול של 

אי ודאות לגבי  - כבסיס לבחינת החלופות וסביבתיים יש להתייחס לגורמי אי וודאות תכנוניים ,כמו כן

והן במרחב הפיזי של ( במהלך הפרויקט ולאחריו)הן בזמן , השפעות הפרויקט מתחת לקרקע ומעל לקרקע

יש להסביר ולפרט את הנושאים הלא  ,ההשפעות בחלופה כזו או אחרתככל שקיימת אי ודאות לגבי . ההשפעה

 השקבה עוציב תא םדקניתן ל ,לאור אי הודאות המסתמנתידועים ואת הסיכונים הפוטנציאליים ולבחון האם 

 .או לא

יש . קידוחי החיפוש שבבקשהיש לפרט ולהסביר את השיקולים השונים שהביאו לקביעת האיתור המוצע של  4.2

 . בכל תחום הרישיון המועדפת והסיבות שהביאו לבחירתההחלופה , ות השונות שנבחנואת החלופלהציג  

שטחים  , ניתוח המבנה ומיקום שכבת המטרה בהקשר לנושאיקידוחי החיפוש ם ולקביעת מיק תייחסהיש ל 4.6

 .מיםאנרגיה  ו, לרבות תחבורה, נותתשתיות ופיתוח קיימות ומתוכנ ,נוף וחזות, מערכות אקולוגיות, פתוחים

 ההצגה תכלול את . יש לפרט ולהסביר את השיקולים השונים שהביאו לקביעת הטכנולוגיה המפורטת בבקשה 4.4

 חלקיקים, NOX, גופרית ונגזרותיה ,CO2))גזי חממה , של פליטות ומזהמי אוויר לרבות הסביבתיותההשפעות 

החיצוניות של זהום אויר מתחבורה חישוב העלויות בניתן להסתייע ) לאיכות אווירמשולב כמדד השוואתי 

הפקת ל ,צריכת מים, שטחצריכת , (של המשרד להגנת הסביבה 4914דוח סופי ינואר  -ומתעשייה בישראל 

 נפטייצור  ,חלופת אפס: יכללושחלופות שונות מ ,(כפי שתקבע על ידי עורך המסמך הסביבתי)אנרגיה  יחידת

גז טבעי המיובא לארץ , גז טבעי המופק בארץ ,בארץהמופק גולמי נפט , לישראל נפט גולמי מיובא, מפצלי שמן

(LNG) , ייצור דלקים סינטטיים מתהליך גז לנוזל(GTL) ,יבחנו , כמו כן  .מתנול מיוצר מגז טבעי או מיובא

נוזלי ובוץ , מיקום בריכת האגירה למטחן, בוץ קידוח, מגדל הקידוח ,חלופות טכנולוגיות הנדסיות לרבות

 .הקידוח

 .לקביעתומקצועיים נימוקים ידורג בליווי ושא נבחן נ לכלהחלופות יוצגו בטבלת השוואה כאשר 

לכל הפחות הקריטריונים  יבחנוובעבור כל חלופת מיקום  הרישיוןבאיזור  יקוםחלופות מ 4יבחנו לפחות 

 :הבאים
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, דרכי גישה, כגון) וח קיימותפיתתשתיות ; הידרוגאולוגיה; צמידות דופן; נצפות; ערכיות נופית; יעודי קרקע

 .קרבה למגורים, (חשמל, מים; תחבורה

 :יבחנו לכל הפחות הקריטריונים הבאים הנדסיות בבדיקת חלופות טכנולוגיה

 .שיטת החימום ;מיקום בריכת נוזלי הקידוח; נוזלי קדיחה; בוץ קידוח; מגדל הקידוח

 .1בנספח אטבלת קריטריונים לדוגמה מצורפת 

 

 

 'ב-ו' מחוז ירושלים בפרקים א, יוכנו בשלב שני לאחר דיון בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה' ה-'גפרקים 

 . ויתייחסו לחלופה הנבחרת

-ו 'א םיקרפב ןודתש רחאל בהתאם להחלטות הוועדה המחוזית הלא םיקרפליתכנו שינויים והתאמות בהנחיות 

 .'ב

 

 בקשהתיאור הפעולות הנובעות מביצועה של ה -' פרק ג

 כללי 1.1

התכונות הפיזיות והפעילות שתתבצע , לרבות השטחים והמתקנים השוניםבפרק זה תפורט תכנית האתר 

בשלבי , לרבות בכל הקשור לקידוחי הניסיון, יש להתייחס לכל העבודות שייעשו בקשהבתיאור ה. בהם

 .ושיקוםנטישה , הפקהמבחני ה, הקדיחה

 .השונים הסגירה והשיקום ההפעלה ,יש להתייחס בפרק זה גם לשלבי ההקמה

 .' כפי שיבחנו בפרק ד בקשהאר את כלל הפרטים של היש  לת

 

 תאור הבקשה       1.1

 כללי 3.4.1

תשריט האתר . הסגירה והשיקום, מבחן ההפקה, הכנת השטח , את התכנית לביצוע הקידוחיםג יציש לה

כולל למיקום , בקשההתשריט והמלל יתייחסו לכל המבנים המוצעים ב. מתאים מידה-יוגש בקנה

והתיאור  בקשהה. גודלם, מיקום המתקנים השונים וסוגם, החיפוש המשותפות לכל קידוחיהתשתיות 

בהקשר  לרבות ,ת לפי שעות פעילותיוסוגי הפעילו, בתקופת ההקמה יתייחסו לשימושים השונים

 . בלילה ואור רעשת הגורמות יולולפעי

 תשתיות 3.4.4

, השטח הכשרת: הנדרשות ההקמה עבודות כלל את, מתאים תשריט ובאמצעות במלל, ולתאר לפרט יש 3.4.4.1

, איטום, וניקוז תשתיות, גישה דרכי, כאלו יהיו אם, לעודפים פינוי ויעד ומילוי חפירה, כולל עפר עבודות

 .וכדומה ביוב, בשפכים טיפול

, גישה דרך: לרבות הנלווים המתקניםהתשתיות ו כל את לסמן יש הקידוח אתר של הנדרשת המפה גבי על 3.4.4.4

 אנרגיה מקורות( תיקונים, לכלים אחסון, קדיחה לחומרי מחסן, מעבדה, משרדים) מבנים, תאורה, גדר

 או בריכות, הקדיחה לצנרת הערכות אזורי, קידוח מגדל ,ביוב, אספקת מים, (גנרטוריםו מתחקווי , לרבות)

 חומרים איזה עבור ציון תוך משאבות, קרקעיים-ותת יםקרקעי -על וצנרת מיכלים ,וריקונם האגירה מיכלי

מתקנים , הקידוח ובוץ בנוזלי והטיפול הכנת מערך, מים9ממיםדלק 9שמן מפריד, משמשים הם צבירה ומצב
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 -מאצרות, ודלקים שמנים אחסון ,הפרדה מתקני, מתקני טיפול בתוצרי מבחני ההפקה, לחימום תת הקרקע

 .אחר רלוונטי פריט וכלשלהן  ריקוןמתוכנן 9נעשה וכיצד סוג ומאיזה מתקן איזה עבור

 

 ההקמה  שלבי 3.4.3

שכבת , את כל תהליכי ההקמה ושלביה כולל הפעולות והחומרים הקשורים בכל פעולות ההקמה תאר 3.4.3.1

 .   פסולת הבניה ועודפי חפירה צפויים ,(top soil)האדמה העליונה 

 .לביצועם הדרוש הזמנים לוח ואת ובטור במקביל המבוצעות הקמה פעולות את המציג גנט תרשים הצג 3.4.3.4

 

  הקדיחה תהליך תאור 3.4.2

 .ואיכותו נפחו את ,להיווצר שצפוייה המטחן כמות את להעריך יש 3.4.2.1

 .הקידוח עומק של כפונקציה שלב ובאיזה שימוש ייעשה בו חומר לכל כמויות הערכת לציין יש 3.4.2.4

 בוץ אתויוצרים ) נוספים קידוח ולנוזלי למים השונים החומרים מוספים שבו האופן את להציג יש 3.4.2.3

 במהלך המוספות אחרים קידוחנוזלי 9המים לכמויות גם להתייחס יש, לעיל האמור על בהסתמך(. הקידוח

 וטיפול התארגנות ואופן שטחי  - קידוח בוץ תוכנית. הסלע שכבת תוך אלנוזלים 9מים איבודי עקב, הקדיחה

 .המתוכננים התוספים ופירוט הרכבו, ממנו הקידוח מטחן הפרדת, הקידוח בבוץ

לתאר את אופן ותדירות הבדיקות הכימיות אשר נערכות בבוץ ונוזלי הקידוח המוחדר ולרבות  יש 3.4.2.2

 .יש לציין את התקנים על פיהם יבוצעו בדיקות בוץ הקידוח .לחומרים אשר מוזרמים לבריכת האיגום

 

 הנוזלים ברכות 3.4.6

ואת הבסיס התכנוני (  mud pit) הקידוח ומטחן בוץ, הקידוח לנוזלי האיגום בריכתמידות ו מבנהאת  תאר

 .שעל פיו נקבעו מידות אלו

 

 הותקינות הקידוח צנרת בדיקת 3.4.4

בהתייחס לחתך הגיאולוגי והשכבות המוליכות ( Casing) המיגון צנרת הציג תוכנית עקרונית של ל יש 3.4.4.1

 .ולפי איזה תקן תיבדק על כל מרכיביה, את אופן בדיקתה, בחתך

 

 צינור ומילוט  3.4.1

וזאת  כדי למנוע דליפות  קידוחהעיקריים בביצוע השלבים בהתאם ל מגןצינורות המילוט לתאר את  יש 3.4.1.1

 . התהום מי לשכבתקידוח מהומעבר נוזלים  אפשריות
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, אטימות מילוט הקידוחהבדיקות לבדיקת לתאר את מרכיבי חומרי המילוט של הקידוח ואת  יש 3.4.1.4

 .לאחר ביצועוותקינותו 

  

3 .4  completion))השלמת הקידוח   3.

 האמצעים הנדרשים להשלמת הקדיחה כהכנה למבחני ההפקה ואת התקנים שעל פיהם יותקנו תאר את

 .איסוף וטיפול בתוצרים, גופי חימום מערכת הולכה ,לרבות

 

3 .4   וטיפול בתוצרים הפקה נימבח 0.

3 .4 .0 החדרת , (פראקינג)סידוק , פרפורציה, את סדר הפעולות לרבות ,מבחני ההפקה המתוכנניםתאר את   1.

 .החדרת מי תצורה, החדרת גז, חומצותלרבות , נוזלים

התפשטות חום בתת , טמפרטורה, לחץ, כגוןבמבחני ההפקה השונים שיבדקו  מדדיםה, לציין את יש 3.4.0.4

פרקציות כבדות בתת , תוצר מי, נפט, גז, מי שפילה)ההפקה מבחני של כל מרכיבי  יםמירביתוצרים , הקרקע

 CO2, חלקיקים, חנקןתחמוצות , ונגזרותיה גופריתתיאור של מרכיבי או גז כולל \תיאור של נפט ו, (הקרקע

  .'וכו

 את החומרים, יש לפרט ככל הניתן, במקרים בהם מתוכנן שימוש בחומרים כימיים במבחני ההפקה 3.4.0.3

 CAS- Chemical Abstract System Numberמספר  כולל , רכב הכימיהה, כמותם, שישמשו במבחני ההפקה

 . ותפקידם Material Safety Data Sheet – MSDS -ו

 .כמותם ואיכותם, במקרים בהם מתוכנן לעשות שימוש במים במבחני ההפקה יש לרשום את מקורם 3.4.0.2

את , את הכמות המוערכת. יש לתאר את תהליך שפילת מי התצורה בשכבת המטרה -שפילת מי תצורה  3.4.0.6

 .אפשרייםמקורות זהום , הרכבם הכימי

במרחב שטח  יםהצפויופרופיל הרטיבות התפלגות הטמפרטורה ,  יש לתאר את תהליך חימום תת הקרקע 3.4.0.4

 .הבקשה ועד לפני הקרקע

והמירבית כל אחד מהתוצרים היומית  ,ות הכלליתכמהיש לתאר את  –הפקה ניסיונית וטיפול בתוצרים  3.4.0.1

ואת שיעור המיצוי הצפוי של הדלקים בהשוואה וץ החל בפרויקטהגזים והמים הצפויים להיווצר , הדלקיםשל 

תאר את . מקדם הניצול המשוער על בסיס ניסויי מעבדה שבוצעו. לשיטות אחרות להפקת אנרגיה מפצלי שמן

והתקנים שעל פיהם מערכת , את הלחצים הצפויים להיווצר. הגזים והמים, של הדלקים הצפוי הרכבם

במקרה והתוצר . והכנתם לשינוע מחוץ לשטח הבקשה, בתוצרים הטיפולאופן את . ההולכה והאיסוף תיבנה

להיווצר ניגזרות ות במידה וצפוי. את תנאי הקליטה, משונע אל מחוץ לשטח הבקשה יש לפרט את יעדי הפינוי

תאר את אמצעי הבקרה שנועדו לוודא את תקינות  .ואת הטיפול המתוכנן, כמותן, את הרכבן גופרית יש לתאר

קידוחי ההפקה , קידוחי החימום, מניעת זהום קרקע וזיהום אויר, לחץ ומניעת דליפות, לרבותהמערכת 

      .הניסיונית וקידוחי הניטור
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 מבחני ההפקהבמהלך ההקמה וב תחבורה  3.4.19

תאר את  הכמות המתוכננת של  כלי הרכב שיגיעו לאתר לצורך עבודות ההקמה ובכלל זה לצורך חומרי   3.4.19.1

בהתאם לסוגי פעילויות ההקמה ושלביה ' חומרי בנין וכד, מתכות פיגומים, למבחני ההפקהם חומרי, קדיחה

לפי שעות שיא של פעילות , לפי שעות ההגעה ביממה, לפי משקלו הכולל, פרט לפי סוג הרכב. כפי שפורט לעיל

 .לפי צירי תנועה בהם יגיעו  ויחזרו, ההקמה

, דרכי גישה: ובתקופת הסגירה והשיקום בחני ההפקהמ ,תאר את מערכת התחבורה בתקופת הקדיחה  3.4.19.4

 .משטחי טיפולים וכדומה, אזורי חנייה

 

  מפגעי רעשמקורות כח ואנרגיה ו 3.4.11

לכל  םהציוד המכאני ומפלסי הרעש מהמקורות הדומיננטיים האופייניי, פרט את מקורות הכח והאנרגיה  3.4.11.1

מדידות רעש יבוצעו בשימושי  .ם הבקשהבתחו השוניםומבחני ההפקה  בהתאם לשלבי הקדיחה  טכנולוגיה

  .רגישים הסמוכים לתחום הבקשה

מספר כלים מכנים שיעבדו בו , שעות העבודה ביממה, התפעול, ההקמהרמות הרעש על פי שלבי פרט את   3.4.11.4

 .  זמנית בכל שעות היממה

 

 אור 3.4.14

 .ומבחני ההפקההקדיחה , בשלב ההקמהיש לתאר את התאורה המתוכננת  

 

  איכות אויר 3.4.13

 :לרבות, יש לפרט את  גורמי פליטת מזהמים שונים לאויר הרלונטיים לשלב חיפוש נפט וגז  

העברה של קרקע ממקום 9 יישור 9 פינוי , עבודות חפירה ,(ניסיון)קדיחה של קידוחי חיפוש והערכה   3.4.13.1

, יקטים אחריםיואוב ((well pad קידוח משטח, זאת במהלך בניית דרכי גישה -פליטות מציוד חפירה , למקום

של בוץ קדיחה  degassing, אנרגיה חשמלית שתשמש להפעלת ציוד קדיחה ,םיגנראטור ,דיזל מנועי, כלי רכב

 או מבחני ההפקה ונטות בשלב ההשלמה9שימוש בלפידים, חימום תת הקרקע, (מיכלי אחסון9בורות פתוחים)

 . 'וכו , (במידה ומתוכנן)ציוד פנאומטי ,  (במידה ומתוכננים)

 .פלטייש לציין מהם סוגי מזהמי האויר שצפוים לה, עבור כל גורם פליטה לעיל  3.4.13.4

, מיקום, תוך פירוט גודל מהן נובעות פליטות מזהמי האויר, יש לתאר משטר ביצוע פעילויות שונות לעיל   3.4.13.3

מסלולם ונתונים נוספים אחרים הנחוצים להערכת , משקלם, סוגי כלי רכב, הפעלת הציוד9 משך העבודות 

קצבי הפליטה של מזהמי אויר ונתוני קלט אחרים הנדרשים להרצת מודל פיזור מזהמים אשר בעזרתה ניתן 

 . ות שונות הנכללות בשלב חיפוש נפט וגזכתוצאה מפעילוי -יהיה לחשב תוספת לזיהום אויר צפויה 
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יש . יש להתייחס לעמידה בדרישות, TA Luft 2002-שעבורם קיימות דרישות ב, פעילויות9עבור מתקנים   3.4.13.2

יש להתייחס להתמודדות עם בעיות הקשורות , במיוחד. לתאר את תחזוקתם השוטפת של המתקנים האלה

  .לאויר H2Sלפליטה של 

 .לכמות מסויימת של פצלי שמן מופקים( CO2 -אקוויוולנטים ל)ליטות גזי חממה יש לפרט חישוב של פ  3.4.13.6

 .יש לפרט את פליטות תרכובות הגופרית ונגזרותיה בשלבי מבחני ההפקה השונים  3.4.13.4

 

 חומרים מסוכנים   3.4.12

אופן אצירת הרכבם , את הכמויות, החומרים המסוכנים אשר בהם מתוכנן לעשות שימושתאר את   3.4.12.1

 הפקהמבחני  ,פעולות שיפור ההולכה, כולל נוזלי קידוח. והשימוש בהם, ומיקומם באתר מסוכניםהחומרים 

 .וניסיונות ההפקה

סיכונים בו ינותחו אירועי חירום כתוצאה מהחומרים המסוכנים שבהם מתוכנן השימוש יש להכין סקר  3.4.12.4

קו המוביל המדליפה , קהשריפה במיכל האחסון של תוצרי מבחן ההפ לרבות בעת הקדיחה ובמבחן ההפקה

 . מהקידוח למתקן ההפרדה והטיפול בגז

 

 שפכים 3.4.16

 .יש לציין את כמות הביוב הסניטארי הצפוי להיווצר באתר  3.4.16.1

 : יש לציין -תשטיפים  3.4.16.4

יש להעריך את כמות התשטיפים הצפויה להיווצר ממשטחי התפעול ואת יעדי הסילוק או דרכי הטיפול   3.4.16.3

במקרה של מפריד . אחר; מים9דלק ממים9מפריד שמן; ש"מט; מערכת הביוב העירונית, האפשריים לרבות

 . דלק יש להציג את מיקומו באתר ואת עקרונות ההפרדה9שמן

ואת דרך הטיפול והסילוק המתוכננים של ( בוצה)המפריד  את מאפייניציין במקרה של טיפול במפריד יש ל  3.4.16.2

 . את היעד המתוכנן ואת תדירות הפינוי, בוצה זו

 

 אבטחה וביטחון  3.4.14

 (.'וכו תאורה, גידור, נוף)יש לתאר את מערך האבטחה והביטחון  

 

 סגירת אתר קידוח   3.4.11
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לעת סגירת אתר קידוח וסדר ביצוען לרבות את הפעולות הנדרשות פרט את תוכנית השיקום ולפרט יש ל  3.4.11.1

והתקן על פיו אמצעי הסגירה , (Wellhead)אמצעי הסגירה על ראש הקידוח  ,ת קידוחי החיפושנטיש

פינוי , לרבות מוושיקוהקודם  םלמצבוכל שטח אחר שהופר , דרכי הגישה, אתר הקדיחההחזרת , מותקנים

העליונה חישוף והחזרת שכבת ה ,סגירה שלהם, מבריכות הבוץ בוץ ומטחן הקידוחפינוי  ,פסולתפינוי , מבנים

(top soil) כחלק מהשיקום הנופי. 

 

 מיזעורן/ואמצעים למניעתן בקשההערכת ההשפעות הסביבתיות הצפויות להתפתח עקב ביצוע ה -' פרק ד
 

 כללי 1.1

 בקשהזה יוצגו באופן גרפי ומילולי הנושאים השונים שבהם חזויה השפעה סביבתית בתחומי ה בפרק

 לפרטיש . התיאור של ההשפעות הסביבתיות ומקורותיהם יהיה איכותי וכמותי. ובסביבתה הקרובה והרחוקה

 לכלל יש. 'בהתייחס לפירוט הפעולות המתוכננות בפרק ג באתר להתרחש הצפויה הפעילות מגוון כל את

 .תחום הבקשהב יםהנדרש והתשתיות המרכיבים

 אמצעים ובאילו, השליליות הסביבתיות ההשפעות את להפחית או למנוע צורך יש האם להסביר יש נושא בכל

 :כלהלן בעדיפויות להפחיתם או למנעם כדי לנקוט יש

 .(תחום הבקשה)יחה הקד אתר של וההקמה התכנון בתחומי .א

 .סמוכים רלוונטיים קרקע שימושי על ומגבלות איסורים בהטלת .ב

 .והתחזוקה ההפעלה בתחומי .ג

יש להתייחס . נוספים שאינם נזכרים במסמך זההשפעות או ממצאים מתגלים  בקשהובמהלך הכנת ה במידה

 . אליהם ולהציע אמצעים לצמצום השפעתם במסמך

 

 עליים מים מקורות, הטבעית הניקוז מערכת, וקרקע מים מקורות על פוטנציאליות השפעות הערכת 1.1

 התהום ומי

 חילחול של בהיבטים, בקשהה בסביבתומי התהום  םהעיליהמים  על הצפויה ההשפעה את לתאר יש 2.4.1

 .באתר המים לניקוז להתייחס יש כך בתוך. הקרקע בפני מתוכננים ושינויים המים

 ההשפעה ואת הקידוח באתר המשמש אחר חומר וכל שמנים, דלקים לדליפת לגרום העלולים התנאים 2.4.4

 .האתר בסביבת תהום ומי עיליים מים על כזו דליפה של האפשרית

 החומרים כלל של דליפות  גלותנטר ולל מנת על שינקטו והנהלים האמצעים מכלולת א לציין יש 2.4.3

 ישמש אשר אחר חומר וכל מסוכנים חומרים, שמנים, דלקים: לרבות, באתר מוחזקים להיות המתוכננים

 .הקידוחים באתר ישיר או עקיף באופן

, הנוצרים במבחן ההפקה לרבותם ונוזלי הקידוחנוזלי 9מים של המירבי ההשפעה טווח את להעריך יש 2.4.2

 זאת כל. בקשהה באזור התהום מי על ומבחן הפקה חימום תת הקרקע, השפלת מי תהום, החידק

 הקידוח קוטר ,הידרולוגיים-גיאו ומאפיינים ליתולוגי חתך, באזור התהום מי מאפייני  על בהסתמך

 . הקידוח ל ידימוליכות אשר נחדרות עשכבות המטרה והלחצים בשכבות ה, קידוחב הקיימים והלחצים
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דלקים וחומרים כימיים המשמשים בקדיחה , יש להציג את אמצעי האצירה למניעת דליפה של שמנים 2.4.6

 .ובמבחן ההפקה

 

 היערכות לטיפול באירועי דליפה    1.1

 תכלול בקשהה(. גזאו \ונפט ) הידרוקרבונים והתפרצות דליפותארועי ב לטיפול ליישום תכנית להציג יש 2.3.1

 .סיוןיונ הפקה מבחני, חימום תת הקרקע, קדיחה לרבות אתרב הפעילויות  לכל התייחסות

, ברזים, אטמים, בדיקה יומית  של כל הצנרת העילית לרבות  מחברים, תכלול לכל הפחות בקשהה 2.3.4

 . דליפה וכשל ,וסתים וכל מתקן וחלק רלוונטי אחר והוראות לטיפול במקרה טפטוף, מגופים

  .ס"אירועי חומו, עליית לחץ, בזמן מבחן ההפקה לרבותתקלות  אפשריות יש להציג תוכנית לטיפול ב 2.3.3

 

 הפקהמבחני  1.1

של הסלע לפני יש להעריך את השפעתם של מבחני ההפקה על הרכב שכבת פצלי השמן וההרכב המינרלוגי  2.2.1

 .התהליך ואחריו

על שכבת הסלע הסמוכה לגופי  יש להעריך את טווח החימום והשפעת תהליך החימום בתת הקרקע  2.2.4

 .שינוי בנפח המסלע והקרקע ועל פרופיל הרטיבות, יצירת סידוק, החימום

 .יש להעריך את השפעת החימום ומבחן ההפקה על יציבות הקרקע 2.2.3

 קשר ייווצר לא מקרה שבשום יבטיחו אשר האמצעים כל את לתאר יש -התפשטות מזהמים בתת הקרקע  2.2.2

 נושאות לשכבותמתבצע מבחן ההפקה  בו מהאזור ,מתכות כבדות, לרבות גזים או נוזליםלמעבר  כלשהוא

  .הקרקע-בתת( וגזיםנוזליים ) הדלק מרכיבי התפשטות ואת מים

 .במידה וצפויות להיווצר ניגזרות גופרית יש לתאר את ההשפעות הצפויות מהן 2.2.6

ואת האמצעים לטיפול ולהפסקת  או פיצוץ תת קרקעי\יש להעריך את האפשרות להתלקחות תת קרקעית ו 2.2.4

 .ההתלקחות או הטיפול באירוע פיצוץ תת קרקעי

 

 אקולוגיה ונוף , ערכי טבע, שטחים פתוחים רצף 1.1

 התייחסות כולל. הפרויקט מהקמת כתוצאה הטבעית לסביבה להיגרם הצפויות ההשפעות את לתאר יש 2.6.1

 של הקרובה בסביבתה הן, וכדומה פולשים מינים התפשטות, ומחיה קינון אזורי, חיים בעלי, טבעי לצומח

ניתוח ההשפעות הצפויות יכלול הצגת מיפוי  .ממנה מושפעים להיות העשויים באזורים והן בקשהה

ה כמפורט בסעיף עד לטווח רלוונטי סביב גבולותי בקשהההצומח הטבעי בשטח ת פריששל ( במלל)מפורט 

  .לעיל  1.4

 השליליות ההשפעות לצמצום המתוכננים האמצעים את והן האפשריים האמצעים את הן לתאר יש 2.6.4

 .לעיל שנמנו

 ובהקשר בקשהה סביבת של המקומי בהקשר הפתוח השטח ערכיות עלבקשה ה השפעות את להעריך יש 2.6.3

 .השטח בערכיות הפגיעה לצמצום האמצעים את ולהציג האזורי
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 .נופי לטיפול האמצעים את ולהציג וסביבתה בקשהה בתחום הנוף על ההשפעה את להעריך יש 2.6.2

 .לקדמותו המצב והחזרתלתאר את השיקום הנופי עם תום ההקמה  יש 2.6.6

 

 מורשת ואתרי ארכיאולוגיה 1.1

 .הביצוע כדי תוך ייחשפו שיתגלו אתרים ועל מוכרזים אתרים על בקשהה ביצוע השפעת את לבחון יש

 

 רעש 1.1

 זה בסעיף המידע את להעביר יש, הרעש נושא בדיקת את לקדם מנת ועל, הסביבתי המסמך הגשת טרם

 :הבאים לסעיפים בהתייחס נוסף מידע נדרש האם לבחון כדי הרלוונטי במחוז רעש על לממונה

 . המוצעת בקשהחישוב של חלוקת זכויות רעש ממוקדי הקידוחים בשטח ה יבוצע, במידת הצורך 2.1.1

 הקשורות השונות ומהפעולות הציוד מרכיבי כולל' פורטו בפרק גש הרעש מפלסיהשפעת  את להציג יש 2.1.4

 .הפעלתו ועת האתר בהקמת

 תחבורה כלי מתנועת, הקידוחאתרי 9אתר מהפעלת הרעש להפחתת האקוסטיים האמצעים את לפרט יש 2.1.3

 יעילותם ואת הטכניות תכונותיהם את, האתר של בהקמתו הקשורות השונות ומפעולות האתר אל

 .שונים רעש ממקורות החזוי הרעש בהפחתת

 

 אור 1.1

 בקשהה סביבת על בקשהה לביצוע והדרושים המתוכננים הפקהה ומבחני התאורה השפעת את לבחון יש 

 .הצפויים האור מפגעי לצמצום האמצעים את ולהציג

 

 אויר איכות 1.1

 .הפליטה מנסיעת כלי רכב תחושב על בסיס מקדמי הפליטה שמפרסם המשרד להגנת הסביבה 2.0.1

עבור הערכות קצבי פליטות לא מוקדיות של מזהמי האויר יש להשתמש בנתונים המופיעים במסמך   2.0.4

EPA-AP42 דולוגיות אחרות באישור המשרד להגנת הסביבהאו לפי מתו. 

 . יש לפרט מקור מידע לכל נתון בו ישתמשו לצורך הערכות קצבי פליטת מזהמים לאויר 2.0.3

יש לסכמם בטבלה . יש לפרט את אופן ההערכה של כל אחד מקצבי פליטה אשר ישומשו בהרצות מודל 2.0.2

 .מרוכזת

או  AERMODמודל , כגון)החישובים יתבססו על מודלים מקובלים לחישוב פיזור מזהמים באויר   2.0.6

' חישובי הפיזור יתבססו על הנתונים שהוצגו בפרקים א(. ראשאישור ממותנה בקבלת  –מודלים אחרים 

( 'יים וכונתונים מטאורולוג, נתוני פליטה)יש לפרט את כל נתוני הקלט שנלקחו לצורך הרצת המודל . 'ג-ו

כולל מפגעי ריח )יש להעריך ולחשב את ריכוזי מזהמי האויר השונים . כולל נימוק ההנחות במידה ונעשו

ברדיוס  בקשהשייוצרו כתוצאה מהפעילות המוצעת לפי ה( פ הספרות"ביחידות ריח שעלולים להיווצר ע

 .שילוב עם ריכוזי הרקעוכן ב בקשהיש להציג את הריכוזים רק מהפעילות המוצעת לפי ה. מ"ק 19של 

 .יש לצרף דיסק עם כל נתוני הקלט והפלט של המודל

 :כמפורט להלן (Cartesian grid)הרצת המודל תיעשה על גבי רשת שריג  2.0.4
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בריכוזי  המרחק בין נקודות השריג באזורים בעלי טופוגרפיה מורכבת או באזורים שמאופיינים 2.0.4.1

 .'מ 469מזהמים גבוהים יהיה 

הריכוזים וגרפיה מתונה או באזורים שבהם נקודות השריג באזורים בעלי טופהמרחק בין  2.0.4.4

 .'מ 699המחושבים של המזהמים הם ריכוזים בינוניים יהיה 

הריכוזים רפיה מישורית או באזורים שבהם המרחק בין נקודות השריג באזורים בעלי טופוג 2.0.4.3

 .'מ 699המחושבים של המזהמים הם ריכוזים נמוכים יהיה 

יה הקיימים והמתוכננים ייש להציב קולטנים בודדים בכל אחד מאזורי האוכלוס –ם בודדים קולטני 2.0.1

, יישוב פרברי, יישובים כפריים) מתחום הבקשה' מ 399עד למרחק של , המופיעים בתכנית מתאר

י בת, בתי ספר)מקומות רגישים , תחנות ניטור, (אזור לפיתוח עירוני, אזור לפיתוח פרברי, יישוב עירוני

 .באתרים בהם נמדד בעבר ריכוז מזהמים גבוה ומוקדי עניין אחרים, ('פארקים וכו, אצטדיון, חולים

זמני המיצוע של המזהמים לחישוב הריכוזים באמצעות מודל הפיזור יהיו זמני המיצוע הקבועים  2.0.3

טווח -וזמן מיצוע ארוך, טווח הוא זמן מיצוע חצי שעתי עד יממתי-זמן מיצוע קצר. י הסביבהלערכ

 . הוא זמן מיצוע שנתי

עבור  ,בהשוואה לתקנות חוק אוויר נקי ,את תוצאות המודל יש לנתח תוך השוואה לערכי הסביבה 2.0.0

ג מפת רקע ובטבלאות מספריות "ע( איזופלטות)המזהמים הרלונטיים ולהציגם בקווים שווי ריכוז 

 .בשריג הקולטנים

יג את אחוז התרומה של כל גורם פליטת מזהם יש להצ, עבור ריכוזים סביבתיים מחושבים מרביים 2.0.19

 .אויר ספציפי

על מנת למנוע ולמזער מפגעי זיהום אויר ומטרדי  בקשהיש לפרט את ההגבלות והתנאים שיחולו על ה 2.0.11

  .ריח

יש . יש לפרט את האמצעים למניעת מפגעי זיהום אויר עבור כל תקלה אפשרית. יש להתייחס לתקלות  2.0.14

לפרט ולנתח תקלות אפשריות שעלולות להביא לפליטה מוגברת של מזהמי אויר לסביבה או להווצרות 

עולות יש לתאר את הפ. יש להתייחס לתקלות במתקני טיפול בגזי הפליטה. מטרדי ריח לאוכלוסיה באזור

יש להכין חישובי . או את אופן ההתמודדות עם התקלה במידה ותתרחש9שיבוצעו כדי למנוע תקלות אלו ו

. פיזור מזהמים לתרחישי התקלות במצבים המטאורולוגים שעלולים להביא לריכוזים המרביים בסביבה

  .יש לפרט את דרכי מחזור אנרגיה במידה וזה מתוכנן בשלב חיפוש נפט וגז

יש , הפחתה של פליטות המזהמים לאויר ויעילותם9 הפעולות שינקטו למניעה 9יש לפרט את האמצעים 2.0.13

   .לצרף את המפרטים הטכניים עבור המתקנים שישמשו למטרה זו

 

 מסוכנים חומרים 1.11

 3.4.12מפורט בסעיף כ, החומרים המסוכנים בהם יעשה שימושציין את ההשפעה האפשרית של ל יש 2.19.1

 .אופן הטיפול בהם וסילוקם, הסכנות מהשימוש בהם

יש לתאר את האמצעים לטיפול ולצמצום המפגעים שעלולים להיווצר כתוצאה מהתרחישים שינותחו  2.19.4

  .3.4.12.4בסקר הסיכונים כמפורט בסעיף 
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  שפכים 1.11

 .באתר הסניטארי הביוב פתרונות את לציין יש 2.11.1

 : טיפול בתשטיפים  2.11.4

מניעת , יש לציין את אמצעים לצמצום כמות התשטיפים הצפויים להיווצר ממשטחי התפעול לרבות  2.11.4.1

 .השתלבות המתחם במערכת הניקוז הקיימת וקירוי, חדירת נגר עילי מן הסביבה אל האזור הפעיל

  

   סיסמולוגיה   1.11

יש להכין נוהל . דמהל במקרה של רעידת א"לתאר את האמצעים למניעה וטיפול בזיהומים ובמצבים הנ יש 2.14.1

הנוהל יתייחס לכל המצבים . ן  טיפול בעת אירוע רעידת אדמהיחירום או פרק לנוהל חירום קיים לעני

 .צוות חירום חלקי ועוד, אי יכולת הגעת כוחות חירום, חוסר קשר ותקשורת: החריגים ובכלל זה

 

 אבטחה וביטחון 1.11

ואת האמצעים לצמצום  ('וכו תאורה, גידור, נוף)והביטחון יש לתאר את ההשפעות הצפויות ממערך האבטחה  

 .השפעות אלו

 

 קידוח אתר סגירת 1.11

 כולל, אלה השפעות למניעת הנדרשים האמצעים ואת הסביבה על הקידוח אתר סגירת השפעות את לבחון יש

 .הניתן ככל לקדמותו הטבעי המצב והחזרת נופי שיקום, פסולת, םמבני, ציוד, חמרים פינוי

 

 ניטור 1.11

פרט את תוכנית הניטור לפליטות הצפויות ובקרה שנועדה לוודא שהפעילות כפי שמתוארת בפרק זה מתבצעת  

 .תווך בלתי רווי ומי התהום, קרקע, אוירניטור  ,מאפשרת התראה במקרה שמתרחשת תקלה לרבות, כמתוכנן

לפני התחלת , הקדיחהבמהלך , הקרקע-על פני השטח ובתת , ואת תדירותן יש לתאר את פעולות הניטור

יש להעריך את פרק הזמן . חימום תת הקרקע ובסיום החימום בשלב שיקום אתר הקדיחהבמהלך , החימום

נטישת הקידוחים , לחצים ופרמטרים נוספים לאחר סגירת אתר הקדיחה, הדרוש לניטור הטמפרטורה

 .והחזרת השטח לקדמותו

 . תהליכי סידוקלחצים ויש לתאר את הפרמטרים למעקב אחרי  
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 בקשההצעה להוראות ה -' פרק ה

 : כללי
ברמה המפורטת כמתחייב מפרוט ,  לביצוע הבקשהבפרק זה ירוכזו כל ההצעות לקביעת הוראות  6.1

, להפחיתםוהאמצעים שיש לנקוט כדי למונעם או , הסביבתי המסמך בפרקיההשפעות האפשריות שנמנו 

 .במידת הצורך

במהלך , בקשהשטח ה כלההוראות יתייחסו לפעולות שחייבות להיעשות או חייבות שלא להיעשות ב 6.4

 . השלמתם ולאחר םולאורך השלבים השונים של ביצוע הקידוחים

 .ליקויים ותיקון  פיקוח, מעקב, ניטורוהמשך  הקמה לצורך, ההוראות יהיו 6.3

 לנבוע שעשויות או שינבעול השפעות עלתן של מערכות מעקב וניטור ההוראות יתייחסו להתקנתן ולהפע 6.2

 .הזמן עם ידרשו שאלה ככל ולאחריה ההפקה בתקופה  מתקנים אמצעים לנקיטת כללים ויכללו זו בקשהמ

 אתר סגירת על ההחלטה קבלת עם, בקשהשטח ה כליתייחסו לפעולות שחייבות להיעשות ב ההוראות 6.6

 . בקשהה בתחום קידוח

 :נושאים הבאים ה  אתההוראות יכללו בין היתר  6.4

 .והנופית  האקולוגית במערכת פגיעה זה ובכלל התהום ובמי בקרקע פגיעה ומניעת לצמצום הוראות 6.4.1

איכות המים בסביבת הקידוח ובמורד זרימה מי התהום והנגר  אחרנתונים לצורך ניטור ומעקב  איסוף 6.4.4

ויתבסס על החלטת ועדת קידוחים  השירות ההידרולוגי\המיםאם עם רשות והתוכנית תת עביצו. העילי

 .16.4.11מיום 

 .(רעש ומקורות מים, איכות אויר)או בסביבתה \ו בקשהמערכות לניטור הסביבה שיוקמו בשטח ה תכנון 6.4.3

 .צמצום מפגעי זיהום אווירל אמצעים 6.4.2

תחבורה אל האתר  לתנועת כלי, בכלל זה בהתייחס למתקני האתר, אמצעים למניעת או להפחתת רעש 6.4.6

 .ומפעולות שונות הקשורות בהקמתו של האתר

 .סניטאריים לרבות, שפכים וסילוק טיפול, איסוף 6.4.4

 .תהום ומי עיליים מים זיהום מניעת 6.4.1

 .ניקוז ומערכות עפר עבודות לביצוע מפורטות ותכניות הנחיות 6.4.3

 ולוח הנדרש הפיקוח, הנופי השיקום ביצוע לאופן, ההקמה בזמן בסביבה הפגיעה למזעור והנחיות הוראות 6.4.0

 .('בחינת מיצוי וכו, חוזק סלע –כולל השפעות ארוכות טווח ) לביצועו זמנים

 .בקשהה במרחב מורשת אתרי על לשמירה הנחיות 6.4.19

 .בקשההנחיות לשמירת החי והצומח במרחב ה  6.4.11

יש לקבוע הוראות לגבי מגבלות והתניות שיש לדרוש לגבי שימושי קרקע ויעודי קרקע הסמוכים לשטח   6.4.14

 .עצמה בקשהוכן לגבי ה בקשהה

, שיש להקים ולהפעיל( 'שפכים וכו, רעש, איכות אויר)יש לקבוע הוראות לגבי מערכות הניטור השונות   6.4.13

 .ליפה של מזהמים לסביבהשפיכה או ד, כולל פירוט נהלי חירום למקרה של שריפה

 .אמצעים לצמצום מפגעי אור  6.4.12

 .והקדיחה ההקמה בתקופת ושפכים בנייה פסולת, הקידוח מטחן, הקידוח בבוץ לטיפול אמצעים 6.4.16

 .ושיקומו קידוח אתר סגירת לעת לביצוע פעולות 6.4.14
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ובנושאים שהשפעתם סביבתית למשרד להגנת  הוראות דיווח תקופתיים ועל תקלות לממונה על עניני הנפט 6.4.11

 .הסביבה

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 





  

  

  

  

  2' נספח מס
  

מידע , קידוחים בתחום הרשיון

  ממשרד הבריאות

  









 

 

 

 

 

 3' נספח מס
 

 נספח הרכב המים 

 

נספח זה כולל מידע המהווה סוד מסחרי 

בלבד  לגופים המורשים הועברהוא ו
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נתונים מטאורולוגיים במרחב 

 הרשיון
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מרבצי פצלי השמן בישראל 

 טבלאות מסכמות 

 )  2009 ,מינסטר(
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 IEI טבלת מקורות ומחקרים -

 





Data Sources - IEI

# Type of Data Main Source Principal Researcher Documentations Dates

1 Geological Survey of Israel Dr. Katz and Dr. Almog Areas of Landslides Danger 2006

2 Geological Survey of Israel Dr. Tsevi Minster Oil Shale Deposits in Israel 2009

3 Top Environment & Acoustics, IL Dr. Arnon & Dr. Fromkin Oil Production from Shfela oil Shale - Environmental Assessment 2010

4 Stockholm Precision Tools AB, Sweden Christian J. Amica SPT Gyro Tracer HT - Tool Data Sheet 2010

5 IEI Dr. Harold Vinegar et.al. Supplementary Document to the Environmental Assessment 2010

6 IEI Dr. Harold Vinegar et.al. Second Supplementary Document to the Environmental Assessment 2011

7 IEI Process Eng. Boris Bernstein Gas Treatment and Oil Collection - Preliminary Process Development 2009 +

8 Universal Energy Services (Halliburton), Houston Eng. Roberto Besos Integrated Project Management for Shfela Shale Oil Pilot 2010

9 Hatch, Ltd, Mississauga, Canada Dr. Sandeep Dalvi Gas Treatment and Oil Collection Review Process Flow Diagram Documents 2011

10 SulfaTreat (Schlumberger), Chesterfield, Missouri Eng. William Brundick Sulfatreat Estimated Performance Sheet 2011

11 Blade Energy, Houston, Texas Eng. Stan Mason Shfela In-Situ Pilot Well Construction Basis of Design 2011+

12 Alonim Gorevich Architects, IL Arc. Ido Alonim Preliminary layout 2011 +

13 WorleyParsons Eng. Ken Day Process Definition of the Shfela Pilot 2012

14 Avner Drori Architects Arc. Avner Drori Pilot Plan - View Planning 2013

15 Oxford at the Clarendon Press, UK Prof. H.S. Carslaw & Prof. J. C. Jaeger Conduction of Heat in Solids 1959

16 Engineering Geology Thomas, Jr. J., et al. Thermal Conductivity of Carbonate Rocks 1973

17 Cameron Engineers Inc. Dr. Thomas Hendrickson Synthetic Fuels Data Handbook 1975

18 Institut Francais du Petrole Dr. Jacques Burger et al. Thermal Methods of Oil Recovery" Section 1.3.1 Conduction 1985

19 GLS Engineering Ltd., Houston, Texas Dr. George Stegemeier Design Equations for In-Situ Thermal Desorption 1998

20 MK Tech Solutions, Houston, Texas Dr. Myron Kuhlman Preliminary Modelling of the Proposed Shfela Shale Pyrolysis Pilot 2010

21 US EPA web site US EPA Air Pollutants and Control Techniques - Dioxins and Furans - Formation Mechanisms 2010

22 Water Authority of Israel Drilling Committee License no. 19-3828/94331507 2011

23 A.B.P Chemical Engineering & Ventilation LTD, IL Eng. Igor Paley Air Emissions Monitoring Plan for Shfela Pilot 2011

24 Institut Francais du Petrole Dr. Jacques Burger et al. Thermal Methods of Oil Recovery, Chapter 6. In-Situ Combustion Applications 1985

25 Chemic Engineering and Safety, IL Eng. Moti Fraiberg Risk Analysis for the Oil Shale Pilot - Influence on Neighbour Receptors & Close Environment 2010

26 US Patent and Trademark Office Dr. Harold Vinegar et.al. US Patent 7,735,935 2010

27 Shale Tech International, Rifle, Colorado Ed Cooley  11 Pyrolysis Batch Reactor Test Runs "BART" & Online Gas Chromatograph 2011

28 EMPACT Analytical Systems, Brighton, Colorado Jeanie McEndree Shfela  Extended Natural Gas Analysis and Sulfur from Gas Chromatograph 2011

29 Hazmat Ltd., IL Dr. Alex Cohen Risk Analysis for Oil Production from Oil Shale Pilot 2011

30 TDA Research, CO., USA Gökhan Alptekin Evaluation of Sorbents for Shale Gas Desulfurization 2012

31 Hazmat Ltd., IL Dr. Alex Cohen Risk Assessment or a planning status Oil Production from Oil Shale Pilot 2013

32 Zoharim (T-6) borehole field measurements of wave propagation velocities (Vp, Vs) 2011

33 Aderet (T-1) borehole field measurements of wave propagation velocities (Vp, Vs) 2011

34 BGU Geomechanics and Petrophysics Lab Prof. Yossi Hatzor Mechanical behaviour of oil shale from the Judea plains, central Israel 2011

35 Report 113-81968 Zoharim Borehole In situ stress measurements 2011

36 Report 113-81968 Zoharim Borehole In situ stress measurements - Hydraulic jacking report 2011

37 IEI & Geological Survey of Israel Dr. Yehudit Har-Lavan Scanning Electron Microscopy examination of pre and post pyrolysis oil shale 2012

38 IEI & BGU Dr. Scott Nguyen et al. Enhancement of Petrophysical properties of a bituminous chalk during thermal conversion 2012

39 BGU Geomechanics and Petrophysics Laboratory Prof. Yossi Hatzor Expected Surface Settlement due to In-Situ Oil Shale Production in the Judea Plains, Israel Pilot Plant 2011

40 IEI Dr. Alexander Shaptoshvilli Earth's Surface's Elevation as a Result of Pilot's Heating 2011

Rock 

Mechanics & 

Petrophysics 
Golder Associates, US & Ecolog Ltd, IL

Eng. Michael Lemon & Dr. Levy 

Kroytoru

Monitoring 

Plan

Gas 

Composition & 

Explosion Risk 

& Emergency 

Situations

Dr. Ian Goretsky

Surface 

Deformation

License & Pilot 

Location 

Alternatives

Pilot Design 

and Process 

Engineering

Thermal 

Conductivity & 

Thermal 

Modelling of 

Heaters 

Hamivdaka, IL
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# Type of Data Main Source Principal Researcher Documentations Dates

41 American Chemical Society, (publisher) Thomas Fowler, Dr. Robert Ryan Shell’s In Situ Conversion Process – From Laboratory to Field Pilots 2010

42 ShaleTech International, Rifle, Colorado Ed Cooley 11 Pyrolysis Batch Reactor Test Runs "BART" 2011

43 BGU Geology and Geochemistry Laboratory Prof. Shimon Feinstein Dozens Pyrolysis Reactor Test Runs "PARR" 2011+

44 Weatherford Laboratories,  Houston, Texas Dr. Steven Palmer Shfela Oil Composition and Elemental Analysis 2011+

45 EMPACT Analytical Systems, Brighton, Colorado Jeanie McEndree Shfela  Extended Natural Gas Analysis and Sulfur from Gas Chromatograph 2011

46
Chevron Lummus Global & Advanced Refining 

Technologies, Richmond, California 
Eng. Ujjal Mukherjee IEI - Shale Oil Upgrading Microunit Testing 2012

47 Chevron & IEI Dr. Scott Nguyen et al. Hydrotreating shale oil from the pyrolysis of Type-IIS Kerogen 2012

48 IEI & Chevron Lummus Global Bi-Zeng Zhan et al. Hydroprocessing IEI Shale Oil - Final report 2013

49 American Petroleum Inst. Dr. Klinkenberg, L J. The Permeability of Porous Media to Liquids and Gases 1941

50 Bengtson, P., Bengtson, P., Kvarntorpsområdets hydrogeologi en översikt", SER C NR 667, Arsbok 65 NR 13, SGU, Stockholm 1971

51 Kumla Kommun
Kumla kommun och Länsstyrelsen i 

Örebro.

Sammanställning av undersökningar, utredningar m. m. till en översikt över kända fakta om miljöförhållandena i 

Hällabrottet-Kvarntorp i Kumla kommun
1979

52 Insitut Francais du petrole Monicard, R Properties of Reservoir Rocks: Core Analysis 1980

53
Avdelningen för hydrologi, Uppsala Universitet, 

Naturgeografiska Institutionen
Alvenäs G. och J.I. Mattson Undersökning av grundvattenförhållandena i Kvarntorpsområdet 1981

54 The Center for Soil and Water Sciences, Hebrew U. Prof. Ronit Nativ & Ilan Nissim Characterization of Desert Aquitard 1992

55 Geological Survey of Israel Gavrieli, I., Burg, A., and Guttman, J.,
Transition from confined to phreatic conditions as the factor controlling salinization and change in redox state, Upper 

subaquifer of the Judea Group, Israel. Hydrogeology Journal, 10: 483 – 494.
2002

56 The Center for Soil and Water Sciences, Hebrew U. Prof. Ronit Nativ et al. Characterization of the hydraulic properties of fractures in chalk 2003

57 Idaho National Laboratory, Idaho Falls, USA Wood, T. R. et al. A First Order Evaluation of Atmospheric Emissions from a Hypothetic In-Situ Oil Shale Retort 2009

58 Geological Survey of Israel Dr. Orly Goren
Evaluation of the geological and environmental compatibility of Israeli oil shale to in-situ production; 

Preliminary results from the Hadera oil shale deposit
2010

59 IEI Dr. Avihu Burg et al. The Appraisal Drillings at Nahal Guvrin and Aderet 2010

60 Ronen Gersman & Dr, Yuval Bartov The Appraisal Drillings at Lachish and Galon 2011

61 Ronen Gersman & Dr, Yuval Bartov Summary of the Appraisal Drillings at Zoharim 2011

62 Geological Survey of Israel Dr. Amir Sandler X-ray diffractograms of Shfela oil-shale before and after pyrolysis 2011

63 Weatherford Laboratories,  Houston, Texas Dr. Stephen Palmer Rock Analysis 2011

64 Geological Survey of Israel Dr. Orly Goren Mineralogical and geochemical determination of the Israeli Oil Shale 2012

65 IEI Dr. Scott Nguyen et al. Pyrolysis of Type-IIS Kerogen from the Shfela Basin in Israel 2012

66 Vinci Technologies, Paris, France Dr. Jean Espitalie Rock Eval Pyrolysis - Kerogen type determination  2012

67 Core labs, Houston, Texas Jeffry L. Smith Thermal Conductivity and heat capacities of Shfela Rock 2013

68 The Geophysical Institute of Israel Mark Goldman & Eldad Levi Time Domain Electromagnetic (TDEM) Survey Near the Ajur Water Wells 2008

69 Dr. Yuval Bartov Preliminary Geological Report (MOI) 2008

70 Dr. Avihu Burg et al. Summary of the Appraisal Drillings at Nahal Guvrin and Aderet 2010

71 Ronen Gersman et al. Summary of the Appraisal Drillings at Lachish and Galon 2011

72 Ronen Gersman et al. Summary of the Appraisal Drillings at Zoharim 2011

73 Shell Global Solutions, Houston, Texas Dr. Robert Ryan et al. Oil Shale Pyrolysis Water Treatability Study 2010

74 BGU Water Treatment Lab Prof. Asher Brenner 16 Pyrolysis Water Analyses + 2 Summary Reports 2011

75 Aderet Borehole Water Sampling and Analyses Results 2011

76 N. Guvrin Borehole Water Sampling and Analyses Results 2011

77 IEI Ronen Gersman et al. Lachish Borehole Water Sampling and Analyses Results 2011

78 Environmental Services Company LTD, IL Shlomi Mordecay Shfela Pilot - Liquid Waste Treatment Capability 2011

79 Aminolab Ltd. Marina Rocman & Uri Golner Produces Water - Analysis Results (composition) 2012

Geological Survey of Israel Dr. Yehudit Har-Lavan
Water

IEI

Stratigraphy 

and Geology IEI 

Oil Properties 

& Refining

Hydrological 

Properties

Rock 

Geochemistry
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