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        פליטות בלתי מוקדיותפליטות בלתי מוקדיותפליטות בלתי מוקדיותפליטות בלתי מוקדיות    ––––מתקנים לעיבוד גז טבעי מתקנים לעיבוד גז טבעי מתקנים לעיבוד גז טבעי מתקנים לעיבוד גז טבעי ', ', ', ', חחחח37373737א א א א """"נספח להשגה תמנספח להשגה תמנספח להשגה תמנספח להשגה תמ
        
        
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ',ח 37א "תמבהקשר של  סוגיות מדאיגות לבריאות הציבורסוגיות מדאיגות לבריאות הציבורסוגיות מדאיגות לבריאות הציבורסוגיות מדאיגות לבריאות הציבור לוששלהלן  ובמסמך זה יפורט
   :בעמק חפר וביוקנעםהמכוננת מפעלים לעיבוד גז טבעי 

אשר מכילות בהן גם , פותפותפותפותפליטות משמעותיות של תרכובות אורגניות נדיפליטות משמעותיות של תרכובות אורגניות נדיפליטות משמעותיות של תרכובות אורגניות נדיפליטות משמעותיות של תרכובות אורגניות נדיצפויות . 1
אלא שהן לא הוזכרו , להן לא רק שלא ניתן מענה תכנוני, מזהמים מסרטנים כדוגמת בנזן

  .]1[ בהקשר של מיכלי הקונדנסאטים ובריכות מי הנגר כלל בתסקיר
מאחר וינבעו מהן גם , והערפיחוהערפיחוהערפיחוהערפיח    משמעותית את זיהום האוויר באזורמשמעותית את זיהום האוויר באזורמשמעותית את זיהום האוויר באזורמשמעותית את זיהום האוויר באזורפליטות אלו יגבירו . 2

כאלו הם , ים שלא נלקחו בחשבון בתסקיר או בחישובים הנלווים לומזהמי אוויר נוספ
מאחר וחלה . ומחמירים את זיהום האוויר, ואלו מייצרים ערפיח, לדוגמה אוזון וחלקיקים

וההשלמות  מתוצאות התסקיר הנוכחיותדבר לא ניתן להסיק , התעלמות מפליטות אלו
  .יות במציאותתת הערכה של הפליטות הצפומאחר וקיימת בהם , אליו

  . מיליארדי שקליםמיליארדי שקליםמיליארדי שקליםמיליארדי שקליםעלויות תוספת מזהמים אלו לסביבה תגענה ל. 3
  

        ופליטת תרכובות אורגניות נדיפותופליטת תרכובות אורגניות נדיפותופליטת תרכובות אורגניות נדיפותופליטת תרכובות אורגניות נדיפותאחסון קונדנסאטים אחסון קונדנסאטים אחסון קונדנסאטים אחסון קונדנסאטים 
הינם מקור פליטה משמעותי לתרכובות אורגניות נדיפות , סקטורי הגז והנפט, כלליבאופן 

א "המתקנים השונים המתוכננים לקום במפעלי עיבוד הגז הטבעי המוגדרים בתמ בין .]1[
. דלקים נוזלייםהם , טיםאהקונדנס. ]2[ טיםאקונדנסמצויים גם מיכלי אחסון של ', ח 37

שיצאו אחרי , ם אשר התעבו והפכו נוזלייםיגזים פחמימניתערובת של הם מכילים בהם 
נוזלים אלו הם חומר גלם לתעשיות ). שינויי לחץ וטמפרטורהבשל (, ממרבץ הגז הטבעי
גזים רבים התערובת מכילה בה . ולהפקת תזקיקים לתעשיית הדלק, פטרוכימיות שונות

בכך . אשר הינם נדיפים ושנטייתם הכימית היא להתנדף בהזדמנות הראשונה שתינתן להם
ראו בהקשר זה . ]3[ הוא פחות נדיף, שכן נפט מאוחסן, הקונדנסאטים שונים מנפט

מכלי אחסון נפט לבין מכלי אחסון בין  פליטות השוואתיים שנמדדו נתוני 1-2' טבלאות מס
אטיםקונדנסשל 

1
 :  

  
רווח סמך ופקטורי פליטות תרכובות אורגניות נדיפות שנמדדו במכלי רווח סמך ופקטורי פליטות תרכובות אורגניות נדיפות שנמדדו במכלי רווח סמך ופקטורי פליטות תרכובות אורגניות נדיפות שנמדדו במכלי רווח סמך ופקטורי פליטות תרכובות אורגניות נדיפות שנמדדו במכלי , , , , סטיית תקןסטיית תקןסטיית תקןסטיית תקן, , , , ממוצעממוצעממוצעממוצע: : : : 1111' ' ' ' טבלה מסטבלה מסטבלה מסטבלה מס

. )הנתונים הוסבו לקילוגרמים(טווח פליטות תרכובות אורגניות נדיפות טווח פליטות תרכובות אורגניות נדיפות טווח פליטות תרכובות אורגניות נדיפות טווח פליטות תרכובות אורגניות נדיפות     - - - - טים טים טים טים אאאאאחסון של נפט וקונדנסאחסון של נפט וקונדנסאחסון של נפט וקונדנסאחסון של נפט וקונדנס
        : 2006הנתונים נמדדו במאי עד יולי 

 
        ))))ג פר חבית קונדנסאטג פר חבית קונדנסאטג פר חבית קונדנסאטג פר חבית קונדנסאט""""קקקק((((פקטורי פליטה פקטורי פליטה פקטורי פליטה פקטורי פליטה   

  
        ::::וספתוספתוספתוספתתתתת

        מכלי נפט מכלי נפט מכלי נפט מכלי נפט   
  ) מיכלים 11נדגמו (

        מכלי קונדנסאטים מכלי קונדנסאטים מכלי קונדנסאטים מכלי קונדנסאטים 
  ) מיכלים 22נדגמו (

יחס פליטות יחס פליטות יחס פליטות יחס פליטות 
        קונדנסאט לנפטקונדנסאט לנפטקונדנסאט לנפטקונדנסאט לנפט

  יותר 21.5פי    15.1  0.7  ממוצע אריתמטי
  -   24.2  1  סטיית תקן 
  -   4.1-26.2  0-1.4   95%רווח סמך 

  ). 2009, הנדלר וחברים,  ES-1טבלה : (מקור

                                                             
1

   והתכונות , לחץ הספרטור, פרטורסורת הנתוני הפליטה ישתנו לפי תכונות של האתר כמו טמפרט, בפועל 
 .הפיזיקליות והכימיות של תערובת הפחמימנים המדויקת שמצויה
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 לעומתג לחבית של קונדנסאטים "ק ±73% ג "ק 15היה מקדם הפליטה הממוצע שנמצא 
באותו המחקר מובאים נתונים על מיכלי אחסון ]. 3[ג לחבית נפט "ק ±99% ג "ק 0.7

ראה (טונות של תרכובות אורגניות נדיפות מדי יום  289 -ל 38מהם נפלטים בין , שונים

  ). בנספח ES-2טבלה 
אטים ידועים בפליטות גבוהות של תרכובות כי מיכלי הקונדנס, מחקר אחר שתומך בטענה
בשל יישום אמצעים  אולי, אם כי תוצאותיו מעט שמרניות יותר, אורגניות נדיפות לסביבה

י קבוצת מחקר שייעצה למשרד "ע, 2012 -הוא מחקר שהתפרסם ב, לצמצום פליטות
 מטרת המחקר הייתה לפתח כלי להערכת פליטות ממכלי]. 5[לאיכות הסביבה בטקסס 

הפליטות של וחציון ממוצע מובאים נתונים אודות  2' להלן בטבלה מס. קונדנסאטים
  :מיכלים שונים 253 -תרכובות אורגניות נדיפות מ

  
        ].].].].5555[[[[, , , , אתרים שוניםאתרים שוניםאתרים שוניםאתרים שונים    253253253253    - - - - של פליטות תרכובות אורגניות נדיפות משל פליטות תרכובות אורגניות נדיפות משל פליטות תרכובות אורגניות נדיפות משל פליטות תרכובות אורגניות נדיפות מ    ממוצעממוצעממוצעממוצע: : : : 2222' ' ' ' טבלה מסטבלה מסטבלה מסטבלה מס

        
        חציון חציון חציון חציון         ממוצע אריתמטי של מקדם הפליטה ממוצע אריתמטי של מקדם הפליטה ממוצע אריתמטי של מקדם הפליטה ממוצע אריתמטי של מקדם הפליטה         אתרים שנבדקואתרים שנבדקואתרים שנבדקואתרים שנבדקו

  ג"ק 4.54  ג לאתר לחבית "ק 4.9  253
  
  

        פליטות בנזן ממכלי אחסון קונדנסאטים פליטות בנזן ממכלי אחסון קונדנסאטים פליטות בנזן ממכלי אחסון קונדנסאטים פליטות בנזן ממכלי אחסון קונדנסאטים 
הבנזןהבנזןהבנזןהבנזן    אחוזיאחוזיאחוזיאחוזינמדדו גם , מחקר של הנדלר וחבריםב

באופן השוואתי מהפליטות  המשקלייםהמשקלייםהמשקלייםהמשקליים    2222
בטבלה  ממדידות אלו ניתן ללמוד .בין מיכלי אחסון הנפט ומיכלי אחסון הקונדנסאטים

גדול  ד בפליטות ממכלי אחסון קונדנסאטים הואהבנזן שנמדאחוז כי טווח , כדלקמן 2' מס
, )בקונדנסאטים( 1.35%-0.13% יותר מזה שנמדד מפליטות מכלי אחסון  נפט ונע בין

   ).במכלי נפט( 0.51%-0% לעומת
  

רווח סמך ופקטורי פליטות תרכובות אורגניות נדיפות שנמדדו במכלי רווח סמך ופקטורי פליטות תרכובות אורגניות נדיפות שנמדדו במכלי רווח סמך ופקטורי פליטות תרכובות אורגניות נדיפות שנמדדו במכלי רווח סמך ופקטורי פליטות תרכובות אורגניות נדיפות שנמדדו במכלי , , , , סטיית תקןסטיית תקןסטיית תקןסטיית תקן, , , , ממוצעממוצעממוצעממוצע: : : : 3333' ' ' ' טבלה מסטבלה מסטבלה מסטבלה מס
. )הנתונים הוסבו לקילוגרמים(טווח פליטות תרכובות אורגניות נדיפות טווח פליטות תרכובות אורגניות נדיפות טווח פליטות תרכובות אורגניות נדיפות טווח פליטות תרכובות אורגניות נדיפות     - - - - סאטים סאטים סאטים סאטים אחסון של נפט וקונדנאחסון של נפט וקונדנאחסון של נפט וקונדנאחסון של נפט וקונדנ

        : 2006הנתונים נמדדו במאי עד יולי 
  

  ))))אחוז משקלי מדוד מתוך הפליטותאחוז משקלי מדוד מתוך הפליטותאחוז משקלי מדוד מתוך הפליטותאחוז משקלי מדוד מתוך הפליטות((((פליטה של בנזן ממכלי אחסון פליטה של בנזן ממכלי אחסון פליטה של בנזן ממכלי אחסון פליטה של בנזן ממכלי אחסון   
  

          מכלי קונדנסאטים מכלי קונדנסאטים מכלי קונדנסאטים מכלי קונדנסאטים           מכלי נפט מכלי נפט מכלי נפט מכלי נפט   
    0.19   13אתר   0.28   1אתר 
    0.13  14אתר   0.00   7אתר 
    0.18  15אתר   0.00   8אתר 
    0.20  16אתר   0.25  9אתר 
    0.22  17אתר   0.01  10אתר 
    0.23  18אתר   0.21  11אתר 
    0.25  19אתר   0.51  12אתר 
    0.17  20אתר   0.08  21אתר 
    0.39   23אתר   0.07   22אתר 
    0.19  24אתר   0.29  31אתר 
    0.52  25אתר   0.09  33אתר 

    0.27  26אתר     
    0.27   27אתר     
    1.07   28אתר     
    0.28   29אתר     
     1.35   30אתר     
  ).2009, הנדלר וחברים', ראה נספח א, 3-4מבוסס על נתונים מטבלאות : (מקור

        

                                                             
2

הן בממוצע יממתי והן , וקיימת לו תקינה בישראל בתקנות חוק אוויר נקי, א1בנזן הוא מסרטן ודאי לאדם מדרג  

 . בממוצע שנתי
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תומכים אף הם בעובדה שמיכלי , )2012(מעודכן יותר , מחקר אחרבנתונים שמופיעים 
בנזן טולואן אתיל בנזן  תרכובותטים יהוו מקור מדאיג לפליטות של אאחסון הקונדנס

  ]. 5[: 4' הן כדלקמן בטבלה מס BTEXהצפויות של פליטות הסדרי הגודל של . וקסילן
        

רשימת מצאי במרבץ רשימת מצאי במרבץ רשימת מצאי במרבץ רשימת מצאי במרבץ ((((מבדיקות שנעשו מבדיקות שנעשו מבדיקות שנעשו מבדיקות שנעשו     BTEXשל מקדמי פליטות של מקדמי פליטות של מקדמי פליטות של מקדמי פליטות ) ) ) ) לפי ייצורלפי ייצורלפי ייצורלפי ייצור((((ממוצע משוקלל ממוצע משוקלל ממוצע משוקלל ממוצע משוקלל : : : : 4444' ' ' ' טבלה מסטבלה מסטבלה מסטבלה מס
      פאונד לחבית פאונד לחבית פאונד לחבית פאונד לחבית ) * ) * ) * ) * נתוני סקרנתוני סקרנתוני סקרנתוני סקרוווו,  ,  ,  ,  ברנטברנטברנטברנט

  
פאונד פאונד פאונד פאונד ((((בייצור בייצור בייצור בייצור     BTEXשוקלל של מקדמי פליטות שוקלל של מקדמי פליטות שוקלל של מקדמי פליטות שוקלל של מקדמי פליטות ממוצע מממוצע מממוצע מממוצע מ    

            ))))לחביתלחביתלחביתלחבית
  

מס נקודות   אזור
  מידע

        קסילןקסילןקסילןקסילן        אתיל בנזןאתיל בנזןאתיל בנזןאתיל בנזן        טולואןטולואןטולואןטולואן        בנזןבנזןבנזןבנזן

  0.0108  0.0005  0.0238  0.0181  14  איגל פורד
  0.0190  0.0023  0.0512  0.0914  45  מזרח טקסס

  0.0433  0.0068  0.0351  0.0164  537  'פורט וורת
  0.0429  0.0063  0.0829  0.0866  30  המפרץ המערבי

  0.0466  0.0063  0.0494  0.0385    חוזות האחריםכל המ

  .הטבלה מתייחסת לנתוני פליטה ללא בקרת פליטות ].ERG[  3-8' עמ,  3-5טבלה : מקור

  
רשימת מצאי במרבץ רשימת מצאי במרבץ רשימת מצאי במרבץ רשימת מצאי במרבץ ((((מבדיקות שנעשו מבדיקות שנעשו מבדיקות שנעשו מבדיקות שנעשו     BTEXממוצע אריתמטי אזורי של מקדמי פליטות ממוצע אריתמטי אזורי של מקדמי פליטות ממוצע אריתמטי אזורי של מקדמי פליטות ממוצע אריתמטי אזורי של מקדמי פליטות : : : : 5555' ' ' ' טבלה מסטבלה מסטבלה מסטבלה מס

      פאונד לחבית פאונד לחבית פאונד לחבית פאונד לחבית ) * ) * ) * ) * ונתוני סקרונתוני סקרונתוני סקרונתוני סקר,  ,  ,  ,  ברנטברנטברנטברנט
  

פאונד פאונד פאונד פאונד ((((בייצור בייצור בייצור בייצור     BTEXשל מקדמי פליטות של מקדמי פליטות של מקדמי פליטות של מקדמי פליטות     ממוצע משוקללממוצע משוקללממוצע משוקללממוצע משוקלל    
        ) ) ) ) לחביתלחביתלחביתלחבית

        
  

מס נקודות   אזור
  מידע

        קסילןקסילןקסילןקסילן        אתיל בנזןאתיל בנזןאתיל בנזןאתיל בנזן        טולואןטולואןטולואןטולואן        בנזןבנזןבנזןבנזן

  0.0110  0.0044  0.0185  0.0736  14  איגל פורד
  0.0270  0.0044  0.0537  0.0968  45  מזרח טקסס

  0.1571  0.0222  0.1574  0.0956  537  'פורט וורת
  0.0244  0.0041  0.0552  0.0562  30  המפרץ המערבי

  0.1491  0.0161  0.1389  0.0998    כל המחוזות האחרים

  .  לפני בקרת פליטות ].ERG[  3-8' עמ,  3-6טבלה : מקור

  
  

        וגזים אחרים מבריכות מי נגרוגזים אחרים מבריכות מי נגרוגזים אחרים מבריכות מי נגרוגזים אחרים מבריכות מי נגרפליטות בנזן פליטות בנזן פליטות בנזן פליטות בנזן 
הוא , הוזכר בהקשר של פליטות בנזן בתסקיר וההשלמותאשר לא לפליטות מקור נוסף 

סוכנות להגנת הסביבה ה. ]4[ ות מבריכות הנגרואחר BTEXהפליטות של תרכובות 

ראו למשל , פליטות מבריכות מי נגר בסקטור הגזאוספת נתונים גם על ) EPA(האמריקנית 

שטף הפליטות נמדד בשיטות אופטיות : בקולוראדו OTM10מערך מחקרי בשיטת 
נפלטו לאן הם , ומתוצאות המדידה ניתן להבין אילו ריכוזים נפלטו מבריכות מי הנגר

  . במרחב ועוד
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: ותיעד מדידות כאלו 2012 -ממחקר שהתפרסם ב) ppbב(ולהלן תוצאות של שטפי פליטות 
, אלקאן, מתאן, בנזן: הכימיקלים הבאיםנפלטים בין היתר נגר הבריכות מניתן לראות כי 

  . ppb 70נפלט ברמות שהגיעו עד , הבנזן לדוגמה]. m,o] (4(קסילן , טולואן
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

    ליטות בלתי מוקדיותליטות בלתי מוקדיותליטות בלתי מוקדיותליטות בלתי מוקדיותפפפפ: : : : """"חגיתחגיתחגיתחגית""""עיבוד הגז המתוכנן בעיבוד הגז המתוכנן בעיבוד הגז המתוכנן בעיבוד הגז המתוכנן בהסקת מסקנות לגבי אתר הסקת מסקנות לגבי אתר הסקת מסקנות לגבי אתר הסקת מסקנות לגבי אתר 
         : : : : ומבריכות מי נגרומבריכות מי נגרומבריכות מי נגרומבריכות מי נגרצפויות מאחסון הקונדנסאטים צפויות מאחסון הקונדנסאטים צפויות מאחסון הקונדנסאטים צפויות מאחסון הקונדנסאטים 

, כי על מתכנני מכלי אחסון של קונדנסאטים להיות מודעים, מלמדות, הטבלאות שלעיל
בין היתר , ניות הנדיפות מהםוכן להתייחס בכובד ראש לסוגיית פליטות התרכובות האורג

בכמויות גדולות , חומרים רעילים כמו בנזןובהם , תרכובות אורגניות נדיפותבשל פליטות 
  . יותר מאשר במיכלי נפט

: נתוני הייצור של המתקנים המתוכננים לקום על פי תסקיר ההשפעה לסביבה הם כדלקמן
כל חבית פולטת . ליטר 159ח של בכל חבית נפ. חביות קונדנסאטים 7,630יווצרו מדי יום 

תרכובות אורגניות ג של "ק 15 -ל 4.9 בין , בעת אחסונה במיכלים לפי הסטטיסטיקות
בנתוני הייצור של אתר חגית , לומרכ. )לעיל 2-ו 1אות ראה טבל(עבור כל חבית  נדיפות

טונות 37.4לסביבה בין יפלטו  מדי יוםמדי יוםמדי יוםמדי יום
3

. יפותטונות של תרכובות אורגניות נד 112 לבין 
טון תרכובות טון תרכובות טון תרכובות טון תרכובות     40,88040,88040,88040,880לבין לבין לבין לבין     שנתישנתישנתישנתיטון טון טון טון     13,65113,65113,65113,651בין בין בין בין : לפיכךהיא , הערכת פליטות שנתית

גם מיכלי קונדנסאטים " חגית"באם יאוחסנו באתר . . . . אורגניות נדיפות שיפלטו מדי שנהאורגניות נדיפות שיפלטו מדי שנהאורגניות נדיפות שיפלטו מדי שנהאורגניות נדיפות שיפלטו מדי שנה
טון  224 -ל 74.8בין ( : 2אלו פי  יוכפלו כמויותיוכפלו כמויותיוכפלו כמויותיוכפלו כמויות, ש מרץ"נוספים ובהם הקונדנסאטים ממט

טון בשנה  81,760טון שנתי ועד  27,302ליטות שנתיות העומדות על בין ופ, פליטות מדי יום
  ). 2009,2012מאמרים (לפי הנתונים שנלמדו מהספרות 

הסקטור  להוערכו הפליטות מכל 2002-2005כל אחת מהשנים ב, רק לשם ההשוואה
, 6' מסראה טבלה (טון שנתי  13,473 -התעשייתי וסקטור יצור החשמל בנפת חיפה בכ

מפעל אחד לעיבוד גז טבעי ישווה לפליטות התרכובות מפעל אחד לעיבוד גז טבעי ישווה לפליטות התרכובות מפעל אחד לעיבוד גז טבעי ישווה לפליטות התרכובות מפעל אחד לעיבוד גז טבעי ישווה לפליטות התרכובות , כלומר). 52' עמ,  6קוחה ממקור הל
  !2005200520052005האורגניות הנדיפות של כלל המקורות במפרץ חיפה בשנת האורגניות הנדיפות של כלל המקורות במפרץ חיפה בשנת האורגניות הנדיפות של כלל המקורות במפרץ חיפה בשנת האורגניות הנדיפות של כלל המקורות במפרץ חיפה בשנת 

  . תהא הכמות עצומה עוד יותר, ש מרץ"במידה ויתווספו גם קונדנסאטים לאחסון ממט
  
  
  
  

                                                             
3

  ב"מיכלים שונים בארה 253לפי ממוצע שחושב ממדידות  
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    2002200220022002וואה לקצבי פליטה מתחבורה בשנים וואה לקצבי פליטה מתחבורה בשנים וואה לקצבי פליטה מתחבורה בשנים וואה לקצבי פליטה מתחבורה בשנים קבצי פליטה מתעשייה ויצור חשמל בהשקבצי פליטה מתעשייה ויצור חשמל בהשקבצי פליטה מתעשייה ויצור חשמל בהשקבצי פליטה מתעשייה ויצור חשמל בהש: : : : 6666' ' ' ' טבלה מסטבלה מסטבלה מסטבלה מס
            **: **: **: **: מפרץ חיפה מפרץ חיפה מפרץ חיפה מפרץ חיפה , , , , 2007200720072007    עד עד עד עד 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ניתן לחשב הערכות לכמויות , )3-5(טבלאות שהובאו לעיל לפי ה, בהקשר של פליטות בנזן
אשר , 5' לחישובים נלקחה טבלה מס. ות שנתיתוכן כמ, הבנזן שיפלטו מדי יום מהמתחם
בכדי , )3' טבלה מס(יותר מההערכות בשנים הקודמות  מקדמי הפליטות בה היו נמוכים

גם לפי הנתונים הנמוכים ביותר , להמחיש עד כמה משמעותיות יהיו פליטות הבנזן

   : 7' תוצאות החישובים ראה להלן בטבלה מס. שנמצאו
  

    7,6307,6307,6307,630    שיפלטו עבור שיפלטו עבור שיפלטו עבור שיפלטו עבור ממוצעים משוקללים של מקדמי פליטות בנזן ממוצעים משוקללים של מקדמי פליטות בנזן ממוצעים משוקללים של מקדמי פליטות בנזן ממוצעים משוקללים של מקדמי פליטות בנזן הערכת הערכת הערכת הערכת : : : : 7777' ' ' ' טבלה מסטבלה מסטבלה מסטבלה מס
        ) ) ) ) המרה מפאונד לקילוגרםהמרה מפאונד לקילוגרםהמרה מפאונד לקילוגרםהמרה מפאונד לקילוגרם((((: : : : לעיללעיללעיללעיל    5555על סמך טבלה על סמך טבלה על סמך טבלה על סמך טבלה , , , , מדי יוםמדי יוםמדי יוםמדי יום    חביות שיופקוחביות שיופקוחביות שיופקוחביות שיופקו

        
מס נקודות   אזור

  מידע
    בנזןבנזןבנזןבנזן

        ))))פאונדפאונדפאונדפאונד((((
        בנזן בנזן בנזן בנזן 

        ))))המרה לקילוגרמיםהמרה לקילוגרמיםהמרה לקילוגרמיםהמרה לקילוגרמים((((
  ג"ק 254.7   561.5  14  איגל פורד

  ג "ק 335.2   738.6  45  מזרח טקסס
  ג "ק  330.85   729.4  537  'פורט וורת

  ג"ק 194.5   428.8  30  המפרץ המערבי
  ג"ק 345.4  761.5    האחרים כל המחוזות

  
ולפי חישובים ממחקר , ץ"ש מר"ללא תוספת אחסון ממט, "חגית"בשקלול נתוני מתחם 

צפויים להיפלט מהמתחם מדי יום  ,  2009בהנחה של פליטות נמוכות יותר ממחקר  2012

להסקת המסקנות נלקח הגבול להסקת המסקנות נלקח הגבול להסקת המסקנות נלקח הגבול להסקת המסקנות נלקח הגבול (נזן בשנה טון ב  73 מעל שהם, בנזן מדי יום ג"ק 200מעל 
        ). ). ). ). חתוןחתוןחתוןחתוןהתהתהתהת
  

מי (איגום לצרכי ניקוז דונמים של בריכות  11מאחר ובאתר חגית צפויים להיות , בנוסף
הרי שצפויות פליטות משמעותיות , 4' עמ', ח37א "כך נלמד מהוראות התוכנית תמ, )נגר

  . גם מהן
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        : : : : בהתייחסות התסקיר לפליטות תרכובות אורגניות נדיפותבהתייחסות התסקיר לפליטות תרכובות אורגניות נדיפותבהתייחסות התסקיר לפליטות תרכובות אורגניות נדיפותבהתייחסות התסקיר לפליטות תרכובות אורגניות נדיפות    יםיםיםיםליקויליקויליקויליקוי
  

, , , , אשר הוצהרו בשני מסמכים שוניםאשר הוצהרו בשני מסמכים שוניםאשר הוצהרו בשני מסמכים שוניםאשר הוצהרו בשני מסמכים שוניםוהבנזן והבנזן והבנזן והבנזן התרכובות האורגניות הנדיפות התרכובות האורגניות הנדיפות התרכובות האורגניות הנדיפות התרכובות האורגניות הנדיפות     נתוני פליטותנתוני פליטותנתוני פליטותנתוני פליטות
יש בנתונים אלו הטעייה של יש בנתונים אלו הטעייה של יש בנתונים אלו הטעייה של יש בנתונים אלו הטעייה של . . . . נמוכים משמעותית מהצפוי להתקיים במתקן האמיתינמוכים משמעותית מהצפוי להתקיים במתקן האמיתינמוכים משמעותית מהצפוי להתקיים במתקן האמיתינמוכים משמעותית מהצפוי להתקיים במתקן האמיתיהינם הינם הינם הינם 

להלן להלן להלן להלן . . . . יש לתת את הדעת במלוא החומרהיש לתת את הדעת במלוא החומרהיש לתת את הדעת במלוא החומרהיש לתת את הדעת במלוא החומרה, , , , על כךעל כךעל כךעל כך. . . . ממש לציבור ולמקבלי ההחלטותממש לציבור ולמקבלי ההחלטותממש לציבור ולמקבלי ההחלטותממש לציבור ולמקבלי ההחלטות
        : : : : הנימוקים לטענות קשות אלוהנימוקים לטענות קשות אלוהנימוקים לטענות קשות אלוהנימוקים לטענות קשות אלו

  

, )פרק איכות האוויר(על סמך נתוני התסקיר לאות אקסל בטבחישובים שנערכו ב .1
מהמתקנים השונים ) ללא מתאן( ניתן ללמוד כי פליטת תרכובות אורגניות נדיפות

  ....עשר טון בשנהעשר טון בשנהעשר טון בשנהעשר טון בשנהבתסתכם  -וללא תקלות , בהפעלה על גז טבעי
  : אופי החישוב מצורף

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

נמסרו נתונים נוספים על , 11וד בעמ, 2013אשר הוגשו בסוף , בהשלמות לתסקיר .2
הן תעמודנה על , נמסר כי בשלב הראשוני. פליטות התרכובות האורגניות הנדיפות

  ....טון בשנהטון בשנהטון בשנהטון בשנה    754754754754ואילו בשלב השני הן תעמודנה על , טון בשנהטון בשנהטון בשנהטון בשנה    760760760760
  

  : בתקופה הראשונה של ההפעלה
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לא הובא פירוט לגבי פליטות , יטות התרכובות האורגניות הנדיפותבהקשר לפל .3
 . מבריכות  מי הנגר

 

מובאים נתונים בתסקיר המלא העוסקים בפליטות , , , , הבנזןהבנזןהבנזןהבנזן    באשר לפליטות .4
 ). 'ד-'פרקים ג, ראו התסקיר) (לעיבוד גז טבעי המתחםולא מ(מהתחבורה ברקע 

כמעט לא צפויות : "נכתב כדלקמן 29בעמוד במבוא המצוי " השלמות לתסקיר"ב .5
 ". של המזהם בנזן פליטות

  

  

  

  :נטען כי אלו הריכוזים של בנזן שייפלטו, 31בעמוד , בהמשך הקטע         

  

  : כ היומי לפליטות בנזן המחושב בהשלמות לתסקיר הינו"כלומר הסה      
  . רגילג ביום "ק 0.2952=  0.1512+0.144      
  . ג בנזן ביום עם תקלות"ק 86.312=   69.4 + 16.6+  0.1512+0.144: ובעת תקלות      

  

 מגדילים עשות הכותבים של ההשלמות לתסקיר באומרםבהקשר פליטות הבנזן  .6

  :ראה להלן" .תוספת ריכוזי הבנזן הנפלטים מהמתקן נמוכה מאוד"ש
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  ". ". ". ". חגיתחגיתחגיתחגית""""עלויות חיצוניות של תוספת זיהום אוויר לאזור עלויות חיצוניות של תוספת זיהום אוויר לאזור עלויות חיצוניות של תוספת זיהום אוויר לאזור עלויות חיצוניות של תוספת זיהום אוויר לאזור 
  

אודותם סופר אודותם סופר אודותם סופר אודותם סופר אשר אשר אשר אשר התרכובות האורגניות הנדיפות התרכובות האורגניות הנדיפות התרכובות האורגניות הנדיפות התרכובות האורגניות הנדיפות     מזהמים שונים ובהםמזהמים שונים ובהםמזהמים שונים ובהםמזהמים שונים ובהם    נתוני פליטותנתוני פליטותנתוני פליטותנתוני פליטות
בחשבון בחשבון בחשבון בחשבון עלויות אלו לא נלקחות עלויות אלו לא נלקחות עלויות אלו לא נלקחות עלויות אלו לא נלקחות . . . . כמפורט להלןכמפורט להלןכמפורט להלןכמפורט להלןבגין תחלואה בגין תחלואה בגין תחלואה בגין תחלואה     ההההלעיל ייצרו עלויות למדינלעיל ייצרו עלויות למדינלעיל ייצרו עלויות למדינלעיל ייצרו עלויות למדינ

        ::::יש לסקור אותןיש לסקור אותןיש לסקור אותןיש לסקור אותן, , , , התמונה המלאההתמונה המלאההתמונה המלאההתמונה המלאה    תתבהרתתבהרתתבהרתתבהרובכדי שובכדי שובכדי שובכדי ש,  ,  ,  ,  מצד מקבלי ההחלטותמצד מקבלי ההחלטותמצד מקבלי ההחלטותמצד מקבלי ההחלטות
  

המוכרות על ידי המשרד להגנת העלויות החיצוניות נלקחו  יםכבסיס לחישוב ::::הנחות יסודהנחות יסודהנחות יסודהנחות יסוד
        :)לטון₪ ( 1.1.2013 -הסביבה ל

  

  

  

  

  

  

  

חישוב העלויות החיצוניות של זיהום אוויר : "2012ינואר , המשרד להגנת הסביבהח הסופי של "נלקח מהדו  COהערך של * 

   ". מתחבורה ומתעשייה בישראל

  : הבאותבשל הסיבות , הטיית פחתהטיית פחתהטיית פחתהטיית פחתכי תוצאות חישובי העלויות שיתקבלו יהוו , יובהר

שנות  25במשך , וזהו מצב לא מציאותי(רום ותקלות לא חי, בשגרהבשגרהבשגרהבשגרהשוקללו רק פליטות  -
 . )כמו הסולראז ישתמשו בדלקים מזהמים , פעילות תהיינה גם תקלות

, לפי המידע שהובא לעיל. של חומרים מסרטנים קרצינוגניותקרצינוגניותקרצינוגניותקרצינוגניותות בחשבון השפע נלקחולא  -
בינהן גם וכדוגמת מתכות שונות , המתקן צפוי לפלוט מזהמים מסרטנים כדוגמת בנזן

פליטות אלו יצטרפו אל תחנת כח קיימת שכבר נמסר כי פולטת ). ארסן(מסרטנות 
 . יים שונים בכמויות משמעותיותלסביבה חומרים קרצינוגנ

 .טות מהבריכות של נגר עילילא נלקחו בחשבון הפלי -

 .תכולתם בגזלא סופקו נתונים אודות כי  מתכות כבדותמתכות כבדותמתכות כבדותמתכות כבדותבזיהום לא נלקחו בחשבון  -

 למרות כי אין ספק כי ייוצרו באתר ,או חלקיקיםלא נלקחו בחשבון מזהמים כמו אוזון  -
  . היווצרותםמידת לא כומתה תסקירים מאחר וב ,כתוצאה מריאקציות פוטוכימיות

  

    החישובים מתבססים על החישובים מתבססים על החישובים מתבססים על החישובים מתבססים על . . . . טותטותטותטותחישובים עבור שני תרחישים עיקריים לפליחישובים עבור שני תרחישים עיקריים לפליחישובים עבור שני תרחישים עיקריים לפליחישובים עבור שני תרחישים עיקריים לפלייובאו יובאו יובאו יובאו הלן הלן הלן הלן לללל
  . לתמחור נזקי זיהום אווירלתמחור נזקי זיהום אווירלתמחור נזקי זיהום אווירלתמחור נזקי זיהום אוויר    כיום במשרד להגנת הסביבהכיום במשרד להגנת הסביבהכיום במשרד להגנת הסביבהכיום במשרד להגנת הסביבההעלויות המקובלות העלויות המקובלות העלויות המקובלות העלויות המקובלות 
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בהתבסס על נתונים מההשלמות : : : : ממיכלי הקונדנסאטיםממיכלי הקונדנסאטיםממיכלי הקונדנסאטיםממיכלי הקונדנסאטיםפליטות פליטות פליטות פליטות שקלול השקלול השקלול השקלול הללא ללא ללא ללא ', ', ', ', תרחיש אתרחיש אתרחיש אתרחיש א

וצרו עקב פעילות מתקני עיבוד הגז ויות חיצוניות של מזהמי אוויר שיוחושבו על, לתסקיר
הגז , בהתחלה: שונות במהותן תקופות שתילעיבוד הגז כי תהיינה , חשוב לזכור. הטבעי

שמונה שנים לאחר ; דחסים באתר הטיפולגיע מהים בלחצים גבוהים ולכן אין צורך במי
רד מתחת ללחץ הרצוי ולכן יש צורך להתקין מדחסים שהם מקור נוסף הלחץ במאגר יי

  . לזיהום

  גז בלחץ נמוךגז בלחץ נמוךגז בלחץ נמוךגז בלחץ נמוך, , , , 2025202520252025שאחרי שאחרי שאחרי שאחרי בשנים בשנים בשנים בשנים                          לחץ גבוהלחץ גבוהלחץ גבוהלחץ גבוה, , , ,     2024202420242024----2017201720172017בשנים בשנים בשנים בשנים 

  

   11' עמ, 2013נובמבר , תסקירההשלמות למלקוחים נתונים ה*

  
        ::::כמות פליטות במתקן המתוכנן בחגיתכמות פליטות במתקן המתוכנן בחגיתכמות פליטות במתקן המתוכנן בחגיתכמות פליטות במתקן המתוכנן בחגיתעלויות חיצוניות עבור עלויות חיצוניות עבור עלויות חיצוניות עבור עלויות חיצוניות עבור 

  
עלות עלות עלות עלות   

        לתעשייה לתעשייה לתעשייה לתעשייה 
 ))))לטוןלטוןלטוןלטון₪ ₪ ₪ ₪ ((((

2017201720172017----2024202420242024            
        לשנהלשנהלשנהלשנה    טוןטוןטוןטון

לפי  עלות
 מזהם לשנה

2025202520252025----2042204220422042    
 טון לשנהטון לשנהטון לשנהטון לשנה

עלות לפי 
        מזהם לשנה

  
  כ"סה

SO2 44,633 4.0  178,532 6.3 281,188   

NOx 31,724 188  5,964,112 257 8,153,068   

PM2.5 119,254    0   

PM10 77,142    0   

VOC's 16,615 760  12,627,400 754 12,527,710   

CO 6,118 511 3,126,298 508 3,107,944  

CO2 103 348,733  35,919,499 545,670 56,204,010   

סך הכול סך הכול סך הכול סך הכול 
 לשנהלשנהלשנהלשנה

    57,815,841  80,273,920 
  

סך הכול סך הכול סך הכול סך הכול 
 לתקופהלתקופהלתקופהלתקופה

    462,526,728  1,364,656,638 
   1111,,,,827827827827,,,,183183183183,,,,366366366366        

  
  הנחה בטבלה זו היא שאין תקלות * 
  

שנה העלות המשוערת כתוצאת  25לפי הנתונים מהשלמות לתסקיר במחזור חיים של 
        ....בערךבערךבערךבערך, , , , מיליארד שקלמיליארד שקלמיליארד שקלמיליארד שקל    1.81.81.81.8מפליטת המזהמים מהמתקן מסתכמת ב 

החי , לא כומתו השלכות הזיהום על הסביבה" מציינים כי עצמם התסקיר במסמך תבי כו

   ".ערך הזיהום שיומצא בעבודה הינו מוטה כלפי מטהועל כן והצומח 
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על  בהתבססו, ור לעיללאור האמ: : : : ממיכלי הקונדנסאטיםממיכלי הקונדנסאטיםממיכלי הקונדנסאטיםממיכלי הקונדנסאטיםפליטות פליטות פליטות פליטות שקלול השקלול השקלול השקלול הכולל כולל כולל כולל ', ', ', ', בבבבתרחיש תרחיש תרחיש תרחיש 

וצרו עקב ויות חיצוניות של מזהמי אוויר שיוחושבו על, נתונים מההשלמות לתסקיר

וערכות שהפליטות המלתחשיב הקודם גם הפעם נוספו . פעילות מתקני עיבוד הגז הטבעי

" חגית"כי באתר , יוזכר .של תרכובות אורגניות נדיפות על פי המתואר במסמך זה לעיל

מהווים מקור לפי הספרות שנבחנה ואלו , מיליון ליטר 20ם בנפח של עובימיאוחסנו 

  . תרכובות אורגניות נדיפות פליטתלמשמעותי 

        ::::sVOCשקלול מידע על שקלול מידע על שקלול מידע על שקלול מידע על , , , , כמות פליטות במתקן המתוכנן בחגיתכמות פליטות במתקן המתוכנן בחגיתכמות פליטות במתקן המתוכנן בחגיתכמות פליטות במתקן המתוכנן בחגיתעלויות חיצוניות עבור עלויות חיצוניות עבור עלויות חיצוניות עבור עלויות חיצוניות עבור 
  

עלות עלות עלות עלות   
        לתעשייה לתעשייה לתעשייה לתעשייה 

 ))))לטוןלטוןלטוןלטון₪ ₪ ₪ ₪ ((((

2017201720172017----2024202420242024            
        לשנהלשנהלשנהלשנה    טוןטוןטוןטון

לפי  עלות
 מזהם לשנה

2025202520252025----2042204220422042    
 טון לשנהטון לשנהטון לשנהטון לשנה

עלות לפי 
        מזהם לשנה

  
  כ"סה

SO2 44,633 4.0  178,532 6.3 281,188   

NOx 31,724 188  5,964,112 257 8,153,068   

PM2.5 119,254    0   

PM10 77,142    0   

VOC's 16,615 14,410  239,422,150 14,404 239,322,460   

CO 6,118 511 3,126,298 508 3,107,944  

CO2 103 348,733  35,919,499 545,670 56,204,010   

סך הכול סך הכול סך הכול סך הכול 
 לשנהלשנהלשנהלשנה

    284,610,591  307,068,670 
  

סך הכול סך הכול סך הכול סך הכול 
 לתקופהלתקופהלתקופהלתקופה

    2,276,884,728  5,220,167,388 
7777,,,,497497497497,,,,052052052052,,,,116116116116        

  
  

מלמד כי העלות החיצונית למדינה להקמת , הספרות יפהצפויות ל  VOC-הכון פליטות עד
        ....שנהשנהשנהשנה    25252525מיליארד שקל לאורך מיליארד שקל לאורך מיליארד שקל לאורך מיליארד שקל לאורך     7.57.57.57.5ותעמוד על , המתקן תהיה גבוהה מאוד

        
  

מאתר ) קונדנסאטים(גם המעובים " חגית"מאוחסנים באתר , בתרחיש השלישי ::::''''תרחיש גתרחיש גתרחיש גתרחיש ג

במצב זה . 'ה-'פרקים ג, בהכך לפי האמור בתסקיר ההשפעה על הסבי, ש מרץ"מט

לה עוד יותר את עלות הנזק למדינה לכדי מה שיע VOC'sיוכפלו פליטות ה, להערכתנו

  . עלויות אסטרונומיות
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        : : : : לסיכוםלסיכוםלסיכוםלסיכום
        

ח זה מובאים נתונים אשר נמדדו "בחלק הראשון של דו: פליטות גדולות יותר מהמדווחפליטות גדולות יותר מהמדווחפליטות גדולות יותר מהמדווחפליטות גדולות יותר מהמדווח
מלמדות כי פליטות , התוצאות שחושבו לעיל. םבעשרות עד מאות מיכלים של קונדנסאטי

טון טון טון טון     13,65113,65113,65113,651בין בין בין בין צפויות לנוע צפויות לנוע צפויות לנוע צפויות לנוע " חגית"בהתרכובות האורגניות הנדיפות הצפויות מהמתחם 
עותיות אלו אינן פליטות משמ. הן כמויות עצומותו ואלבשנה  טוןטוןטוןטון        40,88040,88040,88040,880שנתי לבין שנתי לבין שנתי לבין שנתי לבין 

זועקת ההתעלמות ה. הטון בשנ 760צפי לפליטות של על  רק מדווחשם , מוזכרות בתסקיר
צפוי להיגרם מיצור טיפול ואחסון במעובים מדאיגה ומעוררת מהיקף הפליטות הנרחב ש

  . שאלות בדבר המסקנות העולות מהתסקיר על פרקיו השונים
  

יטות התרכובות אשר יצמצם את פל, גם באם יותקן ציוד להפחתת פליטות ממכלי האחסון
ולא , ממכלי האחסוןיים להיפלט מדי יום כמה טונות צפוהרי שעדיין , האורגניות הנדיפות

  . בפרק האווירמספקת חלה לכך התייחסות 
וגם , מלבד מכלי האחסון קיים נושא פליטות תרכובות אורגניות נדיפות ממי נגר וצנרת

לא הייתה התייחסות , לאלו. אלו מהווים מקור לא זניח לפליטות כפי שנלמד מהספרות
  .שלא לומר אף כמותית, לזיהום האווירמספקת בפרק הרלוונטי 

  
הנתונים שהובאו לעיל ', א1מדרג , אשר הינו מסרטן וודאי לאדם ,,,,בנזןבנזןבנזןבנזןבהקשר של המזהם 

יפלטו  " חגית"בנתוני . מלמדים כי מתקנים  מסוג זה יהוו מקור פליטה משמעותי לבנזן
ור הכמויות ולא, לבנזן קיים תקן יממתי ושנתי בישראל. ג בנזן"ק 200מדי יום מעל 

יש לזכור שמבחינה בריאותית כל , בנוסף .לא ברור כיצד יעמדו בו, שעשויות להיפלט
  .סרטןחלות במאחר ונוכחותו מעלה את הסיכון ל, כמות שלו בסביבה אינה רצויה

   
, בהקשר של הפליטות המשמעותיות של תרכובות אורגניות נדיפות הצפויות מן המתחם

מאחר . אוזון וחלקיקים: ליצירת מזהמי אוויר משנייםמקור גם כי אלו מהוות , חשוב לזכור
המשך לוקחת בחשבון תגובות אינה " איירמוד"למידול הפליטות  והתוכנה בה השתמשו

בעקבות תת ההערכה של פליטות התרכובות האורגניות הנדיפות גם תחול , אטמוספרהב
תת הערכה משמעותית עבור פליטות של המזהמים המשניים אוזון

4
וחלקיקים 

5
 .  

  
        

מיקום מתקנים המהווים מקור משמעותי לפליטת תרכובות אורגניות  : : : : וניותוניותוניותוניותעלויות חיצעלויות חיצעלויות חיצעלויות חיצ
יש , בבחינת הנושא. כלכלי למדינה" תג מחיר"הנושא נדיפות בקרבת אוכלוסיות הינו צעד 

מתבררים עוד נתונים אודות עת . עבור מלוא הפליטות, לקחת בחשבון את מלוא העלויות
בגין  סביבההעצומות לות ויר העלשונות בדבעולות השגות , צפויות מהמתקןפליטות 
  .מתקן זהפעילות 

        
        

נדרשת בחינה מחדש של משמעות הקמת מתקנים לעיבוד גז טבעי על נדרשת בחינה מחדש של משמעות הקמת מתקנים לעיבוד גז טבעי על נדרשת בחינה מחדש של משמעות הקמת מתקנים לעיבוד גז טבעי על נדרשת בחינה מחדש של משמעות הקמת מתקנים לעיבוד גז טבעי על , , , , לאור האמורלאור האמורלאור האמורלאור האמור
כון של כון של כון של כון של נתוני התסקיר אינם נותנים תיאור ננתוני התסקיר אינם נותנים תיאור ננתוני התסקיר אינם נותנים תיאור ננתוני התסקיר אינם נותנים תיאור נ. . . . ת אוכלוסיות סמוכותת אוכלוסיות סמוכותת אוכלוסיות סמוכותת אוכלוסיות סמוכותמתקניהם השונים בקרבמתקניהם השונים בקרבמתקניהם השונים בקרבמתקניהם השונים בקרב

ויתכן על כן שהם אף הטעו את מקבלי ההחלטות בבואם ויתכן על כן שהם אף הטעו את מקבלי ההחלטות בבואם ויתכן על כן שהם אף הטעו את מקבלי ההחלטות בבואם ויתכן על כן שהם אף הטעו את מקבלי ההחלטות בבואם , , , , המצב שצפוי להיווצר בפועלהמצב שצפוי להיווצר בפועלהמצב שצפוי להיווצר בפועלהמצב שצפוי להיווצר בפועל
        . . . . לאשר פרויקט זהלאשר פרויקט זהלאשר פרויקט זהלאשר פרויקט זה

        
  
  

                                                             
4

וגם לו מוכרים נזקי בריאות שונים וקיימת לו , הינו מזהם אוויר אשר פוגע בריאות, אוזון 
  .אוזון גם גורם לערפיח. תקינה

5
  כמו גם , בתמותה ממחלות לב ובסרטן הריאה, קשורים בעליה בתמותה, חלקיקים 
 במחלות שונות בילדים 
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