אגף שפ"ה וסביבה

 15לינואר 2021
לכבוד:
ברני רוזנפלד -רכז תכנון  ,מועצה
באמצעות דוא"לberni@rng.org.il :
הנדון :התייחסות היחידה לבקשה להיתר בניה – שיקום מחצבת ניצנה
בקשה להיתר בניה לתוכנית לשיקום מחצבת ניצנה ,הועברה לאישור היחידה הסביבתית רמת הנגב.
הבקשה נבדקה והתקיים סיור בשטח  ,להלן התייחסות היחידה.
 .1מחנה הקבלן
הקמה
א.

גידור  :שטח המחנה יהיה מגודר למעט כניסה אחת ,כל מרכיבי המחנה והציוד כולל מיכלי תדלוק ,פחי
אשפה וערימות פסולת לסילוק יהיו בתוך השטח המגודר .הקבלן אחראי על תחזוקתם השוטפת של הגידור
ושער המחנה.

ב.

מתקני דלק ושמנים ,כל מיכלי הדלק והשמנים יוצבו בתוך מאצרות אטומות ,גם אם מוצבים על גבי
מבנים.

ג.

שילוט :באחריות הקבלן להציב שלט (שיפורק בסיום העבודות) ובו יהיה מפורט שם הפרוייקט והגורמים
הרלוונטים – לרבות המפקח  ,דרכי ההתקשרות ומועד סיום משוער.

ד.

פעולות נדרשות בטרם הכנסת כלים לשטח -סימון השטח וגידורו בתיאום עם המפקח מטעם רט"ג ,חישוף
האדמה והנחתה בצד לצורך שיקום.

תפעול
א.

במחנה הקבלן לא יאושרו מגורים למעט שומר.

ב.

שומר הלילה ישהה בתחומי המחנה בלבד .לא תותר החזקת כלבים .

ג.

חניית כלי רכב וציוד הנדסי שלא בשעות העבודה תהיה בתחום המגודר בלבד.

ד.

ניקוז :יש לדאוג לניקוז נאות של שטח המחנה באופן שימנע יצירת שלוליות מים עומדים

ה.

שמנים משומשים במקרים בהם עוסקים בתיקונים של כלי רכב כבדים למיניהם.

ו.

ייאספו למיכלים ייעודיים ויסולקו למפעל או לאתר מורשה לטיפול בשמנים משומשים.
הטיפול בשמנים משומשים יהיה לפי תקנות למניעת מפגעים (שמן משומש) התשנ"ג 1993

ז.

אבק :באחריות הקבלן למנוע באופן שוטף יצירת מטרדי אבק מדרכי הגישה ומהמתקנים באתר (מגרסות,
מערומי עפר וכו').

ח.

חומרי בניה יאוכסנו באופן מסודר ובבטיחות מירבית .יש למנוע מטרדי אבק וריחות משטחי האכסון .אין
לאכסן חומרים שאינם שייכים ישירות לעבודה במקום.
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ט.

מניעת שריפות ובטיחות אש בתחום המחנה ובסמוך לו תהיה באחריות הקבלן .תיאסר הדלקת מדורות
בעצים מקומיים.

י.

פסולת תיאסף במכולות ותפונה לאתר מורשה בלבד (יש להציג הסכם עם קבלן לפינוי) .פסולת למיחזור
תופרד ו תופנה לאתר/מפעל מחזור .לא תאושר הטמנה בקרקע של פסולת או עודפים מכל סוג .פסולת
תאסף במשך כל היום בתחום המחנה על מנת למנוע סחיפה של פסולת על ידי רוח .הגדר סביב המחנה
תנוקה במהלך העבודות מפסולת שנאספה עליה.

יא .מבני שירותים ייעשה שימוש בשירותים כימיים או ביולוגיים .אין לסלק ביוב לבורות ספיגה בשום תנאי.
יב.

אין לסלק ביוב ו/או תשטיפים מכל סוג שהוא לנחלים וערוצי ניקוז.

יג.

תאורה -התאורה תהיה כלפי פנים בלבד.

יד.

לא תאושר כל פגיעה בסביבה מחוץ לגבולות המגודרים של המחנה.

טו .תנועה אל מחנות הקבלן ומהם תהיה בצירים קיימים .באם המחנה נמצא סמוך לדרכים פעילות יש לקבל
אישור יועץ בטיחות להגנה על עוברי הדרך
טז .כל פגיעה בסביבה תחייב את הקבלן בשיקום נופי מוקפד על פי הנחיות המפקח השיקום יבוצע מיידית
וכתנאי להמשך עבודה.
שיקום
א.

בגמר העבודה יפונה המחנה באופן מושלם כולל כל שאריות הפסולת וגידור .אתר המחנה ישוקם באופן
מושלם בהתאם להנחיות המפקח מטעם רט"ג לרבות החזרת הטופוגרפיה ,הקרקע והמסלע.
ההנחיות אינן מחליפות הוראות על פי כל דין ובכלל זה את הוראות התוכנית.

 .2שמירת טבע פגיעה בערכי טבע מוגנים בעת העבודות
א .בשטח העבודות ישנם מיני צומח מוגנים .על כן נדרש כי העבודות יתואמו ויבוצעו בפיקוח של רט"ג.
ב .בתיאום עם מפקח רט"ג בשטח עבודות בשולי המחצבה בממשק עם השטח הטבעי ,ילווה בחישוף קרקע
עליונה ושימוש בה לצורך שיקום בנקודות שיקבעו על ידי מפקח רט"ג בשטח בהתאם לשיקולים
האקולוגיים בשטח.
מעבר לאמור ליחידה אין התנגדות לאישור הבקשה
בברכה,
עידן אבידן
מתכנן סביבתי
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