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 'ו3נספח 
      

 1988 -ח "התשמ, י”חוק מניעת זיהום ים ממק
 1990 -נ "התש, י”תקנות מניעת זיהום ים ממק

 
 שפכים לים/הזרמת פסולת/הועדה למתן היתרים להטלת

 לים )עבודת תשתית(שפכים להזרמת  חירוםבקשה למתן היתר 
  שעות48מעל  אם ההזרמה תיארך  עותקים)18(מונה עשר תוגש בש
  שעות48עד  אם ההזרמה תיארך  עותקים)5(חמישה בתוגש 
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 ________________________________________________)עסק(המבקש שם )  א(

 

  ____ _ _________________________________________:ומענ)ב(

___________________________________________ _______ __   
 
    : פקס_____________________________________ : 'טל

 
      . ז.ת       קשר איש השם )ג(

 
     : ישיר' טל      : תפקיד

 
      : e-mail       :פקס ישיר

 
                                                              ): נושא באחריות(ל "שם המנכ)  ד(

 
   : מענו, יועץ לעסקשם ה)  ה(

 
      e-mail       :פקס   : 'טל
 
     :  סלולרי 'טל

 
 ____________________________ __________________________מיקום .2
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 שפכים המיועדים להזרמה/המיםתיאור  .3

אופן ההזרמה ומקום הזרמתם , )מקור ההזרמה(מרחק מהחוף , הטיפול בהם, מת שפכיםהצורך בהזרתאר בפירוט את 
 ).כולל מסלול(לים 

 :ולהגישם על גבי טופס המעבדה יש לבדוק את הנתונים כלהלן :הרכב ) א(
  כלליכ"צח
  כלליב"צח

TOCכללי  
 )C°550 - וC°105 (מוצקים מרחפים

 הגבהערך 
 עכירות

 שמן ושומנים
 שמן מינרלי

 פירה כלליתס
 ל" מ1 - לחיידקי קולי צואתי
 N-חנקן אמוניאקלי כ

 N-ניטרט כ
 N-ניטריט כ

 N-חנקן קילדל כ
 N-חנקן כללי כ

 P-זרחה כ
 P-זרחן כללי כ
 MBASדטרגנטים 

 )ICPסריקת (מתכות 
 כלוריד

 ים וחופים י הנחיות אגף"עפדיקות נוספות ב
 

 .          שפכים ספיקת  ) ב(
 .          זרמהזמן משוער לה ) ג(
 :שפכיםתיאור מערך הטיפול ב )ד(

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________. 
 
 
 יאור ההזרמהת .4

 
 .תיאור קצר של החוף) א(
 ).למקרים בהם לא קיים מוצא ימי(פירוט אופן ההזרמה  ) ב(
, עומק המוצא, אורך הצינור, הפירוט יכלול מהירות זרימת המים). במקרה של מוצא ימי(פירוט אופן ההזרמה ) ג(

 ).בתאום עם אגף ים וחופים(מיהול מקסימלי ומינימלי נתוני , פרטים על המפזרים
 
 
  מידע כללי על הסביבה החופית והימית באתר ההזרמה .5

 
 הנימוקים להגשת הבקשה למתן היתר .6

 
, התקנת מעקף, כגון שאיבה עם ביובית(יש לתאר את מצב האפשרויות הקיימות למניעת הזרמה לים ולנמק את פסילתן 

 ).חירום זמנית ועודהקמת בריכת , הפסקת ייצור
 

 :    הנימוקים יכללו בדיקה של מקום חלופי לסילוק המים
 .אפשרות להזרמה למערכת הביוב העירונית •
 .כל אפשרות אחרת לפי הנסיבות •
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 תיאום עם משרד הבריאות .7
יקוי נ, סגירת חוף, מועד(את ההזרמה עם לשכת הבריאות המחוזית , לאחר קבלת ההיתר, על מבקש היתר החירום לתאם

 ).החוף ועוד
 
 

 אישור נכונות פרטים .7
 

                  אני 
 תפקיד             מספר תעודת זהות                                 שם ממלא הטופס                      

 
 .מאשר בזה כי הפרטים בטופס זה מלאים ונכונים למיטב ידיעתי

 
                                   

             חתימה   תאריך                                                                  
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