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 תמצית

לתכנון מתקנים /ח' הנה תכנית מתאר ארצית מפורטת 35תמ"א  -תכנית המתאר למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות 

 מות ועתידיות. התכנית מתייחסת לתגליות קיי ולהעברתו למערכת ההולכה. מתגליות ביםטבעי גז לטיפול ב

בהתאם להנחיות לעריכתה, התכנית הנה תכנית מאפשרת וגמישה, הכוללת אפשרות ליישום מגוון שיטות טיפול בגז 

טבעי, המשלבות מגוון תמהילים לטיפול בים וביבשה, זאת לנוכח העובדה כי התכנית מקודמת כתכנית מתארית 

שיוכלו לספק גז למערכת ההולכה. מדיניות זו קודמה ואומצה שתאפשר לתת מענה לכל תגליות הגז העתידיות בים, כך 

ע"י המועצה הארצית ובאה לידי ביטוי בהחלטותיה. ההחלטה הסופית לגבי אופן הפיתוח והטיפול בגז תתבסס על 

 גישת הפיתוח של היזמים ובהתאם להחלטה של מוסדות השלטון באמצעות רשות הגז.

מועצה הארצית, התסקיר מתייחס למספר אתרים שונים באופיים ובמהותם במסגרת מדיניות זו ובהתאם להחלטות ה

 חלקים: 3-ונחלקם ל

מתקן לטיפול ביבשה עם הפחתת לחץ בים הכולל מתקן לטיפול בגז  –תסקיר לאתר מט"ש מרץ  .5

 ביבשה וצנרת מנק' הכניסה בחוף למתקן וממנו למערכת ההולכה. 

חתת לחץ בים הכולל מתקן לטיפול בגז ביבשה מתקן לטיפול ביבשה עם הפ –תסקיר לאתר חגית .2

 וצנרת מנק' הכניסה בחוף למתקן וממנו למערכת ההולכה. 

מגבול המים  ,המפורט במסמך זה תסקיר לשני מתחמים למתקנים בים לטיפול בגז ולתוואי צנרת .3

 חוף.אל המתקנים ומהמתקנים אל ההטריטוריאליים 

(. אפשרויות Offshore processingבים )גולמי להלן, מאפשר טיפול בגז המתקן הימי לטיפול בגז בים המוצג בתסקיר 

הטיפול בים המפורטות בתסקיר, מגוונות ומתייחסות לכל תהליך הטיפול בגז מתוך הנחה שבשלב זה של התכנון יש 

  לאפשר גמישות בתמהיל שייבחר לטיפול בים וטיפול ביבשה. התמהיל הזה ייקבע בשלב היתרי הבנייה.

 יבים הימיים למתקן הטיפול הנבחנים בתסקיר זה כוללים:המרכ

 של ישראל )שבו חל חוק התכנון והבנייה( ועד תחומי  םמגבול המים הטריטוריאליי -צנרת מערבי תחום לתוואי

צנרת להובלת הגז הטבעי הגולמי )והחומרים הנלווים( מסדרון ההחיפוש לאסדה בים. מתחם זה מיועד להנחת 

 בגז.אל אסדת הטיפול 

 ק"מ מקו 5.5תחומי החיפוש לאסדה משתרעים מגבול מערבי הנמצא של מרחק  -תחומי החיפוש לאסדה בים 

 -מ' 599 -הינו עומק של כהמערבי הנחיית המשרד להגנת הסביבה מתוך שיקולי נצפות. גבולם ל בהתאם ,החוף

 :המתקניםשני מתחמים למיקום מתוכננים בעומק זה מתחיל מדרון היבשת. 

o על שטח  בצפון לאור עקיבא בדרום, ומשתרע בתחום הימי שמול חופי דורהמתחם הצפוני,  -5ם מתח

 .קמ"ר 93-כולל של כ

o  'קמ"ר, במרחב הימי שבין חופי בית ינאי בצפון לבין  55 -משתרע על שטח כולל של כ -2מתחם מס

 חלקה הצפוני של נתניה בדרום. 

 בגז בים, ועד למערך הכניסה לחוף בדור או במכמורת.ממתחם פלטפורמות הטיפול  -מתחם צנרת מזרחי 

 המתואר ברובו בתסקיר השפעה על הסביבה היבשתית ונסקר בחלקו גם במסמך זה. -מערך הכניסה אל החוף 

 

מערך תכנון עקרוני להקמת המתקנים לטיפול בגז, בדומה קיים מאחר וטרם נבחר יזם לביצוע התכנית ובשלב זה 

גם במסמך זה ייבחנו ויתוכננו, באופן עקרוני, החלופות הטכנולוגיות לטיפול בים על מנת  לפרקי התסקיר הקודמים

לבחון את ההשפעות המקסימליות של מתקן הטיפול בסביבה הימית ולהשאיר גמישות תכנונית מרבית ליזם העתידי 
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היועצים  -PDIדי חברת יבשה. התכנון המייצג למתקן הטיפול נערך על י-של התכנית מבחינת תמהיל המתקנים בים

המצורף כנספח ב' ומהווה בסיס  "Quantification of Emissions & Discharges"ההנדסיים לתכנית וכולל מסמך 

 לתכנון והערכת השפעות למסמך זה. 

ה' הינם תיאור הפעולות הנובעות מביצועה של התכנית המוצעת ופירוט ההערכות להשפעות -מטרת פרקים ג'

 בעות מביצוע התכנית והאמצעים לצמצומן. הסביבתיות הנו

המידע שלהלן כולל הסבר על אופן הטיפול בגז, ומשלים את המידע שפורט בשני חלקי התסקיר שהופצו למט"ש מרץ 

ולאתר חגית. לפיכך, התסקיר מתייחס לאותו תהליך טיפול בגז שנעשה ביבשה ומסביר את עקרונות התהליך, אך 

עילות בים והשפעותיו על הסביבה והאוכלוסייה. מאחר שהתסקיר מתייחס להשפעות מתמקד ומפרט לגבי אופן הפ

 המרביות, ישנה בו התייחסות לכל סוגי הטיפול החלקי בים, ובכללם פיתוח פלטפורמה להפחתת לחץ בלבד. 

 

  המוצעת התכנית של מביצוע הנובעות הפעולות תיאור -'ג פרק

מבאר הקידוח ועד העיקריים ותיאור של תהליך הטיפול בגז  הימיל כולל סקירה של מרכיבי מתקן הטיפופרק ה

המתקן ישולבו הנחות הבסיס לפעילות ביבשה. במסגרת תיאור תהליך הטיפול ותיאור למתקן מטופל הגז ההעברת ל

מרכיביו, משטר ההפעלה, והתייחסות לחומרים מסוכנים, אמצעי ניטור ומקורות אנרגיה ותשתיות  אפיוןהמתקן, 

תפעולי -ולדו"ח ההנדסי הימיות. המידע המוצג בפרק זה מהווה סקירה תמציתית לדו"ח ההנדסי למתקן הטיפול נלו

 ג'.-לצנרת, המוצגים במלואם בנספחים ב' ו

להזרימו למערכת ההולכה בהתאם לדרישות  הגז היוצא מראש הבאר הנו גולמי, בלחץ גבוה ויש לטפל בו בטרם ניתן

נו ייחודי לכל תגלית ואף יכול להשתנות בין קידוחים שונים מאותה תגלית, מאחר שהטיפול של נתג"ז. הטיפול בגז ה

תלוי במאפייני הגז: בסוג הגז ובהרכבו וכן בלחץ הגעתו, שיעור הפחמימנים בו ובעיקר בכמות הגז המעובה 

(condensateשיעור והרכב המים שבו וכן בכמות מונעי הקפיאה המגיעים עימו. להלן, תי ,) אור כללי של שרשרת

הטיפול מראש הבאר עד לכניסתו למערכת ההולכה, המבוססת על הנחה ששיעור המתאן בתגליות הגז גבוה )מבוסס על 

השיעור הנפוץ בתגליות בישראל(. תיאור שרשרת הטיפול כוללת התייחסות לאלמנטים הראשיים הקיימים במרבית 

 התגליות בעולם: 

ם לטיפול בגז טבעי במידה שהטיפול או חלקו נעשים ביבשה, בהתאם התאמת לחץ הגז ללחצים הנדרשי .5

 באר.  559להנחיית משרד האנרגיה והמים לפיה לחצי הזרימה בצנרת המגיעה ליבשה לא יעלו על 

( כאשר הגז במאגר raw gas compressionהפחתת לחץ הגז המגיע מהבאר או דחיסת הגז הגולמי ) .2

 מתדלדל. 

 כולל: Separator -מהגז הגולמי בהפרדת נוזלים ראשונית  .3

 (.water dew-pointingסילוק אדי מים מזרם הגז )  -

-hydrocarbon dewהעשויים להתעבות בצורה נוזלית בצנרת ) condensateסילוק פחמימנים, כדוגמת  -

pointing) 

 סילוק חומרים נוספים הנמצאים בגז ושעלולים להיות רעילים.  -

 .(MEG/TEGסילוק מונעי קפיאה ) .9

 בעתיד, עם שינוי הלחצים בקידוח, יתווסף לאחר שלב זה תהליך דחיסה נוסף. .5

, BAR 80-הכולל הפחתת לחץ )לכ (Gas Conditioning)הגז עובר תהליך ניקוי וייבוש נוסף  -הפרדה עדינה  .6

לחץ הנדרש לכניסה למערכת ההולכה( וקירור הגז )וחימום נוסף בהמשך(, שמטרתו הפרדת דלקים נוספים 
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גז, ע"י הפיכתם לנוזלים מומסים. בתהליך זה מוסיפים לעיתים לגז מונעי קפיאה, על מנת למנוע מה

 (. inlet gas separationהיווצרות נוספת של נוזלים ו/או נזק בתהליכים בהמשך השרשרת )

( במתקן הימי ולמתקן fuel gas( מזרם הגז לשימוש כדלק למתקן עצמו )2%-הסטת חלק קטן )בד"כ כ .5

 שתי במידה שאינו מחובר לרשת החשמל ומפיק את האנרגיה בצורה עצמאית.היב

מערכת לסילוק בטיחותי )נישוב בלחץ גבוה ובלחץ נמוך( במקרי תקלה, תחזוקה וחירום בלבד, של נפחי גז  .5

 (.flare systemsעודפים באמצעות צינור ונטילציה הכולל לפיד )

לשם  condensateתם מהמים וטיפול בהם הכולל ייצוב טיפול בנוזלים ובמוצקים שהופרדו מהגז, הפרד .4

 אגירתו, הפרדת מונעי קפיאה מהמים וטיפול במים )להלן מי מוצר(. 

חומרים נוספים שלעיתים מגיעים עם הגז יופרדו ויטופלו גם כן ובמידה  -טיפול בחומרים הנוספים .59

ים המקובלים, הטיפול בהם ייעשה שחומרים אלו ייחשבו כמסוכנים או רעילים בריכוזים מעל למותר בתקנ

 בים בלבד.

ואחרים( העלולים  BTEX, טרימיטיל ארין NORMמערכות לטיפול ופינוי חומרים מסוכנים )כספית,  .55

 להצטבר במתקני הטיפול השונים ולהבטיח מניעת פליטתם לאוויר או לקרקע. 

ם. במידה שיימצאו חומרים טיפול בגזים, נוזלים ובמוצקים שהופרדו מהגז ושנחשבים לחומרים רעילי .52

רעילים בגז הטבעי המופק מתגליות, מעבר לאותם חומרים שהטיפול בהם מפורט בתסקיר, בריכוזים שלפי 

, בהתאם ייעשו אך ורק ביםהתקנים יימצאו מסוכנים, הפרדתם מהגז, אגירתם ואופן הטיפול בהם, 

(. מסיבה זו התסקיר לאתרים EMMPלהנחיות לניהול וניטור סביבתי של בניית ותפעול הפרויקט )

 היבשתיים )חגית ומט"ש מרץ( לא כלל כל פירוט לאופן הטיפול בהם.

( המיועדת FLARE RECOVERY SYSTEMמערכת מיחזור פליטות מתאן חזרה לתוך תהליך הטיפול ) .53

 לרכז גז הנפלט מתהליך הטיפול כדי למנוע פליטתו לאוויר. 

 יה להזרימם לים במוצא ייעודי המהווה חלק מתכנית זו. טיפול במים כדי להביאם לרמה שניתן יה .59

 טיפול, אגירה ושינוע של מונעי קורוזיה במידה שיידרשו.  .55

 FSO – Floatingלקראת שיווקו לבתי זיקוק בצנרת או במכלים על גבי אנייה ) condensateאגירת  .56

Storage & Offloading( מכלים צפים ,)Storage Buyקעית הים. ( או במכלי אגירה בקר 

 ( לקראת החזרתם לראש הבאר בצנרת ייעודית.GLYCOLלרוב  -TEG/MEGאגירת מונעי קפיאה ) .55

 התאמת לחצים וטמפ' לדרישות נתג"ז לשם העברה למערכת ההולכה.  .55

 ובדיקת איכותו מתבצעת לפני כניסת הגז למערכת הארצית של נתג"ז.  (Metering)מדידת כמות הגז  .54

לתחנת קבלה של נתג"ז. בתחנה זו זרמי הגז המטופל מתאחדים לצינור אחד  להזרמת הגז הטבעי המטופ .29

 ומועברים דרכו למערכת ההולכה של נתג"ז.

 

  הסביבתיות ההשפעות של הכוההער פירוט -'ד פרק

התכנית והאמצעים להפחתת  מימושפרק זה עוסק בתיאור עקרוני של ההשפעות הסביבתיות הפוטנציאליות של 

 ות. ההשפעות השלילי

מאחר וישנו חוסר במידע המשפיע על התכנון )כגון הרכב הגז במאגר והטכנולוגיה המתוכננת( למתקן הטיפול, סקירת 

( לצמצום ההשפעה על הסביבה, וכן BAT- Best Available Technologyהאמצעים הטכנולוגיים הטובים ביותר )
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יערכו בשלב היתר הבנייה על פי העקרונות המתוארים בחינת השפעות סביבתיות אפשריות שאינן כלולות במסמך זה, י

אשר הוכנו על ידי חברת  ט'-, המצורפים כנספחים ז' וENVID-( והBAT-)הכוללים התייחסות ל EMMP -במסמכי ה

Royal Haskoning DHV . 

 במסגרת פרק זה נסקרו השפעות המתקן בהיבטים הבאים:

 גז טבעי והפעלת מנועי הגז )מבחינת כל המזהמים שנבחנו: השפעתם של המתקנים, הפועלים על -איכות אוויר

 חלקיקים, תחמוצות חנקן וגופרית דו חמצנית(, באזורי המתחם הצפוני והדרומי על הסביבה נמוכה מאוד עד זניחה. 

. כמו TA Luft 2002 -חשוב לציין שבמספר מקרים שנבחנו נלקחו בחשבון אמצעי הפחתה שיאפשרו עמידה בתקני ה

בעת יישום התוכנית, על הקבלן המבצע יהיה לעמוד בתקני פליטה אלו או כל תקן פליטה עדכני אחר שיהיה מקובל כן, 

 (.BATעל המשרד להגנת הסביבה ולהשתמש בטכנולוגית ההפחתה הטובה ביותר )

 של ביחס לסביבה היבשתית הסביבה הימית אינה גדושה בשימושים ובייעודים -תייעודים, שימושים ופעילויו

התכנית. בנוסף, בשלב זה כוללת התכנית מסדרונות ומתחמי חיפוש למיקום מדויק של אסדות ותוואי צנרת ולא ניתן 

ישנם מספר שימושים וייעודים  ,לקבוע האם ואילו שימושים וייעודים יוגבלו כתוצאה ממימוש התכנית. יחד עם זאת

דיג ושייט וכן ייתכן ויידרש תיאום עם תשתיות התפלה  תויופעיל , כגוןבים העלולים להיות מושפעים מביצוע התכנית

 ותקשורת הממוקמים בים.

ות ורגישות חזותית יניתן לומר באופן וודאי כי הפלטפורמות הימיות מהוות הפרה נופית חדשה בשטח בעל ערכ -חזות

וקים. מהניתוח שנעשה גבוהה, והן משנות את קו האופק במבטים הקרובים, אך הדבר אינו נכון תמיד למבטים הרח

ק"מ  5.5עולה כי הנצפות אל המתקנים מכיוון קו החוף הנה גבוהה. ככל שהנצפות סמוכה למתקנים, ממרחק של 

ובמרכז שדה הראייה, היא בעלת משמעות גבוהה יותר. לעומת זאת, הנצפות מאזורים מרוחקים מהמתקנים כלפי 

רב, מרוחקת, מוגבהת מקו האופק, בקצה שדה הראייה ואינה צפון/דרום, או מאזורים מרוחקים מהחוף לכיוון מע

  בעלת משמעות גבוהה. למספר המתקנים וצפיפותם השפעה שונה על החזות המתקבלת.

 

ערכי עתיקות ומורשת שעשויים להיות מושפעים מביצוע התכנית בתחום הימי כוללים אתרי  -עתיקות ומורשת

בודה להנחת הצנרת או סמוכים אליה ואתרי עתיקות הנמצאים עתיקות ומורשת מוכרזים הנמצאים בתחום הע

 בתחום הכניסה אל החוף. 

בכל אחד מאתרי הכניסה אל החוף ידרשו בדיקות ארכיאולוגיות: סקרים ובמידת הצורך חפירות בדיקה/הצלה 

ת הבדיקו הצינורות בתחום הקו הכחול של הפרוזדור הימי.ת טהסבתחום הפרוזדור הימי ובמידת הצורך 

 הארכיאולוגיות יידרשו בשלב התכנון לפני קבלת היתר בניה. 

בשיטה זו ניתן לצמצם את ההשפעות על אתרי  .HDD-תחום הכניסה לחוף ייעשה שימוש בשיטת הבביצוע נוסף, ב

כל העבודות יערכו  עתיקות בים ובסביבה החופית על ידי מעבר תת קרקעי תחת אזורי אתרי העתיקות המוכרזים.

 .5455 -מחויבת עמידה בחוק העתיקות תשל"ח הנחיית רשות העתיקות וכמובןבהתאם ל

 מזהמיםזמנית במתקנים השונים ושחרור חומרים -מערכתית ובו-בעת רעידת אדמה תיתכן פגיעה רב -סיסמולוגיה

נים צריך לקחת בחשבון את היציבות של כל המתק( Seismic Designים. חשוב לציין שהתכנון הסיסמי )ללאוויר ו

מפורטים בסעיף זה האמצעים למניעת  ,בנוסף .ולא רק של המבנים עצמם (Non structural componentsההנדסיים )

 ומזעור סיכונים אלו.
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 אסדות לטיפול בגז הזורם מהבארות והעברתו 9הכולל הנחת צנרת והקמת  –שלב הקמת מערכת הטיפול בגז  -רעש

 לב הרועש ביותר בחיי המערכת. המתקן היבשתי, יהיה, ללא כל ספק, הש לא

 כמו כן צפוי רעש,את האסדות.  ויהיה רעש החדרת השיגומים שיישא -בצורה ברורה  –מקור הרעש הדומיננטי 

 חלק בפרויקט ההקמה.  ושל כלי שיט מסוגים שונים שייטלהצפויה  ערההתנועה מה

ממקורות  –אופיים והן מבחינת עצמתם  הן מבחינת –בשלב התפעול מאפייני מקורות הרעש יהיו שונים בתכלית 

הרעש בתהליך ההקמה. מקורות אלו כוללים את רעש הזרימה של הגז בצנרת ואת הרעש מהציוד שיותקן על האסדות 

 לצורך טיפול בגז. 

רעש החדרת השיגומים הוא רעש אימפולסיבי חזק הנוצר על ידי דפיקות חוזרות ונשנות, מספר רב של פעמים במשך 

 ,עבודה, על ראש השגם. עקב חשיבותו של מקור רעש זה והשפעתו הפוטנציאלית השלילית על בעלי חיים ימייםכל יום 

 .והשפעותיו זה יעסוק במקור רעש זה סעיףעיקרו של 

בסעיף זה מתוארים התנאים לדליפות גז טבעי ונוזלים )כגון מי  -זיהום הסביבה הימית או היבשתית בעקבות דליפות

 הצנרת ואסדת הטיפול. :הימית( ממרכיבי המערכת בסביבה Condensate מוצר, שמנים,

 מפורטים אמצעים ונהלים לניטור דליפותנבחנה במודל פיזור מייצג, שפיכתו של דלק תפעולי מהאסדה לים וכן בנוסף, 

 ם אלו.הגנה על הסביבה במקריוהאמצעים לגז טבעי ונוזלים 

 ,שתוכן על ידי יזםתכנית הפעולה,  .האמצעים בהם ינקטו במקרה של דליפהתכניות הפעולה וכמו כן ישנה התייחסות ל

הגדרת כוחות ומשימות ופירוט שיטות פעולה ואמצעים לפי שלבי הטיפול באירוע בהתאם לאופי  תכלול בין היתר

 האירוע, נהלי קשר ודיווח, ותיאום עם תכניות פעולה אחרות. התכנית לטיפול בתרחישים שונים של שפיכות

 -חומרים אלה במצבים מטאו קונדנסייט ודלק תפעולי לים תתייחס בין היתר לתוצאות של מודלים לחיזוי הגורל של

 אוקינוגרפיים שונים. 

לים על ידי  Condensateסעיף זה בוחן את השפעות הזרמת מי מוצר ושפיכה של  -condensate-טיפול במי מוצר ו

 מודלי פיזור. 

נית אשר מסתמכת על תוצאות מודל הפיזור של מי המוצר, צפוי שההשפעות הסביבתיות סביבתית שמר עפ"י הערכה

של ההזרמה לים של מי המוצר יהיו נמוכות מאד. סביר להניח שכל השפעה על החי הימי תהיה מוגבלת לקרבה 

 מ' ממנה לכל היותר. 259המיידית של אסדת הטיפול בגז, ברדיוס של 

להעריך במדויק את מידת הפגיעה של אורגניזמים שונים התלויה במספר גורמים  קשה Condensateמניתוח שפיכת 

משתנים. הזיהום בקונדנסייט צפוי לפגוע באורגניזמים שונים )כפי שפורט לעיל( לאורך כל תוואי ההתקדמות שלו 

ך גם לא ידוע אילו ולפיכ Condensate-ובהגיעו לקו החוף. חשוב גם להדגיש כי בשלב זה לא ידוע ההרכב המדויק של ה

להערכתנו המקצועית קיימת בעקבות אירוע שפיכת קונדנסייט לים,  בשל ההשפעות הצפויות אמצעים ינקטו לטיפול.

 .יבשה אשר יוחלט עליו-, בכל תמהיל יםביבשהואחסונו טיפול בקונדנסייט קבלת החלטה על עדיפות ל

 ות הצפויות לסביבה הטבעית כתוצאה ממימוש התכניתסעיף זה סוקר את ההשפע -השפעה על בתי גידול וערכי טבע

תיאור הסביבה הימית נעשה באמצעות סקר ימי שנערך . וכולל בחינת השפעות הקמת אסדה בים על ציפורים וסקר ימי

הסקר נערך בשני מתחמים ימיים המיועדים להקמת פלטפורמות לטיפול בגז מתגליות . 2953מאי -בחודשים ינואר

 ות בתחום החיפוש לתוואי הצנרת שמשתרעים מגבולם המזרחי של המתחמים הימיים ועד החוףובשלושה מסדרונ

 על בתי הגידול וערכי הטבע בים.וכולל הערכה עקרונית להשפעת מימוש התכנית 
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 הצעה להוראות התכנית -'ה פרק

ייחסות לכל שלבי פרק זה מפרט את ההצעות להוראות התכנית בנושאים הסביבתיים שנבחנו במסמך זה תוך הת

 :המפורטיםמימוש התכנית בנושאים 

 .שלבי ביצוע הפרויקט -

 .זיהום ימניעת זיהום ים וטיפול אירוע -

 .מניעת זיהום אוויר -

 .מניעת פגיעה בערכי טבע, נוף ורצף שטחים פתוחים -

 .בקרה וטיפול בדליפות -

  .טיפול חזותי באתר -

 .צרמו ומי תמלחות שפכים, וסילוק לאיסוף, טיפול הוראות -

 .הנזק האפשריים מגורמי אחד לכל התייחסות תוך סיסמית, מבחינה והמתקנים המבנים בטיחות -

 .השוטפת הפעילות בשלב והן ההקמה בשלב הן רעש להפחתת הוראות -

 .בים הקרקעית סביבת שיקום -

 .ודלק( )גז מהצנרת דליפות וניטור איטום -

 .הנלוות בתשתיות טיפול -

 .הפרויקט חיי בסוף ותולקדמ המצב והשבת המתקנים פירוק -

 .אתרי עתיקות ומורשת -

בשל העובדה  אולם ,מפורטת תכנית הינה הוראות והתניות להוצאת היתרי בניה. מאחר שהתכניתמפורטות כמו כן 

ישנו חוסר במידע המשפיע  בהם שונים נושאים עדיין ישנםשלא ידועים היבטים הקשורים להפעלת המתקן הספציפי, 

מסגרת  מסמךהוכן והטכנולוגיה המתוכננת(,  , מיקום האסדות והצנרת הימיתכב הגז במאגרעל התכנון )כגון הר

( המפרט את EMMP- Environmental Management and Monitoring Planלהכנת מסמך ניהול וניטור סביבתי )

 מוגש כחלק מתכנית זוהמסגרת מסמך ית. הנושאים אליהם יחויב להתייחס היזם בשלב היתר הבנייה למימוש התכנ

 .תסקירלומצורף כנספח ט' 
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 צוות התסקיר

 אדריכלות, תכנון וסביבה בע"מ -אתוס ברק כץ, אסף שגיא עורכי התסקיר:
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מיכל בן רפאל לרמן, אליחי וישנר,  צוות תכנון:
שושן, אורלי לוי, רותי נשיץ, עמית 

 ימן, תמיר קהילה, סוראיה רייסקל

 לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

 לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ מיכל בן שושן נוף וחזות:

  פרופ' יובל כהן ראש צוות סביבה ימית:

 אקולוג הנדסה בע"מ ד"ר אורי דור, מיכאל דייויס :הגיאולוגיה וסיסמולוגי

 בע"מסייפ -אקו דורון שוורץ סיכונים:

 אקו הנדסת סביבה ואקוסטיקה יורם קדמן, נטלי נג'אר אקוסטיקה:

 ביפול בע"מ אברי שפלר, אורן שפלר הנדסה ימית וטכנולוגיה:

 ,Hugh Frayne, Mick Drage הנדסה וטכנולוגיה:

Jhon Barr 
PDI-  בינ"ליועצים 

הנדסה, טכנולוגיה והנדסה 
 סביבתית:

 "מחברה להנדסה בע -לודן אריה ניצן

 ,Robert van der Velde הנדסה סביבתית

Lodewijk Meijlink, Ard.Slomp, 

Erik Huber , 

 איתי פרי

Royal Haskoning DHV –  חברת ייעוץ
 בינלאומית

 סדן לובנטל בע"מ רות לובנטל כלכלה:

  פרופ' סטיב ברנר אוקיאנוגרפיה:

  פרופ' מיכה קליין וסדימנטולוגיה:קרקע 

 נ.מעוז אקולוגיה וסביבה וזניר מע אקולוג:

  אסף מירוז צפר:

 ד"ר אורית ברנע אקולוגיה ימית:

 רמי צדוק

ייעוץ ושירותים . ורמי צדוק עאורית ברנ
 בביולוגיה ימית

  ד"ר דני כרם יונקים ימיים:

 אקולוג הנדסה בע"מ נעם בר נוי הידרוגיאולוגיה וקרקע:

 אקולוג הנדסה בע"מ קו קרקשחגית פריסד"ר  מטאורולוגיה ואיכות אוויר: 

 חסון ירושלמי מהנדסים אזרחיים ארקדי שברין, אלכס שמידט ודרכיםניקוז 
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 545 .................................................................................................................... טבע וערכי גידול בתי על השפעה .4.9
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 נספחים

 הנחיות התסקיר -נספח א'

 מתווה הסקר הימי -5נספח א

 בעי לאסדת טיפול בגז טPDI מסמך הנדסי של חברת  -נספח ב'

 היבטים תפעוליים והנדסיים -נספח ג' 

 סביבה הימיתבחוות דעת אורניתולוגית  -נספח ד'

 נתונים מטאורולוגיים -נספח ה'

 מודל איכות אווירתוצאות הרצת  -נספח ו'

 ENVID -'זנספח 
 טווחי ביטחון, הנחיות רספ"ן ממתקני ייצור, קידוח וכד' -נספח ח'

 EMMPהנחיות לעריכת מסמך  -נספח ט'

 Modeling the Dispersion of Produced Water, Condensate and Operational Marine Diesel Fuel -נספח י'

Discharges from the Proposed Offshore Natural Gas Platform 

 Discharge or reinjection of production water -נספח יא'

 ביולוגי ימיסקר  -נספח יב'

 גידול וערכי טבעבתי  -נספח יג'

 ים-חוף הכרמל כמשאב טבע חשוב עבור עופות -נספח יד'

  Fixed Steel Structures (Platform) Jacket -נספח טו'

 תצהירים -נספח טז'
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 עמוד                             רשימת תשריטים

 54 .............. כללי רקע על הסביבה על השפעה תסקיר של ה-ג פרקים במסגרת הנבחנים והימיים היבשתיים האתרים: 3.5 תשריט
 שיונותרי מפת רקע על, הסביבה על השפעה תסקיר של ה-ג פרקים במסגרת הנבחנים והימיים היבשתיים האתרים: 3.2 תשריט

 29 ................................................................................................................................................. ......ישראל של הקידוח
 29 ......................................................................................................................... טבעי בגז הטיפול שרשרת: 3.9-5 תשריט
 25 .................................................................................................... הצפוני בים יורק פלטפורמת של הדמייה: 3.9-2 תשריט
 25 ...................................................................... תמר אסדת רקע על בקרקעית קידוח בארות מקבץ של הדמיה: 3.9.2 תשריט
 25 ..................................................................... (תאילנד) טיפול מתקן ליד במכלית אגירה מתקן לתכנון דוגמא: 3.9-3 תשריט
 33 ................................................... קרקע וייעודי שימושי, ימית תכסית, בתימטרית מפה רקע על, המתחמים: 3.5.5-5 תשריט
 39 .................................................................................................................... הגנרי הימי המתקן מרכיבי: 3.5.5-2 תשריט
 35 ..................................................................................... הגנרי הימי המתקן מרכיבי של אופייניים חתכים: 3.5.5-3 תשריט
 35 ........................................................................................................... בים המתקנים פריסת של הדגמה: 3.5.9-5 תשריט
 35 ........................................................................................................................ הימי המתקן של הדמיה: 3.5.9-2 תשריט
 35 ............................................................................... .בים טיפול תהליך – טבעי בגז הטיפול שרשת את מציג 3.5.9-3 תשריט
 34 ........................................................................................... בים טיפול תהליך – טבעי בגז הטיפול שרשת: 3.5.9-3 תשריט
 99 ........................................................................................ בים טבעי בגז לטיפול מרכזי למתקן גנרי תכנון: 3.5.9-9 תשריט
 95 ........................................................................................ בים טבעי בגז לטיפול מרכזי למתקן גנרי תכנון: 3.5.9-5 תשריט
 92 ........................................................................................ בים טבעי בגז לטיפול מרכזי למתקן גנרי תכנון: 3.5.9-6 תשריט

 52 .................................................... בחוף העלייה לשטח הימיות הפלטפורמות בין הצינורות של ההטמנה שטח: 3.2-5 יטתשר
 53 .................................................................................................................. הצינור להטמנת שונות שיטות: 3.2-2 תשריט
 59 ....................................................................................................................................... הצינור של חתך: 3.2-3 תשריט
 56 ............................................................................................................ הצינור תעלות עבור הטרמינולוגיה: 3.2-9 תשריט
 55 .............................................................................................................................. טיפוסי' מזרון' פרופיל: 3.2-5 תשריט
 54 ....................................................................................... המערבי הימית הצנרת מסדרון של אופייני חתך: 3.2.5-5 תשריט
 54 ....................................................................................... המזרחי הימית הצנרת מסדרון של אופייני חתך: 3.2.5-2 תשריט

 69 ................................................................. במכמורת החוף לקו ביחס HDD לקידוח המייצג לחתך על מבט: 3.2.5-3 תשריט

 69 ........................................................................................ בדור החוף לקו ביחס HDD לקידוח מייצג חתך: 3.2.5-9 תשריט

 69 ................................................................................. במכמורת החוף לקו ביחס HDD לקידוח מייצג חתך: 3.2.5-5 תשריט
 59 ................................................................................... והדרומי הצפוני במתחם הקולטנים רשתות מיקום: 9.5.9-5 תשריט
 535 ....................................................................................................................................... חזותי ניתוח: 9.3.5-5 תשריט
 535 ......................... מוגבהים ומאזורים( עליון) החוף מקו מבט – האופק קו על המתקן של המתאר קו השפעת:  9.3.2-5 תשריט
 534 .............. מוגבהים ומאזורים( עליון) החוף מקו מבט – האופק קו על מתקנים מספר של המתאר קו השפעת:  9.3.2-2 תשריט

 HDD ................................................................................................................ 593 קידוח של סכמתי תיאור: 9.2.2 תשריט

 595 ..................................................... (DNV, 2011) אסדות לתכנון API ו ISO תקני בין המיזוג תהליך תיאור: 9.5.2-5 תשריט

 WENZ .......................................................................... 553 פי על הפתוח בים רעש מפלסי של סכמטי תיאור: 9.6.9-5 תשריט
 559 ................................................................................................ שיגום על פטיש ממכת הרעש התפשטות: 9.6.9.2 תשריט
 555 ............................................................................................................... הזרימה רעש קריטריון קביעת 9.6.9-3 תשריט

 למאמץ מנורמלת 2993-2955 בשנים( TURSIOPS TRUNCATUS) מצוי דולפינן בלהקות תצפיות צפיפות מפת: 9.6.2.3-5 תשריט
 562 ............................................................................................................................................... .......(ים שעות) החיפוש

 563 ................................. 5443-2995 השנים בין הישראלי החוף קו לאורך ים-צבי של יםטבעי קינים מיקומי: 9.6.2.3-2 תשריט
 565 ................................................................................................... ים לצבי ספקטרלי שקלול פונקציית: 9.6.2.9-5 תשריט
 564 ............................ שיגומים החדרת מנקודת המרחק עם משוקללת הלא המקור לחץ רמת דעיכת עקומות: 9.6.2.5-5 תשריט
 553 ............. טון 35 לשפיכת קיצונית חורף סערת בתרחיש( מ"ק/טון) בחוף שמצטבר התפעולי הדיזל של התפלגות: 9.5.5 תשריט
 556שקט ים תרחיש עבור' מ 6.5 בעומק( ההזרמה של השריג בנקודת לריכוז יחסית אחוזים) הנותב וריכוז זרמים: 9.5.2.5-5 תשריט
 ים תרחיש עבור הזרם בכיוון( ההזרמה של השריג בנקודת לריכוז יחסית אחוזים) הנותב יכוזר של אנכי חתך: 9.5.2-2 תשריט

 555 ........................................................................................................................................ .................................שקט
 555 ....... (ק"מ 9.56=חבית 5) קיצונית חורף תסער בתרחיש( מ"ק/חביות) בחוף שמצטבר הקונדנסייט של התפלגות: 9.5.6 תשריט
 293 ..................................................................................................................... גידול ובתי הסקר תחומי: 9.4.2-5 תשריט

 296 ............................................................ דור מול הדיגום תתוצאו של MULTI- DIMENSIONAL SCALING: 9.4.2-2 תשריט

 295 ........................................................................ דור מול הדיגום תוצאות של CLUSTERS)) צברים אנליזת: 9.4.2-3 תשריט
 295 ....................................................................................בדור' מ 59-599 קיםבעומ ממוצע טקסונים מגוון: 9.4.2-9 תשריט
 295 ....................................................................................בדור' מ 59-599 בעומקים ממוצע טקסונים עושר: 9.4.2-5 תשריט
 294 ............................................................................................................................ 'מ 59-29 עומק, דור: 9.4.2-6 תשריט
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 259 ............................................................................................................................ 'מ 39-99 עומק, דור: 9.4.2-5 תשריט
 255 ............................................................................................................................ 'מ 59-69 עומק, דור: 9.4.2-5 תשריט
 252 ............................................................................................................................ 'מ 59-49 עומק, דור: 9.4.2-4 תשריט

 253 ................................................ השרון בחבצלת הדיגום תוצאות של MULTI- DIMENSIONAL SCALING: 9.4.2-59 תשריט
 259 ..................................................................... השרון חבצלת מול הדיגום תוצאות של צברים אורדינצית: 9.4.2-55 תשריט
 255 ............................................................ .השרון בחבצלת 59 עד 5 הדיגום בתחנות ממוצע טקסונים מגוון: 9.4.2-52 תשריט
 255 ............................................................. השרון בחבצלת 59 עד 5 הדיגום בתחנות ממוצע טקסונים עושר: 9.4.2-53 תשריט
 256 ..................................................................................................................... 'מ 59-39 עומק, חבצלת: 9.4.2-59 תשריט

 255 ..................................................................................................................... 'מ 99-59 עומק, חבצלת: 9.4.2-55 ריטתש
 255 ................................................................................................................... 'מ 59-599 עומק, חבצלת: 9.4.2-56 תשריט

 EDELIST, 2013 ...................................... 235)) תיכון ים של הישראלי ףהחו לאורך המכמורתנים שייט נתיבי: 9.4.2-55 תשריט
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 עמוד                                 רשימת טבלאות

 93 .............................................................................................. הטיפול במתקן המרכזיים המתקנים תיאור: 3.5.9-5 טבלה

 94 ...................................................................................................... ישראל בחופי לתגליות אפייני גז הרכב: 3.5.5-5 טבלה

 65 .................................................................................... הימי הטיפול מתקן של המרכזיים התכנון עקרונות: 3.3.5-5 טבלה

 65 ............................................................................................... המוצר במי טיפוסיים לכימיקלים דוגמאות: 3.9.3-5 טבלה

 65 .............................................................................................. יבשתי במתקן המוצר מי לטיפול ציוד מפרט: 3.9.3-2 טבלה

 65 .................................................................................................................................... וזרימה הרכב נתוני: 3.9.6 טבלה

 59 ......................................................................................................................................... מסוכנים חומרים: 3.5 טבלה

 56 ........................................................................................ (POWER GENERATION) הכח מתחנות פליטות: 9.5.5-5 טבלה

 56 .................................................................................................................הכח תחנות של הארובות נתוני: 9.5.5-2 טבלה

 55 ........................................................................................................................ החימום ממתקני פליטות: 9.5.5-3 טבלה

 55 .............................................................................................................................. החימום מתקני נתוני: 9.5.5-9 טבלה

 55 ............................................................................................................................. הדיזל ממנועי פליטות: 9.5.5-5 טבלה

 55 ................................................................................................................................... הדיזל מנועי נתוני: 9.5.5-6 טבלה

 55 ............................................................................................................................. +2925 בשנים פליטות: 9.5.5-5 טבלה

 55 ........................................................................................ +(2925) עתידיות בשנים הפליטות מקורות נתוני: 9.5.5-5 טבלה

 54 ............................................................................................. תקלה במקרי LP -ו HP מלפידי פליטות נתוני: 9.5.5-4 טבלה

 59 ..................... +2925 בשנים BLOWDOWN COMPRESSOR מסוג תקלה של במקרי HP מלפיד פליטות נתוני: 9.5.5-59 טבלה

 55 ............................................................................................ התקלות סוגי פי על LP -ו HP הלפידים נתוני: 9.5.5-55 טבלה

 55 .......................................... (רכב וכלי מוקדיות פליטות) רקע –(PM) חלקיקים למזהם המודל הרצת תוצאות: 9.5.9-5 טבלה

 55 ........................................................ (מוקדיות פליטות) רקע –(PM) חלקיקים למזהם המודל הרצת תוצאות: 9.5.9-2 טבלה

 54 ....... (הדיזל וממנועי טבעי בגז לטיפול מהמתקנים פליטות) NOX חנקן תחמוצות למזהם המודל הרצת תוצאות: 9.5.9-3 טבלה

 49 ...... (הדיזל ומנועי טבעי בגז לטיפול מהמתקנים פליטות) SO2 חמצנית דו גופרית למזהם המודל הרצת תוצאות: 9.5.9-9 טבלה

 45 ................................................... (בלבד הדיזל ממנועי פליטות) PM חלקיקים למזהם המודל הרצת תוצאות: 9.5.9-5 טבלה

 בגז לטיפול מהמתקנים( מוקדיים מקורות) מהרקע פליטות) NOX חנקן תחמוצות למזהם המודל הרצת תוצאות: 9.5.9-6 טבלה
 42 ................................................................................................................................................... .(הדיזל וממנועי טבעי

 לטיפול מהמתקנים( מוקדיים מקורות) מהרקע פליטות) SO2 חמצנית דו גופרית למזהם המודל הרצת תוצאות: 9.5.9-5 טבלה
 43 ............................................................................................................................................... (הדיזל וממנועי טבעי בגז

 49 ....................(הדיזל וממנועי( מוקדיים מקורות) מהרקע פליטות) PM חלקיקים למזהם המודל הרצת תוצאות: 9.5.9-5 טבלה

 45 ...... (הדיזל וממנועי( רכב וכלי מוקדיים מקורות) מהרקע פליטות) PM חלקיקים הםלמז המודל הרצת תוצאות: 9.5.9-4 טבלה

 שנת( דיזל ומנועי טבעי בגז המופעלים מהמתקנים פליטות) NOX חנקן תחמוצות למזהם המודל הרצת תוצאות: 9.5.9-59 טבלה
2925+......................................................................................................................................................................... 46 

 –( הדיזל ומנועי טבעי בגז המופעלים מהמתקנים פליטות) SO2 חמצנית דו גופרית למזהם המודל הרצת תוצאות: 9.5.9-55 טבלה
 45 ........................................................................................................................................... .......................+2925 שנת

 45 ..... (הדיזל וממנועי טבעי בגז לטיפול מהמתקנים פליטות) NOX חנקן תחמוצות למזהם המודל הרצת תוצאות: 9.5.9-52 טבלה

 44 .... (הדיזל ומנועי טבעי בגז לטיפול מהמתקנים פליטות) SO2 חמצנית דו פריתגו למזהם המודל הרצת תוצאות: 9.5.9-53 טבלה

 599 ................................................ (בלבד הדיזל ממנועי פליטות) PM חלקיקים למזהם המודל הרצת תוצאות: 9.5.9-59 טבלה

 בגז לטיפול מהמתקנים( מוקדיים מקורות) מהרקע פליטות) NOX חנקן תחמוצות למזהם המודל הרצת תוצאות: 9.5.9-55 טבלה
 595 ................................................................................................................................................. .(הדיזל וממנועי טבעי

 לטיפול מהמתקנים( מוקדיים מקורות) מהרקע פליטות) SO2 חמצנית דו גופרית למזהם המודל הרצת תוצאות: 9.5.9-56 טבלה
 592 ............................................................................................................................................. (הדיזל וממנועי טבעי בגז

 593 ................ (הדיזל וממנועי( מוקדיים מקורות) מהרקע פליטות) PM חלקיקים למזהם המודל הרצת תוצאות: 9.5.9-55 טבלה

 599 .. (הדיזל וממנועי( רכב וכלי מוקדיים מקורות) מהרקע פליטות) PM חלקיקים למזהם המודל הרצת תוצאות: 9.5.9-55 טבלה

 שנת( דיזל ומנועי טבעי בגז המופעלים מהמתקנים פליטות) NOX חנקן תחמוצות למזהם המודל הרצת תוצאות :9.5.9-54 טבלה
2925+....................................................................................................................................................................... 595 

 –( הדיזל ומנועי טבעי בגז המופעלים מהמתקנים יטותפל) SO2 חמצנית דו גופרית למזהם המודל הרצת תוצאות: 9.5.9-29 טבלה
 596 .............................................................................................................................................. ..................+2925 שנת

 559 ...................בלבד הדיזל וממנועי מהלפיד – תקלה במצב NOX חנקן תחמוצות למזהם המודל הרצת תוצאות: 9.5.5-5 טבלה

 מקורות) ורקע הדיזל ממנועי, מהלפיד – תקלה במצב NOX חנקן תחמוצות למזהם המודל הרצת תוצאות: 9.5.5-2 טבלה
 555 .............................................................................................................................................. ......................(מוקדים
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 556 ..................... הדיזל וממנועי מהלפיד – תקלה במצב SO2 חמצנית דו לגופרית למזהם המודל הרצת תוצאות: 9.5.5-3 טבלה

 דייםמוק) והרקע הדיזל ממנועי, מהלפיד – תקלה במצב SO2 חמצנית דו לגופרית למזהם המודל הרצת תוצאות: 9.5.5-9 טבלה
 555 ............................................................................................................................................. ...........................(בלבד

 555 ...................בלבד הדיזל וממנועי מהלפיד – תקלה במצב NOX חנקן תחמוצות למזהם המודל הרצת תוצאות: 9.5.5-5 טבלה

 מקורות) ורקע הדיזל ממנועי, מהלפיד – תקלה במצב NOX חנקן תחמוצות למזהם המודל הרצת תוצאות: 9.5.5-6 טבלה
 554 .......................................................................................................................................... ..........................(מוקדים

 529 ............... בלבד הדיזל וממנועי מהלפיד – תקלה במצב SO2 חמצנית דו יתגופר למזהם המודל הרצת תוצאות: 9.5.5-5 טבלה

 פליטות) ומהרקע הדיזל ממנועי, מהלפיד – תקלה במצב SO2 חמצנית די גופרית למזהם המודל הרצת תוצאות: 9.5.5-5 טבלה
 525 ...................................................................................................................................................................(מוקדיות

 522 ...................בלבד הדיזל וממנועי מהלפיד – תקלה במצב NOX חנקן תחמוצות למזהם המודל הרצת תוצאות: 9.5.5-4 טבלה

 מקורות) ורקע הדיזל ממנועי, מהלפיד – תקלה במצב NOX חנקן תחמוצות למזהם המודל רצתה תוצאות: 9.5.5-59 טבלה
 523 .............................................................................................................................................. ......................(מוקדים

 529 .................... הדיזל וממנועי מהלפיד – תקלה במצב SO2 חמצנית דו לגופרית למזהם המודל הרצת תוצאות: 9.5.5-55 טבלה

 מוקדיים) והרקע הדיזל ממנועי, מהלפיד – תקלה במצב SO2 חמצנית דו לגופרית למזהם המודל הרצת תוצאות: 9.5.5-52 טבלה
 525 .............................................................................................................................................. ..........................(בלבד

 526 ................. בלבד הדיזל וממנועי מהלפיד – תקלה במצב NOX חנקן תחמוצות למזהם המודל הרצת תוצאות: 9.5.5-53 טבלה

 מקורות) ורקע הדיזל ממנועי, מהלפיד – תקלה צבבמ NOX חנקן תחמוצות למזהם המודל הרצת תוצאות: 9.5.5-59 טבלה
 525 ............................................................................................................................................ ........................(מוקדים

 525 ............. בלבד הדיזל וממנועי מהלפיד – תקלה במצב SO2 חמצנית דו גופרית למזהם המודל הרצת תוצאות: 9.5.5-55 טבלה

 פליטות) ומהרקע הדיזל ממנועי, מהלפיד – תקלה במצב SO2 חמצנית די גופרית למזהם המודל הרצת תוצאות: 9.5.5-56 טבלה
 524 ...................................................................................................................................................................(מוקדיות

 535 .............................................................................................. קרקע וייעודי שימושי על התכנית השפעות: 9.2.5-5 טבלה

 569 ................................................. המוצעים באתרים משוערת או ידועה שנוכחותם ים וצבי לוויתנאים מיני: 9.6.2.3-5 טבלה

 559 ......................... שיגומים החדרת שעות 9-ל הנחשף מקטגוריית נייח ימי ליונק מחושבת לרעש חשיפה רמת: 9.6.2.5-5 טבלה

 559 ............. ביותר המושפעים וריםוהאז לחוף הגעה זמני – ק"מ 6 לשפיכת התפעולי הדיזל פיזור תרחישי סיכום: 9.5.5-5 טבלה

 559 .............. ביותר המושפעים והאזורים לחוף הגעה זמני –טון 35 לשפיכת התפעולי הדיזל פיזור תרחישי סיכום: 9.5.5-2 טבלה

 מי של ההזרמה מנקודת שונים ובמרחקים שונים ים במצבי, המוצר מי פיזור ממודל שהתקבלו המיהול פקטורי: 9.5.2 טבלה
 555 ............................................................................................................................................ ....................לים המוצר

 559 ............................................ ליטר/מיקרוגרם, בעולם בגז לטפול אסדות של מוצר במי כבדות מתכות ריכוזי: 9.5.3-5 טבלה

 559 ........................ ליטר/מיקרוגרם, בעולם בגז לטיפול אסדות של מוצר במי נבחרים אורגניים מרכיבים ריכוזי: 9.5.3-2 טבלה

 המשרד י"ע הוצעו אשר בישראל התיכון הים מי לאיכות והתקנים האירופי האיחוד של ים מי לאיכות התקנים: 9.5.3-3 טבלה
 552 ..................................................................................................................................ליטר/מיקרוגרם, הסביבה להגנת

 מי של ההזרמה מנקודת שונים ובמרחקים שונים ים במצבי, המוצר מי רפיזו ממודל שהתקבלו המיהול פקטורי: 9.5.3-9 טבלה
 553 ........................................................................................................................................... .....................לים המוצר

 הממוצעים זיםלריכו( ים מי לאיכות המחמירים בתקנים לעמידה הדרושים המיהולים) הקריטי המיהול פקטורי: 9.5.3-5 טבלה
 553 ....... .בגז הטיפול מאסדת' מ 259  במרחק הצפוי( שקט ים מצב) המזערי והמיהול, המוצר מי מרכיבי של המרביים ולריכוזים

 הריכוזים מוצגים ואנתרצן לנפתלן) בגז להטיפו אסדת סביב המוצר מי מרכיבי של מחושבים מרביים ריכוזים: 9.5.3-6 טבלה
 559 ............................................................................................................................................... (המחושבים הממוצעים

 559 ........................................ .בגז הטיפול אסדת סביב בתחליב שמן של מחושבים ומירביים ממוצעים ריכוזים: 9.5.3-5 טבלה

 554 ........................................ ביותר המושפעים והאזורים לחוף הגעה זמני – הקונדנסייט פיזור תרחישי סיכום: 9.5.6-5 טבלה

 549 ................................................................................................................... שמן לזיהומי חופים רגישות: 9.5.6-2 טבלה

 295 ........................................................................................................ מקדמית ניטור לתוכנית מנחים קווים: 9.4.5 טבלה

 299 ......................................... הצנרת ובמסדרונות( חבצלת) 2 -ו( דור) 5 במתחמים דומיננטי גרגר גודל תוצאות: 9.4.2-5 טבלה

 295 ... (2955, ל"תה' )מ 99-55 העומקים בטווח שונות דיגום תחנות עבור אורגני חומר וריכוז גרגר גודל נתוני ריכוז: 9.4.2-2 טבלה

 229 ................................................................................... דור במתחם רקע תוניונ המצע על החי דיגום מפרט: 9.4.2-3 טבלה

 229 ................................................................................................. דור במתחם המצע על החי דיגום ממצאי: 9.4.2-9 טבלה

 222 .................................................................... השרון חבצלת במתחם רקע ונתוני המצע על החי דיגום מפרט: 9.4.2-5 טבלה

 222 ........................................................................................... השרון חבצלת במתחם המצע על החי ממצאי: 9.4.2-6 טבלה

' מ 59-599 טווח על בהתמקדות, הישראלי בחוף מכמורת גיד של( תקן סטיית -+/ ממוצע עומק) תפוצתם טווח: 9.4.2-5 טבלה

((EDELIST, 2013............. .......................................................................................................................................... 235 

 295 ............................................................................................................................. האסדה הקמת שלבי: 9.4.2-5 טבלה

 
  



16  

 

 

 'גפרק 

 

 

הפעולות הנובעות תיאור 

 של התכנית המוצעת מביצוע



17  

 הפעולות הנובעות מביצוע של התכנית המוצעתתיאור  -'גפרק  .3

/ח' הנה תכנית מתאר ארצית מפורטת לתכנון מתקנים 35תמ"א  -תכנית המתאר למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות 

 דיות. לטיפול בגז טבעי מתגליות בים ולהעברתו למערכת ההולכה. התכנית מתייחסת לתגליות קיימות ועתי

בהתאם להנחיות לעריכתה, התכנית הנה תכנית מאפשרת וגמישה, הכוללת אפשרות ליישום מגוון שיטות טיפול בגז 

טבעי, המשלבות מגוון תמהילים לטיפול בים וביבשה. זאת לנוכח העובדה כי התכנית מקודמת כתכנית מתארית 

ספק גז למערכת ההולכה באופן רציף ולאורך זמן. שתאפשר לתת מענה לכל תגליות הגז העתידיות בים, כך שיוכלו ל

מדיניות זו קודמה ואומצה ע"י המועצה הארצית ובאה לידי ביטוי בהחלטותיה. ההחלטה הסופית לגבי אופן הפיתוח 

 והטיפול בגז תתבסס על גישת הפיתוח של היזמים ובהתאם להחלטה של מוסדות השלטון באמצעות רשות הגז.

התאם להחלטות המועצה הארצית, התסקיר מתייחס למספר אתרים שונים באופיים ובמהותם במסגרת מדיניות זו וב

 חלקים: 3 -ם ליונחלק

מתקן לטיפול ביבשה עם הפחתת לחץ בים הכולל מתקן לטיפול בגז  –תסקיר לאתר מט"ש מרץ  .5

 ביבשה וצנרת מנק' הכניסה בחוף למתקן וממנו למערכת ההולכה. 

יפול ביבשה עם הפחתת לחץ בים הכולל מתקן לטיפול בגז ביבשה מתקן לט –תסקיר לאתר חגית .2

 וצנרת מנק' הכניסה בחוף למתקן וממנו למערכת ההולכה. 

תסקיר לשני מתחמים למתקנים בים לטיפול בגז ולתוואי צנרת המפורט במסמך זה מגבול המים  .3

 הטריטוריאליים למתקנים ומהמתקנים לחוף.

 

ה של תסקיר השפעה על הסביבה -היבשתיים והימיים הנבחנים במסגרת פרקים גמציג את האתרים  3.2תשריט מס' 

 על רקע כללי.

ה של תסקיר השפעה על הסביבה, על -מציג את האתרים היבשתיים והימיים הנבחנים במסגרת פרקים ג 3.1תשריט 

 הקידוח של ישראל.  תרקע מפת רישיונו

(. אפשרויות Offshore processingמאפשר טיפול בגז בים )המתקן הימי לטיפול בגז בים המוצג בתסקיר להלן, 

הטיפול בים המפורטות בתסקיר מגוונות ומתייחסות לכל תהליך הטיפול בגז מתוך הנחה שבשלב זה של התכנון יש 

 לאפשר גמישות בתמהיל שייבחר לטיפול בים וטיפול ביבשה. התמהיל הזה ייקבע בשלב היתרי הבנייה.  

המרכיבים הימיים למתקן הטיפול הנבחנים בתסקיר זה  95/95/2953-מה 1המועצה הארציתבהסתמך על החלטת 

 כוללים:

 של ישראל )שבו חל חוק התכנון והבנייה( ועד תחומי  םמגבול המים הטריטוריאליי -צנרת מערבי תחום לתוואי

והחומרים הנלווים( צנרת להובלת הגז הטבעי הגולמי )מסדרון ההחיפוש לאסדה בים. מתחם זה מיועד להנחת 

 אל אסדת הטיפול בגז.

 ק"מ מקו 5.5הנמצא של מרחק  מזרחימשתרעים מגבול תחומי החיפוש לאסדה  -תחומי החיפוש לאסדה בים 

 -מ' 599 -של כ הינו עומקהמערבי . גבולם החוף על פי הנחיית המשרד להגנת הסביבה מתוך שיקולי נצפות

 . בעומק זה מתחיל מדרון היבשת

  

                                                 

1
 http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&pid=99007844 
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 האסדה: למיקום שני מתחמיםים מתוכננ

o  על שטח  בצפון לאור עקיבא בדרום, ומשתרע בתחום הימי שמול חופי דור ,המתחם הצפוני -5מתחם

 .קמ"ר 93-כולל של כ

o  'קמ"ר, במרחב הימי שבין חופי בית ינאי בצפון לבין  55 -משתרע על שטח כולל של כ -2מתחם מס

 חלקה הצפוני של נתניה בדרום. 

 ממתחם פלטפורמות הטיפול בגז בים, ועד למערך הכניסה לחוף בדור או במכמורת. -מזרחי מתחם צנרת 

 בחלקו גם במסמך זה.ונסקר  המתואר ברובו בתסקיר השפעה על הסביבה היבשתית -מערך הכניסה אל החוף 

 

בדומה לפרקי מאחר וטרם נבחר יזם לביצוע התכנית ובשלב זה מערך תכנון עקרוני להקמת המתקנים לטיפול בגז, 

התסקיר הקודמים גם במסמך זה ייבחנו ויתוכננו, באופן עקרוני, החלופות הטכנולוגיות לטיפול בים על מנת לבחון את 

ההשפעות המקסימליות של מתקן הטיפול בסביבה הימית ולהשאיר גמישות תכנונית מרבית ליזם העתידי של התכנית 

היועצים ההנדסיים  -PDIיצג למתקן הטיפול נערך על ידי חברת יבשה. התכנון המי-מבחינת תמהיל המתקנים בים

המצורף כנספח ב' ומהווה בסיס לתכנון  "Quantification of Emissions & Discharges"לתכנית וכולל מסמך 

 והערכת השפעות למסמך זה. 

מיקום המתקנים . קבצי םכהערות שוליים בתחתית העמודים הרלוונטייבסוף המסמך והפניות ביבליוגרפיות מצורפות 

תצהירי היועצים המצורפים למסמך זה מצורפים בקובץ דיגיטאלי המצורף לתסקיר,  DWGבפורמט והצנרות 

יצוין כי התכנית המוצעת הכוללת הוראות  כמו כן, מתייחסים לתסקירי ההשפעה לסביבה היבשתית והימית כאחד.

  בנפרד בהמשך.ותשריט יוגשו 

תיאור הפעולות הנובעות מביצועה של התכנית המוצעת ופירוט ההערכות להשפעות  ה' הינם-מטרת פרקים ג'

 הסביבתיות הנובעות מביצוע התכנית והאמצעים לצמצומן. 

המידע שלהלן כולל הסבר על אופן הטיפול בגז, ומשלים את המידע שפורט בשני חלקי התסקיר שהופצו למט"ש מרץ 

תו תהליך טיפול בגז שנעשה ביבשה ומסביר את עקרונות התהליך, אך ולאתר חגית. לפיכך, התסקיר מתייחס לאו

מתמקד ומפרט לגבי אופן הפעילות בים והשפעותיו על הסביבה והאוכלוסייה. מאחר שהתסקיר מתייחס להשפעות 

 המרביות, ישנה בו התייחסות לכל סוגי הטיפול החלקי בים, ובכללם פיתוח פלטפורמה להפחתת לחץ בלבד. 
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ה של תסקיר השפעה על הסביבה על רקע -: האתרים היבשתיים והימיים הנבחנים במסגרת פרקים ג3.2תשריט 
 כללי
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ה של תסקיר השפעה על הסביבה, על רקע -: האתרים היבשתיים והימיים הנבחנים במסגרת פרקים ג3.1תשריט 
 הקידוח של ישראל תמפת רישיונו

 

 כללי  3.0

מתקן הטיפול הימי העיקריים ותיאור של תהליך הטיפול בגז מבאר הקידוח ועד פרק זה כולל סקירה של מרכיבי 

ביבשה. במסגרת תיאור תהליך הטיפול ותיאור המתקן ישולבו הנחות הבסיס לפעילות המתקן  להעברתו למתקן

 ההנדסי.

תפעולי -דסיהמידע המוצג בפרק ג' להלן מהווה סקירה תמציתית לדו"ח ההנדסי למתקן הטיפול הימי ולדו"ח ההנ

ג', וכן כולל תיאור עקרוני של תהליך הטיפול והפקת הגז שמקורו בתגליות -לצנרת, המוצגים במלואם בנספחים ב' ו

 בים.
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בהתאם לסקירה ההנדסית, במסגרת תסקיר ההשפעה על הסביבה יגובשו התנאים והדרישות להיתרי בנייה למתקנים 

רת וגמישה, הנחיות התסקיר יהוו מסגרת תכנונית שמכוחה ניתן המפורטים להלן. עקב הדרישה להכנת תכנית מאפש

 -EMMPיהיה לתת היתרי בנייה, וכן יכללו הנחיות לעריכת תכנית לניהול וניטור התכנון, ההקמה והתחזוקה )

Environmental Management and Monitoring Plan זאת בהתאם להנחיות שיפורטו בתסקיר ההשפעה על ,)

ומוגש כחלק  ט' כנספח מצורף למסמך זה EMMP-ה ההנחיות לעריכת בהוראות התכנית. מסמך הסביבה ויוטמעו

 מתכנית זו.

 ככלל, ישנם שני שלבי פיתוח של מתקני הטיפול בגז:

שלב בו החל ניצול הגז מהתגלית בים העמוק ובמהלכו לחצי הזרימה מראש הבאר גבוהים ולכן הטיפול בגז  .5

 זול ופשוט יחסית. 

צול הגז נעשה כאשר הלחץ בבארות המפיקות גז מהתגליות הופך לנמוך ולגז המגיע מהמאגרים שלב בו ני .2

מתלווים מי מוצר בהיקפים הולכים וגדלים עד לשלב בו הבאר ננטשת ועם נטישת כל הבארות גם התגלית 

של תגלית  עצמה ננטשת )יש לציין שעדיין יש במאגר גז טבעי אך אין כדאיות כלכלית לניצולו(, או שהמאגר

זו משמש לאכסון גז טבעי )ובמקרים מסוימים גם חומרים נוספים(. בשלב זה של ירידת הלחץ נדרש פיתוח 

של מדחסים שנועדו להגביר את הלחץ בבארות ובכך להקטין את כמות מי המוצר המגיעים עם הגז המופק 

ת של התגליות ומרובה תקלות ולהגדיל את אחוז הגז המנוצל מהתגלית. שלב זה הנו שלב פיתוח יקר יחסי

תפעול הנובעות בעיקר מהגידול בכמות מי המוצר המגיעים עם הגז. היקף הפיתוח הנכלל בשלב זה תלוי 

באופן פיתוח המאגר והיקפי ניצולו. לאור העובדה שהתכנית מתייחסת למגוון תגליות בים העמוק, לא ניתן 

 שלב זה. בפיתוח הלתזמן את מועד 

 ם מפורקים או משמשים תגליות אחרות או מטרות שונות. לאחר מכן המתקני

 תיאור גנרי של שרשרת הטיפול בגז

מציג תרשים זרימה הסוקר את שרשרת הטיפול בגז טבעי, בהתייחס לתרחיש בו עיקר  בהמשך 3.0-2תשריט מס' 

בים, ועד לגמר התהליך מהתחלתו כגז גולמי )גז לא מטופל( הנשאב מבאר הקידוח  :הטיפול מתקיים במתקן טיפול ימי

בו גז מטופל מועבר )בתחנת העברה( למערכת ההולכה של נתג"ז, לרבות טיפול בתוצרים העיקריים הנוספים 

 המתקבלים/מתווספים.

 -תהליך הטיפול בגז טבעי בים מתחיל בשאיבת הגז מקרקעית הים )המלווה בעיקר במים, מונעי קפיאה ו

condensate.) 

הנו גולמי, בלחץ גבוה ויש לטפל בו בטרם ניתן להזרימו למערכת ההולכה בהתאם לדרישות הגז היוצא מראש הבאר 

של נתג"ז. הטיפול בגז הנו ייחודי לכל תגלית ואף יכול להשתנות בין קידוחים שונים מאותה תגלית, מאחר שהטיפול 

יקר בכמות הגז המעובה תלוי במאפייני הגז: בסוג הגז ובהרכבו וכן בלחץ הגעתו, שיעור הפחמימנים בו ובע

(condensate שיעור והרכב המים שבו וכן בכמות מונעי הקפיאה המגיעים עימו. להלן, תיאור כללי של שרשרת ,)

)מבוסס על  הטיפול מראש הבאר עד לכניסתו למערכת ההולכה, המבוססת על הנחה ששיעור המתאן בתגליות הגז גבוה

שרת הטיפול כוללת התייחסות לאלמנטים הראשיים הקיימים במרבית . תיאור שרהשיעור הנפוץ בתגליות בישראל(

 התגליות בעולם: 

התאמת לחץ הגז ללחצים הנדרשים לטיפול בגז טבעי במידה שהטיפול או חלקו נעשים ביבשה, בהתאם  .25

 באר.  559להנחיית משרד האנרגיה והמים לפיה לחצי הזרימה בצנרת המגיעה ליבשה לא יעלו על 
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( כאשר הגז במאגר raw gas compressionז המגיע מהבאר או דחיסת הגז הגולמי )הפחתת לחץ הג .22

 מתדלדל. 

 כולל: Separator -הפרדת נוזלים ראשונית מהגז הגולמי ב .23

 (.water dew-pointingסילוק אדי מים מזרם הגז )  -

-hydrocarbon dewהעשויים להתעבות בצורה נוזלית בצנרת ) condensateסילוק פחמימנים, כדוגמת  -

pointing) 

 סילוק חומרים נוספים הנמצאים בגז ושעלולים להיות רעילים.  -

 (.MEG/TEGסילוק מונעי קפיאה ) .29

 בעתיד, עם שינוי הלחצים בקידוח, יתווסף לאחר שלב זה תהליך דחיסה נוסף. .25

, BAR 80-הכולל הפחתת לחץ )לכ (Gas Conditioning)הגז עובר תהליך ניקוי וייבוש נוסף  -הפרדה עדינה  .26

לחץ הנדרש לכניסה למערכת ההולכה( וקירור הגז )וחימום נוסף בהמשך(, שמטרתו הפרדת דלקים נוספים 

מהגז, ע"י הפיכתם לנוזלים מומסים. בתהליך זה מוסיפים לעיתים לגז מונעי קפיאה, על מנת למנוע 

 (. inlet gas separationהיווצרות נוספת של נוזלים ו/או נזק בתהליכים בהמשך השרשרת )

( במתקן הימי ולמתקן fuel gas( מזרם הגז לשימוש כדלק למתקן עצמו )2%-הסטת חלק קטן )בד"כ כ .25

 היבשתי במידה שאינו מחובר לרשת החשמל ומפיק את האנרגיה בצורה עצמאית.

ז מערכת לסילוק בטיחותי )נישוב בלחץ גבוה ובלחץ נמוך( במקרי תקלה, תחזוקה וחירום בלבד, של נפחי ג .25

 (.flare systemsעודפים באמצעות צינור ונטילציה הכולל לפיד )

לשם  condensateטיפול בנוזלים ובמוצקים שהופרדו מהגז, הפרדתם מהמים וטיפול בהם הכולל ייצוב  .24

 אגירתו, הפרדת מונעי קפיאה מהמים וטיפול במים )להלן מי מוצר(. 

גם כן ובמידה  ויטופלויעים עם הגז יופרדו חומרים נוספים שלעיתים מג -טיפול בחומרים הנוספים .39

שחומרים אלו ייחשבו כמסוכנים או רעילים בריכוזים מעל למותר בתקנים המקובלים, הטיפול בהם ייעשה 

 בים בלבד.

ואחרים( העלולים  BTEX, טרימיטיל ארין NORMמערכות לטיפול ופינוי חומרים מסוכנים )כספית,  .35

 הבטיח מניעת פליטתם לאוויר או לקרקע. להצטבר במתקני הטיפול השונים ול

טיפול בגזים, נוזלים ובמוצקים שהופרדו מהגז ושנחשבים לחומרים רעילים. במידה שיימצאו חומרים  .32

רעילים בגז הטבעי המופק מתגליות, מעבר לאותם חומרים שהטיפול בהם מפורט בתסקיר, בריכוזים שלפי 

, בהתאם ייעשו אך ורק ביםם ואופן הטיפול בהם, התקנים יימצאו מסוכנים, הפרדתם מהגז, אגירת

(. מסיבה זו התסקיר לאתרים EMMPלהנחיות לניהול וניטור סביבתי של בניית ותפעול הפרויקט )

 היבשתיים )חגית ומט"ש מרץ( לא כלל כל פירוט לאופן הטיפול בהם.

( המיועדת FLARE RECOVERY SYSTEMמערכת מיחזור פליטות מתאן חזרה לתוך תהליך הטיפול ) .33

 לרכז גז הנפלט מתהליך הטיפול כדי למנוע פליטתו לאוויר. 

 טיפול במים כדי להביאם לרמה שניתן יהיה להזרימם לים במוצא ייעודי המהווה חלק מתכנית זו.  .39

 טיפול, אגירה ושינוע של מונעי קורוזיה במידה שיידרשו.  .35

 FSO – Floatingמכלים על גבי אנייה )לקראת שיווקו לבתי זיקוק בצנרת או ב condensateאגירת  .36

Storage & Offloading( מכלים צפים ,)Storage Buy .או במכלי אגירה בקרקעית הים ) 

 ( לקראת החזרתם לראש הבאר בצנרת ייעודית.GLYCOLלרוב  -TEG/MEGאגירת מונעי קפיאה ) .35
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 ההולכה.  למערכתהתאמת לחצים וטמפ' לדרישות נתג"ז לשם העברה  .35

 ובדיקת איכותו מתבצעת לפני כניסת הגז למערכת הארצית של נתג"ז.  (Metering)מות הגז מדידת כ .34

לתחנת קבלה של נתג"ז. בתחנה זו זרמי הגז המטופל מתאחדים לצינור אחד  הזרמת הגז הטבעי המטופל .99

 ומועברים דרכו למערכת ההולכה של נתג"ז.

 הטיפול:  ךבתהלילהלן הסבר מפורט לנוזלים המופרדים 

והמים(, מועברים דרך מתקני  Condensate,MEGנוזלים העיקריים המופרדים מהגז הגולמי בתהליך הטיפול )ה

הפרדה של הנוזלים. במתקנים אלו מתקבלת הפרדה פיזיקלית בין הנוזלים )על בסיס ההבדל במשקלם הסגולי בטמפ' 

 ת התהליכים הבאים:שונות( וניתן להעבירם למתקנים ייעודיים. הנוזלים המפורדים עוברים א

  דלק– Condensate : הדלק עובר תהליך של ייצוב על מנת להפריד את רכיבי הגז שנשארו מן הדלק ולאפשר

/או שינועו בצנרת, משאית או אניית מכלית. לאחר הייצוב, הדלק עובר למיכלי אחסון ייעודיים ואת אחסונו 

ק או במתקן ייעודי שיוקם בסמוך למתחם הימי. לפני העברתו, באמצעות צנרת נפרדת, לטיפול בבתי הזיקו

 הגז המתקבל בתהליך הייצוב מועבר חזרה לזרם הגז.

  מונעי קפיאה– TEG/MEG (ANTIFREEZE COOLANT-MONO/TRI ETHYLENE GLYCOL):  מונעי

הקפיאה מוחדרים לראש הבאר לסייע בתהליך הפקת הגז מהמאגר ואח"כ חומר זה מוזרם יחד עם הגז ויתר 

זלים והמצוקים למתקן הטיפול להפרדה ומחזור ומשם חוזר לראש הבאר, כך שנוצרת מערכת סגורה. הנו

 ישנם שני סוגי הפרדה עיקריים של מונעי הקפיאה:

o  Offshore TEG/MEG - תערובת שלTEG/MEG   ומי מוצר ללא מלח המתקבלת במיכל להפרדת

עודי. המים בתערובת עוברים הרתחה במתקן יי MEG-נוזלים, עוברת תהליך טיפול ומחזור של ה

הנקי מועבר למיכלים ייעודים, לפני העברתו TEG/MEG -נקי יחסית ומי מוצר. ה MEGלקבלת 

 למתקן הימי ומשם לבאר.  תייעודיבצנרת 

o Onshore TEG/MEG – TEG/MEG תערובת שלTEG/MEG  מי מוצר  של יחסית גדולה כמות עם

ריכוז מסוים של מלח( שנוסף לגז בתהליך הניקוי והייבוש של  שמקורם במאגר )ועל כן עשויה להכיל

הנכלל בו עובר תהליך של טיפול  TEG/MEG  -(. ה2)שלב מס'  Conditioning gas-הגז במערכת ה

הכולל הפרדתו מהמלח ומחזורו במערכת ייעודית נפרדת במתקן הטיפול וחוזר בצנרת ייעודית 

רעילים בתהליך ההפרדה, תידרש מערכת סגורה  למתקן הימי. מאחר שמתקן זה פולט גזים

המעבירה את האדים הנוצרים בתהליך לתוך מערכת השריפה הפנימית וכך שורפת אותם ומונעת 

 לחלוטין את פליטתם לאוויר. בנוסף תהייה אגירה של המלח ופינויו לאתר פסולת רעילה. 

 ( מי מוצרProduced water :)הגיאולוגית בה נמצא הגז או שהם  מי המוצר הנם מים הנמצאים בשכבה

נוצרים בעת תהליך ההפקה, תהליך השאיבה או כתוצאה מהחדרה למאגר לשם הגדלת לחצים. בנוסף, נוצרים 

מים בגז כתוצאה משינוי לחץ או משינוי טמפ' וכד'. מי המוצר מופרדים מהגז הטבעי ומיתר הנוזלים 

תקן ייעודי, שמטרתו הפרדת רכיבי הדלק הנותרים מן והמוצקים האחרים המגיעים איתו ועוברים טיפול במ

 המים, קודם שהם מפוזרים לים. 

 יש לשים לב לכך שניתנות אפשרות להפרדת נוזלים ומוצקים מהגז הן בים והן ביבשה ולכן:

  ישנם פתרונות אגירה ושינוע שלcondensate  גם בים וגם ביבשה ובין המתקנים בים וביבשה ישנו חיבור

צנרת שיכולה לשרת הן את המתקן הימי והן את המתקן היבשתי ולאפשר פתרונות טיפול באמצעות 

ואחסון הן בים והן ביבשה. בהקשר זה יש לציין שמנק' מבט סביבתית ובטיחותית ישנה עדיפות לאחסון 

 . יבשה אשר יוחלט עליו-ועל כן זוהי המלצתנו בכל תמהיל של טיפול בים ביבשה על פני אחסון בים
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 ם פתרונות אגירה, אחסון ושינוע של מונעי קפיאה )ראה הסבר בהמשך(, הן בים והן ביבשה וכן צנרת ישנ

המשנעת את מונעי הקפיאה חזרה לראשי הבארות ושמקשרת בין המתקנים בים וביבשה. גם כאן יש לציין 

ג טיפול נוסף של שמנק' מבט סביבתית ובטיחותית ישנה עדיפות לאחסון ביבשה על פני אחסון בים. ישנו סו

במונעי הקפיאה בעתיד )לדוגמא, מונעי קפיאה דומים בהרכבם, במידה ויעלה הצורך באם מי המוצר יהיו 

 מלוחים במיוחד( עבורו נשמר שטח במתקן.

  ישנם פתרונות טיפול במי מוצר ומים מהתעבות הן בים והן ביבשה וכן פתרונות לשינוע מי המוצר להטלה

הימית. בהקשר זה יש לציין שמנקודת מבט סביבתית ישנה עדיפות להפרדת חזרה לים מהפלטפורמה 

מרבית מי המוצר בים, כך שלא יידרשו אגירה ושינוע של מי מוצר מהמתקן היבשתי חזרה לים. יש להדגיש 

שבכל מקרה נדרשת יכולת לטיפול במים במתקן טיפול יבשתי מאחר וחלק מהמים בגז מתעבים בצנרת 

רה, לחץ וכד'( או בתהליכים שעובר הגז לאחר תהליכי הפרדה ראשוניים ולכן יש להבטיח )משינויי טמפרטו

יכולת הפרדת מים מהגז ביבשה ויכולת התמודדות עם תקלות הנובעות מכמות המים המגיעה עם הגז 

 ליבשה. 

  .ישנם כבלי תקשורת המלווים את הצנרת ואלו יקשרו בין המתקנים הימיים ליבשתיים 

 : שרשרת הטיפול בגז טבעי2-3.0תשריט 

 

 

 קונסטרוקציה לתמיכה בפלטפורמה ימית לטיפול בגז

 (:TOP SIDEקיימים סוגים שונים של קונסטרוקציות תמיכה בפלטפורמות טיפול בגז )

 JACKET  

היא סוג התשתית  - JACKET -נתמכת על ידי ביסוס בקרקעית הים. הפלטפורמה הקבועה  - פלטפורמה קבועה 

המשמשות לטיפול בגז/נפט,  JACKETי נפוצה בעולם וקיימת גם בישראל. קיימות פלטפורמות מסוג הימית הכ
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למגורים ולנחיתת מסוקים שמחוברות ביניהם על ידי גשרי מעבר. פלטפורמות מסוג זה הכי נפוצות במים רדודים בשל 

מ', כאשר המשקל הכולל  259 ממוקם בעומק מים של B-של מרי JACKET-עלות הבנייה הנמוכה יותר. בישראל, ה

המדובר בפרויקט הנוכחי יהיה ממוקם במים  JACKET-טון. ה 35,999הוא  TOPSIDE-וה JACKET-של ה

 29,999-מגיע ל TOPSIDE-וה JACKET-מ' והמשקל המוערך של ה 69-599-טריטוריאליים של ישראל בעומק של כ

 ג'(.-טון )ראה נספחים ב' ו

 לטפורמת יורק בים הצפוני: הדמייה של פ1-3.0תשריט 

 

 

 3.9-5הפלטפורמה מיוצרת במספנה ייעודית ומובלת לאתר כפי שממחישה תמונה מס' 
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 בים הצפוני בנורבגיה  JACKET:הובלת 2-3.0תמונה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  קונסטרוקציית בטון 

 GBS   (Gravitiy Based Structures .)-בטון שחלקן מפותחות עם מכלי אחסון לנוזלים כ קונסטרוקציותישנם 

 בטון לאתר הטיפול בים בנורבגיה. תקונסטרוקציימציגה הובלת מתקן טיפול בגז על  3.9-2תמונה מס' 

 בטן עם מכלי אחסנה של נוזלים בנורבגיה. תקונסטרוקציימציגה  3.9-3תמונה מס' 

 רבגיהבטון לאתר הטיפול בים בנו תקונסטרוקציי: הובלת מתקן טיפול בגז על 1-3.0 תמונה
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 בטן עם מכלי אחסנה של נוזלים בנורבגיה תקונסטרוקציי: 3-0.3תמונה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תשתיות ימיות נבנות על היבשה בשלבים ובהתחשב במשקל, בדרך ההתקנה בים ובאילוצי ציוד להרמה והעברה של 

 החלקים.

 

 מאפיינים ייחודיים של טיפול בים במקרה הישראלי 

יות הנן בים עמוק ביותר, בו הגישה לבארות נעשית אך ורק ע"י רובוטים. יש לציין שאין מדינה בישראל מרבית התגל

בעולם המתכננת להסתמך באופן כה משמעותי על תגליות גז בים העמוק כמקור אנרגיה לייצור חשמל ולמטרות 

הנבחנת במסגרת  (ULTRA DEEPנוספות בתעשייה והתחבורה. ככלל הפקת הגז מתגליות מהים העמוק ביותר )

בה הבארות נמצאות בקרקעית הים העמוק )לרוב מחוץ למים הטריטוריאליים(  TIE BACKתכנית זו, נעשית בשיטת 

להלן( ואילו המתקנים לטיפול בגז נמצאים הרחק מהבארות  3.9-2ומונחות שם ע"י רובוטים )ראה תשריט מס' 

צינורות בלחץ גבוה בקוטר  3-חן המתואר בנספח מדובר בומחוברים אליהם בצנרת גז טבעי בלחץ גבוה )במקרה המב

כן ישנה צנרת המחזירה את מונעי הקפיאה לראש הבאר )צנרת הזרמת מונעי קפיאה  ק"מ(. כמו 559צול ובאורך של  56

(. לפרוזדורי הצנרת UMBILICALצול( וכבלי תקשורת המחברים בין מתקן הטיפול לראש הבאר ) 59בקוטר של עד 

 שבשטחו ניתן לאתר תוואים לצינורות מסוג זה.  3.5.5-5המסומן בתשריט מס'  נשמר שטח
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 : הדמיה של מקבץ בארות קידוח בקרקעית על רקע אסדת תמר3.0.1תשריט 

 

, ממנו כאמור לעיל, ניתן לשנע את המוצר condensate-בסמוך למתקנים לטיפול בגז טבעי יש למקם מתקן אגירה ל

גירה במיכל, בין אם הוא קבוע ומאפשר פריקה למכליות אחרות )נכון גם למקרים בהם האגירה ע"י צנרת ליבשה, או א

( שיכולה להפליג עצמאית לנק' פריקה תרשימים להלן)ראה   FSOנעשית במצוף או בקרקעית הים( או עצמאית ע"י

 בנמל או מקשר. 

 ילנד(: דוגמא לתכנון מתקן אגירה במכלית ליד מתקן טיפול )תא3-3.0תשריט 
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 : דוגמא למתקן חיבור מכלית אגירה עם מכלית )מערב אפריקה(4-3.0תמונה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : פלטפורמת הטיפול תמר בזמן עבודות הקמתה5-3.0תמונה 
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 : פריסת מתקני טיפול במפרץ תאילנד2-3.0תמונה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : פריסת מתקני טיפול בנורבגיה1-3.0תמונה 

 

 

במתחמים אלו ניתן  3.5.5-5/ח, מתוכננים שני מתחמים למתקני הטיפול בים כמסומן בתשריט מס' 35במסגרת תמ"א 

 ,כמו כן התכנית כוללת שטח לפרוזדורי הצנרת. יהיה לפתח את המתקנים הימיים לטיפול בגז והמתקנים הנלווים להם
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יכול  פול בים. ככלל, הטיפול בגז במתקנים ימייםמחבר בין גבול המים הטריטוריאליים למתחמים למתקני הטיה

 להתבצע בשני אופנים עיקריים:

מתקן המותאם לתגלית. לרוב מתקן מסוג זה מפותח לשירות תגליות  -במתקן ייחודי שנבנה לאותה תגלית  .א

גדולות כדוגמת לוויתן ותמר שם כמות הגז הרבה מאפשרת את מימונו ופיתוחו. דוגמא למתקן לטיפול 

צול מראשי הבאר  56בגז מהסוג הזה הנו אסדת תמר אליה מגיע גז טבעי בלחץ גבוה בצינורות  חלקי

ק"מ ממתקני הטיפול, שם מבוצע חלק מהטיפול ואילו יתר הטיפול מבוצע  559הנמצאים במרחק של 

 ביבשה במתקן הקליטה באשדוד.

תף נועד לרוב לשרת תגליות במתקן משותף בו ניתן לטפל בגז ממספר תגליות קטנות יותר. מתקן משו .ב

ככל הנראה כמות הגז בתגליות קטנות כגון כריש ודלית לא יאפשרו מימון של מתקני טיפול בגז  -קטנות 

ולכן יידרש מתקן טיפול משותף, לעיתים אף מתקן שננטש מבאר שכבר נוצלה. תכנון מתקן אחד שיוכל 

גרים טכניים, שכן מתקן "משותף" כזה צריך זמנית, מעמיד בפני המהנדסים את-לקבל גז ממספר שדות בו

 לענות על שונות במספר פרמטרים: 

 הפרשים בלחץ וביכולת ההזרמה (deliverability )-  בין המאגרים השונים. הפרשים אלו עשויים ליצור

יתרון ביכולת )ולכן בכמויות( לשדה אחד על פני שדה אחר. במקרה כזה יהיה צורך לבצע הדמיה של 

 דות הגז כולה כיחידה אחת לפני שיהיה ניתן לתאר באופן מפורט חלופות טכנולוגיות. "מערכת" ש

 שוני בתזמון ההפקה - ( ניתן להפיק ממספר מאגרים במתקן אחד בזה אחר זהconsecutively על ידי ,)

שליטה בתזמון וע"י כך שמביאים את השדה השני להפקה בזמן שכמות הגז המופקת מהשדה הראשון 

ירידה. אולם, שיטה זאת תשפיע על ההפקה מהמאגר הראשון, ותגרור צורך בהגברת לחץ הגז נמצאת ב

המופק ממנו. כפי שיצוין בהמשך, דחיסת גז הינה אחד ההיבטים המורכבים והיקרים שעשוי להיות 

בשרשרת טיפול, ולכן דרישה לדחיסה עשויה להשפיע רבות על תכנונה ומאפייניה. לאור המורכבות 

מוגדרים כהנחיה -ש להתייחס לכל תיאור כללי של מתקן לטיפול בגז ממאגרים רבים אך בלתיהרבה, י

 כללית בלבד.

  בכל באר קיים הרכב גז שונה המצריך אופן  -יכולת מענה לטיפול בהרכבי גז שונים מתגליות שונות

 טיפול שונה ומשפיע על התכנון בהתאם, ומכך בהתאם גם על המתקנים. 

 

תקן הטיפול בגז טבעי בים מחובר בפרוזדור צנרת ברוחב של כק"מ )עד למרחק של כק"מ מהחוף(, כאמור לעיל, מ

 שנועד לשירות שני ספקים שונים. הפרוזדור כולל:

 2  2באר ובהספק של עד  559צול, בלחץ שבנק' הכניסה לחוף לא יעלה על  36צינורות גז טבעי בקוטר של עד 

 מ"ק שעה.  ןמיליו

 2  צינורותcondensate המאפשרים הזרמת המוצר בין המתקן הימי ליבשתי.  

 2  צינורות מים המאפשרים פינוי מי מוצר מהמתקן היבשתי לימי במקרה שיוחלט על הפרדת המים במתקן

 הטיפול היבשתי.

 2 צינורות להזרמת מונעי קפיאה לראשי הבאר ממתקן הטיפול היבשתי. 

 2 .כבלי תקשורת 

 בו ניתן להעבירם. 3.5.5-5המסומן בתשריט מס' לפרוזדורי הצנרת נשמר שטח 



32  

מ'( ומגיעים עד  69-פרוזדורי הצנרת בין המתקנים לחוף הנם לצנרת טמונה בקרקעית הים )בעומקים של למעלה מ

או  HDDמ'. מנק' זו מזרחה הצנרת עוברת בקידוח אופקי בשיטת  59-למרחק של כק"מ מקו החוף לעומק של כ

חת לפני הקרקע באופן שלא יפגע בקרקעית הים הרדוד בין נק' זו לקו החוף וכן לא יפגע בשיטה דומה של קידוח מת

-3.2ותשריטים מס'  3.5.5-5ח כוללת שני פרוזדורי קידוח אופקי כמסומן בתשריטים 35במצוק הכורכר החופי. תמ"א 

ד למתקן הטיפול ביבשה ומשם בהמשך. מנק' היציאה של הקידוח האופקי ביבשה ישנו פרוזדור צנרת יבשתי ע 3.2-9 -5

 למערכת ההולכה. 

 

למתקן טיפול בגז הנותן מענה מיטבי למנעד האפשרויות הטכנולוגיות גנרי לסיכום, התיאור לעיל הביא הסבר 

והמסחריות לטיפול בגז בים, באופן המתאר את ההשפעות המרביות של המתקן על הסביבה והאוכלוסייה. התיאור 

 פול בגז ונועד:התייחס לכל מרכיבי הטי

 .להסביר באופן כללי ביותר את מאפייני הפעילות העיקריים במתקן הטיפול בגז טבעי .5

 לתאר את ההשפעות הסביבתיות המרביות של הטיפול בגז בים.  .2

בשל העובדה שתכנית זו לא  תפעוליים-להבהיר את אי הודאות הקיימת בשלב זה לגבי היבטים מסחריים .3

יכך קיימים היבטים רבים הנדרשים לפירוט ולבחינת השפעות בשלב היתרי נועדה לתגלית ספציפית ולפ

 הבניה.

המתארים את המתקנים והתשתיות  ג'-ב' ויש להדגיש שתיאור זה לא נועד להחליף את התיאור מפורט בנספחים 

 בתכנית, אלא לסכם את המידע באופן כללי ובכך להקל על קריאת התסקיר. 

 

 קנים ומאפייניהם נכלל בהמשך פרק ג'.תיאור ופירוט המבנים, המת

 מבנים ומתקנים באתר .3.2

.3.2.2 מפות מתחמים 

 .מציג את המתחמים, על רקע מפה בתימטרית, תכסית ימית, שימושי וייעודי קרקע 3.2.2-2תשריט מס' 

 מציג את מרכיבי המתקן הימי הגנרי. 3.2.2-1תשריט מס' 

מתקן הימי הגנרי )נתונים מפורטים ניתן לראות במסמך של מרכיבי ה םמציג חתכים אופייניי 3.2.2-3תשריט מס' 

 ההנדסי, בנספח ב'(. 
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 : המתחמים, על רקע מפה בתימטרית, תכסית ימית, שימושי וייעודי קרקע2-3.2.2תשריט 
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 : מרכיבי המתקן הימי הגנרי 1-3.2.2 תשריט
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 של מרכיבי המתקן הימי הגנרי  םחתכים אופייניי :3-3.2.2תשריט 
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.3.2.1 בודות הקמהע 

 כללי

יכלול פירוט עבודות הקמת הצנרת והאסדה  התכנון. בלבד כאמור תיאור עבודות ההקמה בשלב זה הינו עקרוני

מערך הכניסה לחוף והקמתו נסקרים במסגרת תסקירי ההשפעה על הסביבה היבשתית לאתרי מט"ש בסביבה הימית )

 (.מרץ וחגית המוגשים במסגרת תכנית זו

א כי שלב עבודות ההקמה לצנרת ולמתקן יהיה יעיל ככל הניתן הן מבחינת משך הזמן והן מבחינת ככלל, המטרה הי

בחינה פרטנית לאיתור השטחים בתחומם יוקמו בשלב היתר הבניה בהתאם לכך, תיערך  ההפרעה לתושבים ולסביבה.

ביבתית ואקולוגית ו/או שטחי ההתארגנות ומחנות הקבלן, יעשה מאמץ להימנע מהפרה של שטחים בעלי רגישות ס

השפעה על אוכלוסיות, תינקט שורה של אמצעים למיתון וצמצום ההשפעות הנובעות כתוצאה מעבודות ההקמה ותוכן 

המצורפים  -EMMP -זה נכללים במסמך העקרונות להכנת לנושא עקרונות  תכנית עבודה לייעול תהליך העבודה עצמו.

 בנספח ט'.

 הימית קו הצנרת 

 -בנספח ג' -Construction and installation of pipelines – 2.2, ראו פירוט בסעיף הנחת הצנרת הימיתת תיאור עבודו

 .של ביפול אנרגיה דו"ח היבטים תפעוליים והנדסיים בסביבה הימית

 אסדת הטיפול 

ים בסביבה דו"ח היבטים תפעוליים והנדסי -בנספח ג' 2.5, ראו פירוט בסעיף הקמת אסדת הטיפולתיאור עבודות 

 .הימית

בניית אסדת הטיפול, הכוללת את מחנות הקבלן ושטחי ההתארגנות, צפויה להתבצע מחוץ לארץ. האסדה תובל אל 

 .שייבחר אתר המיקום

.3.2.3 שינויים ממצב קיים 

 בתחום שטח האתר ושינויים אלו יתקיימ. עתידה להביא לשינויים ביחס למצב הקיים ביםהקמת מתקן לטיפול בגז 

, לאורך תוואי הצנרת, בשטחי ההתארגנות, ובכל השטחים הנדרשים לצורך הקמת מיקום אסדת הטיפול בגזשייבחר ל

המתקן בשלבי ההקמה ובשלב הקבע. יש לציין, כי בשטחים שיאותרו למטרות הקמה והתארגנות )ולא למתקני הקבע( 

ו המקורי ככל הניתן, להוציא בלבד, וייעשה מאמץ להשיב את השטח לתפקודבשלב ההקמה עיקר השינויים יהיו 

מקרים בהם ישנן מגבלות לשמירת מרחקי בטיחות מן המתקנים ו/או התשתיות, ואז יש להרחיק שימושים/פעילות 

  פעילות המתקן.זמן אלו במשך כל 

נושא זה ייבחן במסגרת היתר הבנייה לאחר בחירת תוואי  .כאמור, בשלב זה אין מיקום מדויק למרכיבים הימיים

 ת והשטח לאסדת הטיפול.הצנר

.3.2.4 מתקנים אפיון 

סעיף זה כולל סקירה תמציתית של המרכיבים העיקריים במתקן הטיפול הימי ומאפייניהם. אפיון מלא של המתקנים 

האפיון המופיע להלן הנו של מתקן לטיפול בגז בים כאשר הלחץ של הגז בצינורות נספח ב'.  -מפורט במסמך ההנדסי 

 באר. ההנחה היא שבים יוקם לכל הפחות מתקן להפחתת לחץ.  559ן החוף לא יעלה על היוצאים מהמתקן לכיוו

 פלטפורמות שונות. 9-מתקני טיפול שונים, כאשר כל מתקן טיפול ימי מורכב מ 9 -המתחם הימי כולל שטח ל
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 מציג הדגמה של פריסת המתקנים בים. 3.5.9-5תשריט מס' 

 קן הימי.מציג הדמייה של המת 3.5.9-2תשריט מס' 

 : הדגמה של פריסת המתקנים בים2-3.2.4תשריט 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : הדמיה של המתקן הימי1-3.2.4תשריט 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38  

גז מהקידוח הכולל את הגז הלא מטופל יועבר, לכל הפחות, דרך מתקן הפחתת לחץ בים, אל מתקן הטיפול היבשתי 

בהמשך. להלן פירוט הפעילויות המרכזיות שיהיו בכל אחד  3.2ף באמצעות רצועת צנרת יבשתית כפי שיתואר בסעי

 :לטיפול בגז מרכיבי המתקן

לעיל, ומובאות להלן  3.9הפעילויות המרביות שיתקיימו במתקן הטיפול המרכזי בים, מתוארות בפירוט בסעיף 

  בקצרה:

 .הפרדה ראשונית של גז ונוזלים -

 ייבוש של גז. -

  .condensateייצוב ואגירת  -

 .פול בנוזלים הנותרים והפרדתםטי -

 .אגירת מונעי קפיאה -

  .מערכת מיחזור פליטות מתאן מערכות לטיפול ופינוי חומרים מסוכנים -

  .מערכת נישוב לחץ גבוה ולחץ נמוך ע"י לפיד -

 .העברת הגז לטיפול סופי ביבשה, לפני העברת הגז המטופל לבעל רישיון הולכה -

 .עודית של בעל רישיון הולכהמדידת הגז למכירה וניתוחו בתחנה יי -

 פעילויות אלו יבוצעו כולן על הפלטפורמה לטיפול בגז. בנוסף, המתקן הימי יכלול שלוש פלטפורמות נוספות:

 פלטפורמה לקליטת צנרת הגז מהבאר, הכוללת מגופים להפסקת זרימת הגז במקרה הצורך. .5

 (.הכוללת מתקן לדחיסת גז )עתידית -פלטפורמה לוויסות לחץ הגז  .2

 הכוללת מבני מגורים, מלאכה, משרדים, חדרי חשמל, בקרה ועוד. -פלטפורמת מגורים ומתקני עזר .3

מרבית התהליכים של הטיפול בגז שתוארו לעיל קיימים בכל מתקן טיפול בגז וחלקם ייחודיים לסוגי מאגרים שונים, 

 אולם אפשריים בתרחיש עתידי של תגליות לחופי ישראל. 

, מי CONDENSATE ,MEGוהמתקנים ביבשה תועבר תשתית צנרת הכוללת צנרת גז גולמי, בין המתקנים בים 

 של כל אחד מהספקים.  Umbilical-מוצר ו

 

 תהליך טיפול בים. –מציג את שרשת הטיפול בגז טבעי  3.5.9-3תשריט מס' 

של מתקן הטיפול המרכזי, (, מציגים את התכנון הגנרי נספח ב' -)הנכללים במסמך ההנדסי 3.2.4-4-2תשריטים מס' 

 3.5.9-5בטבלה נספח ב'.  -תכנון גנרי של הפלטפורמות הסמוכות מתואר גם הוא במסמך ההנדסיעל כל רכיביו. 

 המצורפת, נכלל פירוט של כל רכיבי המתקן המרכזי, בהתאם למספור המפורט בתשריט.
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 תהליך טיפול בים –שרשת הטיפול בגז טבעי  :3-3.2.4 שריטת
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 : תכנון גנרי למתקן מרכזי לטיפול בגז טבעי בים 4-3.2.4יט תשר
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 : תכנון גנרי למתקן מרכזי לטיפול בגז טבעי בים 5-3.2.4תשריט 
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 : תכנון גנרי למתקן מרכזי לטיפול בגז טבעי בים 2-3.2.4תשריט 
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 ם במתקן הטיפול המרכזי, תוך השוואה בין ים ליבשה. כמו כן, נכללים מתקנים ורכיבים נוספים בעלי חשיבות בתחום מתקן הטיפול. שלהלן, כוללת תיאור של המתקנים והרכיבים העיקריים הנכללי 3.2.4-2טבלה מס' 

 : תיאור המתקנים המרכזיים במתקן הטיפול2-3.2.4טבלה 

 רכיב מתקן
 מתקנים יבשתיים מתקנים ימיים

 תיאור תיאור
פלטפורמה לקליטת 

 צנרת הגז מהבאר 
Riser Platform ה- Riser Platform '' ומעבירה אותו לפלטפורמת הטיפול 56קולטת את הגז מהבארות בלחץ גבוה, בצינורות של ,

(. פלטפורמה זו כוללת גם שסתומים להפסקת זרימת הגז מהבאר במקרה PROCESS PLATFORMהמרכזית )
 של תקלה.

 ראה מגוף/שסתום להפסקת זרימת הגז

 מגוף/שסתום להפסקת 
 זרימת הגז

במתקן היבשתי קיים מגוף לעצירת זרימת הגז במידת הצורך. מלבד המגוף בכניסה למתקן היבשתי, קיים מגוף  Riser Platformראה 
 לאורך תוואי הצנרת היבשתית.  םהבינייוכן בתחנת מגופי  לחוףגם בכניסה 

פלטפורמה לוויסות 
 לחץ 

(Compression 

platform/ 

pressure 

reduction 

platform) 

ווסתי לחץ להפחתת 
באר  220-לחץ הגז ל

במידה שיתר הטיפול 
 נעשה ביבשה

המתאימה  'מתקנים אליהם מגיע הגז בלחץ גבוה מהתגליות ובהם מופחת הלחץ ולאחר מכן מחומם לטמפ
הפחתת הלחץ מוזרקים לגז מונעי קפיאה  בתהליךלהזרמה של הגז הכולל מוצקים ומעובים בצנרת ליבשה. 

לחץ מהבארות לשם הזרמתו  תלוויסוודד עם ההתקררות הנובעת מהתהליך. כל התהליכים בפלטפורמה להתמ
באר במעבר ליבשה, הנם חלק מהתהליכים הקיימים במתקן טיפול בגז בים ומפורטים  559בלחץ שלא יעלה על 

יבשה. בכל תרחיש . ווסתים אלו ימוקמו על פלטפורמה נפרדת אך ורק במקרה שיתר הטיפול ייעשה בב' בנספח
 .RISER-אחר ייתכן שהפחתת הלחץ תיעשה באופן אחר בפלטפורמת הטיפול ו/או ב

 לא רלוונטי

מרכיב זה יוקם בשלב מאוחר של הפרויקט ומיועד לשלב עתידי בו לחץ הגז בבאר הקידוח יפחת, ויהיה צורך  העלאת לחץ הגז 
טיפול בים/יבשה )על מנת לעמוד במפרט הלחץ בהוספת לחץ למערכת לצורך שאיבת הגז מהבאר אל מתקן ה

-הנדרש במערכת ההולכה של נתג"ז(. בשלב זה, לפני שהגז ייכנס לתהליך הניקוי והייבוש במערכת ה
conditioning gas .הוא יעבור דחיסה , 

 מרכיב זה יוקם בשלב מאוחר של הפרויקט ומיועד לשלב עתידי בו לחץ הגז בבאר הקידוח יפחת, ויהיה צורך
בהוספת לחץ למערכת לצורך שאיבת הגז מהבאר אל מתקן הטיפול ביבשה )על מנת לעמוד במפרט הלחץ הנדרש 

, conditioning gas-במערכת ההולכה של נתג"ז(. בשלב זה, לפני שהגז ייכנס לתהליך הניקוי והייבוש במערכת ה
מדחסים. בתחילה המדחסים יהיו  9מדחסים, סה"כ מתוכננים  2הוא יעבור דחיסה. עבור כל זרם גז מיועדים 

מונעים ע"י טורבינות גז ומכונות. בשלבים מאוחרים יותר, ייתכן ויידרש מדחסים רב שלביים. ככל הנראה 
המדחסים יהיו מקורים על מנת לצמצם את הרעש ולספק הגנה על הציוד. הגז המתקבל בתהליכי ההפרדה יעבור 

ז יילכדו. בתהליך דחיסתו הגז מתחמם, ועל כן לפני שהוא יעבור דרך מתקן נוסף בו כל הנוזלים הנותרים בג
, הוא יקורר באמצעות מאווררים. ככל הנראה, הציוד הנכלל במתחם זה לא יותקן conditioning gas-למערכת ה

 בשנים הראשונות, פרט למערכת מיזוג הגז והדלק שנכללת בו.
 Feed Gasו במתקן הטיפול המרכזי )הערה: בתסקירים היבשתיים המתקנים להעלאת הלחץ תואר

Compression Area) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מתקן טיפול מרכזי
 
 
 
 
 
 
 

Slug catcher  
 

הינה כליאת הנוזלים המתקבלים )במידה  רה של המתקןהוא מתקן עם קיבולת גדולה לקליטה ראשונית של נוזלים שיכולים להופיע בצנרת הימית עקב זרימה לא רציפה של גז עקב מחסומים ותקלות. המטSlugcatcher -ה
 ר ישירות למתקן הטיפול בגז. ומתקבלים( בצנרת, על מנת למנוע מצב בו תיכנס בבת אחת כמות גדולה של נוזל למערכת הטיפול בגז. במתקן זה, הגז מופרד מן הנוזלים ומועב

Gas Processing 

Area  

. ההפרדה מתבצעת באמצעות slug catcher -מועבר לשני מתקני הפרדה. בתהליך זה נפטרים מכל הנוזלים שייתכן שעוד נותרו בגז לאחר ההפרדה ב slug catcher -גז שממשיך מהמתקן הפרדת הנוזלים מן הגז באופן רציף ומלא. ה
 עבור תהליך דחיסה.מערכות פיזיות לחימום וקירור. בעתיד, כאשר יידרש תהליך דחיסה נוסף, הגז יעבור קודם תהליך הפרדה זה, לפני שי

Condensate 

Handling and Flash 

Gas Compression –  

ל המתקבל בתהליך ההפרדה, עובר תהליך ש Condensate -, עוברים דרך מערכות חימום ולאחר מכן מעורבבים לפני שהם מועברים למיכל להפרדת נוזלים. הslug catchers-והמים( המגיעים מה (MEG, Condensateהנוזלים 
 סון ייעודיים. הגז הנפלט עקב תהליך הייצוב נדחס שוב למערכת.ייצוב )כך שבמידה ונותר גז הוא נפלט(. הדלק מקורר לאחר ייצובו )וניתן לשנע אותו בצנרת או מכלית בבטחה(, ולאחר מכן מועבר למאגרי אח

 .conditioning gas -זלים בתהליך הניקוי והייבוש במערכת ההמסייע למנוע היווצרות של נו Onshore MEG -במתחם זה נכלל גם מתקן המחזור ל

Flare gas Handling 

and Produced water  
 

 Flare Recovery system- שאחרת היו עוברים למערכת ה( ,יחידה זו מאפשרת צמצום פליטות הגז במתקן ע"י כך שהיא מאפשרת תהליך של דחיסת הגזים- Flareוהחזרתם למערכת , לראש הארובות בלחץ גב ,)וה ונמוך ונשרפים
 Flare -מנותב למערכת ה נשאבים חזרה למערכת הטיפול בנוזלים. כאשר יש צורך להיפטר מגז, כשהוא מגיע לשיעורים העולים על הקיבולת של יחידת צמצום הפליטות, הגז Flare-הטיפול בגז. גם הנוזלים המתקבלים במערכת ה

 לארובות בלחץ גבוה או נמוך.
היבשתי והימי, מועברים למתקן טיפול ייעודי למי המוצר. במתקן זה מתקיים תהליך הפרדה נוסף של כל שיירי הדלק שנותרו  MEG -מי המוצר המתקבלים ממתקני המחזור של ה -(Produced waterמערכת לטיפול במי מוצר )

 ו הם מפוזרים לים.במים. לאחר מכן, המים )בהתאם לרמה המוגדרת( מועברים למתקן הימי, ממנ

Meg regeneration 

and reclamation  

מגיע למתקן הימי לאחר  MEG -ה"ימי" )המעורבב עם מי מוצר(. ה regeneration MEGמערכת ייעודית למחזור 
מופרד מן המים ע"י הרתחת המים. המים עוברים תהליך של  MEG-שעבר טיפול להפרדת נוזלים. במתקן זה, ה

 רתם למתקן טיפול ייעודי. מתקן המחזור כולל מערכות חימום, בדומה למתקנים אחרים באתר.עיבוי לפני העב

בנוסף, במתקן היבשתי יהיה ניתן בעתיד, במקרה שמי המוצר שיגיעו למתקן יהיו מליחים יותר, יידרש טיפול 
טח לצורך . במתחם נשמר שMEG reclamationלצורך מחזורו, הכולל הפרדת המלחים ממנו  MEG -נוסף ב

 פעילות זו, במידה ותידרש בעתיד.

Meg storage  אחסון ה- MEG (onshore ו- (offshore .בארבעה מכלים ייעודיים לפני העברתו למתקן הימי. המכלים יוטמנו בקרקע ככל הניתן 

Feed Gas 

Compression Area  

 לעיל בהעלאת לחץ הגז. פירוט ראה  מרכיב זה קיים בפלטפורמה נפרדת בים, ראה לעיל בהעלאת לחץ הגז.

Utilities, firewater, 

workshops  

הכוללת מבנה מלאכה, משרדים, שטח לתחנת  QUARTERS AND UTILITIES PLATFORMפלטפורמת 
כוח להפעלת המתקן וכן גנרטורים לחירום, מערכות בטיחות, מערכות לגילוי אש, מכלי חנקן, ספינות חילוץ, חדר 

מתחם זה מיועד לרוב לציוד הנלווה ולמערך כיבוי האש, יחד עם בתי המלאכה, אחסון ציוד ואחסנה כללית. 
 ני מעכבי קורוזיה.הציוד הנלווה כולל: מכלי חנקן, מערכת אוויר דחוס, מכלי מתאנול, משאבות ומחס

 שעות שריפה, משאבות, קצף ועוד. 9מערך כיבוי האש כולל מכלי מים לכיבוי של 
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 רכיב מתקן
 מתקנים יבשתיים מתקנים ימיים

 תיאור תיאור

 Power generation 

and building  

שמל, חדר מכשור ומגורים לצוות המפעיל את המתקן הימי. בפלטפורמה זו מנחת מסוקים לשירות בקרה, חדר ח
 המתקן.

במתחם זה נכללים מבנה תחנת הכח יחד עם המשרדים וחדר הבקרה. בתחומו מצויים גם יחידות תחנות כח 
 כיבוי אש ולגנרטור החירום.לחירום, ומערכת לאחסון והעברת דיזל למשאבות ל

אספקת החשמל אפשרית באמצעות חיבור המתקן לרשת החשמל המקומית, אולם נשמרת גם אפשרות להקמת 
. לצורך כך נדרש גם מנוע דיזל MW 10טורבינות של  2תחנת כח בתוך המתקן לצורך מקרי חירום באמצעות 

 . הדיזל מאוחסן במכלים ייעודיים.MW 1בהספק של 

Condensate Storage  ה- condensate בים יאחסן ב- FSO ((floating storage and offloading ל .- FSO  קיבולות שונות. במסגרת
 חביות.  599,999בים בהיקף של  FSO -התכנית נבחנה בקיעת מיכליות ב

מות מ'/קוב, כ 29,999כוללים שלושה מכלים שסה"כ הקיבולת שלהם היא  condensate -מכלי אחסון ה
ימי תהליך ייצור מתמשך. המכלים נועדו לתת מענה אחסון זמני במקרה שלא ניתן  5-המאפשרת אחסון דלק ל

להעביר את הדלק דרך הצנרת הייעודית )פתרון נוסף לתקלה בצנרת הדלק הוא פינוי באמצעות משאיות(. 
פרדים מאפשר איכות בקרה מכלים נ 3-המכלים ממוקמים בריחוק יחסי משאר ממרכיבי המתקן. אחסון הדלק ב

טובה יותר לצורך אבחון סוג הדלק והמשך הטיפול בו. היות שהדלק הוא חומר מסוכן, בסמוך למכלים ממוקמת 
 מאצרה שאמורה לתת מענה למקרים בהם יש דליפות או תקלות במכלי האחסון.

 Flare -לפיד חירום
 

 Flare -ונטילציה עם להבה, לשחרור הגז. מערכת ה מערכת לסילוק בטיחותי של נפחי גז עודפים באמצעות צינור
, ישמר רדיוס סביב  Flare -מ'. סביב ה 49 -הוא כ הארובהממוקמת על פלטפורמת הטיפול המרכזי, כאשר גובה 

מ' עבור עוצמת קרינת חום של  599מרחב נטול מקורות הצתה )שטח סטרילי( ברדיוס מינימאלי של  הלפיד ישמר
kW/m²9.53..  

ת לסילוק בטיחותי של נפחי גז עודפים באמצעות צינור ונטילציה עם/בלי להבה, במקרים של תקלות. בעת מערכ
תקלה משמעותית במתקן הטיפול בגז, במצב בו הפתרון המיטבי הוא שחרור הגז, יהיה צורך לנשב תוך כדי 

תקן ועד מתקן הטיפול שריפת את כל הגז הקיים בצנרת הגז )בתווך שבין תחנת המגופים הקרובה ביותר למ
(, ואחד barg 59 -סוגי ארובות, אחד ללחץ גבוה )יותר מ 2כוללת כולל  Flare -עצמו( ובמתקן הטיפול. מערכת ה

ארובות  2(. אלו יכולים להיות אחד בסמוך לשני, או באותו מתקן עצמו, עם barg 59 -ללחץ נמוך )פחות מ
 נפרדות.

מ'  25יינשא לגובה של  Flare -בהתאם רדיוס הקרינה שיש לשמור. הישנה גמישות בבחירת גובה הארובות, ו
מ' בהתאם למגבלות הקיימות בתחום המתקן וסביבתו. סביב הלפיד יש ליצור מרחב נטול  599לפחות ועד 

kW/m²9.532מ' עבור עוצמת קרינת חום של  555מקורות הצתה )שטח סטרילי( ברדיוס מינימאלי של 
אשר  

לות של עובדי המתקן, גם בתרחיש של מקרה חירום, כאשר הם מצוידים בציוד המתאים. מיוחס לתחום הפעי
סביב מרחב זה תוקם גדר והתחום יכלל בתחום האתר. מרחב בטיחות נוסף שחושב על פי עוצמת קרינת חום של 

kW/m²5.6  ריע מ' מסביב ללפיד. בתחום זה, במקרה של שחרור גז, מערכת כריזה תת 299מכתיב רדיוס של
לעוברים ושבים שלא להיכנס לתחום שיסומן בשילוט, אבל לא בגידור. בשטח זה יותר עיבוד חקלאי ומעבר של 

 עוברי אורח.

 -יתר עודפי הלצורך העמסה וטעינה של תוצרי לוואי של תהליך הטיפול )שאינם מועברים בצנרת ייעודית(, בין ה מרכיב זה אינו קיים בים.  Loading area –תחנת העמסה ופריקה 
Condensate דונם. 9-נדרש אזור ייעודי להעמסה ופריקה של משאיות. מתחם זה משתרע על שטח של כ 

 -ניטור בנקודת הכניסה למערכת ההולכה - 5כוללת את מכלול מס' מערכת הולכת וקבלת הגז  -תחנת נתג"ז  מרכיב זה אינו קיים בים.  תחנת נתג"ז
Connection point and fiscal or custody transfer to NGTS  שתפקידה בקרה ומדידה של איכות הגז

. מערכת זו מוקמת ע"י נתג"ז בהתאם לנוהלי bar 80ומאפייניו לפני כניסתו למערכת ההולכה בארצית בלחץ של 
התכנון המקובלים עליהם. שטח תחנת קבלה נתג"ז יתוכנן צמוד, ככל הניתן, למתקן הקבלה והטיפול המשלים 

בהתאם לדרישות נתג"ז והמפרט שהועבר על וא יאפשר כניסה של שני ספקים שונים בנפרד למערכת ההולכה. וה
  דונם. 25-ידם, ביחס למתקנים הנדרשים בתחנת הניטור והבקרה, נדרש לשריין שטח של כ

 המתקן כולל את המרכיבים הבאים:
 צנרת ממתקן קבלת וטיפול הגז -
 תחנת מגופים -
 חדר שליטה ובקרה -
 נרת ממתקן קבלה נתג"ז למערכת ההולכה הארציתצ -
- Vent- לנישוב הגז 
- PRMS & Boiler room אפשרות לחיבור לצנרת עתידית לצרכנים + 

 Compressors -שטח ל -
 שטח לתפעול ותחזוקה

                                                 

2
 API std. 521עלפי התקן:  
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 מתקן יבשתי מתקן ימי רכיב

Slugcatcher  
 

 

 

 http://www.hsm.nl/index.php?category0=hsm_offshore&category1=en&category2=projects&category3=oil___

gas&category4=compression_modules&category5=k8_fa_1 
 מתקן נובל אנרג'י באשדוד12/12/2011

Produced water 

system  
 

 

 

 http://www.epmag.com/Production-Drilling/New-Water-Treatment-Technology-Minimizes-Offshore-Footprint-
Costs_82184 

 *http:// canadiansatwork.ca/2011/ctour-produced-water-treatment-system – 8/4/2013 
*http://www.alderleygroup.com/product_category.asp – 8/4/2013 

http://www.hsm.nl/cms_file.php?fromDB=869
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 מתקן יבשתי מתקן ימי רכיב

Meg regeneration 

and reclaimanation 

 

 

 -segment/Wellstream-Services/technology-and-menu/Products-http://www.akersolutions.com/en/Global

inhibition/-es/Hydratetechnologi-systems-processing/Process 

http://www.prosernat.com – 8/4/2013  
http://www.akersolutions.com/Documents- 20/4/2013 

MEG/TEG Storage 

 

 

 http://www.harpspringdesigns.co.uk/projects/ http://reports.shell.com/investors-handbook/2011/downstream/chemicals.html – 8/4/2013 

Feed gas 

compression area 

 

 

http://www.khi.co.jp/english/pressrelease/detail/20101206_1.html  http://www.greenstreambv.com/en/pages/photo-gallery/photo-– 8/4/2013 

http://www.akersolutions.com/en/Global-menu/Products-and-Services/technology-segment/Wellstream-processing/Process-systems-technologies/Hydrate-inhibition/
http://www.akersolutions.com/en/Global-menu/Products-and-Services/technology-segment/Wellstream-processing/Process-systems-technologies/Hydrate-inhibition/
http://www.prosernat.com/
http://www.khi.co.jp/english/pressrelease/detail/20101206_1.html
http://www.greenstreambv.com/en/pages/photo-gallery/photo-
http://www.harpspringdesigns.co.uk/wp-content/uploads/2011/06/tweedsmuir-3d-layout1.jpg
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 מתקן יבשתי מתקן ימי רכיב

Flare recovery 

system + Flare 

   

  

 

 

http://www.google.co.il/imgres?q=offshore+Flare+recovery+system&start=133&um=1&rlz=1T4ADFA_e

nIL464IL464&hl=iw&tbm=isch&tbnid=xmWJlhwb-BGq-

M:&imgrefurl=http://www.dynapumps.com.au/news/vent-flare-gas-

recovery.aspx&docid=nuBBEHROernQBM&imgurl=http://www.dynapumps.com.au/sites/dynapumpsco

mau/assets/public/Image/northey%252520article.jpg&w=670&h=249&ei=FcS1UbT8KsSN4AS0moGAA

w&zoom=1&iact=hc&vpx=704&vpy=190&dur=203&hovh=137&hovw=369&tx=213&ty=77&page=7&tb

nh=95&tbnw=222&ndsp=25&ved=1t:429,r:52,s:100,i:160&biw=1115&bih=535 

http://www.zeeco.com/ - 20/4/2013 
http://www.mh21japan.gr.jp/english/mh21-1/3-2/ 

http://www.mh21japan.gr.jp/english/wp/wp-content/uploads/mh21_17.jpg
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Condensate storage  

 
 

http://www.intellasia.net/rang-dong-mv17-to-arrive-in-vietnam-in-august-82056 http://www.123rf.com/photo_10694016_treatment-and-storage-tanks-for-separating-
water-from-condensate-at-a-gas-and-oil-well-location.html 
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.3.2.5 תוצרים אפיון 

יוצרים פליטות ושפכים. הדבר נכון גם לגבי תהליך עיבוד וטיפול  ותכל התהליכים והפעילויות הביתיות והתעשייתי

המתקבלים מעיבוי זרם הגז,  Condensate -הגז הטבעי. בתהליך זה מתקבלים התוצרים הבאים: גז טבעי, דלקים

, תוספי כימיקלים המשתתפים בסיוע תהליך הייצור )בראש תוצרי שריפה המתקבלים בתהליכים יצירת חום וחשמל

המסייעים בתהליך הטיפול בפליטות ושפכים, כימיקלים נוספים המשמשים  םכימיקליהבאר או בתוך מתקן הטיפול(, 

 לצורך תחזוקה של הציוד והמכשור במתקנים ומי מוצר.

ול ומאפייניהם. אפיון מלא של התוצרים מפורט סעיף זה יכלול סקירה תמציתית של התוצרים העיקריים במתקן הטיפ

כמו כן, תיאור החומרים המתקבלים בפליטות ובשפכים יכללו בסעיפי איכות האוויר  .ב'נספח  במסמך ההנדסי,

  לעיל. 3.9. הסבר כללי לגבי תוצרי התהליך נכלל בתיאור שרשרת הטיפול בגז, בסעיף מס' בהמשך והשפכים

 הטיפול של הגז הם:ם בתהליך יהתוצרים העיקרי

 MSm3/d (Millions of standard cubic meters (perקצב אספקת הגז המקסימאלי יהיה  גז טבעי: -

day)) 95  בשני צינורות. מאפייני הגז על בסיס מאפייני הקידוחים הקיימים בים בתחומה של ישראל הם

הערכת הרכב הגז ואפיון התוצרים עקרונות חשובים שהונחו ב 2של גז מתוק וריכוז גבוה מאוד של מתאן. 

 הינם: 

o  5הונח ריכוז של ppm (mol )H2S  בזרם הגז הלא מטופל, שהינו הריכוז המקסימאלי המותר

, יטופלו קודם לריכוז זהמעל כל תרכובות הגופרית למיניהן ברשת ההולכה של נתג"ז. 

 כניסתם למתקני הטיפול בגז. 

o של בהרכב הגז מצוי ריכוז נמוך ביותר CO2 בריכוז המותר גם בשימוש ברשת ההולכה ,

 ועל כן לא נדרשת תוספת מתקנים ייעודיים לטיפול בו.מול(,  3%)של עד  הארצית של נתג"ז

 

 שלהלן, מפורט הרכב הגז הטבעי המאפיין את התגליות שהתקבלו בחוף הים של ישראל: 3.5.5-5בטבלה 

 ל: הרכב גז אפייני לתגליות בחופי ישרא2-3.2.5 טבלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50  

כפי שצויין לעיל, הדלקים מתקבלים מעיבוי זרם הגז. בשלב זה, לא קיים  :Condensate –דלק  -

 -+ להערכת הC6-וC2 C5 -של , ועל כן מונח הרכב טיפוסי condensate-מידע באשר להרכב ה

condensate. יום/חביות 7630 הצפוי הואקצב אספקת הדלק  ,בהתאם לקצב הטיפול בגז. 

מי המוצר כוללים את כל המים המתקבלים בפני השטח שמקורם  (:Produced waterר )מי מוצ -

בבאר הקידוח יחד עם הגז הטבעי. על פי רוב, מתחת לשכבת הגז במאגר מצויה שכבת מים החוסמת 

אותה. בנקודת שיווי המשקל של שכבת הגז ופאזת המים, המים מתערבבים עם הגז. מי המוצר 

מקורות: מים מעובים )מים שמקורם בשכבת הגז  2-מבעיקר מורכבים המתקבלים משדות הגז 

מים המצויים מתחת לשכבת הגז אשר  –הרווית מים המתעבים במתקנים על פני השטח( ומי תצורה 

מגיעים אל הקידוח כאשר הלחץ בקידוח פוחת. הרכב המים על פי מקורות המים המפורטים לעיל, 

 בהמשך. 3.9.3וסף לגבי מי המוצר ראו סעיף פירוט נ משתנה במשך חיי הפרויקט.

כפי שצוין לעיל, פירוט התוצרים לעיל וחומרים נוספים נכלל במסמך ההנדסי, בנספח ב'. כאמור, פתרון הטיפול במי 

ים. מיקום ההזרמה לופינוי באמצעות צנרת ייעודית  )בים או ביבשה( המוצר כולל: טיפול במים בתוך מתקן הטיפול

בים ונערך מודל למיקום זה, אשר יוצג ויוסבר  טיפול בגזבמתקן לאו  נקבע במתקן להפחתת לחץשל מי המוצר 

 .בהמשך 9.5בסעיף בהרחבה, 

.3.2.2 דלקים 

דרך מסדרון הצנרת היבשתית הימי כתוצר לוואי של הטיפול בגז בים או מגיע למתקן הטיפול  (condensate) הדלק

 קיימות שתי חלופות טיפול עקרוניות:  בתשתית ייעודית בהתאם לפתרון הטיפול שייבחר.

שהינה מכלית המוצבת ליד מתקני הטיפול  FSO -טיפול בדלקים בתחום הימי באמצעות מתקן טיפול ייעודי .5

. המיכלית יכולה להפליג לנמל לפריקה או שיכולה לפרוק לאנייה שתעגון לצידה. condensate-ואוגרת את ה

הפלטפורמה, ניתן לאחסנו במתקן זה ולפרוק דרך אנייה  תוקצייכקונסטר  GBSכמו כן במקרה שיוחלט על 

 שתעגון לצד הפלטפורמה.

פתרון זה מצריך הסדרת צנרת  -מועדף מבחינה סביבתיתהפתרון ה –טיפול בדלקים ביבשה בבתי הזיקוק  .2

ייעודית לדלק שתפנה את הדלק ממתקן הטיפול ועד לבתי הזיקוק בחיפה. במסגרת זו בעדיפות ראשונה 

לאתר חגית/מט"ש מרץ שם ניתן לאחסנו בצורה זמנית כתחליף לאחסון בים. משם  condensate-פונה הי

בתי הזיקוק בחיפה ברצועה -אלרואי -ימשיך בצנרת ייעודית בצמוד לתוואי צנרת תש"ן הקיימת חגית

בעלי התשתית בתיאום עם  -/ב'(35בז"ן )על פי תמ"א -חגית-סטטוטורית של נתג"ז או ברצועת צנרת הגז בקו

 הרלוונטיים, שם יעבור טיפול. 

 

במקרי חירום, פינוי הדלק יבוצע ישירות מן המתקן באמצעות משאיות למתקן הטיפול שייבחר, בהתאם לשתי 

אשר יכלל בתחום המתקן הטיפול  loading areaהחלופות המתוארות לעיל. פתרון זה, מצריך שטח להעמסה ולפריקה 

 ביבשה. 

 במסמך ההנדסי בנספח ב'. 6.9.9, 9.3, 3.5, 3.2.5לעיל, ובסעיפים  3.5.5ושא הדלקים, ראה/י סעיף מס' פירוט נוסף, בנ
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 הנלוות ובתשתיות הצנרת במסדרון ומתקנים מבנים .3.1

סעיף זה יסקור את כל ההיבטים הקשורים למסדרון הצנרת הימית, מראש באר הקידוח, דרך המתקן הימי ועד למערך 

הוצגו בהרחבה בתסקירי ההשפעה על הסביבה לאתרים היבשתיים  HDDי הכניסה לחוף בקידוח הכניסה לחוף. מערכ

 בחגית ומט"ש מרץ שהוגשו במסגרת תכנית זו.

 להלן תיאור המרכיבים העיקריים לאורך מסדרון הצנרת והתשתיות הנלוות:

ימי מהווה רצועה ברוחב מסדרון הצנרת מראש באר הקידוח ועד למתקן הטיפול ה – צנרת ימית מערבימסדרון 

 , בה יעברו מס' צינורות כדלקמן:משתנה בהתאם לכמות הבארות

  , בהם יזרום גז גולמי בלחץ גבוה.56מס' צינורות בקוטר של '' -

 . 59צינור להחזרת מונעי הקפיאה לראש הבאר, בקוטר של עד '' -

 .9של עד ''(, בקוטר UMBILICALכבלי תקשורת המחברים בין מתקן הטיפול לראש הבאר ) -

 בהמשך מציג חתך אופייני של מסדרון הצנרת הימית המערבי 3.1.2-2תשריט מס 

מ', בה  599 -מהווה רצועה ברוחב של כ ממתקן הטיפול הימי ועד מערך הכניסה לחוף :ימית מזרחימסדרון צנרת 

 יעברו מס' צינורות כדלקמן:

 .36ופי במתקן הקבלה, בקוטר של עד ''קו גז גולמי המגיע מהים )מהמתקן להפחתת ללחץ( לטיפול ס -

 .59צינור לפינוי עודפי מים בקוטר עד '' -

 .5בקוטר עד '' Condensateצינור לפינוי עודפי  -

 .6בקוטר עד '' MEG צינור למחזור -

 .9בקוטר עד '' Umbilical Control Cable -קו תחזוקה ובקרה, בין המתקן הימי למתקן היבשתי -

 מציג חתך אופייני של מסדרון הצנרת הימית המזרחי.בהמשך  3.1.2-1תשריט מס' 

בנקודת הנחיתה מהים אל החוף יהיה קידוח אופקי תת קרקעי שאורכו עשוי  :HDDקידוח  -מערך הכניסה לחוף

מ' אל תוך  499-599מ' מקו החוף ועד  999-399 -ק"מ, המאפשר כניסת צנרת הגז ביבשה במרחק של כ 5.5-להגיע ל

 הים.

מציעה שיטה באמצעותה ניתן להתקין צינור במעבר חוף )מהיבשה לים( במהירות ובכיסוי עומק גדול  HDD-טכניקת ה

 .יותר ולצמצם בכך את ההפרעות לסביבה, לצינורות הקיימים ולצינורות עתידיים שיצטרכו אותו חלק של החוף

 ראה פירוט נוסף בנספח ג'.

מ', שכן במכמורת נמצאו  8-20מ', ולא  22ם לעומק של בי HDD-במערך כניסה מכמורת הורחקה יציאת קידוח ה

 מ' מתחת לפני הים. 20-מ' מקו החוף, שהם לערך עד לעומק של כ 180-20רכסי כורכר במרחק של 

 מציגים מבטי על וחתכים מייצגים של מערכי הכניסה לחוף בחוף דור ובחוף מכמורת.  3.1.2-3-3.1.2-2תשריטים מס' 

בשלב זה של התכנון, ההנחה היא כי בכל תחום מתקן הטיפול הימי עוברות תשתיות  פול:תשתיות צנרת באתר הטי

, שישמשו לתהליך הטיפול בגז ולחיבור תצנרת בגשרים המחברים את הפלטפורמות ובתוך תעלות צנרת ייעודיו

 -אחסון ה נייתלאהמערכת בין המתקנים השונים. כמו כן, מתוכננת צנרת על קרקעית הים שתחבר בין המתקן הימי 

condensate  וצינור שיחבר בין המתקן לבין תחנת המגופים החופית. כל התשתיות הללו מהוות חלק בלתי נפרד

 מהצנרת המיועדת אל ומהמתקן. 
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 -דרישות להטמנת הצינור

הטמנה של הצינורות המחברים בין הפלטפורמות הימיות לשטח העלייה לחוף בחלק שנמצא בין נקודת  נדרשת

מ'. התרשים שלהלן מציג את השטח שבו צריכה  69(, עד לעומק מים של HDDאלכסוני )-אה של הקידוח האופקיהיצי

 (. 3להתבצע ההטמנה )המהווה חלק ממכלול מס' 

 

 : שטח ההטמנה של הצינורות בין הפלטפורמות הימיות לשטח העלייה בחוף2-3.1 תשריט

 

תת ימיים להולכה של הגז המעובד ומתאר מקרים מיוחדים בהם להלן תיאור כללי של הדרישות לאבטחת צינורות 

 קיים סיכון גבוה עבור הצינור, כגון שטחי עגינה. 

הצינורות מתוכננים בצורה שתבטיח מניעת תזוזת צנרת כתוצאה מהשפעת הגלים והזרמים וכן מניעת נזק כתוצאה 

 משימוש בציוד דייג. 

הים ונטמנים או מוגנים רק כשיש סיבה מסוימת לכך. לרוב, צינורות כלל בקרקעית -צינורות ימיים מונחים בדרך

 ימיים אינם מוטמנים ואינם מונחים תחת קרקעית הים. 

ק"מ, וזאת בכדי לשמור על שלמות ויציבות  2על מנת להניח את הצינור נדרש רדיוס תפעול של כלי השייט ברדיוס של 

 הצינור בעת הנחתו.

 רויות הטמנה:התרשים שלהלן מתאר שתי אפש

 .תעלת הטמנה טיפוסית .5

אם יש בכך צורך והשטח  ,(rock dumpingהנחת סלעים על גבי הצינור לשם הגנה )טכנולוגיה שנקראת  .2

 מושפע מפעילות הטמנת הצינור. 
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 : שיטות שונות להטמנת הצינור1-3.1תשריט 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : הדמיה של הכלים המשמשים להטמנת הצינור2-3.1תמונה 

 

 

 שפעתם של פעילויות הטמנת הצינור על תנאי קרקעית הים והסביבהה

מגלים, זרמים, ציוד דייג ופעילויות  יובשטח המוצע להטמנת הצינור, יוטמן גם כבל תקשורת על מנת להגן על

תיירותיות. הטמנת הצינור תאפשר כיסוי מספיק והגנה והפעילות תתבצע בצורה מבוקרת מבלי לגרום להפרעות 

 ות כלשהן. סביבתי

I. תכנון כללי של צינור ימי 

צינורות מושפעים מכוחות הידרודינמיים הנוצרים כתוצאה מגלים ומזרמים. רק תזוזות מינימאליות של הצינור 

, הנזק הנגרם לצינור הנו נדיר והסיכון הכרוך בהולכת הגז באמצעות צינורות תת בנוסףאפשרית בעומסים כאלה. 
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נור היא דרישת תכנון שתאפשר את יציבות הצינור ותשמר את אמינות הצינור ימיים הוא סביר. הטמנת הצי

 המוטמן. 

  הבא מתאר את הכוחות המשפיעים על הצינור בקרקעית הים. תשריטה

 : חתך של הצינור3-3.1תשריט 

 

 

 

II. ניות ייציבות הצינור, דרישות ושיטות אבטחה אופי 

הים, בטוחים מפני ציוד דייג, מוטמנים במעבר החוף )על מנת  הצינורות מתוכננים כך שיהיו יציבים על קרקעית

להימנע מהשפעות ויזואליות שליליות(. במקרים מיוחדים ביותר, הקווים מתוכננים גם כך שיהיו בטוחים 

 מהשפעות עגינה או כשלים. 
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הקווים. בעיות יציבות ואבטחה באות על פתרונן באמצעות עטיפת הצינור בציפוי בטון ובאמצעות הטמנת 

 ההסבר הבא כולל את ההיבטים הבסיסיים הקיימים בתכנון הצינור. 

 יציבות הצינור

ראשית, הדרישה הבסיסית ביותר היא שמשקל הצינור יהיה נכון על מנת לוודא שהקו לא יצוף מעלה אל פני 

 השטח ולא יזוז באופן משמעותי כתוצאה מהשפעתם של התנאים הסביבתיים )גלים וזרמים(. 

הגלים בחוף הים התיכון של ישראל גורם לכוחות חזקים כך שבמים רדודים אין זה אפשרי לתכנן את ה גוב

הצינור באופן שיבטיח יציבות בעודו מונח על קרקעית הים. לכן, על מנת להבטיח את יציבותו של הצינור, יש 

 להטמינו תחת קרקעית הים. 

לא תבטל אותו לחלוטין. אולם, במים די רדודים, ייתכן  הנחת הצינור בתעלה פתוחה תוריד את כוח הגלים אך

ואפילו הורדת כוח הגלים שמתרחשת תודות לכל תעלה פתוחה לא תספיק ואז יש להטמין את הצינור תחת 

 קרקעית הים )מוטמן ומכוסה בסלעים מלמעלה(. 

מקרה זה, עוביו של דופן צינורות מתוכננים לעתים ללא ציפוי בטון על מנת להתאים לשיטות הנחה מסוימות וב

 הצינור נבחר על מנת להעניק לו את המשקל הדרוש. 

  אינטראקציה כתוצאה מציוד דייג

במקומות בהם הצינורות באים במגע עם ציוד דייג מודרני )במיוחד מכמורות הפועלות ליד קרקעית הים(, קיים 

 המכמורות. ידי הציוד בו משתמשים כלי השייט של-סיכון לגרימת נזק לצינור על

הסיכון לצינורות כתוצאה מציוד דייג כולל פגיעות ממגע ישיר וככל הנראה לחץ יתר ופיתולים של הצינורות בעלי 

 הקוטר הקטן כתוצאה מכשלים בציוד הדייג תחת הצינור. אולם, הסיכונים בשני המקרים האלה הוא נמוך. 

 טכניקות הטמנה/חפירה

(. השיטה post-lay( או אחרי הנחתם )pre-layלקרקעית הים או לפני )ניתן להוריד את הצינורות אל מתחת 

 המדויקת בה משתמשים תלויה באדמה בקרקעית הים ובציוד החפירה הזמין. 

כלל השיטה המועדפת לשטחים קצרים -אפשר לחפור תעלה עבור הצינור. זו היא בדרך –( pre-layלפני ההנחה )

 במקומות אחרים במידה שיידרשו עומקי חפירה גדולים יותר. הקרובים לקו החוף. שיטה זו תשמש גם 

 ניתן להטמין את הצינור תחת קרקעית הים לאחר הנחתו.  –( post-layלאחר ההנחה )

מ' לחלק שנמצא  3כלל בעומק של -בהסתמך על האדמה והציוד הנבחר, עומקי תעלות הניתנים להשגה הם בדרך

 יותר שנחפרו לאחר ההנחה.  מ' עבור חלקים ארוכים 5-2ליד החוף ו 

 

 הבא מפרט את הטרמינולוגיה עבור תעלות הצינור: שריט הת
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 : הטרמינולוגיה עבור תעלות הצינור4-3.1 תשריט

 

III. דרישות מיוחדות לאבטחת הצינור 

כלל הערכה פרטנית של הסיכון. -באזורים בהם קיימים סיכונים מיוחדים עבור הצינורות, מתקיימת בדרך

 כך הן: דוגמאות ל

  .אזורי עגינה ייעודיים לספינות 

  .נתיבי ספינות עמוסים בהם קיים סיכון גבוה להתנגשות בין ספינות 

  .אזורים בהם קיים סיכון גבוה יותר לנפילת חפצים 

במקומות שבהם קיים סיכון שאינו מקובל, ישנה העדפה לסלק את המטרד ואם הדבר אינו אפשרי, ננקטים 

 שההשלכות וההשפעה על הצינור הנן מקובלות.  צעדים על מנת לוודא

 עוגנים

מרבית סוגי העוגנים נעים במאוזן וגם במאונך כך שהם מהווים סיכון עבור הצינור שנמצא בקרקעית הים. ישנה 

הנחיה מינימאלית בקודים של התכנון עבור מקרים אלה ולכן מתכנני הצינור יידרשו לעתים קרובות להוכיח 

 מוצע בטוח כנגד עוגנים. שתכנון הצינור ה

 השפעתו של העוגן על צינור בלתי מוגן

גם באזורי העוגן הייעודיים ובכמה נתיבי ספינות עמוסים במיוחד, קיימות בעיות דומות. אם עוגן שנפל או נגרר 

יבוא במגע עם צינור בלתי מוגן, מירב הסיכויים שייווצר נזק חמור לצינור. ייתכן שהנזק יהיה נרחב בגלל 

העומסים הכבדים והמהירות הגבוהה כתוצאה מעוגן שנפל דרך המים. בנוסף על כך, כשספינות גוררות את העוגן 

שלהן בזמן סערה, העוגן יכול להיגרר למרחק של מטרים רבים תחת קרקעית הים ודרוש מבנה מגן גדול מאוד על 

 נור או יוסט. מנת לעצור את הסחף של כלי כזה או כדי להבטיח שהעוגן יעקוף את הצי

העומס המדויק תלוי תחילה בגודל כלי השייט ובתנאים הסביבתיים. בקרקע רכה, יכולים העוגנים להיגרר 

מטרים או עמוק יותר תחת קרקעית הים ובתנאים אלה, נראה כי אין זה אפשרי להטמין את  6למרחק של 

  הצינור בעומק שאליו לא יגיעו העוגנים הנגררים.

 סכנת צינור נפרד  –הגישה המועדפת 

כשמדובר בצינורות שנדרשים לחצות נתיבי ספינות עמוסים במיוחד, אין זה אפשרי להגן על עליהם מפני הסכנה. 

באזורים אחרים, לפני ששוקלים כיצד להגן על הצינור מפני נזק של עוגן, יש לבחון את כל האפשרויות להגנת 

תן יהיה להטות את הצינור כך שיעקוף את השטח המסוכן. הצינורות מפני הסכנות. במקרים רבים ייתכן וני
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במקרים אחרים, ייתכן וניתן יהיה לשמר את מיקום הצינור אך להחליט האם לצמצם את שטחו של העוגן או 

האם להעביר את שטח העוגן כך שייווצר מרחק ביטחון בין שטח העוגן לבין תוואי הצינור. אם יהיה הדבר 

 המועדף מפני שהוא ניתן לביצוע בעלות נמוכה ביותר.  אפשרי, יהיה זה הפתרון

IV.  אבטחת הצינור באזורים בהם הטמנה אינה אפשרית 

אבן, אפשר להגן על הצינור באמצעות השיטה -באזורים בהם הטמנה אינה מעשית, כגון אזורי רכסים של חול

ת ולספק יציבות יתר לצינור. המוכרת של הנחת מספר 'מזרונים' גמישים מעל הצינור על מנת להקל על ההשלכו

 ידי חבלים סינתטיים חזקים. -מ' המאוגדים על 9.2כלל מורכבים מבלוקים של בטון בעובי של -המזרונים בדרך

 : פרופיל 'מזרון' טיפוסי5-3.1 תשריט

 

 התרשים לעיל הינו תיאור של פרופיל מזרון טיפוסי. 

 3ק"ג/מ' 3699המשקל הסגולי של הבטון עבור מזרני הבטון הוא 

 

 : התקנת 'מזרון' בטון1-3.1 תמונה

 

 

 

 צנרת בים עמוק

צנרת בים עמוק תנוח על פני הקרקעית, ככל הניתן על קרקע טינית או חולית באופן העוקף ככל הניתן רכסי כורכר 

"י מילוי חשופים בקרקעית הים ובתי גידול רגישים. באוזר בו ישנם שיפועי קרקע וקניונים יש מערך תמיכה לצנרת ע

, כוללת ניטור  SPANבו הצינור תלוי במים ולא מונח על הקרקעית. מניעת תופעת  SPANמתופעת עלהימנכדי 

 תקופתי של תוואי הצנרת וטיפול בחריגות.
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 צנרת בתוואי קניוני בגלישה בקרקעית הים בנורבגיה הדמיה: 3-3.1תמונה 

 

 

  



 

59  

.3.1.2 מיפוי וחתכים 

 לעיל.  3.5.5-5ימטרית, תכסית ימית ושימושי וייעודי קרקע מוצג בתשריט מס' מיפוי הצנרת הימית על רקע מפה בת

 להלן.  3.2.5-2 -ו 3.2.5-5של הנחת הצנרת מוצגים בתשריטים מס'  םחתכים אופייניי

 
 : חתך אופייני של מסדרון הצנרת הימית המערבי2-3.1.2 תשריט

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פייני של מסדרון הצנרת הימית המזרחי: חתך או1-3.1.2 תשריט
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 במכמורתבדור ו ביחס לקו החוף HDD: מבט על לחתך המייצג קידוח 3-3.1.2תשריט 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ביחס לקו החוף בדור HDD: חתך מייצג לקידוח 4-3.1.2תשריט 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ס לקו החוף במכמורתביח HDD: חתך מייצג לקידוח 5-3.1.2תשריט 
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.3.1.1 תיאור אזור העבודה 

במסמך היבטים תפעוליים והנדסיים  2.2תיאור רצועת העבודה ואזורי התארגנות להנחת הצנרת הימית מתואר בסעיף 

 בסביבה הימית המצורף כנספח ג'.

שאינם דורשים יהיו בשטחי נמל )חיפה, אשדוד או אשקלון( באזורים מופרים לעבודות ההקמה בים אזורי ההתארגנות 

 שיקום נופי וסביבתי.

 משטר הפעלה .3.3

.3.3.2 תיאור עקרונות ההפעלה 

ועוד. המסמך  4.5, 4.2, 5, בסעיף בנספח ב'תיאור מפורט של עקרונות ההפעלה של מתקני הגז נכלל במסמך ההנדסי, 

ונות ההפעלה ההנדסי כולל פירוט לפי הרכיבים השונים וכן בהתאם לחומרים והתוצרים השונים. כמו כן, תיאור עקר

 של הרכיבים היבשתיים נכלל במסגרת תסקיר ההשפעה על הסביבה למתקנים היבשתיים.

 שלהלן מפורטים עקרונות התכנון המרכזיים של מתקן הטיפול הימי, על בסיס המסמך ההנדסי. 3.3.5-5בטבלה 

 : עקרונות התכנון המרכזיים של מתקן הטיפול הימי2-3.3.2טבלה 

Item Value 

Manning Manned – up to 35 personnel (no allowance made for security 

personnel). 

Helideck Assumed to be required for crew transfer and rescue 

Incoming Risers 3 x 16” pipeline risers 

1 x 6” MEG transfer riser (for possible MEG reclamation) 

Outgoing Risers 1 x 36” gas pipeline Riser  

1 x 8” condensate riser to onshore 

1x 8” condensate riser to storage vessel 

1 x 6” MEG transfer riser (for possible MEG reclamation) 

3 x MEG lines to the wellheads 

3 x umbilical J-tube risers 

HP: LP interface At the incoming riser ESVs on the RP 

J-Tube Risers Required for umbilicals (detail not required for indicative design) 

Wellhead Control MCS and HPU included with control from the onshore DCS. 

Water Depth 80 m suitable for jacket sub-structure 

Flare Radiation - 1.9 kW/m
2
 for Helideck 

- 6.3 kW/m
2
 for personnel exposure: limiting value 

- 15.8 kW/m
2
 for equipment exposure 

במסמך היבטים תפעוליים והנדסיים נכלל  אסדת הגז והצנרת הימיתעקרונות ההפעלה של מורחב של תיאור  בנוסף

 .5-ו 5 בסעיפיםבסביבה הימית המצורף כנספח ג' 
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.3.3.1 ההפעלהמשטר תיאור  

מתקנים ימיים אשר שטח הפנים שהם תופסים קטן משמעותית משטח  בים, בניגוד ליבשה ישנו שטח נרחב להקמת

 ים של המתקנים היבשתיים. הפנ

 ספק שייכנס למתחם יידרש לבדוק ולהוכיח את ההיתכנות הגיאולוגית של הקמת המתקנים כתנאי להיתר בנייה.

 מלמ"ק לשעה. 2המתקן הימי יהיה בהספק של עד 

 חשוב להכיר בכך שבשלב זה ישנה אי ודאות רבה לגבי ספקי הגז, המאגרים בים והנסיבות בהם יפעל המתקן. 

 על מנת לקדם ולקבוע את הדיון בעקרונות ההפעלה, הונחו מספר הנחות בסיסיות:

נפרדת אליה מתחבר הספק עם גז מהתגליות כך שבמקרה של תקלה ניתן לסגור   RISERהונח שתהיה אסדת  -

 את המגוף ולנתק את הקשר בין פלטפורמת הטיפול והצנרת לראש הבאר.

מפלטפורמת הטיפול בגז כדי לאפשר מידת בטיחות וגהות לעובדים  הונח שפלטפורמת המגורים תהייה נפרדת -

 כמקובל בעולם. 

החברה האחראית על התכנון, הבניה וההפעלה, תהיה ארגון מוסמך בעל ידע וניסיון בתכנון, בנייה והפעלה של  -

יזמים מתקנים דומים. צדדים אלו יכולים להיות היזמים או מבצעי עבודה מטעמו של היזם, אך הונח כי ל

 תהיה אחריות חוקית לכל העבודה המתבצעת במשך כל חיי הפרויקט. 

 כל האנשים הקשורים לתכנון ולהפעלת המתקן, יהיו בעצמם מוסמכים לכך. -

 הגוף האחראי על ניהול ופיקוח תהליך הפעלת המתקן יהיה בעל ניסיון. -

מה ויהיה תחת פיקוח של איש בעל כח אדם שאינו בעל ניסיון בהפעלת מתקנים מסוג אלו, יעבור הכשרה מתאי -

 ידע וניסיון.

 המתכנן/המפעיל יספק ספריה מקיפה של נהלי ההפעלה ומדריכים ייעודיים.  -

המתקן יפעל במשך כל היממה כל השנה ויהיה מאויש כל הזמן. במיוחד חדר הבקרה שיהיה מאויש באופן קבוע. צוות 

היממה. סביר להניח כי איוש המתקן בשעות היום יהיה  המתקן יעבוד במשמרות המאפשרות איוש המתקן במשך כל

גדול יותר מזה בלילה או בסופי שבוע, ועל כן ביצוע התחזוקה השוטפת ועבודות שאינן קריטיות אחרות יעשו במשך 

 היום. בנוסף המתקן יהיה מאויש ע"י אנשי אבטחה בהתאם לדרישות המשתנות מעת לעת. 

 תהיה נציגות בארץ ולמומחים אחרים תהיה נגישות מיידית לישראל. כמו כן, הונח כי ליצרני המכשור 

למתקן תהיה מערכת לכיבוי חירום )ככל הנראה בשלושה שלבים( יחד עם הליכים לכיבוי חירום. כח האדם במתקן 

 צריך להיות מיומן בתהליכים אלו. תכנון לשעת חירום צריך לכלול תיאום עם שירותי חירום ועם מפעילי המתקנים

לגבי ההפעלה של המתקן, וייתנו הרלוונטיות הסמוכים. מפעילי המתקן יהיו מתואמים עם הרשויות המקומיות 

 התראה על כל פעילות העשויה ליצור הפרעה כגון שחרור גז במקרה של תקלה או תנועה של מרכיבים מאסיביים. 

 יכלל במסגרת היתרי הבניה.בהתאם למוסבר לעיל, ההתייחסות לשיטת הבקרה על רכיבי מתקן הטיפול ת

 בהמשך. 9.55-ו 9.5ואמצעים למזעור סיכונים ראו התייחסות בסעיפים  למצבי חירוםהנהלים 

למתקן יוכנו תכניות חירום והנחיות מפורטות להתנהלות במקרי זיהום סביבתי ושיפורטו בתכנית לניהול וניטור 

 סביבתי שתוכן לשלב הפעלת המתקן. 

כמו כן, היבט בנספח ב'.  יחסות לנושא מגבלות הבטיחות במתקן נכללת במסמך ההנדסי,התי -מגבלות הבטיחות

 מגבלות הבטיחות במתקן יורחב ויפורט במסגרת היתרי הבניה.
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בפלטפורמות, מגבלות הבטיחות לעובדים ולסביבה הקרובה תיקבענה בהתאם לממצאי סקר סיכונים מפורט אשר 

 יבוצע בשלב היתרי הבניה. 

יאור מפורט של משטר ההפעלה על פי עקרונות ההפעלה של אסדת הגז והצנרת הימית נכלל במסמך היבטים תבנוסף, 

 .5תפעוליים והנדסיים בסביבה הימית המצורף כנספח ג' בסעיף 

.3.3.3 אמצעים לניטור 

 Supervisory Control and Dataהמתקנים הימיים יהיו מבוקרים על ידי מערכת אוטומטית המבוססת על

Acquisition (SCADA)( מערכת הבטיחות תכלול מערכת ניתוק בחירום .ESD ומערכת ניטור ובקרת דליפות גז ,)

 במתקן יחוברו לחדרי הבקרה.  F&G-וה ESD-(. מערכות הF&Gושריפה )

יהיו מספר רב של מגופים אוטומטיים שניתן לסגור מחדר הבקרה. בנוסף, קיים מספר רב של חיישנים במתקן 

 רים כמו לחץ וטמפרטורה. אינפורמציה זאת עוברת לחדר הבקרה הראשי.שמודדים פרמט

( ופונקציות LL) Low-Low( ו/או HH) High-Highבחדר הבקרה הראשי, מחשב תפעול התהליך מתוכנת לאזעקה 

 ניתוק חירום במקרה של לחץ, טמפרטורה, מפלס וספיקות חריגות. המערכת מקבלת אותות מכל חלקי המערכת.

, בהתאם לאירוע Pressure Blowdownתות של גלאי הגז והאש יפעיל אזעקות, מערכות בידוד אזורים ו/או מוצא האו

 המתרחש.

 אמצעים לניטור ולמניעת תקלות בים מהצנרת ומאסדת הטיפול מפורטים במסמך היבטים תפעוליים והנדסיים

 .5.9בסעיף בסביבה הימית המצורף כנספח ג' 

.3.3.4 מצבי תקלה 

 ת והמתקנים והאמצעים להגנת הסביבה מאירועים אלו ייבחנו במסגרת פרק ד' להלן.מצבי תקלה בצנר

 תשתיות .3.4

.3.4.2 תיאור התשתיות הנלוות 

קווי אספקה וקווי סילוק תוצרים מהמתקן. פירוט  –סעיף זה, יכלול סקירה של התשתיות הנלוות העיקריות לפרויקט 

 ההנדסי, בנספח ב'. נוסף של התשתיות הנלוות למתקן הטיפול הימי, נכלל במסמך 

גז בלחץ גבוה, ובתחום  ת, בתחום מסדרון הצנרת הימי המערבי יכללו צינורו3.2בהתאם למפורט בסעיף  -קווי גז

 לעיל.  3.2נוספים כמפורט בסעיף  תבאר. בנוסף יכללו צינורו 559מסדרון הצנרת המזרחי יכללו צינורות גז בלחץ של עד 

 לעיל(:  3.5.6פל בשני פתרונות: )ראו פירוט בסעיף ומתקן הטיפול ימי יטהדלק מ – Condensate –קווי דלק 

 .(FSO)טיפול בדלקים בתחום הימי באמצעות מתקן טיפול ייעודי  .5

 טיפול בדלקים ביבשה בבתי הזיקוק. .2

טיפול לטיהור המים ברמת  בהמשך(, נדרש 3.9.3מזוהמים )ראו פירוט בסעיף בשל העובדה כי מי המוצר  – מי מוצר

איכות מוסכמת קודם פיזורם, באופן שימזער את ההשפעה הסביבתית. מבין הפתרונות הקיימים ועל מנת למנוע כל 
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בנקודת יציאה זיהום בסביבת המתקן, התכנון העקרוני מניח כי כל מי המוצר שטופלו ונוקו במתקן ייעודי יפוזרו בים 

 לרגלי המתקן להפחתת לחץ. 

גז בעלת מאפיינים של לחץ גבוה וצנרות ארוכים, מתרחשת בד"כ הורדת טמפ' במערכת הולכת ה -MEG/TEGקווי 

או מתאנול. במתקן זה,  MEGשיווי המשקל של המים, ועל כן נדרש שימוש במעכבים תרמודינאמיים כגון לצורך שינוי 

 צינור ייעודימסדרון כולל הכיוון שהוא שכיח במתקנים דומים באזור הים התיכון.  MEG-מונח כי ייעשה שימוש ב

 להפחתת לחץ והשבתו חזרה לבאר.  למתקןמבאר הגז הטבעי  MEG להזרמת

לאספקת קו תחזוקה ובקרה בין באר הקידוח למתקן הימי. בנוסף, יכלול הקו גם קו  -Umbilical Control Cableקו 

  אנרגיה לראש באר הקידוח.

נן מערכות סגורות, ועמידה בתקני הבניה והייצור, כל מערכות הנוזלים במתקן הי -טיפול בזרמים היוצאים מהמתקן

ותפעול וניטור של המערכות בהתאם להוראות החוק, ימנעו כל דליפה של נוזלים מזהמים מרכיבי המערכות אל 

הסביבה. עם זאת, לצורך התייחסות לתרחישי כשל או אחזקה לקויה שעשויים לגרום לפליטות של נוזלים מזהמים 

 .9.5-ו 9.5המפורטים בהמשך בסעיפים  ,הורצו מספר מודלי פיזור י היםממערכות המתקן אל מ

.3.4.1 שפכים 

פירוט כמויות וסוגי השפכים הצפויים להיווצר בכל חלק הפרויקט, אופן טיפול הקדם בהם ובתוצרי הלוואי ממערכת 

יא שפכים פתרון קצה מאושר נכלל במסמך ההנדסי, בנספח ב'. זאת להוצלהטיפול בגז ואופן התחברות המתקן 

 למתקנים הימיים.הנוכחי שיטופלו בתחום הימי, ועל כן יקבלו התייחסות במסגרת תסקיר ההשפעה על הסביבה 

 השפכים העיקריים שיתקבלו באתר הטיפול הם:

  לתקנים  פלו על גבי הפלטפורמהושפכים שמקורם בפעילות כח אדם במקום. יט –שפכים סניטריים

 . המקובלים טרם הזרמתם לים

 פלו ע"פ צורך מי המוצר המתקבלים במסגרת תהליך הטיפול בגז הטבעי, יטו –ים תעשייתיים שפכ

  .לתקנים המקובלים טרם הזרמתם לים במתקן הטיפול הימי

 ( ישנו צורך בסילוק של נפח חד פעמי של מי בדיקת בנוסף, בזמן תפעול ראשוני של המערכת )התנעה

ז(. מקור המים עשוי להיות מי ים או מי מערכת ויתכן מ"ק לכל קילומטר של צינור ג 2499-לחץ )כ

שבמים אלו יהיו רכיבים מזהמים שונים שמקורם בהתקנת הצנרת )מתכות, שמנים וכדו'(. במסגרת 

התכנון, יידרש פירוט של הרכב המים הצפוי וקבלת היתר להזרמתם לים, בהתאם לחוק למניעת 

 זיהום הים ממקורות יבשתיים ותקנותיו. 

.3.4.3 צרמי מו 

( הממוצים מסלעי Formation Water. מי התצורה )5מקורם של מי המוצר בשלושה רכיבים בתהליך הפקת הגז: 

. מי הבקעה שלחצם 3-. מים מעובים המתעבים בפני השטח מפאזת הגז הרוויה במים. ו2המאגר יחד עם הגז הטבעי. 

ינה ידועה בשלב זה, והיא מוערכת כמליחות עולה כתוצאה מירידת הלחץ במאגר במהלך ההפקה. מליחות מי המוצר א
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 59-59חל"מ וגליקול בריכוז של עד  599 כן עשויים מי המוצר להכיל פחמימנים מעובים בריכוז של עד-. כמו3מי ים

 חל"מ. 

 59.5. ראה פירוט בסעיף מ"ק 5,699 -כמויות: על פי התכנון העקרוני, כמות מי המוצר המוערכת ליום הינה כ 

 בנספח ב. 

 הוא ספציפי לשדה גז ולא ניתן להעריך את ההרכב ללא מידע  ותוספים: הרכב מי המוצר רכב מי המוצרה

ספציפי. יחד עם זאת, ישנם חומרים שניתן לאפיינם כחומרים טיפוסיים/שכיחים במי המוצר ואלו מפורטים 

וצר המגיעים למתקן שלהלן )הטבלה לקוחה מתוך המסמך ההנדסי, המוצג בנספח ב'(. מי המ 3.9.3-5בטבלה 

הטיפול יכילו רכיבים שונים של גז טבעי, כמו גם כימיקלים בהם נעשה שימוש בבאר הקידוח ובצנרת. חלק מן 

החומרים גם משמשים עבור המתקן להפחתת לחץ ועבור מתקן הטיפול במי המוצר. יש לציין כי לא תמיד ניתן 

 עלה הצורך ליצור מערכות הולכה וטיפול נפרדות. לערבב בין מי מוצר ממקורות שונים, ועל כן ייתכן וי

 : דוגמאות לכימיקלים טיפוסיים במי המוצר2-3.4.3טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
3
 כתרחיש מחמיר לצורך בחינת ההשפעה על הסביבה היבשתית. 
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 כמפורט להלן: ישנן מספר חלופות לטיפול במי המוצר -טיפול 

ם( או ביו/)ביבשה  במתקן הטיפול המוצר שהתקבלו מי -והזרמה לים בגז במתקן הטיפולטיפול ראשוני  .2

לצנרת  העברתם קודםעוברים טיפול במתקן ייעודי, שמטרתו הפרדת רכיבי הדלק הנותרים מן המים, 

 . ייעודית להזרמתם לים באזור המתקן הימי

 Royal Haskoningעל ידי חברת  סקרמקרה זה נ -/מאגר תת ימיהזרקה חוזרת של מי המוצר לקידוח .1

DHV יםבמספר היבטכמתאים פחות לתכנית זו , ונמצא: 

מ'(, כאשר ההערכה היא כי  599הזרקת מי מוצר מתאימה לקידוחים במים הרדודים )עד עומק של  -

 בעומקים גדולים יותר.מאגרי הגז הרלוונטיים לתכנית זו יהיו 

 9.5.3ההשפעה הסביבתית בחלופת ההזרמה לים לאחר טיפול הינה נמוכה. ראו פירוט בסעיף  -

 בהמשך.

 נה בעלת עלות אנרגטית גבוהה.הזרקה חוזרת של מי המוצר הי -

יא' המפרט את הבחינה בנוסף, חלופת ההזרקה החוזרת לים נחותה בהיבטים תכנוניים וכלכליים המפורטים בנספח 

 לחלופות הטיפול במי המוצר.

 פירוט המתקנים:

o .מיקום המוצא במים יהיה בסמוך לאסדת הטיפול בעומק מס' מטרים 

o טת ההזרמה של מי המוצר מהמתקנים היבשתיים )באתר מרץ סעיף זה מציג את שי -שיטת ההזרמה

 וחגית( ומהמתקנים הימיים:

כמפורט במסמך משאבות שיטת ההזרמה תהיה בדחיקה על ידי במתקן יבשתי פי התכנון העקרוני  על

ומצורף כנספח ב' לתסקירי ההשפעה על למתקנים היבשתיים  PDI שנערך על ידי חברתההנדסי 

 .להלן 3.9.3-2פירוט בטבלה הוגשו במסגרת תכנית זו, ראו שרץ וחגית "ש ממטהסביבה לאתרים 

 ימוקמו באתר הטיפול היבשתי בחגית ו/או במט"ש מרץ. משאבותה

ההליך פשוט יותר. לאחר טיפול במי המוצר לרמת הניקיון המבוקשת, מי המוצר מתקנים הימיים ב

 קלים יותר( ומשם יוזרמו לים. יעברו למיכל הפרדת נוזלים )למי המוצר ושמנם ונוזלים

o ללא דיפיוזר.59יהיה בקוטר עד ''צינור לפינוי עודפי מים  -מבנה צינור הסילוק , 

o  המוצא המתוכנן בתכנית זו  לעיל. 3.5.5-5 סביבה הימית מוצגים בתשריטבמוצאים קיימים בפועל

 שונות. הינו מוצא חדש למתקן מתוכנן ואין קשר בינו לבין מוצאים קיימים מתכניות
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 : מפרט ציוד לטיפול מי המוצר במתקן יבשתי1-3.4.3טבלה 
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.3.4.4 מניעת חדירת נגר עילי למתקן 

בתסקירי ההשפעה על הסביבה  והוצגהלמרכיבים היבשתיים של התכנית רק נטית ברלמניעת חדירת נגר עילי 

 היבשתית במט"ש מרץ ובחגית שהוגשו במסגרת תכנית זו.

.3.4.5 הצפות 

בתסקירי ההשפעה על הסביבה  והוצגהלמרכיבים היבשתיים של התכנית נטית ברלובסביבה עקב הצפות פגיעה במתקן

 היבשתית במט"ש מרץ ובחגית שהוגשו במסגרת תכנית זו.

.3.4.2 מערכות ניטור 

ההתייחסות בסעיף זה הינה למערכות ניטור מפני דליפות של פחמימנים מעובים וגליקול בצנרת ובמיכלים. לפירוט 

 במסמך זה. 9.5.5-ו 3.3.3פות גז ראו פירוט בסעיפים לגבי דלי

  מכלים וצנרת במתקן הטיפול, ימוגנו וינוטרו מפני דליפות. המלצות נוספות למערכת  –פחמימנים מעובים

הניטור יתקבלו במסגרת סקר להערכת פוטנציאל הזיהום למי ים מדלקים, אותו יצרף מגיש הבקשה להיתר 

 הזרמת שפכים לים.

  מאחר שהגליקול מוגדר בחוק החומרים המסוכנים כרעל, תידרש קבלת היתר רעלים  –אתיל -מונוגליקול

לשימוש בו. על מנת להגדיר את התקנים לבניית הצנרת והמכלים ואת הוראות המיגון והניטור, מומלץ להיעזר 

 ( לצנרת המובילה חומרים מסוכנים. DOTבתקן של משרד התחבורה האמריקאי )

 4נתוני הרכב וזרימה :3.4.2טבלה 

ספיקה   
 ]מ"ק/יום[

אורך  הרכב משוער
הקו 
 ]ק"מ[

קוטר 
 ]אינץ'[

מספר 
 קווים

משטר 
זרימה 
 בצינור

נפח כולל 
 ]מ"ק[

Condensate 
פחמימנים -

 מעובים

 ,Decanes 49%מעל   2592-2554

Heptanes,Hexanes 
 &Octanes 

 354 מלא 5 5 52

MEG – 
-גליקול מונו

 אתיל

 545 מלא 2 9 52 מים 25%ול, גליק 52% 935

.3.4.1 הגזשריפות מערכת פליטות או  

כחלק מתהליך הטיפול בגז הטבעי יהיה צורך, במקרים מסוימים, לסלק את הגז העודף ממערכת ההגנה מפני לחץ 

לשם כך יש להקים באזור התכנית מערכת לסילוק הגזים. עודפי גזים אלו, (.  (Over Pressure Protectionיתר

 שבנספח ב'(. 53( )ראו הרחבה בסעיף Flare/ח', יסולקו באמצעות לפיד )35מ"א במסגרת ת

                                                 

4
 הנתונים מבוססים על הדוח ההנדסי המצורף בנספח ב'. 
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 מערכת הלפיד בנויה מהמתקנים הבאים:

 HPלפיד  -

 LPלפיד  -

 (FGRUיחידת מחזור גזי הלפיד ) -

 שבנספח ב'. 53.5עד  53.5פרוט והסברים אודות כל אחד מהמתקנים ניתן לראות בסעיפים 

 Flare Gasמהלפיד יוחזרו למערכת באמצעות טכנולוגית מיחזור גזי הלפיד ) במצב תפעול שגרתי, גזי הפליטה

Recovery Unit - FGRU בנספח ב'. לפיכך, במצב תפעול שגרתי לא צפויות כמעט  4.9 -ו 6.9.5( כמפורט בסעיפים

ליטה העודפים פליטות מהלפיד )פליטות, שעלולות להיפלט במצב שגרה, נחשבות כזניחות(. אולם, במקרי תקלה גזי הפ

וגם   HP -, תלוי בסוג התקלה )באתר יהיה לפיד אחד שישמש גם את לפיד הLP -ו/או לפיד ה HP -יפלטו דרך לפיד ה

 (. LP -את לפיד ה

 :הינם HP-סוגי התקלה הצפויים מלפיד ה

 (Operationalתקלה תפעולית ) -

 (Blowdown Gas Platform Topsidesשחרור גז מהמבנה העליון של הפלטפורמה ) -

 (Blowdown LTS Trainשחרור הגז מסקיד ההפרדה בטמפרטורות נמוכות ) -

 Planned Blowdown of high pressure and lowשחרור גז מצנרת בלחץ גבוה ומהצנרת בלחץ נמוך ) -

pressure Pipelines) 

 (PSV Liftשחרור גז מפורק הלחץ ) -

ריך שחרור הגז שנמצא בתוך המדחס +( עלולה להתרחש תקלה שתצ2925בעת תפעול עתידי )שנת  -

(Blowdown Compressor.) 

 :הינו LP-סוג התקלה הצפוי מלפיד ה

 (PSV Liftשחרור גז מפורק הלחץ ) -

לפירוט הפליטות מהלפיד וממקורות פליטה נוספים באזור התכנית ונתוני הפליטות והמתקנים )גובה וכו'( ראו סעיף 

 בהמשך.  9.5.5

.3.4.8 שילוט וגידור 

ובהתחשב בהיבטים נופיים ואקולוגיים )בדגש על נדידת  בשלב היתרי הבניהתקבע תקן הטיפול הימי במהתאורה 

 :הםיבינ ,לצמצום השימוש ועוצמת האור על פי מספר עקרונות ,ציפורים(

 צמצום מרבי של שימוש באור, הן מבחינת זמן ההארה והן מבחינת העוצמה. .א

 הימנעות משימוש באור לבן. – רצשימוש בתאורה בעלת אורך גל קצר וספקטרום  .ב

כנית התאורה יש לגבות במיפוי פוטומטרי, המציג את פיזור האור סביב המתקן ומראה שאין חריגה של את ת .ג

 תאורה מעבר לתחום ההכרחי.

 לבחינת השפעות התאורה. ניטור מלווה .ד

 שך.בהמ 9.4-ו 9.3פורט בסעיפים מן מנושא התאורה השפעותיו על הסביבה והאמצעים לצמצו
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 .ובהתאם למקובלבמשרד התחבורה יהיה בהתאם להנחיות רספ"ן  השילוט בתחום הימי של התכנית

.3.4.2 הגנה על מי תהום 

בתסקירי ההשפעה על הסביבה  והוצגלמרכיבים היבשתיים של התכנית רק נטי ברל נושא ההגנה על מי התהום

 היבשתית במט"ש מרץ ובחגית שהוגשו במסגרת תכנית זו.

 םחומרים מסוכני .3.5

 PDI - Offshoreלשימוש במפעל טיפול בגז. תחזית זו מתבססת על דו"ח  םלהלן תחזית של חומרים מסוכנים אופייניי

& Quantification of Emissions & Discharges  Processing Scheme Facilities Description לתכנון עקרוני

  המצורף כנספח ב'.

גז -ות השירותים עושים שימוש במגוון רחב של כימיקלים לשם: הפרדת גזתהליכי ההפקה והטיפול בגז טבעי, ומערכ

מים; טיפול בגז; ייצוב גזים מעובים; דחיסה חוזרת של הגז; טיפול במי מוצר; מערכות חימום וקירור; יצור -מעובה

ם כוללים ; טיפול במי ים, מים ממערכת כיבוי האש, מים מתוקים, ומערכת הביוב. כימיקלים נוספיMEGמחדש של 

 מגוון חומרי צבע וציפוי, חומרי סיכה, נוזלי ניקוי עבור הציוד, ודיזל.

מתאנול,  –המשמש כמונע קפיאה וכימיקלים דליקים  MEG – Mono Ethylene Glycoleבאסדת הקידוח יהיו בעיקר

וזיה )יכולים להיות שמנים, צבעים, ממיסים. כן יהיו כימיקלים לטיפול במים: מניעת אבנית, כימיקלים למניעת קור

 phenylenediamine ,hexamine ,-סוגים שונים של חומרים דוגמת אמינים המרחיקים חמצן

,lethanolamineimethyd  אוzinc dithiophosphates  אוBenzalkonium chlorideיקלים לטיפול בשפכים ( וכימ

 מחמצנים דוגמת סודיום היפוכלוריט(.למשל )

(  C555אין מספר או"מ, לחץ האדים שלו נמוך מאוד, הוא לא נחשב חומר דליק )נקודת הבזקה  MEG -למרות של

, בריכוז שמעל 5446 –הוא נכלל ברשימת החומרים המסוכנים בתקנות החומרים המסוכנים )סיווג ופטור(, התשנ"ו 

המתאנול גם חומר מסוכן שסיכוניו הינם  ק"ג ולכן יש להתייחס אליו כאל חומר מסוכן. 259בכמות שמעל  59%

 דליקות ורעילות.

 להלן פירוט הכימיקלים העיקריים באסדת הטיפול.

 : חומרים מסוכנים3.5טבלה 

 כמות צפויה באתר שם החומר

מיליון מ"ק סטנדרטיים לשעה  2ספיקה של  גז טבעי
 אתר.ברת שעוב

Condensate 599,999 5מ"ק של פחמימנים 

MEG – Mono Ethylene Glycol 6,999 מ"ק 

Corrosion Hinhibitor 59 מ"ק 

 מ"ק 39 מתאנול

 מ"ק 5 חנקן

                                                 

5
 וחסנו במיכלית בים ולא באסדת הטיפול בגז.שיובלו ויא 

http://en.wikipedia.org/wiki/Phenylenediamine
http://en.wikipedia.org/wiki/Hexamine
http://en.wikipedia.org/wiki/Zinc_dithiophosphate
http://en.wikipedia.org/wiki/Benzalkonium_chloride
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 אנרגיה .3.2

.3.2.2 מתקני אנרגיה 

 מתקני ייצור האנרגיה בשלב ההפעלה הראשון כוללים:

 ציפה ואחת לחירום.אחת בפעילות ר – MW 29שתי טורבינות גז בהספק כולל  -

 לגיבוי פעילויות בסיסיות במקרה תקלה. -לחירום MW5מנוע דיזל  -

 , בנספח מס' ב'.59.6.5ובסעיף  6.5.55תיאור מקורות האנרגיה מפורט בסעיף 

.3.2.1 דלקים 

. מעבר לכך, לא ניתן בשלב זה להעריך אילו סוגי condensate-הדלקים העיקריים המצויים באתר הטיפול הם סולר ו

במסמך ההנדסי )בנספח מס' ב'(, מציג רשימה  52ם נוספים יתקבלו בתהליך הטיפול בגז. יחד עם זאת, סעיף מס' דלקי

 של חומרים טיפוסיים אשר עשויים להימצא בסוג זה של מתקן. 

 .םרוב החומרים שיתקבלו במתקן יהיו שמנים וחומרי סיכה בכמויות לא גדולות, והם יאוחסנו במכלים ייעודיי

 . בנספח ב'נוסף בנושא סוגי הדלקים והכמויות שישמשו לתהליכים השונים במתקן נכלל במסמך ההנדסי,  פירוט
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פירוט והערכה של 
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  ה של ההשפעות הסביבתיותכפירוט וההער -'דפרק  .4

 כללי 4.0

של ביצוע התכנית והאמצעים להפחתת  זה עוסק בתיאור עקרוני של ההשפעות הסביבתיות הפוטנציאליות פרק

 Offshore Processing Scheme מפרטי הנתונים הטכניים מתבססים על המסמך ההנדסי ההשפעות השליליות.

Facilities Description & Quantification of Emissions & Discharge  שהוכן על ידי חברתPDI   ומצורף כנספח

 ב'.

ר ובשלב זה אין יזם לתכנית וישנו חוסר במידע המשפיע על התכנון )כגון הרכב הגז כפי שצוין בפרק ג' לעיל, מאח

 בזמן ביצוע התכנית סקירת האמצעים הטכנולוגיים הטובים ביותר ,(במאגר והטכנולוגיה המתוכננת למתקן הטיפול

(BAT- Best Available Technologyלצמצום ההשפעה על הסביבה, וכן בחינת השפעות סביבתיו ) ת אפשריות שאינן

ומסמך העקרונות  ENVID-כלולות במסמך זה, ייערכו בשלב היתר הבנייה על פי העקרונות המתוארים במסמכי ה

 BAT-הכולל התייחסות לבחינת ובחירת ה ,EMMP ((Environmental Management and Monitoring Planלהכנת 

  ט' למסמך זה.-ומצורפים כנספחים ז' ו Royal Haskoning DHVאשר הוכנו על ידי חברת בשלבים הבאים,

 איכות אוויר .4.2

הפעלת מתקן לטיפול בגז טבעי צורכת אנרגיה להפעלת ציודי תמיכה שונים כגון טורבינות גז, מתקני חימום שריפה 

(Fired Heaterועוד. צריכת אנרגיה זו יוצרת פליטות מזהמים לאוויר. הפליטות הצפויות לאווי )כוללות פליטות  ר

וקדיות ופליטות לא מוקדיות. הפליטות המוקדיות אינן כוללות פליטות מהלפיד במצב תפעול שגרתי )הסבר יובא מ

בהמשך(. בעת תפעול שגרתי עלולים להיות מקרים בהם יופעלו מתקנים המופעלים באמצעות מנועי דיזל. מתקנים אלו 

לת המתקן על הסביבה, נלקחה ההנחה כוללים את גנרטור החרום ומשאבות המים. בעת חישובי השפעת הפע

המחמירה בה קיימת פליטה גם ממתקנים המופעלים באמצעות גז טבעי וגם מהמתקנים המופעלים באמצעות מנועי 

 .("להלן "התכנית -מהמתקןסך הפליטות ) הדיזל

עול . לאחר תקופת התפקסימלייםשנים לערך( הגז יגיע בלחצים מ 5-בשנים הראשונות של הפעלת המתקן )כ

לערך, יהיה צורך  2925. לפיכך, משנת (נספח ב'ב 3-3טבלה )ראו  הראשונית, הגז יגיע ליבשה בלחצים נמוכים יותר

( כרוכה בתוספת אנרגיה Gas Compressionבתוספת לחץ שתעלה את קצב הגעת הגז ליבשה. תוספת לחץ זו )

( ובמקרי תקלה, 2925שגרתי עתידי )אחרי שנת  ובפליטות נוספות לאוויר. סך כמות הפליטות בתפעול שגרתי, תפעול

)נספחים למסמך זה מהנספחים ההנדסיים המצורפים זה. כל האינפורמציה המוצגת בהמשך לקוחה  סעיףמפורטים ב

6באמצעות המודלים שנערכו מלבד ביצוע חישובי פיזור מזהמים ג'( -ב' ו
AERMOD ו-CALPUFF. 

המעודכן לתקופת  2995תר פליטה על פי דרישת חוק אוויר נקי התשס"ח בשלב הבקשה להיתר הבניה תוגש בקשה להי

 הגשת הבקשה.

 

                                                 

6
 -מ'/שניה, קרי, כל מהירות הגבוהה מ 05מהירויות הפליטה המקסימלית שהוזנה למודל הינה עד  AERMOD -עקב מגבלות מודל ה 

 מ'/שניה. 05 -מ'/שניה הוזנה כ 05
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.4.2.2 פירוט הפליטות  

 +( ותקלה.2925זה יפרט את מקורות הפליטה והמזהמים הנפלטים מכל מקור במצב שגרתי, שגרתי עתידי )שנת סעיף 

 להלן רשימת מקורות הפליטה לאוויר:

 (Power Generation x2כל אחת ) 20MWשתי טורבינות גז של  .5

 ( Fired Heater x 2שני מתקני חימום באמצעות שריפה ) .2

 מנועי דיזל:  .3

 1MW(Emergency Power Generator)גנרטור חירום אחד של  -

 (Fire Water Pump x 2כל אחת ) 0.6MWשתי משאבות מים לכיבוי אש של  -

( LP( ובלחץ נמוך )HPבלחץ גבוה )במתקן הטיפול יהיה לפיד אחד שישמש לשחרור ולשריפה של גז  -לפיד .9

 )ראה פרוט בנדון בנספח ב'(.

להלן פרוט של כל מקור פליטה והפליטות הנפלטות מכל אחד מהם על פי מצבי התפעול )שגרה, שגרה בעתיד, שנת 

 .בנספח ב' 4.2+, ותקלה(. הסבר מפורט עבור כל מקור פליטה מוצג בסעיף 2925

 

 :כוללים( שנים 5-כ להפעלתה הראשונות)בשנים  שגרתית הפעלה בעת הפליטה מקורות .5

 ( Power Generation) כל אחת 20MWשתי טורבינות גז של  .5.5

במסגרת בדיקת השפעת הפליטות ממתקן הטיפול על הסביבה הונח כי תהינה פליטות משתי טורבינות אלו. 

ופעל טורבינת גז אחת הנחה זו הינה הנחה מחמירה שנלקחה על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה. בפועל ת

והשנייה תשמש כרזרבה ובמקרים נדירים יופעלו שתי הטורבינות יחד למשל בעת החלפה בין שתי הטורבינות 

 לצרכי אחזקה, אולם יש לציין כי תקופת הפעלת שתיהן יחד תהיה מצומצמת ביותר.

 (Fired Heaterחימום באמצעות שריפה ) .5.2

 גז טבעי.  ( יופעלו באמצעותFired Heaterשני מתקני חימום באמצעות שריפה )

 (Fugitive Emissionsפליטות לא מוקדיות ) .5.3

, צפויות פליטות שאינן מוקדיות. פליטות אלו הינן פליטות לא בנספח ב'באתר לטיפול בגז הטבעי, כמתואר 

אה רצויות ויש לנקוט באמצעים הנדרשים לצמצום פליטתן. פליטות לא מוקדיות אלו צפויות להיפלט כתוצ

מספר מקורות הפליטות הלא  בהתבסס על נספח ב'(. flanges( ומהמחברים )valvesמדליפות מהשסתומים )

 מוקדיות הינן:

  599 –מספר מוערך של שסתומים 

 ( מספר מוערך של מחבריםFlanges )– 5599 

  29 –מספר מוערך של משאבות 

 ט לאטמוספירה הינו גז המתאן.ק"ג/שנה. הגז העיקרי שנפל 599-59סך כמות הפליטות מסתכמת בכ 

 פליטות ממנועי דיזל .5.9

מקורות פליטה נוספים, המופעלים במקרים מיוחדים, כוללים את גנרטור החרום ומשאבות המים המופעלים 

 באמצעות מנועי דיזל.
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 Emergencyבמהלך הטיפול בגז הטבעי יהיה צורך בהפעלה של גנרטור חירום ) מסוימיםבמקרים 

Generatorומשאב )( ות למי כיבוי האשFirewater pumps המופעלים באמצעות מנועי דיזל. מנועי הדיזל )

מופעלים באמצעות דלק סולר. גנרטור החרום יופעל בעיקר במקרים בהם תופסק אספקת הגז הטבעי 

כיבוי האש ותופעל בעיקר במקרי  ממכלילטורבינת הגז. המשאבה למי כיבוי האש תשמש לשאיבת מים 

 נספח ב'(.ב 59.6.5 ףשריפה )סעי

כל אחת וגנרטור חירום אחד בהספק של  0.6MWיוצבו שתי משאבות מים לכיבוי אש בהספק של  מתקןב

1MW ימים בשנה וסך הימים הצפויים  55, סך הימים הצפויים להפעלת גנרטור החירום הם נספח ב'. על פי

 ימים. 9.5-להפעלת משאבת כיבוי האש הם כ

 

 נספח ב'(:ב 6.6.2+( )ראה סעיף 2925נים ) בש פליטות עתידיות .2

בעתיד, כשמונה שנים לאחר התחלת הפעלת מתקן הטיפול בגז, צפויה האטה בקצב הגעת הגז למתקן הטיפול. 

יוקצו מדחסים  אלולפיכך, יהיה צורך בהוספת מדחסים שיגבירו את קצב קבלת הגז. לצורך כך, בשנים 

צפוי להשתנות מערך צריכת האנרגיה במתקן  )על פי הערכה( +2925לפיכך משנת שיספקו מענה לדרישה זו. 

 עם זאת, לא דווח על שינוי בקצב הפליטה ממנועי הדיזל. וכתוצאה גם קצב פליטת המזהמים.

 (Feed Gas Compression) מדחסי גז .2.5

גז שיתווספו למקורות הפליטה הקיימים. מדחסי המדחסים  3ככל הנראה יוקצו  +(2925) בשנים העתידיות

7יופעלו באמצעות גז טבעי. תהליך דחיסת הגז כולל פליטות משלושת הסקידים )
Trains 6.6.2( )ראה סעיף 

 בנספח ב'(.

 

 פליטות בעת מקרי תקלה: .3

 Flare Gasטכנולוגית מיחזור גזי הלפיד )במצב תפעול שגרתי, גזי הפליטה מהלפיד יוחזרו למערכת באמצעות 

Recovery Unit - FGRUבמצב תפעול שגרתי )נספח ב'(. לפיכך,  4.9 -ו 6.9.5מסמכי התכנית סעיפים ( כמפורט ב

לא צפויות כמעט פליטות מהלפיד )פליטות, שעלולות להיפלט במצב שגרה, נחשבות כזניחות(. אולם, במקרי תקלה 

 גזי הפליטה העודפים יפלטו דרך הלפיד, כתלות בסוג התקלה. 

 :הינם HP-סוגי התקלה הצפויים מלפיד ה

 (Operationalתקלה תפעולית ) -

 (Blowdown Gas Platform Topsidesשחרור גז מהמבנה העליון של הפלטפורמה ) -

 (Blowdown LTS Trainשחרור הגז מסקיד ההפרדה בטמפרטורות נמוכות ) -

 Planned Blowdown of high pressure and lowשחרור גז מצנרת בלחץ גבוה ומהצנרת בלחץ נמוך ) -

pressure Pipelines) 

 (PSV Liftשחרור גז מפורק הלחץ ) -

+( עלולה להתרחש תקלה שתצריך שחרור הגז שנמצא בתוך המדחס 2925בעת תפעול עתידי )שנת  -

(Blowdown Compressor.) 

 :הינו LP-סוג התקלה הצפוי מלפיד ה

                                                 

7
 מקטע מתוך תהליך הטיפול בגז  
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 (PSV Liftשחרור גז מפורק הלחץ ) -

 

מפרטות את המזהמים הנפלטים ממקורות , נספח ב'ות על המובאות בהמשך והמבוסס 9.5.5-55עד  9.5.5-5טבלאות 

ותקלה( במקרים בהם קצבי הפליטה עולים על קצבי  ,+2925בשנים  ,פליטה על פי מצבי ההפעלה השונים )שגרה, עתיד

יש לציין כי כל  .TA Luft 2002 -נלקחו קצבי הפליטה המופיעים ב, TA Luft 2002על ידי  המומלציםהפליטה 

 מ' מעל פני הים. גובה זה נלקח בחשבון בעת חישובי פיזור המזהמים באמצעות המודל.  29 -בגובה של כ המתחם נמצא

  במצב  2956-2929מהם בשנים  מתארות את מקורות הפליטה והמזהמים הצפויים 9.5.5-6עד  9.5.5-5טבלאות

ום ומשאבות למי כיבוי תפעול שגרתי. במצב תפעול זה נכללים מקורות הפליטה ממנועי הדיזל )גנרטור חר

 אש(.

  מתארות את הפליטות והמזהמים הצפויים להיפלט מהם בשנים העתידיות  9.5.5-5עד  9.5.5-5טבלאות

(2925.)+ 

  מתארות את מקורות הפליטה והמזהמים הצפויים מהם במצבי התקלה השונים. 9.5.5-59עד  9.5.5-4טבלאות 

 הפליטה של כל מקור: להלן מוצגות הטבלאות הכוללות את נתוני וקצבי

  במצב תפעול שגרתי 1014-1022הפליטות הצפויות בשנים 

 פליטות מוקדיות: 

 (Power Generation: פליטות מתחנות הכח )2-4.2.2טבלה 

 ]ק"ג/שעה[ 1 תחנת כח ]ק"ג/שעה[ 2תחנת כח  מזהם

NOX 
9.59 9.59 

SO2 
9.93 9.93 

UHC (as C) 
9.95 9.95 

Methane 
9.95 9.95 

VOC 
9.95 9.95 

CO 
9.99 9.99 

N2O 
9.95 9.95 

CO2 
5533 5533 

 

 : נתוני הארובות של תחנות הכח1-4.2.2טבלה 

 1תחנת כח  2תחנת כח  יחידות פרמטר
 C 478.0 478.0° טמפרטורה

 m 20 20 גובה ארובה
 m 1.1 1.1 קוטר ארובה

 m/s 140.3 140.3 מהירות פליטה
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 תקני החימום: פליטות ממ3-4.2.2טבלה 

 מזהם
 ]ק"ג/שעה[ 1מתקן חימום  ]ק"ג/שעה[ 2מתקן חימום 

NOX
8

 1.8 1.8 

SO2 0.07 0.07 

CO2 6120 6120 

 

 : נתוני מתקני החימום4-4.2.2טבלה 

  1מחמם  2מחמם  יחידות פרמטר

 C 213.8 213.8° טמפרטורה

 m 40 40 גובה ארובה

 m 0.7 0.7 קוטר ארובה

 m/s 41.8 41.8 מהירות פליטה

 

 : פליטות ממנועי הדיזל5-4.2.2טבלה 

 מזהם
 גנרטור חירום

 ]ק"ג/שעה[
 2משאבת כיבוי אש 

 ]ק"ג/שעה[
 1משאבת כיבוי אש 

 ]ק"ג/שעה[

NOX
9

 1.8 1.8 1.8 

SO2 0.02 0.01 0.01 

UHC (as C)  1.0 0.34 0.34 

VOC  0.38 0.23 0.23 

CO  3.3 2.9 2.0 

N2O  7.90 4.74 4.74 

Particulates
10
  0.2 0.2 0.2 

CO2  698.5 419.1 419.1 

 

 : נתוני מנועי הדיזל2-4.2.2טבלה 

  1משאבת כיבוי אש   2משאבת כיבוי אש  גנרטור חירום יחידות פרמטר

 kW 5999 699 699 הספק
 9.5 9.5 55 ימים משך ימי עבודה בשנה

 C 405.5 412.4 412.4° 11טמפרטורה
6גובה ארובה

 m 3 6 6 
6וטר ארובהק

 m 0.1 0.2 0.2 
6מהירות פליטה

 m/s 25 25 25 

                                                 

8
 (0.2.5יעית להנחיות כלליות להגבלת פליטות של גזים שאינם אורגנים )סעיף קטגוריה רב - TALUFT 2002 -על פי הנחיות ה 

9
 (0.2.5קטגוריה רביעית להנחיות כלליות להגבלת פליטות של גזים שאינם אורגנים )סעיף  - TALUFT 2002 -על פי הנחיות ה  
 

10
 (0.2.5זי פליטה )סעיף להנחיות כלליות להגבלת פליטות של חלקיקים בג - TALUFT 2002 -על פי הנחיות ה 

11
 ערכים משוערים 
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 פליטות לא מוקדיות: 

 הפליטות הלא מוקדיות הצפויות במצב תפעול שיגרתי הן:

 ק"ג/שעה גז מתאן ממתקן טיפול בגז.  25

 

 במצב תפעול שגרתי1015בעתיד בשנים  הפליטות הצפויות + 

 פליטות מוקדיות: 

 

 + 1015ם : פליטות בשני1-4.2.2טבלה 

 1תחנת כח 
 ]ק"ג/ שעה[

 2תחנת כח 
 ]ק"ג/ שעה[

  המזהם תהליך חימום תהליך דחיסת בגז

]ק"ג/  3 סקיד
 שעה[

]ק"ג/  2 סקיד
 שעה[

 1 סקיד
 ]ק"ג/ שעה[

 1 מחמם
]ק"ג/ 
 שעה[

]ק"ג/  2 מחמם
  שעה[

0.94 0.94 1.19 1.19 1.19 1.8
5

 1.8
12

 NOX 
0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.07 0.07 SO2 
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0 0 UHC (as C) 
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 Methane 
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 VOC 
0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0 0 CO 
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0 0 N2O 

0 0 0 0 0 0 0 Particulates 
8175 8175 3332 3332 3332 5185 5185 CO2 

 

 +(1015: נתוני מקורות הפליטות בשנים עתידיות )8-4.2.2לה טב

תחנת 
 1כח 

תחנת כח 
  2 מחמם  1 מחמם 3 סקיד 1 סקיד  1סקיד 2

 פרמטר

 גובה ארובה )מ'( 40 40 20 20 20 20 20

1.1 1.1 0.9 0.9 0.9 0.7 0.7 

 )מ'( קןטר ארובה

 מ'/שניה(מהירות פליטה ) 36.6 36.6 123.1 123.1 123.1 142.7 142.7

 (˚Cטמפרטורה ) 203.0 203.0 480.5 480.5 480.5 480.5 490.5

 

 פליטות לא מוקדיות:

 ק"ג/שעה גז מתאן.  35 

                                                 

(0.2.5להנחיות כלליות להגבלת פליטות של חלקיקים בגזי פליטה )סעיף  - TALUFT 2002 -על פי הנחיות ה
12
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 הפליטות הצפויות במצבי תקלה 

 במקרי תקלה LP -ו HP: נתוני פליטות מלפידי 2-4.2.2טבלה 

  LPלפיד  HPלפיד 

שחרור גז מהמבנה  תקלה תפעולית 
העליון של 

 ה פלטפורמ

שחרור הגז מהסקיד 
 בטמפרטורות נמוכות

שחרור גז מצנרת לחץ 
גבוה ושחרור גז מצנרת 

 לחץ נמוך

שחרור גז 
 מפורק הלחץ

שחרור גז  
 מפורק הלחץ 

סוג 
 התקלה

מספר  3 6 4 3 2 3
פעמים 

 בשנה
פליטות  פליטות משתנות פליטות משתנות פליטות משתנות פליטות קבועות

 קבועות
 קצב פליטות קבועות

פליטת 
 הגז

 55עד  ימים 59עד 
 דקות

15 
 דקות

עד שלושה  דקות 15 דקות 55עד 
 ימים

 נקודת זמן   ימים 3

משך זמן  0.08 0.08       10
הפליטה 

 )ימים(

258204 1347502 80689 125068 8069 96994 38127 1291020 48413   CO2 
 ]ק"ג/שעה[

618 3224 193 299 19 559 19 3089 116 CO 
 /שעה[]ק"ג

111 578 35 54 3 29 16 553 21 NOX 
 ]ק"ג/שעה[

7 39 2 4 0 5 1 37 1 N2O 
 ]ק"ג/שעה[

5 6 0 1 0 9 0 6 0 SO2 
 ]ק"ג/שעה[

922 4813 288 447 29 569 136 4611 173 CH4 
 ]ק"ג/שעה[

922 4813 288 447 29 569 136 4611 173 VOC 
 ]ק"ג/שעה[
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, עלול להתרחש גם מקרה תקלה 9.5.5-4קלה המפורטים בטבלה +, בנוסף לכל מקרי הת2925בשנים  -

 כמפורט בטבלה HP-(, דרך לפיד הBlowdown Compressorהמצריך שחרור הגז שנמצא בתוך המדחס )

9.5.5-59. 

 +1015בשנים  Blowdown Compressorבמקרי של תקלה מסוג  HP: נתוני פליטות מלפיד 20-4.2.2טבלה 

Blowdown Compressor וג התקלהס 

 מספר פעמים בשנה 2

 קצב פליטת הגז משתנה

 נקודת זמן דקות 15 דקות 55עד 

565955 8069  CO2 ]ק"ג/שעה[ 

346 19 CO ]ק"ג/שעה[ 

55 3 NOX ]ק"ג/שעה[ 

5 0 N2O ]ק"ג/שעה[ 

5 0 SO2 ]ק"ג/שעה[ 

545 29 CH4 ]ק"ג/שעה[ 

545 29 VOC ]ק"ג/שעה[ 
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 על פי סוגי התקלות LP -ו HPהלפידים : נתוני 22-4.2.2טבלה 

  LPלפיד  HPלפיד 

תקלה 
 תפעולית 

שחרור הגז מהמבנה 
 העליון של פלטפורמה 

שחרור הגז 
מהסקיד 

בטמפרטורות 
 נמוכות

שחרור הגז  
 מהמדחס

שחרור גז מצנרת 
לחץ גבוה 
ושחרור גז 
 מצנרת לחץ נמוך

שחרור 
גז 

מפורק 
 הלחץ

שחרור גז  
מפורק 
 הלחץ 

 פרמטר

 קוטר הלפיד )מ'( 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

מהירות פליטה  90 225.0 6.6 5 28.5 1.4 21.8 14.1 234.8 45.0
 )מ'/שניה(

 (˚Cטמפרטורה ) 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011

 גובה ארובה )מ'( 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

 

 את מקורות הפליטה על פי סוגי הפעלת המתקן לטיפול בגז. מקרי התקלה הקיצונים, המופיעים בתשריט, הינם מקרי התקלה הקיצונים ביותר מבין מתאר 9.5.5-5תשריט 

דלים לפיזור . מקרי תקלה אלו בלבד נלקחו בחשבון בעת בחינת השפעת מצב תקלה על הסביבה. בחינה זו נעשתה באמצעות מו9.9.9-4כל מקרי התקלה שתוארו בטבלה 

 מזהמים שתוצאותיהם יוצגו בהמשך.
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.4.2.1 השפעת הפליטות 

+( 2925השפעת הפליטות על איכות האוויר בסביבת המתחמים הצפוני והדרומי במצב תפעול שגרתי ומצב שגרתי עתידי )

 להלן. 9.5.9ותוצאות הרצת המודל מתוארת בסעיף 

.4.2.3 אמצעים מתוכננים להפחתת הפליטות 

ניתן להמליץ על טכנולוגיות טובות ביותר להפחתת פליטות לסביבה שכן לא ניתן לחזות מה לא  תכניתבשלב זה של ה

שנים, היות וטכנולוגיות זמינות מיטביות הקיימות כיום עלולות להיות  9עד  3נה הטכנולוגיות הזמינות בעוד יתהי

באופן עקרוני ולא על טכנולוגיות טכנולוגיות ארכאיות בעתיד. עם זאת, כן ניתן להמליץ על אמצעים להפחתת פליטות 

 ספציפיות.

 להלן הנחיות עקרוניות להפחתת פליטות ממתקן לטיפול בגז טבעי:

 טכנולוגיה עקרונית להפחתת פליטות מהלפידים -

( Flare Gas Recovery Unit - FGRUיש להשתמש בטכנולוגיה המחזירה את גזי הפליטה חזרה למערכת )

בנספח ב'. טכנולוגיה זו מונעת כמעט לחלוטין פליטות דרך הלפיד, כאשר ש 4.9-ו 6.9.5המתוארת סעיפים 

עלולות עדיין להיפלט פליטות דרך הלפיד )אולם פליטות אלו נחשבות  FGRUבאמצעות הפעלת טכנולוגית 

 לזניחות(. 

 טכנולוגיות עקרוניות להפחתת פליטות ממתקנים העובדים על שרפת דלקים )נוזלי או גז(  -

 -מכל המתקנים הפולטים גזי שריפה צריכים להיות מותאמים לקצבי הפליטה המצוינים ב קצבי הפליטה

TALUFT 2002  או כל תקן עדכני אחר שיאומץ על ידי המשרד להגנת הסביבה. בנוסף להנחיה לעמידה

בדרישות התקינה, יש להתקין במתקנים אלו את אמצעי הפחתת הפליטות הזמינים והטובים ביותר 

 (. BATשקיימים )

 טכנולוגיות עקרוניות להפחתת פליטות לא מוקדיות -

כחלק מתפעול שגרתי של מתקן הטיפול בגזי הפליטה עלולות להתרחש פליטות לא מוקדיות מהציוד 

בהמשך. כדי לצמצם פליטות אלו יש לנקוט באמצעים  9.5.5ומהחיבורים בין הצנרות, כמתואר בסעיף 

 הבאים:

 .ן )למשל על ידי ריתוך(הקטנת מספר המחברים ככל שנית -

 .אחזקה שוטפת של המחברים והשסתומים -

הפעלת מערכות בקרה לאיתור דליפות. הפעלת מערכות אלו ותדירויותיהן יעשו על פי ההנחיות המופיעות  -

BREF -במסמכי ה
 הרלוונטיים. 13

.4.2.4 ובי פיזור מזהמיםשחי 

 AERMOD-נת הסביבה, באמצעות תוכנות הבתאום עם המשרד להג חישובי פיזור המזהמים לפליטות שבשגרה, נעשה

 ק"מ סביב מקור הפליטה )התכנית(, שהינו טווח ההשפעה המשוער של התכנית על הסביבה.  59בטווח של 

                                                 

13
 Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques for Mineral 

Oil and Gas Refineries, February, 2003. 



 

83  

 .)בו יש נוכחות אוכלוסייה( האזור שנבחן מבחינת ריכוזי המזהמים הינו האזור היבשתי בלבד

תסקיר זה נבחנה השפעת כל אחד מהמתחמים בנפרד על  דרומי. במסגרתהצפוני והמתחמים המקור הפליטות הינם 

 הסביבה.

 הגדרת קולטנים

 (:9.5.9-5 שריטקולטנים כמפורט להלן )ת 5555במסגרת הרצת המודל הוגדרו 

ק"מ ממזרח למערב )הים לא נלקח כחלק מרשת  5 -ק"מ מצפון לדרום ו 53.5נבחרה רשת קולטנים בעלת מידות של 

 מטר. 259ולטנים היה הקולטנים(. המרחק בין הק

 בנוסף נבחרו מספר קולטנים בודדים בכל אחד מהמתחמים כמפורטים להלן:

 רשימת קולטנים במתחם הצפוני:

 (545959/553395קיסריה )נ.צ. 

 (549529/559465שדות ים )נ.צ. 

 (545539/555644)נ.צ. זרקא-ג'סר א

 (545352/595459נווה חיים )

 (542559/599536חדרה )נ.צ. 

 (554935/599492ת אולגה )נ.צ. גבע

 (542695/552559אור עקיבא )נ.צ. 

 (543569/559455בית חנניה )נ.צ. 

 

 רשימת קולטנים במתחם הדרומי:

 (555299/649599נתניה צפון )נ.צ. 

 (555695/643459נתניה דרום )נ.צ. 

 (555999/646969חבצלת השרון )נ.צ.

 (555559/645599בית חרות )נ.צ. 

 (555555/645593)נ.צ.  כפר ויתקין

 (555959/646559גבעת שפירא )נ.צ. 

 (555965/595594מכמורת )נ.צ. 

ים ששמשו להרצת המודל היו נתוני התחנה המטאורולוגית נמל חדרה. קובץ הנתונים יהנתונים המטאורולוג

ם הוזנו למודל על פי ייים סופק על ידי ד"ר אילן סתר שהינו מטאורולוג במקצועו. הנתונים המטאורולוגיהמטאורולוג

 . ה'ההגדרות המופיעות בנספח 
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 : מיקום רשתות הקולטנים במתחם הצפוני והדרומי2-4.2.4 שריטת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המזהמים שלגביהם הורץ מודל פיזור המזהמים:

  תחמוצות חנקןNOX 

  גופרית דו חמצניתSO2 

  חלקיקיםPM 

  טים לעיל מכיוון שלא קיימות תקנות איכות אוויר עבור שאר המזהמים הנפלטים.המודל הורץ רק עבור המזהמים המפור
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 :ת הרצות המודלימתודולוגי

מטרת הרצת המודל היא בחינת השפעת הפליטות, בעת הפעלת המתקן לטיפול בגז טבעי, על הסביבה. לפיכך, המודל הורץ 

טבעי ומהמתקנים המופעלים באמצעות מנועי דיזל  במספר תרחישים, עבור כל מזהם בנפרד, פעם מהמתקן לטיפול בגז

  .)התכנית( ופעם מהתכנית ומהרקע )רקע=פליטת מזהמים מהסביבה ללא הפעלת המתקן( יחד

למתחמים הימיים הוצגו כבר במסגרת תסקירי ההשפעה על הסביבה לתכנית זו )פרקים הרלבנטיים מצבי הרקע באזורים 

  למט"ש מרץ( מלבד מצב הרקע עבור מזהם החלקיקים המוצג בהמשך מסמך זה. ה'-ב' לסביבה היבשתית ופרקים ג'-א'

 

 כאמור, הרצת המודל נעשתה עבור המצב המחמיר ביותר בו מופעלים מתקני הטיפול בגז ומנועי הדיזל.

 פליטות רקע

 פליטות הרקע הורצו בשני תרחישים:

 ק"מ סביב התוכנית. 59פליטות מהמפעלים ומכלי הרכב ברדיוס  -

 ליטות מהמפעלים בלבד )פליטות מוקדיות(.פ -

נמצא, כי בעת הרצת פליטות הרקע מהמפעלים )פליטות מוקדיות( ומכלי הרכב, במקרה של הרצת המודל עבור המזהם 

NOX לכלי הרכב השפעה רבה על ריכוז המזהמים. לכן, כדי להשוות את תוצאות הרצת המודל עבור המזהמים הנפלטים ,

, לא הוזנו הפליטות מכלי הרכב למודל. NOXועם הרקע, במקרה של הרצת המודל עבור המזהם מהתוכנית ללא הרקע 

בשאר המקרים )הרצת המודל עבור המזהם חלקיקים( חושבו הריכוזים עבור המזהמים הנפלטים מהתוכנית והרקע בשני 

ליטות מהתוכנית והרקע ללא תרחישים, תרחיש אחד עבור הפליטות מהתוכנית והרקע עם כלי הרכב ותרחיש שני עבור פ

 כלי הרכב.

+( הוספו למתקני הטיפול בגז, מדחסי גז שיהוו תוספת לפליטות לאוויר. כדי לבחון את השפעת 2925במצב עתידי )שנים 

. גם במצב תפעול זה נלקח בחשבון 2925תוספת זו הורצו תרחישי הפליטות מהמתקנים שיופעלו על גז טבעי אחרי שנת 

 ותר בו מופעלים מתקני הטיפול בגז ומנועי הדיזל. המצב המחמיר בי

תוצאות הרצת המודל המופיעות בטבלאות שבהמשך, מציגות את הערכים המקסימליים לאותה הרצה ואת הערכים 

. 2955המקסימליים לכל קולטן עבור זמני מיצוע שונים ואת אחוזם מערכי הסף המופיעים בתקנות ערכי איכות אוויר 

 מערכי סף אלו ואחוז חריגתם מודגשים באדום.  הערכים החורגים

 הגדרת התרחישים

 התרחישים לפיהם הורץ המודל הינם:

 5תרחיש  –תרחיש במצב קיים )רקע( 

 ק"מ סביב התוכנית. 59פליטות מהמפעלים ומכלי הרכב ברדיוס  -

 פליטות מהמפעלים בלבד )פליטות מוקדיות(. -

 

 2תרחיש  -( 2956-2929תרחיש שגרתי )שנים 

 פליטות מהמתקנים לטיפול בגז טבעי וממנועי הדיזל. -

 רקע )פליטות מוקדיות( ופליטות מהמתקנים המופעלים בגז טבעי וממנועי הדיזל. -
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 3תרחיש  - +2925תרחיש שגרתי עתידי לשנים 

 פליטות מהמתקנים המופעלים בגז טבעי ומנועי הדיזל. -

 . למתחם הצפוניהמודל מציגות את תוצאות הרצות  4.2.4-22עד  4.2.4-2טבלאות 

 . למתחם הדרומימציגות את תוצאות הרצות המודל  4.2.4-11עד  4.2.4-21טבלאות 

 תוצאות הרצת המודל עבור המתחם הצפוני

 רקע  –: תרחיש מצב קיים 2תרחיש 

 .5.9.9-55 -ו 5.9.9-55בטבלאות  5.9.9 סעיףניתן לראות ב - NOXתוצאות הרצת המודל למזהם 

 .5.9.9-29 בטבלה 5.9.9 סעיףניתן לראות ב - SO2מודל למזהם תוצאות הרצת ה
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 ק"מ סביב התוכנית  20פליטות מהמפעלים )ללא המתקן לטיפול בגז טבעי( ומכלי הרכב ברדיוס 

 רקע )פליטות מוקדיות וכלי רכב( –(PM: תוצאות הרצת המודל למזהם חלקיקים )2-4.2.4טבלה 

יעד/סביבה   תקן
– 300 

 -יעד/סביבה  
300 

יעד/סביבה  
- 100 

יעד/סביבה  
- 100 

יעד/סביב 
 15ה 

 מס"ד
 3ריכוז  X Y מיקום

  – שעות
 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
שעות  3של 

% 

 שעות 3ריכוז 
 ריכוז שני –

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
שעות  3של 

% 

ריכוז 
מירבי 
יממתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
 יממתי %

–ריכוז שני 
יממתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
ה סביב

 יממתי %

ריכוז 
-מרבי

שנתי 
 מק"ג/מ"ק

מערך  %
סביבה 

 שנתי 

 

מיקום ערכי 
המקסימום 

עבור כל זמני 
 המיצוע

192585 717697 582.4 194.1 563.9 188.0 86.4 43.2 81.0 40.5 10.3 13.8 

5.  0.4 0.3 1.7 3.4 1.9 3.8 5.9 17.6 9.2 27.6 713305 191050 קיסריה 

2.  1.2 0.9 3.6 7.2 3.7 7.4 7.9 23.8 8.3 25.0 710965 190120 שדות ים 

3.  0.4 0.3 1.7 3.4 2.1 4.1 7.6 22.8 10.5 31.5 715699 191834 זרקא-ג'סר א 

9.  0.8 0.6 2.4 4.8 3.0 6.1 8.5 25.5 9.7 29.1 705984 191372 נווה חיים 

5.  0.5 0.4 1.3 2.6 1.9 3.8 5.9 17.7 6.5 19.6 704836 192574 חדרה 

6.  0.6 0.4 2.3 4.5 2.4 4.8 11.2 33.6 11.3 33.8 704942 189431 בעת אולגהג 

5.  1.0 0.8 2.1 4.3 2.6 5.2 9.4 28.2 10.3 30.9 712884 192645 אור עקיבא 

5.  0.7 0.5 1.6 3.2 1.7 3.4 6.6 19.7 6.8 20.3 714975 193160 בית חנניה 
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 פליטות מוקדיות  -עי(פליטות מהמפעלים בלבד )ללא המתקן לטיפול בגז טב

 רקע )פליטות מוקדיות(  –(PM: תוצאות הרצת המודל למזהם חלקיקים )1-4.2.4טבלה 

יעד/סביבה   תקן
– 300 

יעד/סביבה  
- 300 

יעד/סביבה  
- 100 

יעד/סביבה  
- 100 

יעד/סביב 
 15ה 

 מס"ד
 3ריכוז  X Y מיקום

  – שעות
 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
שעות  3של 

% 

 תשעו 3ריכוז 
 ריכוז שני –

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
שעות  3של 

% 

ריכוז מירבי 
יממתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
 יממתי %

–ריכוז שני 
יממתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה 

 יממתי %

ריכוז 
-מרבי

שנתי 
 מק"ג/מ"ק

מערך  %
סביבה 

 שנתי 

 

מיקום ערכי 
המקסימום 

עבור זמני 
המיצוע 

 5.3 4.0 21.7 43.3 21.9 43.9         711447 190835 יממתי ושנתי

 

מיקום ערכי 
המקסימום 

 עבור זמן
 3מיצוע של 

             43.3 129.8 52.3 156.9 711697 191335 שעות

5.  0.2 0.1 1.0 2.0 1.5 3.0 4.1 12.4 4.4 13.1 713305 191050 קיסריה 

2.  1.0 0.7 3.6 7.1 3.7 7.4 7.9 23.6 8.2 24.7 710965 190120 שדות ים 

3.  0.1 0.1 0.7 1.3 0.7 1.3 2.1 6.4 3.0 9.1 715699 191834 זרקא-ג'סר א 

9.  0.2 0.1 0.8 1.7 1.1 2.1 2.8 8.3 2.9 8.6 705984 191372 נווה חיים 

5.  0.2 0.2 1.1 2.1 1.7 3.4 5.5 16.5 6.3 19.0 704836 192574 חדרה 

6.  0.1 0.1 0.6 1.2 0.7 1.3 1.8 5.4 2.1 6.3 704942 189431 גבעת אולגה 

5.  0.3 0.3 1.7 3.5 1.9 3.7 4.4 13.3 5.5 16.4 712884 192645 אור עקיבא 

5.  0.1 0.1 1.1 2.2 1.1 2.2 2.8 8.5 4.1 12.4 714975 193160 בית חנניה 
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 פליטות מהמתקנים לטיפול בגז טבעי וממנועי הדיזל –( 1014-1022: תרחיש שגרתי )שנים 1תרחיש 

 מתקנים לטיפול בגז טבעי וממנועי הדיזלפליטות מה

 )פליטות מהמתקנים לטיפול בגז טבעי וממנועי הדיזל(  NOX: תוצאות הרצת המודל למזהם תחמוצות חנקן 3-4.2.4טבלה 

 סביבה  240סביבה   תקן
240  

 30יעד   520סביבה   520סביבה  

 מס"ד
 

 קורדינטה מיקום
X 

קורדינטה 
Y 

ריכוז מרבי 
 חצי שעתי

 ג/מ"קמק"

אחוז מערך 
סביבה חצי 

 שעתי %

ריכוז מרבי 
חצי שעתי 

 שני
 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה חצי 

 שעתי %

ריכוז מרבי 
יממתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה 

 יממתי %

ריכוז מרבי 
 יממתי שני
 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה 

 יממתי %

ריכוז מרבי 
שנתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
 יעד שנתי %

 

 

 מיקום ערכי

המקסימום 

עבור זמן 

 0.3 0.1         711197 191335 מיצוע שנתי

 

מיקום ערכי 

המקסימום 

עבור זמן 

חצי  מיצוע

   0.5 3.1 0.6 3.2 5.0 47.0 5.0 47.4 710197 191085 שעתי ויממתי

5.  0.2 0.0 0.2 1.0 0.2 1.0 0.8 8.0 0.9 8.4 713305 191050 קיסריה 

2.  0.1 0.0 0.2 1.0 0.2 1.0 0.9 8.0 0.9 8.4 710965 190120 שדות ים 

3.  0.1 0.0 0.2 1.0 0.2 1.1 1.0 9.1 1.1 10.5 715699 191834 זרקא-ג'סר א 

9.  0.1 0.0 0.1 0.7 0.2 0.9 0.8 7.5 0.8 7.6 705984 191372 נווה חיים 

5.  0.2 0.0 0.3 1.6 0.3 1.6 2.8 25.9 2.8 25.9 704836 192574 חדרה 

6.  0.1 0.0 0.1 0.7 0.1 0.8 0.9 8.5 0.9 8.6 704942 189431 גבעת אולגה 

5.  0.1 0.0 0.1 0.8 0.1 0.8 0.8 7.4 0.8 7.4 712884 192645 אור עקיבא 

5.  0.1 0.0 0.1 0.8 0.2 0.9 0.8 7.7 1.0 9.7 714975 193160 בית חנניה 
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 טות מהמתקנים לטיפול בגז טבעי ומנועי הדיזל()פלי SO2: תוצאות הרצת המודל למזהם גופרית דו חמצנית 4-4.2.4טבלה 

 –יעד   תקן
500 

 –יעד  
500 

סביבה  
350 

סביבה  
350 

סביבה  
350 

סביבה  
215 

סביבה   10יעד 
215 

סביבה   10יעד 
20 

 ריכוז מרבי X Y מיקום מס"ד
  –דקות  20

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך יעד 

דקות  20
% 

 ריכוז מרבי
 –דקות  20

 ריכוז שני
 "קמק"ג/מ

אחוז 
מערך 

סביבה 
דקות  20
% 

 ריכוז מרבי
  –שעתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
שעתי 

% 

 ריכוז מרבי
 שעתי שני 
 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
שעתי 

% 

 22.2אחוזון 
שעתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
 שעתי %

ריכוז 
-מרבי

יממתי 
 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
יממתי 

% 

אחוז 
מערך 

יעד 
יממתי 

% 

–כוז שני רי
יממתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
 יממתי %

אחוז 
מערך יעד 

 יממתי %

ריכוז 
שנתי -מרבי

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
 שנתי %

 

מיקום ערכי 
המקסימום 

עבור זמן 
של  מיצוע

 710197 191085  44.4אחוזון 

    

        0.1 0.0         

     

 

מיקום ערכי 
המקסימום 

עבור זמן 
 ממתיי מיצוע

188335 709697             

 

  0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 

 

מיקום ערכי 
המקסימום 

עבור זמן 
מיצוע שעתי 

 0.1 0.3     0.1 0.5   710697 192335 דקות 59-ו שני

 

  

 

    

 

    

 

  

 

מיקום ערכי 
המקסימום 

עבור זמן 
 מיצוע שעתי

                    0.1 0.5   0.1 0.7 714447 188335 דקות 59-מרבי ו

5.  0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 713305 191050 קיסריה 

2.  0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 710965 190120 שדות ים 

3.  0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.3 0.0 0.2 0.1 0.5 715699 191834 זרקא-ג'סר א 

9.  0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.2 0.1 0.3 705984 191372 נווה חיים 

5.  0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 704836 192574 חדרה 

6.  0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.2 0.1 0.3 704942 189431 גבעת אולגה 

5.  0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 712884 192645 אור עקיבא 

5.  0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 714975 193160 בית חנניה 
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 ( 14)פליטות ממנועי הדיזל בלבד PM: תוצאות הרצת המודל למזהם חלקיקים 5-4.2.4טבלה 

יעד/סביבה   תקן
– 300 

 -יעד/סביבה  
300 

יעד/סביבה  
- 100 

יעד/סביבה  
- 100 

יעד/סביב 
 15ה 

 שעות 3ריכוז  X Y מיקום מס"ד
–  

 "קמק"ג/מ

אחוז מערך 
שעות  3של 

% 

 שעות 3ריכוז 
 ריכוז שני –

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
שעות  3של 

% 

ריכוז 
מירבי 
יממתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
 יממתי %

–ריכוז שני 
יממתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה 

 יממתי %

ריכוז 
-מרבי
 15שנתי

 מק"ג/מ"ק

מערך  %
סביבה 

 שנתי 

 

מיקום ערכי 
המקסימום 

עבור זמני 
 3של  ועמיצ

שעות 
     0.2 0.3 0.2 0.3 0.5 1.6 0.6 1.8 710197 191085 ויממתי

 

מיקום ערכי 
המקסימום 

עבור זמן 
 0.0 0.0           מיצוע שנתי

5.  0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 0.5 713305 191050 קיסריה 
2.  0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.5 0.2 0.5 710965 190120 שדות ים 
3.  0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 0.5 715699 191834 זרקא-ג'סר א 
9.  0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.4 0.2 0.5 705984 191372 נווה חיים 
5.  0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.5 1.4 0.5 1.4 704836 192574 חדרה 
6.  0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.5 0.2 0.5 704942 189431 גבעת אולגה 
5.  0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.4 0.2 0.5 712884 192645 אור עקיבא 
5.  0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.4 0.1 0.4 714975 193160 בית חנניה 

                                                 

14
 ממתקן לטיפול בגז טבעי קיימות פליטות חלקיקים ממנועי הדיזל בלבד  

15
 .5-ערכי המיצוע השנתיים שחושבו הינם זניחים ועלכן נרשמו כ 
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 פליטות מהרקע ופליטות מהמתקנים לטיפול בגז טבעי וממנועי הדיזל –(1014-1022תרחיש שגרתי )שנים 

 )פליטות מהרקע )מקורות מוקדיים( מהמתקנים לטיפול בגז טבעי וממנועי הדיזל(  XNO: תוצאות הרצת המודל למזהם תחמוצות חנקן 2-4.4.2טבלה 

 סביבה  240סביבה   תקן
240  

 30יעד   520סביבה   520סביבה  

 מס"ד
 

 קורדינטה מיקום
X 

קורדינטה 
Y 

ריכוז מרבי 
 חצי שעתי

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
צי סביבה ח

 שעתי %

ריכוז מרבי 
חצי שעתי 

 שני
 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה חצי 

 שעתי %

ריכוז מרבי 
יממתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה 

 יממתי %

ריכוז מרבי 
 יממתי שני
 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה 

 יממתי %

ריכוז מרבי 
שנתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
 יעד שנתי %

 

 

מיקום ערכי 

המקסימום 

עבור זמן 

ע יממתי מיצו

 27.3 8.2 10.4 58.3 11.2 62.8     707447 192585 ושנתי

 

מיקום ערכי 

המקסימום 

עבור זמן 

מיצוע חצי 

       103.8 976.0   708947 193335 שעתי שני

 

מיקום ערכי 

המקסימום 

עבור זמני 

מיצוע חצי 

         110.9 1042.7 708697 193335 שעתי מרבי

5.  1.5 0.5 0.8 4.5 0.8 4.6 3.9 36.2 4.9 45.9 713305 191050 קיסריה 

2.  2.3 0.7 0.7 3.7 0.7 4.0 5.9 55.5 6.0 56.3 710965 190120 שדות ים 

3.  1.1 0.3 0.4 2.3 0.5 2.6 2.9 27.7 3.1 29.2 715699 191834 זרקא-ג'סר א 

9.  2.2 0.7 1.4 8.1 1.7 9.8 7.5 70.8 8.8 82.5 705984 191372 נווה חיים 

5.  2.5 0.7 2.7 15.4 3.1 17.6 41.0 385.6 44.2 415.8 704836 192574 חדרה 

6.  1.3 0.4 0.8 4.3 0.8 4.3 5.1 47.7 5.8 54.5 704942 189431 גבעת אולגה 

5.  1.5 0.4 0.5 2.8 0.5 2.8 4.3 40.9 4.6 43.0 712884 192645 אור עקיבא 

5.  1.2 0.3 0.5 2.7 0.5 2.8 3.3 31.1 3.6 34.2 714975 193160 בית חנניה 
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 )פליטות מהרקע )מקורות מוקדיים( מהמתקנים לטיפול בגז טבעי וממנועי הדיזל(  2SO: תוצאות הרצת המודל למזהם גופרית דו חמצנית 1-4.2.4טבלה 

 –יעד   תקן
500 

 –יעד  
500 

סביבה  
350 

סביבה  
350 

סביבה  
350 

סביבה  
215 

סביבה   10יעד 
215 

 סביבה  10יעד 
20 

 ריכוז מרבי X Y מיקום מס"ד
  –דקות  20

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

 20יעד 
דקות 

% 

 ריכוז מרבי
 –דקות  20

 ריכוז שני
 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
20 

דקות 
% 

 ריכוז מרבי
  –שעתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
שעתי 

% 

 ריכוז מרבי
 שעתי שני 
 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
שעתי 

% 

אחוזון 
22.2 

שעתי 
מק"ג/

 מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
 שעתי %

-ריכוז מרבי
יממתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
יממתי 

% 

אחוז 
מערך 

יעד 
יממתי 

% 

–ריכוז שני 
יממתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
יממתי 

% 

אחוז 
מערך 

יעד 
יממתי 

% 

-ריכוז מרבי
שנתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
 שנתי %

 

מיקום 
ערכי 

המקסימום 
זמן  עבור

מיצוע 
יממתי 

  707447 192585 ושנתי

         

150.7 120.6 753.5 138.4 110.8 692.2 18.4 30.7 

 

מיקום 
ערכי 

המקסימום 
עבור זמן 

מיצוע 
 שעתי שני

  708947 193335 דקות 59-ו

 

2821.7 564.3 

  

1971.9 563.4 

   

    

 

    

 

0.0 

 

מיקום 
ערכי 

המקסימום 
עבור זמני 

מיצוע 
י שעתי מרב

 0.0            101.6 355.5   601.8 2106.5   602.9 3014.3 708697 193335 דקות 59-ו

5.  0.8 0.5 34.3 5.5 6.9 45.6 7.3 9.1 10.4 36.4 19.0 66.3 26.5 92.9 19.0 94.9 26.6 132.9 713305 191050 קיסריה 

2.  1.4 0.8 40.0 6.4 8.0 41.8 6.7 8.4 14.5 50.8 32.0 112.0 32.5 113.7 32.1 160.3 32.5 162.7 710965 190120 שדות ים 

3.  
-ג'סר א

 0.5 0.3 16.7 2.7 3.3 24.5 3.9 4.9 5.2 18.1 16.1 56.4 17.2 60.1 16.1 80.6 17.2 86.0 715699 191834 זרקא

9.  1.8 1.1 89.1 14.3 17.8 114.2 18.3 22.8 26.7 93.3 35.2 123.2 47.6 166.6 35.3 176.3 47.7 238.4 705984 191372 נווה חיים 

5.  1.8 1.1 176.1 28.2 35.2 201.0 32.2 40.2 32.1 112.5 222.6 779.2 240.0 840.1 223.0 1115.0 240.4 1202.2 704836 192574 חדרה 

6.  
גבעת 
 1.0 0.6 43.7 7.0 8.7 46.2 7.4 9.2 16.4 57.2 24.3 85.0 27.5 96.3 24.3 121.6 27.6 137.8 704942 189431 אולגה

5.  0.7 0.4 21.2 3.4 4.2 24.8 4.0 5.0 7.7 26.8 19.1 66.7 21.1 73.9 19.1 95.4 21.2 105.8 712884 192645 אור עקיבא 

5.  0.5 0.3 22.2 3.6 4.4 22.6 3.6 4.5 5.9 20.8 16.6 58.1 20.0 70.0 16.6 83.1 20.0 100.2 714975 193160 בית חנניה 
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 )פליטות מהרקע )מקורות מוקדיים( וממנועי הדיזל(  PMות הרצת המודל למזהם חלקיקים : תוצא8-4.2.4טבלה 

יעד/סביבה   תקן
– 300 

 -יעד/סביבה  
300 

יעד/סביבה  
- 100 

יעד/סביבה  
- 100 

יעד/סביב 
 15ה 

 מס"ד
 3ריכוז  X Y מיקום

  – שעות
 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
שעות  3של 

% 

 שעות 3ריכוז 
 ריכוז שני –

 /מ"קמק"ג

אחוז מערך 
שעות  3של 

% 

ריכוז 
מירבי 
יממתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
 יממתי %

–ריכוז שני 
יממתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה 

 יממתי %

ריכוז 
-מרבי

שנתי 
 מק"ג/מ"ק

מערך  %
סביבה 

 שנתי 

 

מיקום ערכי 
המקסימום 

עבור זמן 
מיצוע יממתי 

 ושנתי
190835 711447         43.9 21.9 43.3 21.7 4.0 5.3 

 

מיקום ערכי 
המקסימום 

עבור זמן 
             43.4 130.1 52.3 156.9 711697 191335 שעות 3מיצוע 

5.  0.2 0.1 1.0 2.0 1.5 3.0 4.1 12.4 4.4 13.1 713305 191050 קיסריה 

2.  1.0 0.7 3.6 7.1 3.7 7.4 7.9 23.6 8.2 24.7 710965 190120 שדות ים 

3.  0.1 0.1 0.7 1.3 0.7 1.3 2.1 6.4 3.0 9.1 715699 191834 זרקא-ג'סר א 

9.  0.2 0.2 0.8 1.7 1.1 2.1 2.8 8.3 2.9 8.6 705984 191372 נווה חיים 

5.  0.2 0.2 1.1 2.1 1.7 3.4 5.5 16.6 6.3 19.0 704836 192574 חדרה 

6.  0.1 0.1 0.6 1.2 0.7 1.3 1.8 5.5 2.1 6.3 704942 189431 גבעת אולגה 

5.  0.3 0.3 1.7 3.5 1.9 3.7 4.4 13.3 5.5 16.4 712884 192645 אור עקיבא 

5.  0.1 0.1 1.1 2.2 1.1 2.2 2.8 8.5 4.1 12.4 714975 193160 בית חנניה 
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 )פליטות מהרקע )מקורות מוקדיים וכלי רכב( וממנועי הדיזל(  PM: תוצאות הרצת המודל למזהם חלקיקים 2-4.2.4טבלה 

יעד/סביב  תקן
 300 –ה 

יעד/סביבה  
- 300 

יעד/סביב 
 100 -ה 

יעד/סבי 
 100 -בה 

יעד/סביבה  
15 

 מס"ד
 3ריכוז  X Y מיקום

  – שעות
 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך של 

 שעות % 3

 3ריכוז 
 – שעות

 ריכוז שני
 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
שעות  3של 

% 

ריכוז 
מירבי 
יממתי 

מק"ג/מ"
 ק

אחוז 
מערך 

 יממתי %

–ריכוז שני 
יממתי 

 /מ"קמק"ג

אחוז 
מערך 

סביבה 
 יממתי %

ריכוז 
-מרבי

שנתי 
 מק"ג/מ"ק

מערך  %
סביבה 

 שנתי 

 

מיקום ערכי 
המקסימום 

עבור כל 
 זמני המיצוע

192585 717697 582.4 194.1 563.9 188.0 86.4 43.2 81.0 40.5 10.3 13.8 

5.  0.4 0.3 1.7 3.4 1.9 3.8 5.9 17.6 9.2 27.6 713305 191050 קיסריה 

2.  1.2 0.9 3.6 7.2 3.7 7.4 7.9 23.8 8.3 25.0 710965 190120 ות יםשד 

3.  0.4 0.3 1.7 3.4 2.1 4.2 7.6 22.8 10.5 31.5 715699 191834 זרקא-ג'סר א 

9.  0.8 0.6 2.4 4.8 3.0 6.1 8.5 25.5 9.7 29.1 705984 191372 נווה חיים 

5.  0.5 0.4 1.3 2.6 1.9 3.8 5.9 17.7 6.5 19.6 704836 192574 חדרה 

6.  0.6 0.4 2.3 4.5 2.4 4.8 11.2 33.6 11.3 33.8 704942 189431 גבעת אולגה 

5.  1.0 0.8 2.1 4.3 2.6 5.2 9.4 28.2 10.3 30.9 712884 192645 אור עקיבא 

5.  0.7 0.5 1.6 3.2 1.7 3.4 6.6 19.65228 6.8 20.3 714975 193160 בית חנניה 
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 +(1015תידי )שנת : תרחיש שגרתי ע3תרחיש 

 פליטות מהמתקנים המופעלים בגז טבעי ומנועי הדיזל

 +1015)פליטות מהמתקנים המופעלים בגז טבעי ומנועי דיזל( שנת  XNO: תוצאות הרצת המודל למזהם תחמוצות חנקן 20-4.2.4טבלה 

סביבה   תקן
240 

 סביבה 
240  

 30יעד   520סביבה   520סביבה  

 מס"ד
 

 קורדינטה מיקום
X 

קורדינטה 
Y 

ריכוז מרבי 
 חצי שעתי

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
חצי שעתי 

% 

ריכוז מרבי 
חצי שעתי 

 שני
 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה חצי 

 שעתי %

ריכוז מרבי 
יממתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה 

 יממתי %

ריכוז מרבי 
 יממתי שני
 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה 

 יממתי %

ריכוז מרבי 
שנתי 

 "קמק"ג/מ

אחוז מערך 
 יעד שנתי %

 

 

מיקום ערכי 
המקסימום 

עבור זמן 
 0.3 0.1         711197 191335 מיצוע שנתי

 

מיקום ערכי 
המקסימום 

עבור זמני 
מיצוע חצי 
    0.5 3.1 0.6 3.3 5.0 47.0 5.0 47.4 710197 191085 שעתי ויממתי

5.  
 0.2 0.1 0.2 1.0 0.2 1.0 0.9 8.0 0.9 8.4 713305 191050 קיסריה

2.  0.2 0.0 0.2 1.1 0.2 1.1 0.9 8.4 1.0 9.2 710965 190120 שדות ים 
3.  0.2 0.0 0.2 1.1 0.2 1.1 1.0 9.1 1.3 12.3 715699 191834 זרקא-ג'סר א 
9.  0.1 0.0 0.1 0.7 0.2 0.9 0.8 7.6 0.9 8.8 705984 191372 נווה חיים 
5.  0.2 0.0 0.3 1.6 0.3 1.6 2.8 25.9 2.8 25.9 704836 192574 חדרה 
6.  0.2 0.0 0.1 0.7 0.1 0.8 0.9 8.6 0.9 8.6 704942 189431 גבעת אולגה 
5.  0.1 0.0 0.1 0.8 0.1 0.8 0.8 7.4 0.8 7.4 712884 192645 אור עקיבא 
5.  0.1 0.0 0.1 0.8 0.2 0.9 0.8 7.8 1.0 9.7 714975 193160 בית חנניה 
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1015+16שנת  –)פליטות מהמתקנים המופעלים בגז טבעי ומנועי הדיזל(  2SOצת המודל למזהם גופרית דו חמצנית : תוצאות הר22-4.2.4טבלה 
 

 –יעד   תקן
500 

 –יעד  
500 

סביבה  
350 

סביבה  
350 

סביבה  
350 

סביבה  
215 

סביבה   10יעד 
215 

סביבה   10יעד 
20 

 ריכוז מרבי X Y מיקום מס"ד
  –דקות  20

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
ערך מ

 20יעד 
דקות 

% 

ריכוז 
 20 מרבי

 –דקות 
 ריכוז שני

 מק"ג/
 מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
20 

דקות 
% 

ריכוז 
 מרבי

  –שעתי 
 מק"ג/

 מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
שעתי 

% 

ריכוז 
 מרבי

שעתי 
 שני 

 מק"ג/
 מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
שעתי 

% 

 22.2אחוזון 
שעתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
שעתי 

% 

ריכוז 
-מרבי

 יממתי
 מק"ג/

 מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
יממתי 

% 

אחוז 
מערך 

יעד 
יממתי 

% 

–ריכוז שני 
יממתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
יממתי 

% 

אחוז 
מערך 

יעד 
יממתי 

% 

-ריכוז מרבי
שנתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
 שנתי %

 

מיקום ערכי 
המקסימום 

עבור זמן 
מיצוע שעתי 

 59-ו שני
  710697 192335 דקות

 5.0 5.5   

0.3 0.1 

        

   

 

מיקום ערכי 
המקסימום 

עבור זמני 
מיצוע שעתי 

    0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1    0.1 0.4   0.1 0.5 710197 191085 ויממתי

5.  0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 713305 191050 קיסריה 

2.  0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 710965 190120 שדות ים 

3.  
-ג'סר א

 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.3 715699 191834 זרקא

9.  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 705984 191372 נווה חיים 

5.  0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 704836 192574 חדרה 

6.  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 704942 189431 גבעת אולגה 

5.  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 712884 192645 אור עקיבא 

5.  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 714975 193160 בית חנניה 

 

 תוצאות הרצת המודל עבור המתחם הדרומי

 רקע –: מצב קיים 2. תרחיש 2

 בהמשך 5.9.9-25 -ו 5.9.9-25בטבלאות  5.9.9ניתן לראות בפרק  - NOXתוצאות הרצת המודל למזהם 

 בהמשך. 5.9.9-39בטבלאות  5.9.9ניתן לראות בפרק  - SO2תוצאות הרצת המודל למזהם 

                                                 

16
 5עבור ריכוזים זניחים צוין ריכוז   
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 מט"ש מרץ. –לתסקיר השפעה על הסביבה  9.5.9-2 -ו 9.5.9-5בטבלאות  9.5.9ניתן לראות בפרק  - תוצאות הרצת המודל למזהם חלקיקים

 פליטות מהמתקנים לטיפול בגז טבעי וממנועי הדיזל –(1014-1022: תרחיש שגרתי עתידי )שנים 1תרחיש 

 פליטות מהמתקנים לטיפול בגז טבעי וממנועי הדיזל

 )פליטות מהמתקנים לטיפול בגז טבעי וממנועי הדיזל(  XNO: תוצאות הרצת המודל למזהם תחמוצות חנקן 21-4.2.4טבלה 

 סביבה  240סביבה   תקן
240  

 30יעד   520סביבה   520סביבה  

 מס"ד
 

 קורדינטה מיקום
X 

קורדינטה 
Y 

ריכוז מרבי 
 חצי שעתי

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה חצי 

 שעתי %

ריכוז מרבי 
חצי שעתי 

 שני
 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה חצי 

 שעתי %

ריכוז מרבי 
יממתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה 

 יממתי %

ריכוז מרבי 
 יממתי שני
 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה 

 יממתי %

ריכוז מרבי 
שנתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
 יעד שנתי %

 

 

מיקום ערכי 

המקסימום עבור 

 0.2 0.1         700710 188923 זמני מיצוע שנתי 

 

מיקום ערכי 

המקסימום עבור 

זמני מיצוע חצי 

         6.4 59.7     693984 187601 שעתי שני

 

ם ערכי מיקו

המקסימום עבור 

זמני מיצוע חצי 

שעתי מרבי 

   0.4 2.2 0.5 3.0     7.1 66.4 694710 188173 ויממתי

5.  0.1 0.0 0.1 0.8 0.2 0.9 1.1 9.9 1.1 10.1 694800 187200 נתניה צפון 

2.  0.2 0.1 0.4 2.2 0.4 2.2 6.4 59.7 6.4 59.8 693984 187601 נתניה דרום 

3.  0.2 0.1 0.3 1.8 0.5 2.5 3.7 34.7 3.7 34.8 696464 187004 חבצלת השרון 

9.  0.2 0.0 0.2 0.9 0.2 1.1 1.1 10.0 1.1 10.2 698504 187810 בית חרות 

5.  0.2 0.0 0.2 0.9 0.2 1.1 1.0 9.8 1.1 10.0 698743 188855 כפר ויתקין 

6.  0.2 0.0 0.3 1.6 0.3 1.6 4.0 37.6 4.7 44.2 696114 188450 גבעת שפירא 

5.  0.1 0.0 0.2 1.0 0.2 1.0 0.9 8.4 1.1 10.2 701509 188068 מכמורת 
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 )פליטות מהמתקנים לטיפול בגז טבעי ומנועי הדיזל( 2SO: תוצאות הרצת המודל למזהם גופרית דו חמצנית 23-4.2.4טבלה 

 –יעד   תקן
500 

 –יעד  
500 

סביבה  
350 

סביבה  
350 

סביבה  
350 

סביבה  
215 

סביבה   10ד יע
215 

סביבה   10יעד 
20 

ריכוז  X Y מיקום מס"ד
 20 מרבי

  –דקות 
 מק"ג/

 מ"ק

אחוז 
מערך 
 20יעד 
דקות 

% 

ריכוז 
 20 מרבי

 –דקות 
 ריכוז שני

 מק"ג/
 מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
20 

דקות 
% 

 ריכוז מרבי
  –שעתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
שעתי 

% 

 ריכוז מרבי
 שעתי שני 
 מק"ג/מ"ק

ז אחו
מערך 

סביבה 
שעתי 

% 

 22.2אחוזון 
שעתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
 שעתי %

ריכוז 
-מרבי

יממתי 
 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
יממתי 

% 

אחוז 
מערך 

יעד 
יממתי 

% 

ריכוז שני 
יממתי –

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
 יממתי %

אחוז 
מערך יעד 

 יממתי %

ריכוז 
שנתי -מרבי

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
 תי %שנ

 

מיקום ערכי 

המקסימום 

עבור כל זמני 

 המיצוע

187923 694460         0.1 0.0         

 
185673 700710                   0.0 0.0 

 
185673 698710              0.0 0.0 0.1    

 
185673 697710           0.0 0.0 0.2       

 
188173 694710   0.5 0.1   0.4 0.1            

 
185673 702460 0.7 0.1   0.5 0.1               

 
 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 694800 187200 נתניה צפון

 
 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1 0.5 693984 187601 נתניה דרום

 

חבצלת 

 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.4 696464 187004 השרון

 
 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.4 698504 187810 בית חרות

 
 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.2 0.1 0.3 698743 188855 כפר ויתקין

 

גבעת 

 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.4 696114 188450 שפירא

 
 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.2 0.1 0.3 701509 188068 מכמורת

 

  



 

100  

 ( 17)פליטות ממנועי הדיזל בלבד PMוצאות הרצת המודל למזהם חלקיקים : ת24-4.2.4טבלה 

יעד/סביבה   תקן
– 300 

 -יעד/סביבה  
300 

יעד/סביבה  
- 100 

יעד/סביבה  
- 100 

יעד/סביב 
 15ה 

 מס"ד
 3ריכוז  X Y מיקום

  – שעות
מק"ג/מ"

 ק

אחוז מערך 
שעות  3של 

% 

 שעות 3ריכוז 
 ריכוז שני –

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
שעות  3של 

% 

ריכוז 
מירבי 
יממתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
 יממתי %

–ריכוז שני 
יממתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה 

 יממתי %

ריכוז 
-מרבי

שנתי 
 מק"ג/מ"ק

מערך  %
סביבה 

 שנתי 

 

מיקום ערכי 
המקסימום 

עבור כל זמני 
 המיצוע

187601 693984     1.9 0.6             

 
188923 700710                 0.0 0.0 

 
188173 694710         0.3 0.2 0.2 0.1     

 
188423 697210 2.3 0.8                 

1 
 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.5 0.2 0.6 694800 187200 נתניה צפון

2 
 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.6 1.9 0.6 1.9 693984 187601 נתניה דרום

3 

חבצלת 
 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.3 0.4 1.1 0.4 1.3 696464 187004 השרון

4 
 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.5 0.2 0.5 698504 187810 בית חרות

5 
 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 0.5 698743 188855 כפר ויתקין

6 
 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.4 1.2 0.5 1.4 696114 188450 גבעת שפירא

7 
 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.5 0.2 0.5 701509 188068 מכמורת

 

  

                                                 

17
 ממתקן לטיפול בגז טבעי קיימות פליטות חלקיקים ממנועי הדיזל בלבד  



 

101  

 פליטות מהרקע ופליטות מהמתקנים לטיפול בגז טבעי וממנועי הדיזל –(1014-1022תרחיש שגרתי )שנים 

 ל בגז טבעי וממנועי הדיזל( )פליטות מהרקע )מקורות מוקדיים( מהמתקנים לטיפו XNO: תוצאות הרצת המודל למזהם תחמוצות חנקן 25-4.2.4טבלה 

סביבה   תקן
240 

 סביבה 
240  

 30יעד   520סביבה   520סביבה  

 מס"ד
 

 קורדינטה מיקום
X 

קורדינטה
Y 

ריכוז מרבי 
 חצי שעתי

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
חצי שעתי 

% 

ריכוז מרבי 
חצי שעתי 

 שני
 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
חצי 

 שעתי %

ריכוז מרבי 
יממתי 
 מ"קמק"ג/

אחוז מערך 
סביבה 

 יממתי %

ריכוז מרבי 
 יממתי שני
 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה 

 יממתי %

ריכוז מרבי 
שנתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
 יעד שנתי %

 

מיקום ערכי 
המקסימום 
עבור כל 

 זמני המיצוע

מיקום ערכי 
המקסימום 

עבור זמני 
המיצוע 

היממתים 
 13.2 4.0 5.2 29.0 5.9 33.0      700960 190173 והשנתיים

מיקום ערכי 
המקסימום 

עבור זמני 
המיצוע החצי 

          25.9 243.8 25.9 243.9 692210 190173 שעתיים

5.  0.8 0.2 0.4 2.2 0.5 3.1 2.2 20.3 2.3 21.8 694800 187200 נתניה צפון 

2.  1.5 0.5 0.9 5.3 1.0 5.5 8.2 77.1 8.3 78.0 693984 187601 נתניה דרום 

3.  0.7 0.2 0.4 2.0 0.5 2.6 3.7 34.7 3.7 34.8 696464 187004 חבצלת השרון 

9.  0.9 0.3 0.4 2.0 0.6 3.2 1.8 17.0 1.8 17.1 698504 187810 בית חרות 

5.  0.8 0.2 0.3 1.7 0.3 1.9 2.0 18.6 2.0 18.8 698743 188855 כפר ויתקין 

6.  0.8 0.2 0.4 2.1 0.4 2.5 4.4 41.8 4.7 44.2 696114 188450 גבעת שפירא 

5.  1.2 0.4 0.5 2.6 0.6 3.5 1.8 16.5 1.8 16.5 701509 188068 מכמורת 

 

  



 

102  

 )פליטות מהרקע )מקורות מוקדיים( מהמתקנים לטיפול בגז טבעי וממנועי הדיזל(  2SO: תוצאות הרצת המודל למזהם גופרית דו חמצנית 22-4.2.4טבלה 

 –יעד   תקן
500 

 –יעד  
500 

יבה סב 
350 

סביבה  
350 

סביבה  
350 

סביבה  
215 

סביבה   10יעד 
215 

סביבה   10יעד 
20 

ריכוז  X Y מיקום מס"ד
 20 מרבי

  –דקות 
מק"ג/מ"

 ק

אחוז 
מערך 

 20יעד 
דקות 

% 

ריכוז 
 20 מרבי

 –דקות 
ריכוז 

 שני
מק"ג/מ

 "ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
20 

דקות 
% 

ריכוז 
 מרבי

  –שעתי 
מק"ג/מ"

 ק

אחוז 
מערך 

 סביבה
שעתי 

% 

ריכוז 
 מרבי

שעתי 
 שני 

 מק"ג/
 מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
שעתי 

% 

אחוזון 
22.2 

שעתי 
 מק"ג/

 מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
 שעתי %

ריכוז 
-מרבי

יממתי 
 מק"ג/

 מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
יממתי 

% 

אחוז 
מערך 

יעד 
יממתי 

% 

ריכוז שני 
יממתי –

מק"ג/מ"
 ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
יממתי 

% 

אחוז 
מערך 

יעד 
יממתי 

% 

-ריכוז מרבי
שנתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
 שנתי %

 

מיקום ערכי 

המקסימום 

היממתים 

          700960 190173 והשנתיים 

   

99.2 79.3 495.8 87.6 70.1 438.2 12.0 20.1 

 

מיקום ערכי 

המקסימום 

עבור זמני 

המיצוע 

              92.3 323.0 197.4 690.7 197.4 691.0 197.7 988.4 197.8 988.8 692210 190173 השעתיים

1 
 1.1 0.6 34.9 5.6 7.0 49.2 7.9 9.8 11.2 39.3 16.4 57.3 17.6 61.7 16.4 82.0 17.6 88.2 694800 187200 נתניה צפון

2 

נתניה 

 2.2 1.3 86.3 13.8 17.3 88.7 14.2 17.7 29.6 103.7 62.5 218.7 63.2 221.2 62.6 313.0 63.3 316.6 693984 187601 דרום

3 

חבצלת 

 0.7 0.4 25.4 4.1 5.1 33.0 5.3 6.6 8.6 29.9 10.1 35.4 10.3 36.0 10.1 50.6 10.3 51.5 696464 187004 השרון

4 
 1.1 0.6 29.0 4.6 5.8 43.6 7.0 8.7 10.6 37.0 13.1 45.9 13.1 45.9 13.1 65.7 13.1 65.7 698504 187810 בית חרות

5 
 0.9 0.5 26.5 4.2 5.3 27.5 4.4 5.5 11.2 39.1 14.3 49.9 14.5 50.6 14.3 71.5 14.5 72.5 698743 188855 כפר ויתקין

6 

גבעת 

 0.9 0.6 29.5 4.7 5.9 38.1 6.1 7.6 13.4 46.9 30.3 106.1 33.7 118.1 30.4 151.8 33.8 169.0 696114 188450 שפירא

7 
 1.6 0.9 38.4 6.1 7.7 52.7 8.4 10.5 11.8 41.2 12.2 42.9 12.2 42.9 12.3 61.4 12.3 61.4 701509 188068 מכמורת



 

103  

 )פליטות מהרקע )מקורות מוקדיים( וממנועי הדיזל(  PM: תוצאות הרצת המודל למזהם חלקיקים 21-4.2.4טבלה 

יעד/סביבה   תקן
– 300 

 -יעד/סביבה  
300 

יעד/סביבה  
- 100 

יעד/סביבה  
- 100 

יעד/סביב 
 15ה 

 3ריכוז  X Y מיקום מס"ד
  – שעות

 מק"ג/
 מ"ק

אחוז מערך 
שעות  3של 

% 

 שעות 3ריכוז 
 ריכוז שני –

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
שעות  3של 

% 

ריכוז 
מירבי 
יממתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
 יממתי %

–ריכוז שני 
יממתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה 

 יממתי %

ריכוז 
-מרבי

שנתי 
 מק"ג/מ"ק

מערך  %
סביבה 

 שנתי 

 

כי מיקום ער
המקסימום 

עבור זמן 
 3מיצוע של 

 92.2     695210 190673 שעות
  

30.7             

 

מיקום ערכי 
המקסימום 

היממתים 
 3.1 2.3 8.4 16.9           696960 190673 ושנתיים 

 

מיקום ערכי 
המקסימום 

עבור זמן 
         10.3 20.7        697210 190673 מיצוע יממתי 

1 

מיקום ערכי 
המקסימום 

עבור זמן 
 3מיצוע של 

               35.5 106.6 694960 190673 שעות מרבי

 0.3 0.2 0.9 1.8 1.1 2.1 3.3 10.0 3.6 10.8 694800 187200 נתניה צפון 2

 0.3 0.2 1.3 2.6 1.3 2.7 3.4 12.7 5.3  16.0 693984 187601 נתניה דרום 3

4 
חבצלת 

 0.2 0.2 1.2 2.4 1.2 2.5 4.7 14.2 5.4 16.1 696464 187004 השרון

 0.3 0.3 1.6 3.1 1.7 3.4 6.8 20.5 7.3 22.0 698504 187810 בית חרות 5

 0.3 0.2 1.8 3.6 1.9 3.8 7.4 22.3 9.8 29.4 698743 188855 כפר ויתקין 6

 0.3 0.2 1.0 2.0 1.4 2.7 4.8 14.5 5.0 15.1 696114 188450 גבעת שפירא 7

 0.2 0.1 0.6 1.1 0.6 1.1 2.0 6.1 2.4 7.1 701509 188068 מכמורת 8

 



 

104  

 )פליטות מהרקע )מקורות מוקדיים וכלי רכב( וממנועי הדיזל(  PM: תוצאות הרצת המודל למזהם חלקיקים 28-4.2.4טבלה 

יעד/סביבה   תקן
– 300 

 -יעד/סביבה  
300 

יעד/סביבה  
- 100 

יעד/סביבה  
- 100 

יעד/סביב 
 15ה 

 מס"ד
 3ריכוז  X Y מיקום

  – שעות
מק"ג/מ"

 ק

אחוז מערך 
שעות  3של 

% 

 שעות 3ריכוז 
 ריכוז שני –

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
שעות  3של 

% 

ריכוז 
מירבי 
יממתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
 יממתי %

–ריכוז שני 
יממתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה 

 יממתי %

ריכוז 
-מרבי

שנתי 
 מק"ג/מ"ק

מערך  %
סביבה 

 שנתי 

 

כי מיקום ער
המקסימום 

         36.7 73.4         692960 187923 היממתים 

1 

מיקום ערכי 
המקסימום 

עבור שאר 
 10.9 8.1 32.6 65.2     142.2 426.6 157.4 472.3 702960 189423 ערכי המיצוע 

2 
 0.5 0.4 2.0 3.9 2.0 4.0 7.7 23.1 8.9 26.6 694800 187200 נתניה צפון

3 
 0.6 0.4 1.9 3.8 2.6 5.2 6.1 18.2 6.5 19.5 693984 187601 נתניה דרום

4 

חבצלת 
 0.6 0.4 1.9 3.8 2.2 4.3 8.9 26.8 10.0 30.1 696464 187004 השרון

5 
 1.4 1.1 2.8 5.6 3.0 6.1 14.0 42.0 14.6 43.8 698504 187810 בית חרות

6 
 0.7 0.5 2.4 4.8 2.6 5.1 9.8 29.4 11.4 34.3 698743 188855 כפר ויתקין

7 
 1.1 0.8 2.2 4.5 2.3 4.5 7.0 21.0 8.4 25.1 696114 188450 גבעת שפירא

8 
 0.4 0.3 1.4 2.8 1.4 2.9 6.3 18.9 6.5 19.5 701509 188068 מכמורת



 

105  

 +(1015: תרחיש שגרתי עתידי )שנת 1תרחיש 

 פליטות מהמתקנים המופעלים בגז טבעי ומנועי הדיזל

 +1015)פליטות מהמתקנים המופעלים בגז טבעי ומנועי דיזל( שנת  XNOצת המודל למזהם תחמוצות חנקן : תוצאות הר22-4.2.4טבלה 

 סביבה  240סביבה   תקן
240  

 30יעד   520סביבה   520סביבה  

 מס"ד
 

 קורדינטה מיקום
X 

קורדינטה 
Y 

ריכוז 
מרבי חצי 

 שעתי
מק"ג/מ"

 ק

אחוז מערך 
סביבה חצי 

 שעתי %

ריכוז מרבי 
י חצי שעת

 שני
 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה חצי 

 שעתי %

ריכוז מרבי 
יממתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה 

 יממתי %

ריכוז מרבי 
 יממתי שני
 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה 

 יממתי %

ריכוז מרבי 
שנתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
 יעד שנתי %

 

 
מיקום ערכי 
המקסימום 
עבור כל 
 זמני המיצוע

187601 693984   59.8 6.4        

 188923 700710           0.1 0.3 

 188173 694710 66.4 7.1     3.0 0.5 2.2 0.4  0.0 

5.  0.2 0.0 0.1 0.8 0.2 0.9 1.1 9.9 1.1 10.1 694800 187200 נתניה צפון 

2.  0.2 0.1 0.4 2.2 0.4 2.2 6.4 59.8 6.4 59.8 693984 187601 נתניה דרום 

3.  
חבצלת 

 0.2 0.1 0.3 1.8 0.5 2.5 3.7 34.7 3.7 34.8 696464 187004 השרון

9.  0.2 0.1 0.2 1.0 0.2 1.1 1.1 10.2 1.1 10.8 698504 187810 בית חרות 

5.  0.2 0.1 0.2 0.9 0.2 1.1 1.0 9.8 1.1 10.0 698743 188855 כפר ויתקין 

6.  
גבעת 
 0.2 0.1 0.3 1.6 0.3 1.6 4.0 37.6 4.7 44.3 696114 188450 שפירא

5.  0.2 0.1 0.2 1.0 0.2 1.1 0.9 8.7 1.1 10.2 701509 188068 מכמורת 

  



 

106  

 +1015שנת  –)פליטות מהמתקנים המופעלים בגז טבעי ומנועי הדיזל(  2SO: תוצאות הרצת המודל למזהם גופרית דו חמצנית 10-4.2.4טבלה 

 –יעד   תקן
500 

 –יעד  
500 

סביבה  
350 

סביבה  
350 

סביבה  
350 

סביבה  
215 

סביבה   10יעד 
215 

סביבה   10יעד 
20 

מס"
 ד

ריכוז  X Y מיקום
 20 מרבי

  –דקות 
מק"ג/מ"

 ק

אחוז 
מערך 

 20יעד 
דקות 

% 

ריכוז 
 20 מרבי

 –דקות 
ריכוז 

 שני
מק"ג/מ

 "ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
20 

דקות 
% 

ריכוז 
 מרבי

  –שעתי 
מק"ג/מ"

 ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
שעתי 

% 

ריכוז 
 מרבי

שעתי 
 שני 

מק"ג/מ
 "ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
שעתי 

% 

אחוזון 
22.2 

שעתי 
מק"ג/מ"

 ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
 שעתי %

ריכוז 
-מרבי

יממתי 
מק"ג/מ"

 ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
יממתי 

% 

אחוז 
מערך 

יעד 
יממתי 

% 

ריכוז שני 
יממתי –

מק"ג/מ"
 ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
יממתי 

% 

אחוז 
מערך 

יעד 
יממתי 

% 

-ריכוז מרבי
שנתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
 שנתי %

 
מיקום ערכי 

המקסימום 

עבור כל 

 זמני המיצוע

186923 696710              0.0 0.0 0.1   

1 
185673 700710                   0.0 0.0 

2 
188423 697460           0.1 0.0            

3 
188173 694710 0.6 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1    0.0 0.0 0.1  0.0 0.0    

4 
 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 694800 187200 נתניה צפון

5 
 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1 0.5 693984 187601 נתניה דרום

6 

חבצלת 

 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.4 696464 187004 השרון

7 
 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 698504 187810 בית חרות

8 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 698743 188855 כפר ויתקין

9 

גבעת 

 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.4 696114 188450 שפירא

10 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 701509 188068 מכמורת
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.4.2.5 תוצאות ההרצה 

 מתחם צפוני

 דיון בתוצאות:

( עבור הפעלת המתקן שבמתחם הצפוני עולות המסקנות 9.5.9-55עד  9.5.9-5המודל )טבלאות מעיון בתוצאות הרצת 

 הבאות עבור כל אחד מהמזהמים ועל פי התרחישים שהוגדרו לעיל:

 חלקיקים

 : פליטות רקע 2תרחיש 

 חלקיקים -פליטות רקע 

חדרה של התסקיר ולכן, בסעיף זה, פליטות החלקיקים לא הורצו בבחינת איכות האוויר במצב קיים בפרק א' באזור 

לשם בחינת מצב איכות האוויר לפני הקמת המתקן לטיפול בגז טבעי, הורצו פליטות החלקיקים ממפעלים ומכלי רכב 

מציגה את תוצאות הרצת המודל ממקורות מוקדיים ומכלי רכב וטבלה  9.5.9-5ק"מ סביב התוכנית )טבלה  59ברדיוס 

רצת המודל ממקורות מוקדיים בלבד(. על פי תוצאות הרצת המודל ניתן לראות כי בהרצת מציגה את תוצאות ה 9.5.9-2

( קיימות חריגות בערכים המקסימליים בריכוזים 9.5.9-5המודל לפליטות ממקורות מוקדיים ומכלי רכב )טבלה 

. בהרצת המודל בהתאמה 55%-ובכ 49%-שעות שני ביחס לערכי הסביבה והיעד בכ 3ושל  מרבישעות  3ממוצעים של 

( לא נמצאו חריגות )תוצאות הערכים המקסימליים שנמצאו היו 9.5.9-2לפליטות ממקורות מוקדיים בלבד )טבלה 

 ביחס לערכי היעד והסביבה(.  55% -נמוכים מ

 (1022-1014: פליטות במצב תפעול שגרתי )שנים 1תרחיש 

 פליטות חלקיקים ממנועי דיזל

( לא נמצאו אף חריגות מערכי הסף. 9.5.9-5ר פליטות חלקיקים ממנועי הדיזל )טבלה על פי תוצאות הרצת המודל עבו

 הסף. ביחס לערך 5%-תוצאות הערכים המקסימליים היו קטנים מכ

 

 פליטות חלקיקים מהרקע )פליטות מוקדיות( ומהמתקנים המופעלים באמצעות מנועי הדיזל

מוקדיים בלבד( ומהמתקנים המופעלים באמצעות מנועי הדיזל על פי תוצאות הרצת המודל לפליטות חלקיקים מהרקע )

( 9.5.9-2טבלה  –( ניתן לראות כי )בדומה לתוצאות הרצת המודל ללא פליטות מהמתקן וממנועי הדיזל 9.5.9-5)טבלה 

 ביחס לערכי היעד והסביבה. 55%-לא נמצאו חריגות, כאשר תוצאות הערכים המקסימליים היו נמוכים מ

 

 יקים מהרקע )פליטות מוקדיות ומכלי רכב( ומהמתקנים המופעלים באמצעות מנועי הדיזלפליטות חלק

על פי תוצאות הרצת המודל עבור פליטות חלקיקים מהרקע )פליטות מוקדיות ומכלי רכב( ומהמתקנים המופעלים 

תקן וממנועי הדיזל, (, נמצא כי בדומה לתוצאות הרצת המודל ללא פליטות מהמ9.5.9-4באמצעות מנועי הדיזל )טבלה 

-שעות שני מערכי הסביבה והיעד בכ 3שעות מירבי ושל  3קיימות חריגות בערכים המקסימליים בריכוזים ממוצעים של 

בהתאמה. עם זאת, על פי תוצאות הרצת המודל לפליטות מהמתקן בלבד ניתן לראות כי באותה נקודה  55%-ובכ 45%

מיקרוגרם למטר קוב(, כמו כן,  399קוב )ערך סף היעד והסביבה הוא  מיקרוגרם למטר 9.64ריכוז החלקיקים הוא 

נקודה זו ממוקמת על כביש. כך, ניתן להסיק כי תוספת ריכוז החלקיקים מהמתקן לטיפול בגז טבעי מהמתחם הצפוני 

 זניחה.
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הם זה לא נבחן +( לא דווח על שינוי עתידי בפליטות החלקיקים ועל כן מז2925במצב תפעול שגרתי עתידי )שנים 

 לתקופה זו.

 סיכום חלקיקים

כנית בלבד באזור המתחם הצפוני השפעת המזהם חלקיקים העתידית מהתעל פי תוצאות הרצת המודל ניתן להסיק כי 

 )ללא הרקע( נמוכה מאוד.

 

 XNOתחמוצות חנקן 

 (1022-1014: פליטות במצב תפעול שגרתי )שנים 1תרחיש 

 ממנועי הדיזלפליטות תחמוצות חנקן מהמתקן ו

(, לא נמצאו חריגות 9.5.9-3על פי תוצאות הרצת המודל לפליטות של תחמוצות חנקן מהמתקן וממנועי הדיזל )טבלה 

 ביחס לערך הסף הסביבתי.  5%-היה ריכוז חצי שעתי והיה קטן מכ מערכי הסף. הערך המקסימלי שנמצא

 

 ופעלים בגז טבעי ממנועי הדיזלפליטת תחמוצות חנקן מהרקע )מוקדיים בלבד(, מהמתקנים המ

(, 9.5.9-6על פי תוצאות הרצת המודל לפליטות של תחמוצות חנקן מהמתקן ומהרקע )פליטות מוקדיות בלבד( )טבלה 

. אולם, בבחינת מיקום 9%-ובכ 55%-ניתן לראות כי קיימות חריגות בתוצאות החצי שעתיות המרביות והשניות בכ

 ניתן להבחין כי:חריגות אלו )על פי מפת השריג( 

 ק"מ(.  59 -אזור החריגה ממוקם מחוץ לטווח ההשפעה של המתקן לטיפול בגז הטבעי )מחוץ לטווח ה .5

בבחינת תוצאות הרצת המודל מהלפיד וממנועי דיזל בלבד נמצא כי באותו המיקום ריכוז המזהם תחמוצות  .2

 מיקרוגרם למטר קוב. 5.9חנקן למיצוע חצי שעתי מרבי הוא 

 תן להסיק כי תרומת הפליטות מהתכנית הממוקמת במתחם הצפוני נמוכה מאוד.לפיכך, ני

 

 +(1015: פליטות במצב תפעול שגרתי עתידי )שנים 3תרחיש 

 פליטות תחמוצות חנקן מהמתקנים המופעלים בגז טבעי 

רתי עתידי על פי תוצאות הרצת המודל עבור פליטות המזהם תחמוצות חנקן מהמתקן לטיפול בגז טבעי בתרחיש השג

השנים  5(, ניתן לראות כי התוצאות דומות לאלו של השנים הראשונות להפעלת מתקן הטיפול )9.5.9-59)טבלה 

 ( בהם לא יופעלו המדחסים.9.5.9-3טבלה  –הראשונות 

 NOXסיכום 

תו ומהפעל 2956-2929מהתוכנית בשנים  NOXעל פי תוצאות הרצת המודל ניתן להסיק כי השפעת פליטות המזהם 

 , נמוכה מאוד. 2925העתידית אחרי שנת 
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 2SOגופרית דו חמצנית 

 (1022-1014: פליטות במצב תפעול שגרתי )שנים 1תרחיש 

 פליטות גופרית דו חמצנית מהמתקן וממנועי הדיזל

צאו ( לא נמ9.5.9-9על פי תוצאות הרצת המודל עבור פליטות המזהם גופרית דו חמצנית מהמתקן וממנועי הדיזל )טבלה 

 ביחס לערכי הסף(. 9.5% -אף חריגות מערכי הסף ואף תוצאות הערכים המקסימליים היו נמוכים מאוד )פחות מ

 פליטות גופרית דו חמצנית מהרקע, מהמתקנים המופעלים בגז טבעי וממנועי הדיזל

( מראות כי 9.5.9-5תוצאות הרצת המודל לפליטות של גופרית דו חמצנית מהמתקן וממנועי הדיזל ומהרקע )טבלה 

קיימות מספר חריגות מערכי הסביבה והיעד, עם זאת על פי תוצאות ההרצה מהמתקן עצמו מהמתחם הצפוני, ניתן 

 לראות כי ריכוזי המזהם גופרית דו חמצנית זניחים. בהתאם ניתן לקבוע שההשפעה מהפעלת המתקן היא זניחה.

 

 +(1015: פליטות במצב תפעול שגרתי עתידי )שנים 3תרחיש 

 פליטות גופרית דו חמצנית מהמתקנים המופעלים בגז טבעי

על פי תוצאות הרצת המודל עבור פליטות המזהם גופרית דו חמצנית מהמתקן לטיפול בגז טבעי בתרחיש השגרתי עתידי 

ביחס  9.2% -( לא נמצאו אף חריגות מערכי הסף ואף תוצאות הערכים המקסימליים היו זניחות )פחות מ9.5.9-55)טבלה 

 לערך הסביבה(.

 SO2סיכום 

ומהפעלתו  2956-2929מהתוכנית בלבד, בשנים  SO2על פי תוצאות הרצת המודל ניתן להסיק כי השפעת פליטות המזהם 

 לערך, זניחה. 2925העתידית אחרי שנת 

 

 מתחם דרומי

 דיון בתוצאות:

המתקן שבמתחם הדרומי עולות המסקנות  ( עבור הפעלת9.5.9-29עד  9.5.9-52מעיון בתוצאות הרצת המודל )טבלאות 

 הבאות עבור כל אחד מהמזהמים ועל פי התרחישים שהוגדרו לעיל:

 חלקיקים

 (1022-1014: פליטות במצב תפעול שגרתי )שנים 1תרחיש 

 פליטות חלקיקים ממנועי דיזל

או אף חריגות מערכי הסף. ( לא נמצ9.5.9-59על פי תוצאות הרצת המודל עבור פליטות חלקיקים ממנועי הדיזל )טבלה 

 ביחס לערכי הסביבה והיעד. 9.5%-תוצאות הערכים המקסימליים היו קטנים מכ

 

 פליטות חלקיקים מהרקע )פליטות מוקדיות( ומהמתקנים המופעלים באמצעות מנועי הדיזל

ת מנועי הדיזל על פי תוצאות הרצת המודל לפליטות חלקיקים מהרקע )מוקדיים בלבד( ומהמתקנים המופעלים באמצעו

ביחס  36%-( ניתן לראות כי לא נמצאו חריגות, כאשר תוצאות הערכים המקסימליים היו קטנים מכ9.5.9-55)טבלה 

 לערכי היעד והסביבה.
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 פליטות חלקיקים מהרקע )פליטות מוקדיות ומכלי רכב( ומהמתקנים המופעלים באמצעות מנועי הדיזל

חלקיקים מהרקע )פליטות מוקדיות ומכלי רכב( ומהמתקנים המופעלים  על פי תוצאות הרצת המודל עבור פליטות

 שני שעות 3ושל  מירבי שעות 3באמצעות מנועי הדיזל, נמצאו חריגות בערכים המקסימליים בריכוזים ממוצעים של 

ניתן בהתאמה. עם זאת, על פי תוצאות הרצת המודל לפליטות מהמתקן בלבד  93%-ובכ 55% -מערכי הסביבה והיעד בכ

מיקרוגרם  399מיקרוגרם למטר קוב )ערך סף היעד והסביבה הוא  9.44לראות כי באותה נקודה ריכוז החלקיקים הוא 

למטר קוב(. כמו כן ניתן לראות כי אותה הנקודה ממוקמת על הכביש. כך, ניתן להסיק כי תוספת הפליטות מהתוכנית, 

 לריכוז החלקיקים בסביבה, נמוכה מאוד.

+( לא דווח על שינוי עתידי בפליטות החלקיקים ועל כן מזהם זה לא נבחן 2925שגרתי עתידי )שנים במצב תפעול 

 לתקופה זו.

 סיכום חלקיקים

על פי תוצאות הרצת המודל ניתן להסיק כי השפעת המזהם חלקיקים העתידית מהתוכנית בלבד באזור המתחם הדרומי 

 )ללא הרקע( נמוכה מאוד.

 

 XNOתחמוצות חנקן 

 (1022-1014: פליטות במצב תפעול שגרתי )שנים 1יש תרח

 פליטות תחמוצות חנקן מהמתקן וממנועי הדיזל

(, לא נמצאו חריגות 9.5.9-52על פי תוצאות הרצת המודל לפליטות של תחמוצות חנקן מהמתקן וממנועי הדיזל )טבלה 

 יחס לערך הסף הסביבתי. ב 5%-מערכי הסף. הערך המקסימלי שנמצא היה ריכוז חצי שעתי והיה קטן מכ

 

 פליטת תחמוצות חנקן מהרקע )מוקדיים בלבד(, מהמתקנים המופעלים בגז טבעי ממנועי הדיזל

(, 9.5.9-55על פי תוצאות הרצת המודל לפליטות של תחמוצות חנקן מהמתקן ומהרקע )פליטות מוקדיות בלבד( )טבלה 

 ביחס לערכי הסף. 26%-מלי שנמצא היה קטן מכניתן לראות כי לא קיימות חריגות בתוצאות והערך המקסי

 

 +(1015: פליטות במצב תפעול שגרתי עתידי )שנים 3תרחיש 

 פליטות תחמוצות חנקן מהמתקנים המופעלים בגז טבעי 

על פי תוצאות הרצת המודל עבור פליטות המזהם תחמוצות חנקן מהמתקן לטיפול בגז טבעי בתרחיש השגרתי עתידי 

ניתן לראות כי לא קיימות חריגות והתוצאות דומות לאלו של השנים הראשונות להפעלת מתקן  (,9.5.9-54)טבלה 

 ( בהם לא יופעלו המדחסים.9.5.9-52טבלה  –הטיפול )שמונה השנים הראשונות 

 NOXסיכום 

ומהפעלתו  2956-2929מהתוכנית בשנים  NOXעל פי תוצאות הרצת המודל ניתן להסיק כי השפעת פליטות המזהם 

 , במתחם הדרומי, נמוכה מאוד. 2925העתידית אחרי שנת 
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 2SOגופרית דו חמצנית 

 (1022-1014: פליטות במצב תפעול שגרתי )שנים 1תרחיש 

 פליטות גופרית דו חמצנית מהמתקן וממנועי הדיזל

( לא 9.5.9-53על פי תוצאות הרצת המודל עבור פליטות המזהם גופרית דו חמצנית מהמתקן וממנועי הדיזל )טבלה 

 ביחס לערכי הסף(. 9.2%-נמצאו אף חריגות מערכי הסף ואף תוצאות הערכים המקסימליים היו זניחים )היה קטן מכ

 

 פליטות גופרית דו חמצנית מהרקע, מהמתקנים המופעלים בגז טבעי וממנועי הדיזל

( מראות כי 9.5.9-56קע )טבלה תוצאות הרצת המודל לפליטות של גופרית דו חמצנית מהמתקן וממנועי הדיזל ומהר

קיימות מספר חריגות מערכי הסביבה והיעד, עם זאת על פי תוצאות ההרצה מהמתקן עצמו מהמתחם הדרומי, ניתן 

 לראות כי ריכוזי המזהם גופרית דו חמצנית זניחים. בהתאם ניתן לקבוע שההשפעה מהפעלת המתקן היא זניחה.

 

 +(1015תידי )שנים : פליטות במצב תפעול שגרתי ע3תרחיש 

 פליטות גופרית דו חמצנית מהמתקנים המופעלים בגז טבעי

על פי תוצאות הרצת המודל עבור פליטות המזהם גופרית דו חמצנית מהמתקן לטיפול בגז טבעי בתרחיש השגרתי עתידי 

 9.2%-)היה קטן מכ( לא נמצאו אף חריגות מערכי הסף ואף תוצאות הערכים המקסימליים היו זניחים 9.5.9-29)טבלה 

 ביחס לערכי הסף(.

 SO2סיכום 

ומהפעלתו  2956-2929מהתוכנית, בשנים  SO2על פי תוצאות הרצת המודל ניתן להסיק כי השפעת פליטות המזהם 

 לערך, מהמתחם הדרומי זניחה. 2925העתידית אחרי שנת 

 

 סיכום 

 פעלת מנועי הגז )מבחינת כל המזהמים שנבחנו:הפועלים על גז טבעי וה ,ניתן לסכם ולומר כי השפעתם של המתקנים

 באזורי המתחם הצפוני והדרומי על הסביבה נמוכה מאוד עד זניחה. תחמוצות חנקן וגופרית דו חמצנית(, חלקיקים, 

. כמו כן, TA Luft 2002 -חשוב לציין שבמספר מקרים שנבחנו נלקחו בחשבון אמצעי הפחתה שיאפשרו עמידה בתקני ה

תוכנית, על הקבלן המבצע יהיה לעמוד בתקני פליטה אלו או כל תקן פליטה עדכני אחר שיהיה מקובל על בעת יישום ה

 (.BATהמשרד להגנת הסביבה ולהשתמש בטכנולוגית ההפחתה הטובה ביותר )

 למקרי תפעול שגרתי מוצגים גם באמצעות איזופלטות ושריגים בנספח ו'. AERMOD -תוצאות הרצת מודל ה

.4.2.2 של מערכותתקלות או כ 

מקרי תקלה מוגדרים כמקרים בהם צפויה פליטה מוגברת של מזהמים דרך הלפיד לאוויר. במקרים אלו לא תופעל 

( והפליטות יפלטו ישירות לאטמוספירה. פרוט אודות Flare Gas Recovery Unit - FGRUמערכת מיחזור גזי הפליטה )

  ספח ב'.שבנ 4.9 -ו 6.9.5 ניתן לראות בסעיפים FGRU -מתקן ה
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 over-pressureרוב מקרי התקלה יסתיימו בפליטות מוגברות של גזי שריפה דרך הלפיד בתהליך של שחרור לחץ מוגבר )

relief( או שחרור הגז מהצנרת )blowdown סילוק הגז ושריפתו דרך הלפיד הינה דרך בטיחותית לסילוק הגזים .)

 שבנספח ב'. 59.6.6יף מהמתקן. פירוט אודות מקרי התקלה ניתן לראות בסע

.4.2.1 תיאור מצב איכות האוויר במקרה של תקלה 

שבנספח ב'. מתוך כל מקרי  59.6.6ומתוארים בסעיף  9.5.5-4כאמור, מקרי התקלה העלולים להתרחש מפורטים בטבלה 

 תקלה אלו נבחרו מקרי התקלה הגרועים ביותר.

 מקרי התקלה שנבחרו ונבחנו בפרק זה הינם:

 ור הגז מהמבנה העליון של פלטפורמה תקלה המצריכה שחר  -

 במקרה תקלה זה קצב הפליטה הוא הגבוה ביותר מבין כל מקרי התקלות. 

 (Operationalתקלה תפעולית ) -

 59-במקרה של תקלה תפעולית, משך פליטת המזהמים הוא הארוך ביותר מבין כל מקרי התקלה )למשך כ

זה היא הגבוהה ביותר מבין כל מקרי התקלה ועל כן  במקרה ותימים( ועל כן ניתן להניח כי כמות הפליט

 מקרה זה נבחר.

( הינה תקלה שבה קצב הפליטות קבועות ונמשכות לאורך זמן שמעל שעתיים Operationalכאמור, תקלה תפעולית )

ל (, לפיכך, לבחינת פיזור מזהמים ממקרה תקלה מסוג זה מתאימה הרצת מוד9.5.5-4ראה טבלה  –ימים  59-)למשך כ

  .AERMOD-ה

הינן תקלות המתאפיינות בפליטות בכמויות גדולות  שחרור הגז מהמבנה העליון של הפלטפורמהתקלות המצריכות 

(. למידול פיזור מזהמים של פליטות מוגברות למשכי זמן קצרים 9.5.5-4ראה טבלה  –לאורך זמן קצר )עד שעתיים

 .CULPUFF-מתאימה הרצת מודל ה

 

  CALPUFF -נתוני קלט למודל ה

 :נתונים מטאורולוגים

 מתחם צפוני:

. 2995למאי  26של היום הגרוע ביותר )מצב מחמיר( מבחינת פיזור מזהמים שחל ב WRFלמודל הוזן קובץ מטאורולוגי 

 מהתחנה נמל חדרה. 2995למאי  26 -כמו כן הוזנו נתונים מטאורולוגים לתאריך ה

 מתחם דרומי:

. 2994למאי  55של היום הגרוע ביותר )מצב מחמיר( מבחינת פיזור מזהמים שחל ב WRFלמודל הוזן קובץ מטאורולוגי 

 מהתחנה נמל חדרה. 2994למאי  55-כמו כן הוזנו נתונים מטאורולוגים לתאריך ה

 :שימושי קרקע

  http://edc2.usgs.gov/glcc/tablambert_euras_eur.phpמתוך האתר:  למודל הוזן קובץ שימושי קרקע

 :יהטופוגרפ

           /http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Africa    למודל הוזנו קבצי הטופוגרפיה מתוך האתר: 

http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Africa/
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 התרחישים לפיהם יורצו המודלים

גז טבעי, אולם קיימת אפשרות של פליטות ממנועי הדיזל.  במצבי תקלה לא צפויות פליטות מהמתקנים המופעלים על

 הינם: (AERMOD-לכן התרחישים שיבחנו בעת מצב תקלה )באמצעות מודל ה

 תרחישים לתקלה תפעולית: 

 פליטות מהמתקן לטיפול בגז טבעי )מלפיד וממנועי הדיזל( בעת התקלה בלבד. -

 ל( בעת התקלה ומהרקע )פליטות מוקדיות(.פליטות מהמתקן לטיפול בגז טבעי )מלפיד וממנועי הדיז -

 לתקלה המצריכה שחרור גז מהמבנה העליון של פלטפורמה הינם: CALPUFF -התרחישים שיורצו באמצעות מודל ה

 )מהלפיד וממנועי הדיזל( בעת התקלה בלבד. פליטות מהמתקן לטיפול בגז טבעי -

 עת התקלה ומהרקע )פליטות מוקדיות(.פליטות מהמתקן לטיפול בגז טבעי )מהלפיד וממנועי הדיזל( ב -

( AERMOD-לתרחישי התקלה התפעולית )שהורצו באמצעות מודל ה המתחם הצפוניתוצאות הרצות המודל עבור 

לתרחיש תקלה המצריכה שחרור גז  המתחם הצפוניותוצאות הרצות המודל עבור  9.5.5-9עד  9.5.5-5מוצגים בטבלאות 

 .9.5.5-5עד  9.5.5-5( מוצגים בטבלאות CALPUFF-רצו באמצעות מודל המהמבנה העליון של פלטפורמה )שהו

( AERMOD-לתרחישי התקלה התפעולית )שהורצו באמצעות מודל ה המתחם הדרומיתוצאות הרצות המודל עבור 

לתרחיש תקלה המצריכה שחרור  המתחם הדרומיותוצאות הרצות המודל עבור  9.5.5-52עד  9.5.5-4מוצגים בטבלאות 

 .9.5.5-56עד  9.5.5-53( מוצגים בטבלאות CALPUFF-מהמבנה העליון של פלטפורמה )שהורצו באמצעות מודל הגז 
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 תוצאות הרצת המודל למתחם הצפוני

 (Operationalבמצב תקלה תפעולית ) NOXתוצאות הרצת המודל למזהם תחמוצות חנקן 

 מהלפיד וממנועי הדיזל בלבד –במצב תקלה  XNO: תוצאות הרצת המודל למזהם תחמוצות חנקן 2-4.2.1טבלה 

 סביבה  240סביבה   תקן
240  

 30יעד   520סביבה   520סביבה  

 מס"ד
 

 קורדינטה מיקום
X 

קורדינטה 
Y 

ריכוז מרבי 
 חצי שעתי

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה חצי 

 שעתי %

ריכוז מרבי 
חצי שעתי 

 שני
 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה חצי 

 שעתי %

בי ריכוז מר
יממתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה 

 יממתי %

ריכוז מרבי 
 יממתי שני
 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה 

 יממתי %

ריכוז מרבי 
 שנתי

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
 יעד שנתי %

 

מיקום ערכי 
המקסימום 

עבור זמן 
 0.9 0.3         712697 188335 מיצוע שנתי

 
מיקום ערכי 

המקסימום 
עבור זמן 

 מיצוע יממתי

188335 708197       3.5 0.6   

 188335 709697     5.2 0.9     

מיקום ערכי  
המקסימום 

עבור זמן 
מיצוע חצי 

 שעתי

191085 710197   47.2 5.0       

 
188335 713947 50.0 5.3         

5.  0.6 0.2 0.4 2.1 0.4 2.4 2.3 21.8 3.0 28.0 713305 191050 קיסריה 

2.  0.6 0.2 0.4 2.3 0.4 2.5 2.9 26.9 3.3 30.6 710965 190120 שדות ים 

3.  0.5 0.2 0.3 1.8 0.4 2.0 2.4 22.3 2.7 25.8 715699 191834 זרקא-ג'סר א 

9.  0.4 0.1 0.4 2.2 0.4 2.5 2.2 20.7 2.5 23.9 705984 191372 נווה חיים 

5.  0.4 0.1 0.3 1.7 0.4 2.3 2.8 25.9 2.8 25.9 704836 192574 חדרה 

6.  0.4 0.1 0.3 1.6 0.3 1.8 2.3 21.7 2.6 24.7 704942 189431 גבעת אולגה 

5.  0.5 0.2 0.3 1.7 0.3 1.9 2.3 21.5 2.4 22.6 712884 192645 אור עקיבא 

5.  0.4 0.1 0.2 1.4 0.2 1.4 2.3 21.5 3.2 30.0 714975 193160 בית חנניה 

 



 

115  

 מהלפיד, ממנועי הדיזל ורקע )מקורות מוקדים( –במצב תקלה  XNOתחמוצות חנקן : תוצאות הרצת המודל למזהם 1-4.2.1טבלה 

 סביבה  240סביבה   תקן
240  

 30יעד   520סביבה   520סביבה  

 מס"ד
 

 קורדינטה מיקום
X 

קורדינטה 
Y 

ריכוז מרבי 
 חצי שעתי

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה חצי 

 שעתי %

ריכוז מרבי 
חצי שעתי 

 שני
 מק"ג/מ"ק

מערך  אחוז
סביבה חצי 

 שעתי %

ריכוז מרבי 
יממתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה 

 יממתי %

ריכוז מרבי 
 יממתי שני
 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה 

 יממתי %

ריכוז מרבי 
 שנתי

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך יעד 

 שנתי %

 

מיקום ערכי 
המקסימום 

עבור זמן 
מיצוע יממתי 

 27.5 8.3 10.4 58.3 11.2 62.8     707447 192585 ושנתי

 

מיקום ערכי 
המקסימום 

עבור זמן 
מיצוע חצי 

         103.8 976.0 110.9 1042.7 708697 193335 שעתי

5.  2.0 0.6 0.8 4.5 0.8 4.6 3.9 36.2 4.9 45.9 713305 191050 קיסריה 

2.  2.8 0.8 0.7 3.9 0.7 4.0 5.9 55.5 6.0 56.3 710965 190120 שדות ים 

3.  1.4 0.4 0.4 2.3 0.5 2.6 2.9 27.7 3.1 29.2 715699 191834 זרקא-ג'סר א 

9.  2.5 0.8 1.4 8.1 1.7 9.8 8.1 76.2 8.8 82.5 705984 191372 נווה חיים 

5.  2.7 0.8 2.8 15.5 3.1 17.6 41.0 385.6 44.2 415.8 704836 192574 חדרה 

6.  1.6 0.5 0.8 4.7 0.9 4.9 5.1 47.7 5.8 54.6 704942 189431 גבעת אולגה 

5.  1.9 0.6 0.5 2.9 0.5 2.9 4.3 40.9 4.6 43.1 712884 192645 אור עקיבא 

5.  1.5 0.4 0.5 2.7 0.5 2.8 3.4 31.7 3.6 34.2 714975 193160 בית חנניה 
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 במצב תקלה תפעולית SO2תוצאות הרצת המודל למזהם תחמוצות חנקן 

 מהלפיד וממנועי הדיזל –במצב תקלה  2SOרית דו חמצנית : תוצאות הרצת המודל למזהם לגופ3-4.2.1טבלה 

 -יעד   תקן
500 

סביבה   500 -יעד  
350 

סביבה  
350 

סביבה  
350 

סביבה  
215 

סביבה   10יעד 
215 

סביבה   10יעד 
20 

 ריכוז מרבי X Y מיקום מס"ד
  –דקות  20

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 
 20יעד 
דקות 

% 

 ריכוז מרבי
 –דקות  20

 יריכוז שנ
 מק"ג/

 מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
דקות  20
% 

 ריכוז מרבי
  –שעתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
שעתי 

% 

 ריכוז מרבי
 שעתי שני 
 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
שעתי 

% 

 22.2אחוזון 
שעתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
 שעתי %

ריכוז 
-מרבי

יממתי 
 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
יממתי 

% 

אחוז 
מערך 

יעד 
ממתי י

% 

ריכוז שני 
יממתי –

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
 יממתי %

אחוז 
מערך יעד 

 יממתי %

ריכוז 
שנתי -מרבי

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
 שנתי %

 

מיקום ערכי 
המקסימום 

עבור זמן 
  712697 188335 מיצוע שנתי

               

0.0 0.0 

 

מיקום ערכי 
המקסימום 

עבור זמן 
מיצוע יממתי 

  708197 188335 שני

            

0.0 0.0 0.2 

 

  

 

מיקום ערכי 
המקסימום 

עבור זמן 
מיצוע יממתי 

 709697 188335 מרבי

          

0.0 0.0 0.2 

 

    

 

  

 

מיקום ערכי 
המקסימום 

עבור אחוזון 
44.4 191085 710197 

  

  

    

0.1 0.0    

 

  

 

 

 

מיקום ערכי 
המקסימום 

עבור זמן 
מיצוע שעתי 

דקות  59-ו
  710697 192335 שני

 

0.6 0.1 

  

0.3 0.1 

 

       

 

    

 

  

 

מיקום ערכי 
המקסימום 

עבור זמן 
מיצוע שעתי 

                    0.1 0.4   0.1 0.6 713947 188335 מרבי 59 -ו

5.  0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.2 0.1 0.3 713305 191050 קיסריה 

2.  0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 710965 190120 שדות ים 

3.  0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.2 0.1 0.3 715699 191834 זרקא-ג'סר א 

9.  0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.2 0.1 0.3 705984 191372 נווה חיים 

5.  0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 704836 192574 חדרה 

6.  0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.2 0.1 0.3 704942 189431 גבעת אולגה 

5.  0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 712884 192645 אאור עקיב 

5.  0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.2 0.1 0.3 714975 193160 בית חנניה 
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 מהלפיד, ממנועי הדיזל והרקע )מוקדיים בלבד( –לה במצב תק 2SO: תוצאות הרצת המודל למזהם לגופרית דו חמצנית 4-4.2.1טבלה 

 -יעד   תקן
500 

סביבה   500 -יעד  
350 

סביבה  
350 

סביבה  
350 

סביבה  
215 

סביבה   10יעד 
215 

סביבה   10יעד 
20 

 ריכוז מרבי X Y מיקום מס"ד
  –דקות  20

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 
 20יעד 
דקות 

% 

ריכוז 
 20 מרבי

 –דקות 
 ריכוז שני

"ג/מ"מק
 ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
דקות  20
% 

 ריכוז מרבי
  –שעתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
שעתי 

% 

 ריכוז מרבי
 שעתי שני 
 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
שעתי 

% 

 22.2אחוזון 
שעתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
 שעתי %

ריכוז 
-מרבי

יממתי 
 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
יממתי 

% 

אחוז 
מערך 

יעד 
יממתי 

% 

ריכוז שני 
יממתי –

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
 יממתי %

אחוז 
מערך יעד 

 יממתי %

ריכוז 
שנתי -מרבי

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
 שנתי %

 

מיקום ערכי 

המקסימום 

עבור זמני 

מיצוע יממתי 

  707447 192585 ושנתי

       

  150.7 120.6 753.5 138.4 110.8 692.2 18.4 30.7 

 

מיקום ערכי 

מקסימום ה

עבור אחוזון 

44.4 193335 708697  

       

355.5 101.6            

 

מיקום ערכי 

המקסימום 

עבור זמני 

מיצוע שעתי 

  708947 193335 שני

 

2821.7 564.3 

  

1971.9 563.4                 

 

מיקום ערכי 

המקסימום 

עבור זמני 

מיצוע שעתי 

                    601.8 2106.5   602.9 3014.3 708697 193335 מרבי

5.  0.8 0.5 34.3 5.5 6.9 45.6 7.3 9.1 10.4 36.4 18.9 66.3 26.5 92.9 19.0 94.9 26.6 132.9 713305 191050 קיסריה 

2.  1.4 0.8 40.0 6.4 8.0 41.8 6.7 8.4 14.5 50.8 32.0 112.0 32.5 113.7 32.1 160.3 32.5 162.7 710965 190120 שדות ים 

3.  0.5 0.3 16.7 2.7 3.3 24.5 3.9 4.9 5.2 18.1 16.1 56.4 17.2 60.1 16.1 80.6 17.2 86.0 715699 191834 זרקא-ג'סר א 

9.  1.8 1.1 89.1 14.3 17.8 114.2 18.3 22.8 26.7 93.3 35.2 123.2 47.6 166.6 35.3 176.3 47.7 238.4 705984 191372 נווה חיים 

5.  1.8 1.1 176.1 28.2 35.2 201.0 32.2 40.2 32.1 112.5 222.6 779.2 240.0 840.1 223.0 1115.0 240.4 1202.2 704836 192574 חדרה 

6.  1.0 0.6 43.7 7.0 8.7 46.2 7.4 9.2 16.4 57.2 24.3 85.0 27.5 96.3 24.3 121.6 27.6 137.8 704942 189431 גבעת אולגה 

5.  0.7 0.4 21.2 3.4 4.2 24.8 4.0 5.0 7.7 26.8 19.1 66.7 21.1 73.9 19.1 95.4 21.2 105.8 712884 192645 אור עקיבא 

5.  0.5 0.3 22.2 3.6 4.4 22.6 3.6 4.5 5.9 20.8 16.6 58.1 20.0 70.0 16.6 83.1 20.0 100.2 714975 193160 בית חנניה 
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 בנה העליון של פלטפורמהבמצב תקלה המצריכה שחרור גז מהמ NOXתוצאות הרצת המודל למזהם תחמוצות חנקן 

 מהלפיד וממנועי הדיזל בלבד –במצב תקלה  XNO: תוצאות הרצת המודל למזהם תחמוצות חנקן 5-4.2.1טבלה 

 סביבה  240סביבה   תקן
240  

 520סביבה  

 מס"ד
 

 X מיקום
(UTM) 

Y 
(UTM) 

ריכוז מרבי 
 חצי שעתי

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה חצי 

 שעתי %

ריכוז מרבי 
 תי שניחצי שע

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה חצי 

 שעתי %

ריכוז מרבי 
יממתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה 

 יממתי %

 

מיקום ערכי 
המקסימום עבור 
זמן מיצוע חצי 

 שנישעתי 
678725 3598375   28.3 3.0   

 

מיקום ערכי 
המקסימום עבור 
זמן מיצוע חצי 
שעתי מרבי 

 ויממתי
677975 3596625 87.3 9.3   3.6 0.7 

5.  0.2 1.3 0.8 7.2 2.7 25.0 3598960 678678 קיסריה 

2.  0.6 3.3 1.3 12.2 8.4 78.7 3596602 677797 שדות ים 

3.  0.2 1.1 0.7 6.2 1.9 18.0 3601371 679412 זרקא-ג'סר א 

9.  0.2 1.2 0.4 3.8 3.1 29.3 3591648 679151 נווה חיים 

5.  0.2 1.0 0.7 6.2 2.3 22.1 3590525 680377 חדרה 

6.  0.1 0.4 0.0 0.0 1.0 9.7 3590566 677232 גבעת אולגה 

5.  0.3 1.5 1.4 13.0 3.1 29.0 3598573 680281 אור עקיבא 

5.  0.3 1.4 1.8 16.5 2.4 22.6 3598583 680796 בית חנניה 
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 מנועי הדיזל ורקע )מקורות מוקדים(מהלפיד, מ –במצב תקלה  XNO: תוצאות הרצת המודל למזהם תחמוצות חנקן 2-4.2.1טבלה 

 סביבה  240סביבה   תקן
240  

 520סביבה  

 מס"ד
 

 X מיקום
(UTM) 

Y 
(UTM) 

ריכוז מרבי 
 חצי שעתי

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה חצי 

 שעתי %

ריכוז מרבי 
 חצי שעתי שני

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה חצי 

 שעתי %

ריכוז מרבי 
יממתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
ה סביב

 יממתי %

 

מיקום ערכי 

המקסימום 

עבור כל זמני 

 6.3 35.3 26.0 244.5 32.6 306.7 3593125 680725 המיצוע

5.  0.8 4.3 2.8 26.6 7.0 66.1 3598960 678678 קיסריה 

2.  0.6 3.6 1.3 12.2 8.4 78.7 3596602 677797 שדות ים 

3.  0.4 2.4 2.1 19.4 2.4 23.0 3601371 679412 זרקא-ג'סר א 

9.  1.0 5.6 4.1 38.1 5.3 49.8 3591648 679151 נווה חיים 

5.  1.1 6.3 3.4 31.6 5.0 47.1 3590525 680377 חדרה 

6.  0.1 0.5 0.3 3.3 1.0 9.7 3590566 677232 גבעת אולגה 

5.  0.6 3.1 1.9 17.9 5.0 47.2 3598573 680281 אור עקיבא 

5.  0.5 2.6 1.8 16.6 4.4 41.8 3598583 680796 בית חנניה 
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 מהלפיד וממנועי הדיזל בלבד –במצב תקלה  2SO: תוצאות הרצת המודל למזהם גופרית דו חמצנית 1-4.2.1טבלה 

 -יעד   תקן
500 

סביבה   500 -יעד  
350 

סביבה  
350 

סביבה  
215 

 10יעד 

 X מיקום מס"ד
(UTM) 

Y 
(UTM) 

 ריכוז מרבי
  –דקות  20

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 
 20יעד 
דקות 

% 

 ריכוז מרבי
 –דקות  20

 ריכוז שני
 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
דקות  20
% 

ריכוז 
 מרבי

  –שעתי 
מק"ג/מ"

 ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
 שעתי %

 ריכוז מרבי
 שעתי שני 
 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
שעתי 

% 

ריכוז 
-מרבי

יממתי 
 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
יממתי 

% 

אחוז 
מערך יעד 
 יממתי %

 

קום ערכי מי
המקסימום 

עבור זמני 
מיצוע 

 0.7 0.1 0.1         3596875 669975 יממתים

 

מיקום ערכי 
המקסימום 

עבור זמני 
מיצוע 

 59 -שעתיים ו
    0.3 1.1 0.7 2.4 0.7 3.5 0.7 3.5 3596375 669725 דקות

1 
 0.2 0.0 0.0 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.6 3598960 678678 קיסריה

2 
 0.2 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2 0.8 0.2 1.2 0.2 1.2 3596602 677797 ות יםשד

3 
 0.3 0.0 0.1 0.2 0.3 0.2 0.6 0.2 0.9 0.2 0.9 3601371 679412 זרקא-ג'סר א

4 
 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.4 3591648 679151 נווה חיים

5 
 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 3590525 680377 חדרה

6 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 3590566 677232 גבעת אולגה

7 
 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.4 3598573 680281 אור עקיבא

8 
 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 3598583 680796 בית חנניה
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 מהלפיד, ממנועי הדיזל ומהרקע )פליטות מוקדיות( –במצב תקלה  2SOוצאות הרצת המודל למזהם גופרית די חמצנית : ת8-4.2.1טבלה 

 -יעד   תקן
500 

סביבה   500 -יעד  
350 

סביבה  
350 

סביבה  
215 

 10יעד 

 X מיקום מס"ד
(UTM) 

Y 
(UTM) 

 ריכוז מרבי
  –דקות  20

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 
 20יעד 
דקות 

% 

 מרביריכוז 
 –דקות  20

 ריכוז שני
 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
דקות  20
% 

ריכוז 
 מרבי

  –שעתי 
מק"ג/מ"

 ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
 שעתי %

 ריכוז מרבי
 שעתי שני 
 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
שעתי 

% 

ריכוז 
-מרבי

יממתי 
 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
יממתי 

% 

אחוז 
מערך יעד 
 יממתי %

 

מיקום ערכי 

ם המקסימו

עבור כל זמני 

 376.2 60.2 75.2 137.2 480.3 151.1 528.9 151.4 756.8 151.4 756.8 3593125 680725 המיצוע

1 
 14.4 2.3 2.9 15.9 11.7 15.9 55.5 15.9 79.4 15.9 79.4 3598960 678678 קיסריה

2 
 1.5 0.2 0.3 1.5 1.1 1.5 5.4 1.5 7.7 1.5 7.7 3596602 677797 שדות ים

3 
 6.2 1.0 1.2 5.2 9.2 5.2 18.1 5.2 26.0 5.2 26.0 3601371 679412 זרקא-א ג'סר

4 
 24.8 4.0 5.0 11.6 31.7 11.6 40.7 11.6 58.2 11.6 58.2 3591648 679151 נווה חיים

5 
 27.1 4.3 5.4 10.3 21.5 10.3 36.2 10.3 51.7 10.3 51.7 3590525 680377 חדרה

6 
 1.9 0.3 0.4 1.9 2.6 1.9 6.6 1.9 9.5 1.9 9.5 3590566 677232 גבעת אולגה

7 
 7.7 1.2 1.5 4.3 15.1 4.3 15.1 4.3 21.6 4.3 21.6 3598573 680281 אור עקיבא

8 
 5.7 0.9 1.1 4.5 9.3 4.5 15.8 4.5 22.5 4.5 22.5 3598583 680796 בית חנניה
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 תוצאות הרצת המודל למתחם הדרומי

 (Operationalבמצב תקלה תפעולית ) NOXמוצות חנקן תוצאות הרצת המודל למזהם תח

 מהלפיד וממנועי הדיזל בלבד –במצב תקלה  XNO: תוצאות הרצת המודל למזהם תחמוצות חנקן 2-4.2.1טבלה 

 סביבה  240סביבה   תקן
240  

 30יעד   520סביבה   520סביבה  

 מס"ד
 

 קורדינטה מיקום
X 

קורדינטה 
Y 

ריכוז מרבי 
 חצי שעתי

 /מ"קמק"ג

אחוז מערך 
סביבה חצי 

 שעתי %

ריכוז מרבי 
חצי שעתי 

 שני
 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה חצי 

 שעתי %

ריכוז מרבי 
יממתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה 

 יממתי %

ריכוז מרבי 
 יממתי שני
 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה 

 יממתי %

ריכוז מרבי 
 שנתי

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
יעד שנתי 

% 

 

מיקום ערכי 
מקסימום ה

עבור כל זמני 
 המיצוע

185673 700710         0.3 0.9 

 185673 696210       3.4 0.6    

 185673 697710     5.1 0.9       

5.  187601 693984   59.8 6.4          

2.  188173 694710 66.3 7.1              

3.  0.5 0.1 0.4 2.4 0.5 2.9 2.6 24.2 2.9 27.5 694800 187200 נתניה צפון 

9.  0.5 0.1 0.4 2.5 0.5 2.7 6.4 59.8 6.4 59.8 693984 187601 נתניה דרום 

5.  
חבצלת 

 0.6 0.2 0.5 2.5 0.7 4.1 3.7 34.7 3.7 34.8 696464 187004 השרון

6.  0.6 0.2 0.4 2.3 0.5 2.6 2.5 23.6 3.2 30.5 698504 187810 בית חרות 

5.  0.5 0.2 0.3 1.9 0.4 2.0 2.4 22.8 2.8 26.5 698743 188855 כפר ויתקין 

5.  0.5 0.1 0.3 1.9 0.6 3.6 4.0 37.6 4.7 44.2 696114 188450 גבעת שפירא 

4.  0.6 0.2 0.4 2.1 0.4 2.3 2.4 22.3 3.0 28.5 701509 188068 מכמורת 
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 מהלפיד, ממנועי הדיזל ורקע )מקורות מוקדים( –במצב תקלה  XNO: תוצאות הרצת המודל למזהם תחמוצות חנקן 20-4.2.1טבלה 

 סביבה  240סביבה   תקן
240  

 30יעד   520סביבה   520סביבה  

 מס"ד
 

 קורדינטה מיקום
X 

קורדינטה 
Y 

ריכוז מרבי 
 חצי שעתי

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה חצי 

 שעתי %

ריכוז מרבי 
חצי שעתי 

 שני
 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה חצי 

 שעתי %

מרבי ריכוז 
יממתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה 

 יממתי %

ריכוז מרבי 
 יממתי שני
 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה 

 יממתי %

ריכוז מרבי 
 שנתי

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
 יעד שנתי %

 

מיקום ערכי 
המקסימום 

עבור זמני 
 המיצוע

יממתים 
 13.6 4.1 5.2 29.0 5.9 33.0     700960 190173 ושנתי

 

מיקום ערכי 
קסימום המ

עבור זמני 
החצי  המיצוע

         25.9 243.8 25.9 243.9 692210 190173 שעתיים

 1.1 0.3 0.5 3.0 0.5 3.1 2.6 24.2 2.9 27.5 694800 187200 נתניה צפון 

5.  1.8 0.5 0.9 5.3 1.0 5.6 8.2 77.0 8.3 77.9 693984 187601 נתניה דרום 

2.  
חבצלת 

 1.1 0.3 0.5 2.6 0.7 4.2 3.7 34.7 3.7 34.8 696464 187004 השרון

3.  1.3 0.4 0.5 2.9 0.6 3.2 2.5 23.6 3.2 30.5 698504 187810 בית חרות 

9.  1.1 0.3 0.4 2.0 0.4 2.2 2.4 22.8 2.8 26.5 698743 188855 כפר ויתקין 

5.  1.1 0.3 0.4 2.5 0.6 3.6 4.4 41.8 4.7 44.2 696114 188450 גבעת שפירא 

6.  1.6 0.5 0.6 3.3 0.6 3.5 2.4 22.3 3.0 28.5 701509 188068 תמכמור 
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 במצב תקלה תפעולית SO2תוצאות הרצת המודל למזהם תחמוצות חנקן 

 מהלפיד וממנועי הדיזל –במצב תקלה  2SO: תוצאות הרצת המודל למזהם לגופרית דו חמצנית 22-4.2.1טבלה 

 -יעד   תקן
500 

סביבה   500 -יעד  
350 

יבה סב 
350 

סביבה  
350 

סביבה  
215 

סביבה   10יעד 
215 

סביבה   10יעד 
20 

 ריכוז מרבי X Y מיקום מס"ד
  –דקות  20

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 
 20יעד 
דקות 

% 

 ריכוז מרבי
 –דקות  20

 ריכוז שני
 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
דקות  20
% 

 ריכוז מרבי
  –שעתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
שעתי 

% 

 וז מרביריכ
 שעתי שני 
 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
שעתי 

% 

 22.2אחוזון 
שעתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
 שעתי %

ריכוז 
-מרבי

יממתי 
 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
יממתי 

% 

אחוז 
מערך 

יעד 
יממתי 

% 

ריכוז שני 
יממתי –

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
 יממתי %

אחוז 
מערך יעד 

 יממתי %

ריכוז 
תי שנ-מרבי

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
 שנתי %

 

מיקום ערכי 

המקסימום 

עבור כל זמני 

 המיצוע

185673 697710           0.0 0.0 0.2      

 
185673 700460                 0.0 0.0 

 
185673 696210              0.0 0.0 0.1    

 
186923 696460           0.1 0.0          

 
188173 694710 0.6 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1             

1 
 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 694800 187200 נתניה צפון

2 
 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1 0.5 693984 187601 נתניה דרום

3 

חבצלת 

 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.4 696464 187004 השרון

4 
 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 698504 187810 בית חרות

5 
 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 698743 188855 כפר ויתקין

6 

גבעת 

 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.4 696114 188450 שפירא

7 
 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.2 0.1 0.3 701509 188068 מכמורת
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 מהלפיד, ממנועי הדיזל והרקע )מוקדיים בלבד( –במצב תקלה  2SOתוצאות הרצת המודל למזהם לגופרית דו חמצנית : 21-4.2.1טבלה 

 -יעד   תקן
500 

סביבה   500 -יעד  
350 

סביבה  
350 

סביבה  
350 

סביבה  
215 

סביבה   10יעד 
215 

סביבה   10יעד 
20 

 ריכוז מרבי X Y מיקום מס"ד
  –דקות  20

 מק"ג/מ"ק

 אחוז
מערך 
 20יעד 
דקות 

% 

 ריכוז מרבי
 –דקות  20

 ריכוז שני
 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
דקות  20
% 

 ריכוז מרבי
  –שעתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
שעתי 

% 

 ריכוז מרבי
 שעתי שני 
 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
שעתי 

% 

 22.2אחוזון 
שעתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
 שעתי %

ריכוז 
-מרבי

יממתי 
 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
יממתי 

% 

אחוז 
מערך 

יעד 
יממתי 

% 

ריכוז שני 
יממתי –

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
 יממתי %

אחוז 
מערך יעד 

 יממתי %

ריכוז 
שנתי -מרבי

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
 שנתי %

 

מיקום ערכי 

המקסימום 

עבור זמני 

 המיצוע

          700960 190173 יממתי ושנתי

   

99.16 79.3 495.8 87.64 70.1 438.2 12.0 20.1 

 

מיקום ערכי 

המקסימום 

עבור זמני 

 המיצוע

 55-שעתי ו

              92.3 323.0 197.4 690.7 197.4 691.0 197.7 988.4 197.8 988.8 692210 190173 דקות

1 
 1.1 0.6 34.9 5.6 6.99 49.2 7.9 9.85 11.2 39.3 16.4 57.3 17.6 61.7 16.4 82.0 17.6 88.2 694800 187200 נתניה צפון

2 
 2.2 1.3 86.1 13.8 17.22 88.6 14.2 17.71 29.6 103.4 62.3 218.2 63.1 220.8 62.5 312.3 63.2 316.0 693984 187601 נתניה דרום

3 

חבצלת 

 0.7 0.4 25.4 4.1 5.08 33.0 5.3 6.60 8.6 29.9 10.1 35.4 10.3 36.0 10.1 50.6 10.3 51.5 696464 187004 השרון

4 
 1.1 0.6 29.0 4.6 5.80 43.5 7.0 8.71 10.6 37.0 13.1 45.9 13.1 45.9 13.1 65.7 13.1 65.7 698504 187810 בית חרות

5 
 0.9 0.5 26.5 4.2 5.30 27.5 4.4 5.50 11.2 39.1 14.3 49.9 14.5 50.6 14.3 71.5 14.5 72.5 698743 188855 כפר ויתקין

6 

גבעת 

 0.9 0.6 29.5 4.7 5.90 38.1 6.1 7.63 13.4 46.9 30.3 106.1 33.7 118.1 30.4 151.8 33.8 169.0 696114 188450 ראשפי

7 
 1.6 0.9 38.4 6.1 7.69 52.7 8.4 10.55 11.8 41.2 12.2 42.9 12.2 42.9 12.3 61.3 12.3 61.3 701509 188068 מכמורת
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  במצב תקלה המצריכה שחרור גז מהמבנה העליון של פלטפורמה NOX תוצאות הרצת המודל למזהם תחמוצות חנקן

 מהלפיד וממנועי הדיזל בלבד –במצב תקלה  XNO: תוצאות הרצת המודל למזהם תחמוצות חנקן 23-4.2.1טבלה 

 סביבה  240סביבה   תקן
240  

 520סביבה  

 מס"ד
 

 X מיקום
(UTM) 

Y 
(UTM) 

ריכוז מרבי 
 חצי שעתי

 מק"ג/מ"ק

רך אחוז מע
סביבה חצי 

 שעתי %

ריכוז מרבי 
 חצי שעתי שני

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה חצי 

 שעתי %

ריכוז מרבי 
יממתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה 

 יממתי %

 

מיקום ערכי המקסימום 

חצי  עבור זמני המיצוע

 0.9 5.0 3.1 29.3   3584625 667225 שעתי שני ויממתי

 

מיקום ערכי המקסימום 

     5.2 49.2 3587625 677475 חצי שעתי יצועעבור זמן המ

5.  0.2 1.3 1.5 14.0 2.3 21.6 3580381 675210 נתניה צפון 

2.  0.1 0.7 0.4 4.1 1.5 13.7 3579574 675628 נתניה דרום 

3.  0.1 0.5 0.0 0.4 1.4 12.8 3582040 674980 חבצלת השרון 

9.  0.1 0.6 0.1 1.0 1.6 14.9 3584100 675744 בית חרות 

5.  0.1 0.7 0.0 0.4 2.0 18.4 3584357 676784 כפר ויתקין 

6.  0.1 0.6 0.0 0.2 1.6 15.0 3581720 676434 גבעת שפירא 

5.  0.0 0.2 0.0 0.3 0.4 3.5 3587100 675941 מכמורת 
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 ל ורקע )מקורות מוקדים(מהלפיד, ממנועי הדיז –במצב תקלה  XNO: תוצאות הרצת המודל למזהם תחמוצות חנקן 24-4.2.1טבלה 

 סביבה  240סביבה   תקן
240  

 520סביבה  

 מס"ד
 

 X מיקום
(UTM) 

Y 
(UTM) 

ריכוז מרבי 
 חצי שעתי

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה חצי 

 שעתי %

ריכוז מרבי 
 חצי שעתי שני

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה חצי 

 שעתי %

ריכוז מרבי 
יממתי 

 מק"ג/מ"ק

אחוז מערך 
סביבה 

 יממתי %

 
מיקום ערכי המקסימום 
עבור זמן מיצוע חצי שעתי 

 שני 
678475 3586625   41.4 4.4   

 

מיקום ערכי המקסימום 

עבור זמן מיצוע חצי שעתי 

 1.0 5.8   6.9 64.7 3577875 676725 מרבי ויממתי

5.  0.3 1.7 1.5 14.0 2.3 21.6 3580381 675210 נתניה צפון 

2.  0.2 1.1 0.4 4.1 1.5 13.7 3579574 675628 נתניה דרום 

3.  0.1 0.8 0.3 3.2 1.4 12.8 3582040 674980 חבצלת השרון 

9.  0.1 0.7 0.2 1.9 1.6 14.9 3584100 675744 בית חרות 

5.  0.2 0.9 0.2 2.3 2.0 18.5 3584357 676784 כפר ויתקין 

6.  0.2 1.0 0.4 4.0 1.6 15.0 3581720 676434 גבעת שפירא 

5.  0.1 0.4 0.4 3.4 0.4 3.5 3587100 675941 מכמורת 

 

 



 

128  

 מהלפיד וממנועי הדיזל בלבד –במצב תקלה  2SO: תוצאות הרצת המודל למזהם גופרית דו חמצנית 25-4.2.1טבלה 

 -יעד   תקן
500 

סביבה   500 -יעד  
350 

סביבה  
350 

סביבה  
215 

 10יעד 

 X מיקום מס"ד
(UTM) 

Y 
(UTM) 

 ריכוז מרבי
  –דקות  20

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 
 20יעד 
דקות 

% 

 ריכוז מרבי
 –דקות  20

 ריכוז שני
 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
דקות  20
% 

ריכוז 
 מרבי

  –שעתי 
 מק"ג/

 מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
 שעתי %

 ריכוז מרבי
 שעתי שני 
 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
שעתי 

% 

ריכוז 
-מרבי

יממתי 
 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
יממתי 

% 

וז אח
מערך יעד 
 יממתי %

 

מיקום ערכי 
המקסימום 

עבור זמן 
מיצוע חצי 
שעתי שני 

     3584625 667225 ויממתי

 

  0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 

 

מיקום ערכי 
המקסימום 

עבור זמן 
מיצוע שעתי 

      0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.6 3587625 677475 דקות 59-ו

5.  0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 3580381 675210 נתניה צפון 

2.  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 3579574 675628 נתניה דרום 

3.  
חבצלת 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 3582040 674980 השרון

9.  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 3584100 675744 בית חרות 

5.  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 3584357 676784 כפר ויתקין 

6.  
גבעת 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 3581720 676434 שפירא

5.  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3587100 675941 מכמורת 
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 מהלפיד, ממנועי הדיזל ומהרקע )פליטות מוקדיות( –במצב תקלה  2SOגופרית די חמצנית  : תוצאות הרצת המודל למזהם22-4.2.1טבלה 

 -יעד   תקן
500 

סביבה   500 -יעד  
350 

סביבה  
350 

סביבה  
215 

 10יעד 

 X מיקום מס"ד
(UTM) 

Y 
(UTM) 

 ריכוז מרבי
  –דקות  20

 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 
 20יעד 
דקות 

% 

 ריכוז מרבי
 –דקות  20

 ניריכוז ש
 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
דקות  20
% 

ריכוז 
 מרבי

  –שעתי 
מק"ג/מ"

 ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
 שעתי %

 ריכוז מרבי
 שעתי שני 
 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
שעתי 

% 

ריכוז 
-מרבי

יממתי 
 מק"ג/מ"ק

אחוז 
מערך 

סביבה 
יממתי 

% 

אחוז 
מערך יעד 
 יממתי %

 

מיקום ערכי 
המקסימום 

עבור זמן 
 78.2 12.5 15.6         3577625 676975 מיצוע יממתי

 

מיקום ערכי 
המקסימום 

עבור זמן 
מיצוע שעתי 

    30.2 105.8       3586625 678475 שני 

 

מיקום ערכי 
המקסימום 

עבור זמן 
מיצוע חצי 

 59-שעתי ו
      52.3 183.0 52.4 261.9 52.4 261.9 3577875 676725 דקות

5.  5.3 0.9 1.1 2.2 6.0 2.2 7.6 2.2 10.8 2.2 10.8 3580381 675210 נתניה צפון 

2.  5.8 0.9 1.2 1.8 6.2 1.8 6.5 1.9 9.3 1.9 9.3 3579574 675628 נתניה דרום 

3.  4.4 0.7 0.9 2.3 3.6 2.3 8.1 2.3 11.6 2.3 11.6 3582040 674980 חבצלת השרון 

9.  1.9 0.3 0.4 1.3 1.3 1.3 4.7 1.3 6.7 1.3 6.7 3584100 675744 בית חרות 

5.  3.2 0.5 0.6 1.8 5.8 1.8 6.2 1.8 8.9 1.8 8.9 3584357 676784 כפר ויתקין 

6.  7.0 1.1 1.4 2.9 7.2 2.9 10.1 2.9 14.5 2.9 14.5 3581720 676434 גבעת שפירא 

5.  3.6 0.6 0.7 2.4 5.3 2.4 8.5 2.4 12.1 2.4 12.1 3587100 675941 מכמורת 
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 דיון בתוצאות

 תחם צפונימ

 תוצאות הרצת המודל בעת מצב תקלה תפעולית

 פליטות של תחמוצות חנקן בעת תקלה תפעולית

 פליטות תחמוצות חנקן מהלפיד ומהמתקנים המופעלים באמצעות מנועי דיזל

על פי תוצאות הרצת המודל לפליטות של תחמוצות חנקן מהלפיד ומהמתקנים המופעלים באמצעות מנועי הדיזל 

 מערכי היעד והסביבה.  5.5%-( לא נמצאו חריגות כאשר תוצאות הערכים המקסימליים היו נמוכים מ9.5.5-5)טבלה 

 

 פליטות תחמוצות חנקן מהלפיד, ממנועי הדיזל ומהרקע

על פי תוצאות הרצת המודל לפליטות של תחמוצות חנקן מהלפיד, ממנועי הדיזל ומהרקע, שתוצאותיהן מופיעות 

מערך הסף  9%-וב 55%-ות חריגות בערכים המקסימליים החצי שעתיים המרביים והשני ב, קיימ9.5.5-2בטבלה 

 הסביבתי. אולם, בבחינת מיקום חריגות אלו )על פי מפת השריג( ניתן להבחין כי:

 ק"מ(.  59-אזור החריגה ממוקם מחוץ לטווח ההשפעה של המתקן לטיפול בגז הטבעי )מחוץ לטווח ה .5

דל מהלפיד וממנועי דיזל בלבד נמצא כי באותו המיקום ריכוז המזהם תחמוצות חנקן בבחינת תוצאות הרצת המו .2

 מיקרוגרם למטר קוב(. 499מיקרוגרם למטר קוב )ערך סף סביבתי חצי שעתי הוא  26למיצוע חצי שעתי מרבי הוא 

 לפיכך, ניתן להסיק כי תרומת הפליטות מהמתקן לטיפול בגז טבעי הממוקם במתחם הצפוני נמוכה.

 

 פליטות של גופרית דו חמצנית בעת תקלה תפעולית 

( לא היו חריגות 9.5.5-9עד  9.5.5-3על פי תוצאות הרצת המודל של גופרית דו חמצנית בעת תקלה תפעולית )טבלה 

ביחס לערכי היעד  9.6%-בהרצת פליטות מהלפיד וממנועי הדיזל )תוצאות הערכים המקסימליים היו קטנים מכ

ת זאת, בעת הרצת המודל לפליטות גופרית דו חמצנית מהלפיד, ממנועי הדיזל ומהרקע נמצאו, מלבד והסביבה(. לעומ

הערכים המקסימליים במיצוע שנתי, חריגות בכל הערכים המקסימליים. נמצא כי, בהרצת המודל לפליטות של גופרית 

ל לגופרית דו חמצנית מהמתקן דו חמצנית מהרקע בלבד החריגות היו דומות, אולם מכיוון שתוצאות הרצת המוד

לטיפול בגז טבעי ומנועי הדיזל בלבד היו זניחות ניתן להסיק כי תרומת הפליטות מהמתחם הצפוני, מבחינת המזהם 

 גופרית דו חמצנית, זניחה. 

 

 תוצאות הרצת המודל במצב תקלה המצריכה שחרור הגז מהמבנה העליון של פלטפורמה

 קלה המצריכה שחרור הגז מהמבנה העליון של פלטפורמהפליטות של תחמוצות חנקן במצב ת

 פליטות תחמוצות חנקן מהלפיד ומהמתקנים המופעלים באמצעות מנועי דיזל

על פי תוצאות הרצת המודל לפליטות מהלפיד ומנועי הדיזל במצב תקלה המצריכה שחרור הגז מהמבנה העליון של 

גות במזהם תחמוצות חנקן. תוצאות הערכים המקסימליים היו , לא נמצאו חרי9.5.5-5פלטפורמה, המופיעות בטבלה 

 ביחס לערכי היעד והסביבה.  4.5%-קטנים מכ
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 פליטות תחמוצות חנקן מהלפיד, מהמתקנים המופעלים באמצעות מנועי דיזל והרקע )פליטות מוקדיות(

המצריכה שחרור הגז מהמבנה על פי תוצאות הרצת המודל לפליטות ממנועי הדיזל והרקע )פליטות מוקדיות( בתקלה 

תוצאות הערכים המקסימליים היו ו, לא נמצאו חריגות, 9.5.5-6העליון של הפלטפורמה מהלפיד, המופיעות בטבלה 

 ביחס לערכי היעד והסביבה. 36%-קטנים מכ

 

 פליטות גופרית דו חמצנית מהלפיד ומהמתקנים המופעלים באמצעות מנועי דיזל

לפליטות מהלפיד ומנועי הדיזל בתקלה המצריכה שחרור הגז מהמבנה העליון של על פי תוצאות הרצת המודל 

, לא נמצאו חריגות במזהם גופרית דו חמצנית והתוצאות אף הציגו ערכים 9.5.5-5הפלטפורמה, המופיעות בטבלה 

 ביחס לערכי הסף(. 5%-זניחים )הערכים המקסימליים היו נמוכים מכ

 

 יד, מהמתקנים המופעלים באמצעות מנועי דיזל והרקע )פליטות מוקדיות(פליטות גופרית דו חמצנית מהלפ

על פי תוצאות הרצת המודל למזהם גופרית דו חמצנית לפליטות מהלפיד, מהמתקנים המופעלים באמצעות מנועי דיזל 

וצאות הרצת דקות. כאמור, על פי ת 59-, נמצאו חריגות בערכים השעתיים וה9.5.5-5והרקע )פליטות מוקדיות(, טבלה 

המודל מהתכנית בלבד בעת מצב תקלה, בהם נמצא כי ריכוזי הגופרית הדו חמצנית זניחות, ותוצאות הרקע בלבד 

מפרק א' לתסקיר, ניתן להסיק כי עיקר הזיהום אינו מגיע מהלפיד ומהמתקנים המופעלים באמצעות מנועי דיזל. יתר 

שחרור הגז  ת על הסביבה מהתוכנית בעת בתקלה המצריכהעל כך ניתן לומר כי השפעת המזהם גופרית דו חמצני

 מהמבנה העליון של הפלטפורמה, זניחה.

 

 מתחם דרומי

 פליטות של תחמוצות חנקן בעת תקלה תפעולית

 פליטות תחמוצות חנקן מהלפיד ומהמתקנים המופעלים באמצעות מנועי דיזל

ומהמתקנים המופעלים באמצעות מנועי הדיזל על פי תוצאות הרצת המודל לפליטות של תחמוצות חנקן מהלפיד 

 ביחס לערכי היעד והסביבה.  5.5%-( לא נמצאו חריגות ותוצאות הערכים המקסימליים היו קטנים מכ9.5.5-4)טבלה 

 

 פליטות תחמוצות חנקן מהלפיד, ממנועי הדיזל ומהרקע

ופעלים באמצעות מנועי הדיזל על פי תוצאות הרצת המודל לפליטות של תחמוצות חנקן מהלפיד ומהמתקנים המ

ביחס לערכי היעד  26%-( לא נמצאו חריגות כאשר תוצאות הערכים המקסימליים היו קטנים מכ9.5.5-59)טבלה 

 והסביבה. 

 

 (Operationalפליטות של גופרית דו חמצנית בעת תקלה תפעולית ) 

( לא היו חריגות בהרצת 9.5.5-52עד  9.5.5-55על פי תוצאות הרצת המודל של גופרית דו חמצנית בעת תקלה )טבלה 

ביחס לערכי היעד והסביבה(.  9.5% -פליטות מהלפיד וממנועי הדיזל )תוצאות הערכים המקסימליים היו נמוכים מ

לעומת זאת, בעת הרצת המודל לפליטות גופרית דו חמצנית מהלפיד, ממנועי הדיזל ומהרקע נמצאו חריגות, בזמני 

דקות. בהרצת המודל לפליטות של גופרית דו חמצנית מהרקע בלבד נמצאו  59 -תיים וההמיצוע המקסימליים השע
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חריגות דומות, אולם מכיוון שתוצאות הרצת המודל לגופרית דו חמצנית מהמתקן לטיפול בגז טבעי ומנועי הדיזל 

 חמצנית, זניחה. בלבד היו זניחות ניתן להסיק כי תרומת הפליטות מהמתחם הדרומי, מבחינת המזהם גופרית דו 

 

 תוצאות הרצת המודל לתקלה המצריכה שחרור הגז מהמבנה העליון של פלטפורמה

 פליטות של תחמוצות חנקן לתקלה המצריכה שחרור הגז מהמבנה העליון של פלטפורמה

 פליטות תחמוצות חנקן מהלפיד ומהמתקנים המופעלים באמצעות מנועי דיזל

חמוצות חנקן מהלפיד ומהמתקנים המופעלים באמצעות מנועי דיזל לתקלה על פי תוצאות הרצת המודל לפליטות ת

, לא נמצאו 9.5.5-53המצריכה שחרור הגז מהמבנה העליון של פלטפורמה מהלפיד ומנועי הדיזל, המופיעות בטבלה 

  ביחס לערכי היעד והסביבה. 5.5% -חריגות במזהם תחמוצות חנקן. תוצאות הערכים המקסימליים היו קטנים מ

 

 פליטות תחמוצות חנקן מהלפיד, מהמתקנים המופעלים באמצעות מנועי דיזל והרקע )פליטות מוקדיות(

על פי תוצאות הרצת המודל לתקלה המצריכה שחרור הגז מהמבנה העליון של הפלטפורמה מהלפיד, מנועי הדיזל 

ות הערכים המקסימליים היו קטנים , לא נמצאו חריגות. תוצא9.5.5-59והרקע )פליטות מוקדיות(, המופיעות בטבלה 

 ביחס לערכי היעד והסביבה. 5%-מכ

 

 פליטות גופרית דו חמצנית מהלפיד ומהמתקנים המופעלים באמצעות מנועי דיזל

על פי תוצאות הרצת המודל לתקלה המצריכה שחרור הגז מהמבנה העליון של הפלטפורמה מהלפיד ומנועי הדיזל, 

נמצאו חריגות במזהם גופרית דו חמצנית והתוצאות אף הציגו ערכים זניחים )הערכים , לא 9.5.5-55המופיעות בטבלה 

 ביחס לערכי הסף(. 9.2%-המקסימליים היו קטנים מכ

 

 פליטות גופרית דו חמצנית מהלפיד, מהמתקנים המופעלים באמצעות מנועי דיזל והרקע )פליטות מוקדיות(

ר הגז מהמבנה העליון של פלטפורמה מהלפיד, מנועי הדיזל על פי תוצאות הרצת המודל לתקלה המצריכה שחרו

, לא נמצאו חריגות במזהם גופרית דו חמצנית. תוצאות הערכים המקסימליים היו 9.5.5-56והרקע, המופיעות בטבלה 

 ביחס לערכי היעד והסביבה.  53%-קטנים מכ

 

 סיכום מקרי תקלה

צריכה שחרור הגז מהמבנה העליון של הפלטפורמה, במתחם על פי תוצאות הרצת המודל לתקלה תפעולית ולתקלה המ

הצפוני ובמתחם הדרומי, נמצא כי השפעת פליטות המזהם תחמוצות חנקן על הסביבה נמוכות עד נמוכות מאוד 

 והשפעת גופרית דו חמצנית על הסביבה זניחות.

יזופלטות ושריגים של מקרי התקלה מוצגים גם באמצעות א CALPUFF-וה AERMOD-תוצאות הרצת מודל ה

 בנספח ו'.
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.4.2.8 אמצעים למניעת דליפות ומערכות בקרה 

כחלק מתפעול שגרתי של מתקן הטיפול בגזי הפליטה עלולות להתרחש פליטות לא מוקדיות מהציוד ומהחיבורים בין 

ולות הצנרות. דליפות אלו נפלטות מפתחים מיקרוסקופיים, דרכם נפלט הגז הטבעי המצוי במערכת. דליפות אלו על

קילוגרמים לשנה. דליפות אלו אינן  59-599-להיפלט מהשסתומים וממחברים )פלאנגי'ם(. כמות הפליטות נאמדות בכ

( על מנת לצמצם BATמאיימות מבחינה בטיחותית, אולם, על הקבלן המבצע להשתמש בטכנולוגיות הטובות ביותר )

 בקרה למניעתן כוללות:פליטות לא מוקדיות אלו. האמצעים למניעת דליפות ומערכות ה

( ובאופן זה flangesצמצום מקורות הפליטות הלא מוקדיות באמצעות ריתוך החיבורים במקום המחברים ) .5

(, עם זאת יש לציין כי בשיטה זו לא ניתן לפתוח את הצנרת לצרכי flangesלצמצם את מספר המחברים )

ק העתידי להחליט על כמות המחברים ועל בנספח ב'(. לפיכך, על הספ 59.6.5תחזוקה )ראה הרחבה בסעיף 

 כמות הריתוכים שישתמש על פי שיקולים תכנוניים. 

 אחזקה שוטפת של המחברים והשסתומים. .2

הפעלת מערכות בקרה לאיתור דליפות. הפעלת מערכות אלו ותדירויותיהן יעשו על פי ההנחיות המופיעות  .3

 הרלוונטיים. BREF 18-במסמכי ה

 לעיל. 3.3.3כות הבקרה מפורטים בסעיפים ליפות ומערבנוסף, אמצעי מניעת הד

.4.2.2 מערכת שריפת גז 

כחלק מתהליך הטיפול בגז הטבעי יהיה צורך, במקרים מסוימים, לסלק את הגז העודף ממערכת ההגנה מפני לחץ 

ניתן  (, לשם כך יש להקים באזור התוכנית מערכת לסילוק הגזים. עודפי גזים אלו, (Over Pressure Protectionיתר

 שבנספח ב'(. 53 סעיף( )ראה הרחבה בFlare( או לפיד )Ventלסלק באמצעות נשב )

 FGRU-במתקן הטיפול בגז המיועד עודפי הגזים מתהליך הטיפול יוחזרו חזרה למערכת באמצעות טכנולוגית ה

( יסולקו 9.5.5-4)המהווה חלק ממערכת הלפיד(. עודפי גז מוגברים הנפלטים במקרי תקלה )המפורטים בטבלה 

באמצעות לפיד. החלטה זו נובעת בעיקר מסיבות סביבתיות. בעת שימוש בנשב עיקר הפליטות הן של גז המתאן ובעת 

שימוש בלפיד הפליטות הן תוצרי שריפה ועל כן הגז העיקרי שנפלט הינו פחמן דו חמצני. גז המתאן עלול לתרום 

מבחינת הגבלות  שבנספח ב'(. 53.3י )ראה הסבר מפורט בסעיף מאשר גז הפחמן הדו חמצנ 55עד  25לאפקט החממה פי 

 לעיל. 3.9.5בטיחות והמפרט המוצע ללפיד, ראו פירוט בסעיף 

בעבר, הלפיד כלל מבער קטן ובו הייתה להבה הדולקת באופן תמידי, כך שבעת הצורך כאשר הגז השתחרר דרך הלפיד 

(Blowdown eventהוא ניצת. אחד החסרונות שבשיט ,) ת הצתה זו היא חזות הלהבה הדולקת באופן תמידי וניתן

 לראותה גם למרחקים. 

(. בשיטה זו הלפיד System with On-Demand Ignitionבמתקן המיועד יהיה שימוש בלפיד עם הצתה על פי דרישה )

ה מהמתקנים (. מערכת הלפיד בנויblowdown eventאינו דולק אלא במקרה שבו מתרחש שחרור של הגז דרך הלפיד )

 הבאים:

 HPלפיד  -

                                                 

18
 Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques for 

Mineral Oil and Gas Refineries, February, 2003. 
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 LPלפיד  -

 (FGRUיחידת מחזור גזי הלפיד ) -

 שבנספח ב'. 53.5עד  53.5פרוט והסברים אודות כל אחד מהמתקנים ניתן לראות בסעיפים 

.4.2.20 מדיה מגנטית 

נתוני המדיה המגנטית המכילים את נתוני הקלט של החישובים, תוצאות החישובים וקבצי הנתונים המטאורולוגים 

 למסמך זה.המצורפת  במדיה דיגיטאליתים מצורפ

 ופעילויות שימושים יעודים, .4.1

.4.1.2 פגיעה בשימושי וייעודי קרקע 

בתחום התכנית ותחום הסקירה מפורטת בהרחבה בפרק א' לתסקיר ההשפעה.  םייעודיהו םשימושיהסקירת 

נערכה אל מול שימושי שימושי וייעודי הקרקע העלולים להיפגע כתוצאה ממימוש התכנית  ההתייחסות לפעילויות,

. המגבלות הנובעות מחלקי המתקן מתאר ונתונים שהתקבלו מהמרכז למיפוי ישראלקרקע וייעודי קרקע בתכניות 

 השונים מפורטים להלן:

 צנרת הגז 

 )מתקן הטיפול בגז )כולל מתקן נתג"ז 

 להלן סקירת השימושים והייעודים בתחומי התכנית והשפעת מימוש התכנית עליהם:
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  : השפעות התכנית על שימושי וייעודי קרקע2-4.1.2לה טב

 שימוש/ ייעוד מס"ד

 יחס לחלופה המוצעת וסביבתה

מתחם ימי למיקום  השפעות/הגבלות ממימוש התכנית
 מתקנים לטיפול בגז

 תוואי צנרת מערבי 
)מתחום המים 

 אל המתקן( םהטריטוריאליי

 תוואי צנרת מזרחי
תחמים הימיים אל מערך המ)מ 

 הכניסה החופי(

קווי גרירה של   .5
 מכמורתנים

מכמורתנים )וכלי שייט אחרים( לא יורשו בדיג  - בתחום הבדיקה הבדיקה בתחום בתחום שני המתחמים
 .19מ' מתחום אסדת הטיפול 599ושיט במרחק של 

מונחת על הקרקעית ואינה באזורים בהם הצנרת  -
 טמונה, יאסר דייג מכמורתנים.

לא יורשו פעולות עגינה ודייג לאורך תוואי הצנרת  בתחום הבדיקה חום הבדיקהבת אין נתיבי שייט  .2
 .מ' מהצנרת הימית 599ובמרחק של עד 

 -5/א/35תמ"א   .3
 צינור גז קיים

 לא צפויות הגבלות והשפעות. בתחום הבדיקה אין אין

 -2/6/א/35תמ"א   .9
 מצוף הגט"ן, קיים

ל הצינור הקיים. במידת הצורך אין הגבלות ע בתחום הבדיקה בתחום הבדיקה אין
חציית הצינור תערך על פי העקרונות המפורטים 

היבטים תפעוליים  -בנספח ג' 9.5.5בסעיף 
 והנדסיים. 

 2/ב/39תמ"א   .5
 התפלה

בכניסה למכמורת בתחום תמ"א  אין אין
 תחום החיפוש הימי -2/2/ב/39

 נדרש תיאום בין מתכנני/מפעילי מתקן ההתפלה
ת על מנת למנוע פגיעה באיכות בעת מימוש התכני

המים הנשאבים להתפלה בעת עבודות הנחת תוואי 
  הצנרת/פגיעה בצנרות ומוצאים וכיו"ב.

התוואי אל מערך כניסה במכמורת  בתחום הבדיקה אין שמורות טבע   .6
 –בתחום שמורת טבע ימית מוכרזת 

 ים גדור. 

 תתכן הפרעה זמנית בעת עבודות הנחת הצנרת.

חצייה של כבלי תקשורת תדרוש, במידת הצורך,  - אין בתחום הבדיקה בתחום המתחם הצפוני ורת כבלי תקש  .5
ניתוק וחיבור מחדש של כבל התקשורת על פי 

 -בנספח ג' 9.5.2העקרונות המפורטים בסעיף 
 היבטים תפעוליים והנדסיים.

                                                 

19
 המצורפות כנספח ח' להלן. 52/52/2555-בהתאם להנחיות רשות הספנות והנמלים מה 
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.4.1.1 שינויי ייעוד וקביעת מגבלות 

 לעיל. 9.2.5רקע כתוצאה ממימוש התכנית מפורטות בסעיף שינויי ייעוד ומגבלות על ייעודי שימושי הק

.4.1.3 תשריטים 

ייקבעו בשלב היתר הבניה לאחר התוויה , 9.5.5ההגבלות על שימושים וייעודים בסביבה הימית המפורטות בסעיף 

 המתקנים הימיים. מדויק של מפורטת לתוואי הצנרת הימית ומיקום 

 חזות .4.3

י הטיפול בגז במתחמים הימיים. הניתוח כולל התייחסות לנצפות הצפויה חזותי למתקנ-סעיף זה כולל ניתוח נופי

 למשמעות החזותית שלה ולהשפעתה על קו האופק.  ,להתקבל מהחוף אל הפלטפורמות בים

הניתוח מביא בחשבון את ערכיותו ורגישותו של המבט הפתוח אל הים, כמשאב בעל ערך נופי גבוה, בעל תפקיד 

הסמוכים לחוף, הן מבחינה  הת והמרחב במרחבים העירוניים ובסביבת ריכוזי האוכלוסיימשמעותי בתחושת הפתיחו

 חזותית והן מבחינת שימושי פנאי ונופש.

בבסיס הבחינה של המתקנים הימיים עומדת ההנחה כי המתקנים הימיים נצפים מקו החוף וממקומות גבוהים 

ר או לטשטש את נוכחותם מוגבלת. עם זאת, ביחס לקנה מהווים הפרעה לקו האופק והיכולת להסתי הסמוכים לחוף,

המידה הרחב של הים, אורכם של קו החוף וקו האופק, ממקומות רבים עשויה ההפרעה להיות נקודתית בלבד 

 וממרחק רב.

.4.3.2 ניתוח חזותי  

כים של הניתוח כולל מבטים, הדמיות וחת. 4.3.2-2בתשריט מס' הניתוח החזותי והנופי למתחמים הימיים מוצגים 

 מתקן הטיפול המתוכנן על רקע הסביבה הקיימת. 
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 : ניתוח חזותי2-4.3.2תשריט 
 
 

  



 

138  

.4.3.1 תיאור הממצאים 

 מתקן הטיפול 

ק"מ מקו החוף, הינן קבועות ובעלות משמעות נופית בולטת,  5.5פלטפורמות הטיפול הממוקמות במרחק מינימלי של 

ולה, בשל הפרדה בין סוגי הפעילות השונים בפלטפורמות הימיות גד מ' מעל פני הים, ובעלות מסה 59גובהן הינו עד 

(. במצב הסופי האפשרי מדובר בארבעה מתקנים המרוחקים זה מזה 3.5.5-2משיקולי בטיחות )ראה/י תשריט מס' 

-כמה מאות מטרים, כאשר כל מתקן מורכב ממספר מרכיבי משנה. בנוסף, צמוד לפלטפורמות ישנו לפיד בגובה של כ

 מעל פני הים, אשר בשל מבנהו הצר במיוחד אין לו נוכחות בולטת בשטח, בניגוד למתקנים האחרים.  מ' 49

מזרח(, עם -מזרח ועד דרום-הניתוח החזותי מתבסס על ההנחה כי המתקן יהיה נצפה מכיוון החוף בלבד )מכיוון צפון

ות המתקנים מאניות בלב ים. מכיוון המבט מערבה, מקו החוף ומנקודות בולטות בסביבתו, וכי אין משמעות לנצפ

ק"מ, קל וחומר כאשר מביאים בחשבון את אורכו של קו החוף,  5.5-שהנצפות מקו החוף הנה ממרחק של למעלה מ

הרי שמדובר על נצפות מרחוק. המשמעות הנה כי מבחינה חזותית עיקר ההשפעה החזותית הנה קיומם של המתקנים, 

 -אופק. בשל המרחק הרב של הפלטפורמות מקו החוף הן תיראנה כמסת נפח אחתוההפרעה שלהם לרציפותו של קו ה

ללא פרטים, מלבד הלהבה מראש הלפיד. מסיבה זו אין חשיבות רבה מבחינה חזותית לפרטים המרכיבים את 

 המתקנים, אלא לקו המתאר )"הסילואטה"( שהם מייצרים ולהשפעתה על קו האופק, בעיקר לצופים ברום נמוך ופחות

לאלו הצופים ברום גבוה )ישנם מקרים בהם הצופה נמצא במקום גבוה וביחס אליו המתקן נמוך מקו האופק. במקרים 

אלו המתקן אינו משנה את קו האופק ונטמע בים, ועל כן הבולטות שלו תהיה פחות משמעותית, כדוגמת המלונות 

  בזכרון יעקב(.

 ( ומאזורים מוגבהיםנהעליותמונה מבט מקו החוף ) –קו האופק : השפעת קו המתאר של המתקן על  2-4.3.1תשריט 
 )תמונה תחתונה(
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 סלהיתפעוד יש להביא בחשבון, לכמות המתקנים וצפיפותם משמעות נופית. בעוד מתקנים ספורים ומרוחקים עשויים 

, הרי שריבוי מתקנים קבועים הנם כחלק מהנוף, כפי שנתפס כלי שיט בלב ים, ואף להוות מעין "מוקד עניין" חזותי

 בעלי אופי תעשייתי יותר וישפיעו על דמות האזור.

( ומאזורים נהעליותמונה מבט מקו החוף ) –: השפעת קו המתאר של מספר מתקנים על קו האופק  1-4.3.1תשריט 
 )תמונה תחתונה( מוגבהים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ת מידת הנצפות לחלופות הימיות נערכו והוצגו בהרחבה במסגרת סקירה וניתוח מפורטים של המרחב הימי וכן בחינ

ב'. ניתוח הנצפות, שנערך בכלי הדמיה ממוחשבים המתבססים על -תסקיר ההשפעה על הסביבה היבשתית פרקים א'

ב'. בהיותו של הניתוח בקנה מידה רחב, הוא מתבסס על -מודל תלת מימדי, מובא במפת הנצפות שהוצגה בפרקי א'

מ'( ועל נפחי בינוי על פי הערכה ראשונית.  59קווי גובה כל  -רצי המבוסס על הממ"ג הלאומי )טופוגרפיה טבעיתמידע א

מעבר לכך, המפה שהוצגה לא הביאה בחשבון את התכסית בסביבת נקודות התצפית שנבחנו מעיניו של הצופה, 

לדוגמא תרה של מרכיבי הים והמתקן. אלמנטים להם משמעות רבה בהס -הכוללת סוללות, צמחיה, בניה וכיו"ב 

מ', כאשר  52עד  -מזרח חדרה, כפי שעולה לפי הניתוח הממוחשב, היא של המרכיבים הנמוכים של המתקןמהנצפות 

בפועל לא מתקבלת נצפות מחלקו המזרחי של הישוב לים כלל. לפיכך, הניתוח הממוחשב מהווה כלי ראשוני לניתוח. 

אורך קו החוף ומן האזורים המוגבהים הסמוכים יחסית לחוף, כפי שמתואר בסעיף עיקר הנצפות המתקבלת היא ל

 של התסקיר הימי.  'ב-'בפרקים א 5.5.9

מתוכנן במרחב הימי שבין חופי  5ק"מ מהחוף, כאשר מתחם ימי  5.5המתחמים הימיים ממוקמים במרחק מינימלי של 

וכנן במרחב הימי שבין חופי בית ינאי בצפון לבין חופיה מת 2דור בצפון לבין חופי אור עקיבא בדרום ומתחם מס' 

 הצפוניים של נתניה בדרום. 
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לשימושי פנאי ונופש,  -הנצפות הראשונית הנה מקו החוף עצמו. חופים אלו הינם בעלי משמעות נופית ותפקודית 

וף דור, חוף הבונים ועוד( כאתרי ביקור בשטחים הפתוחים )גן לאומי בית ינאי, העיר העתיקה קיסריה, שמורת הטבע ח

וכחופים פעילים בעונות הרחצה. בסמוך לחופים נמצאים כפרי נופש חופיים )דור, שדות ים ועוד(. לחופי נתניה תפקיד 

 . 'מ 39-חשוב במרחב העירוני, בין היתר בדמות טיילת חוף פעילה ומוגבהת ע"ג מצוק כורכר בגובה של כ

פות מרוחקת יותר ובעיקר מוגבהת יותר, הן ממרחבים טבעיים כגון רכס הכרמל בנוסף, לים משמעות נופית מבחינת נצ

 והן אזורי מגורים מוגבהים, כגון שורת הבתים הפונה לים בזכרון יעקב או מגדלי מגורים באזור חדרה. 

 :ק"מ מקו החוף, המוקדים הנם 5.5הניתוח הנופי מדגים חמישה מוקדים עיקריים ומייצגים, המרוחקים לפחות 

  ק"מ 5.5 -במרחק של כ      ולאורכו  נצפות מקו החוף .5

  ק"מ 5.5 -במרחק של כ   מוקדי תיירות ואתרי מבקרים )כדוגמת גן לאומי קיסריה(  .2

 ק"מ 59 -במרחק של כ     ריכוזי אוכלוסייה מרוחקת מוגבהת  .3

 ק"מ  5 -במרחק של כ     תשתיות דרכים ובעיקר כביש החוף  .9

 

רכזיותם וחשיבותם בסביבת הפרויקט וכן לאור הנוכחות הגבוהה יחסית של אוכלוסייה, עוברי המוקדים נבחרו בשל מ

אורח, מטיילים ונוסעים בהם )כדוגמת כביש הגישה למלונות באזור נתניה( ביחס למרחב. נדרש להבחין בין נצפות 

ת(, נצפות נייחת מאתרי בהיקף מצומצם אולם נצפות ממושכ המתגוררת )אוכלוסיי הקבועה ונייחת של אוכלוסיי

ביקור )משך ביקור קצר אולם השפעה על דמות האזור( או נצפות של תנועה חולפת )חשיפה למספר רב של אנשים, 

 אולם לפרק זמן קצר ובמהירות נסיעה גבוהה(. 

סית מאפייני השטח, התכ -הניתוח מתייחס הן לתנאים הקיימים בסביבת נקודות התצפית שנבחנו מעיניו של הצופה 

 המקומית וכיו"ב, והן למרכיבי המתקן, תוך התמקדות במרכיבים בעלי משמעות לקו המתאר של המתקנים. 

 נצפות קבועה -חוף הים ואתרי תיירות בקרבתו

 המתקנים הימיים נפרסים כאמור באזורים בהם ישנם חופים פעילים, בפרט בעונות רחצה. 

  .9.3.5-5ך זמן רב ומכל נקודה בחוף, כמוצג בתשריט מחוף הים הנצפות הינה גבוהה, ולאור -חוף הים

הנצפות המתקבלת מאתרי תיירות, כדוגמת גן לאומי קיסריה, מלונות לאורך חופי נתניה,  -אתרי תיירות ומלונות

 והמתקנים אינם ניתנים להסתרה.  הנצפות גבוהה ולאורך זמן רב,

 

 נצפות חולפת -דרכים ומחלפים

מרבית הכביש הנצפות לחוף אינה מ, המוגדר כדרך ארצית, משתנה. 2קבלת מכביש מס' הנצפות המת -2כביש מס' 

משמעותית ובחלקה אף מוסתרת כליל ע"י יישובים או חצובה ברכס הכורכר. עם זאת, ישנה פתיחה של מבטים קצרים 

, אף מתקבלת נצפות לכיוון החוף, בקטע כביש באורך מאות מטרים בודדות באזור חוף בית ינאי ובעיקר מראש המחלף

בנוסף הטופוגרפיה, גבעות החול והתכסית הטבעית משפיעות  מלאה לחוף ולים, לנוסעים צפונה והן לנוסעים דרומה.

על הנצפות לכיוון הים בכלל ולמתקן בפרט. בימי ראות טובים, יהיה ניתן לראות את המתקנים הימיים, אולם בשל 

 הקצר, המתקנים הימיים יראו ככלי שייט ימי חולף.  ההצפייהמרחק הרב, התכסית בשטח וכן זמן 
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  :יישובים

יישובים המצויים על הדופן המערבית של רכס הכרמל, להם נצפות לים, עשויים לראות באופן  -יישובי רכס הכרמל

קבוע את המתקנים הימיים. עם זאת המרחב הרב, הגובה ביחס לקו האופק והתכסית המצויה במרחב שבין הים 

 ובים מפחיתה את עוצמת הנצפות.לייש

בשעות בין הערביים והלילה המתקנים מוארים. מחד, התאורה במתחם המתקנים מהווה  –תאורה בשעות הלילה 

פגיעה חזותית בצבעוניותו של חוף הים בעת השקיעה ובאופיו החשוך והטבעי של חוף הים בלילה, ועשוי לשמש כמוקד 

המשמעות אינה גדולה, ובמצבים שנהנים ממנו בשעות הלילה, כך וף לא ור. מנגד, מרבית משתמשי החזיהום א

 זה איכויות חזותיות. המסוימים אף עשויות להיות למופע תאור

 לסיכום: 

ות ורגישות חזותית גבוהה, יניתן לומר באופן וודאי כי הפלטפורמות הימיות מהוות הפרה נופית חדשה בשטח בעל ערכ

ים הקרובים, אך הדבר אינו נכון תמיד למבטים הרחוקים. מהניתוח שנעשה עולה כי והן משנות את קו האופק במבט

ק"מ ובמרכז שדה  5.5הנצפות אל המתקנים מכיוון קו החוף הנה גבוהה. ככל שהנצפות סמוכה למתקנים, ממרחק של 

צפון/דרום, או הראייה, היא בעלת משמעות גבוהה יותר. לעומת זאת, הנצפות מאזורים מרוחקים מהמתקנים כלפי 

מאזורים מרוחקים מהחוף לכיוון מערב, מרוחקת, מוגבהת מקו האופק, בקצה שדה הראייה ואינה בעלת משמעות 

  גבוהה. למספר המתקנים וצפיפותם השפעה שונה על החזות המתקבלת. 

.4.3.3 תיאור נופי  

 לעיל.  9.3.2נופי הוצג ופורט בסעיף -הניתוח החזותי

.4.3.4 תיתאמצעים לצמצום ההשפעה החזו 

האפשרויות לצמצום ההשפעה החזותית כגון הטמנת המתקנים  ,בשונה ממתקנים יבשתיים ,במתקנים ימיים

המתוכננים בטכנולוגיה שנבחרה או שימוש בחומרי גמר אחרים מוגבלות מאד, בשל המרחק הרב מאזורי הנצפות. גם 

 ןריות שלו, וכן לאור העובדה שכל ניסיו, לאורך שטח הנצפות הגדול והלינארלבנטיתהאפשרות להסתרה נופית אינה 

 ה אחת מאיכויותיו המרכזיות של חוף הים. והאופק הרחב, המהובקו בפני עצמו פגיעה  הסתרה יהווה

עם זאת, נדרש לבחון את האפשרות לצמצם את גובה המתקנים, בשלב התכנון המפורט, למינימום הנדרש, כך 

 יצומצמו ככל הניתן. שהשפעתם על קו המתאר הכולל ועל קו האופק 

 אמצעי נוסף הנו שימוש נכון בתאורה בשעות בין הערביים והחשיכה )ערב/לילה(:

תאורה ישירה על דפנות המתקן החיצוניות הפונות לחוף )אם במקביל ואם באלכסון(, תחזיר  –תאורה חיצונית למתקן 

ת נצפות המתקן בלילה, יש להבטיח שדפנות אור אל החוף ובכך תגדיל את הנצפות אל המתקן בלילה. על מנת למזער א

 אלו יהיו חשוכות.

תאורה המכוונת נמוך מנצלת טוב יותר את האור הנפלט מגופי התאורה, באופן זה יותר אור  –תאורה פנימית במתקן 

נשאר בתחומי המתקן ופחות נפלט החוצה, אל השמיים והסביבה. מכאן שתאורה לכיוון השמיים )במיוחד כשיש עננים 

 ולחות מעל הים( תבליט את המתקן בלילה. 

לפיכך, כדי לצמצם את פליטת האור מהמתקן ניתן להתקין תאורה המכוונת נמוך בתוך המתקן ולא להאיר רכיבים 

 גבוהים שלא לצורך. 
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.4.3.5 אמצעים להפחתת הפגיעה הסביבתית/נופית 

 לעיל. 9.3.9ראה/י תיאור בסעיף 

 עתיקות ומורשת .4.4

.4.4.2 ערכי עתיקות ומורשת 

ב' לתכנית וכן התקבלה עמדת רשות העתיקות, -י העתיקות בתחום התכנית נסקרו בהרחבה במסגרת פרקים א'אתר

 היחידה לארכיאולוגיה ימית. 

כוללים אתרי עתיקות ומורשת בתחום הימי ומורשת שעשויים להיות מושפעים מביצוע התכנית ערכי עתיקות 

אתרי עתיקות הנמצאים בתחום הכניסה אל מוכים אליה וודה להנחת הצנרת או סמוכרזים הנמצאים בתחום העב

 . החוף

 ב' לתסקיר:-להלן עיקרי התייחסות רשות העתיקות כפי שפורטו בפרקים א'

לא תתנגד עקרונית לחלופות ובתנאי שמדובר בשיטת החדרה של הצינורות בתת רשות העתיקות  .5
 ד לכך בחלופת דור. . במידה ומדובר בבניית קופרדם רשות העתיקות תתנג HDDהקרקע 

 

בכל אחד מאתרי הכניסה אל החוף ידרשו בדיקות ארכיאולוגיות: סקרים ובמידת הצורך חפירות  .2
הצינורות בתחום הקו הכחול של הסטת בדיקה/הצלה בתחום הפרוזדור הימי ובמידת הצורך 

 . הבדיקות הארכיאולוגיות יידרשו בשלב התכנון לפני קבלת היתר בניה הפרוזדור הימי.

 

החלופה הגרועה ביותר מבחינת רשות העתיקות היא חלופת דור, מאחר  -מבין האתרים המוצעים .3
ומדובר בשטח ימי עשיר במתקנים ובספינות עתיקות ולכן גם עלות הבדיקות הארכיאולוגיות ומשך 

 הזמן הדרוש לבדיקות יהיה ארוך. 

 

.4.4.1 אמצעים לצמצום השלכות מימוש התכנית 

 .9.5.5בסעיף  שפורטכפי התכנית תלויים במיקום האתרים השלכות לצמצום האמצעים 

המצורף שהוכן על ידי היועצים המפורטת בהרחבה בנספח ג'  HDD-בתחום הכניסה לחוף ייעשה שימוש בשיטת ה

  .3.5, סעיף Bipol Energyההנדסיים לתחום הימי של תכנית, חברת 

ופית על ידי מעבר תת קרקעי תחת אזורי בסביבה החבשיטה זו ניתן לצמצם את ההשפעות על אתרי עתיקות בים ו

 אתרי העתיקות המוכרזים.

 :HDDלהלן תיאור סכמתי של קידוח 
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 HDD: תיאור סכמתי של קידוח 4.1.1תשריט 

 

בתחום הצנרת הימית ניתן להסיט את התוואי במידה וחוצה אתרים וממצאים ארכיאולוגיים )כגון ספינות טרופות( על 

 גיעה באתרים הנ"ל.מפ עמנת להימנ

מחויבת עמידה ועל כן  ,2952שהתקבלו במהלך חודש אוגוסט כל העבודות יערכו, בהתאם להנחיית רשות העתיקות 

 ., ויתבצעו בדיקות מקדימות בטרם ביצוע עבודות הפיתוח5455 -בחוק העתיקות תשל"ח

 סיסמולוגיה .4.5

 עהשונים עם סכנה לחיי אדם ולהתפתחות אירו זמנית במתקנים-מערכתית ובו-בעת רעידת אדמה תיתכן פגיעה רב

זיהום. גם במישור המניעה וגם במישור הטיפול יש לקחת בחשבון כי ייתכן ומערכות חיוניות כגון חשמל, מים 

ותקשורת יקרסו דבר שיפגע במאמצים להצלת חיי אדם ומיזעור הנזק. כמו כן, יש לזכור, שרעידת אדמה תשפיע גם על 

יש להתקין  –לוץ וייתכן שיהיה עיכוב משמעותי בהגעת גורמי סיוע מבחוץ. בתחום המניעה של הנזק זמינות כוחות החי

מערכת התרעה מרעידות אדמה אשר מזהה תנועות קרקע ובכך מספקת התרעה קולית במתקן ויוזמת סדרה של 

על תהליכים במתקן.  סגירה של מגופים, מפסקים ומערכות אחרות השולטות –פעולות אוטומטיות להקטנת הסכנות 

מומלץ להגדיר נוהלי חירום לצוות המתקן לתרחיש אפשרי בו הם יידרשו לפעול לבדם להצלת חיי  –בתחום הטיפול 

 אדם ומיזעור הנזק לזמן של מספר שעות ואף יותר עד הגעת כוחות נוספים. 

צים וציוד, ניתוק צינורות ושחרור פיצוץ, התמוטטויות, נפילת חפ השלכות צפויות ברעידה בינונית וגדולה: שריפה,

גם במקרה של  –חומרים מסוכנים לאוויר ולים. יש להניח שכל חפץ/ציוד כבד שאינו מעוגן מהווה סכנה לחיי אדם 

 רעידה אדמה קטנה.

 Nonצריך לקחת בחשבון את היציבות של כל המתקנים ההנדסיים )( Seismic Designחשוב לציין שהתכנון הסיסמי )

structural components) אספקט משמעותי בפרויקט מסוג זה הוא ההגנה על מערכות צנרת אשר רגישות במיוחד .
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בתוך המתקן או צנרת אל  בנקודות חיבור ופיתול וכן רגישות לתנועות דיפרנציאליות על פני מרחקים, כגון צנרת

 המתקן וממנו.

.4.5.2 השלכות צפויות עקב אירועים סיסמיים 

 ואמצעי מניעה  לאירועים סיסמייםיים האפשריים ביחס ניתוח של הכשלים הטכנ

 Wave propagationגורמי הנזק באירוע של רעידת אדמה הם תנועות הקרקע עצמן בעת מעבר הגלים הסיסמיים )

damage .) לכל מכלול האסדה על מתקניה השונים והצנרת המגיעה והיוצאת ממנה. הסכנות לאסדה ההתייחסות היא

של כלי שיט המעוגן או  תוהתנגשוגלי צונאמי כוללות פגיעה מבנית באסדה כתוצאה מעומס הגלים מ הימית הנובעות

קרוב לאסדה באותו הזמן. בתוכנית זו, תופעת קריעת פני השטח אינה סבירה מכיוון שלא ידוע על העתקים פעילים 

וכן דוגמאות חיוביות למקרים דוגמאות רבות לכשלים במבנים הנדסיים . שחוצים את האיזורים המתוכננים לאסדה

עיקריים שניתן לצפות להן בעת  כשלים. FEMA-E74 (2955)20של עמידות ברעידות אדמה גדולות ניתן למצוא במסמך 

 רעידת אדמה גדולה, מעבר לפגיעות במבנה האסדה, הם:

רור נקודות עיגון, נזקים במערכות צינורות כתוצאה מרעידת אדמה כוללים עיקום צינורות, שח - פגיעה בצינורות

נקבים בצינורות וקריעתם. הכשלים לרוב מתרחשים בנקודות חיבור או ריתוך לאורך הצינורות. בתוך מבנים 

ובמתקנים, גורם הנזק הרלוונטי הוא התנודות עצמם ועמידות הצינורות תקבע ע"פ צורת עיגונם, חוזקם למאמצי 

ם הם מחוברים כגון קירות, משאבות, מיכלים ועוד. צנרת מתיחה וכיפוף, ועמידותם של האלמנטים האחרים אליה

כגון מערכת הצנרת מהאסדה לחוף יכולה להנזק גם ממעוות קרקע תמידי קבורה בקרקע )או אשר מונחת עליו( 

. למעשה, מעדויות נזק מרעידות אדמה בארה"ב עולה שצנרת קבורה נפגעת בעיקר כתוצאה מהתנזלות הקרקע

. כמו כן נמצא שרוב (FEMA-233, 1992התנזלות ולא מתנודות הקרקע עצמם ) םוביניה ממעוותי קרקע תמידיים

הצנרות היו עמידות לרעידות עצמם למעט במקרים מועטים בהם התפתחה קורוזיה או שנמצא שאיכות עבודות 

 נמוכה. ההייתהריתוך בצינורות 

חה וקורוזיה ותכנון ופיקוח הדוקים על עבודות אמצעי מניעה כוללים עיגון תקני, שימוש בצנרת העמידה למאמצי מתי

 הריתוך. 

(, גרירת ”Elephant’s foot“נזקי רעידות אדמה במיכלים כוללים תפיחה וקרע של בסיס המיכל ) – פגיעה במיכלים

המיכל, סדקים אנכיים ונקבים בנקודות חיבור עם צנרת. מיכלים עם יחס גובה לקוטר גבוהים יותר, רגישים יותר 

 וחיבורים גמישים של הצנרת. , מאצרותפכות. אמצעים למניעה כוללים ביסוס ועיגון תקנייםלהתה

 השלכות סביבתיות ודרכי טיפול

זיהום כתוצאה מכשל בעת רעידת אדמה, הדבר החשוב ביותר הוא גילוי מהיר של הזיהום וטיפול  עאירוהיה והתפתח 

  בהמשך. 9.5.9פירוט בסעיף שריפה או דליפה, ראו  במקרי –מיידי במקור הזיהום 

 זיהום אוויר 

כשלים שיתרחשו כתוצאה מרעידת אדמה עשויים לשחרר חומרים מזהמים לאוויר ולפגוע באיכות האוויר במרחק 

מהמתקן. מדובר בפליטות של גזים מצינורות ומיכלים, נידוף של חומרים נוזליים שדלפו ומכסים שטח גדול  מסוים

ה בתוך המתקן. פליטות פוטנציאליות של חומרים לאוויר עקב רעידת אדמה כוללים ותוצרים שייוצרו עקב שריפ

                                                 

20
 http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=4626 

http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=4626
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ט, וממיכלי המתאנול. פליטות כתוצאה מתהליכי שריפה יי, ממיכלי הקונדנסMEG-פליטות של גז מצינורות המתאן וה

היה והתפתח פים. של החומרים שנזכרו לעיל יכללו בעיקר תחמוצות חנקן, תחמוצות גופרית, חלקיקים וחומרים נדי

עצירה  –זיהום אוויר כתוצאה מכשל בעת רעידת אדמה, הדבר החשוב ביותר הוא טיפול מיידי במקור הזיהום  עאירו

 ע"י סגירה של מגופים.למשל או מזעור הדליפה 

 זיהום ים 

ט, דיזל קונדנסייתרחישים אפשריים הקשורים לזיהום ים כתוצאה מרעידת אדמה מבוססים על כשלים במיכלים של 

כנספח י' מתארים דגמי פיזור והגעתם לחוף של מזהמים  צורףמוצר. מודלים בדו"ח המ-חרור מיוכשלים בצנרת וש

 6טון של דיזל תפעולי ממיכל אחסון,  35חביות של קונדנסייט משבר במיכל אחסון,  599,999שדלפו במספר תרחישים: 

. חומרים כימיים אחרים שיימצאו על מ"ק ליממה 5,965של  ק דיזל מתקלה בצנרת ושחרור מי מוצר לים בקצב של"מ

, המצורף כנספח ב', על תכנון האסדה והערכת ההשלכות סביבתיות. חומרים PDIדו"ח  52האסדה מפורטים בפרק 

מ"ק  39-כ –מ"ק כל אחד ומתאנול  3299בשני מיכלי אחסון של  MEGאלו, מעבר לאלו שנזכרו לעיל, כוללים: 

ת(. חומרים נוספים בכמויות קטנות יותר כוללים חומרים כימיים שנדרשים בתהליך הטיפול בגז, )הערכה ראשוני

  היתר הבנייה בהתאם למפרט שיתוכנן.בשלב חומרי סיכה, חומרי ניקוי וצבעים. השלכות סביבתיות מדליפות יפורטו 

.4.5.1 אמצעים למניעה וטיפול בזיהומים 

 מערכת התרעה מקומית לרעידות אדמה

( Pתרעה מקומית מורכבת מחיישן אחד או יותר המותקן באתר עצמו ומזהה את הגלים הראשונים )גלי מערכת ה

ולהחליט אם מדובר ברעידה  P-המגיעים לאתר כתוצאה מרעידת אדמה. מערכת זו מסוגלת לנתח את תדיריות גלי ה

וגלי שטח(  Sברעידת אדמה )גלי  הגלים שאחראים לרוב ההרס(. 299521)היימן,  אחר כגון פיצוץ במחצבה עולא באירו

)לרוב שניות בודדות( שאורכה תלוי במרחק למוקד ולכן ניתן לקבל התרעה קצרת מועד  P-לאחר גלי המגיעים 

מהמתקנים ק"מ ומעלה  59הרעידה. המקור העיקרי לרעידות חזקות עתידיות הוא בקע ים המלח שנמצא במרחק של 

שניות. בעת רעידות אדמה מרוחקות יותר לאורך בקע ים המלח, כגון  59-כ , דבר שייתן התרעה מינימלית שלהימיים

ערכים אלו הם ערכי ברוטו ומבוססים על הפרש שניות ויותר  55-לבנון, תינתן התרעה של כ\בערבה/אילת ועמק החולה

זמן חישוב והחלטה של ( ואינם לוקחים בחשבון איבודי זמן אחרים כגון 9; איור 2995)היימן,  S-ו Pהמהירויות בין גלי 

 המערכת.

 חיבור למערכת התרעה ארצית עתידית

השרים לעניין  תמערכת ארצית להתרעה מפני רעידות אדמה )"תרועה"( וצונאמי )"מים אדירים"( נדונה בוועד

ההיערכות לטיפול ברעידות אדמה, צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 

. המערכת הארצית עתידה להיות מורכבת מרשת 2956-. נכון לעכשיו, המערכת צפויה להיות מבצעית ב95.96.295222

שניות(.  5-39חיישנים הפרוסים במרחב אשר יחד יספקו התרעה קצרת מועד של רעידת אדמה )התרעה אפקטיבית של 

ההתרעה לבין הגעת גלי ההרס יתרונה ביחס למערכת התראה מקומית היא הגדלה מסוימת של הזמן שבין הזיהוי ו

שווא של רעידה. החלטת הממשלה מציינת שעד להתקנה של המערכת -זיהוי או זיהוי-והקטנה של הסיכויים לאי

                                                 

21
 GSI/06/2007. התרעה קצרת מועד בישראל. דו"ח המכון הגיאולוגי 2552היימן, א.  

22
 22או רעד/ 5234החלטה מספר  
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"יותקנו מערכות התרעה מקומיות במפעלים ומתקנים שהפגיעה בהם עלולה להוות מקור סיכון לאוכלוסייה הארצית: 

ימנעו התפתחות תקלה במתקן. אות ההתרעה יפעיל באופן אוטומטי ושניתן להתקין בהם מערכות אוטומטיות, ש

תהליך שימנע התפתחות תקלה, לדוגמא, סגירת מגופים, שחרור מנעולים, תיעול זרימת חומרים כימיים, הפסקה או 

 האטה של תהליכים וכיוצא בזה".

נון, בנייה ותפעול המערכת לגבי בכל מקרה, על הספקים העתידיים ליצור קשר עם מנהל מדעי האדמה האמונים על תכ

חוטית ליחידות קצה -ההטמעה שלה ברגע שתהיה מבצעית. בשלב ראשון, ההתרעה מתוכננת להתבצע בתקשורת אל

שייתנו חיווי קולי )"כורזיות"(, בעיקר במוסדות חינוך. ככל הידוע מפרסומים של יצרנית הכורזיות )חברת ביפר( ניתן 

וק התקני חירום. תיאום לקבלת התרעה מתבצע מול פיקוד העורף ורשות החירום גם בעזרת המכשיר להפעיל מרח

הלאומית )רח"ל(. בעתיד, ייתכן ותתאפשר הפצה של התרעה באמצעים אחרים כגון מחשבים, תקשורת רדיו וטלוויזיה 

 וטלפוניה סלולארית.

 בקרה וכיבוי אש –מערכות חירום 

עה ומזעור של נזק בעת רעידת אדמה, יש לתכננם לסטנדרטים סיסמיים מאחר ולמערכות החרום יש תפקיד חשוב במני

מחמירים. אלה כוללים לדוגמא, עיגון של מערכות בקרה חיוניות וגיבוי מערכת החשמל שלהם, שימוש במיכלי כיבוי 

 בעת ניתוק ממערכת המים החיצונית וחיבור צנרת גמישה למיכלים.

 תקנים

 הנוגעים לפיתוח התכן הסיסמי עבור האסדה הימית ומתקניה:בחלק זה ידונו התקנים העיקריים 

  5חלק  – 953תקן ישראלי 

תקן זה מספק נתונים לפיתוח ספקטרום תגובה עבור מבנים הכפופים לתקן זה, כפי שמוצג בפרק א של התסקיר 

ובה שהוא לא חל על מבנה אסדה, אולם ספקטרום התג 953בהתבסס על תוצאות האנליזה הסיסמוטקטונית. תקן 

שנה.  955התקן הנוכחי מספק מידע רק עבור זמן חזרה של טקטונית הישראלית. -הסיסמומבוסס על הסביבה מספק 

מידע על זמני חזרה ארוכים יותר מופיע בנספחים לתקן המופיעים באתר האינטרנט של מכון התקנים 

(Israel.aspx-HE/SII-tp://www.sii.org.il/655ht מידע על זמני חזרה ארוכים יותר מצוי גם בתיקון )לתקן שעדיין  5

 לא בתוקף בעת כתיבת התסקיר, אך ניתן להשתמש בו.

( על האסדה שצריכים לעמוד בעומסים Non-Structural Componentsבנוסף למבנה האסדה, ישנם מבנים הנדסיים )

והתקנים תחתיו מטפלים בארבעה סוגי  כללי –תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים הצפויים. הסיסמיים 

קרקעית -( וצנרת על2.3(, מיכלים מוגבהים )2.2(, מיכלים על הקרקע )2.5מתקנים הנדסיים: מדפי אחסון מפלדה )

האסדה. תקנים ישראליים למתקנים (. חלק קטן מההנחיות בתקן זה רלוונטיים למתקנים על 2.9במתקני תעשייה )

ישראליות המפורטים -הנדסיים נוספים מתוכננים בעתיד אך אינם בנמצא כרגע ויש להסתמך על תקנים והנחיות לא

 ונוספים להלן. 953בת"י 

 :תקנים לתכנון אסדות

 (:International Organization for Standardizationבינלאומיים ) ISOתקני  -

 (ISO-19901) Specific requirements for offshore structures  

Fixed steel offshore structures (ISO-19902). 

http://www.sii.org.il/655-HE/SII-Israel.aspx
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 (:American Petroleum Institute)האמריקאי  APIתקן  -

Recommended Practice for Planning, Designing and Constructing Fixed Offshore Platforms (API 

RP 2A). 

 .יהנורבג Norsokתקן  -

נשען  Norsokתקנים אלו חופפים במידה רבה וכוללים הנחיות לגבי כל סוגי העומסים הצפויים כולל זה הסיסמי. תקן 

ומוסיף דגשים ושיפורים הרלוונטיים לתחום האסדות בנורבגיה. תקן זה אינו  (ISO)על תקנים בינלאומיים קיימים 

עוברים תהליך של מיזוג הדרגתי במינוחים  API -ו ISO נימתייחס בפירוט לנושא הסיסמי ולכן לא ידון בהמשך. תק

 . (DNV, 2011)ובדרישות 

 (DNV, 2011)לתכנון אסדות  APIו  ISO: תיאור תהליך המיזוג בין תקני 2-4.5.1תשריט 

 

 

 

ע"פ שני התקנים יש לתכנן את עמידות האסדה עבור שני תרחישי רעידת אדמה, המייצגים שתי רמות נפרדות של  

 עמסה סיסמית:ה

 599-299בזמן חזרה של  Extreme Level Earthquake (API)או  Strength Level Earthquake  (ISO)רעידת (5

 שנה. קריטריון העמידות עבור רעידה זו הוא:

“Structural stress should not exceed yield. Structure should sustain little or no damage” 

 5999-5999( בזמן חזרה של API) Abnormal Level Earthquake( או ISO) Ductility Level Earthquakeרעידת  (2

 קריטריון העמידות עבור רעידה זו הוא:שנה. 

“Structural stress may exceed yield but should not collapse” 
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סדה יוגדרו רעידות משמעות הדבר הוא שבמסגרת האנליזה הסיסמית שתבוצע לצורך פיתוח התכן הסיסמי של הא

  התכן ורמות העומס הסיסמי שזמן חזרתן הוא כאמור בשני תרחישי היחוס שהוגדרו לעיל.

 

יש לשים לב שהתקנים מכילים גם מפות גלובליות ושיטות לחישוב תאוצות וספקטרום תגובה בכל נקודה. אולם, מפות 

רטנית וסקר תגובת אתר המגדיר את ההגברה אלו כלליות מידי, ולכן יש צורך בביצוע אנליזה סיסמוטקטונית פ

לפי ההנחיות בפרק ה' של התסקיר. כל ההנחיות האחרות  -הסיסמית באתר ע"פ התכונות הגיאוטכניות של הקרקע 

המתוארים פה, בהתבסס על תאוצות  ISO/APIשקשורות לתכנון והעמידות הסיסמית של האסדה יגזרו מתוך תקני 

   רה שיחושבו .התכן, ספקטרום התגובה וההגב

 בין שני התקנים. ה, מפורטות ההנחיות לתכנון סיסמי של האסדה והשוואDNV (2011)בטבלה להלן, מתוך דו"ח 
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 :F101-OS-DNV Systems Submarine Pipelineתקן 

ימית. התקן מקיף את כל העומסים שיש -לתכנון, בנייה ותפעול של צנרת תת תקן זה מכיל הנחיות וקריטריונים

 ההיבט הסיסמי. להתייחס אליהם, כולל

 : FEMA E-74הנחיות ודוגמאות עבור מבנים הנדסיים נוספים 

Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage – A Practical Guide 

רכיבים ארכיטקטוניים )חלונות, מדרגות, חיפויים ...(, רכיבים  –קבוצות רכיבים  מסמך זה מתייחס בפירוט לשלוש

מכאניים, חשמל וצנרת ורכיבי ציוד, אלמנטים מקובעים אחרים וריהוט. המסמך גם מכיל אינפורמציה על התקנים 

ל מבנים ע התקנייםשמכיל התייחסות לעומסים  ASCE/SEI 7-10שיש להשתמש בהם, ובעיקר התקן האמריקאי 

 עבור מערכות צנרת בפרט. - ASME B31 Process Piping -הנדסיים )כולל עומסים סיסמיים(, ותקן 

 

 רעש .4.2

 בקטע הימי

.4.2.0 אקוסטיקה בסיסית-הידרו –כללי  

גלי קול קיימים בתווך הימי והם בעלי מאפיינים דומים לגלי הקול באוויר. גלי הקול הם גלי לחץ מחזורי "הרוכב" על 

עצמת הגלים נמדדת בדציבלים ביחס ללחץ ייחוס. לחץ הייחוס באוויר הוא  –הקיים בתווך. כמו באוויר הלחץ הסטטי 

 –פסקל. עקב הבדל זה בלחץ הייחוס עצמת הקול -מיקרו 5פסקל בעוד שבתווך הימי לחץ הייחוס הוא -מיקרו 29

 עומת אותו גל לחץ הנישא באוויר.דציבלים ל 26תהיה גדולה בתווך הימי בשיעור של  –המבוטאת כאמור בדציבלים 

 תשריטמעשי ידי אדם או שמקורו בתופעות טבע.  –כמו באוויר, גם בים קיים רעש רקע הנגרם על ידי מקורות שונים 

 את מגוון הקולות בים ואת תחומי המפלס כפונקציה של התדירות. סכמתיתמציג, בצורה  9.6.9-5מס' 
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 Wenzעל פי  סי רעש בים הפתוח: תיאור סכמטי של מפל2-4.2.0 תשריט
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עיון בתרשים מאפשר לזהות את מקורות הרעש הקובעים את הרעש בים הפתוח הרחק ממקור רעש ספציפי כל שהוא. 

הרץ. בכדי לקבוע את מפלס הרעש הכולל יש לסכום  5נציין שהתרשים מציג את ספקטרום הרעש ברוחב ספקטרום של 

 פקטרום על פני תחום התדירות הרלבנטי. את הס

 הרץ שולטים הרעשים הסיסמיים ורעידות האדמה. 5-599בתחום התדירויות של 

הרץ כאשר רעש האניות בלבד לא  59-59,999רעש מספינות ופעילות תעשייתית תת מימית נמצא בתחום התדירויות 

 הרץ. 3,999עולה, בדרך כלל, על תדירות של 

הרץ שולטים מקורות הרעש הנובעים מגלי הים. עצמת הגלים והרעש הנוצר על ידם  599-29,999של  בתחום התדירויות

, המגדירים את עצמת רעש הגלים כפונקציה של מהירות (Sea States)ים" -תלוי במהירות הרוח ולכן הוגדרו "מצבי

ים שקט מאוד ללא רוח וללא גלים. , המוגדר כ9.5או מצב ים  9הרוח. לצורך הדיון הנוכחי נסתפק בתיאור מצב ים 

  במצבים אלו מפלס הרעש הוא הנמוך ביותר.

מקים רדודים התפשטות הרעש ונחלשת עם גידול המרחק ממקור רעש ספציפי. בע –כמו באוויר  –עצמת הרעש בים 

מפני הים. בים כוללת נתיב התפשטות ישיר ונתיבי התפשטות הנגרמים על ידי החזרות של גלי הקול מקרקעית הים ו

 , את התפשטות הרעש ממכת פטיש על שיגום. סכמתיתמציג, בצורה  4.2.0-1מס'  שריטת

 התפשטות הרעש ממכת פטיש על שיגום :4.2.0.1תשריט 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אם התפשטות הרעש הייתה במדיום לא מוגבל הגל היה גל כדורי ועצמתו הייתה פוחתת ביחס לריבוע המרחק 

דציבלים להכפלת המרחק. אם ההתפשטות היא במדיום המוגבל במשטחים מחזירים, כמו  6ר של מהמקור או בשיעו
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בתרשים, הפחתת הרעש עם המרחק קטנה יותר וההתפשטות דומה להתפשטות בצורת גלים צילינדריים ואז עצמת 

מנגנוני בליעת  דציבלים להכפלת המרחק. בנוסף לגורמי ההתפשטות הגיאומטרית קיימים 3הרעש פוחת בשיעור של 

 .גלי הקולרעש נוספים בים ומנגנונים אלו תלויים, בצורה חזקה, בתדירות של 

מדידות רבות שבוצעו בתנאים שונים בים הראו שקירוב טוב להערכת הפחתת הרעש הכולל בתחום התדירויות שבין 

 דציבלים לכל הכפלת המרחק מהמקור. 9.5הרץ הוא הפחתה של  59,999-ל 59

נהוג  על ניווט ופעילות צבאית םתעשייתייעת קריטריון סף לבחינת ההשפעה של מפלס הרעש משימושים לצורך קבי

דציבלים. קריטריון זה קרוב לרעש הרקע הנמוך ביותר  59בתוספת " 9"במצב ים לעשות שימוש ברעש הקיים בים 

אינו שכיח  9שמצב ים  ןמכיוו – רופוגניים. יתרה מזותשבנמצא ולכן הוא מהווה סף טוב לבחינת השפעת רעשים אנ

 רופוגני יהיה נמוך מרעש הגלים והשפעתו תהיה זניחה.תניתן להניח שברוב המקרים הרעש האנ

 59ועוד  9ובמצב ים  9של הרעש בים במצב ים  –בפסי אוקטבה  –מציג את ספקטרום הרעש  4.2.0-3מס'  תשריט

 .5פסקל -יחס למיקרודציבל ב 599דציבלים. מפלס הרעש הכולל במצב זה הוא 

 קביעת קריטריון רעש הזרימה 3-4.2.0 תשריט

 

 מקורות הרעש .4.2.0.2

 שלב ההקמה

 לאסדות לטיפול בגז הזורם מהבארות והעברתו א 9הכולל הנחת צנרת והקמת  –גז הטיפול בשלב הקמת מערכת 

 בחיי המערכת.  , יהיה, ללא כל ספק, השלב הרועש ביותר)נספח ב'( המתקן היבשתי, כמפורט בדו"ח ההנדסי

או  –את האסדות. המדובר בשיגומים  ושיישאיהיה רעש החדרת השיגומים  -בצורה ברורה  –מקור הרעש הדומיננטי 

מעל  –מטרים. פטישי דיזל או קיטור יכו על ראש השיגום  9.55-5פלדה בקוטר שבין  תצינורושיהיו כנראה  –כלונסאות 
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ימי  95-מטרים מקרקעית הים. משך עבודות החדרת השיגומים מוערך בכ 599-ויחדירו אותו לעומק של כ –פני המים 

עבודה. במהלך החדרת השיגומים ובנית האסדות שתתבצע לאחר מכן צפויה תנועה ערה של כלי שיט מסוגים שונים 

 חלק בפרויקט ההקמה. יש לצפות לספינות הספקה, מנופים, כלי שיט עם מערכת מיקום דינמית ועוד. ושייטל

ש החדרת השיגומים הוא רעש אימפולסיבי חזק הנוצר על ידי דפיקות חוזרות ונשנות, מספר רב של פעמים במשך רע

כל יום עבודה, על ראש השגם. עקב חשיבותו של מקור רעש זה והשפעתו הפוטנציאלית השלילית על בעלי חיים ימיים 

 זה יעסוק במקור רעש זה. סעיףעיקרו של 

 שלב התפעול

ממקורות  –הן מבחינת אופיים והן מבחינת עצמתם  –ל מאפייני מקורות הרעש יהיו שונים בתכלית בשלב התפעו

הרעש בתהליך ההקמה. מקורות אלו כוללים את רעש הזרימה של הגז בצנרת המובילה מהבארות לאסדות, מהאסדות 

שיותקן על האסדות לצורך ( ואת הרעש מהציוד INGLלמתקן היבשתי ומהמתקן היבשתי חזרה למוביל הגז הלאומי )

 טיפול בגז. 

.4.2.2 רמת הרעש הצפויה 

 רעש מהחדרת השיגומים .4.2.2.2

 רעש החדרת השיגומים הוא רעש אימפולסיבי המאופיין על ידי הפרמטרים האקוסטיים הבאים:

 45%-המפלס הממוצע של לחץ של אירוע הרעש המתקבל על ידי סכימת גל הלחץ למשך זמן הכולל כ .א

 :להלןש כמוצג מהאנרגיה של אירוע הרע
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 :להלןמפלס השיא של אירוע הרעש המתייחס לשיא גל הלחץ הנגרם על ידי מכת ההחדרה של השיגום כמוצג  .ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המתקבל על ידי אינטגרציה של  -SELאו בקיצור  Sound Exposure Level –מפלס החשיפה לאירוע הרעש  .ג

למשך זמן של שניה אחת. משמעות מפלס זה הוא המפלס שהיה מתקבל לחץ הקול לאורך זמן ומרכז אותה 

מרוכזת כל האנרגיה האקוסטית של האימפולס בפועל. ראה  ההייתאם באימפולס אקוסטי של שניה אחת 

 בתרשים הבא:
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רויקט שלפנינו הראו כי מדידות רבות של רעש החדרת שיגומים בגודל שבו יעשה שימוש לצורך הקמת האסדות בפ

דציבלים. מפלס  299-במרחק של מטרים בודדים מהשיגום מגיע לערך שיא של כ - SPLpeak -מפלסי רעש השיא 

 דציבלים. 559-באותו מרחק מגיע לערך של כ - SPLrms -הרעש הממוצע 

 רעש ממקורות אחרים .4.2.2.1

 רעש מספינות וכלי שייט הקשורים בהקמת האסדות .א

דציבלים במרחק של מטר אחד ממקור  555-של כ - SPLpeak -שייט אלו מגיעה למפלס שיא  עצמת המקור של כלי

דציבלים באותו  225-לערך של כ –עבור מקור זה  –שעות יגיע  29למשך זמן של  - SEL -הרעש. מפלס החשיפות 

 מרחק.

 רעש מזרימת גז בצנרת  .ב

רכת הצינורות של הפרויקט ונמצא שגם בסמיכות רעש זרימת הגז בצנרת חושב עבור נתוני הזרימה הצפויים במע

 דציבלים. 59ועוד  9לצנרת אין הם עוברים את רעש הרקע של מצב ים 

 רעש מציוד שיותקן על אסדות הטיפול בגז .ג

המכונות הרבות שתותקנה על האסדות השונות מייצרות רעש ורעידות העשויים להגיע אל מתחת לפני המים על 

הנושאים את האסדות. מכיוון שרעש הציוד שיותקן על האסדות חייב לעמוד בדרישות ידי הרעדה של השיגומים 
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)באוויר( ולצורך זה יירכש ציוד שקט  85dB(A)הרעש לא יעלה מפלס של  ,של גהות תעסוקתית של העובדים

 שיוצב על מבודדי רעידות אלסטיים למניעת מעבר רעידות לגוף האסדה.

הם זניחים ואינם  –למעט רעש החדרת השיגומים  –רות הרעש התת ימי ניתן לסכם סעיף זה בקביעה שמקו

 דורשים התייחסות נוספת במסמך זה בבחינת השפעתם על הסביבה, ואין צורך לנקוט באמצעים לבקרתם.

.4.2.1 השפעת הרעש על יונקים ימיים וצבי ים 

 כללי .4.2.1.2

ה מיני בעלי חיים ימיים אשר בשל מגבלות חושי הריח והראיה בסביבה המימית, החישה לטווח הרחוק של הרב

מימי מעשה ידי -משמשת אותם לניווט, לאיתור מזון וטורפים ולתקשורת בין פרטים מושתתת על קליטת קול. רעש תת

אדם עלול למסך אותות חשובים לבעל החיים, לגרום לפגיעות חריפות או מצטברות באיברי השמע שלו עד כדי חירשות 

ת לגרום חבלות רעש לרקמות שונות ולמוות. עד היום תוארו בשדה ובמעבדה חלקית או מלאה ובעוצמות גבוהו

 (. Anon, 2012מינים ימיים, חסרי חוליות, דגים, צבי ים ויונקים ימיים ) 55השפעות שליליות של רעש על לפחות 

השפעות על , ניתן לחלק את מרחב ההשפעה סביב מקור הקול לשישה אזורים לפי הRichardson et al. (1995)לפי 

 בעלי החיים:

, בו האות האקוסטי הוא ברמה נמוכה ומתמזג עם רעש הרקע או שעצמתו נמוכה ממפלס סף אזור חוסר ההשפעה

 השמיעה של בעל החיים.

 , בו מפלס הרעש גבוה מסף השמיעה של בעל החיים ועל כן הרעש 'נשמע'.ההבחנה/קליטה אזור

 יחס אל הרעש וקשוב אליו והוא גורר תגובה מכוונת., בו בעל החיים מתיההגבה ההתנהגותית אזור

 , בו הרעש גורם הפרעות תפקודיות ופוגע ביכולת בעל החיים להבחין באותות החשובים לו.המיסוך אזור

לבריחת בעל החיים מהאזור  , בו גירוי הרעש נתפש על ידי בעל החיים כעוין/דוחה/מאיים ועלול לגרוםההטרדה אזור

 הרועש.

 בו גירוי הרעש עלול לגרום לפגיעה פיזיולוגית זמנית או קבועה ובלתי הפיכה.  עההפגי אזור

משמעיות, ספי ההטרדה )וההשפעות המתונות -יש להדגיש כי בעוד ספי הפגיעה נסמכים על עדויות פתולוגיות חד 

קטים גלויים לעין או יותר( מבוססים בדרך כלל על תצפיות התנהגותיות, כגון שינוי או חוסר שינוי לכאורה של אספ

לאוזן, כמו מהירות, כיוון שחייה, קצב נשימה, מאפייני תקשורת קולית וכו' ולא על מדדים פיזיולוגיים או ביוכימיים 

 המעידים על עקה. 

ספי הפגיעה האובייקטיביים המבוססים על ניסויים בבעלי חיים בשבי )בריכות, כלובים, אקווריומים( אינם בהכרח 

 מצב בים.משקפים את ה

 לעומת פגיעה מצטברת ארוכת טווח פגיעה אקוטית והטרדה או דחיקה .4.2.1.1

עד לאחרונה, הושם הדגש על 'רדיוס פגיעה חריפה' ו'רדיוס הטרדה' בהנחה שבעל חיים שימצא קרוב מספיק למקור 

נחות אלה פעמי ובמרחק גדול יותר, הוא יתרחק ממקור הרעש עד מעבר לרדיוס ההטרדה. ה-רעש חזק יסבול נזק חד

אינן מביאות בחשבון השפעות מצטברות ארוכות טווח על בעלי חיים ימיים ש'בוחרים' שלא להתרחק אחרי 

מחקר על סוג כזה של נזק כרוני חסר כמעט לחלוטין ובהעדר אינפורמציה לגבי  שמסתגלים לדרגה נתונה של הטרדה.
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ם(, יש להפעיל שיקולים הנהוגים ברפואה תעשייתית ההשפעה של חשיפות ממושכות על בעלי חיים ימיים )בעיקר יונקי

 לגבי חשיפות ממושכות לרעש של אנשים ללא הגנה אקוסטית.

 בתכנית  אתריםה שניל רעש להשפעות רלוונטיים נתונים .4.2.1.3

 נתוני סביבה והמשמעות הנגזרת לגבי קבוצות בעלי החיים אליהם יתייחס התסקיר .א

מ'.  599ק"מ מהחוף ובעומק מים שלא עולה על  5.5-במרחק של כ -כללי באותו אזור גיאוגרפי  שני האתרים מצויים

משמעותיים, העשויים להוות  היא מצע חולי/טיני, שככל הידוע, חסר תווים, כגון מחשופי כורכר בשניהםהקרקעית 

 אזורים חיוניים למיני חסרי חוליות ודגים בנתוניים בעלי ערך שימורי. 

ת, הרי שאם דגים בנתוניים ו/או פלגיים יתרחקו מהאתר למשך חודש וחצי של מבחינת השפעה על דייג המכמור

העבודות, ההשפעה תהיה שולית והדייגים יעברו לשדות דייג אחרים. גם אם, משום מה, חלק מהדגים ייגרעו ממצאי 

 הדגה הזמין לדייג, יהיה זה לטובת שמירת הטבע ובטווח הרחוק גם לטובת ענף הדייג.

תייחסות המעמיקה תהיה לגבי שתי קבוצות: לוויתנאים וצבי ים. מינים אלה הם מינים מוגנים אשר על כן הה

 בים התיכון מצויות בדרגות שונות של סיכון להכחדה. האסורים בפגיעה מכוונת ואוכלוסיותיהן

 ושני האתרים המוצעיםחפיפה גיאוגרפית בין תחומי התפוצה של המינים  .ב

ווחי תפוצה של מינים אלה. המידע מבוסס, ברובו המכריע, על תצפיות אקראיות קיים מחסור במידע אמין על ט

והחפות במקרה של לוויתנאים ועל החפות ופיזור קינים על החוף במקרה של צבי הים. עקב חסר זה תינקט גישת 

 עיקרון הזהירות המקדימה ובמקרה של ספק או חוסר מידע, תונח נוכחות המינים באתרים המוצעים. 

באשר למינים שנוכחותם באזור (Kerem et al, 2012 ;2955מרוכז הידע הקיים )לוי וברש,  9.6.2.3-5מס'  בלהבט

 השרון ידועה או מונחת.

 : מיני לוויתנאים וצבי ים שנוכחותם ידועה או משוערת באתרים המוצעים2-4.2.1.3 טבלה

 23קטגורית סיכון עונתיות שם מדעי מין

 עתידו בסכנה כל השנה Tursiops truncatus דולפינן מצוי

 עתידו בסכנה כל השנה Stenella coeruleoalba סטנלה פסוסה

 בסכנת הכחדה מוגברת בקיץ Delphinus delphis חרטום-דולפין מצוי קצר

 לא הוערך יוני-פברואר Steno bredanensis שן-סטנו תלום

 כנת הכחדה חמורהס מוגברת אביב וקיץ Caretta caretta caretta צב ים חום

 סכנת הכחדה חמורה מוגברת אביב וקיץ Chelonia mydas mydas צב ים ירוק

 

                                                 

23
    גבי צבי הים, על סמך הספר האדום של חולייתנים בישראל., או ל, בהתייחס לאוכלוסיות של הים התיכוןIUCN -על סמך הספר האדום 
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 עונתיות ופיזור אזורי .ג

דולפינים, ככלל, ומינים חופיים בפרט, לבד מנדידות אזוריות בסדר גודל של מאות ק"מ, מבלים את כל חייהם באזור 

 ונות החמות. במהלך כל השנה ומתרבים כל השנה, עם שיאי רבייה בע

מראה  שני הראשונים נצפים ומוחפים כל השנה ולאורך החוף כולו. המין השלישי -לגבי ארבעת מיני הדולפינים שבלוח 

נוכחות מוגברת בקיץ ובדרום החוף הישראלי. המין האחרון נדיר ומרבית תצפיותיו והחפותיו עד היום התרכזו באביב. 

האתרים הנבחנים. מפת התפוצה של הדולפינן המצוי מוצגת בתשריט מס'  אין עדות לעונתיות או פיזור שונה בין

4.2.1.3-2. 

צבי ים, בעיקר הבוגרים, מבצעים נדידות ארוכות של אלפי קילומטרים בין אזורי רבייה רדודים בעונה החמה ואזורי 

ים היא בין מאי לאוגוסט חריפה בים הפתוח. צעירים עשויים להימצא כל השנה קרוב לחוף. עונת ההטלה של שני המינ

 שבועות לפני ההטלה.  6-והבוגרים משני המינים מגיעים קרוב לחוף להזדווגות כ

בהסתמך על נתוני החפות, צבי ים בארץ מצויים כל השנה ולאורך כל החוף, אך לא בפיזור הומוגני בזמן ובמרחב. 

אילו הפיזור המרחבי מראה עדיפות בולטת יוני, בחפיפה לעונת ההטלה ו-הפיזור בזמן מראה שיא של החפות במאי

(. אין עדות לשוני 2955, בהתאמה )ברש ולוי, 35%-ו 63%לאזור השרון. חלוקת ההחפות בין הצב החום והירוק היא 

  שני האתרים הנבחנים.בקצב ההחפות בין 

תרבות מול אתרי בשל הנאמנות של הנקבות לאתרי ההטלה משנה לשנה ובהעדר מידע אחר, ניתן להניח שהנקבות מ

ניתן לראות שבאזור השרון היא עולה ככל  4.2.1.3-1 המוצגת בתשריט מס' –הקינון. ממפת צפיפות הקינים הארצית 

 .שתייםשמדרימים. אי לכך, הסיכוי למציאות נקבה מטילה באזור חדרה, הוא הנמוך מבין ה
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מנורמלת  1022-1003( בשנים rsiops truncatusTu: מפת צפיפות תצפיות בלהקות דולפינן מצוי )2-4.2.1.3 תשריט

24למאמץ החיפוש )שעות ים(
 

  

                                                 

24
 רשות הטבע והגנים הלאומיים –הפקת המפה: גלעד וייל  
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1008-222325 השנים בין הישראלי החוף קו לאורך ים-צבי של טבעיים קינים מיקומי :1-4.2.1.3 תשריט
 

  

                                                 

25
 ג"רט ,לוי יניב באדיבות 
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 הערכת גודל אוכלוסיות וצפיפות פרטים מרחבית. .ד

וי, המין הנפוץ בכל המרחב החופי של ישראל, ההערכה אין נתונים כמותיים לגבי לוויתנאים. לגבי הדולפינן המצ

פרטים לקמ"ר. גודל  9.2הטובה ביותר של מחמל"י לצפיפות מרחבית, על סמך מפגשים בסקרים חצי יומיים, היא של 

קמ"ר צפויה, בכל זמן נתון, להימצא להקה. יש לציין כי דולפיננים הם  25פרטים, כלומר בכל  5להקה ממוצע הוא 

 סקרניים שעשויים להימשך לבדוק מבנה ימי ולכן יתכן שצפיפותם תעלה באתרי העבודה.יצורים 

או צפיפות מרחבית של צבי ים מול חופי הארץ. שיעור התמותה השנתי הממוצע של  האוכלוסייאין נתונים לגבי גודל 

, כי גודל האוכלוסייה מול פרטים. ניתן להניח, בבטחה יחסית 559השנים האחרונות, עומד על  9-שני המינים יחד, ב

פרטים  9.5ממספר זה. היות וגודל שטח הפריסה אינו ידוע, לצורך הדיון נניח צפיפות של  59החוף הוא לפחות פי 

 לקמ"ר.

 השפעות רעש על יונקים ימיים .4.2.1.4

 כללי .א

בית והן נושא הרעש והשפעותיו על לוויתנאים, הקבוצה הימית הנסמכת ביותר על חוש השמע, הן לצרכי שמיעה פסי

באיכון הדי הסונר שחלקם מפיקים בעצמם, נחקר ונידון לעומק במשך שנים רבות. בתסקיר זה, הדגש ייושם על 

לעיל, ובעיקר על הדולפינן המצוי. כאמור לעיל, האירועים הרועשים ביותר הם רעשי  9.6.2.3-5מס'  בטבלההמינים ש

 זה.  החדרת השיגומים ולכן יתמקד הדיון על השפעת מקור רעש

קבוצת היונקים מתאפיינת, מצד אחד, בקלות היחסית שבה ניתן לנטר שינויים בהתנהגותם בים באמצעות מעקב 

ויזואלי ואקוסטי. מצד שני קיימות מגבלות אתיות בביצוע ניסויי רעש מבוקרים על יונקים אלה בטווח המפלסים 

 שהשפעתם הפוטנציאלית היא הטרדה או פגיעה. 

המצוי הינו המין החופי השכיח, ובמהלך העשור האחרון התווספו הרבה נתונים שנתיים על תפוצתו  כאמור, הדולפינן

מוגבלת ומקוטעת בגלל אילוצים  - לעילהמוצגת  –יומיים. למרות זאת מפת התצפיות של מין זה -מסקרים חצי

מ' הם  599גי קרקעית ועומקים של לוגיסטיים. ניתן להניח שתפוצתו רציפה לאורך החוף כולו. מין זה ניזון בעיקר מד

בטווח הצלילה השגרתי שלו. פרטיו, כולל ילודים טריים וגורים, נצפים לאורך כל השנה והוא המין העיקרי אליו יש 

 להתייחס בתסקיר.

 שמיעה .ב

 לוויתנאים שומעים היטב במים. רגישות וטווח התדרים של מערכת השמיעה שלהם דומה לאלו של יונקים יבשתיים.

לל, מינים גדולים מאוד רגישים לטווח תדרים נמוך יותר ומינים קטנים לטווח גבוה יותר. בהתאם לכך, נהוג לחלק ככ

 קבוצות פונקציונליות מבחינת רוחב הסרט של מערכת השמיעה שלהם כדלקמן:  3-את הלוויתנאיים ל

 שומעי תדרים נמוכים  -    LF  Low Frequency cetaceans-z- 7Hz-22kHz   

    שומעי תדרי ביניים  -    MF  Mid Frequency cetaceans -     150Hz-160kHz 

   שומעי תדרים גבוהים-  HF  High Frequency cetaceans- 200Hz-180kHz      

 

( שייך לקבוצת שומעי תדרי הביניים, אשר רוחב 9.6.2.3-5 טבלההדולפינן המצוי )וכן יתר הדולפינים המופיעים ב

   150Hz-160kHz.של מערכת שמיעתם הוא בתחום שביןהספקטרום 
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רופוגניים בים לספקטרום השמיעה של לוויתנאים תבמאמר מוסגר נציין, שתחום החפיפה בין ספקטרום הרעשים האנ

 ,Ketten)הרגישות של הפרט ובטווח הגבוה של הרעש ) טווחהוא חלקי בלבד, ונמצא בתחום התדירות הנמוך של רוחב 

1997,2000. 

 השפעות רעש .ג

הספרות המדעית מאוד ענפה והעדויות הניסיוניות ברובן המכריע נסמכות על תצפיות התנהגותיות, ויזואליות 

ואקוסטיות, ופחות על ניסויי מעבדה מבוקרים ועל נתיחות של חיות מוחפות או שמתו בשבי. מספר מאמרי סקר 

, עם דגש על (Southall et al, 2007, Weilgart 2007, Tyack, 2008)מסכמים היטב את הנושא על כל השלכותיו 

 מיסוך התקשורת. 

 –רעש מקוטע, כמו מהחדרת שיגומים, הינו בעל השפעה ממסכת קטנה יחסית, גם בגלל השוני בתכולה הספקטרלית 

של רעש הנקישות לזו המשמשת לתקשורת, וגם בשל היכולת של בעל החיים לשדר ולקלוט בין  –כלומר בתדרים 

ה לנקישה. כמו כן, לוויתנאים מסוגלים לתאם הן את תקשורתם והן את הפקת הקול שלהם לצרכים אחרים על נקיש

 .(McIwem, 2006)מנת להפחית למינימום את השפעת המיסוך 

הצמיחה התלולה בשנים האחרונות של בניית חוות של טורבינות רוח בים הצפוני, אשר הקמת תשתיותיהן דורשת 

פוקנת  –ניבה סדרה של מחקרים על השפעת רעש ההחדרה על הלוויתנאי הנפוץ היחיד באזור החדרת שיגומים ה

 . (Tougaard et al, 2009; Thompson et al, 2010; Brandt et al, 2011) (Phcoena phocoena) הנמלים

דרים הגבוהים של פוקנת הנמלים היא לוויתנאי קטן השייך לקטגוריית השמיעה של התדירויות הגבוהות ולמרות שהת

בקרבה  רעש נקישות השיגומים מונחתים ביעילות במרחק קצר, המחקרים הראו ירידה מובהקת בנוכחות הפוקנות

 לאתרי העבודה בעת החדרת השיגומים. 

השנה התפרסם המחקר המקיף ביותר שנערך אי פעם על השפעת עבודות החדרת שיגומים בים הצפוני הגרמני על 

 . (Dähne et al, 2013) 2995-4 -טורבינות רוח ימיות ב 52ם, במסגרת הקמת תשתיות לחווה עם תפוצת פוקנת הנמלי

שבועות לפני התחלת העבודות לסקר שנערך בעיצומן, הראה תגובת  3השוואת תצפיות מסקר אווירי שנערך 

על ידי חיישנים במהלך ק"מ מהחווה. אנליזה של רמות גילוי דולפינים  29הימנעות/התרחקות בולטת ברדיוס של עד 

 59-ו 25ק"מ, ועליה בחיישנים במרחק  5-59חיישנים שהוצבו במרחקים שבין  5-העבודות הראתה ירידה מובהקת ב

לכיוון החיישנים הרחוקים. נמצא גם שעצמת  -ק"מ. ממצא זה מצביע על  התרחקות הדולפינים מאתר העבודה 

 הדחיה הייתה פחותה במהלך משכי עבודה קצרים. 

 קריטריונים וספים להשפעות הרעש  .ד

, הוא משמש כבסיס להתייחסות לנושא ברוב 2995, בשנת Southall et alמאז פרסומו של החיבור המדעי של 

 . Total, 2012)המחקרים ותסקירי הסביבה של השפעות רעש על יונקים ימיים, )ראה למשל 

רועי רעש ממקורות שונים והפעילו שיקולים המחברים סקרו בצורה מקיפה ונרחבת תצפיות התנהגותיות לאי

על מנת  שמרניים על מנת להקיש מהידוע על פגיעות רעש ביונקים יבשתיים ובאדם על פגיעות ביונקים ימיים, וזאת

 לגבש המלצות בנידון.

 ל.הקבוצות הפונקציונליות של מערכות השמיעה של היונקים הימיים המתוארות לעי 3אותם חוקרים גם הגדירו את 
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 מניעת פגיעה שמיעתית .ה

פגיעה שמיעתית ולא לגבי מניעה של חבלה  סיפי הרעש המומלצים על ידי החוקרים מתייחסים רק למניעת סיכוני

 באיברים אחרים בגוף. 

 Temporaryוהיא נקראת הסטת סף ארעית או  –הפגיעה בשמיעה, כתוצאה מרעש, יכולה להיות זמנית והפיכה 

Threshold Shift בקיצ( ורTTS או פגיעה קבועה ובלתי הפיכה )–  הנקראתPermanent Threshold Shift  בקיצור(

PTS.)  

 שני מצבי פגיעה פוטנציאלים: -בהקשר של רעש החדרת שיגומים  –קיימים 

 .פגיעה כתוצאה מאירוע רעש בודד 

  מתמשכת של אירועי רעש בודדים. מסדרהפגיעה כתוצאה 

 וקרים הנ"ל )שאגב נלקחו מניסויים על דולפינן מצוי( הם הבאים:סיפי הרעש המומלצים על ידי הח

  הסטת סף ארעיתTTS  

 =  dB re 1μPa            SPLpeak 224מאירוע בודד:                      

     SEL =  183 dB re: 1μPa2∙s מרצף אירועים במשך יממה:

 

  הסטת סף קבועהPTS  

 =  dB re 1μPa                                SPLpeak 230מאירוע בודד:   

      SEL =  198 dB re: 1μPa2∙s מרצף אירועים במשך יממה:

 

 מניעת הטרדה .ו

באשר לספי להטרדה של בני הקבוצה, תוצאות התצפיות המעטות שהיו על תגובות לפולסים חוזרים היו סותרות, גם 

 ערך שמרני של:  -עבור אירוע בודד  –מקובל לקחת לאותו מין. ממעט הידע הקיים לגבי הטרדה בלוויתנאים, 

 :סף הטרדה מאירוע בודד    SPLpeak = 140 dB re 1μPa 

 

 לסיכום, הספים השמרניים הנ"ל אומצו לצורך ההתייחסות בתסקיר. 

 צבי ים   .4.2.1.5

  כללי .א

לכך יש להפעיל למרות שחוש השמיעה, ככל הידוע, ממלא רק תפקיד משני בחיי צבי הים, כל המינים מאוימים ואי 

לגביהם באופן מיוחד ובולט את עיקרון הזהירות המוקדמת, בעיקר בהתחשב בעובדה שאפילו השפעות קלות יחסית 

 של רעש עלולות להסתכם עם איומים אחרים ולסכן את האוכלוסיות המקומיות. 

מצאים בסכנת הכחדה נ (Caretta caretta)והצב החום  (Chelonia mydas)שני המינים המקומיים, הצב הירוק 

חמורה באזורנו. עונת ההטלה של שני המינים נמשכת ממאי עד תחילת אוגוסט. מספר הנקבות המקננות של הצב 
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תמצא בסמיכות קרובה למקור רעש רם  וגם השפעה על נקבה אחת שבמקרה 59-הירוק בחוף הישראלי אינו גדול מ

  (.2959אמצי השימור המקומיים )לוי וברש, אשר יגרום לה שלא להטיל, תהיה בעלת השלכה גבוהה למ

 שמיעה .ב

רגישות האוזן של צבי ים פחותה מזאת של דגים וכמוהם מוגבלת לתדרים הנמוכים, כשהרגישות המרבית נמדדת 

 (. DeRuiter, 2010) ויורדת בתלילות בתדרים גבוהים יותר 200-400Hzבתדרים של 

ין מפיק פוטנציאל עצבי שמיעתי, יוסף התדר העליון שעד 1,000Hz-טווח התדר השימושי העליון של הצבים הוא כ

 ,2,000Hz ..(Wever & Vernon 1956, Ridgway et al, 1969, Martin et al -מבלי שלגרום לחבלה באוזן הוא כ

2012 .) 

לי כלומר עצמת הקול הנמוכה ביותר שהפיקה תגובה התנהגותית ו/או פוטנציאל חשמסף השמיעה במינים השונים )

. רגישות אוזן צבי הים לפיכך חופפת את חלקו העליון של טווח תדרי מקורות dB re 1 μPa 80-100  במוח( נע בין

 .(DeRuiter, 2010הרעש האנושיים העיקריים בים )

 ממקורות רעש ימיים רמים  (phonal trauma)הדגמת שינויי התנהגות וחבלת רעש  .ג

 155תיעה והימנעות ממקור רעש של תותח אוויר בודד, החל מרמות חשיפה של ניסויים על צבי ים בשבי גילו תגובות ר

dB re 1 μPa2∙s SEL 164 ואילו מעל רמות של dB re 1 μPa2∙s SEL  נצפה דגם שחייה לא יציב שאולי מעיד על עקה 

 (McCauley et al, 2000) . 

ם קולי וכאמצעי למנוע מצבי ים שימש כמחסו dB re 1µPa at 1m 220בעצמת מקור של  רעש מתותח אוויר

 . ,Moein-Bartol et al) (1994ימיים   מלהתקרב למחפרים

במחקר שנערך באוסטרליה על קינון צבי ים חומים לפני, במהלך ולאחר תקופה של מספר חודשים של החדרת 

ספינה שערכה  סקר מעל גבי סיפון שיגומים קרוב לחוף, לא נמצא הבדל מובהק במספר הקינים בשלוש התקופות.

פעילות סייסמית באנגולה העלה מספר כפול של תצפיות צבי ים לשעת תצפית כשהתותחים היו שקטים מאשר כשהם 

הסבר אפשרי הוא  (Weir, 2007).פעלו, אם כי מרחק החציון של הפרטים שנצפו מהספינה לא היה שונה באופן מובהק 

ש, פחות רגישים לרעש או מגיבים אליו פחות מפרטים שפרטים המתחממים על פני המים שומעים פחות את הרע

( הראה שצבים חומים צוללים כאשר DeRuiter & Doukara 2012) צוללים. סקר נוסף מול חופי מרוקו בים התיכון

מערך תותחי האוויר חולף בקרבתם, אך חוסר ביקורת של תקופות מספיק ארוכות ללא הפעלה אינו מאפשר הבחנה 

 לרעש ותגובה למעבר הספינה. ברורה בין תגובה

 המלצות לגבי ספי פגיעה והטרדה לצבי ים .ד

,  Southall et alהאמריקאי, בהשאלה מהמחקר הנ"ל שללצורך הגדרת סיפים עבור צבים משתמש חיל הים 

שקלול שמיעתי, המדגישה תדרים רלוונטיים באות )נמוכים במקרה של הצבים( ומפחיתה בערך תדרים  תבפונקציי

 בתשריטהשקלול לגבי צבי ים מתוארת  תפונקצייטווח הרגישות, אותה הוא מפעיל על האות טרם החישוב. מחוץ ל

 :9.6.2.9-5מס' 
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 שקלול ספקטרלי לצבי ים  ת: פונקציי2-4.2.1.4תשריט 

Functional Hearing Group  K a (Hz) b (Hz) 

ea turtlesS 0 10 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

מלץ לאמץ את הספים שהומלצו לעיל עבור יונקים ימיים, וזאת מתוך ידיעה ברורה בהעדר מידע מבוסס יותר מו

 שסיפים אלו הם שמרניים.

 אמצעי הפחתת השפעות רעש החדרת שיגומים על בעלי חיים ימיים .4.2.1.2

 ;Verfus, 2012)מגוון האמצעים הקיימים להפחתת רעש החדרה של שיגומים מסוכמים בשני מסמכים חדשים 

BOEM, 2013)חל משימוש באמצעים אחרים להקמת יסודות ימיים, דרך החדרת שיגומים בלחץ )לא מרעיש( או , ה

בהרעדה )מרעיש פחות( ועד להפחתת רעש של החדרה נקישתית על ידי 'כיפת בלימה' בראש השיגום )האמצעי היחיד 

ים גמישים או קשיחים שמפחית גם העברת רעש דרך הקרקעית(, מסך בועות אוויר חופשיות או כלואות בתוך גליל

והקפת השיגום לכל אורך עמוד המים בגליל הרמטי המרוקן ממים. מרבית האמצעים, מסיבות שונות לא הגיעו לידי 

כפי שנעשה  ,שימוש נרחב ורוב הקבלנים אינם מכלילים אמצעי הפחתה בנוהלי ההפעלה שלהם. חקיקה על ידי המדינה

שיטות על מנת לעמוד בתקנים. נראה שגבול הפחתת הרעש באמצעים את התעשייה לבחון מספר  החייב ,בגרמניה

 דציבל, המושג בשיגומים הגדולים ביותר.  29היעילים ביותר הוא 

 בהעדר אמצעים, השיטות הננקטות על מנת להגן ככל שניתן על החי הימי, כוללות:

 .הימנעות הפעלה ככל שניתן בעונות רגישות ובאזורים רגישים .5

נוכחות יונקים ימיים וצבי ים בקרבת האתר והימנעות או הפסקת ההפעלה במידה ונצפים. הפעלת צופים ל .2

 תחילת/חידוש ההפעלה רק אם אין תצפית למשך זמן מוגדר )כעשרים דקות(.

גומים המאפשר לבעלי החיים להתרחק של תהליך החדרת השי (soft start’; ramp-up‘)'התחלה רכה'  .3

ההטרדה/הפגיעה ועל יכולת איכון הפרש עצמות הקול בין סף האבחנה לסף  ממקור הרעש. התהליך מבוסס על

מקור הקול ומניחה התרחקות מהמקור בעצמות מקור שעדיין אינן מזיקות. ההתחלה הרכה צריכה להיעשות 

דקות. בפרק זמן זה, דולפין יתרחק  29לאורך זמן ארוך דיו שיאפשר התרחקות מספקת, ההמלצה היא לפחות 

 מ'.  399וצב ים ק"מ  2.9

 הפסקת פעילות למשך מספר שעות ביממה. .9

WI(f ) = K+20log[(b
2
f
2
)/(a

2
+ f

2
)( b

2
+f

2
)] 

 f - sound frequency (Hz) 
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 ח– 37א"תמהתייחסות ספציפית להשפעות רעש בתכנית  .4.2.1.1

כאמור לעיל, ההערכה היא שמרכיב הרעש המשמעותי היחידי בעל הסיכוי לפגיעה/הטרדה של יונקים ימיים וצבי ים 

סית, אך עדיין יש לנקוט בכל האמצעים על הוא בשלב החדרת השיגומים. שלב התפעול ייצר מפלסי רעש נמוכים יח

 European Marine Strategy Framework Directive-ה מנת למזערו עד כמה שניתן ובכל מקרה לא לחרוג מהמלצות

 (. Van der Graaf et al, 2012בנידון  )

שנערכו בתסקיר  בהיעדר נתונים על עצמת מקור הרעש הצפויה מהחדרת השיגומים, מומלץ לאמץ נתונים מחישובים

ק"מ צפונית מערבית לחוף שטלנד  56, הממוקמת על מדף היבשת של אנגליה, Edradour–לקראת משימת הפקת גז ב

מ', לאחר אקסטרפולציה מנתונים  9.55. החישובים נערכו לשיגומים בקוטר (Total, 2012)מ'  399בעומק מים 

 . (Thomsen et al, 2006)בלטי מ' בים ה 5.6שנמדדו בפועל בעת החדרת שיגומים בקוטר 

 :4.2.1.1-2 ס"מ מובאות מהמקור בתשריט 55עקומות הדעיכה עם המרחק של העוצמות המתוקנות לקוטר שיגום של 

 : עקומות דעיכת רמת לחץ המקור הלא משוקללת עם המרחק מנקודת החדרת שיגומים2-4.2.1.1 תשריט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , בהתאמה. וכן עקומות הדעיכה של599dB re 1μPa-ו 239ה של בתשריט מוצגים ספי הפגיעה וההטרד

 SPL0-p  ושלSPLrms  מסך האנרגיה  49%עם המרחק מהמקור. האחרונה חושבה בהנחה של משך הזמן הכולל

 שנייה.  9.5בפולס טיפוסי של 

 עיון בתרשים מראה כי:

 בשום מרחק מהמקור לא צפויה פגיעה. 

 ק"מ. 3.1-רדיוס ההטרדה יהיה כ 

 שעות במרחקים שונים מהמקור כדלקמן: 9בדו"ח חושבו גם רמות חשיפה לנקישות רציפות במשך 
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 שעות החדרת שיגומים 4-: רמת חשיפה לרעש מחושבת ליונק ימי נייח מקטגוריית הנחשף ל2-4.2.1.1 טבלה

  SEL in dB re 1μPa2∙s מרחק מהמקור )מ'(

25 207 

59 201 

599 195 

299 189 

599 181 

5999 175 

5599 171 

2999 169 

3999 165 

5999 161 

 198 קריטריון הפגיעה

 

מ' מהמקור למשך כל החשיפה. תסריט זה  59-נראה שעל מנת להיפגע, על היונק הימי/צב להימצא במרחק הקטן מ

 הוא בלתי סביר בעליל.

ת של דולפיננים וצבים, צפויה להימצא מהצפיפות המשוער. ק"מ 32ק"מ, מדובר על שטח של  3.2ברדיוס הטרדה של 

 צבי ים )משני הזוויגים וכל הגילאים( בשטח בגודל זה. 56-להקת דולפיננים אחת ו

אמצעים למניעת פגיעה ביונקים ימיים וצבי ים בעת עבודות החדרת  .4.2.1.8

 השיגומים 

 ,JNCC).באנגליה  Joint Nature Conservation Committee -מומלץ לאמץ את ההנחיות בנידון שפורסמו על ידי ה

. לאור הסיכון הנמוך לפגיעה בבעלי החיים (ההנחיות מתייחסות ליונקים ימיים ומומלץ להרחיבם לגבי צבי ים (2010

על מנת להבריח  .(ADD( או במתקני הרתעה אקוסטיים )(PAMהנ"ל אין צורך לעשות שימוש בגלאים אקוסטיים 

 דה עצמו יבריח אותם.חיות מאזור העבודה ניתן להניח שרעש העבו

 לגבי סיכון פגיעה:

 :להעסיק במשמרות צופים מיומנים בזיהוי לוויתנאים וצבי ים מומלץ
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 29  דקות לפחות לפני תחילת הפעלת הפטיש, על הצופה לסקור עם משקפת מפלטפורמה גבוהה את השטח

 מ' לפחות. 599סביב השיגום ברדיוס 

  הפעלת הפטיש תהיה מדורגת(‘soft start’)  59-דקות, במידה שמבטיחה עצמת מקור נמוכה ב 29למשך 

 דציבל לפחות מהעצמה בהפעלה מלאה.

  במידה ויונק ימי או צב נצפים במהלך ההפעלה המלאה בתוך רדיוס ההטרדה, הם יתועדו אך אין דרישה

 להפסקת העבודה

 לגבי סיכון הטרדה ודחייה:

  שרעש השיגומים יובחן על ידי יונקים ימיים חישובים תיאורטיים המסתמכים על ספי שמיעה מראים

, בהתחשב  (Thomsen et al)לבטח לאורך כל רצועת החוף הישראלית וממרחקים של מאות קילומטרים 

בצפיפות הנמוכה האזורית של יונקים ימיים וצבי ים, בכך שהאתרים המוצעים אינם ידועים כאזורים חיוניים 

יום(, הצפי הוא לסיכון נמוך של הטרדה  92הפעלה הקצרה יחסית )למינים הרלוונטיים ובהתחשב בתקופת ה

 ברמה שתפגע באוכלוסייה.

 השפעות הרעש מהצנרת על פעילות צבאית

 הביטחון. למשרדהשפעות הרעש מהצנרת על פעילות צבאית מסוכמת במסמך נפרד המוגש 

.4.2.3 מיגון אקוסטי 

במישור של נהלים תפעוליים ונסקרו בסעיף הם  בים, עיקר האמצעים להפחתת השפעות הרעש בזמן ההקמה כאמור

 לעיל ופחות בנושא אמצעים הנדסיים. 9.6.2

 בקטע היבשתי

בתסקירי ההשפעה על  הוצגוהבוחנים את השפעות מימוש התכנית בהיבט הרעש בקטע היבשתי,  9.6.9-5סעיפים 

 אתרי מט"ש מרץ וחגית שהוגשו במסגרת תכנית זו.להסביבה היבשתית 

 יבה הימית או היבשתית בעקבות דליפותזיהום הסב .4.1

 כתוצאה ממימוש התכנית.בצנרת ובאסדת הטיפול  הימיתסביבה זיהום הלהלן ההתייחסות ל

.4.1.2 תיאור התנאים לדליפה 

ממרכיבי המערכת ( Condensate)כגון מי מוצר, שמנים, בסעיף זה מתוארים התנאים לדליפות גז טבעי ונוזלים 

 כמפורט להלן:

 היבטים תפעוליים והנדסיים  -בנספח ג' 5אור התנאים לדליפות מהצנרת מתואר בסעיף תי -תוואי צנרת

  בסביבה הימית.

 הפעלת המתקן הימי מתוכננת כך שלא יהיו בה דליפות של חומרים מהמתקן לסביבה. עם  -מתקן הטיפול

 קן:תרום לדליפה במם אשר עשויים לגייכולים להיווצר תנאים אשר יגרמו לדליפה בלי צפויה. להלן מקר ,זאת

o יה במיכלית או במתקן הימי, העשויה לגרום להתבקעות של מיכלית ינותאונה ימית ע"י פגיעה של א

 או להתפרצות חומרים.



 

172  

o ראו פירוט בסעיף  העשויה לערער את יציבות המתקן ולזליגה של חומרים מהמתקן -רעידת אדמה(

 .לעיל( 9.5

o לגרום לזליגה של חומרים. העשויה -שריפה 

o זניחותלגרום לדליפות  עשויהשבר, חלודה, קורוזיה,  -תחזוקה לקויה ו/או עייפות החומר. 

o חלקי המתקן השונים.של טעות תפעולית של אדם בהפעלה לא תקינה  -גורם אנושי 

 להלן. 9.5.2ראו סעיף פירוט נוסף, ל

מודל הפיזור לדיזל תפעולי  תיאור ההשפעה בסביבה הימית של שפיכת דלק תפעולי מוצגת באמצעות מודל פיזור.

שיישפך מהאסדה לטיפול בגז כתוצאה מתקלה בצינור תדלוק או שבר במיכל אחסון בוצע עפ"י הנחיות המשרד להגנת 

להלן  י'הסביבה. פרטים טכניים על המודל, נתוני הקלט ותוצאות ההרצות של פיזור דיזל תפעולי מוצגים בנספח 

(Modeling the Dispersion of Produced Water, Condensate and Operational Marine Diesel Fuel 

Discharges from the Proposed Offshore Natural Gas Platform)פחות  55%-. צפיפות דיזל תפעולי היא כ

 מצפיפות מי ים ולכן הוא מתנהג כמו כתם שמן שצף על פני הים. הוא מתפזר ע"י הזרמים, הרוחות וערבוב טורבולנטי.

כמו כן הוא יושפע ע"י תהליכי בלייה כמו התאדות ואימולסיפיקציה. בתמצית, המודל שהופעל הוא המודל לפיזור 

-. המודל מתייחס לדיזל התפעולי כאוסף של חלקיקים מרחפים שמסלוליהם חושבו בשיטה להMEDSLIKכתמי נפט 

ק"מ(  5.5 פקית של המודל היא דקה אחת )כהאוגרנז'ית. המודל גם כולל ערבול אקראי ותהליכי בליה. הרזולוציה 

 9.5.2)ראה סעיף  POMוכקלט הוא מקבל רוחות מנתונים מטאורולוגיים וזרמים שחושבו ע"י המודל האוקיאנוגרפי 

 (.י'ונספח 

אוקיאנוגרפיים המייצגים -כדי לבחון את הפיזור של הדיזל התפעולי הורצו מספר הדמיות עבור תנאים מטאורולוגיים

בים הצפויים להיות החמורים ביותר. התרחישים החמורים ביותר נקבעו לפי הצפי לכמות החומר שתגיע את המצ

עקב תקלה בקו תדלוק ולשפיכה  (API 34.2)מ"ק של דיזל תפעולי  6לחוף. המודל הורץ עבור שפיכה מיידית של 

אוקיאנוגרפיים העלולים -מטאו טון עקב שבר במיכל אחסון. נבחרו שלוש תקופות המייצגות תנאים 35מיידית של 

 55-55( סערת חורף קיצונית )2(, )2999בדצמבר  5 –בנובמבר  25( סערת חורף אופיינית )5לגרום למצבים חמורים: )

(. כל התרחישים נקבעו 2995באוגוסט  5-ביולי  25מערביות )-( מצב קיץ אופייני עם רוחות צפון3)-(, ו2959בדצמבר 

 הסביבה. בתיאום עם המשרד להגנת

באזור האסדה הזרמים בדרך כלל מכוונים צפונה ולכן הסעת ופיזור הכתם יהיו לכיוון צפון. בשלושת המצבים 

המטאורולוגיים שנבחרו, לרוחות יש מרכיב מערבי דומיננטי אשר יסיע את הכתם לכיוון החוף. נקודת ההגעה לחוף 

ית של המרכיב המערבי של הרוח ומרכיבה הצפוני או תיקבע על ידי השילוב בין השפעת הזרם ובין העוצמה היחס

מהכתם מגיע  59%-מהכתם מתנדף בעיקר במשך השעות הראשונות. יותר מ 99%-הדרומי. בכל התרחישים יותר מ

ק"מ, עד אזור חוף הכרמל בחיפה, אם כי מרבית הדיזל מתרכז  29-35 -לחוף ומתפזר בעיקר על קטע חוף שאורכו כ

ק"מ בלבד ומיקומו נקבע לפי התרחיש. בסערת החורף האופיינית הכתם מגיע לחוף בתוך  5עד  3-בקטע חוף שאורכו כ

שעות והאזור המושפע ביותר צפוי להיות חוף דור. תרחיש סערת חורף קיצונית צפוי להיות המצב הגרוע ביותר.  29

רמל שנמצא צפונה לחוף דור. ריכוז שעות והאזור המושפע ביותר צפוי להיות בחוף של גבע כ 52הכתם מגיע לחוף בתוך 

הדיזל המרבי שיצטבר על החוף יהיה פי שניים יותר מהריכוז המרבי שיגיע בסערת חורף אופיינית. ההתפלגות של 

. בתרחיש הקיץ האופייני הכתם יגיע לחוף 4.1.2בתשריט טון מוצגת  35-הדיזל לאורך החוף בתרחיש זה עבור שפיכת ה

ושפע ביותר צפוי להיות בחוף מעגן מיכאל שנמצא דרומה לחוף דור. חלק מאוד קטן מהדיזל שעות והאזור המ 25בתוך 

גדול יותר מהריכוז בסערת חורף  29%-גם יכול להצטבר לאורך חוף מפרץ חיפה. ריכוז הדיזל המרבי שיצטבר יהיה כ

השפך המקורי, בעיקר עקב  שיגיע לחוף יהיו שונות מהתכונות של נוזלהאופיינית. מודגש שבכל המקרים תכונות ה



 

173  

מ"ק.  6-משווה ומסכמת את התוצאות משלושת התרחישים עבור שפיכת ה 4.1.2-2טבלה האידוי של פרקציות קלות. 

 טון. 35-משווה ומסכמת את התוצאות משלושת התרחישים עבור שפיכת ה 4.1.2-1טבלה 

ק"מ לאורך החוף יהיו קטנות.  59-29-של כבתרחישים שנבחנו, השתנותם המרחבית של הזרמים והרוחות על מרחקים 

ק"מ( דפוס פיזור כתם הדיזל התפעולי על  55-)מרחק של כ 5לכן במידה ונקודת השפיכה תועבר צפונה למרכז מתחם 

ק"מ צפונה בהתאמה. במקרה זה, האזור  55-לפיזור בתרחישים הנוכחיים אבל עם תזוזה של כ דומההחוף צפוי להיות 

 -וודאות של +/-בחוף שבין עתלית ועד החוף הדרומי של חיפה )חוף דדו(. כמו כן ייתכן ותהיה אי המושפע ביותר יהיה

ק"מ בנקודת הגעת כתם הדיזל התפעולי לחוף כתוצאה מהזרם לאורך החוף ברצועת המשברים שנוצר ע"י שבירת  5

 הגלים בקרבת החוף.

 טון 32/ק"מ( בתרחיש סערת חורף קיצונית לשפיכת : התפלגות של הדיזל התפעולי שמצטבר בחוף )טון4.1.2תשריט 
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 זמני הגעה לחוף והאזורים המושפעים ביותר –מ"ק  2: סיכום תרחישי פיזור הדיזל התפעולי לשפיכת 2-4.1.2טבלה 

 הגעה ראשונה לחוף תרחיש

 )שעות(

 ריכוז המרבי בחוף

 )מ"ק/ק"מ(

 אזור המושפע ביותר

 ף דורחו 5.55 29 סערת חורף אופיינית

 חוף גבע כרמל 2.54 52 סערת חורף קיצונית

מערביות -רוחות צפון
 קיציות

 חוף מעגן מיכאל 5.95 25

 

 זמני הגעה לחוף והאזורים המושפעים ביותר –טון 32זור הדיזל התפעולי לשפיכת : סיכום תרחישי פי1-4.1.2טבלה 

 הגעה ראשונה לחוף תרחיש

 )שעות(

 ריכוז המרבי בחוף

 )טון/ק"מ(

 אזור המושפע ביותר

 חוף דור 6.56 29 סערת חורף אופיינית

 חוף גבע כרמל 53.54 52 סערת חורף קיצונית

מערביות -רוחות צפון
 קיציות

 חוף מעגן מיכאל 5.56 25

.4.1.1 דליפות עים ונהלים לניטורצאמ 

י פלטפורמה" )ראו פירוט דליפות ונזילות כוללים "מבמצב תפעולי רגיל לא צפויות דליפות ונזילות מממרכיבי המתקן. 

ים )רסס מי ים(; וכן מים אלו נאספים בפתחי הניקוז ומורכבים בעיקר ממי גשמים; מים ירוקבנספח ב'(  55בסעיף 

בשל כמותם הגדולה הם הקובעים על פי רוב את התצורה של המערכת. ישנן שתי מערכות ש אשהכיבוי מים ממערכת 

. הנחת נקייםעקבות פחמימנים, ועבור אזורים  העלולים להכילור אזורים עיקריות לאיסוף מים מפתחי הניקוז: עב

  המוצא היא שהמים מפתחי הניקוז מוזרמים אל מערכת מי המוצר, בהתאם לנהלי הטיפול בשמנים וחומרים מוצקים.

 רגע בכל למערכת אותם וישדר אותות שיקבל בקרה מחדר מתבצעתה ובקרה שליטה הנהלים והאמצעים כוללים

 הבקרה י"ע יזוהו כשלים ביממה. שעות 24 במשך ומתבצעת SCADAמערכת  באמצעות מתבצע הנתונים איסוף .תוןנ

 תקין שהכול לוודא כדי הצינורות סיורים לאורך הבקרה. בשגרה, יתבצעו מחדר המגופים את ולסגור לפתוח וניתן

 מתבצעים זה מסוג סיורים הצנרת. ם בקרבתימיי-תת וסקרים תקופתיות בדיקות בוצעוי בנוסף, .לצנרת נזקים ואין

 חשיבות יש בצינור. ופגיעות קורוזיה של התפתחות יש אם לבדוק הסיורים מטרת )רובוט( וצוללנים.  ROVי"ע לרוב

 יש ,כשל של מקרה בכל  – EPRS (Emergency Pipeline Response System).מקיפה מהירה לתגובה תכנית בהכנת

 זמינות היא המרכזית הבעיה .עניין של לגופו יהיה מקרה וכל צינור לתקן רבות דרכים יש .מהירות בתגובות צורך

 .מושבת הצינור תקלה בעת. העבודה לביצוע הציוד

 :אמצעים לגילוי דליפות
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 היבטים  -בנספח ג' 5בסעיף  יםמתואר אמצעים ונהלים לאיתור וטיפול בדליפות גז מהצנרת -תוואי צנרת

 סביבה הימית. תפעוליים והנדסיים ב

 יייאספו הנוזלים באזורים ייעודיים , 3.9.6-ו 3.3.9מלבד אמצעי הניטור המפורטים בסעיפים  -מתקן הטיפול

בעת תחזוקה שוטפת של ליבשה או להמשך טיפול והזרמתם לים על פי סוג הנוזל. כמו כן  ויופנו לסילוק

פירוט האמצעים  דליפות מחוץ למתקן.המתקן, יוצב צופה, שיסתכל על הסביבה הקרובה, ויוודא שאין 

 בנספח ב'. 59.5-ו 55, 4.5.5והנהלים למניעת דליפות מוצג בסעיפים 

.4.1.3 אמצעים ונהלים למניעת זיהום הסביבה 

 לעיל. 9.5.2סעיף ראו פירוט ב

.4.1.4 תכניות פעולה ואמצעים במקרה של דליפה 

ם אחרים, כולל נהלים ולוחות זמנים תכניות הפעולה והאמצעים בהם ינקטו במקרה של דליפה של שמנים וחומרי

 יוגשו ע"י יזם התכנית בשלב היתרי הבניה ויאושרו על ידי הגורמים השלטוניים הרלוונטיים.   ,לפעולה

תכנית לטיפול באירועי זיהום ים בשמן כתוצאה מדליפות של קונדנסייט או של דלק תפעולי תיערך עפ"י הנחיות 

(: הגדרת Contingency plansבתכניות של מוכנות ותגובה לאירועי זיהום ) המשרד להגנת הסביבה ותכלול כמקובל

כוחות ומשימות ופירוט שיטות פעולה ואמצעים לפי שלבי הטיפול באירוע בהתאם לאופי האירוע, נהלי קשר ודיווח, 

ותגובה  ותיאום עם תכניות פעולה אחרות )תכניות של רשויות מקומיות רלוונטיות והתכנית הלאומית למוכנות

לאירועי זיהום ים בשמן(. התכנית לטיפול בתרחישים שונים של שפיכות קונדנסייט ודלק תפעולי לים תתייחס בין 

 אוקינוגרפיים שונים.  -היתר לתוצאות של מודלים לחיזוי הגורל של חומרים אלה במצבים מטאו

 Condensate-טיפול במי מוצר ו .4.8

.4.8.2 ול יבשתיהשפעות צפויות של מי המוצר בחלופת טיפ 

התייחסות להשפעות בסביבה היבשתית מוצגות בתסקירי ההשפעה על הסביבה לסביבה היבשתית במט"ש מרץ ואתר 

 .שהוגשו במסגרת תכנית זוחגית 

.4.8.1 מודל פיזור 

מודל פיזור מי המוצר שיוזרמו מהאסדה לטיפול בגז בוצע עפ"י הנחיות המשרד להגנת הסביבה. פרטים טכניים על 

קלט ותוצאות ההרצות של פיזור מי המוצר מוצגים בנספח י'. בתמצית, המודל שהופעל הוא המודל המודל, נתוני ה

. מי המוצר כוללים חומר מומס וחלקיקם עדינים Princeton Ocean Model (POM)מימדי -ההידרודינמי התלת

בי למודל האוקיאנוגרפי. שמתפזרים ע"י זרמים וערבוב טורבולנטי. לכן מי המוצר הוספו כנותב פאסיבי וקונסרבטי

המודל הספציפי איננו כולל תהליכי בליה כימיים וביולוגיים מעבר לפיזור ע"י הזרמים והערבוב הטורבולנטי ולכן 

שכבות סיגמה אנכיות )עוקבות  39מ' ויש לו  539-תוצאותיו שמרניות. הרזולוציה האופקית של המודל היא כ

 ק"מ(.  5.5-ברזולוציה של דקה )כ GEBCOתוני הבתימטריה(. הבתימטריה למודל נלקחה מנ

אוקיאנוגרפיים המייצגים את -כדי לבחון את הפיזור של מי המוצר הורצו מספר הדמיות עבור תנאים מטאורולוגיים

המצבים החמורים ביותר. התרחישים החמורים ביותר למי המוצר )מיהול מזערי( יתרחשו כאשר הערבוב והמיהול 



 

176  

יים שיכוב. השכוב מונע ערבוב אנכי ושומר את הנותב קרוב לעומק ההזרמה. לצורך זה נבחרו יהיו חלשים וכאשר ק

בדצמבר  2 –בנובמבר 25רוחות מזרחיות ערות ) (2(, )2995ביוני  9 –במאי  35( ים שקט )5שלוש תקופות מייצגות: )

(. מי המוצר הוזרמו לים בעומק של 2995 באוגוסט 5-ביולי  25מערביות )-( מצב קיץ אופייני עם רוחות צפון3)-(, ו2992

. ריכוז ppm 29מ"ק ליממה עם ריכוז הנותב הפאסיבי של  5,965מ' בהזרמה רציפה במהלך כל תרחיש בקצב של  6-כ

)ממוצע חודשי( אולם מודגש שפקטורי המיהול שלהלן נכונים גם  dispersed oilהנותב שנבחר הוא הריכוז הצפוי של 

 ג כנותב פאסיבי. כל התרחישים נקבעו בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה.לכל חומר אחר שיתנה

ריכוז הנותב בנקודת השריג של ההזרמה )מייצג את המיהול הראשוני( יהיה ביחס הפוך למהירות הזרם והחומר יתפזר 

כדוגמא לתוצאות בעיקר בכיוון הזרם. ככל שהזרם חזק יותר הפיזור יהיה יעיל יותר ופקטור המיהול יהיה גדול יותר. 

מ' עבור תרחיש ים שקט. כפי  6.5מוצגים הזרמים האופקיים וריכוז הנותב בעומק של  4.8.1-2בתשריט המודל, 

מזרח( עם דעיכה מהירה בתוך שתי נקודות שריג מנקודת -צפון –שמוזכר, הנותב מתפזר בעיקר בכוון הזרם )צפון 

באחוזים יחסית לריכוז בנקודת השריג של ההזרמה. החתך האנכי  נטורים של ריכוז הנותב הםומ'(. הק 5969ההזרמה )

מ'( הממוקמת  5-6. הנותב מתפזר בשכבה דקה יחסית )עובי של 4.8.1-1בתשריט של הריכוז היחסי של הנותב מוצג 

שתרחיש  4.8.1מטבלה מסביב לעומק ההזרמה. שיכוב עמודת המים מונעת את הערבוב האנכי של החומר. ניתן לראות 

 ה הוא הגרוע ביותר. ז

המיהול בתוך נקודת השריג הראשונה הוא מאוד חזק ולכן לא צפויים שינויים משמעותיים בתוצאות או במסקנות 

 ".5ק"מ צפונה למרכז "מתחם  55-במידה ותועבר נקודת ההזרמה כ

מ' עבור  2.5בעומק : זרמים וריכוז הנותב )אחוזים יחסית לריכוז בנקודת השריג של ההזרמה( 2-4.8.1.2תשריט 
 תרחיש ים שקט
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: חתך אנכי של ריכוז הנותב )אחוזים יחסית לריכוז בנקודת השריג של ההזרמה( בכיוון הזרם עבור 1-4.8.1תשריט 
 תרחיש ים שקט.

 

 

 

 

 

 

 

ל המודל פקטורי המיהול במרחקים שונים מאסדת הטיפול בגז )נקודת ההזרמה של מי המוצר( שהתקבלו מההרצות ש

. המיהול המזערי של מי המוצר )התרחיש הגרוע ביותר( צפוי במצב ים 4.8.1בטבלה  עבור שלושת התרחישים מוצגים 

. בתרחישים האחרים באותו מרחק התקבלו 53,299מ' בכיוון הזרם התקבל פקטור מיהול של  259שקט. במרחק של 

צב לזרם קצב הדעיכה יהיה חזק יותר מפני שהחומר כמעט ולא . בכיוון בני5.5ופי  2.5פקטורי מיהול הגדולים מזה פי 

 מאלו בכיוון הזרם.  52-35% -מ' בניצב לזרם התקבלו פקטורי מיהול הגדולים ב 259מתפזר בכיוון זה. במרחק 

: פקטורי המיהול שהתקבלו ממודל פיזור מי המוצר, במצבי ים שונים ובמרחקים שונים מנקודת 4.8.1טבלה 

 י המוצר ליםההזרמה של מ

 

 

 

 

 

 

.4.8.3 הערכת השפעות מי המוצר על הסביבה הימית 

 השפעות פוטנציאליות וגורל של מי מוצר בסביבה הימית ושיטת ההערכה הסביבתית

בגז בים והן בחלופת הטיפול היבשתי, מי המוצר )השילוב של מי תצורה ומים , הן בחלופת הטיפול 9.5.3כאמור בסעיף 

 -ק"מ מקו החוף, לאחר טיפול להפחתת ריכוז ה 5-מעובים( יוזרמו לים באתר האסדה לטיפול בגז במרחק של כ

dispersed oil  שמן  –)טיפות קטנות של שמן בגודל של עד מאות מיקרון המצויות במים במצב של תחליב, להלן

 פקטור מיהול כיוון ומרחק מנקודת ההזרמה

מרחק מנקודת  כיוון
 ההזרמה, מ'

רוח מזרחית  מצב ים שקט
 חזקה

רוח קיץ מערבית 
 עד צפון מערבית

 32,299 52,599 53,299 259 בכיוון הזרם

599 55,999 556,999 95,999 

5999 29,999 559,999 52,599 

5599 36,299 263,699 46,599 

2999 55,999 953,399 555,599 

 36,399 593,599 55,599 259 בניצב לזרם

599 52,599 466,599 46,599 
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מי  מוצר הם תערובת מורכבת של חומרים אורגנים ואי אורגנים מומסים י',  בתחליב(. כמתואר באופן כללי בנספח

וחלקיקיים במים שיכולים להיות בטווח רחב של מליחויות, ממים כמעט מתוקים ועד לתמלחות מרוכזות. מי מוצר 

טבעיים, וריכוזים שאריתיים נמוכים של תוספי מטופלים מכילים שמן בתחליב, מגוון רחב של חומרים מומסים 

וביוצידים. החומרים הטבעיים במי מוצר טיפוסיים  MEGתהליך הטיפול בגז, כגון מעכבי קורוזיה ומשקעי צנרת, 

כוללים, בין היתר, כמויות קטנות של חומרים שיש להם פוטנציאל רעילות כגון מתכות כבדות, פחמימנים ארומטיים, 

(. יש לציין שהגדרות המונחים ;Neff et al 2011)  OGP 2002; OGP 2005וחומרים רדיואקטיביים פנולים -אלקיל

"שמן" ו"שמן בתחליב" במי מוצר שנעשה בהן שימוש בדברי חקיקה לאומיים ובהסכמים בינלאומיים לצורך בקרה 

 שבתשריטק מהתרכובות סביבתית תלויות בשיטות הבדיקה; בהתאם לשיטה המונחים יכולים לכלול את כל או חל

. במרבית המדינות וההסכמים הבינלאומיים, המגבלות על תכולת שמן במי מוצר המוזרמים לים מתייחסות 9.5.3

לשמן בתחליב והמדידה של תכולת השמן מתבצעת בשיטות שבאמצעותן נמדד רק שמן בתחליב ולא "שמן מומס" 

(OGP 2005 ;  Yang 2011.) 

( במי oil dispersed) (  ו"שמן בתחליב"Oilר יכולות להיות כלולות בהגדרות "שמן" ): תרכובות אש4.8.3 תשריט

 (Yang 2011הבדיקה )עפ"י מוצר בהתאם לשיטת

 

 

 

 

 

 

 

 

של ההזרמה לים של מי מוצר יכולה להיות פגיעה באורגניזמים ימיים עקב רעילות  הפוטנציאליתההשפעה הסביבתית 

מוצר טיפוסיים הריכוזים של תוספי תהליך הטיפול בגז נמוכים, הרעילות הכוללת של מרכיבי מי המוצר. מאחר שבמי 

של מי המוצר תלויה בעיקר במאפיינים הטבעיים של מי התצורה  כאשר החומרים המדאיגים ביותר הם שלוש קבוצות 

מנים ארומטיים פחמי -מתכות כבדות; מבין החומרים האורגנים  – םשל מרכיבי קורט: מבין המרכיבים האנאורגניי

פנולים אשר ידועים כמשבשים של -ואלקיל ( בגלל הרעילות שלהם ועמידותם בסביבה הימית,PAHטבעתיים )-רב

 (.;Neff et al 2011 OGP 2005פעילות אנדוקרינית )

 הרעילות של חומרים ספציפיים אשר נוכחים במי מוצר ליצורים ימיים נבחנה בהרחבה ברחבי העולם, אולם עקב מגוון

החומרים ותחום הריכוזים שלהם במי מוצר ממקורות שונים קשה להכליל ולחזות ברמת דיוק סבירה את הרעילות 

להעריך השפעות סביבתיות פוטנציאליות באמצעות מבחני רעילות כוללת   הכוללת של מי מוצר מסוימים. עדיף

(Whole Effluent Toxicityשבהם יצורים ימיים נחשפים למי מוצר במיה ) ולים שונים. מבחנים כאלה שנערכו בעולם

 59%-)ריכוז הגורם לתגובה ב LC50/EC50עם אורגניזמים שונים מצביעים על רעילות אקוטית נמוכה עם ערכי 

(. במבחני רעילות כרונית )השפעות על התנהגות, 29עד פי  2)מיהול פי  5%עד  59%-מאוכלוסיית המבחן( בתחום של כ
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( 59,999עד  5,999)מיהול פי  9.95%עד  9.5%צאו השפעות בריכוזים הרבה יותר נמוכים של תפקוד, רבייה וכד'( נמ

 (. Neff et al 2011; Holdway 2002ובמקרים של תנאי מבחן מחמירים אפילו פחות )

של מי המוצר תלויות הן בהרכב ובכמות של מי המוצר והן בגורלם בסביבה הקולטת,  בפועלההשפעות הסביבתיות 

תהליכי בליה( אשר מקטינים את ריכוזי  –נו בתהליכים הפיסיקליים, הכימיים והביולוגים )בשם הכולל דהיי

המרכיבים שלהם ולכן את רעילותם ליצורים ימיים. תהליכי הבליה החשובים ביותר כוללים: פיזור ומיהול; התאדות 

(; biodegradationע"י מיקרואורגניזמים )של פחמימנים נדיפים; ספיחה לחלקיקים מרחפים ושקיעה; פירוק ביולוגי 

וחמצון פוטוכימי. המיהול של מי המוצר תלוי בספיקה, במליחות ובטמפרטורה של מי המוצר ובעומק המים והתנאים 

ההידרודינמיים בסביבה הקולטת. בהדמיות באמצעות מודלים של פיזור שנערכו ברחבי העולם )בים הצפוני, במפרץ 

באוסטרליה, בים התיכון ועוד(, נמצא שבד"כ מי מוצר המוזרמים לים נמהלים במהירות קרוב  מקסיקו, באינדונזיה,

במרחק של מטרים ספורים מנקודת ההזרמה ומיהול  599עד  39יחסית לנקודת ההזרמה. כך לדוגמא הוערך מיהול פי 

פול בגז טבעי בסקטור (. תסקיר השפעה על הסביבה לאסדה לטיOGP, 2005במרחק של ק"מ אחד ) 599,999עד פי 

מ' מנקודת ההזרמה  599במרחק של  59,999ההולנדי של הים הצפוני הסתמך על ממצאי מודל שהצביעו על מיהול פי 

(GSEPN 2012 מדידות שדה של המיהולים של מרכיבי מי מוצר שנערכו במקומות שונים בעולם מאמתות את .)

(. לדוגמא, במדידות שבוצעו Neff et al 2011נקודת ההזרמה )תחזיות המודלים שלפיהן בד"כ המיהול מהיר קרוב ל

Ra שהרדיונוקלידבמפרץ מקסיקו נמצא 
ופי  926מ"ק/יממה של מי מוצר נמהל פי  5959שמקורו היה בהזרמה של  226

 Lee etמ'/שניה ) 55מהירות הזרם בעת המדידה הייתה   ;מ' בהתאמה מנקודת ההזרמה 59 -מ' ו 5במרחקים של  5965

al 2011.) 

לתהליכי הבליה הכימית והביולוגית יכולה להיות השפעה גדולה ומהירה )שעות עד ימים( על חלק מהמרכיבים 

 BTEXהרעילים של מי מוצר ולכן על הרעילות הכוללת של מי המוצר. לדוגמא, ההתאדות המהירה של תרכובות 

בשילוב עם תהליכי המיהול,  -צות ביותר במי מוצר התרכובות הארומטיות הנפו –בנזן( -)בנזן, טולואן, קסילן, אתיל

 OGPמטר מנקודת ההזרמה ) 29במרחק של  559,999עד  59,999יכולה להביא להפחתה של ריכוז הבנזן במי הים פי  

מרבית המתכות הכבדות אשר נוכחות במי מוצר במצבי חמצון נמוכים מתחמצנות במהירות  -(. דוגמא נוספת 2002

בה הימית ויכולות להסתפח לחלקיקים מרחפים או להידרוקסידים של ברזל ומנגן ובכך להפוך עם הכניסה לסבי

 (. Neff 2002לצורות לא רעילות )

ההערכה להלן של  ההשפעות של  ,זה תסקיר מתייחס שאליהן הגז מתגליות המוצר מיוכמויות  הרכב על מידע בהעדר

הרכב של מי מוצר טיפוסיים אשר נקבע על סמך נתונים משדות מי המוצר מתגליות הגז מול חופי ישראל מתייחסת ל

 5,965ק"ג/יממה, בקירוב  5,965,966) ב'גז ימיים ברחבי העולם ולכמות מי המוצר במקרה המייצג אשר מוצג בנספח 

מ"ק/יממה(. ההערכה הסביבתית  מבוססת על חישוב של הריכוזים הצפויים של מרכיבים רעילים של מי המוצר באזור 

ההזרמה לים בהשוואה לתקנים לאיכות מי ים שמטרתם לספק הגנה על החי הימי והמערכת האקולוגית הימית.  

חישובי הריכוזים הצפויים של מרכיבי מי המוצר מבוססים על תוצאות מודל הפיזור של מי המוצר המתואר בסעיף 

בתהליכי בליה כימיים וביולוגים,  מאחר שחישובים אלה אינם כוללים את הפחתת הריכוזים .י'ובנספח  9.5.2

ומסיבות נוספות שיפורטו בהמשך, ההערכה הסביבתית שמרנית מאד. לתמיכה במסקנות ההערכה הסביבתית מוצגות 

 המסקנות של מחקרים ותכניות ניטור באזורי הזרמה של מי מוצר לים במקומות שונים בעולם. 

 הרכב מי המוצר

נוכחים למעשה בכל מי מוצר אבל בריכוזים שונים אשר תלויים במאפיינים של המרכיבים החשובים מבחינה סביבתית 

מאגר הגז. מאחר שהרכב מי המוצר משדה גז ספציפי ידוע רק לאחר תחילת ההפקה, בתסקירי השפעה על הסביבה 
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ים דומים לתכניות פיתוח של שדות גז נהוג להתייחס להרכב של מי מוצר טיפוסיים, רצוי כמובן משדות בעלי מאפיינ

(. הרכב מי המוצר לצורך ההערכה הסביבתית הנוכחית נקבע על סמך GSEPN 2012 ;Woodside 2011)לדוגמא: 

. הנתונים כוללים מתכות כבדות שיש להן פוטנציאל רעילות 4.8.3-2/1בטבלאות נתונים מהעולם אשר מוצגים 

)אנתרצן שייך PAH -, פננתרן, דיבנזותיופן( ו)נפתלן BTEX ,NPDוחומרים משלוש קבוצות של  פחמימנים ארומטים: 

הם בעיקר מאסדות גז בים הצפוני אולם גם ממקומות אחרים כגון  OGP (2005)לקבוצה זו(. הנתונים מדוח 

( שלהערכת outlying dataאינדונזיה. תחומי הריכוזים )ערכי מינימום ומקסימום( אינם כוללים נתונים קיצוניים )

מערכי  99, בכמה אסדות גז דווחו ערכים גבוהים עד פי BTEXיגום ומדידה. לגבי מרכיבי הדוח משקפים בעיות ד

. לכן, ועל מנת לוודא שההערכה הסביבתית שלהלן שמרנית, רשומה בטבלה שורה של 9.5.3-2המקסימום שבטבלה 

הם משתי  Woodside (2011). נתוני 99-"ערך מרבי" שהערכים בה הם ערכי המקסימום משורת "תחום" מוכפלים ב

 מערב אוסטרליה. -אסדות גז במדף היבשת של צפון

תוצאות טיפוסיות של בדיקות של הריכוזים הכלליים של מתכות כבדות במימי  4.8.3-2 בטבלהלשם השוואה מוצגות 

במסגרת סקרי רקע ותכניות ניטור  ICP-MSהחופין של ישראל. הבדיקות מתבצעות במכון הגיאולוגי באמצעות 

שנבדקו בסקרי רקע ותכניות ניטור לא התגלו בד"כ באזורים בלתי מזוהמים במימי החופין  BTEX.  תרכובות שונות

 מקג"ל. 5של ישראל, בגבול גילוי של 

 : ריכוזי מתכות כבדות במי מוצר של אסדות לטפול בגז בעולם, מיקרוגרם/ליטר 2-4.8.3טבלה 

 כספית מתכת
Hg 

 קדמיום
Cd 

 עופרת
Pb 

 אבץ
Zn 

 תנחוש
Cu 

 כרום
Cr 

 ארסן
As 

 ניקל
Ni 

     OGP (2005)נתונים גלובליים 

  –9.35 4 – 9.54 5 – 9.95 5.4 – 5 תחום
595 

9.59 – 9.6 9.95– 
5699 

  

 69  929 9.9 26 9.5 5.3 2.3 ממוצע

 (Woodside, 2011צפון מערב אוסטרליה )

 9.5 ; 9.5 > 5 > 5 > 59  ;23 5 > 5  ;29 5 > 5 > 

 טבעיים במימי החופין של ישראל ריכוזים

 9.995 > 9.5 > 9.5 > 5 > 5 > 59 > 5 > 5 > 

 

 : ריכוזי מרכיבים אורגניים נבחרים במי מוצר של אסדות לטיפול בגז בעולם, מיקרוגרם/ליטר1-4.8.3טבלה 

 Benzene Toluene Ethylbenzene Xylene Naphthalene Phenanthrene Anthracene 

OGP (2005) 
 – 9.2 3.4 – 9.95 26.5 – 9.9 93.9 – 5.6 תחום

53.5 
   

 559 29.4 555 3.55 9.55 5.95 59.6 ממוצע
ערך 
 מרבי

5536 5969 556 552    

 (Woodside, 2011צפון מערב אוסטרליה )

 5299 ;
5399 

5399 ;
53999 

599  ;599 599  ;
5399 

   

 

האם להזרמה הצפויה של מי מוצר לים עלולה להיות השפעה  במסגרת ההערכה הסביבתית הנוכחית נבחנה גם השאלה

משמעותית על תכולת החמצן המומס במי הים עקב התכולה הכוללת של חומרים אורגניים פריקים. כללית, צריכת 

מג"ל שמן בתחליב ומוזרמים לים הפתוח איננה נחשבת  39-החמצן של מי מוצר אשר מטופלים לרמה המקובלת של כ
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( ולכן בדרך כלל אין התייחסות לנושא זה בתסקירי השפעה על הסביבה לתכניות OGP 2005סביבתית  ) בעולם לדאגה

  (.GSEPN 2012  ;Woodside 2011פיתוח של שדות גז ימיים )לדוגמא, 

( ותכולת הפחמן האורגאני הכללי Biochemical Oxyhen Demand = BODצריכת החמצן הביוכימית )צח"ב( )

(Total Organic Carbon = TOC של מי מוצר משדות גז שונים בעולם משתנים בטווח רחב מאד. להלן סיכום )

 (. ;OGP 2005   Veil et al 2005 Neff et al 2011 ;תמציתי של נתונים שנמדדו בים הצפוני ובמפרץ מקסיקו )

 2599נמדדו ריכוזים של עד  הם בד"כ בטווח של עשרות עד מאות מג"ל. במי מוצר מאסדות גז בים הצפוני TOCריכוזי 

 555אסדות גז במפרץ מקסיקו נמדד ריכוז ממוצע של  29-מג"ל אבל הריכוזים הטיפוסיים נמוכים בהרבה. במי מוצר מ

מג"ל(.   5,999-מג"ל )מתוך מספר גדול של מדידות  חוזרות באסדות גז ונפט רק בארבע מדידות הריכוז היה גבוה מ

. במספר רב של ) mg O2/lמג"ל ) 6,599 – 25בטווח של  BOD5ם הים הצפוני נמדדו ערכי אסדות גז בדרו 5-במי מוצר מ

מג"ל אבל רק  55,599בים הצפוני נמדדו ערכים של עד  האסדות גז ונפ 59-שנים במי מוצר מ 3מדידות חוזרות במשך 

מג"ל, הערך  59-5,525וח היה ( הטוoutliersמג"ל. ללא שתי מדידות חריגות אלה ) 5599-שתי מדידות היו גבוהות מכ

   מג"ל. 556מג"ל וערך החציון היה  ±659  349הממוצע וסטית התקן היו 

( נמצא שהפירוק הביולוגי של מרבית החומר האורגאני Biodegradation testsבבדיקות של מי מוצר מהים הצפוני )

  (.Rabalais 2005ימים ) 5רקו בתוך התפ TOC-של ה 49%-ימים ו 4-הסופי הושג תוך פחות מBOD -מהיר:  ערך ה

 (Naturally occurring) כאמור, מי המוצר יכולים להכיל גם כמויות קטנות של חומרים רדיואקטיביים טבעיים

radioactive materials = NORM עקרונית, הדאגה הסביבתית בהקשר להזרמה לים של רדיונוקלידים טבעיים .

פשריות של הקרינה המייננת שהם פולטים על יצורים ימיים ועל צרכנים של איננה הרעילות שלהם אלא השפעות א

ממי מוצר, המסקנה של מחקרים והערכות סיכונים שנערכו בעולם היא שאינם מהווים   NORMלגבימזון מהים. 

 סיכון משמעותי לחי הימי ולאדם. לכן מוצג להלן רק מידע תמציתי בנושא זה.  

Ra) 226 –תר במי מוצר הם רדיום הרדיונוקלידים הנפוצים ביו
Ra) 225 –( אשר פולט קרינת אלפא, ורדיום 226

( אשר 225

פולט קרינת בטא, שמקורם בדעיכה רדיואקטיבית של אורניום ותוריום המצויים בסלעים ובחרסיות במאגרי הגז.  

רחב מאד במי מוצר בד"כ הריכוזים של שני הרדיונוקלידים במי מוצר אינם גבוהים אולם הם משתנים בטווח 

ממקורות שונים ויכולים להיות גבוהים בכמה סדרי גודל מריכוזיהם הטבעיים במי הים. עם זאת, בגלל המיהול 

המהיר של מי המוצר המוזרמים לים, כבר במי הים בסביבה הקרובה של אסדות הפקה של נפט וגז במקומות שונים 

(.   Sergio et al 2002; Neff et al 2011קרינת הרקע הטבעית ) בעולם )קנדה, הים הצפוני, ברזיל ועוד( נמדדה רק

גיה של הערכות סיכונים של פליטות רדיום ממי מוצר נערכו הן בארה"ב והן באירופה. מחקר שנערך עבור משרד האנר

ו קבע שלא צפויות השפעות על דגים וסרטנים מרדיום במי מוצר שהוזרמ  Brookhavenארה"ב ע"י המעבדה הלאומית

, ריכוזי רדיום במי Neff (2002)(. לפי Meinhold et al 1996בכמויות גדולות למפרצים פתוחים במפרץ מקסיקו )

מוצר מאסדות נפט וגז במפרץ מקסיקו הם הגבוהים בעולם ולכן אם רדיום ממי מוצר אינו מהווה סיכון ליצורים 

הימית במקומות אחרים. מחקר שנערך עבור רשת ימיים החיים בסמוך לאסדות אלה, הוא לא יהווה סיכון לביוטה 

הגיע למסקנה שהחשיפה של דגה בים הצפוני לרדיונוקלידים שמקורם במי מוצר איננה מהווה  נורבגיההמחקר של 

המסקנה של סקירה מקיפה ומעודכנת על (. Stralberg 2003סיכון לאוכלוסיות של מדינות האיחוד האירופי )

על הביוטה הימית היא שכמעט כל המחקרים שבוצעו בנושא זה מצביעים על כך  ממי מוצר NORMההשפעות של 

 (.Hosseini et al 2012שהסיכון זניח, אבל עדיין קיימים פערי ידע  )
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לאור האמור לעיל ובהתחשב הן בכמות הצפויה של מי מוצר מתגליות הגז שאליהן מתייחס תסקיר זה אשר תהיה 

קו ובים הצפוני והן בתוצאות של מודל פיזור מי המוצר )ראה להלן(, סביר להניח קטנה יחסית לכמויות במפרץ מקסי

 במי המוצר שיוזרמו לים.   NORMפעות סביבתיות משמעותיות מנוכחותשלא צפויות הש

 תקנים לאיכות מי הים

 Environmental Quality Standardsלצורך ההערכה הסביבתית נבחרו התקנים לאיכות מי ים של האיחוד האירופי )

= EQS( אשר נקבעו במסגרת דירקטיבת המים )Water Framework Directive =WFD שעליה נשענת גם )

, WFD(. תקני Marine Strategy Framework Directiveהאסטרטגיה האירופית להגנה ושימור של הסביבה הימית )

ל התקנים המחמירים בעולם לאיכות מי ים , נמנים ע4.8.3-3בטבלה ומוצגים  2952 -ולאחרונה ב 2995 -שעודכנו ב

)הרבה יותר מחמירים מאשר התקנים הפדרליים של ארה"ב( והם נועדו לספק הגנה כוללת על המערכת האקולוגית 

 ,WFD 2008הימית מפני חשיפה לכימיקלים, כולל הגנה הן על יצורים בגוף המים והן על יצורים שוכני קרקעית )

השפעות לטווח ארוך והן השפעות לטווח קצר עקב חשיפה לכימיקלים, נקבעו שני סוגים של (.  על מנת לכסות הן 2012

תקנים )שני סוגי התקנים אמורים לחול מחוץ ל"איזור מיהול" שהוא השטח הקרוב סביב נקודת הכניסה של 

 הכימיקלים לסביבה הימית(:

 EQS  – AAרוניות: ריכוז ממוצע שנתי אשר אמור לספק הגנה מפני השפעות כ. 

 EQS  – MAC ריכוז מירבי מותר אשר נועד לספק הגנה מפני השפעות אקוטיות של ריכוזי שיא של חומרים :
 שיש להם רעילות אקוטית גבוהה.

 

)ארגון המדינות החברות באמנה  OSPAR Commission אומצו ע"י  EQS  – AAערכי  2952יש לציין שבשנת 

מזרח האטלנטי אשר כולל את הים הצפוני( כריכוזים של חומרים שבהם  –האזורית להגנת הסביבה הימית של צפון 

( לצורך הערכת סיכונים PNEC  =Predicted No Effects Concentrationלא צפויות השפעות על יצורים ימיים )

 (.  2952OSPAR Commissionסביבתיים מההזרמה לים של מי מוצר )

מי הים התיכון בישראל אשר הומלצו ע"י המשרד להגנת הסביבה בשנת מוצגים גם התקנים לאיכות  9.5.3-3בטבלה 

 WFD(. לתקנים מוצעים אלה שהינם פחות מחמירים מתקני 2992שנים )המשרד להגנת הסביבה  5לתקופה של  2992

 אין בסיס תיאורטי אחיד ואין כל מעמד סטטוטורי.  

התקנים לאיכות מי הים התיכון בישראל אשר הוצעו : התקנים לאיכות מי ים של האיחוד האירופי ו3-4.8.3טבלה 

 ע"י המשרד להגנת הסביבה, מיקרוגרם/ליטר

 חומר

 תקני סביבה
 (WFD 2008, 2012)  איחוד  אירופי    (                                   1001ישראל )המשרד להגנת הסביבה, 

MAC - EQS AA ממוצע מירבי -  EQS 
  Hg      9.9 9.56 0.01  כספית מתכות כבדות

 Cd    2 9.5 2.5 0.1קדמיום   

 Pb 29 5 24 1.3עופרת     

* רקע טבעי + Zn 599 99  3אבץ          

 Ni 59 59 34 8.2ניקל         

   Cr 20 10 כרום        
פחמימנים 

 ארומטים
Benzene  559 50 8 

Toluene  299   

Ethylbenzene  20   

Naphtalene    1 

Anthracene   0.4 0.1 

 * הערך לאבץ לא  פורמאלי 
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 הריכוזים הצפויים של מרכיבי מי המוצר ביחס לתקנים לאיכות מי ים

בטבלה  מוצגים  י'ובנספח  9.5.2פקטורי המיהול שהתקבלו מההרצות של מודל פיזור מי המוצר המתואר בסעיף 

מ' מאסדת  259ל מי המוצר )התרחיש הגרוע ביותר( צפוי במצב ים שקט, במרחק של . המיהול המזערי ש4.8.3-4

מוצגים "פקטורי המיהול הקריטיים"  4.8.3-5בטבלה הטיפול בגז )נקודת ההזרמה של מי המוצר( בכיוון הזרם. 

ידה בתקנים , שהינם המיהולים הדרושים על מנת להבטיח עמ9.5.3-5/2של מי המוצר הרשומים בטבלאות למרכיבים 

. פקטור המיהול הקריטי של כל חומר חושב הן לריכוז הממוצע והן לריכוז 9.5.3-3לאיכות מי ים אשר מוצגים בטבלה 

 –  EQS.  החישובים בוצעו ביחס לתקנים המחמירים ביותר, דהיינו ערכי 9.5.3-5/2המרבי אשר רשומים בטבלאות 

AA גבי כספית החישוב בוצע לי ערך התקן בלי להתחשב ברקע הטבעי, ככל שהם קיימים. לגבי אבץ החישוב בוצע לגב

החישובים בוצעו ביחס ,  WFDבנזן שלא נקבעו להם תקני-ן ואתיל, ורק לגבי כרום, טולואMAC – EQS-ביחס ל

 לתקנים שהוצעו ע"י המשרד להגנת הסביבה. 

ם שונים ובמרחקים שונים מנקודת : פקטורי המיהול שהתקבלו ממודל פיזור מי המוצר, במצבי י4-4.8.3טבלה 

 ההזרמה של מי המוצר לים.

 

 

 

 

 

 

 

: פקטורי המיהול הקריטי )המיהולים הדרושים לעמידה בתקנים המחמירים לאיכות מי ים( 5-4.8.3טבלה 

 150ים ולריכוזים המרביים של מרכיבי מי המוצר, והמיהול המזערי )מצב ים שקט( הצפוי במרחק  לריכוזים הממוצע

   מ' מאסדת הטיפול בגז.

 

 

 

 

ריכוזים מרביים של החומרים במי המוצר ומיהול  -עולה שאפילו בתרחיש המחמיר ביותר  9.5.3-5מהנתונים בטבלה 

מ' מאסדת הטיפול בגז בכל הכיוונים  גדול לפחות בסדר   259המיהול הצפוי במרחק של  -מזערי שלהם )מצב ים שקט( 

 . םהקריטייגודל מהמיהולים 

 פקטור מיהול כיוון ומרחק מנקודת ההזרמה

מרחק מנקודת  כיוון
 ההזרמה, מ'

רוח מזרחית  מצב ים שקט
 חזקה

רוח קיץ מערבית 
 עד צפון מערבית

 32,299 52,599 53,299 259 בכיוון הזרם

599 55,999 556,999 95,999 
5999 29,999 559,999 52,599 
5599 36,299 263,699 46,599 
2999 55,999 953,399 555,599 

 36,399 593,599 55,599 259 בניצב לזרם
599 52,599 466,599 46,599 

ריכוז ממוצע  חומר
בנקודת 

ההזרמה, 
 מקג"ל

פקטור 
מיהול 
 קריטי

ריכוז מרבי  
בנקודת 
הזרמה, 
 מקג"ל

פקטור 
מיהול 
 קריטי

מיהול מזערי  
 150צפוי במרחק 

 מ' מהאסדה

 525 5.4 33 2.3 פיתכס

23,100 

 25 5 6.5 5.3 קדמיום
 5 4 3 9.5 עופרת

 95 595 4 26 אבץ
 5 69   ניקל

 569 5,699 92 929 כרום

Benzene 59.6 2 5,399 453 

Toluene 5.95 5  53,999 65 

Ethylbenze

ne 

9.55 5  599 99 

Naphtalene 555 55   

Anthracene 559 5,599   
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מ' מאסדת הטיפול בגז בכיוון הזרם  599 -ו 259המחושבים של מרכיבי מי המוצר במרחקים של   יכוזים המרבייםהר

)לגבי נפתלן ואנתרצן מוצגים הריכוזים הממוצעים המחושבים(. בכל הכיוונים   4.8.3-2 ובניצב לזרם מוצגים בטבלה

  מהתקנים המחמירים לאיכות מי ים. סביב האסדה הריכוזים המחושבים בים קטנים לפחות בסדר גודל 

מג"ל והן  24הריכוזים המחושבים של שמן בתחליב סביב האסדה הן ביחס לריכוז ממוצע של  מוצגים 4.8.3-1בטבלה 

מג"ל נלקח מההיתרים שניתנו לחברת נובל  92מג"ל בנקודת ההזרמה )הריכוז המירבי של  92ביחס לריכוז מירבי של 

שרדית למתן היתרי הזרמה לים להזרמה של מי מוצר משדות הגז מרי ותמר(. הריכוזים אנרג'י ע"י הועדה הבינמ

 OSPAR שאומץ ע"י PNECמ' סביב האסדה קטנים בסדר גודל מערך  259המרביים המחושבים במרחק 

Commission   9.95שהינו ( מג"לOSPAR Commission 2012 הריכוזים סביב האסדה קטנים בסדר גודל גם .)

השמן בתחליב שחושב בתסקיר השפעה על הסביבה לפיתוח שדה גז במערב אוסטרליה כריכוז סף שתחתיו לא  מריכוז

 (.Woodside 2011צפויות השפעות על יצורים ימיים כולל המינים הרגישים ביותר )

גים ן מוצמחושבים של מרכיבי מי המוצר סביב אסדת הטיפול בגז )לנפתלן ואנתרצ מרביים: ריכוזים 2-4.8.3טבלה  

 הריכוזים הממוצעים המחושבים(

 

 

 

 

 

 

 

 

 שמן בתחליב סביב אסדת הטיפול בגז. : ריכוזים ממוצעים ומירביים מחושבים של1-4.8.3טבלה 

 

 

 

 

 

הכבדות והתרכובות הארומטיות במי המוצר של תגליות הגז שאליהן מתייחס תסקיר זה לא בהנחה שריכוזי המתכות 

היא שלא  9.5.3-5-5יהיו גבוהים ביותר מסדר גודל אחד מהריכוזים שנבחנו לעיל, המסקנה הכללית העולה מטבלאות 

ידית של אסדת הטיפול צפויות השפעות משמעותיות על החי הימי ועל המערכת האקולוגית הימית מעבר לסביבה המי

 מסקנה זו שמרנית מכמה סיבות:  מ' ממנה לכל היותר. 259דיוס של בגז, בר

 ריכוז מירבי, מקג"ל 

בנקודת  חומר
 ההזרמה

מ'    250
בכיוון 
 הזרם

מ'   250
בניצב 

 לזרם

מ'    500
בכיוון 
 הזרם

מ'   500
בניצב 

 לזרם

 9.9995 9.9995 9.9995 9.9995 5.4 כספית

 9.99995 9.9993 9.9993 9.9999 5 קדמיום

 9.9995 9.9995 9.9995 9.9995 4 עופרת

 9.992 9.994 9.995 9.955 595 אבץ

 9.9995 9.999 9.993 9.995 69 ניקל

Benzene 5,399 9.55 9.99 9.93 9.59 

Naphtalene 555 9.994 9.996 9.995 9.992 

Anthracene 559 9.995 9.996 9.996 9.992 

Dispersed oil 

 ריכוז, מג"ל

בנקודת 
 ההזרמה

מ'    250
בכיוון 
 הזרם

מ'   250
בניצב 

 לזרם

מ'    500
בכיוון 
 הזרם

מ'   500
בניצב 

 לזרם

 9.9999 0.002 9.992 0.002 ממוצע  24

 9.9996 9.993 9.992 9.993 מירבי 92
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   .)כל חישובי המיהול בוצעו לתרחיש של מיהול מזערי )מצב ים שקט ומליחות "אפס" של מי המוצר 

  ת הטיפול בגז הסריג של מודל הפיזור של מי המוצר, אין אפשרות להעריך באיזה מרחק מאסד תרזולוצייבגלל

יושגו המיהולים הקריטיים שבהם לא צפויות השפעות מזיקות, אולם על סמך הניסיון של מיהול מי מוצר בעולם 

 מ'.   599 -מ' מהאסדה וכנראה אף פחות מ 259 -סביר להניח שהם יושגו ברדיוס של פחות מ

 הליכי בליה כימית וביולוגית אשר החישובים לעיל מתייחסים רק למיהול הפיסי של מי המוצר ללא התחשבות בת

כאמור יכולים להקטין במהירות את הריכוזים של חלק מהמרכיבים של מי המוצר ולכן את תחום ההשפעה 

 הסביבתית שלהם. 

בהתחשב בחישובי המיהול של  מי המוצר בים ובידע הקיים על קצב הפירוק הביולוגי של מרכיבים אורגניים המצויים 

במי המוצר יהיו בתחום העליון של הערכים שנמדדו בעולם כמפורט  TOC-ו  BODמניחים שערכיגם כאשר במי מוצר, 

מ'  599-259לעיל, לא צפויה השפעה משמעותית על תכולת החמצן המומס במי הים בשטח שמעבר לרדיוס של 

 מהאסדה לטיפול בגז.

 מסקנות ממחקרים ותכניות ניטור באזורי הזרמה לים של מי מוצר

ורים האחרונים  בוצעו ברחבי העולם מחקרים ותכניות ניטור באזורי הזרמה של מי מוצר אשר מאפשרים בשני העש

להעריך השפעות על יצורים ימיים ועל המערכת האקולוגית הימית. המסקנה הכללית אשר עולה מהממצאים היא 

המיידית של נקודות  בהלקרשהסיכון לסביבה הימית עקב ההזרמה של מי מוצר בים הפתוח הינו קטן ומוגבל 

ההזרמה. חומרים שמקורם במי המוצר נמצאו במי הים ובסדימנטים גם במרחקים של כמה ק"מ מאסדות נפט וגז, 

אולם מעבר לסביבה המיידית של האסדות )מאות מטרים( הריכוזים היו נמוכים מערכי סף להשפעות על החי הימי 

(Lee and Neff 2011)ות לתוצאות של מחקרים וניטור בשיטות שונות:. להמחשה, להלן כמה דוגמא 

( שמטרותיו היו: US EPA) ת הסוכנות להגנת הסביבה של ארה"ביינערך במפרץ מקסיקו מחקר בהנח 5449'-בשנות ה

( לקבוע האם קיימת הצטברות של כימיקלים המצויים במי מוצר ברקמות של דגי מאכל וחסרי חוליות מייצגים 5)

חביות/יום של מי מוצר, בהשוואה  55,999 -ו 5,999תי אסדות הפקת נפט וגז שמזרימות לים אשר שוכנים בסמוך לש

   .לבעלי חיים השוכנים בסביבת אסדות שלא מזרימות מי מוצר לים

( להעריך את הסיכונים לבריאות של מערכות  אקולוגית ושל ציבור צרכני מזון מהים  מריכוזי כימיקלים המצויים 2)

נוכחים ברקמות של בעלי חיים השוכנים בסמוך לאסדות המזרימות מי מוצר לים וברקמות בע"ח במי מוצר אשר 

 .  OOC)5445השוכנים בסמוך לאסדות שאינן מזרימות  מי מוצר לים )

כימיקלים שברובם זוהו בהיתרי ההזרמה לים של מי המוצר כחומרים שיש להם  69בהקשר למטרה הראשונה נבדקו 

Raורדיונוקלאידים ובות אורגניות אחרות כולל פנולים, תרכBTEX ,PAH's)מתכות כבדות, פוטנציאל הצטברות 
226 ,

Ra
נבדקו מאות דוגמאות  "כמזהמי מטרה".  US EPAכימיקלים שנקבעו ע"י  52(.  בהקשר למטרה השניה נבדקו 225

 של בע"ח. מסקנות המחקר היו: 

במי המוצר ברקמות של בע"ח השוכנים בקרבה המיידית של  ( אין עדויות להצטברות של חומרים מזיקים שמקורם5)

אסדות המזרימות מי מוצר לים  )אין קשר בין הקרבה של בעלי החיים לאסדות המזרימות מי מוצר לים לבין ריכוזי 

  .החומרים ברקמותיהם(

דות המזרימות מי ( ריכוזי החומרים ברקמות בע"ח ממפרץ מקסיקו, כולל בע"ח השוכנים בסביבה המיידית של אס2)

 מוצר לים, נמוכים מריכוזים אשר עלולים להוות  סיכון לבע"ח עצמם או לצרכנים שלהם, כולל האדם.
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בחן את הסיכון האקולוגי לאוכלוסיות החי  5449'-מחקר מקיף שנערך בסקטור הנורווגי של הים הצפוני בסוף שנות ה

 DREAM (Dose related Risk and( מודל 5שני כלים: )בעמודת המים כתוצאה מהזרמה לים של מי מוצר באמצעות 

Effect Assessment Model לחיזוי של ריכוזי כימיקלים שמקורם במי המוצר וסיכונים אקולוגים כתוצאה מכך )

במי הים על סמך מדידת של תרכובות אלה ברקמות    PAH( הערכת ריכוזי2)במרחקים משתנים מנקודת ההזרמה; 

לכלובים שהוצבו למשך כחודש במרחקים שונים מנקודות שחרור של מי מוצר מאסדות נפט וגז  של צדפות שהוכנסו

(Neff et al. 2006; Durell et al 2006המחקר התמקד ב .)-PAH  מאחר שקבוצת תרכובות זו נחשבת כתורמת

צפיפות גבוהה של העיקרית לסיכון האקולוגי הפוטנציאלי עקב הזרמת מי מוצר לים. המחקר נערך באזור שבו יש 

בתחילת  מהכמות הכוללת של מי מוצר שמוזרמים לים הצפוני. 59%-אסדות להפקת נפט וגז אשר מזרימות לים כ

מההזרמה הצפויה של מי מוצר  529בערך פי  (מ"ק/יממה של מי מוצר 559,999-הוזרמו לים באזור זה  כ 2999-שנות ה

תי שיטות המחקר נבחנו היחסים בין הריכוזים המחושבים של במקרה המייצג אשר נבחן בתסקיר זה(. באמצעות ש

PAH  במי הים במרחקים שונים ממקור מי המוצר הים לבין הריכוזים שבהם לא צפויות השפעות על יצורים

בעמודת   PAHקולוגי משמעותי אשר נובע מנוכחות.  המסקנה הייתה ששתי השיטות לא זיהו סיכון א (PNEC)ימיים

 המים.

ניטור השפעות אפשריות של הזרמות מי  5444כנית הניטור של הסקטור הנורווגי בים הצפוני מתבצע מאז במסגרת ת

 ,OSPARמוצר על בע"ח בעמודת המים באמצעות בדיקות כימיות ומגוון של ביומרקים לזיהוי חשיפה לכימיקלים )

2009 ;Børsethand & Tollefsen 2004צטברות פחמימנים נבחרים במיני (. הניטור כולל שני מרכיבים: בדיקת ה

דגים מסחריים )מהטבע( מאזורים "מזוהמים" ומאזורים נקיים )פעם בשלוש שנים(, ובדיקות שנתיות של הצטברות 

 כימיקלים וביומרקרים בדגים וצדפות בכלובים המוצבים בסמוך לאסדות הפקה של גז/נפט. הביומרקים כוללים: 

,DNA adducts ,GST ,EROD  Vitellogenin ,Lysosomal stability  :ועוד. המסקנות מהממצאים של הניטור הן

בדגים ובצדפות בכלובים ניתן לזהות תגובות מסוימות של כמה ביומרקים )לא כולם( לנוכחות כימיקלים שמקורם במי 

טבע לא בדגים מה .מוצר אולם  משמעות הממצאים לא ברורה ברמת הפרט הבודד, האוכלוסייה ומערכות אקולוגיות

 נמצאו הצטברות והשפעות של כימיקלים שמקורם במי מוצר.

 סיכום

עפ"י הערכה סביבתית שמרנית אשר מסתמכת על תוצאות מודל הפיזור של מי המוצר, צפוי שההשפעות  .5

הסביבתיות של ההזרמה לים של מי המוצר יהיו נמוכות מאד. סביר להניח שכל השפעה על החי הימי תהיה 

 מ' ממנה לכל היותר. 259מיידית של אסדת הטיפול בגז, ברדיוס של מוגבלת לקירבה ה

 

המסקנות של מחקרים ותכניות ניטור בהקשר להשפעות הסביבתיות של מי מוצר שנערכו בעולם באזורים שבהם  .2

מוזרמות לים כמויות עצומות של מי מוצר )גדולות בהרבה מההזרמה הצפויה מתגליות הגז שאליהן מתייחס 

 תומכות בהערכה הסביבתית לעיל.תסקיר זה( 

 

כמקובל בעולם, ובמיוחד מאחר שההזרמה לים של מי מוצר מתגליות הגז שאליהן מתייחס תסקיר זה מתוכננת  .3

לתקופה של עשרות שנים ועדיין קיימות אי ודאויות לגבי השפעות אקולוגיות בטווחי זמן כאלה, יהיה צורך לבצע 

 מוצר.  ניטור סביבתי באזור ההזרמה של מי ה
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.4.8.4 סילוק דרך מוצא קיים 

 לא יהיה סילוק דרך מוצא קיים או מאושר.

.4.8.5 סילוק דרך מוצא חדש 

 לעיל. 9.5.2מודל פיזור עבור מוצא מי המוצר על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה מפורט בסעיף 

.condensate 4.8.2-התקלה באחסון  

בים וההשפעות האפשריות של אירוע הזיהום על פיזורו  ,Condensate-סעיף זה בוחן את המקרה של תקלה באחסון ה

 הרצת מודל הפיזור עבור הקונדסייט בים בוצעו במסמך זה כמפורט להלן:הסביבה הימית. 

הגז הטבעי המופק ממאגרים בקרקעית הים מכיל באופן טבעי ובכמויות משתנות מולקולות  - Condenstaeמהו 

צאות המולקולות האלה במצב גז אך עם הגיען לפני השטח וללחץ קצרות של הידרוקרבונים בנוסף למתאן. במאגר נמ

 Condensate (Energy Informationאטמוספירי נורמלי, עוברות המולקולות למצב נוזלי והנוזל נקרא בשם הכולל 

Administration, 2006ההרכב המדויק של נוזל ה .)- Condensate  משתנה לפי אופי המאגר אך באופן כללי ידוע כי

(, צבעו בד"כ בהיר והוא חומר דליק Low Molecular Weight) LMWהוא מכיל בעיקר הידרוקרבונים קלי משקל 

 . GSEPN, 2012)ונפיץ )

מודל פיזור הקונדנסייט שיישפך לים כתוצאה משבר במיכל האחסון שימוקם בסמוך לאסדה לטיפול בגז בוצע עפ"י 

ל המודל, נתוני הקלט ותוצאות ההרצות של פיזור הקונדנסייט הנחיות המשרד להגנת הסביבה. פרטים טכניים ע

פחות מצפיפות מי ים ולכן הוא מתנהג כמו כתם שמן שצף על פני  55%-מוצגים בנספח י'. צפיפות הקודנסייט היא כ

הים. הוא מתפזר ע"י הזרמים, הרוחות וערבוב טורבולנטי. כמו כן הוא יושפע ע"י תהליכי בלייה כמו התאדות 

. המודל מתייחס לקונדנסייט MEDSLIKמולסיפיקציה. בתמצית, המודל שהופעל הוא המודל לפיזור כתמי נפט ואי

גרנז'ית. המודל  גם כולל ערבול אקראי ותהליכי בליה.  -כאוסף של חלקיקים מרחפים שמסלוליהם חושבו בשיטה לה

בל רוחות מנתונים מטאורולוגיים וזרמים ק"מ( וכקלט הוא מק 5.5-הרזולוציה האופקית של המודל היא דקה אחת )כ

 ונספח י'(. 9.5.2)ראה סעיף  POMשחושבו ע"י המודל האוקיאנוגרפי 

אוקיאנוגרפיים המייצגים את -כדי לבחון את הפיזור של הקונדנסייט הורצו מספר הדמיות עבור תנאים מטאורולוגיים

תר נקבעו לפי הצפי לכמות החומר שתגיע לחוף. המצבים הצפויים להיות החמורים ביותר. התרחישים החמורים ביו

. נבחרו שלוש תקופות המייצגות (API 34.6)חביות של קונדנסייט  599,999המודל הורץ עבור שפיכה מיידית לים של 

בדצמבר  5 –בנובמבר  25( סערת חורף אופיינית )5אוקיאנוגרפיים העלולים לגרום למצבים חמורים: )-תנאים מטאו

 5-ביולי  25מערביות )-( מצב קיץ אופייני עם רוחות צפון3)-(, ו2959בדצמבר  55 – 55ערת חורף קיצונית )( ס2(, )2999

 (. כל התרחישים נקבעו בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה.2995באוגוסט 

באזור האסדה הזרמים בדרך כלל מכוונים צפונה ולכן הסעת ופיזור הכתם יהיו לכיוון צפון. בשלושת המצבים 

המטאורולוגיים שנבחרו, לרוחות יש מרכיב מערבי דומיננטי אשר יסיע את הכתם לכיוון החוף. נקודת ההגעה לחוף 

תיקבע על ידי השילוב בין השפעת הזרם ובין העוצמה היחסית של מרכיב המערבי של הרוח ומרכיבה הצפוני או 

-53,999מהכתם ) 53-55% -ת הראשונות. כמהכתם מתנדף בעיקר במשך השעו 99% -הדרומי. בכל התרחישים יותר מ

ק"מ, עד אזור חוף הכרמל בחיפה, אם כי  29-35 -חביות( מגיע לחוף ומתפזר בעיקר על קטע חוף שאורכו כ 55,999

ק"מ בלבד ומיקומו נקבע לפי התרחיש. בסערת החורף  3-5 -מרבית הקונדנסייט מתרכז בקטע חוף שאורכו כ
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שעות והאזור המושפע ביותר צפוי להיות חוף דור. תרחיש סערת חורף קיצונית  29ך האופיינית הכתם מגיע לחוף בתו

שעות והאזור המושפע ביותר צפוי להיות בחוף של גבע  52צפוי להיות המצב הגרוע ביותר. הכתם מגיע לחוף בתוך 

ר מהריכוז המרבי שיגיע כרמל שנמצא צפונה לחוף דור. ריכוז הקונדנסייט המרבי שיצטבר על החוף יהיה פי שניים יות

בתרחיש הקיץ  4.8.2בתשריט בסערת חורף אופיינית. ההתפלגות של הקונדנסייט לאורך החוף בתרחיש זה מוצגת 

שעות והאזור המושפע ביותר צפוי להיות בחוף מעגן מיכאל שנמצא דרומה לחוף  25האופייני הכתם יגיע לחוף בתוך 

להצטבר לאורך חוף מפרץ חיפה. ריכוז הקונדנסייט המרבי שיצטבר יהיה  דור. חלק מאוד קטן מהקונדנסייט גם יכול

גדול יותר מהריכוז בסערת חורף האופיינית. מודגש שבכל המקרים תכונות השמן שיגיע לחוף יהיו שונות  99%-כ

ת משווה ומסכמת את התוצאו 4.8.2-2טבלה מהתכונות של השפך המקורי, בעיקר עקב האידוי של פרקציות קלות. 

 משלושת התרחישים.

 0.22=חבית 2תרחיש סערת חורף קיצונית ): התפלגות של הקונדנסייט שמצטבר בחוף )חביות/ק"מ( ב4.8.2תשריט 
 מ"ק(
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 זמני הגעה לחוף והאזורים המושפעים ביותר –: סיכום תרחישי פיזור הקונדנסייט 2-4.8.2טבלה 

 הגעה ראשונה לחוף תרחיש

 )שעות(

 יכוז המרבי בחוףר

 )חביות/ק"מ(

 אזור המושפע ביותר

 חוף דור 56,299 29 סערת חורף אופיינית

 חוף גבע כרמל 95,993 52 סערת חורף קיצונית

מערביות -רוחות צפון
 קיציות

 חוף מעגן מיכאל 23,563 25

אורך החוף יהיו קטנות. ק"מ ל 59-29-חקים של כרבתרחישים שנבחנו, השתנותם המרחבית של הזרמים והרוחות על מ

ק"מ( דפוס פיזור הכתם על החוף  55-לכן במידה ונקודת השפיכה תועבר צפונה למרכז "מתחם חדרה" )מרחק של כ

ק"מ צפונה בהתאמה. במקרה זה, האזור  55-צפוי להיות דומה לפיזור בתרחישים הנוכחיים אבל עם תזוזה של כ

 -וודאות של +/-ף הדרומי של חיפה )חוף דדו(. כמו כן ייתכן ותהיה איהמושפע ביותר יהיה בחוף שבין עתלית ועד החו

ק"מ בנקודת הגעת כתם הקודנסייט לחוף כתוצאה מהזרם לאורך החוף ברצועת המשברים שנוצר ע"י שבירת הגלים  5

 בקרבת החוף.

 Condensate -השפעות סביבתיות של זיהום ב

 ים-במי Condensate -גורל ה

ים קורים מספר תהליכים כימיים, פיזיקליים וביולוגיים שמכונים בשם הכולל בלייה -מיכאשר שמן משוחרר ל

(Weatheringוביניה )אידוי, דילול, פרוק כימי, יצירת אמולסיה,  ם Photolysis  וביודגרדציה. תהליך הבלייה גורם

ה על השפעות הזיהום על הסביבה לשינוי התכונות הכימיות והפיזיקליות של הנוזל וכפועל יוצא מכך יש לתהליך השלכ

(Neff et al., 2000בימים הראשונים שלאחר אירו .)ביותר המשפיעים על  םהזיהום תהליכי הבלייה הדומיננטיי ע

(. קצב התרחשות התהליכים הנ"ל תלוי Spreadingהתכונות הכימיות והפיזיקליות של הנוזל הם אידוי והתפשטות )

מתאפיינים בדרך  Condensate(. תהליכי הבלייה של Neff et al., 2000בתנאי הים )ו Condensate-בעיקר במאפייני ה

ליצירת אמולסיות לא יציבות כתלות בתכונות הספציפיות של השמן )במקרים של שמנים  הכלל בקצב אידוי גבוה ונטיי

 ,WA Oil Classificationקיימת אפשרות שלא תיווצר כלל אמולסיה( ) 95 -גבוהים מ APIקלים מאוד עם ערכי 

2010.) 

 26השפעות של הידרוקרבונים בסביבה הימית

 השפעות של נוכחות הידרוקרבונים בסביבה הימית יכולות להיות אקוטיות או כרוניות.

Acute toxicity-השפעה מיידית קצרת טווח של חשיפה חד פעמית לרעלן 

Chronic toxicity- חשיפה מתמשכת לרעלן 
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 של הידרוקרבונים לאורגניזמים ימיים תלויה במספר גורמים: רעילות אקוטית וכרונית

 .ריכוז ההידרוקרבונים ומשך החשיפה .5

2. Bioavailability ו- persistence .של הידרוקרבונים ספציפיים 

 היכולת של האורגניזם לצבור ולבצע מטבוליזם של הידרוקרבונים שונים. .3

 .ם חיוניים בגוף )גדילה, רבייה, שרידות(היכולת של החומרים שעברו מטבוליזם להפריע לתהליכי .9

 השפעה נרקוטית של הידרוקרבונים על הולכה עצבית. .5

 

בדק את ההשפעה של שינויים כימיים  Neff et al., 2000)מחקר שנערך באוסטרליה בתנאי מעבדה מבוקרים )

בם הכימי והרעילות שלהם ופיזיקליים שעוברים סוגי שמן שונים במהלך תהליך האידוי ואת השפעתם של אלה על הרכ

תוצאות המחקר מראות כי בזיהום ה"טרי"  Condensate.לבעלי חיים ימיים. אחד מהחומרים הנבדקים היה 

( ואילו בחלוף זמן Moncyclic Aromatic Hydrocarbons) MAHs-המרכיבים החשובים ברעילות האקוטית הם ה

 . PAHs ((Polycyclic Aromatic Hydrocarbonsועם התקדמות תהליכי הבלייה עולה התרומה של 

 

תלויה במספר גורמים ביניהם המבנה המולקולרי של החומר. באופן  PAHsהרעילות של קבוצת החומרים הנקראים 

( נחשבים כרעילים באופן אקוטי ולא מסרטנים MAHs-כללי ההידרוקרבונים הארומטיים ה"קלים" )שביניהם גם ה

קרבונים הארומטיים ה"כבדים" אינם רעילים באופן אקוטי אך כמה מהם ידועים לבעלי חיים ימיים בעוד שההידרו

(. הרעילות האקוטית הגבוהה של .Canadian Council of Ministers of the Environment. 1999כמסרטנים )ראה 

תערובת  ההידרוקרבונים הארומטיים ה"קלים" מיוחסת בעיקר לעובדת היותם מסיסים מאוד במים. כאשר מדובר על

( הרעילות האקוטית הכוללת היא תוצאה מצטברת של הרעילות של Condensate -של הידרוקרבונים )כמו בנוזל ה

 .27יקר להידרוקרבונים "קלים" ונדיפיםהמרכיבים הבודדים. אפקטים נרקוטיים של הידרוקרבונים מיוחסים בע

של פגיעה במיכל אחסון של קונדנסייט ושפיכה  קיצון עבאירולאור העובדה שהתרחיש שנבחן בתסקיר הנוכחי עוסק 

הים ועל סמך המידע לגבי אופיו הכימי של הנוזל )תכולה גבוהה של הידרוקרבונים  -של הנוזל אל מי חד פעמית

 . אקוטיות"קלים"( ניתן להעריך כי ההשפעות הצפויות על אורגניזמים באזור החוף יסווגו כהשפעות 

 השפעות סביבתיות

על הסביבה הימית משתנה בהתאם לקשת רחבה של גורמים  Condensate -י הידרוקרבונים ובכלל זה ההשפעת זיהומ

הזיהום ולאחריו,  עאירושל הנוזל שנשפך, תנאי מזג האוויר בזמן  המדויקשהעיקריים שבהם הינם: ההרכב הכימי 

ל מנת לחזות את אופי הפגיעה שנחשפה לזיהום. ע ההאוכלוסייאופי התווך הקולט )גוף המים, חול, סלע( והרכב 

הצפויה בבית גידול כלשהו בעקבות זיהום בהידרוקרבונים רצוי לסקור מחקרים שנערכו בשטח בעקבות זיהומים בעלי 

לגבי ההשפעות על  םרלוונטייאופי דומה ולהביא מידע רלוונטי גם מניסויי מעבדה. חשוב לנסות ולהצליב נתונים 

 זור גיאוגרפי שונה. טקסונים דומים גם אם מדובר בא
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 סביבת ים פתוח

מקור הזיהום בקונדנסייט הינו בסביבת ים פתוח ולפיכך הזיהום צפוי לנוע על פני המים. בשלב זה תהליכי הבלייה של 

הזיהום יהיו בשלבים ראשונים ולפיכך המושפעים העיקריים יהיו בעלי חיים שנמצאים במים פתוחים ובחלק העליון 

רוב בעלי החיים שיושפעו בשלב זה משתייכים לאוכלוסיית הפלנקטון, דגים, ציפורים שנמצאות של עמודת המים. 

 ים. -במגע עם המים וקיימת סכנת חשיפה גם ליונקים ימיים וצבי

 פלנקטון

לפיטופלנקטון תפקיד מרכזי ביצרנות ראשונית בסביבות ימיות והזואופלנקטון כולל  דרגות לרווליות של חסרי חוליות 

ובדק  Neff et al., 2000). מחקר שנערך באוסטרליה בתנאי מעבדה מבוקרים )28ים וכן ביצים ולרוות של דגיםרב

 ההייתהראה כי הרעילות האקוטית של שני השמנים ה"קלים"  Condensateסוגי שמן שונים וביניהם  9רעילות של 

, Mysidיני דגים, סרטן ארוך בטן, סרטן מ 2גבוהה ביחס לשמנים ה"כבדים" לכל ששת מיני בעלי החיים שנבדקו )

קיפוד ים ולרוות של קיפוד ים(. מעקב אחר השפעות זיהום על אוכלוסיית פלנקטון בים הפתוח הינו קשה עד כדי בלתי 

טווח של זיהום כזה שעלול להתבטא בנזק לאוכלוסייה בוגרת של מינים -אפשרי ולכן אין לשלול השפעות ארוכות

 . 29גיעה בשלבים לרוולייים()כתוצאה מפ מסוימים

 ציפורים

ציפורי ים נחשבות כפגיעות ביותר לזיהומי הידרוקרבונים מכיוון שהן באות במגע ישיר עם החומר שצף על פני המים. 

מינים שמתרכזים על פני המים ו/או צוללים כדי למצוא את מזונם נמצאים בסיכון גבוה לפגיעה. הגורמים העיקריים 

יפה לזיהום הם טביעה, מוות מרעב, הרעלה ואיבוד חום גוף כתוצאה מכיסוי הנוצות בשמן. למוות כתוצאה מחש

לניקוי פלומת הנוצות של ציפורים שנפגעו, רק מעטות שורדות את התהליך ונמצא כי  תניסיונולמרות שקיימים 

ים של אזור חוף הכרמל . מידע פרטני לגבי אוכלוסיית הציפור30סיכוייהם של פרטים אלה להתרבות בהצלחה, נמוכים

 .יד' המצורףמובא בנספח 

 31ים-יונקים ימיים וצבי

ים הינם נושמי אויר וחייבים לעלות לפני המים על מנת לנשום. במקרה של זיהום שמן גדול, יחשפו -יונקים ימיים וצבי

ת אדים רעילים בעלי חיים אלה לאדים רעילים של כימיקלים במיוחד אם יחשפו לזיהום בשעותיו הראשונות. שאיפ

עלולה לגרום לנזק למערכת הנשימה ולגירויים ברמות שונות. מנגנוני חשיפה נוספים לזיהום בשמן הינם דרך תזונה 

ודרך מגע עם העור. עיכול כימיקלים כתוצאה מאכילת בעלי חיים מזוהמים או בליעה אקראית של שמן עלול לגרום 

 כת החיסון, פגיעה ברבייה ואף למוות. נזק לכבד, לכליות, לגרום לאנמיה, דיכוי מער

 סביבת הקרקעית באזור החוף

התחנה הסופית של כתם הזיהום תהיה אזור החוף שם ינחת הכתם על המצע החולי או לחלופין על מצע סלעי )ראה 

מהווה בית גידול הומוגני )בעל נישות אקולוגיות  בהמשך(. הסביבה החולית באזור הרדוד ובאזור משברי הגלים

ובבתי  מועטות יחסית( ובעל יציבות נמוכה מה שמכתיב מגוון מינים נמוך יחסית למגוון המינים בבתי גידול סלעים

גידול חוליים במים עמוקים יותר. יחד עם זאת, הזיהום שיגיע אל החוף החולי יכיל בעיקר תערובת של הידרוקרבונים 
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 -ה ידוע כי הרעילות האקוטית של התערובת מיוחסת לשנמצאת בשלבי בלייה מתקדמים. כפי שצוין קודם, בשלב ז

PAHs וממחקר שנערך בעקבות אסון ה-Exxon Valdez  דווח כי חשיפה של ביצי דגים לתוצרי הפירוק של הנפט

(. מחקרים PAHשל  ppb 9.9-9.5שנשפך הביאה לפגיעה בהתפתחות, נזק גנטי ואף למוות )בחשיפה לריכוזים של 

 . 32תפתחות גם בחסרי חוליות בחשיפה לריכוזים נמוכים של הידרוקרבוניםאחרים הראו פגיעה בה

( וסרטנים שחיים בקו שטיפת Ocypode cursorגם אורגניזמים שמתקיימים על החוף כדוגמת הסרטן חולון החוף )

שניזונות צפויים להיפגע מהחשיפה לזיהום ובנוסף גם ציפורים  Gastrosaccus sanctus)הגלים כמו סרטנים כיסנים )

ים עלולים להיחשף -באזור זה עלולות להיות מושפעות כתוצאה מתזונה שתכלול בעלי חיים מזוהמים. כמו כן, צבי

להשפעת הזיהום באזורי הטלת הביצים ואז קיימת סכנה לצב הבוגר וגם להתפתחות הביצים ולשרידות הצבים 

 הצעירים.

לית יש לציין כי האוכלוסיה הבנטית של מצע רך ובעיקר במידה ותהיה נוכחות של הידרוקרבונים בקרקעית החו

. בניסויים שנערכו במערכות סגורות נמצא כי הנ"ל בעלי השפעה מעכבת על PAHsמיופאונה מושפעת לרעה מנוכחות 

בסדימנט עלולה להשפיע על הרכב המינים  PAHsתהליכים פיזיולוגיים גם במיקרואצות. בנוסף נמצא כי נוכחות 

עית על ידי הגברת הנוכחות של מינים עמידים לזיהום כגון תולעים נימיות, מה שעלול לגרור השפעה גם בחברת הקרק

 (Sammarco, 1997במעלה שרשרת המזון )

 אזור הכרית

הפגיעות לזיהומי הידרוקרבונים ויכולת ההחלמה של אזור הכרית הסלעי תלויה באופן ישיר בגיאומורפולוגיה של 

ולה למבנה החוף ולמידת החשיפה לאנרגיית הגלים בנוסף לגורמים שצוינו קודם )ראה גם טבלת האזור. יש חשיבות גד

רגישות לזיהומי שמן בהמשך המסמך(. בחוף סלעי וחשוף לאנרגיית הגלים יכולת ההישארות של הזיהום תהיה 

י מפרצונים ואזורים מוגבלת וההחלמה צפויה להיות מהירה. בחוף סלעי בעל חזית לא רגולרית המאופיינת בריבו

בתרחיש . 33מוגנים מפעילות הגלים צפוי הזיהום להילכד באזורים מוגנים ושם יתכן נזק מתמשך והחלמה מואטת

לא צפויה תופעה של כיסוי פיזי וחניקה של אורגניזמים על ידי הידרוקרבונים "כבדים" אך  Condensate -הזיהום ב

מומסים במים של הידרוקרבונים שונים. השפעות כאלה יכולות  קיימת אפשרות להשפעות של רעילות ממרכיבים

להיות קצרות טווח )שעות( אך במקומות מוגנים כמו מפרצונים ובורות שפל כפי שקיימים באזור טבלאות הגידוד, 

עלול זמן השהות של המים )עם נוכחות הרעלנים( להתארך ולפיכך גם זמן חשיפת האורגניזמים לרעלנים. 

שחשופים לפגיעה שייכים לקבוצות שונות לדוגמא: אצות, צדפות, סרטנים, תולעים, ספוגים, חיטחביים,  האורגניזמים

( ויש להדגיש כי הפגיעה באורגניזמים ישיבים שאינם בעלי יכולת תנועה, תהיה יג'צורבים, דגים וכד' )ראה נספח 

על סמך נתונים שנאספו במחקרים בצפון חמורה יותר מהפגיעה באורגניזמים ניידים שיכולים להתרחק מהזיהום. 

אמריקה באזור כרית בעל אופי תכסית ביולוגית דומה נמצא כי למרות רגישותם של הנ"ל לזיהום בהידרוקרבונים 

אך יחד עם זאת קיימת סכנה לפגיעה במינים שמהווים מיני  34נצפה תהליך החלמה כמעט מלא בטווח זמן של כשנתיים

 גרור שינויים לטווח זמן ארוך יותר. מפתח שפגיעה בהם עלולה ל

יש לציין כי לתנאי מזג האוויר שישררו בזמן הגעת הזיהום אל החוף ולאחריו משמעות גדולה בהקשר להשפעותיו על 

הביולוגיה. סערה חזקה המלווה בים סוער תגרום לערבול ופיזור הזיהום וככל הנראה ימעיט את החשיפה של 
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לרעלנים. ים שקט ותנאי שרב עלולים לגרום לחשיפה מתמשכת של אורגניזמים לרעלנים אורגניזמים )בעיקר ישיבים( 

 ובמידה וזה ילווה בשפל קיצוני הנזק לאורגניזמים באזור הכרית הסלעי יהיה קטלני.

 השפעות הזיהום באזור חוף הכרמל

ים מול קו החוף, אזורי חוף הרצועה החופית המשתרעת בין מעגן מיכאל ועד חוף גבע כרמל כוללת איי כורכר המצוי

חולי ואזורי חוף סלעי וטבלאות גידוד מהמורכבים והערכיים ביותר של החוף הישראלי. אזורים אלה שבחלקם 

מוכרזים כשמורות )שמורת איי חוף דור ומעגן מיכאל, שמורת חוף הבונים( ובחלקם מיועדים לשמורות טבע עתידיות 

ק"מ( מכילים מגוון גדול  5תנינים, לאורך רצועת חוף של  לנחל ועד דור " שלהמיכל )שפך נחל דליה והאזור שמ"גבעת

 עאירו(. במקרה של יד' המצורפים למסמך זה-יג' ושל בעלי חיים וצמחים בבתי גידול שונים )ראה הרחבה בנספחים 

ז, יגיע הזיהום ( שבו מתוכננת הפלטפורמה לטיפול בג2של דליפת קונדנסייט ממיכל אחסון שבמתחם הדרומי )מתחם 

הדליפה  עאירו(. אם לעיל שעות )ראה תוצאות מודל 52-29אל קו החוף שבין מעגן מיכאל וגבע כרמל בטווח זמן של 

( צפוי הזיהום לנחות בין חופי נווה ים וחוף דדו )בפאתיה הדרומיים של חיפה(. גם 5יתרחש במתחם הצפוני )מתחם 

. פגיעה באורגניזמים יג'וליים וכן אזור הטלה של צבי ים כמפורט בנספח בקטע חוף זה קיימים בתי גידול סלעיים וח

ימיים צפויה להתרחש בכל משך הזמן שמשחרור החומר לים ועד לטווח זמן לא ידוע לאחר השחרור כאשר בשלב 

ועם התקדמות הזיהום  MAHsראשון של הזיהום המקור הדומיננטי של רעילות אקוטית יהיו הידרוקרבונים מסוג 

והם יהיו התורמים העיקריים לרעילות. בשלב ראשון PAHs ותהליכי הבלייה יעלה ריכוזם של הידרוקרבונים מסוג 

צפויה פגיעה באורגניזמים שחיים בעמודת המים העליונה )פלנקטון, דגים, יונקים ימיים וצבי ים( ועל פני המים 

לב ראשון איי חוף דור ומעגן מיכאל )בית הגידול של )ציפורים(. בהמשך עם התקרבות הזיהום לכיוון החוף יושפעו בש

( ומיד לאחר מכן 5המצע הסלעי ואוכלוסיית הציפורים( וכן האזור הסלעי שמול נווה ים )בתרחיש דליפה במתחם 

רצועת החוף החולי שבין מעגן מיכאל ודור והאזור שמצפון למבצר עתלית ועד חוף דדו בחיפה והאזור הסלעי/טבלאות 

 (. 5הבונים ומעט צפונה משם וכן האזור שסמוך למבצר עתלית )בתרחיש של דליפה במתחם -ל שמורת דורהגידוד ש

חשוב לציין כי עקב מבנה קו החוף החולי שמשתרע בין מעגן מיכאל וחוף דור שאינו מכיל מפרצים סגורים או מעגנות 

ת הידרוקרבוניות בסדימנט. גם אם תתרחש מוגנות מאנרגיית הגלים, סביר להניח כי לא צפויה הצטברות של תרכובו

צפוי החומר השוקע להמשיך ולהתערבל בגוף   35שקיעה של התרכובות בעקבות תהליכי פירוק וצימוד לחומר חלקיקי

 המים ולהיות מוסע עם הזרמים.

קשה להעריך במדויק את מידת הפגיעה, יכולת ההחלמה ומשך ההחלמה ואלה משתנים בין מינים שונים של 

ובהתאם לתהליכים ביולוגים שונים )רבייה, גיוס, תזונה(. חשוב גם להדגיש כי  רהאווי, בהשפעת תנאי מזג גניזמיםאור

לא יהיה ידוע ולפיכך גם לא  Condensate-ימיים ההרכב המדויק של ה-עד שלא יתחילו בהפקת הגז מהמאגרים התת

( לאורך כל לעילפגוע באורגניזמים שונים )כפי שפורט ט צפוי לייידוע אילו אמצעים ינקטו לטיפול. הזיהום בקונדנס

תוואי ההתקדמות שלו ובהגיעו לקו החוף. בעלי החיים שצפויים להיפגע כוללים חסרי חוליות ובעלי חוליות ממגוון 

רחב של מערכות ובתי גידול בים הפתוח, באיים הסמוכים לחוף וברצועת החוף שכוללת אזורים חוליים ואזורים 

רכיים ביותר. חשוב להדגיש כי חלקים משמעותיים מרצועת החוף שבין מעגן מיכאל בדרום ועד חוף דדו סלעיים ע

 בצפון הינם שמורות טבע וחלקים נוספים מיועדים להיכלל בשמורות עתידיות. 
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 (2996סיווג אתרי נחיתת הזיהום על פי אטלס רגישות לזיהומי שמן )המשרד להגנת הסביבה, 

כזים נתונים שנלקחו מאטלס רגישות חופי ישראל לזיהומי שמן בים התיכון לגבי מקטעי החוף בטבלה הבאה מרו

 םאירועיט בעקבות שני ייהמשתרעים ממעגן מיכאל בדרום ועד חוף דדו בצפון, הצפויים להיפגע מזיהום בקונדנס

מידת הרגישות המצוינת נתונה  (. יש לציין כי2או  5ט לים )פגיעה במיכל אחסון במתחמים יישונים של דליפת קונדנס

(. 2996לשינויים כתוצאה מתנאים מיוחדים לזמן, למקום ולאופיו המדויק של הזיהום בשמן )המשרד להגנת הסביבה, 

 .יג', מרוכזים בנספח הבאה נתונים ביולוגיים המשלימים את המידע המפורט בטבלה

 : רגישות חופים לזיהומי שמן1-4.8.2טבלה 

 קטע חוף

 

 תכונות עיקריות/חדירות לשמן סוג החוף-הגדרה

-מעגן מיכאל עד חוף דור
 דרום

בינוני )בד"כ -חוף חולי בעל גודל גרגר דק
 בעל שיפוע מתון(

חדירות נמוכה עד בינונית של שמן, חוף חשוף 
 לגלים, כושר ניקוי בינוני גבוה

איי חוף מעגן מיכאל 
 וחוף דור

אתרים בעלי ערכי טבע מוגנים 
 לי רגישות גבוהה מיוחדת אחרתונדירים/בע

חופים בעלי משאבים רגישים במיוחד, טבעיים 
 או בעלי חשיבות גבוהה אחרת

רצועת החוף שבין חוף 
דרום ועד חוף -דור

 הבונים

אזור עשיר בטבלאות גידוד ויש בו אזורים 
שמוגדרים כחוף בלתי רגולרי בעל תערובת 
של חול וסלעים במידה משתנה/משטח סלע 

חשוף שנוצר על ידי הגלים/משטח אופקי ו
סלע בלתי רציף הבולט לסירוגין מתוך 

 הים/חול.

בים גבוה משטחי הסלע כמעט לא חדירים 
לשמן אך בים שקט או בשפל, משטחי הסלע 
מוגדרים כ"חדירים". כושר ניקוי טבעי מוגבל 
במקומות חדירים ומוגנים וכושר ניקוי טבעי 

 גבוה במקומות חשופים.

בינוני )בד"כ -חוף חולי בעל גודל גרגר דק ועד נווה ים חוף הבונים
 בעל שיפוע מתון(.

מול נווה ים מצוי אי כורכר המיועד להיכלל 
 (.2955בשמורת טבע )אנגרט ויהל, 

 

  בתחום רצועת החוף מצוין אזור שבו ידוע
 על הטלה של צבי ים

חדירות נמוכה עד בינונית של שמן, חוף חשוף 
 בינוני גבוה.לגלים, כושר ניקוי 

 

 לא מופיע מידע באטלס.  אזור מבצר עתלית

ידוע כי באזור קיים מצע סלעי בחוף 
 ובקרבת החוף

 אין מידע

מצפון למבצר עתלית 
 ועד חוף מגדים

חוף בעל גרגר גס, שיפוע בינוני עד תלול או 
חוף מעורב של חול עם חלוקים, חצץ או 

 צדפים.

ן אזור מ' צפונית למבצר עתלית מצוי 599 -כ
 שבו ידוע על הטלה של צבי ים

חדירות בינונית עד גבוהה, כושר ניקוי טבעי 
 בינוני

חוף מגדים וצפונה עד 
 חוף דדו

בינוני )בד"כ -חוף חולי בעל גודל גרגר דק
 בעל שיפוע מתון(

חדירות נמוכה עד בינונית של שמן, חוף חשוף 
 לגלים, כושר ניקוי בינוני גבוה
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 דול וערכי טבעהשפעה על בתי גי .4.2

.4.2.2 סביבה יבשתית 

 השפעות צפויות לסביבה הטבעית .א

השפעות התכנית בסביבה היבשתית סוקרו בהרחבה בתסקירי ההשפעה על הסביבה לאתרים היבשתיים במט"ש מרץ 

מתייחס לפעולות השיחור ונדידה של עופות בים והשפעה אפשרית של אסדות סעיף ובחגית שהוגשו במסגרת תכנית זו. 

  .על פעילות זוהטיפול 

 השפעה על נדידה ופעילות ציפורים

 לצורך בחינת היבטי השפעה על פעילות ציפורים הוכנה חוות דעת אורניתולוגית מפורטת ע"י הצפר אסף מירוז

 להלן יוצגו עיקרי הדברים והמסקנות מתוך העבודה: .לתסקירד' מצורפת כנספח ה

 מבוא

ק בעל חשיבות עולמית עבור עופות נודדים. נדידת הציפורים בשמי ישראל יבשתי וצוואר בקבו-ישראל מהווה צומת בין

העסיקה חוקרים רבים והיקפי הנדידה מעל ליבשה ידועים במידה כזו או אחרת של וודאות, כתלות בקבוצת המינים. 

גם  לעומת זאת, תמונת הנדידה מעל למרחבי הים התיכון שממערב לחופי ישראל מוכרת לנו הרבה פחות, וכזהו

המצב לגבי עופות המבלים מעל מדף היבשת של ישראל ומעבר לו למשך תקופות ארוכות, לדוגמה במהלך חודשי 

 החורף או הקיץ.

סדירות ללב ים ובסקרי נדידה -מבוסס על נתונים שנאספו במשך שנים בתצפיות מחופי ישראל, בהפלגות לא סעיף זה

קבלת נתונים מדויקים יותר על השימוש ם של המאה הקודמת. שנערכו בחופי צפון סיני בשנות השבעים והשמוני

שעושים העופות בתחום הימי המיועד להקמת המתקנים, אפשרית רק באמצעות ביצוע של סקר מתמשך מתחום 

 ., ועל כן מוצעת תוכנית ניטור(המתקן עצמו, באמצעות מכשור מתאים )מכ"מ/מכשירי ראיית לילה

 עופות במרחב התוכנית

 ת הנצפים מול חופי ישראל, במרחק קילומטרים ספורים בעומק הים, ניתן לחלק לשתי קבוצות עיקריות:את העופו

מינים המותאמים לתעופה ולחיפוש מזון במרחבי הים הפתוח, דוגמת שחפים, שחפיות, יסעורים,  ים:-עופות -

ת בחופי הארץ ומולם סולות וחמסנים. מרבית מינים אלה אינם מקננים בחופי ישראל, אך הם עשויים לבלו

בעומק הים במשך מספר חודשים, כשהם ניזונים ונחים בים. חלק ממינים אלה, דוגמת היסעורים והסולות, 

של הים הפתוח(. מינים אלה אינם עולים ליבשה אלא לצורך  – Pelagic –ים "אמיתיים" )"פלגיים" -הם עופות

ים "אמיתיים" והם מבלים חלק -ת, אינם עופותקינון בלבד. חלק אחר מהמינים, דוגמת השחפים והשחפיו

רגל( ושני מיני שחפיות )שחפית ים ושחפית גמדית( -ניכר מזמנם גם על היבשה. מין אחד של שחף )שחף צהוב

  מקננים בישראל על איים קטנים בקרבת החוף ובמקווי מים בפנים היבשת.
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 צולמו מסירה מול חופי הרצליה )אסף מירוז( ,יסעור גדול )משמאל(שחף ארמני )מימין( ו: 4.2.2-2 צילום

 

מרביתם עופות שאינם מותאמים לשהייה ממושכת ולשיחור מזון בים, אך הם  ים:-עופות שאינם עופות -

מינים של עופות מים, ביניהם ברווזים )דוגמת קרקיר, שרשיר,  599-חוצים אותו בנדידה. קבוצה זו כוללת כ

אנפה אפורה, לבנית קטנה ועוד(, חופמאים )חופיות, ביצניות, חופמים וכד'( מרית וכד'(, אנפות )אנפת לילה, 

מינים של ציפורי שיר )בעיקר פרושיים, עפרוניים, סנוניתיים ועוד( ובני סדרות קרובות )שרקרקים,  599 -וכן כ

אינם חוצים כלל -דוכיפת ועוד(. עופות גדולים יותר, כמו מרבית העופות הדורסים, השקנאים והחסידות, בדרך

 את הים, אלא עוקפים אותו בגשר היבשתי הקצר ביותר.

קיימים הבדלים מסוימים בין נדידת ציפורי השיר ודומיהן לבין נדידת עופות המים: בהכללה נראה שציפורי השיר 

ר להן מעדיפות לסיים את מעוף הנדידה הלילי בשעות הבוקר, ולנחות בבית גידול יבשתי )לאורך מישור החוף(, המאפש

(, ואילו עופות המים הנודדים מעל לים ממשיכים בתעופה רצופה דרומה, או נוחתים על פני 2לנוח ולאגור שומן )צילום 

 המים למנוחה )במקרה של ברווזים ושחפים המסוגלים לכך(.

הלילה  של גוש דן בשעות : שני צילומים של מכ"מ בקרת הגישה בנתב"ג המראים את תמונת השמיים4.2.2-1 צילום

במהלך נדידת הסתיו )קו החוף של ישראל הוא הקו הבהיר החוצה את התמונה מלמעלה למטה(. -באוקטובר

צעת במקביל לקו החוף ה"גושים הזוהרים" הם להקות נודדות של ציפורים. בתמונה הימנית נדידת הציפורים מתב

או במערב סוריה. בתמונה השמאלית להקות  אלו הן ציפורים שהתחילו את נדידת הלילה בגליל, בלבנון-מצפון לדרום

ציפורים המגיעות לאחר חצות הלילה מכיוון צפון מערב, לאחר שחצו את הים מקפריסין או ממערב מתורכיה )לשם 

 (.2224ובהט 
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 מאפיינים עיקריים של נדידת העופות מעל לים:

אחרי שקיעה, ודועכת בהדרגה  מרבית הנדידה מבוצעת בלילה. היא מגיעה לשיאה כשעה שעות הנדידה: .5

 5455Brudererלערך )סובל  59:99במחצית השנייה של הלילה, עם המשך חלקי לתוך שעות הבוקר, עד לשעה 

(. בשעות אלה חלק מהעופות )ציפורי שיר במיוחד( נוחתים בבתי גידול מתאימים על היבשה )לאורך  ,1994

 .פעילה המישור החוף(, ואילו חלק אחר ממשיך דרומה בתעופ

בחודשי הסתיו הנדידה מפוזרת על פני חזית רחבה יותר בתחילת הלילה, ואילו לקראת  ציר הנדידה מעל לים: .2

(, Shirihai 1996סוף הלילה מתקרב מרכז ציר הנדידה לחוף, ועובר במרחק של ק"מ ספורים מערבה לו )

 במקביל לירידת גובה הנדידה )ראה להלן(.

ק"מ  5רו במכ"מ עולה שמספר העופות החוצים את השמיים על פני חתך ברוחב מסקרים שנעז מספר העופות: .3

(. בסקר Bruderer 1994ציפורים ללילה ) 99,999 -פרטים לשעה, כלומר כ 5,999עד  9,999הוא בסדר גודל של 

 עופות מים שהתבצע בצפון סיני בתצפית ישירה מהחוף, נמנו מספרים נמוכים יותר )בעיקר בגלל שהסקר כלל

עופות ליום על פני חתך  599,999 -שיר(, עד לשיא של כ-רק את נדידת היום, וללא המסה הגדולה של ציפורי

 ק"מ. 3 -רוחב של כ

מעל למערב ישראל ומזרח הים התיכון דלילה יותר. צפיפות הציפורים באזור זה בנדידת האביב  נדידת האביב .9

 י(.מנדידת הסתיו )בחודשים מרץ עד מא 99% -עומדת על כ

גובה הנדידה מושפע באופן בולט מכיוון הרוח, מהטמפרטורה ומהלחות היחסית. ההשערה היא  גובה הנדידה: .5

שהעופות נודדים בלילה כי המעוף הרציף גורם להתחממות שרירי התעופה ולאיבוד נוזלים, ולכן מוטב להם 

ריכוז החמצן מאפשר נשימה לעוף בשעות הקרירות והלחות יותר ובגבהים שבהם הטמפרטורה נמוכה מחד, ו

דרום עד לרום -מזרח אפריקה ובאזורנו, מנשבות באופן כללי רוחות סחר בכיוון צפון-מאומצת מאידך. בצפון

סחר( מעל לרום זה. כלומר שבסתיו, כאשר הציפורים -מטר מעפה"י, ובכיוון ההפוך )רוחות אנטי 5,599של 

מהציפורים  59% -הנ"ל ולהיעזר ברוח גבית. ואכן נמצא ש נודדות מצפון לדרום, מוטב להן לנדוד מתחת לרום

מטר  5,599מטר. לעומת זאת באביב משתלם יותר לציפורים לנדוד מעל לרום  499עפות בסתיו מתחת לרום 

 59%צפון, ואכן נמצא שמרבית הציפורים עפות גבוה יותר, כך שמדד -וליהנות מרוח גבית בכיוון דרום

(. בעוד שמחקרים הנעזרים במכ"מ מצביעים על כך Bruderer 1994מטר ) 5,599מהציפורים עובר ברום 

מטר מעל פני הים, תצפיות ישירות מצביעות על נדידה בהיקף לא  2,599 – 599שעיקר הנדידה מבוצעת ברום 

ברוך חשף נדידה בהיקף -מטר ומטה. סקר נדידה של ציפורי שיר שבוצע בחוף תל 599מבוטל גם ברום נמוך של 

(. יתכן שמספרים אלה מהווים 5455מטרים )סובל  59 – 5אלף ציפורים לעונה בגבהים נמוכים של  559 -כ של

רק חלק קטן מהציפורים שחולפות בגבהים הנמוכים כי הספירה התבצעה בשעות האור בלבד, אם כי מאידך, 

 ת הנחיתה.מחקרי מכ"מ מצביעים על כך שציפורים מנמיכות את גובה המעוף בשעות הבוקר לקרא

 השפעות אפשריות של בניית המתקן על עופות

 הן משני סוגים עיקריים:ת והאפשרי ההשפעות

 .תפיסת מרחב מחייה חשוב לעופות -

 .הפרעה ומחסום לעופות נודדים ומשוטטים )סנוור, הסתת מסלול תעופה, התנגשות וכד'( -

 תפיסת מרחב מחייה חשוב לעופות

ת הים, החיים במרחבי הים הפתוח. לכאורה ניתן לחשוב כי היא זניחה שכן שטח השפעה זו חשובה במיוחד עבור עופו

 המתקן המתוכנן קטן מאוד יחסית למרחב הימי, אולם בהקשר זה יש להביא בחשבון שני גורמים: 
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חלק מן העופות נמנעים מלעבור בין מתקנים מלאכותיים ובקרבתם. ולכן תחום ההשפעה של המתקן גדול  .5

חום הבנוי בפועל, והוא כולל לפחות את כל התחום הכלוא בין האסדות, את כל התחום בהרבה משטח הת

 המואר על ידי האסדות וכן רדיוס של לפחות קילומטר מסביב להן.

שטחי השוטטות ושיחור המזון של עופות אינם מחולקים באופן אחיד על פני מרחב הים כולו, אלא, ישנם  .2

(, שבהם העושר הביולוגי גבוה )הן מגוון המינים והן Hot spots –" אזורים חשובים יותר )"נקודות חמות

 Marineים חשובים לעופות" )-הביומסה( ומאפשר לעופות להיזון. מסיבה זו הוכרזו באירופה "אזורי

Important Bird Areas המנוהלים כשמורות ימיות )(Birdlife International 2012, UNEP 2010) תופעה .

במרחב הימי של ישראל כך שאיננו יכולים להצביע בשלב זה על האזורים החשובים לעופות זו טרם נחקרה 

 מול חופי הארץ.

 הפרעה לעופות נודדים

כאמור בקרבת החוף של ישראל חולפים מיליוני עופות נודדים. עיקר הנדידה מבוצעת בלילה, וחלקה בגובה נמוך 

בצפון אמריקה, בה תופעה זו תועדה היטב, תיים אגב נדידתם. מאוד. עופות נודדים עשויים להתנגש במבנים מלאכו

 (.Erickson et al 2005מוערך מספר העופות הנקטלים בהתנגשות עם בניינים בלפחות חמישה מיליון עופות בשנה )

חלק ממקרי ההתנגשות הינם בלתי נמנעים. העופות אינם מצפים לפגוש בלב ים מכשול מלאכותי שזה מקרוב נוצר, 

נאי סערה או ראות לקויה הם עשויים להתנגש בו. מאידך, ידועים מספר גורמים המעלים את הסיכוי לתאונות ובת

 ולהתנגשויות: 

, הגורמת לסנוור העופות, להטיית תאורה לא נכונההתנגשות עם מבנים ותשתיות שונות כתוצאה מהפעלת  -

 מסלול נדידתם או למשיכתם לעבר המכשול.

, הגורמת להטעיית הציפורים כתוצאה עשויים זכוכיתתיהם וחלונותיהם התנגשות במבנים שקירו -

 מהשתקפות תמונת השמיים.

 קשה לעופות לראותם. בגלל נפחם הקטן ש וכבלי מתח אנטנותבתנגשות ה -

 

 אמצעים לצמצום השפעות .ב

 :על עופות במרחב הימילהלן פירוט אמצעים ודרכים לצורך צמצום ההשפעות 

 תאורה וזיהום אור

במיוחד בים הפתוח, ן כללי, השפעת תאורה מלאכותית על העופות היא שלילית ומומלץ לצמצם אותה ככל הניתן. באופ

 יש להתייחס אל החושך כאל מרכיב חשוב של המערכת הטבעית, ויש להימנע ככל הניתן מלפגוע בו.

אכותית של מבנים ימיים השפעת התאורה המל לצמצום Best practicesת הווהמקיימות מספר הנחיות , בכל מקרה

 חטיבת מדע ברט"ג, בע"פ(: ואוהד הצופה,  נועם לידר, OSPAR 2012, Evans 2002, 2995לידר )על ציפורים 

 צמצום מרבי של שימוש באור, הן מבחינת זמן ההארה והן מבחינת העוצמה. .א

נורות ממוקדות כלפי מיקוד האורות כלפי המתקן ולא החוצה. לוודא שהתאורה אינה מסנוורת ע"י שימוש במ .ב

 (. Full Cutoffמטה )

 הימנעות משימוש באור לבן. – צרשימוש בתאורה בעלת אורך גל קצר וספקטרום  .ג
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נמצא, שהשפעת התאורה המלאכותית על העופות עולה באופן דרמטי בלילות של תנאי ראות לקויה, עם  .ד

)ראה ת השימוש בתאורה מלאכותית לצמצם עוד יותר אמשקעים או כיסוי עננים מלא. בלילות כאלה מומלץ 

 (.סעיף ח' להלן

כלל -תשומת לב מיוחדת תינתן להארת מתקנים גבוהים דוגמת ארובה או אנטנה. מתקנים אלה מוארים בדרך .ה

בתאורה אדומה רצופה, כדי לסמן את המתקן עבור כלי טייס. תאורה זו נמצאה כמסוכנת עבור עופות נודדים, 

 אורכי גל קצרים.רציפה וב-ולריבוי התנגשויות. מומלץ להשתמש בתאורה לא גורמת להטיית מסלולי נדידה

בין ההבזקים. ששימוש באור מהבהב ולא באור קבוע, עם הבזקי אור קצרים יחסית למרווח  -תאורת סימון  .ו

הבהובים לדקה, יעיל ביותר למניעת  33עד  25המהבהב בתדר של  LEDבארה"ב הוכח ששימוש באור 

 (.Patterson 2952ורים )התנגשויות ציפ

כנית התאורה יש לגבות במיפוי פוטומטרי, המציג את פיזור האור סביב המתקן ומראה שאין חריגה של את ת .ז

 תאורה מעבר לתחום ההכרחי.

הפעלת המתקן יש ללוות בניטור להערכת מספר העופות הנפגעים כתוצאה מהמתקן ולבצע  ניטור מלווה. את .ח

הניסיון  ל סמךנים קריטיים של אירועי תמותת עופות. תכנית הניטור תכתב עהתאמות כנדרש אם ימצאו זמ

 שהצטבר באסדות קידוח דומות בחו"ל.

 מניעת התנגשויות

: שימוש בזכוכית בקירות החיצוניים של מבנים מגביר את שיעור ההתנגשויות של ציפורים עם התנגשויות במבנים

חיצוני של המבנה, ואם יש הכרח להשתמש בזכוכית, יש למסך המבנה. מומלץ להפחית שימוש בזכוכית במתאר ה

אותה מבחוץ ע"י כל דבר שימנע השתקפות, דוגמת ווילונות או מסכים חיצוניים, צביעת החלונות או הדבקה של 

 מדבקות צפופות עליהם.

ם ומוטות כבלי מומלץ להימנע מפריסת. ואנטנות עופות המעופפים בלילה מתנגשים בכבלי מתח התנגשויות בכבלים:

כגון  בכל מקרה של פריסת כבלים עיליים יש לסמן אותם באמצעים מתאימיםאנטנה דקים שלעופות קשה לראותם. 

 ( )המלצות לאמצעים שנוסו ניתן לקבל מגופי התכנון ברט"ג(.9.4.5מחזירי אור )תמונה 

36: מחזיר אור לסימון כבלים4.2.2תמונה 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

36
 http://www.hammarprodukter.com/659.php?itemgroup=107 
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ים משחרים למזון באמצעות חוש הריח ונמשכים לשאריות מזון מקילומטרים רבים. -פותעואשפה ושאריות מזון: 

מינית -השלכת אשפה ושאריות מזון אל מחוץ למתקן עשויה למשוך אליו עופות, להשפיע על יחסי התחרות הבין

 לים. לחלוטין מהשלכת אשפה  עבסביבתו וגם להגביר את הסיכוי להתנגשויות של עופות במתקן. יש להימנ

 

 ניטור המלצות נוספות: 

כפי שנאמר, מדינת ישראל כולה ומזרח אגן הים התיכון, ממוקמים על ציר נדידת ציפורים מהחשובים בעולם, המרכז 

אליו אוכלוסיות של עופות המקננים במרחב העצום של מזרח אירופה ומערב אסיה. ישראל מהווה אזור מפגש בין 

מיליון עופות בעונה )סתיו  599 -מספר הציפורים הנודדות דרכה נאמד לכל הפחות בהיבשות אירופה, אסיה ואפריקה ו

ביחד עם מדינות נוספות לאורך ציר הנדידה, יש לישראל השפעה על שלמות המערכות האקולוגיות בשלושת ואביב(. 

ינלאומיות בין היתר, חתומה ישראל על אמנות ב היבשות הללו והאחריות המוטלת על כתפיה היא לכן כבדה.

 לשמירה על המינים הנודדים )אמנת בון( ולשמירה על הים התיכון )אמנת ברצלונה(.

פוטנציאל הפגיעה בעופות הנודדים הוא גדול, אך חסר לנו מידע עדכני מאזורנו, הן על היקף הנדידה ומאפייניה )גובה 

וי להיפגע. לשם השוואה, ההערכות למספר הנודדים, תזמון הנדידה וכולי(, והן על הרכב המינים ושיעור הפרטים שעש

מקרי המוות של ציפורים כתוצאה מהתנגשות בפלטפורמה אחת הממוקמת בים הצפוני )המהווה ציר נדידה משני 

 (. Ospar 2012פרטים לשנה ) 69,999 -ל 299יחסית לישראל( נעות בין 

תקן על עופות ומזעור ההשפעות השליליות, בגלל פערי המידע הגדולים, ובכדי לאפשר בחינה אמיתית של השפעות המ

 מוצע בזאת לערוך ניטור מקדים ומלווה. 

 קווים מנחים לניטור (2

 פערי המידע הגדולים, ציר הנדידה המשמעותי העובר לאורך חופינו וגודל המתקנים הימיים שעתידים להבנות

 פגיעה בעופות.ו, מחייבים אותנו לפעול במלוא הזהירות והאחריות ולבדוק את מידת התחומב

כנית מצומצמת שנבנתה תוך התחשבות נית המיטבית שניתן להפעיל, היא תכנית הניטור המוצעת כאן אינה התוכת

בכך שהפעלת מערך ניטור מלא )יום ולילה על פני שנה שלמה( היא יקרה ביותר, ולכן מוצע שהמאמץ הראשוני יוגבל 

 ופות על פי הידוע לנו כיום, קרי נדידת הסתיו. לניטור נדידת הציפורים בתקופת השיא של נוכחות ע

מתכונת זו תכלול מאמץ לספירת העופות החולפים בגזרת המתקנים הימיים במהלך היום והלילה וכן בדיקה מדגמית 

ציפורים תתקיים בחינה של  ת איסוף פגרים(. במקרה של היפגעותשל מספר הציפורים הנפגעות מהמתקנים )באמצעו

 ודרכים לצמצומה. מאפייני הפגיעה

 מטרות הניטור (1

 .איסוף נתונים על היקף הנדידה בעומק הים ומאפייניה -

בדיקה מדגמית של מקרי מוות של ציפורים המתרחשים בפועל וכן פילוח אוכלוסיית  –בחינת פוטנציאל הנזק  -

 .העופות שנמצאת בסיכון גבוה יותר להיפגעות מהמתקנים הימיים

 .טור ומחקר פעילות העופות ביםבחינת כלים ושיטות להמשך ני -

 שיטות (3

פריסת  צפרים מומחים יוצבו על האסדות ויבצעו איתור, זיהוי וספירה של העופות החולפים.סקר מאויש:  -

הצופים תהיה בתיאום לתחום שטח הפריסה של המתקנים המוקמים, בהנחה שכל עמדת תצפית יכולה 
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. הבעיה העיקרית של סקר מאויש היא יכולתו לכסות בצורה טובה שטח ברדיוס של כקילומטר מהאסדה

 המוגבלת ביותר לאתר ולזהות ציפורים בלילה.

כיסוי מלא של היום והלילה באמצעות מערכת מכ"מ או מערכת אלקטרואופטית לגילוי ציפורים.  סקר ממוכן: -

( /Ltd.CONTROP  Interceptor Bird Detectionהמערכת האלקטרואופטית הטובה ביותר הקיימת כיום )

 מסוגלת לאתר ציפורים קטנות מטווח של כשני ק"מ )ע"פ נתוני יצרן(.

איסוף הנתונים בשני האמצעים במקביל )צפרים ומערכת אלקטרואופטית( יאפשר השוואה בין השיטות, בקרה הדדית 

 והגדלת שיעור העופות המאותרים והמזוהים.

 .55/55 – 55/5נדידת הסתיו ששיאה בין התאריכים  תקופת הניטור: -

 

 קווים מנחים לתוכנית ניטור מקדמית: 4.2.2טבלה 

 עזרים/הערות פעולות לביצוע פרמטרים נבדקים פערי המידע

היקף נדידת היום בגזרת 

 המתקנים 

מספר העופות החולפים 

 בחלוקה למינים ומרחק מהחוף

זיהוי וספירה של עופות חולפים 

על ידי צפרים שיוצבו על 

 האסדות

 עזרים אופטיים

)משקפת  םקונבנציונליי

 וטלסקופ(

היקף נדידת היום והלילה 

 בגזרת המתקנים

מספר העופות החולפים 

 בחלוקה למינים ומרחק מהחוף

  הפעלת מערכת אלקטרואופטית

הפעלת הסוקרים לאורך כל  זיהוי גלי נדידה עיקריים תזמון הנדידה

 –תקופת הנדידה )אוגוסט 

 נובמבר(

 

וון הערכת מספר העופות ומג

 המינים שבסיכון להתנגשות

אילו מיני עופות וכמה פרטים 

חולפים במעוף נמוך בגזרת 

 המתקנים 

רישום מדויק של החולפים ע"פ 

 מרחקם מהאסדה

הערכת צופה בסיוע 

המערכת 

 האלקטרואופטית

מספר העופות המתנגשים 

 בפועל במתקנים הקיימים

מספר התנגשויות 

 )במתקן/לילה(

המתקנים חיפוש פגרים בקרבת 

מידי בוקר )מרבית התאונות 

 מתרחשות בלילה(

יתכן צורך בהתקנת 

 משטחים לאיסוף פגרים 

השפעת תנאי מז"א וראות 

על ההסתברות להתנגשות 

 עופות במתקנים

השפעת רוח, תנאי ראות 

ומשקעים על עוצמת הנדידה, 

גובה הנודדים ומרחקם 

 מהאסדות

איסוף נתוני תחנות 

מדויק מטאורולוגיות ורישום 

של תנאי מז"א וראות במקביל 

 לאיסוף נתוני הנדידה. 

דורש ניתוח אוחר 

להבנת הקשר בין 

התנאים הסביבתיים 

 לאירועי נדידה חריגים

 

.4.2.1 סביבה ימית 

ועל פי מתודולוגיה מתואמת עם  2953מאי -בחודשים ינוארתיאור הסביבה הימית נעשה באמצעות סקר ימי שנערך 

 פלטפורמותהסקר הביולוגי נערך בשני מתחמים ימיים המיועדים להקמת (. 5נספח א המשרד להגנת הסביבה )ראו

 :)להלן מתחם חבצלת השרון( ובשלושה מסדרונות -2)להלן מתחם דור( ומתחם  -5מתחם  בים לטיפול בגז מתגליות
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 מנקודת הכניסה אל החוף בדור מערבה. -מסדרון דור -

 59-הסלעית מאזור הכניסה לחוף במכמורת ועד עומק של כ סקר מצולם של אזור התשתית -מכמורתמסדרון  -

 מ'.

 מאזור נחל אלכסנדר מערבה. -מסדרון נחל אלכסנדר -

ועד החוף שמשתרעים מגבולם המזרחי של המתחמים הימיים  בתחום החיפוש לתוואי הצנרת המסדרונות נמצאים

 בנספח יב'(. מפורטיםנקודות הדיגום  ם מדויקים שלמיקומי) 9.4.2-5כמתואר בתשריט 

נקודות עם צלב הנקודות בצבע צהוב הן נקודות דיגום במתחם הפלטפורמה וה -מפת אזור הדיגום - 4.2.1-2תשריט 

מטר אנכיים(. קווים אדומים מייצגים קווי גרירת  59שחור הן נקודות דיגום במסדרון צנרת )מייצגות מרווחי עומק של 

מ'  499למכמורת( מייצג קו שבו נעשה סיקור מצולם בצלילה עד מרחק רשת לדיגום חי על המצע. קו שחור )בסמוך 

 מהחוף במסדרון הצנרת "מכמורת".

בנקודות הדיגום )במתחמי הפלטפורמה ובמסדרונות הצנרת( נלקחו דגימות סדימנט באמצעות מחפר לאנליזות גודל 

 CTDם נספח י"ב(. כמו כן תועדו נתוני  גרגר, חומר אורגני בסדימנט והחי בתוך המצע ונערכו צילומי רובוט )ראה ג

 )מליחות, טמפרטורה וחמצן(. בכל קו אדום בוצעה גרירת רשת לדיגום החי על המצע )ראו הרחבה בנספח י"ב(.

 תשתית בית הגידול .א

מאופיינים בקרקעית רכה וכך גם מסדרון הצנרת "דור" וחלק ממסדרון הצנרת "מכמורת".  2-ו 5שטחי המתחמים 

הביולוגי נעשתה חלוקת משנה )מטעמי נוחות( לבית  רובתיאו 5של הקרקעית הרכה המסומן כבית גידול  בית הגידול

מ' ונמצא במסדרונות הצנרת דור וחלק ממסדרון מכמורת )ראה סעיף ד' בהמשך(.  59-59א' שמוגדר לעומקים  5גידול 

מ'  5-55מ' ובעומקים  3לל אזור סלעי בעומק , וכו2במסדרון הצנרת "מכמורת" התגלה אזור סלעי, שמוגדר כבית גידול 

ניתן לראות סימון סכמתי של בתי הגידול כפי שתועדו בסקר  9.4.2-5מ' מקו החוף(. בתשריט מספר  599)במרחק של 

התשתית של בתי הגידול ונתוני גודל הגרגר והחומר האורגני. מפרט הדיגום ומפת נקודות  רהנוכחי. להלן יובא תיאו

 ים בנספח יב' המצורף.הדיגום נמצא

המאופיין  2המאופיין בתשתית של קרקעית רכה מסומן בירוק ובית גידול מס'  5מציג בית גידול מס'  4.2.1-2תשריט 

 בתשתית סלע כורכר מסומן בצהוב.

 

 גודל גרגר

. חשוב 9.4.2-5מ' בשני המתחמים ומסדרונות הצנרת מובא בטבלה  59-599גודל הגרגר הדומיננטי בטווח העומקים 

מובאים נתוני גודל גרגר שמקורם בדגימות שנלקחו כק"מ דרומה ממסדרון  2מ' במתחם  59-59לציין כי בעומקים 

הצנרת "מכמורת" )מסדרון צנרת "נחל אלכסנדר"(. תוצאות מפורטות של גודל הגרגר בשני המתחמים כולל גרפים של 

 התפלגות גודל הגרגר מובאות בנספח יב' לתסקיר.
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 : תחומי הסקר ובתי גידול2-4.2.1ט תשרי
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)חבצלת( ובמסדרונות הצנרת דור ומכמורת.  2 -)דור( ו 5תוצאות גודל גרגר דומיננטי במתחמים  מציגה 4.2.1-2טבלה 

.מייצגים את מתחמי הפלטפורמות 69-599מייצגים את מסדרונות הצנרת ועומקים  59-59עומקים   

 )חבצלת( ובמסדרונות הצנרת  1 -)דור( ו 2מיננטי במתחמים : תוצאות גודל גרגר דו2-4.2.1טבלה 

 1מתחם 

 )דור(

 עומק

 מטר

גודל גרגר דומיננטי 

 )מיקרון(
 2מתחם 

 )חבצלת(

 עומק

 מטר

 גודל גרגר דומיננטי )מיקרון(

0 01 553 0 01 080 

0 01 555 0 01 071 

1 11 555 1 11 001 

4 41 559 4 41 0,1,,11,0111 

, ,1 59 ,49 ,699 , ,1 7, 

0 01 599 0 01 7, 

7 71 6-599 7 71 01-01 

8 81 49 8 81 4, 

0 01 6-599 0 01 4, 

01 011 6-599 01 011 0-81 

 

 חומר אורגני בסדימנט 

ריכוזי החומר האורגני שהתקבלו מדגימות הסקר של שני המתחמים )דור וחבצלת השרון( נמצאו גבוהים באופן חריג 

)לאחר השוואה עם נתונים קודמים מאזורים קרובים( ולפיכך קיימת סברה כי חל שיבוש במהלך ולא מתקבל על הדעת 

העבודה והוחלט לא להסתמך על נתונים אלה. בשלב זה של כתיבת התסקיר מובאים נתונים שנאספו במסגרת תסקיר 

 המדויקמיקומם ח',  35א ונבדקו בתסקיר תמ"שנאספו באזור שמצוי בין שני המתחמים  ,(2955מצוף הגט"ן )תה"ל, 

יש להדגיש כי במידת הצורך תתאפשר דגימה חוזרת של נקודות הדיגום להבאת דגימות  .9.4.2-2מפורט בטבלה 

 קרקעית ולאנליזה חוזרת.
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מ' )תה"ל,  85-40: ריכוז נתוני גודל גרגר וריכוז חומר אורגני עבור תחנות דיגום שונות בטווח העומקים 1-4.2.1טבלה 

1022) 

 ריכוז חומר אורגני )%( LAT / LONG )מטר( עומק תחנה

B1  
 

55 32º26'40.729N 
34º45'13.4755E 

9.669436 

B2  55 32º27'8.6816N 
34º45'44.7865E 

5.59559 

B3  65 32º26'41.7362N 
34º46'17.290E 

9.69566 

B4  59 32º26'14.7642N

34º45'.7433E 

9.695 

B5  55 32º26'41.452N 
34º45'44.2259E 

9.665 

B6 
 

65 32º26'56.8432N

34º46'19.9933E 

9.655 

B7 
 

64 32º27'9.8706N 
34º46'45.3689E 

9.6953 

B8  69 32º27'18.3800N

34º47'8.6860E 

5.95295 

B9 
 

55 32º27'27.9213N

34º47'48.1883E 

9.653 

B10 
 

94 32º27'27.0854N

34º48'33.2888E 

9.69655 

B13 
 

99 32º27'8.0709N 
34º49'39.0473E 

9.59596 

 

מ' במתחמי הפלטפורמות וגם במסדרונות הצנרת. התוצאות  59החי בתוך המצע נדגם במרווחי עומק קרקעית של 

מ' במתחם חבצלת השרון נדגם ממסדרון  59-59מובאות להלן עבור כל מתחם בנפרד. החי בתוך המצע בעומקים 

מסדרון "מכמורת" )בעת ביצוע הסקר נכלל מסדרון זה בתכנית הצנרת "נחל אלכסנדר" שממוקם כק"מ דרומית ל

 הדיגום(.

 בנקודות עומק מייצגות החי במצעתיאור  .ב

מ' במתחמי הפלטפורמות וגם במסדרונות הצנרת. התוצאות  59החי בתוך המצע נדגם במרווחי עומק קרקעית של 

במתחם חבצלת השרון נדגם ממסדרון  מ' 59-59מובאות להלן עבור כל מתחם בנפרד. החי בתוך המצע בעומקים 

הצנרת "נחל אלכסנדר" שממוקם כק"מ דרומית למסדרון "מכמורת" )בעת ביצוע הסקר נכלל מסדרון זה בתכנית 

 הדיגום(.

 דור -2מתחם  (2

חזרות  3) 59-599נקודות בעומקים  59ובמהלכו נדגמו  2953לפברואר  54-דיגום החי בתוך המצע במתחם "דור" בוצע ב

חברת החי שנדגמה במתחם  שבה נדגמה חזרה אחת בלבד עקב תקלה טכנית(. 59נת דיגום למעט תחנה בכל תח

 מ'. 59-599הפלטפורמה ומסדרון הצנרת תוצג ברצף העומקים 
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שונים ומכיוון שהגדרת בעלי החיים אינה נעשית לרמת המין,  37טקסונים 65מסיכום הנתונים עולה כי בסה"כ נצפו 

במספר, הינם תולעים רב זיפיות  25ם גבוה יותר. מנתוני כלל הדגימות עולה כי רוב הטקסונים, בפועל, מגוון המיני

טקסונים של צורבים ונציגים ספורים של  5טקסונים של רכיכות,  55טקסונים של פרוקי רגליים,  55ממשפחות שונות, 

. רשימת הטקסונים המלאה Cnidaria, Hemichordata, Sipuncula, Echiura, Nemerteaטקסונים אחרים ביניהם 

 *(, תולעים רב זיפיותNematoda, ,N=784הטקסונים הדומיננטים ביותר היו: תולעים נימיות ) נמצאת בנספח י"ב.

( וסרטנים N=60) Magelonidae  (N=83 ,)Nephtyidae-ו Paraonidae  (N=43  ,)Spionidae ((N= 181מהמשפחות: 

 .Harpacticoida (N=45)-קופפודים מסדרת ה

 .מייצגת מספר פרטים N* האות 

של תוצאות הדיגום מול דור, שעברו טרנספורמציית שורש  Multi-Dimensional Scaling מציג 4.2.1-1 תשריט

 99החזרה )לדוגמא: דגימה מעומק  . התחנות מוצגות לפי העומק ומספרBray-Curtisעל פי מטריצת דמיון של  יריבוע

  (.40a -כ מ' חזרה ראשונה מוצגת

 של תוצאות הדיגום מול דור Dimensional Scaling -Multi :1-4.2.1 תשריט

 

)עבור נתונים שעברו  MDSמוצגות דגימות החי בתוך המצע מאתר מתחם דור באנליזת  9.4.2-2מס'  בתשריט

  Stressאה עם ערך(. האורדינציה של חברת החי בדור יצBray-Curtisשורש ריבועי, ועל פי מטריצת  תטרנספורמציי

ולכן אינו מייצג בצורה טובה את הנתונים שנאספו. באופן כללי ניתן לראות שינוי בהרכב  9.55גבוה יחסית, מעל ל 

מ' מתקרבות במידת הדמיון לאלו מהמים  49-ו 59החברה עם ההעמקה, עם כיוון השעון, כאשר הדוגמאות מעומקים 

וץ עבור נתונים אלו על פי מידת הדמיון בהרכב החברה בכל דוגמה. מרבית ניתן לראות קיב 9.4.2-3בתשריט הרדודים. 

-ו 39מ' מרוכזים בצבר אחד, המעיד על דמיון בהרכב החברה. צבר נוסף נראה בעומקים  29-ו 59הדוגמאות מעומקים 

ן כולל דוגמאות מ'. הצבר האחרו 49מ' עד  59מ' וצבר רביעי בין העומקים  69עד  59-, צבר שלישי של הדוגמאות מ99

( ניתן ללמוד כי בתחנות 9.4.2-9/5תשריטים מעיון במדדי מגוון ועושר המינים ) .מ' 599 -ו 49, 59, 59מעומקים שונים: 

מספר הטקסונים נמוך יחסית ובהתאמה גם המגוון הביולוגי וכי בעומקי הביניים חלה עליה בעושר  5-3הרדודות 

                                                 

37
 משפחה/סוג וכד'(המונח טקסון מתייחס לפרטים שהוגדרו לרמה טקסונומית לא אחידה )מערכה/מחלקה/סדרה/ 
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ניתן להסיק כי אחוז  9.4.2-6-4 תשריטיםמ'. מעיון בגרפים המוצגים ב 59-69ובמגוון המינים שמגיע לשיא בעומקים 

-ו Nephtyidae ,Magelonidaeבדגימות עולה עם ההעמקה כשהמשפחות  (Polychaeta)התולעים הרב זיפיות 

Spionidae  ,נפוצות בכל העומקיםSyllidae ( 59-69מופיעה בעיקר בעומקי הביניים  ,)'מLumbreneridae ,

Onuphidae ו- Paraonidae  39מ' ובתחנות העמוקות יותר. אחוז הסרטנים גבוה ביותר בעומקים  99מופיעות מעומק-

 )ראה פירוט להלן(. Tanaidacea-והAmphipoda מ' ולכך תורמת בעיקר נוכחות של פרטים מהסדרות  99

דים גירניים )למשל של קיפודי ים( יש נוכחות של שברי צדפים ושל 99-49בדגימות הקרקעית מאזור דור מהעומקים 

והנוכחות של הנ"ל מוצאת ביטוי גם באנליזת גודל הגרגר שם ניתן לראות אחוזים בודדים של חלקיקים בעלי גודל של 

נוכחותם של שברי צדפים ושלדים גירניים היא משמעותית מכיוון שבניגוד  מיקרון )ראה נספח י"ב(. 699-5999

ים הנ"ל אלמנטים קשיחים שמאפשרים היצמדות של דרגות לרווליות של אורגניזמים לקרקעית הטינית הרכה מהוו

טחביים ואצטלנים שמצליחים להתבסס, להתפתח ולהגדיל את המורכבות המבנית -ישיבים שונים כדוגמת צורבים, חי

מגדילה את  Bryozoaטחביים -ו/או חי Hydrozoaשל בית הגידול. הנוכחות של צורבים מושבתיים כדוגמת הידרתיים 

המגוון הביולוגי באופן נקודתי בדגימות שמכילות אותם וזאת מכיוון שהנ"ל יוצרים נישה בתוך בית הגידול של 

הקרקעית הרכה שתומכת במגוון נוסף של אורגניזמים. במקרה של נוכחות הידרתיים מושבתיים ניתן לראות כי 

, האחרונים ידועים כמאכלסים של מבנים Caprellidae -קיימת נוכחות מצומדת של סרטנים אמפיפודים ממשפחת ה

( ובד"כ אינם מתועדים בדגימות אחרות שאינן מכילות Caine, 1998טחביים )-מעונפים כמו אצות, הדרתיים ו/או חי

מתועדת גם היא באופן  Pycnogonida-ים ממחלקת ה-את הנ"ל. מניתוח הנתונים ניתן לראות כי נוכחות של עכבישי

דגימות שבהם נמצאו הידרתיים מושבתיים ו/או חיטחביים וזאת ככל הנראה מכיוון שעכבישי הים הינם בלעדי ב

, 6a)כפי שנראה בדגימה  Hemichordataטורפים וניזונים מהם. ראוי לציין גם נוכחות נרתיקים של תולעים )למשל של 

פיפות על ידי תולעים רב זיפיות מהמשפחות הבנויים משכבה עבה של מטריקס אורגני )דמוי ריר צמיג( ומאוכלסים בצ

Magelonidae ו- Spionidaeסרטנים מסדרת ה ,- Isopoda  ותולעים סיפוניותSipuncula . 

 ע"פרבועי  של תוצאות הדיגום מול דור, שעברו טרנספורמציית שורש Clusters)אנליזת צברים )מציג  4.2.1-3 תשריט

   .Bray-Curtisמטריצת דמיון של 

 של תוצאות הדיגום מול דור Clusters)אנליזת צברים ): 3-4.2.1 טתשרי

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

208  

0

5

10

15

20

25

30

55 25 35 55 05 65 25 45 95 555 

N 

Depth (m) 

Mean Taxa richness , Dor 

 מ' בדור 200-20: מגוון טקסונים ממוצע בעומקים 4-4.2.1תשריט 

 

 
 מ' בדור. 200-20עושר טקסונים ממוצע בעומקים  :5-4.2.1תשריט 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

)ראה  MDS -המצע על פי התוצאות שהתקבלו באנליזת המוצגים הרכבי דגימות החי בתוך  9.4.2-6-4בתשריטים 

( Phylum(. בכל עמוד מוצג גרף "עוגה" עם החלוקה לקבוצות עיקריות )רוב הקבוצות הן מערכות 9.4.2-2תשריט 

 ובנוסף מוצגות תמונות של אורגניזמים שונים שנצפו בדגימות בתוספת נתוני גודל גרגר ואחוז חומר אורגני בסדימנט.
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 מ' 10-20: דור, עומק 2-4.2.1ט תשרי
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 מ' 40-30: דור, עומק 1-4.2.1תשריט 
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 מ' 20-50: דור, עומק 8-4.2.1תשריט 
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 מ' 20-10: דור, עומק 2-4.2.1תשריט 
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 חבצלת השרון – 1מתחם  (1

ומקים נקודות בע 59ובמהלכו נדגמו  2953לינואר  56-דיגום החי בתוך המצע במתחם "חבצלת השרון" בוצע בתאריך ה

התוצאות של נקודות הדיגום שנדגמו במתחם הפלטפורמה ומסדרון הצנרת נותחו חזרות בכל תחנת דיגום(.  3) 59-599

 מ'. 59-599ויוצגו כמקשה אחת של רצף העומקים 

שונים ומכיוון שהגדרת בעלי החיים אינה נעשית לרמת המין,  38טקסונים 55מסיכום הנתונים עולה כי בסה"כ נצפו 

במספר, הינם תולעים רב זיפיות  29מגוון המינים גבוה יותר. מנתוני כלל הדגימות עולה כי רוב הטקסונים,  בפועל,

נציגים של רכיכות ונציגים ספורים של טקסונים אחרים ביניהם  5טקסונים של פרוקי רגליים,  53ממשפחות שונות, 

Cnidaria, Hemichordata, Sipunculida, Echiura, Nemerteaיב'שימת הטקסונים המלאה נמצאת בנספח . ר. 

(, תולעים רב זיפיות מהמשפחות: (Nematoda N=492ביותר היו: תולעים נימיות  םהדומיננטייהטקסונים 

Nephtyidae (N=59 ,)Spionidae ((N=247 ו-Magelonidae  (N=56סרטנים קופפודים מסדרת ה ,)-Harpacticoida 

(N=205). 

 -Multi המציגת השונות מאזור חבצלת השרון מתואר בתרשים האורדינציה הבא הרכב חברת החי בדוגמאו

Dimensional Scaling  של תוצאות הדיגום בחבצלת השרון, שעברו טרנספורמציית שורש רבועי על פי מטריצת דמיון

 Bray-Curtisשל 

 של תוצאות הדיגום בחבצלת השרון Dimensional Scaling -Multi: 20-4.2.1תשריט 

 

אורדינצית צברים של תוצאות הדיגום מול חבצלת השרון, שעברו טרנספורמציית שורש רבועי מציג  4.2.1-22 תשריט

 Bray-Curtisעל פי מטריצת דמיון של 

  

                                                 

 המונח טקסון מתייחס לפרטים שהוגדרו לרמה טקסונומית לא אחידה )מערכה/מחלקה/סדרה/משפחה/סוג וכד'( 38
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 אורדינצית צברים של תוצאות הדיגום מול חבצלת השרון: 22-4.2.1 תשריט

 

שמאפשרת להבחין באופן ויזואלי  MDSם לפי אנליזת ניתן לראות את פיזור כלל תחנות הדיגו 9.4.2-59בתשריט 

בדגימות שקיים ביניהם דמיון או שוני )בהרכב הטקסונים( על סמך פיזורן במרחב )קרבה פיזית בין נקודות מרמזת על 

מ'( מתקבצות בצבר )למעט  59-39)עומקי מים  5-3קרבה בהרכב הטקסונים(. ניתן לראות כי דגימות מתחנות הדיגום 

בהרכבן ובדומה גם  דמיוןזיפיות(, מה שמעיד על -בדגימה זו כמעט ולא נצפו תולעים רב-שמרוחקת מהצבר a5 דגימה

תשריטים . מעיון במדדי מגוון ועושר המינים )(9.4.2-55תשריט מ' יוצרות צבר נפרד ) 99-59הדגימות מעומקי הביניים 

סונים נמוך יחסית ובהתאמה גם המגוון הביולוגי וכי מספר הטק 5-3( ניתן ללמוד כי בתחנות הרדודות 9.4.2-52/53

מ'. בתחנת  59-599בעומקי הביניים עושר ומגוון המינים מגיע לשיא שאחריו נצפית ירידה במדדים אלה בעומקים 

שונות זו מזו  59-ו 4, 5(. הדוגמאות מהתחנות 22מ'( נמצא מספר הטקסונים הגבוה ביותר ) 69)עומק  6aהדיגום 

נצפה מגוון ועושר מינים נמוך במיוחד )ראה  5נות גבוהה בין החזרות והן אינן יוצרות צבר צפוף. בתחנה מס' ובעלות שו

(. מניתוח של כלל הנתונים עולה כי התולעים הרב זיפיות הן הקבוצה הנפוצה ביותר ברוב 9.4.2-52-53תשריטים 

ם באוכלוסיית החי בתוך המצע ברחבי העולם תחנות הדיגום וממצא זה תואם לידע שנאסף ממחקרים דומים העוסקי

(Dean, 2008 .) 

מ' שלאחריו נצפית ירידה  69התוצאות מציגות מגמה של עלייה בעושר המינים עם ההעמקה והגעה לשיא בעומק 

בעומק הולכים ומתייצבים התנאים הפיזיקליים של סביבת הקרקעית )השפעת  ההעלייבמגוון. חשוב לציין שעם 

ועולה שכיחותם של בעלי חיים שמשפיעים על מבנה הקרקעית. בעלי חיים אלה הנקראים  הגלים פוחתת(

Bioturbators" יוצרים מבנים כדוגמת מחילות, תלוליות, נרתיקים ומבנים תלת מימדיים נוספים שמהווים נישות "

רכות שונות כדוגמת סרטנים, (. בעלי החיים הנ"ל כוללים נציגים ממעKaiser et al., 2005מחייה לבעלי חיים נוספים )

, קווצי עור וכד'. מלבד הגדלת המורכבות של המצע, מיוחס לפעילותם גם יתרון נוסף של Echiura -תולעים ממערכת ה

(. הירידה ,.2995Kaiser et alהגברת התחלופה של חמצן ונוטריינטים בתוך הקרקעית החולית )בתוך מחילות למשל( ) 

מ'( נראית תמוהה. אחד ההסברים האפשריים לכך היא  59)עומק  5נים בתחנה דיגום מס' הדרסטית במגוון ועושר המי

פעילות "טרייה" של ספינת מכמורת שעברה במקום בקו עומק זה וגרמה לדלדול אוכלוסיית הקרקעית שטרם 

 הספיקה להתאושש.
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)בד"כ נמצאות רק  תייחודיתצפית שהינה  Scaphopodaהים -מ' נמצא פרט חי של שן 39ראוי לציין כי בדגימה מעומק 

(. שן הים שייכת למחלקה בתוך מערכת הרכיכות. בעל החיים מצויד 9.4.2-59תשריט הקונכיות הריקות( )ראה 

בזרועות קטנות באזור הרגל שמלקטות מזון מן החול ומעבירות אותו אל הפה. בנוסף, נצפה אורגניזם בלתי מזוהה 

מ' נצפה סרטן ארוך בטן לא מזוהה שנשלח לזיהוי  599(. בעומק Cnidaria)ששייך ככל הנראה למחלקת הצורבים 

שתועד בעבר בחוף הישראלי  Upogebia tipica( וזוהה כפרט מהמין Dr. C.H.J.M. Fransenבחו"ל )הזיהוי בוצע ע"י 

Holthuis & Gottlieb,) 1958 .) 

 

 

 בחבצלת השרון. 02עד  2: מגוון טקסונים ממוצע בתחנות הדיגום 21-4.2.1תשריט 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחבצלת השרון 20עד  2עושר טקסונים ממוצע בתחנות הדיגום  :23-4.2.1תשריט 

 

)ראה  MDS -מוצגים הרכבי דגימות החי בתוך המצע על פי התוצאות שהתקבלו באנליזת ה 9.4.2-59-56באיורים 

( Phylumקריות )רוב הקבוצות הן מערכות (. בכל עמוד מוצג גרף "עוגה" עם החלוקה לקבוצות עי9.4.2-59תשריט 

 ובנוסף מוצגות תמונות של אורגניזמים שונים שנצפו בדגימות בתוספת נתוני גודל גרגר ואחוז חומר אורגני בסדימנט.
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 מ' 30-20: חבצלת, עומק 24-4.2.1תשריט 
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 מ' 10-40: חבצלת, עומק 25-4.2.1תשריט 

 



 

218  

 'מ 020-80חבצלת, עומק  :22-4.2.1תשריט 
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 על ידי גרירת רשתתיאור החי במצע  .ג

החי על המצע מובא עבור כל מתחם בנפרד בצרוף נתונים נוספים שמקורם בסרטים שצולמו בכל נקודות  רתיאו

 הדיגום על ידי הרובוט.

 מתחם דור -דיגום החי על המצע וניתוח סרטי הרובוט (2

( ומצילומי הרובוט 9.4.2-3/9מ' )טבלאות  59-ו 69מידע לגבי החי על המצע התקבל מגרירות רשת שנערכו בעומקים 

בגז. במהלך הסקר  מ' בשטח המתחם הימי המיועד להקמת פלטפורמה לטיפול 599-ו 49, 59, 59, 69שנערכו בעומקים 

שנערך בשעות היום נראית הקרקעית דלה בבעלי חיים אך למרות זאת בולטים בנוכחותם פרטים של נוצת הים 

Pennatula rubra (. נוצות הים ניחנות ביכולת 9.4.2-5תמונה יכים למחלקת הצורבים וניכרים בצבעם הכתום )השי

להוציא מים מגופן ולהתכווץ עד כדי שינוי משמעותי בגודלן. בצילומי הרובוט נראים פרטים ממין זה במרווחים של 

צפופה הרבה  הסייתם הייתמספר מטרים זה מזה ולאור סימני ה"חריש" של רשתות המכמורת ניתן להעריך שאוכלו

כשבחלק מהצילומים נראה רק הנרתיק  Sabellidae-יותר בעבר. בנוסף נראו גם תולעים רב זיפיות ישיבות ממשפחת ה

שבהן הן חיות כשהוא בולט מעל פני הקרקעית ובחלק מהצילומים נראית מניפת הסינון )רגלי התולעת( כשהיא פרושה 

-הרובוט. כמו כן נצפו בקרקעית גם פתחי מחילות של תולעים ממערכת ה ומתכנסת במהירות פנימה עקב תנועת

Echiura( סעיף ו' ( הוא סימני החריש של רשתות המכמורת )ראה 69-599. המאפיין הנוסף שנצפה בכל העומקים

מ' נצפו פרטים של כוכב הים  599מ' ועד עומק של  59( וכן שיירי אשפה בעיקר שקיות ניילון. מעומק בהמשך

Astropecten bispinosus לעיתים ניתן היה לראות על הקרקעית שקעים בצורת כוכב ים שמרמזים על מקום מרבץ .

 Cerianthusמ' נצפתה שושנת ים מהמין  49ים שככל הנראה התחפר, או שינה מיקום. בעומק -קודם של כוכב

membranaceus תערובת של חומר רירי בשילוב עם שחיה בקרקעות חוליות/טיניות בתוך נרתיק אותו היא בונה מ

 Veretillumמ' נצפה מין נוסף של נוצת ים  599גרגרי חול. בשעת סכנה מתכנסת השושנה אל תוך הנרתיק. בעומק 

cynomorium  וכן אלמוג רך מהמיםAlcyonium palmatum  שניכר בצבעו הלבן/כתום ובפוליפים הלבנים שמגיחים

. אלמוג זה ובנוסף גם נוצות הים וכוכב הים מתועדים כמאכלסים מוכרים של (9.4.2-5תמונה מהמושבה הבשרנית )

 תיכוני הישראלי.-( במאמר הסקירה שלו שעוסק בבתי גידול באזור הים2999) Fishelsonקרקעות טיניות על ידי 

שמאכלסים ( משלימים את התמונה לגבי בעלי החיים 9.4.2-3/9)ראה טבלאות  59-ו 69נתוני גרירת הרשת בעומקים 

 את הקרקעית הרכה. מנתונים אלה עולה כי בנוסף לבעלי החיים שצולמו יש נוכחות גבוהה יחסית של צדפות מהמין

Corbula gibba  מ'  59 -ו 69המאופיינות בקשוות לא זהות בגודלן. בנוסף תועדו פרטים של סרטן ארוך בטן בעומקים

 Paleurabrachaea meckeli שזוהה באופן מולקולרי כשייך למיןוכן של נחשוני ים ומספר קטן של חלזונות חשופים 

ומושבת הידרוזואה.  Echinocardium cordatumמ' נצפו גם קיפודי ים מהמין  69)צדוק, מידע שלא פורסם(. בעומק 

בשני העומקים עלו ברשת גם מסרקניות שככל הנראה היו בעמודת המים ממש מעל הקרקעית. העדר דגים מדגימות 

ת הנו מפתיע אך יתכן והדבר קשור למימדים הקטנים של רשת הדיגום. ככל הנראה המפתח הקטן של הרשת הרש

 איפשר לדגים לברוח במהירות אל מעבר לגבולות המסגרת של הרשת.

 .ט9.4.2סעיף כמענה לצילומים עדכניים מבית הגידול מצורפים כסרט וידאו בתקליטור המצורף לתסקיר ) הערה:

 .(קירבהנחיות התס

)בצבע לבן(  Alcyonium palmataמ'. משמאל, אלמוג רך  49עומק  Pennatula rubra מימין נוצת ים: 2-4.2.1תמונה 

 Astropecten bispinosusוסימן התחפרות של כוכב הים 
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 מפרט דיגום החי על המצע ונתוני רקע במתחם דור: 3-4.2.1טבלה 

 מ' 08דור עומק  – 1מתחם  מ' 08 דור עומק – 1מתחם  מסלול גרירת רשת
 59/3/53 59/3/53 תאריך

 52:95 55:39 שעה
 N ‟18.8226 ’39 32° נקודת התחלה

34° 47’ 49.6184‟ E 

32° 39’ 5.2345‟ N 
34° 44’ 38.6257‟ E 

 N ‟32.0349 ’34 32° נקודת סיום
34° 47’ 54.3631‟ E 

32° 34’ 19.0709‟ N 
34° 49’ 43.8864‟ E 

רה אורך גרי
 במטרים

 מטר 360 מטר 412

 מטר - 69 מטר - 59 עומק קרקעית
 מ"ר 559 מ"ר 296 חישוב שטח גרירה

 

 ממצאי דיגום החי על המצע במתחם דור :4-4.2.1טבלה 

 מ' 80דור  מ' 20דור  מסלול גרירת רשת

 מטר - 59 מטר - 69 עומק קרקעית

 מ"ר 296 מ"ר 559 חישוב שטח גרירה

 מ"ר 200כמות ב  כמות מ"ר 200מות ב כ כמות בעל חיים

Ctenophora 6 3.3 2 9.45 

Polychaeta 3 5.65 5 9.955 

Echinocardium cordatum 3 5.65   

Ophiuridae 4 9.45 5 3.56 

Hydrozoa -thecata 5 9.55   

Opistobranchia Paleurobranchaea 

Meckeli 

2 5.5 2 9.45 

Decapoda, Penaeidae 55 4.4 52 5.52 

Corbula gibba 55 39.25 25 52.525 
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 מתחם חבצלת השרון –דיגום החי על המצע וניתוח סרטי הרובוט  (1

( ומצילומי הרובוט 9.4.2-5/6מ' )טבלאות  59 -ו 69מידע לגבי החי על המצע התקבל מגרירות רשת שנערכו בעומקים 

מ'  69בגז. בעומק  המיועד להקמת פלטפורמה לטיפול מ' בשטח המתחם הימי 599 -ו 49, 59, 59, 69שנערכו בעומקים 

שנראה  Astropecten bispinosusים שקרוב לוודאי שייכות לכוכב הים מהמין -נצפו מספר שקערוריות בצורת כוכב

מ' שם גם נצפה  59, שמספרם גדל בעומק Pennatula rubraים מהמין -ים ונוצות-בצילומים. בנוסף נצפה נחשון

 Antedonים מהמין -מ' נצפו )בנוסף לאורגניזמים הנ"ל( גם חבצלת 59. בעומק Alcyonium palmataהאלמוג הרך 

mediterranea ים מהסוג -ושושנתCerianthus מ' נצפה פרט בודד של הדג  49. בעומק Serranus hepatus , דג שמוכר

( (http://www.fishbase.org/search.php טיניים וניזון בעיקר מסרטנים-מעומק זה וידוע כמאכלס של אזורים חוליים

. Echiura-ופתחי מחילות של תולעים ממערכת ה Lanice זיפיות מהסוג-בנוסף נצפו תולעים רב (.9.4.2-2תמונה )

מ' באזור  69-49כי בטווח העומקים . יש לציין Veretillum cynomoriumמ' נצפה מין נוסף של נוצת ים  599בעומק 

מ', נצפה מספר רב של סימני  599סריקת הרובוט, נראה מספר מועט של סימני גרירת רשת מכמורתנים אך בעומק 

 חרישה כנ"ל.

( משלימים את התמונה לגבי בעלי החיים שמאכלסים 9.4.2-5/6 )ראה טבלאות 59-ו 69נתוני גרירת הרשת בעומקים 

 מנתונים אלה עולה כי בנוסף לבעלי החיים שצולמו יש נוכחות גבוהה יחסית של צדפות מהמין את הקרקעית הרכה.

Corbula gibba מ' וכן של נחשוני ים ומספר קטן של  59-ו 69. בנוסף תועדו פרטים של סרטן ארוך בטן בעומקים

וק, מידע שלא פורסם(. בעומק )צד Paleurabrachaea meckeli חלזונות חשופים שזוהה באופן מולקולרי כשייך למין

. בשני העומקים עלו ברשת גם מסרקניות שככל הנראה Echinocardium cordatumמ' נצפו גם קיפודי ים מהמין  69

 לממדיםהיו בעמודת המים ממש מעל הקרקעית. העדר דגים מדגימות הרשת הנו מפתיע אך יתכן והדבר קשור 

הקטן של הרשת איפשר לדגים לברוח במהירות אל מעבר לגבולות הקטנים של רשת הדיגום. ככל הנראה המפתח 

 המסגרת של הרשת.

.ט 9.4.2צילומים עדכניים מבית הגידול מצורפים כסרט וידאו בתקליטור המצורף לתסקיר )כמענה לסעיף  הערה:

  בהנחיות התסקיר(.

מחילות )של סרטנים ככל הנראה(.  ומשמאל נראית קרקעית עם פתחי Serranus hepatusמימין, הדג  :1-4.2.1תמונה 

 מ'. 49עומק 

  

 

  

http://www.fishbase.org/search.php)
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 מפרט דיגום החי על המצע ונתוני רקע במתחם חבצלת השרון :5-4.2.1טבלה 

 מ' 08חבצלת השרון עומק  – 2מתחם  מ' 08חבצלת השרון עומק  – 2מתחם  מסלול גרירת רשת

 04/1/01 04/1/01 תאריך

 10:11 17:11 שעה

 N ‟29.4142 ’20 32° נקודת התחלה

34° 43’ 43.8236‟ E 

32° 20’ 0.9590‟ N 

34° 42’ 11.2175‟ E 

 N ‟39.5515 ’20 32° נקודת סיום

34° 43’ 48.2068‟ E 

32° 20’ 17.0898‟ N 

34° 42’ 16.1561‟ E 

 מטר 1,0 מטר 148 אורך גרירה במטרים

 מטר - 81 מטר - 0, עומק קרקעית

 רמ" 070 מ"ר 074 חישוב שטח גרירה

 

 ממצאי החי על המצע במתחם חבצלת השרון: 2-4.2.1טבלה 

 מ' 80חבצלת השרון  מ' 20חבצלת השרון  מסלול גרירת רשת

 מטר - 59 מטר - 54 עומק קרקעית

 מ"ר 556 מ"ר 559 חישוב שטח גרירה

 מ"ר 200כמות ב  כמות מ"ר 200כמות ב  כמות בעל חיים

Ctenophora 5 9.6 9 2.252 

Polychaeta 5 2.55 2 5.536 

Echinocardium cordatum 3 9.44   

Ophiuridae 55 6.325 6 3.995 

Opistobranchia Paleurobranchaea 

Meckeli 

2 5.55 5 9.565 

Decapoda, Penaeidae 56 4.2 5 9.599 

Corbula gibba 95 25.6 52 6.556 

 

 בתי הגידול וערכים מיוחדים רתיאו .ד

. חשוב להדגיש כי 2953מרץ -סקר שבוצע במהלך החודשים ינוארהסתמך על נתונים שנאספו שיובא להלן מ רהתיאו

דיגומי החי על המצע והחי בתוך המצע וכן הצילומים שנערכו על ידי הרובוט מספקים מידע חשוב לגבי בית הגידול אך 

ולבצע איסוף נתונים גם בשעות  אינם מספקים מידע מלא. על מנת לקבל מידע מקיף יותר יש לדגום בעונות שנה שונות

 .הלילה. צילומים עדכניים מבתי הגידול מופיעים בסרט וידאו בתקליטור המצורף לתסקיר
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המצע הקשיח, בדמות רכס הכורכר שנתגלה בתחום מסדרון הצנרת "מכמורת" הינו נדיר בסביבת החוף הים תיכוני 

ה מעין "נווה מדבר" בסביבה החולית דלת המורכבות. הישראלי שהוא חולי ברובו. כל שטח של מצע קשה טבעי מהוו

לו.  םייחודיי( שהינם בסעיף בהמשך בית הגידול של המצע הסלעי תומך בקשת רחבה של אורגניזמים וצומח )כמפורט 

מיני הצורבים, הספוגים, הצורבים, הרכיכות, האצטלנים, החיטחביים, התולעים וכן הדגים ובמיוחד דגים ממשפחת 

הינם ערכי טבע יחודיים. מפאת יחודיות המינים ויחודיות בית הגידול, פגיעה בהם עלולה להיות הרסנית הדקרים* 

כשלעצמה )בעיקר מכיוון שרוב המינים הינם קבועי מקום( אך עלולה גם לסכן את יכולת ההתאוששות של בית הגידול 

, כי במקרה של ברצוננו להדגישלוס מחדש. מהפגיעה עקב אובדן של מינים מתרבים ופגיעה בפוטנציאל הרבייה והאכ

 בית הגידול הסלעי, נדירות המצע מכתיבה את נדירות בית הגידול על כל יושביו.
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 (20-200מתחמי פלטפורמה דור וחבצלת השרון )עומק  – 2בית גידול 

 חרסית-טין-חול סוג התשתית

תמונה מייצגת של 
מ'  599עומק  –הקרקעית 

למוג בדור, ניתן לראות א
 רך במרכז התמונה.

 

הקרקעית הינה שטוחה באופן כללי ורכה במיוחד. כמו כן הקרקע מאופיינת בנוכחות  תאור פני השטח
ס"מ והבליטות  5-59בורות, שקעים ובליטות. רוב הבורות והשקעים הינם בקטרים של 

חיים  ס"מ. טופוגרפיה זו מיוחסת לנוכחות בעלי 59ס"מ ובגובה של  59-25בקטרים של 
" היוצרים מבנים כדוגמת מחילות, תלוליות, נרתיקים "Bioturbatorsהנקראים 

 Kaiser etומבנים תלת מימדיים נוספים שמהווים נישות מחייה לבעלי חיים נוספים )

al., 2005 עם העליה בעומק הולכים ומתייצבים התנאים הפיזיקליים של סביבת.)
 יחותם של בעלי החיים הנ"ל. הקרקעית )השפעת הגלים פוחתת( ועולה שכ

 מיקרון 5-569גודל הגרגר הדומיננטי נע בין  מאפייני סדימנט

 (2955)על סמך תוצאות תה"ל,  9.69-5.59% חומר אורגני בסדימנט

חי  –מאפיינים ביולוגיים 
 על המצע

 Alcyonium אלמוג רך Pennatula rubra ,Veretillum cynomorium,נוצות הים 

palmatum ,שנת ים שוCerianthus membranaceus , הים כוכבAstropecten 

bispinosus נחשוני ים, קיפוד ים ,Echinocardium cordatumצדפות מהמין , 
Corbula gibba חלזונות חשופים ,Paleurabrachaea meckeli. 

חי  –מאפיינים ביולוגיים 
 בתוך המצע

 (Polychaeta)עים הרב זיפיות מ' נמצא מגוון ועושר מינים גבוה.מהתול 69בעומק 
שמהוות את הקבוצה עם הנוכחות הדומיננטית בדגימות, נפוצות המשפחות 

Nephtyidae ,Magelonidae ו- Spionidae ,Syllidae ,Lumbreneridae ,Onuphidae 
בדגימות נראו שברי צדפים ושלדים גירניים שמשמשים מצע היצמדות . Paraonidae -ו

טחביים ואצטלנים שמצליחים להתבסס, להתפתח -צורבים, חילבעלי חיים כדוגמת 
ומגדילים את המגוון הביולוגי )נוכחות  ולהגדיל את המורכבות המבנית של בית הגידול

נרשמה באופן בלעדי בדגימות  Caprellidae -של עכבישי ים וסרטנים מסדרת ה
 -השהכילו צורבים וחיטחביים(. בעומקים אלה נצפו גם תולעים ממערכת 

Hemichordata  )שבונות נרתיקים משכבה עבה של מטריקס אורגני )דמוי ריר צמיג
ותולעים  Isopoda -שמאוכלס בצפיפות על ידי תולעים רב זיפיות וסרטנים מסדרת ה

 . Sipunculaסיפוניות 

 herpatus Serranus לא נצפו דגים למעט פרט בודד של  הערות

 תחם דור בכל העומקים ובמתחם נצפו סימני גרירת רשת מכמורתנים במ
 מ'. 599חבצלת השרון בעיקר בעומק 

  בדגימות החי בתוך המצע נרשמה כמות נמוכה של צדפות וכמות מזערית של
 חלזונות.
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 מ'( 20-50מסדרונות צנרת דור וחבצלת השרון ) –א' 2בית גידול 

 חול עם טין )אחוז הטין גדל עם העלייה בעומק( סוג התשתית

ייצגת של תמונה מ
 הקרקעית

 –מ'  29מתחם דור עומק 
ניתן לראות חלזונות 

Conomurex persicus 

 

תמונה מייצגת של 
 הקרקעית

 מ' 59מתחם דור עומק 

 

הקרקעית הינה חולית בתצורות של גלוני חול )ראה תמונה לעיל(.  59-29בעומקים  פני השטח רתיאו
רקעית מאופיינת בנוכחות חורים השפעת פעילות הגלים פוחתת והק 39-59בעומקים 

וגבעות שמקורן בפעילות ביולוגית )ראה תמונה לעיל(. בנוסף ניתן לראות שברי צדפים 
 ונוכחות מזדמנת של מושבות חיטחביים והידרתיים שנאחזות בשברים כנ"ל כמצע.

 .מיקרון 99-299גודל הגרגר הדומיננטי נע בין  מאפייני סדימנט

חי  –מאפיינים ביולוגיים 
 על המצע

 Conomurexמ' בשני המתחמים נצפו פרטים רבים של החלזון המהגר  39בעומק 

persicus מ' נצפו פחות פרטים של  29. בעומקConomurex  .ונראו סרטני נזיר
 .Xyrichthis novaculaמ' נצפה דג מהמין  29בחבצלת השרון בעומק 

חי  –מאפיינים ביולוגיים 
 בתוך המצע

.ב( תחנות הדיגום של העומקים 9.4.2הסטטיסטית שבוצעה )ראה סעיף  על פי האנליזה
מ' ממתחם דור קובצו ביחד על סמך מאפייני החי  59-29 -מ' במתחם חבצלת ו 59-39

מ' בחבצלת  99-59 -מ' בדור ו 39-99שלהם. באופן דומה קובצו תחנות הדיגום של 
ימיות ומספר נמוך יחסית של בדור ניכר מספר רב של תולעים נ :20-30עומקים השרון. 

 -ו Copepodaתולעים רב זיפיות בעוד שבחבצלת השרון מהווים הסרטנים )בעיקר 
Tanaidacea מ' ותולעים רב זיפיות הן הקבוצה השנייה  59-39( את הרוב בעומקים

תועדו פרטים של הידרוזואה סוליטרי וכן הידרוזואה  29-39בגודלה. בעומקים 
 מושבתיים. 

בשני המתחמים חלה עלייה במגוון ועושר המינים עם  39-59: בעומקים 30-50עומקים 
 Corbula. מהצדפות נמצאו פרטים של 69הגעה לשיא במתחם חבצלת השרון בעומק 

gibba  ומהתולעים הרב זיפיות היו דומיננטיות המשפחות,Spionidae, magelonidae 

Nephtyidae ו- Sigalionidaeבעומקים אלה:  . מערכות שונות שיוצגוSipuncula ,
Echiura ,Echinodermata ,Nemertea ,Phoronida 

בית גידול זה הוא בית גידול של קרקעית רכה והוא המשכו הרציף של בית גידול   הערות
 מ'. 59-59ומשתרע בעומקים שבין  5מס' 

  מ' בחבצלת השרון ובעומק  99-59סימני "חרישה" של מכמורתנים נצפו בעומקים
 ' בדור.מ 59
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במסגרת צילומי קרקעית הים שנערכו באמצעות  -מ'( 20מצע סלעי במסדרון צנרת מכמורת )עומק  – 1בית גידול 

מ'  599-רובוט ונתונים בתימטריים נתגלה ותועד בצלילה מצע סלעי בתחום מסדרון הצנרת "מכמורת" במרחק של כ

 ן. מ' באותו מסדרו 3מהחוף. בנוסף תועד מצע סלעי גם בעומק 

 בתרשים להלן תצלום אויר של אזור מסדרון הצנרת "מכמורת". נתיב הסקר, שבוצע בצלילה מצוין בקו אדום. קצה

 מ' מקו החוף.  599הקו האדום הוא גם הגבול המערבי של האזור הסלעי שנמצא במרחק 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בית הגידול רתיאו

כס דור שהינו רכס הכורכר החופי באזור זה. פתחה זו נוצרה באזור החוף הצפוני של הישוב מכמורת נמצאת פתחה בר

מ'  39 -ושימשה לניקוז מים מהמרזבה בין רכס דור לרכס מגדים אשר למזרחו. בסקר תועד מסדרון צר ברוחב של כ

מטר ממנו. הסריקה נעשתה בצלילת מכשירים תוך רישום הממצאים צילום והסרטה של  539מקו החוף ועד למרחק 

 המתרחש עליה וסביבתה. התשתית ו

 מערב )מקו החוף מערבה(:-התשתית במערך הכניסה של מכמורת בגרדיאנט מזרח רתיאו

 מ' 3מקו החוף ועד עומק 

על החוף סמוך לקו המים ועד לעומק מים של כשלושה מטרים נמצאים שרידיו המערביים של רכס דור, סלעים אלה 

סנטימטרים ממפלס מי  39-ת פלטות רחבות. גובהם מעל פני הים כשטוחים יחסית והמופע העיקרי שלהם הינו בצור

הים. בצידם המערבי של משטחי סלע זה בעומק מים של כשלושה מטרים הסלע שומר על צורה שטוחה עם בלטים 

ותצורות שנוצרו מאנרגיית הגלים. על הסלע ניתן לראות אורגניזמים המותאמים לסביבה בעלת אנרגיה גבוהה 

צועות חיגור האופייניות לאזור זה. הסלעים שופעים באוכלוסיות של אצות אדומיות גירניות מהסוגים: המסודרים בר

Corallina, Jania, Lithophyllum, Neogalyonithum אצות חומיות כדוגמת ,Padina, Cystoseira  ואצות ירוקיות
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לעים אלו והעיקריים שבהם: . גם ספוגים רבים מסוגים שונים מאכלסים סEnteromorpha-וUlva כדוגמת 

Chondrosia, Crambe, Spirastrella,  ו- Ircinia על פני הסלע ניתן להבחין בצדפות בוציות רבות, תולעים רב זיפיות .

ומינים  , צדפות קודחותSerpullidae-, תולעים ממשפחת הVermetidae-הבונות נרתיק גירני ושייכות למשפחת ה

פו מושבות חיטחביים וצורבים שונים )הידרוזואה, שושנות ים ומושבות של האלמוג שונים של חלזונות. בנוסף נצ

(. בשטח ניצפו גם איצטלנים מרפדים ויחידניים. בין כוכי הסלעים ניתן לראות סרטנים Oculina patagonica המהגר

בין הסלע לקרקעית  קצרי בטן כדוגמת שישנים ופצחנים. באזור סלעי זה המשופע "בברכות" חוליות וכן בקו התפר

הים החולית נמצאים מיני דגים רבים כדוגמת: סיכניים, סרגוסים, ספרוסים, עקרבנונים, קרנונים, קברנונים, 

 כרומיות, קיפונים, טווסונים ומיני שפתניים נוספים.

 מ' 8מ' ועד עומק  3מעומק 

מטרים. הקטע החולי  359-999-ור ככאשר מתקדמים מערבה על קרקעית הים ישנו קטע חולי רחב שרוחבו ברוב האז

נע מעומקים של כמטר וחצי עד עומק מים של שמונה מטרים. הקטע החולי מושפע ביותר מאנרגית הגלים וכיווני 

הזרמים ומשתנה תדיר לפי הכוחות הפועלים. הקרקעית הינה חולית בתצורות של גלוני חול ורכסונים ארוכים אשר 

סנטימטרים( מעל משטח הקרקעית. האזור אינו מורכב מבנית ורוב האורגניזמים על  5-3בולטים סנטימטרים בודדים )

המצע ובגוף המים באזור הינם מבקרים חולפים. האורגניזם בעל התפוצה הגבוה ביותר הינו החילזון המהגר 

Conomurex persicus  .ומספר דגים חולפים 

 מ' 22מ' ועד עומק  8מעומק 

צפון( בטווח -מ' מהחוף נמצאת רצועת סלע )פרושה על ציר דרום 699-חק של כממערב לקטע החולי הנ"ל במר

מטרים, צידה המערבי של רצועה זו  559-299 -העומקים שמונה עד אחד עשר מטרים. רוחב רצועת הסלע עומד על כ

 מטרים מערבית לקו החוף. 599-נמצא כ

ות סלע המתנשאים לגבהים של עד שלושה מטרים האזור הסלעי מאופיין במורכבות מבנית גבוהה וניתן לראות קיר

מהקרקעית או ממשטח הסלע, בורות רבים, כוכים ומערות עם פתחים רחבים עד קטרים של מטר ומגוון רחב של 

אורגניזמים צמודי מקום וניידים וביניהם אורגניזמים שמשתתפים בתהליך הבניה הביוגנית כמו גם בבלייה. סלע 

שכבה עליונה עבה שמקורה בבעלי חיים שונים )בנייה ביוגנית(. בקידוחי ליבה שנערכו בסלע  הכורכר מתאפיין בנוכחות

 -דומה )באותו קו רכס תת ימי( בשדות ים ומכמורת )צדוק, מידע שלא פורסם( נמצא כי סלע הכורכר מצוי מתחת לכ

וכד'(, תולעים רב זיפיות עם  Spondylus, Pinctadaסנטימטרים של שלדי אורגניזמים כדוגמת צדפות שונות ) 59-55

נרתיקים גירניים, קונכיות של חלזונות, אצות גירניות, מושבות חיטחביים וגרגרי סדימנט שנלכדים בין המבנים הנ"ל. 

(, צדפות Clionaתהליכים של בליה ביוגנית מתרחשים במקביל לבנייה כשהתורמים העיקריים הינם: ספוגים קודחים )

דגים משפחת השפתניים הנוגסים בסלע ועוד. בנוסף מתרחשים תהליכים של בלייה מכנית  (,Lithophagaקודחות )

 כתוצאה מתנאי הים. 

קברנונים  באזור הסלעי נצפתה פעילות דגים, סרטנים, חלזונות, קווצי עור )מלפפוני ים בעיקר(. מהדגים נצפו בעיקר:

ם ושפתניים אחרים, סרגוסים, ספרוסים, כרומיות למכביר, וקרנונים, גרזינונים וברקנים, סיכניים, קיפונים, טווסוני

עקרבנונים, נצרנים, שפמית ארסית, מורנות ומחבטנים, אופונים ואוכמים. כמו כן נצפתה תנועה רבה של דגים 

 מבקרים שלרוב נעים הגוף המים מעל הסלע כטרוכוסים וצניניות, דגי דאון וטריות.

 Sargocentron rubrum ,Diplodus cervinus ,Diplodus sargus , Oblada מיני דגים שזוהו בצלילה ובצילומים:

melanura ,Thalassoma pavo ,Chromis chromis ,Diplodus vulgaris 
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בהקשר לדגים ראוי לציין באופן מיוחד תצפיות על דקרים צעירים. יש סבירות גבוהה שהאזור הסלעי המתואר משמש 

 חתונות" בלשון הדייגים( וכן כאזור אומנה לדגים צעירים גם ממשפחות אחרות.)" כאתר להתקבצויות רבייהלהם 

מ' הינו בית גידול ערכי בעל מורכבות מבנית  5-55לאור הממצאים שהוצגו ניתן לקבוע כי האזור הסלעי המצוי בעומק 

ות התומכות בקיומם מימדי מספקים נישות מחייה מגוונ-גבוהה ומגוון ביולוגי גדול. מורכבות המצע והמבנה התלת

של אורגניזמים רבים ומקומות מסתור רבים מה שמייצר תנאים אופטימליים להיותו אזור אומנה לדרגות צעירות של 

 דגים ושל חסרי חוליות. 
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 סלע כורכר מכמורת – 1בית גידול 

 

 מבט כללי על האזור הסלעי .א

 

  

 Corallinaגית  אצות אדומיות מהסוג אלמו  .ג ספוג גושי על המצע הסלעי .ב
 וספוג מרפד על המצע הסלעי

 
 

אצות אדומיות, מושבות של צורבים , ספוגים  .ד
 ודג

צדפות מהסוג שדרנית על המצע הסלעי  .ה
ומוסוות על ידי אוכלוסיית צמדה שהתיישבה 

 עליהן

  

זוג חשופיות )חלזון חסר קונכיה( מהמין  .ו
 Chromodoris annulataהמהגר 

ד מהסוג מושבה של חיטחב מרפ .ז
Schizoporella 



 

230  

 אוכלוסיית הדגים במתחמי הפלטפורמות  .ה

. גם בגרירות הרשת בדיגום החי על רובוט( הינו קטן ביותרמספר הדגים שנצפו במהלך הסקר המצולם )על ידי ה

 מ' תועדו 8-22שבמסדרון הצנרת "מכמורת" בעומק  (. בבית הגידול הסלעיג' לעילהמצע לא נמצאו דגים )ראה סעיף 

(. ד' לעילפרטים של דגים ממשפחות שונות וביניהם גם פרטים צעירים של דגים ממשפחת הדקרים )ראה סעיף 

. פרוט לגבי חשיבות הממצא של ב'ובנספח י ד'פרוט ותמונות של הדגים בבית הגידול הסלעי ניתן למצוא בסעיף 

 .'ח וכן בסעיףו' בהמשך  דגים צעירים ממשפחת הדקרים ניתן למצוא בסעיף

( שימשה כגורם מרתיע אך ROVבהקשר של מיעוט הדגים שנצפה במהלך הסקר, ניתן להניח כי נוכחות הרובוט )

)בים התיכון(, עד גבול מדף  להערכתנו זוהי אינה הסיבה היחידה למיעוט התצפיות. כידוע, האזור החופי של ישראל

( ובשילוב עם פלישת מינים מים 2952ייר ואדליסט, יתר )שפנ-היבשת, נתון ללחץ דיג גדול מאוד עד כדי מצב של דיג

(. 2953להתרבות )שיינין וחובריו,  מסוימיםסוף והתחממות מי הים חלים שינויים בהרכב הדגה וביכולתם של מינים 

 ואת המערכת האקולוגית של יציבותה את ומחליש החוליות, וחסרי הדגים באוכלוסיות מתמשך באופן פוגע דייג יתר

מצב זה מתאפיין בעליה ביחס בין מאמץ הדיג במכמורת לשלל ועליה משמעותית  .נוספות מפגיעות התאוששל יכולתה

מצאה שיותר ממחצית השלל במים רדודים  49-בשלל המושלך. בדיקה של נתוני דיג מכמורתנים בישראל בשנות ה

דגים מסחריים צעירים. אך ככל  ( שהושלכו היו69%מרבית הדגים ) –מכל הדגים. כאשר מבין אלה  69%מושלך, או 

 95כמורתנים למשך עצרו את המ 5444 -5445. בשנים (Edelist et al. 2011) יורד אחוז השלל שמושלך לים שמעמיקים

 Pisanty)יום בתקופת הקיץ, כחלק מממשק הדייג, אך נוהל זה הופסק, למרות תוצאות מעודדות של בדיקת הביניים 

et al. 2000)בטא גם בתופעת "דיג במורד מארג המזון": דעיכה משמעותית של מינים טורפים בישראל מת . דייג היתר

 Marsupenaeusאיכותיים לדיג כמו בקלה ודקר, בד בבד עם עלייה בכמות המדוזות, ובשפיעות השרימפ הפולש 

japonicas (Scheinin, 2010).  

שבו מתוכננים מתחמי הפלטפורמות מתקבל  69-599מידע עדכני לגבי מיני הדגים המתקיימים בטווח העומקים 

 255( ובמהלכו נדגם שלל של Edelist, 2013) 2995-2955ממחקר שנערך על שלל דייג ספינות מכמורתן בין השנים 

מ'  69-599בי דגים שחיים בטווח העומקים הפלגות. מתוך המחקר הנ"ל רוכזו נתונים לג 99 -גרירות רשת שנערכו ב

 :9.4.2-5)דגי סחוס ודגי גרם( ורשימת המינים מובאת בטבלה 
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 Edelist, 2013)מ' ) 200-50סטיית תקן( של דגי מכמורת בחוף הישראלי, בהתמקדות על טווח  -/: טווח תפוצתם )עומק ממוצע +1-4.2.1טבלה 

 הערות עומק עליון עומק תחתון דגי סחוס

Dasytatis pastinaca 11 01  

Torpedo torpedo 41 011  

Raja miraletus 11 001  

Carcharhinus obscurus 4, 011  מ' 1-011,כריש, תפוצה מוגבלת לעומקים 

    דגי גרם

Alectis alexandrinus 25 55  

Epinephelus aeneus 10 70  

Spicara maena 20 60  

tusscelera Lagocephalus 25 60  

Cynoglossus sinusarabici 20 60  

Lagocephalus spadiceus 25 55  

Ariosoma balearicum 20 60  

Leiognathus klunzingeri 30 55  

Apogos imberbis 30 55  

Saphyraena saphyraena 30 55  

Sardinella aurita 25 60  

Scomberomorus commerson 25 70  

Gobius niger 30 60  

Sphyraena chrysotaenia 30 60  

Nemipterus randalli 25 75  

Apogis smithi 25 80  

Saurida undosquamis 25 80  

Serranus cabrilla 25 80  

Dussumieria elopsoides 45 60  1-011,סרדין, תפוצה מוגבלת לעומקים 

Mullus surmuletus 25 80  

Mullus barbatus 30 105  

Scorpaena notate 30 80  

Pagellus acarne 25 95  

Pagellus erythrinus 30 95  

Trigloparus lastoviza 25 90  

Serranus hepatus 30 80  

Synodus saurus 30 90  

Bregmasceros atlanticus 20 105  

Trachurus mediterraneus 30 90  

Upeneus moluccensis* 45 80 מ' 1-011,פוצה מוגבלת לעומקים ת 

Spicara flexuosa 25 105  

Spicara smaris 30 110  

Etrumeus golani* 45 95  מ' 1-011,תפוצה מוגבלת לעומקים 

Echelus myrus 40 105  

Boops Boops 30 120  

Engraulis encrasicolus 25 125  

Trachurus trachurus 25 130  

Microchirus ocellatus 40 125  

Zeus faber 40 130  

Lapidotrigla cavillone 50 125  

Scomber japonicas 50 130  

Sardina pilchardus 75 125  

Citharus linguatula 40 160  

Lesuerigobius suerii 81 01,  

Uranoscopus scaber 40 180  

Trichiurus lepturus 50 175  

Conger conger 20 120  

Blennius ocelatus 60 175  

Ophiodon barbatum 75 120  

 סוף-* מין מהגר מים
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 הפרעות קיימות לבית הגידול  .ו

 אשפה (2

תמונה ני המתחמים, נצפתה אשפה על קרקעית הים, בעיקר שקיות ניילון )שבסקר המצולם שנערך על ידי רובוט ב

 בהן תועדה אשפה:  הדיגום(. נקודות 9.4.2-3

 מ'(. 599, 49, 69)עומקים  59, 4, 6דור: 

 מ'( 59, 99)עומקים  5, 9חבצלת השרון: 

 מ' 69שקית ניילון על קרקעית הים במתחם דור, עומק  :3-4.2.1תמונה 

 

 

 דיג (1

שנערך בשני המתחמים הימיים: חבצלת השרון ודור הוא  יהוויזואלאחד הממצאים המשמעותיים ביותר של הסקר 

(. 9.4.2-9תמונה רישה של הקרקעית הרכה שמקורן בפעילות ספינות דייג מסוג "מכמורתן" )נוכחות סימני גרירה וח

מ' בעיקר. כמעט בכל  599-מ' ו 59מ' ובמתחם חבצלת בעומקים  59-599במתחם דור נצפו סימני חרישה בעומקים 

מיועד להקמת החומר הצילומי שהופק בעת עריכת הסקר קיימות עדויות לפעילות ספינות המכמורתן בשטח ה

 הפלטפורמות לטיפול בגז )ראה סרט בתקליטור המצורף לתסקיר(.

 מ'. 59סימני "חרישה" של רשתות מכמורתנים במתחם חבצלת השרון עומק  :4-4.2.1תמונה 
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דיג המכמורת מבוצע על ידי גרירת רשת על קרקעית הים. לרשת המכמורת מבנה של משפך ארוך בעל שתי כנפיים 

נפיים והחלק העליון של המשפך ארוגים מיריעות רשת שגודל העין שלה גדול ואילו חלקו התחתון )הבא במגע כאשר הכ

ס"מ( )שיינין  9-עם הקרקעית( בנוי מסיבים עבים. בקצה האחורי של המשפך נמצא שק איסוף בעל גודל עין קטן )כ

ללוחות מתכת הקרויים פשקים. האחרונים  (. קצות כנפי הרשת מחוברים לחבלים שקושרים את הרשת2953וחובריו, 

י פלדה וגרירתם של הלוחות על הקרקעית מותירה את סימני החריש. בעת בלמחוברים לספינה הגוררת באמצעות כ

מ' ויוצרים מעין מניפת כינוס שבשטחה חלה  95-55תנועת הספינה מתרחקים הפשקים זה מזה עד כדי מרחק של 

(. בשעת תנועת הספינה 2953מ' )שיינין וחובריו,  52-55 -מפתח הרשת עומד על כ הפרעה מכנית של הקרקעית. רוחב

 וגרירת הפשקים על הקרקעית, שוכני הקרקעית שהתרוממו ממקומם נלכדים ברשת המתקדמת לעברם.

דיג המכמורת הינו שיטת דיג לא סלקטיבית שפוגעת באופן פיזי בקרקעית הים וגורמת לקטילתם של מגוון רחב של 

עלי חיים ביניהם בעלי ערך מסחרי וחסרי ערך מסחרי. הנזק לבעלי החיים ולסביבת הקרקעית עולה ביחס ישיר ב

בעומק הולכים ומתייצבים התנאים הפיזיקליים של סביבת הקרקעית )השפעת  ההעליילעומק וזאת מכיוון שעם 

בעלי חיים אלה הנקראים הגלים פוחתת( ועולה שכיחותם של בעלי חיים שמשפיעים על מבנה הקרקעית. 

Bioturbators" נוספים שמהווים נישות  ממדיים" יוצרים מבנים כדוגמת מחילות, תלוליות, נרתיקים ומבנים תלת

(. בעלי החיים הנ"ל כוללים נציגים ממערכות שונות כדוגמת סרטנים, Kaiser et al., 2005מחייה לבעלי חיים נוספים )

ור וכד'. מלבד הגדלת המורכבות של המצע, מיוחס לפעילותם גם יתרון נוסף של קווצי ע תולעים ממערכות שונות,

(. לאור ,.2995Kaiser et alהגברת התחלופה של חמצן ונוטריינטים בתוך הקרקעית החולית )בתוך מחילות למשל( )

 האמור לעיל, דיג המכמורת פוגע גם במערך המבני העדין של קרקעית הים.

וסקים בהשפעות של דיג מכמורת על אוכלוסיות הקרקעית וההשפעות העיקריות כפי קיימים מחקרים רבים הע

 ( הן:Steele et al., 2002שמופיעות בספר שפורסם על ידי האקדמיה האמריקאית למדעים )

 .פגיעה במורכבות של הקרקעית )פגיעה באורגניזמים שיוצרים מבנים( -

 Communityות במינים הרגישים לפגיעה עד למצב של שינויי במגוון המינים של אוכלוסיית הקרקעית כתל -

shift. 

 פגיעה ביצרנות של חברות הקרקעית כתוצאה מירידה בכמות הביומסה. -

דיג המכמורת מהווה אם כן הפרעה לבית הגידול של קרקעית הים וכידוע מהספרות המדעית, לתדירות ההשפעה יש 

(. Connell, 1978י החיים שמאכלסת את האזור המופרע )השפעה מכרעת על השלכותיה בהקשר של מבנה חברת בעל

( ביער הגשם הטרופי ובשונית האלמוגים מדגימה 5455) Connell אחת התאוריות הידועות באקולוגיה שנבחנה על ידי 

יביא להיווצרות  מסויםכי בסביבה בה מתרחשת הפרעה בתדירות נמוכה, תהליך טבעי של סוקצסיה בתום פרק זמן 

שמורכבת ממספר מועט של מינים בעלי ביומסה גבוהה. כשקיימת הפרעה בתדירות בינונית, חלים  Climaxחברת 

שינויים סביבתיים )כדוגמת פינוי מצע להתיישבות בשונית האלמוגים( שמאפשרים כניסת מינים חדשים שחלקם 

וגם מינים  Climax-אופורטוניסטים ובמצב זה מגוון בעלי החיים עולה כי החברה מכילה גם את מיני ה

אופורטוניסטים. ככל שעוצמת ותדירות ההפרעה תעלה, תגבר נוכחותם של מינים אופורטוניסטים שרק הם יוכלו 

 Kaiserלהתמודד עם התנאים המופרעים וחוסר היציבות במערכת וזה יגרום למגוון מינים נמוך ולהעלמות של מינים )

et al., 2005ל הפרעה כרונית ועל סמך נתונים שפורסמו לאחרונה ע"י (. המצב האחרון שתואר הוא מצב שEdelist  

( נראה כי רוב שטחי הקרקעית הרכה שבתחום מדף היבשת הישראלי נתונים במצב של הפרעה כרונית כתוצאה 2953)

 מפעילות מסיבית של ספינות המכמורת. 
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דינת ישראל איננה נוקטת שום אמצעים בניגוד למדינות אחרות בעולם וגם למדינות אחרות לחופי הים התיכון, מ

לפיקוח על מכסות הדייג או הגבלת עונות הדייג ולכן נגרם נזק מתמשך לאוכלוסיות הדגים שלהם ערך מסחרי בנוסף 

לנזק לשוכני קרקעית אחרים. יש לציין כי ישראל הינה המדינה היחידה השוכנת לחופי הים התיכון שאינה חברה 

(. ארגון זה תובע מישראל לצמצם את לחץ General Fisheries Commission of the Mediterranean) GFCMבארגון 

 -(. גם ארגון ה2953קיימא על ידי שימוש בעיקרון הזהירות )אדליסט וחובריו, -הדיג ולנהל ממשק דיג תקין ובר

OECD   ל הממשק., המליץ למדינה לצמצם את צי הדייג ולשפר את ניהו2959שאליו הצטרפה ישראל בשנת 

תשריט לאור ממצאי הסקר והנתונים לגבי היקף דיג המכמורתנים בתחום המים הטריטוריאליים של ישראל )ראה 

 Safe zones( ניתן להעריך כי האזורים שבהם יוקמו פלטפורמות לטיפול בגז ובהם יונהגו אזורי בטיחות 9.4.2-55

 -ורתנים עשויים להיהפך לאזורים שמתפקדים בפועל כשיהיו אסורים לכניסת כלי שייט ומתוקף כך גם לדייג מכמ

MPAs ((Marine Protected Areas  ואלה עשויים לשמש כאתר גיוס גם לסביבה הבלתי מוגנת שסביב המתקנים

(Boehlert and Gill, 2010).)  )ייתכן כי השילוב בין אזור סגור לדייג והימצאות מבנה תלת מימדי )מבנה הפלטפורמה

( ייצרו אזור שבו הדגה תזכה להזדמנות לשיקום )ראה FAD (Fish Aggregating Device -ישמש כבגוף המים ש

( שנערך באזור הצבאי 2994) Sonin and Spanier(. בהקשר לכך ראוי לציין את עבודתם של ' בהמשךח הרחבה בסעיף

אזור הצבאי הסגור לכניסת הסגור של בסיס השייטת בעתלית. המחקר בדק באופן השוואתי את שלל הדגה שנלכד ב

( בהשוואה לאזור סמוך לו )בעומק זהה מצפון Marine protected area-MPA-כלי שייט ודייגים )ששימש כמודל ל

לבסיס(. ממצאי המחקר מצביעים על מגוון מינים, מספר מינים וגודל פרטים שנמצא תמיד גבוה יותר באזור המוגן. 

 (.Sonin and Spanier, 2009ם שלא היו באזור הדייג הפתוח הסמוך )יתרה מזאת, באזור הסגור נמצאו מיני
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 Edelist, 2013)) : נתיבי שייט המכמורתנים לאורך החוף הישראלי של ים תיכון21-4.2.1תשריט 
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 קווי תשתית קיימים .ז

דוע, קו התשתית היחיד שמצוי בתחומי מערך . ככל היהצנרת סופיים של בשלב זה של התכנית לא קיימים תוואים

מ' )משתנה  35-95 -הצנרת המוצע הינו קו צינור הגז שמוביל מאשדוד לדור ונמצא במקביל לקו החוף בעומקים של כ

 לפי המיקום(. לא ידוע על הפרעות שנגרמו עקב נוכחותו.

 התפעול( על בית הגידול )בשלב ההקמה ובשלבוהקמת אסדה המשמעות של הנחת הצנרות  .ח

 הנחת צנרת מאזור התגליות ועד הפלטפורמה .2

שמיוצבת  תייעודיר התגליות אל הפלטפורמה תעבור בסביבת ים עמוק ותתבצע על ידי ספינה וזצנרת הגז שתוביל מא

בעזרת מנועים רבי עצמה. בהנחה (  (DP Dynamic positioningבאמצעות מערכת  מרביבתוואי הנחת הצינור בדיוק 

והצנרת מונחת על הקרקעית ולא מכוסה )בעומקים אלה אין דרישה לכיסוי(,  רכהרת עובר בתשתית שתוואי הצנ

הנוכחות של מבנים מלאכותיים קשיחים ההשפעה העיקרית תהיה תוספת של אלמנט קשיח בסביבת הקרקעית. 

חסרי חוליות שונים  קרקעית רכה עלולה להוות מוקד משיכה להתיישבות של דרגות לרווליות של חדשים באזורים של

(. המאכלסים של המצע הקשיח החדש )אפיפאונה( יכולים (Boehlert and Gill, 2010ובכלל זה גם מינים פולשים 

לגרום להעשרה מקומית בחומר אורגני בסביבתם הקרובה )מספר מטרים מהיקף המבנה( בעקבות תהליכים של תזונה 

ו יכולה לגרור אחריה שינוי בהרכב המינים בקרקעית הרכה ושחרור צואה ששוקעת לקרקעית. העשרה מקומית ז

 ( Coates et al., 2011בסביבת המבנה )

 הנחת צנרת מהפלטפורמה אל החוף .1

. (נספח ג' להלןק"מ )ראה מסמך  59 -צינורות עבור כל ספק. האורך הכולל של מסדרון הצנרת עומד על כ 9קו זה כולל 

ששומר על מיקומו  Anchored lay bargeע על ידי כלי שייט יעודי הנחת הצנרת מהפלטפורמה אל החוף תתבצ

. הספינה מתקדמת Anchor handling vesselsבאמצעות מספר עוגנים שנפרשים מסביבו על ידי כלי שייט מלווים 

באיטיות תוך כדי הנחת הצנרת שמתבצעת מחלקה האחורי. קטעי הצנרת מולחמים ונאטמים על הסיפון ומורדים אל 

קעית. בסיום הנחה של כמה מאות מטרים, יוזזו העוגנים והספינה תיוצב במיקומה החדש. בניגוד לשיטת הקר

הספינה נעשה באמצעות מנועים רבי עצמה, בשיטה זו יש אינטראקציה של כלי  בייצו( שבה DPהמיקום הדינמי )

זו כרוכה בנזק פיזי/מכאני מקומי טון( ולפיכך פעילות  59השייט עם הקרקעית באמצעות העוגנים )כל עוגן שוקל 

לקרקעית לאורך תוואי הנחת הצנרת ובנקודות מוגדרות במרחק של כמה מאות מטרים משני צידיו )מקום זריקת 

מ' )ועד קו  69העוגנים(. כמו כן, תיתכן היגררות של שרשראות העוגנים שעלולות לגרום לנזק פיזי נוסף. בנוסף, מעומק 

 Ploughing/Jettingמ'. הטמנת הצנרת יכולה להיעשות בשתי שיטות  3נת הצנרת לעומק החוף( קיימת דרישה להטמ

. בשתי השיטות נוצרת תעלה בקרקעית הים שמשני צידיה יערם הסדימנט החפור. הצינור בנספח ג'כמפורט במסמך 

 יונח בתוך התעלה ויכוסה בסדימנט החפור.

פירה, הורדת העוגנים והיגררות שרשראות העוגנים עלולות בהנחה שהתוואי עובר באזור תשתית רכה, פעילות הח

לגרום לפגיעה מכאנית בקרקעית שמשמעותה הסרת חלק מהמצע של בית הגידול החולי. התוצאות של פגיעה כזו 

 כוללות:

 חשיפת מינים קריפטיים )תולעים, סרטנים, צדפות, קיפודי ים וכד'( שעלולה להביא לטריפתם.  .5

של תשתית בית הגידול בדמות מחילות ונרתיקים של תולעים, סרטנים וצורבים  פגיעה במרקם העדין  .2

 למיניהם.

 שינוי מקומי של תשתית בית הגידול עבור אורגניזמים שחיים על המצע. .3
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ההפרעות שצוינו לעיל מוגבלות בהיקפן ויתרחשו אך ורק בתוואי הנחת הצינור ובצידיו )כפי שתואר לעיל(. בהנחה 

"החי בתוך  תאוכלוסייתתאושש  פעמית, צפוי כי בתוך מספר חודשים מיום כיסוי הצינור, שזוהי הפרעה חד

. חשוב לציין כי באזורים בהם חלה ההפרעה יש OSPAR, 2009)המצע" ויהיה אכלוס מחדש של האזור שנחפר )

 . Nematoda)ת )סיכוי גבוה למצוא בשלב הראשון מינים אופורטוניסטים כגון תולעים רב זיפיות ותולעים נימיו

3. Rock Dumping  ושימוש במזרני בטון 

לאורך תוואי הצנרת כגון חציית צנרת  מסוימיםכיסוי באבנים או במזרני בטון הינן פעולות שידרשו במקומות 

אחרת, אזורים שבהם יש מגבלת עומק חפירה וכן אזורי מצע קשיח )ראה להלן(. איתור המקומות האלה יעשה 

 לאחר הנחת הצנרת. באמצעות סקר שיערך 

הפעולות הנ"ל, במידה ויערכו באזורים שבהם המצע השכיח הינו חול/טין יהוו שינוי באופי המצע ותוספת של מצע 

קשיח במקום שבו לא היה מצע כזה. מתוקף כך ישמשו אתר פוטנציאלי להתיישבות של תוצרי רבייה הנישאים עם 

ל גורמים כגון: עונת השנה, עומק מים, משטר זרמים, קרבה למצע הזרמים. זמינות תוצרי הרבייה תלויה במגוון ש

קשיח טבעי וכד'. בנוסף, קיימים גם גורמים שונים שמשפיעים על תהליך ההתיישבות עצמו )אופי המצע, גירויים 

שתתפתח על המצע המלאכותי ורק ניטור  ההאוכלוסייכימיים(. לאור האמור לעיל קשה לחזות במדויק את הרכב 

י יספק תשובה לכך. המאכלסים של המצע הקשיח החדש )אפיפאונה( יכולים לגרום להעשרה מקומית בחומר עתיד

אורגני בסביבתם הקרובה )מספר מטרים מהיקף המבנה( בעקבות תהליכים של תזונה ושחרור צואה ששוקעת 

 Coatesסביבת המבנה )לקרקעית. העשרה מקומית זו יכולה לגרור אחריה שינוי בהרכב המינים בקרקעית הרכה ב

et al.,2011 ) 

 תרחישים אפשריים –הנחת צנרת באזור של רכסי כורכר  .4

מודגש בזאת כי לפי חוות דעתנו יש להימנע ככל האפשר תוואי הצנרת המדויק אינו ידוע בשלב זה של כתיבת התסקיר. 

( ידוע כי רוב הקרקעית הימי . לאור המידע הקיים )פרק א' בתסקירמהעברת הצנרת באזורים של מצע סלעי חשוף

של ישראל הינה קרקעית רכה ורק אזורים מצומצמים מכילים מצע קשיח בדמות סלעי  םהטריטוריאלייבתחום המים 

כורכר חשופים )ראה פרק א'( ולפיכך לא צריכה להיות בעיה למצוא תוואי צנרת מתאים שלא יגרום לפגיעה בבתי 

 גידול של מצע קשיח.

 (:בנספח ג'רת צנרת באזור של רכסי כורכר קיימים שני תרחישים אפשריים לביצוע )ראה הרחבה במידה ותידרש העב

  הנחת הצינור על גבי סדרת רכסים )קיימים אזורים בעלי גובה שונה עליהם נח הצינור( ובמקומות  -5תרחיש

 סופי. בלייצו Rock Dumpingבהם יש סכנה ליציבותו, יעשה שימוש בשקי חצץ לצורך ייצובו והטלת אבנים 

  באמצעות שקי חול ובשלב  בוייצוהנחת הצינור על סדרת רכסים באמצעות חציבה במצע הסלעי  -2תרחיש

 מאוחר יותר הטלת אבנים.

 2השלכות של תרחיש  .4.2

הנחת הצנרת על גבי רכסי הכורכר והשימוש בשקי חצץ והטלת סלעים תגרום לנזק מכאני משמעותי לבית הגידול 

ובעלי החיים הישיבים לא ישרדו. בהנחה  סייהרו. השטח שתחת הצינור ובשוליו )אזור הטלת הסלעים( הסלעי על יושבי

שפעילות זו תותיר חלק מבית הגידול על תילו, ישמשו הצינור ועזרי הייצוב שלו כמצע חדש פוטנציאלי להתיישבות. 

 וכן על ידי דגים וחסרי חוליות ניידים. מצע זה יתאכלס בהדרגה על ידי תוצרי רבייה של אורגניזמים מהמצע הסמוך
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 1השלכות של תרחיש  .4.1

הפגיעה הפיזית במצע סלעי, כדוגמת פעילות של חציבה תגרום בראש ובראשונה לחיסולו של חלק מבית הגידול על 

ים יושביו )אורגניזמים ישיבים שנותקו מהמצע לא יכולים לחזור ולהיצמד אליו(. בנוסף, מלבד אוכלוסיית בעלי החי

שנמצאת על הסלע קיימת אוכלוסייה שלמה של בעלי חיים שמתקיימת בתוך הסלע )בעיקר בסלע הכורכר שהינו 

נקבובי(. במידה והמצע הסלעי ניזוק בחלקו ונותר עדיין מצע סלעי לא פגוע בקרבת מקום, תיתכן התאוששות של 

ם סמוכים. במידה ולא, צפויה בעיה באכלוס אוכלוסיית האורגניזמים הישיבים על יד אספקת דרגות לרווליות ממצעי

 המצע שנותר לאחר הפגיעה.

בעיה נוספת שעלולה להיגרם מפעילות חציבה במצע הסלעי הינה פגיעה ביציבות של המצע שנותר. יתכן מצב שבו 

יות חציבה באמצע רכס כורכר קיים תחליש אותו ותגרום בסופו של דבר להתפוררותו עם הזמן )ההתפוררות יכולה לה

שילוב של בליה פיזית כדוגמת פעילות זרמים ושל בליה ביולוגית כדוגמת פעילות של אורגניזמים שקודחים בסלע 

מ' או יותר, הסיכוי לבלייה פיזית  599ומחלישים אותו(. יש לציין כי במידה והרכס המדובר ימצא בעומק מים של 

 הולך וקטן.

 ((HDD Horizontal Directional Drillingהנחת צנרת בשיטת  .5

בעיקר עקב העובדה שקווי תשתית רבים צריכים לעבור  HDD -בשנים האחרונות מתרחב השימוש בטכניקת ה

באזורים מיושבים או באזורים עם מכשולים. שיטה זו, שאינה מצריכה חפירה של תעלה פתוחה להטמנת צנרת, נותנת 

ת והימית כאחד: רחובות, קווי רכבת, מקורות מים "נקי" ויעיל למעבר של מגוון אזורים בסביבה היבשתי פתרון

( תכנון 5שלבים עיקריים: ) 9כולל  HDD -(. תהליך הSchaiter and Girmscheid, 2008ואזורים אקולוגיים רגישים )

 ( משיכת הצינור דרך חור הקידוח. 9) Pilot hole -( הרחבת ה3) Pilot hole( קידוח 2מקדים באתר הביצוע )

נפוצה בשימוש גם בפרויקטים ימיים שבהם יש צורך לעבור בתי גידול רגישים כדוגמת שוניות  HDD-שיטת ה

 Australia( ואזורי מנגרובים )URS, 2002אלמוגים, אתרי קינון חופיים של עופות, אזורי ביצה, מרבדי עשב ים )

Pacific LNG Project EIS, 2010 כשמדובר בזיקה לאזורים (. יש להדגיש כי ברוב המקרים השיטה אכן עדיפה

 רגישים אך השיטה אינה חפה מבעיות וכל פרויקט צריך להיבחן באופן פרטני. 

בסביבות מימיות נובעות בד"כ מתקלות שונות בשלב  HDD-הבעיות הסביבתיות הנפוצות שקשורות בתהליך ה

 הביצועי. תקלות אפשריות כוללות:

i.  של בוץ קידוח אל גוף המים. שחרור כזה יגרום להגדלת בעיה באטימות של חור הקידוח ושחרור לא מבוקר

גרגר )כדוגמת -עכירות המים באופן מקומי כתוצאה מהשימוש בבוץ קידוח המבוסס על חרסיות טבעיות דקות

Bentonite( )CAPP, 2004 של פעילות הקידוח עד  דיתימי(. בכל מקרה של תקלה כנ"ל יש לדאוג לעצירה

מוש בבוץ קידוח וההיתכנות של זליגתו לסביבה הימית יש לציין כי על היזם לתיקון הבעיה. בהתייחס לשי

נחשב לחומר  Bentonite(. חשוב לציין כי ראו הרחבה בנספח ג'של הבוץ ) ולמחזורלדאוג לתכנית לפינוי 

 .OSPAR Commissionשמהווה סיכון מועט עד כדי לא קיים לסביבה הימית על ידי *

ii.  של בוץ הקידוח ואיבוד בוץ קידוח לסביבה הימית. תופעה זו תגרום להגדלת תקלה במערכת הסירקולציה

 (.CAPP, 2004) 5העכירות כמתואר בסעיף 

iii.  קריסת חור הקידוח )כתוצאה מהרכב קרקע בעייתי(. תופעה כזו יכולה לגרום להרחבה לא מתוכננת של אזור

וע הפרויקט עד כדי העתקת הפעילות הקידוח, לשחרור לא מבוקר של בוץ קידוח לגוף המים ולעיכוב בביצ

 לאזור אחר או שימוש בטכניקה חלופית.
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iv.  תקלה מכאנית בציוד הקידוח ואיבוד חלק/חלקים בתוך חור הקידוח. תופעה זו יכולה לגרום לצורך לחפירה

 (.CAPP, 2004והרחבת חור הקידוח על מנת לאפשר את הבאת החלק שאבד )

 Australia Pacific LNG Project) שעלול להוות בעיה בהקשר ליונקים ימיים ימי-בנוסף, השיטה מייצרת גם רעש תת

EIS ,2959 (. יחד עם זאת, סביר להניח שטווח ההפרעה יהיה מצומצם במרחב ובזמן )תלוי במספר ימי העבודה( וכי

 .לעיל( 9.6)ראו הרחבה בסעיף  היונקים הימיים יתרחקו באופן עצמאי ממקור הרעש

 

בשני אתרי כניסת צנרת לאזורים חופיים: באתר דור ובאתר מכמורת.  HDD -וצע להשתמש בשיטת הח' מ 35בתמ"א 

לפני תחילת העבודה בשטח נדרשים סקרי קרקע מפורטים על מנת להבטיח כי השיטה ישימה לביצוע בכל אתר לגופו. 

. מודגש בזאת כי חוות הדעת המצורף לתסקיר הנוכחי בנספח ג'מפרט הפעולות ואמצעי הבטיחות הנדרשים מפורטים 

 ובדרישות הבטיחות כנדרש. םהסביבתייהניתנת כאן מסתמכת על ההנחה כי היזם בשטח יעמוד בקריטריונים 

מ' מקו החוף ומשך העבודה הכללי  499על פי תכנית העבודה ידוע כי נקודת ההגחה של הצינור בים תהיה במרחק של 

 ימים. 35 -מוערך ב

 מסדרון דור:

מאושרת ובסמוך לו מצויה כבר נחיתה של צנרת גז שמובילה לאתר  א"תמ י"עפ קיים ימי במסדרון ופה מצויאתר החל

ק"מ מצפון לשפך  9.5-)בחוף( כ HDD-המסדרון מצוי כחצי ק"מ דרומית לאזור איי חוף דור ונקודת יציאת ה "חגית".

החוגרים את רצועת החוף, אך צפונה משם נחל דליה. יש לציין כי בקטע החוף המדובר אין מבני טבלאות גידוד 

ק"מ מתל דור בדרום ועד מושב  9.5הבונים" המשתרעות לאורך קטע חוף של -נמצאות שמורות טבע חופית וימית "דור

הבונים בצפון. בתחום השמורה מצוי החוף המפורץ ביותר בארץ ישראל ובשטחה רצף טבלאות גידוד מפותחות 

המסדרון לאזור ערכי מבחינה ביולוגית, הימצאותו מדרום לו והעובדה שהזרם החופי הסמיכות של ועשירות בביוטה. 

השליט לחופי ארצנו הינו מדרום לצפון דורשת התייחסות מיוחדת למקרה של תקלה אפשרית בשלבי הביצוע של 

 .HDD-תהליך ה

 מסדרון מכמורת:

מ' מהחוף במסדרון צנרת זה )ראה סעיף ד'  599ממצאי הסקר הביולוגי מצביעים על הימצאות אזור סלעי במרחק של 

מטרים מהאזור המיועד ליציאה הימית של הצינור.  599-(. הגבול המערבי של האזור הסלעי מרוחק כ2לעיל, בית גידול 

על מנת להקטין את הסיכוי לפגיעה אפשרית בבית הגידול הסלעי יש לבחון אפשרות להרחקת נקודת היציאה של 

 עי ככל שהטכנולוגיה מאפשרת. הצינור מהאזור הסל

ראו סעיף ד' לעיל קיים מידע לגבי התקבצויות רבייה של דגים ממשפחת הדקריים מצפון למסדרון באזורים סלעיים ) 

 IUCN (Cornish and(. על מנת למזער סיכוי להפרעה לרבייה של דגים אלה שמוגדרים "בסיכון" על ידי 'ונספח יב

Hermelin-Vivien, 2004 ,)וי לתזמן את עבודות הרצ-HDD  שלא בעונת הרבייה של הדגים )ככל הידוע, חודשים

 יוני(.-אפריל

 Epinephelinaeהמשפחה דקריים -אזורי רבייה של שני מיני דקרים מתת

באזור מסדרון הצנרת  HDD-ימית בשיטת ה-המידע שיובא להלן חשוב בהקשר של עבודות לדחיקת צנרת תת

צפו פרטים צעירים של דגים ממשפחת הדקרים באזור הסלעי שנסקר וכן ידוע כי באזור "מכמורת". במהלך הסקר נ

הסלעי הסמוך שמצפון לאזור מסדרון מכמורת מתקיימת אוכלוסייה של דגים אלה ותועדו גם התקבצויות רבייה. 
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עלולים לגרום  נוכחות כלי שיט מרעישים, הרחפת סדימנטים ו/או הרחפה של בוץ קידוח בסמוך להתקבצויות רבייה

 להפרעה.

( נלמדו שלושה מיני דקרים מחופי הארץ באתרים שונים לחופי הים התיכון 2992בעבודת המוסמך של אהרונוב )

ק"מ מהחוף  9.5-9.4הישראלי. אחד האתרים שבהם נערכו תצפיות נמצא מול מעגן הדייג של גבעת אולגה במרחק של 

תקופה שבין   Mycteroperca rubraת רבייה של המין דקרנית אדומה מ'. באתר זה נצפו התקבצויו 5-55בעומק של 

פרטים. להערכת החוקר בתקופה שבין אמצע  599-אמצע חודש אפריל ואמצע חודש מאי. באזור נצפה מקסימום של כ

 תוייחודיינואר ועד תחילת יוני מתקבצות הדקרניות האדומות באתרים קבועים שמאופיינים בטופוגרפיה מורכבת 

 דוגמת מערות וכוכים שבינם מצע שטוח )חולי או סלעי(.כ

נצפתה באותו אתר מסוף חודש אפריל ועד Epinephelus marginatus התקבצות רבייה נוספת של המין דקר הסלעים 

 (.2992פרטים )אהרונוב,  39-תחילת יוני. מספר הפרטים המקסימלי נמוך מאשר בדקרנית האדומה ועומד על כ

התקבצויות הרבייה ממוקם בין החלופות של חדרה ומכמורת ובמרחק מהחוף שבו עתיד לצאת  אתר התצפית של

)מהחוף לכיוון הים(. בשלב הנוכחי לא ידוע אם התקבצויות רבייה דומות מתקיימות  HDD -הצינור לאחר הדחיקה ב

ניסת/יציאת הצינור יש המיקום המדויק של כ עלכשייוודגם באתרים נוספים סמוכים אך אין לשלול אפשרות זאת. 

על מנת למנוע אפשרות של פגיעה בהתקבצויות הרבייה של שני מיני הדקרים או  םהרלוונטיילערוך תצפיות באתרים 

לחילופין לדאוג לתזמון שלא יפריע להתקבצויות. פגיעה בהתקבצויות רבייה כתוצאה מדייג למשל ידועה כגורמת 

 (.2992טים חדשים )ראה אהרונוב, וביכולת הגיוס של פר הבאוכלוסיילפגיעה 

ב"רשימה האדומה" של מינים בסכנה של  Endangeredמוגדר כמין בסכנה  Epinephelus marginatus דקר הסלעים 

IUCN (Cornish and Hermelin-Vivien, 2004 זהו מין שמבוקש מאוד על ידי דייגים ומכיוון שמתרבה .)

 52שנים וזכרים בגיל  5געה לבגרות מינית מתרחשת לאט מאוד: נקבות בגיל בהתקבצויות רבייה, הינו פגיע ביותר. הה

נקבות יש זכר יחיד. מכיוון שהזכר גדול יותר מהנקבות  5מוטה לטובת הנקבות כאשר על כל  םהזוויגישנים )!(. יחס 

תידי. בעולם הוא משמש מטרה אטרקטיבית יותר לדייגים ולכן פגיעה בזכר עלולה לסכן את פוטנציאל הרבייה הע

 5449-2995מדינות במשך השנים  5בשלל של מין זה מנתונים של  55%קיימים דיווחים על ירידה דרסטית של 

)ממדינות שונות ברחבי העולם(. חשוב להדגיש כי בארץ אין הגבלה על הדיג של מין זה מלבד האיסור לשימוש ברובי 

 דייג בצלילת מיכלים.

 השפעות בזמן הקמת הפלטפורמה .2

( מות )ראה הרחבה בנספח ג'פלטפור 9תכנית לטיפול מקסימאלי בגז במתקן ימי דורשת הקמת קומפלקס של ה

 כדלקמן:

 .פלטפורמה לטיפול בגז .5

 .פלטפורמת שירותים ומגורים .2

3. Riser Platform – פלטפורמה אליה מתחברים הצינורות המובילים גז מהתגליות. 

 .של התכנית תוקם רק בשלב מאוחר יותר –פלטפורמת דחיסה  .9

כל המבנים הימיים יבנו במספנות מחוץ לארץ ויגררו לאתר הנבחר באמצעות דוברות. עומק המים באתר ההקמה 

 מ'. 59עומד על 

 יפורטו בקצרה שלבי ההקמה ודרך ביצועם:להלן  9.4.2-5בטבלה 
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 : שלבי הקמת האסדה8-4.2.1טבלה 

 משך זמן לביצוע דרך ביצוע פעילות 

בסיס הפלטפורמה הנחת וביסוס  5
(Jacket) 

הבסיס יונח על הקרקעית באמצעות מנוף ויבוסס 
במקומו על ידי כלונסאות שיוחדרו באמצעות כלי 

 .מ'( 599 -לתוך הקרקעית )כ יייעודשייט 

 ימים 59

חיבור החלק הפונקציונלי העליון של  2
 (Topהפלטפורמה )

ימים )לביצוע חיבור  92 ריתוך
 החלקים העליונים( 3

חיבור הצנרת האופקית )על הקרקעית(  3
חיבור צינורות  –עם הפלטפורמה 

 באמצעות מחברים Risersורטיקליים 

  (Bipol)ראה מסמך  J Tube ריתוך/ 

צינורות  3 -ל Riser Platform -חיבור ה 9
 שיגיעו מהתגליות

  (Bipol)ראה מסמך  J Tube ריתוך/ 

צנרת מהפלטפורמה למצוף, חיבור לצנרת הנחת   Condensate -הקמת מצוף פריקה ל 5
 PLEMגמישה שתתחבר למצוף הפריקה דרך 

 עוגנים. 6ועיגון המצוף על ידי 

 

 

בטבלה הנ"ל, כוללים פעילות בעמודת המים ובאזור הקרקעית שיגרמו לשינוי זמני  5 -ו 5הפעילויות שתוארו בסעיפים 

 אלה כוללים:בתנאים הרגילים השוררים באזור באופן טבעי. שינויים 

הפיכה וערבול הסדימנט תוך פגיעה במבנים  –הפרעה פיזית משמעותית באזור הקרקעית שבשטח ההקמה  .5

 ביוגניים שבקרקעית, חשיפת אורגניזמים שחיים בתוך המצע שככל הנראה תגרום לטריפתם או למותם.

ונסאות יגרמו להרחפת פעילות הנחת בסיסי הפלטפורמות, הנחת הצינורות, תקיעת כל –הרחפת סדימנטים  .2

סדימנטים דקי גרגר )טין( שיגרום לעכירות המים בסביבת הקרקעית ובעמודת המים באזור העבודות. היקף 

. הגדלת כמות SUEZ, (GDF 2012ההרחפה תלוי במספר גורמים כגון עומק המים, מצב הזרם ומצב הים )

מסננים שימצאו בשולי אזור העבודות,  החומר המרחף בסביבת הקרקעית עלולה לפגוע בעיקר באורגניזמים

פגיעה ביכולת הסינון והתזונה, ופגיעה  שלא נפגעו באופן ישיר מהפיכת הקרקעית. ההשפעה הצפויה כוללת

(. בנוסף, עלול החומר המורחף להוות סכנה Kerr, 1995פיזית באברי הסינון )עקב סתימתם בחומר המרחף( )

ים בפלנקטון. יחד עם זאת היקף הנזק יהיה קטן בגלל זמניות העבודה. לדרגות לרווליות ולאורגניזמים שמצוי

הרחפת סדימנטים בעמודת המים עלולה להקטין את כמות האור החודרת למים וכתוצאה מכך לגרום לפגיעה 

ביצרנות הראשונית, אך מכיוון שמשך העבודות הינו קצר יחסית ושטח העבודה מצומצם, יש להניח כי הפגיעה 

 מית וזמנית.תהיה מקו

 (.לעיל 9.6.2 סעיףב ו הרחבההכלונסאות )רא בזמן ההקמה בשל החדרת –הפרעה אקוסטית  .3

 

 השפעות בזמן התפעול .1

 ( ושוניות מלאכותיותFish Aggregating Devices-FAD) פלטפורמות לטיפול בגז כעצמים מושכי דגים

במקום בו לא היה מצע כזה קודם. תוספת מתקנים ימיים משנים את סביבת הים הפתוח על ידי יצירת מצע קשה 

שונים ומהווה שונית מלאכותית ובנוסף, עצם נוכחות המבנה עשויה למשוך  םאורגניזמיהמצע מאפשרת התיישבות של 

 FAD (Fish Aggregating (Device Boehlert and Gill, 2010) .)FADs-גם אורגניזמים פלאגיים כגון דגים ולשמש כ
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ל מרופלנקטון )דרגות לרווליות של בע"ח שונים שבהגיעם לבגרות אינם חלק מהפלנקטון(, מאפשרים התיישבות ש

משרים התקהלות של דגים ודגיגים שמושכת טורפים גדולים יותר ( וKingsford, 1993מספקים הגנה לדגים צעירים )

(Boehlert and Gill, 2010.)  אפקט ההתקהלות של הדגים מובחן תוך מספר ימים מהתקנתFAD  בים הפתוח

(Armstrong and Oliver, 1996 .) 

 59עד  29לכל דבר וצפיפות הדגים בהם יכולה להגיע לערכים של פי  FAD-אסדות ימיות/פלטפורמות מתפקדות כ

מהשפע המקומי בדגה,  תליהנולעומת המים הפתוחים שסביבן. ברחבי העולם הן מעוררות עניין רב של דייגים הבאים 

. המצע המלאכותי הקשיח מאפשר גם התיישבות של (Jablonski, 2008)וסרות דייג באזור האסדות למרות תקנות הא

חסרי חוליות ישיבים רבים )לדוגמא, צדפות, בלוטי ים ושושנות ים( המכסים את העמודים, הצינורות ותחתית האסדה 

וסף. יש לציין כי במידה ויעשה שימוש בצבע אנטיפאולינג ולפיכך משמש המצע הקשיח החדש כבית גידול נ

(Antifouling.יקטנו מימדי ההתיישבות על המבנה אך אפקט משיכת הדגים לא עתיד להשתנות ) 

תיכוני הישראלי ראוי לציין מחקר שנערך לפני מספר שנים מול שקמונה, חיפה שם -בחוף הים FADבהקשר של 

 -בגוף המים כ FAD -מ' שחלקה העליון שימש כ 29ביב שונית מלאכותית בעומק נחקרה במשך שנה אסופת הדגים ס

מ' מעל לשונית המלאכותית. נבדקו ארבע יחידות של שונית מלאכותית ביחס לסביבה הטבעית באתר שכללה  59

 משפחות(. באתר השונית 55-מיני דגים )השייכים ל 39קרקעית רכה ושונית טבעית )מצע סלעי(. בסקר נצפו 

בשונית הטבעית. מעל רבע מהתצפיות בשונית  55-בקרקעית חולית, ו 55מיני דגים לעומת  25המלאכותית נמצאו 

 Epinephelus מינים(. בנוסף, מינים חשובים כלכלית, הדקרים 6המלאכותית כללו מיני דגים מהגרים לספסים )

costae ו-  Epinephelus marginatusותית. מגוון המינים בשונית המלאכותית היה נצפו באופן קבוע בשונית המלאכ

 (. Edelist & Spanier, 2009( בשונית המלאכותית מאשר בסביבה הטבעית )29)פי  גבוהה ההייתגבוה והביומסה 

מתקנים ימיים שסביבם אזור ימי מוגן מפני דייג, למרות ההשפעות השליליות האפשריות בשלב ההקמה, התפעול 

שויים לתרום להגדלת המגוון הביולוגי המקומי. הגדלה זו תתרחש כתגובה לתוספת המבנה והפירוק, בניהול טוב, ע

במידה ואזור המתקן הימי אינו יצוין כי (. Inger et al., 2006מלאכותית )וכשונית  FAD-והמצע ולהיותו פונקציונלי כ

 מוגן מפני דייג, יש חשש להרעת מצב הדגה.

 מינים פולשים?מבנים ימיים כקרש קפיצה להתקדמות  .1.2

הים השחור והים הכספי, עם -מיקומו הגיאוגרפי של האגן המזרחי של הים התיכון )בסמוך לים סוף ולאזור הפונטי

 (.Galil and Zenetos, 2002קשר לאוקיינוס האטלנטי( מכתיב את היותו אתר פוטנציאלי להתבססות מינים פולשים )

, שאפשרה חדירה של פאונה שמקורה 5564תיחת תעלת סואץ בשנת כמות גדולה של מינים פולשים הגיעה בעקבות פ

מינים של דגים, חסרי חוליות ואצות  399-פסיפי ואריתראי לים התיכון. מאז פתיחת התעלה חדרו לים התיכון כ-אינדו

 (.Galil, 2000; Galil and Zenetos, 2002)שגרמו לשינויים מרחיקי לכת בביוטה של האזורים החופיים באגן הלבנט 

ערוץ עיקרי להגעת מינים פולשים הוא  פלישות ביולוגיות נפוצות באזורים חופיים בסביבה הימית. באגן הלבנט ידוע כי

כיום ידוע על מאות מינים שהצליחו לעבור את תעלת  (Por, .1978)תעלת סואץ המקשרת בין ים סוף והים התיכון 

Galil and Zenetos (2992 ,)הלבנט תוך התקדמותם צפונה. על פי  באגן האוכלוסייסואץ )כלרוות או כבוגרים( ולבסס 

מינים שמקורם אריתראי, עברו את התעלה, ביססו אוכלוסיות וחלקם אף הגיעו עד מערב טוניסיה, מלטה וסיציליה. 

 ערוץ נוסף להעברת מינים פולשים הינו ענף השיט המסחרי. 
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ת בהנחה שמצע קשיח מלאכותי משמש כנקודת האחזות, שהולכת וצוברת תמיכה בקרב המדענים מתמקדה סתפי

 .Ruiz et) al. 2009; Rocha et al( להתבססות ותפוצה של מינים פולשיםSteppingstoneכאבן דרך וכקרש קפיצה )

 ;Tyrrell and Byers 2007התפישה הנ"ל נתמכת על ידי מספר מחקרים שנערכו לאחרונה ברחבי העולם ). (2010

Glasby et al. 2007; Sheehy and Vik 2010)הנוכחות של מבנים מלאכותיים קשיחים חדשים באזורים של . 

קרקעית רכה עלולה להוות מוקד משיכה להתיישבות של דרגות לרווליות של חסרי חוליות שונים ובכלל זה גם מינים 

( שעסק 2995) Shenkar And Loyaבהקשר לכך ראוי לציין את מחקרם של  (.(Boehlert and Gill, 2010פולשים 

שהינו מין נפוץ בשוניות ים סוף )מפרץ אילת, מפרץ עדן(. עדות ראשונה  Herdmania mumusבאצטלן הסוליטארי 

( שדיווחו על 2992) Nishikawa( ומאוחר יותר על ידי 5455) Pérésלקיומו של מין זה בים התיכון נתקבלה על ידי 

במחקר הנ"ל הושוותה . (Por, 1978יסין. מין זה נחשב כמהגר לספסי )הימצאות המין בחופי ישראל, לבנון וקפר

האוכלוסייה של מין זה בין הים האדום והים התיכון במספר מדדים. מבחינת תפוצת המין נמצא כי האוכלוסייה בים 

ים התיכון מוגבלת למצעים מלאכותיים ובעומקים גדולים יותר. בנוסף נמצא שגודל הפרט הממוצע גדול יותר ב

במאמר אחר  .(Shenkar and Loya, 2008התיכון, תכולת הסימביונטים שונה ומשך עונת הרבייה מצומצם יותר )

 על גם נמצאו אלו גופים מלאכותיים, מינים על נמצאו רבים מהגרים שמינים למרות שפורסם לאחרונה נטען כי בארץ,

ישראל )ראה ששר  חופי לאורך הקיימים בתנאים זו מוחלט להשערה אישור ניתן לא כה ועד סמוכים סלעיים אזורים

 (.2953ושלו, 

 צילומים עדכניים .ט

 ח': 35לתמ"א  יסרטים שצולמו במסגרת הסקר הביולוגי הייעוד 9לתסקיר מצורף תקליטור שמכיל 

i. 59-שני סרטים שצולמו על ידי מצלמת הרובוט ומצלמה נוספת שחוברה לרובוט ומתעד את הקרקעית ב 

מ' אנכי בשני מתחמי הפלטפורמה ובמסדרונות  59)כפי שמפורט בנספח יב'( במרווחי עומק של נקודות דיגום 

הצנרת. סרט אחד מתעד את אזור מתחם דור ומסדרון הצנרת דור וסרט שני מתעד את מתחם חבצלת השרון 

 (.בחלופותומסדרון הצנרת "נחל אלכסנדר" )בעת שבוצע הסקר מסדרון זה עדיין נכלל 

ii.  את האזור הסלעי שנמצא במסדרון הצנרת "מכמורת" וצולם בצלילת מכשירים ובאמצעות סרט המתעד

 מ' בתחום המסדרון. 55. הסרט סוקר קו אנכי לקו החוף ממים רדודים ועד לעומק GO PROמצלמת 

iii.  סרט הכולל קטעים מצולמים מכל ימי הסקר המתעד עדויות לפעילות ספינות מכמורתן בקרקעית הים

 מ'. 39-599בעומקים 

 ניקוז והידרוגיאולוגיה .4.20

בתסקירי  והוצגלמרכיבים היבשתיים של התכנית רק נטי ברלוהנגר העילי  נושא ההשפעה של התכנית על מי התהום

 ההשפעה על הסביבה היבשתית במט"ש מרץ ובחגית שהוגשו במסגרת תכנית זו.

 חומרים מסוכנים .4.22

תם. הסיכונים במתקן הינם סיכונים תפעוליים, בטיחותיים המתקן הימי מרוחק מרצפטורים ציבוריים ואינו מסכן או

לכן האמצעים למזעור סיכונים בתחום המתקן הימי ומרחקי וביטחוניים האופייניים למתקן תעשייתי מסוג זה. 

לתסקיר ההשפעה נטיים ברלההפרדה מחומרים מסוכנים המתייחסים לסיכון אוכלוסייה שאינה מועסקת אינם 

 א נסקרים במסגרת מסמך זה.למתקנים הימיים ול
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אזי על מפעילי  ,מאחר וחלק מהכימיקלים במתקן מוגדרים כחומרים מסוכנים על פי חוק חומרים מסוכנים ,עם זאת

 המתקן הימי לעמוד בתנאים הנדרשים במדינת ישראל לאחזקה ושימוש בחומרים מסוכנים.

( כולל התנאים למניעת אירוע 5443כנים, התשנ"ג )על המתקן לעמוד בתנאים המפורטים בחוק חומרים מסו ,בין השאר

אובדן הכלה )אחזקת החומרים במאצרות מאושרות ע"י המשרד להגנת הסביבה לדוגמא( והתנאים המפורטים 

רום, אחזקת כוח אדם מיומן יכולל תיק מפעל ונוהל ח ,(5443בתקנות רישוי עסקים מפעלים מסוכנים, התשנ"ג )

 רום מתאים לטיפול באירועים אלו.ירום וציוד חיומאומן לטיפול באירועי ח

בפלטפורמות הימיות, מגבלות הבטיחות לעובדים ולסביבה הקרובה תיקבענה בהתאם לממצאי סקר סיכונים מפורט 

תהליכי ניתוח וניהול סיכונים כמקובל במיתקנים מסוג זה  אשר יבוצע בשלב היתרי הבניה על ידי היזם במסגרת

 וכיו"ב שיטות לניתוח וניהול סיכונים. HAZOP ,QRA דוגמת ניתוחי ,בעולם

  



 

245  

 

 

 פרק ה'

 

 

 הצעה להוראות התכנית
 

  



 

246  

 הצעה להוראות התכנית .5

 כללי 5.0

פרק זה מפרט את ההצעות להוראות התכנית בנושאים הסביבתיים שנבחנו במסמך זה תוך התייחסות לכל שלבי 

 מימוש התכנית. 

ישנו חוסר במידע המשפיע על התכנון  בהם שונים נושאים עדיין ישנם אולם מפורטת תכנית הינה מאחר שהתכנית

הנחיות להכנת מסמך ניהול וניטור  הוכן מסמך(, על ידי יזם התכנית )כגון הרכב הגז במאגר והטכנולוגיה המתוכננת

 ההיבטים הסביבתיים( המפרטות את EMMP- Environmental Management and Monitoring Planסביבתי )

. כמו כן מפורטות זה כנספח ט'צורף לתסקיר מהבנייה. המסמך  יהיתרהבקשות לבשלב  מחויב היזם להתייחסיהם אל

 שיוכנו לקראת מימושה של התכנית.EMMP -השלמות הנדרשות בשלב היתר הבנייה כחלק ובנוסף למסמך ה

 הצעה להוראות התכנית .5.2

 הפרויקטשלבי ביצוע  .א

 כללי

מיליון  2שונים, לרכז אספקת גז ממקורות שונים מתגליות בים עד להספק של המתחם יכול לשמש מספר ספקים 

 מ"ק/שעה לכל ספק. 

 תהליכי הפיתוח של כל אחד מהספקים לא תלויים אחד בשני. 

קביעת שלבי הביצוע של הפרויקט מותנית במספר מרכיבים מרכזיים, ביניהם: מציאה ופיתוח של שדות/מאגרי גז 

גז במאגרים, אופי הפיתוח הנבחר למאגר וכן האם נעשה פיתוח משותף של מספר מאגרים בים, סוג הגז ולחצי ה

המגיעים למתקן הטיפול של ספק אחד, אופי ההסכמים המסחריים עם הצרכנים, כניסת יזמים נוספים, התפתחות 

 צריכת הגז בארץ וקביעת החלופה הטכנולוגית לטיפול בגז טבעי. 

יין לא ניתן להגדיר את כל המשתנים המפורטים לעיל, הוחלט כי התכנית תהיה היות ובשלב זה של הפרויקט עד

מאפשרת ככל הניתן. לכן גם הנחיות התכנית המתייחסות לפיתוח ושלביות הביצוע של הפרויקט )גם לגבי החלוקה בין 

 . מרביתהספקים השונים(, תכלולנה גמישות 

 :התכנית קנוןלת הבאות ההוראות את לשלב מוצע לעיל לאמור בהתאם

החלופה הטכנולוגית תוצע ע"י הספק במסגרת היתרי הבניה ותאושר ע"י רשות הגז. מנעד החלופות  .5.א

הטכנולוגיות נע בין טיפול מקסימאלי ביבשה לבין טיפול מקסימאלי בים, כאשר לחץ כניסת הגז מהים 

 .BAR559ליבשה לא יעלה על 

 

 טיפול בחומרים מסוכנים .ב

טורים ציבוריים ואינו מסכן אותם. הסיכונים במתקן הינם סיכונים תפעוליים, בטיחותיים המתקן הימי מרוחק מרצפ

לתסקיר ההשפעה לסביבה  רלבנטיותוביטחוניים האופייניים למתקן תעשייתי מסוג זה. לכן הנחיות בנושא זה אינם 
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תית פורטו בתסקירי סביבה היבשבומזעור סיכונים  הנחיות בנושא טיפול בחומרים מסוכניםהמלצות להימית. 

 ההשפעה על הסביבה לאתרים חגית ומט"ש מרץ שהוגשו במסגרת תכנית זו.

 

 זיהום יאירועבמניעת זיהום ים וטיפול  .ג

תכניות הפעולה והאמצעים בהם ינקטו במקרה של דליפה של שמנים וחומרים אחרים, כולל נהלים  .5.ג

די הגורמים השלטוניים יה ויאושרו על יולוחות זמנים לפעולה יוגשו ע"י יזם התכנית בשלב היתרי הבנ

  .הרלוונטיים

תכנית לטיפול באירועי זיהום ים בשמן כתוצאה מדליפות של קונדנסייט או של דלק תפעולי תיערך  .2.ג

עפ"י הנחיות המשרד להגנת הסביבה ותכלול כמקובל בתכניות של מוכנות ותגובה לאירועי זיהום 

(Contingency plansהגדרת כוחות ומשי :) מות ופירוט שיטות פעולה ואמצעים לפי שלבי הטיפול באירוע

נהלי קשר ודיווח, ותיאום עם תכניות פעולה אחרות )תכניות של רשויות מקומיות  בהתאם לאופי האירוע,

  רלוונטיות והתכנית הלאומית למוכנות ותגובה לאירועי זיהום ים בשמן(.

 

 מניעת זיהום אוויר .ד

 כללי

( להפחתת פליטות לסביבה ספציפיות שכן BATניתן להמליץ על הטכנולוגיות הטובות ביותר ) לא תכניתבשלב זה של ה

שנים, היות וטכנולוגיות זמינות מיטביות הקיימות כיום  9עד  3לא ניתן לחזות מה תהיינה הטכנולוגיות הזמינות בעוד 

עים להפחתת פליטות באופן עקרוני ולא עלולות להיות טכנולוגיות ארכאיות בעתיד. עם זאת, כן ניתן להמליץ על אמצ

 על טכנולוגיות ספציפיות.

 מתקן לטיפול בגז טבעי:ההנחיות עקרוניות להפחתת פליטות מהמלצות לשילוב להלן 

 מהלפידים פליטות להפחתת עקרונית טכנולוגיה .5.ד

 - Flare Gas Recovery Unitיש להשתמש בטכנולוגיה המחזירה את גזי הפליטה חזרה למערכת כדוגמת 

FGRU. 

 )נוזלי או גז(  דלקיםממתקנים העובדים על שרפת  פליטותעקרוניות להפחתת  טכנולוגיות .2.ד

 -קצבי הפליטה מכל המתקנים הפולטים גזי שריפה צריכים להיות מותאמים לקצבי הפליטה המצוינים ב

ALUFT 2002  לעמידה או כל תקן עדכני אחר שיאומץ על ידי המשרד להגנת הסביבה. בנוסף להנחיה

בדרישות התקינה, יש להתקין במתקנים אלו את אמצעי הפחתת הפליטות הזמינים והטובים ביותר 

 (. BATשקיימים )

 מוקדיות לא פליטותטכנולוגיות עקרוניות להפחתת  .3.ד

כחלק מתפעול שגרתי של מתקן הטיפול בגזי הפליטה עלולות להתרחש פליטות לא מוקדיות מהציוד 

 כדי לצמצם פליטות אלו יש לנקוט באמצעים הבאים: .תוצנרחיבורים בין הומה

 ריתוך מספר רב ככל הניתן של המחברים.  -

 אחזקה שוטפת של מקורות המחברים והשסתומים. -
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יעשו על פי ההנחיות  הןותדירויותי הפעלת מערכות אלו .דליפות לאיתורמערכות בקרה הפעלת  -

 .םהרלוונטיי BREF 39-מופיעות במסמכי הה

צם את השימוש בגנרטור ולהעדיף שימוש בחשמל מתחנת הכח המקומית או מרשת בנוסף יש לצמ -

 החשמל הארצית. 

 

 מניעת זיהום קרקע, מים עיליים ומי תהום .ה

פורטו לסביבה היבשתית של התכנית, רלוונטיות מניעת זיהום קרקע, מים עיליים ומי תהום ההמלצות להוראות בדבר 

 רים חגית ומט"ש מרץ שהוגשו במסגרת תכנית זו.במסגרת תסקירי ההשפעה על הסביבה לאת

 מניעת פגיעה בערכי טבע .ו

על היזם לבצע סקר קרקעית לסקירת בתי גידול צנרת, לפני החלטה על קביעת תוואי סופי למסדרון  .5.ו

 בדגש על מצע סלעי חשוף. יש להימנע ככל שניתן מהעברת הצנרת באזורים של מצע סלעי חשוף ו/או

 בסמיכות להם. 

יש מכמורת בבאזור הכניסה לחוף ת להקטין את הסיכוי לפגיעה אפשרית בבית הגידול הסלעי על מנ .2.ו

 לבחון אפשרות להרחקת נקודת היציאה של הצינור מערבה מהאזור הסלעי ככל שהטכנולוגיה מאפשרת.

על הטלת עוגנים באזורים סלעיים חשופים המהווים בית גידול  איסורהצנרת יחול  הנחתבעת עבודות  .3.ו

 כי.ער

 יש להקפיד על נהלי הטענת ושחרור מי נטל של כלי שייט המבצעים את עבודות ההקמה. .9.ו

לפני תחילת הזרמת מי המוצר לסביבה הימית יש לבצע ניטור רקע כימי וביולוגי בתיאום עם המשרד  .5.ו

 להגנת הסביבה. 

וביולוגיים כימים על מנת למדוד את ההשפעות הסביבתיות יש להכין תכנית ניטור מתמשכת למדדים  .6.ו

 שיתואמו עם המשרד להגנת הסביבה.

 

 זיהום אור וצמצום השפעותיו 

 שימוש באור, הן מבחינת זמן ההארה והן מבחינת העוצמה. יש לצמצם ככל הניתן .5.ו

לוודא שהתאורה אינה מסנוורת ע"י שימוש במנורות ו האורות כלפי המתקן ולא החוצה יש למקד את .5.ו

  (.Full Cutoffממוקדות כלפי מטה )

 הימנעות משימוש באור לבן. – צרבתאורה בעלת אורך גל קצר וספקטרום יש להשתמש  .4.ו

 אורכי גל קצרים.רציפה וב-מומלץ להשתמש בתאורה לא .59.ו

באור מהבהב ולא באור קבוע, עם הבזקי אור קצרים יחסית  ככל הניתן יש להשתמש –תאורת סימון  .55.ו

 בין ההבזקים. שלמרווח 

יפוי פוטומטרי, המציג את פיזור האור סביב המתקן ומראה שאין כנית התאורה יש לגבות במאת ת .52.ו

 חריגה של תאורה מעבר לתחום ההכרחי.

                                                 

39
 Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques for 

Mineral Oil and Gas Refineries, February, 2003. 



 

249  

בחינת פיזור האור מחוץ לשטחי התכנית והצגת אמצעים לצמצום ומזעור השפעותיו, על פי עקרונות  .53.ו

 .תכנון מתואמים עם הרט"ג

העופות הנפגעים כתוצאה מהמתקן  הפעלת המתקן יש ללוות בניטור להערכת מספר את :ניטור מלווה .59.ו

 על סמךולבצע התאמות כנדרש אם ימצאו זמנים קריטיים של אירועי תמותת עופות. תכנית הניטור תכתב 

 הניסיון שהצטבר באסדות קידוח דומות בחו"ל.

 מניעת התנגשויות של עופות

בזכוכית, יש מומלץ להפחית שימוש בזכוכית במתאר החיצוני של המבנה, ואם יש הכרח להשתמש  .55.ו

למסך אותה מבחוץ ע"י כל דבר שימנע השתקפות, דוגמת ווילונות או מסכים חיצוניים, צביעת החלונות או 

 הדבקה של מדבקות צפופות עליהם.

בתיאום עם כגון מחזירי אור  בכל מקרה של פריסת כבלים עיליים יש לסמן אותם באמצעים מתאימים .56.ו

 .רט"ג

 

 בקרה וטיפול בדליפות .ז

בעת תחזוקה שוטפת של המתקן, יוצב צופה, שיסתכל על הסביבה הקרובה, ויוודא  :פולהטי מתקן .5.ז

  שאין דליפות מחוץ למתקן.

 .ראו סעיף טו' בהמשך -צנרת

 

 טיפול חזותי באתר  .ח

 מטרתן של הוראות אלו להבטיח את מזעור ההשפעות הנופיות של המתקן, באמצעות הכלים הבאים:

 צמצום הנראות של המתקנים 

התכנון ההנדסי המפורט של המתקן, יבחן קו המתאר של המתקן והיחס בין המתקנים, ויצומצמו  בעת .5.ח

ממדי המתקנים למינימום הנדרש על פי תקנים וטכנולוגיות קיימות, באופן שיצומצם קו המתאר של 

 המתקנים והשפעותיו על קו האופק.

קן הפונות אל החוף )אם במקביל בתכנון התאורה, יש לוודא שדפנות המת –תאורה חיצונית למתקן  .2.ח

ואם באלכסון( לא יוארו באופן ישיר. פרט לתאורת אזהרה מהבהבת מפני מכשולי טיסה ושייט, וכי 

 התאורה הפנימית במתקן תכוון נמוך ולא לכיוון השמיים.

 

 מוצר ומי תמלחות שפכים, וסילוק לאיסוף, טיפול הוראות .ט

 שפכים סניטריים

 ל גבי הפלטפורמה לתקנים המקובלים טרם הזרמתם לים. שפכים סניטריים יטופלו ע .5.ט

 שפכים תעשייתיים

בשלב היתר הבניה, כשידוע מיקום האסדה והרכב הקונדסייט הצפוי, תוכן תכנית לטיפול בתרחישים  .2.ט

תכנית תתייחס בין היתר לתוצאות של מודלים לחיזוי ה  .שונים של שפיכות קונדנסייט ודלק תפעולי לים

 שונים.  םאוקיאנוגרפיי -ים אלה במצבים מטאוחומר הגורל של
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בשל ההשפעות הצפויות בעקבות אירוע שפיכת קונדנסייט לים, קיימת עדיפות לקבלת החלטה על  .3.ט

 יבשה אשר יוחלט עליו.-טיפול בקונדנסייט ואחסונו ביבשה, בכל תמהיל ים

-י של מי בדיקת לחץ )כבזמן תפעול ראשוני של המערכת )התנעה( ישנו צורך בסילוק של נפח חד פעמ .9.ט

היתר להזרמתם לים,  לקבלהרכב המים הצפוי ו לפרט את ישמ"ק לכל קילומטר של צינור גז(.  2499

 בהתאם לחוק למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים ותקנותיו. 

 

 הצנרת בתוואי וכן במתקנים הן ניקוז ומערכות עפר עבודות ביצוע .י

רכות ניקוז רלוונטיות רק לסביבה היבשתית של התכנית ופורטו במסגרת המלצות להוראות בדבר עבודות עפר ומע

 תסקירי ההשפעה על הסביבה לאתרים חגית ומט"ש מרץ שהוגשו במסגרת תכנית זו.

 

 .הנזק האפשריים מגורמי אחד לכל התייחסות תוך סיסמית, מבחינה והמתקנים המבנים בטיחות .יא

של תקן  5סקר תגובת אתר כמפורט בנספח ה' לתיקון לצורך פיתוח התכן הסיסמי של האסדה יש לבצע  .5.יא

 או מהדורה מעודכנת יותר( תוך התחשבות בהנחיות הבאות: 2955)מהדורה משולבת  953

i.  יש לבצע אנליזה סיסמוטקטונית על מנת לקבוע את רמת ההעמסה הסיסמית בגג שכבת הסלע הקשה

 Extreme Levelדות )למשל עבור האס םהרלבנטייהמוגדרים בתקנים  סהייחועבור תרחישי 

Earthquake  אוAbnormal Level Earthquake  לפי הגדרת תקןAPI.)  

ii. .מקדמי ההגברה יקבעו באמצעות מידע ספציפי לאתר שיאסף כחלק מסקר הקרקע 

iii. .תוצאות סקר הקרקע וסקר תגובת האתר ישמשו לחישוב פוטנציאל ההתנזלות 

iv.  על מנת שהתכן הסיסמי יעמוד  ,שנה לפחות 2599ל המחמיר יהיה בעל זמן חזרה ש סהייחותרחיש

 בדרישות המשרד להגנת הסביבה.

ודרך הפעלת העומסים יתבצע לעיל שחושבו בסעיף א'  תכנון האסדה לעמידות בעומסים הסיסמיים .2.יא

עבור אסדות, ו/או בהנחיות מתוך התקן הבינלאומי עבור  ISO/APIבהתאם להנחיות המופיעות בתקני 

, DNV-OS-C101 ,Design of offshore steel structures, general (LRFD method)אסדות )כללי(: 

 ו/או בהתאם לתקנים מקבילים בתחום. 

מימדי ובתוכנות הייעודיות לכך, יש לחשב את ההתנהגות הדינאמית של -בעזרת שימוש במודל תלת .3.יא

ם את שינוי תכונות הקרקע בחשבון ג ייקחמודל ההאסדה והיסודות לאור העומסים הסיסמיים הצפויים. 

 תוך כדי הפעלת העומס הסיסמי )=התנזלות(.

 953אשר אינם כפופים לת"י  (Non-Structural Components)אלמנטים ומבנים הנדסיים לא מבניים  .9.יא

וכברירת מחדל ע"פ התקן יתוכננו ע"פ התקנים הבינלאומיים המוזכרים בתקן הישראלי,  2חלק 

 .ASCE/SEI 7-10 האמריקאי

על רכיבי  לסטנדרטים סיסמיים מחמירים. ןיש לתכנ ,בקרה וכיבוי אש , כדוגמתחירוםהמערכות ת א .5.יא

 שנה. 2,599שזמן חזרתה המערכות לעמוד לכל הפחות ברעידה 

לשלול את מידת הימצאותה של שכבת גז מתאן רדודה בתת \בשלב חקירת השתית יש גם להעריך .6.יא

יש להעריך את ההשלכות של הימצאות שכבת הגז  הקרקע, שידועה ממקומות אחרים במדף היבשת.

 והתופעות הנלוות לה לגבי יציבות הקרקע והאסדה, ולפתח פתרונות הנדסיים מתאימים.
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. נושא הצונאמי אינו מופיע מפורשות בתקנים לאסדות יש לתכנן את האסדה לעמידות בפני גלי צונאמי .5.יא

גלי צונאמי צפויים להיות . חשבון בתקנים לעילאולם נכנס לקטגוריה של עומסי גלים וזרמים הנלקחים ב

שיקול דעתו של המתכנן ניתן  פי-על. םבגובה מטרים בודדים במרחקים מהחוף ועומקי המים הרלוונטיי

 לבצע אנליזה על בסיס תרחישים להערכת אופי הגלים הצפויים בנקודה הספציפית בה תיבנה האסדה.

שודות כפעילות לאורך תוואי הצנרת אל האסדה. במידה רציפויות הח-יש לבצע סקר קרקע לזיהוי אי .5.יא

 ונמצאו אי רציפויות כאילו יש לתכנן את הצנרת כך שתעמוד בעיבורים האפשריים. 

מקומית לרעידות אדמה, התייחסות להתחברות עתידית למערכת התראה על התכנון לכלול מערכת  .4.יא

ומטיות והלא אוטומטיות הנדרשות בעת ארצית לרעידות אדמה ולצונאמי, ותכנון הפעולות האוטהתראה 

 מהמערכת.ההתראה קבלת 

הצוות שיכין את התכניות עבור שלב היתרי הבניה יכלול מהנדס רעידות אדמה שיכיר את הפרקטיקה  .59.יא

המקובלת בתחום, ואת ההידע שהצטבר בתכנון סיסמי של מתקנים מהסוג הכפוף לתכנית זו לאור נסיון 

 תקנים מעין אילו לכוחות סיסמיים.שהצטבר באירועים בהם נחשפו מ

 

 השוטפת הפעילות בשלב והן ההקמה בשלב הן רעש להפחתת הוראות .יב

אנו מציעים כי להוראות התכנית יתווספו הסעיפים הבאים העוסקים  צמצום השפעות הרעש בסביבה הימית,לצורך 

 בהפחתת הרעש:

 בשלב ההקמה

ידי יועץ יש יזם התכנית נספח אקוסטי, שיוכן על בשלב התכנון המפורט וכתנאי לקבלת היתר בנייה, יג .5.יב

 מתקן -ח  35הגז. הנספח האקוסטי ייקרא: "נספח אקוסטי מפורט לתמ"א  אקוסטי מוכר, למתקן הטיפול

 )להלן: "הנספח האקוסטי"(. "גז טבעיב טיפול

 יםהצפויבשלב ההקמה ומפלסי הרעש הנספח האקוסטי יכלול את רשימת מקורות הרעש הדומיננטיים  .2.יב

  .החדרת השיגומים, אך גם בעבודות אחרות ובכלי השיט התומכים בעבודותבדגש על 

יעודכנו לפי אלה ספי הפגיעה וההטרדה ליונקים ימיים וצבי ים ואת מחדש  ןיבח האקוסטי הנספח .3.יב

 הצורך. 

הנספח האקוסטי יכלול את לוח זמנים לביצוע העבודות כולל פרוט כלי עבודה שיפעלו בכל אחד  .9.יב

 בים, המקום בו הם יופעלו ומשך עבודת הכלים בשטח ביממה.מהשל

. במהלך עבודות להחדרת השיגומים יועסקו, במשמרות, צופים מיומנים בזיהוי לוויתנאים וצבי ים .5.יב

על הצופה לסקור עם משקפת מפלטפורמה גבוהה את השטח , דקות לפני תחילת הפעלת הפטיש 29לפחות 

 .לפחות' מ 055 סביב השיגום ברדיוס

דקות. מידת הפחתת עצמת רעש המקור  29למשך  (Soft Start)הפעלת פטיש השיגומים תהיה מדורגת  .6.יב

במהלך ההפעלה המדורגת, יחסית לעצמה המרבית, תיקבע לאחר בחינת הנתונים שיסופקו על ידי היצרן 

 .האקוסטיבנספח 

גומים, הם יתועדו, במידה ויונק ימי או צב נצפים במהלך ההפעלה המלאה בקרבת אתר החדרת השי .5.יב

 אולם אין צורך להפסיק את העבודה.

לבצע מדידות רעש בפועל במרחקים מדודים מהשיגום על מנת לאמת חישובים תיאורטיים של  יש .5.יב

 הנחתה מרחבית של הרעש.
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 בשלב ההפעלה:

 רעש מהפלטפורמה אל הסביבה הימית. זליגתלמזעור ו רעשה לבקרתינקטו מירב האמצעים  .4.יב

 בים רקעיתהק סביבת שיקום .יג

 .מוקדם ככל הניתן יייערם במסגרת חפירת הצנרת יושב לכיסושחומר בזמן עבודות הטמנת הצנרת  .5.יג

 

 ביבשה הצנרת תוואי שיקום .יד

המלצות להנחיות שיקום תוואי הצנרת ביבשה פורטו במסגרת תסקירי ההשפעה על הסביבה לאתרים מט"ש מרץ 

 וחגית שהוגשו במסגרת תכנית זו.

 

 (ודלק גז) מהצנרת ליפותד וניטור איטום .טו

 פלדה עם עטיפה עבור הגנה קטודית.  עשויהצנרת הגז  .5.טו

 עם התראה על ירידת לחץ לא מתוכננת. במיתקן המרכיביםמערכות בקרת לחץ על הצנרת ויותקנו  .2.טו

תוכן תכנית לגילוי דליפות באמצעות מדידה רצופה של הפרמטרים ההנדסיים בצנרת )ספיקות, לחצים  .3.טו

 וכו'(. 

הכוללת סקרים ימיים תקופתיים באמצעות מכשור כגון של הצנרת בדיקות תקופתיות נית תוכן תכ .9.טו

 מצלמה תת ימית המורכבת על מתקן מרחף ונשלט מספינת הסקר.

תוכן תכנית לבדיקות פנימיות של הצנרת באמצעות חוטר חכם המועבר בצינור לקבלת אינפורמציה  .5.טו

 רת הצינור וכיו"ב.אי רגולציה של צו ,קורוזיה ,לגבי מצב הצינור

 

 הנלוות בתשתיות טיפול .טז

 הטיפול בתשתיות הנלוות למתקן, קווי החשמל, הביוב וכיו"ב יהיה בהתאם לדרישות והתקנים המקובלים. 

 

 הפרויקט חיי בסוף לקדמותו המצב והשבת המתקנים פירוק .יז

המתקן, מחזור או פינוי  התכנון ההנדסי המפורט של מתקן הטיפול בגז והתשתיות הנלוות יכללו תיאור פירוק

 המרכיבים השונים על פי בחינת חלופות מועדפות.

ותכלול הגדרה ראשונית לפינוי המרכיבים השונים על פי סוג הטיפול  EMMP-תכנית פירוק ראשוני תכלל במסמך ה

 בהם: מחזור, פינוי לאתר פסולת וכיו"ב. התכנית תכלול תתייחס בין היתר לנושאים הבאים:

 לים מעבודות הצנרת.סילוק הנוז -

 ניקוי שאריות ומזהמים מעבודות הצנרת. -

 פינוי כל המבנים ומרכיבי המתקן מתחום המתקן לטיפול בגז. -

 פירוק הצנרת. -

 שיקום האתר והחזרתו לקדמותו. -
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התכנית תעודכן ותאושר תקופתית לאורך זמן פעילות המתקן על מנת שתותאם לשינויים הטכנולוגיים, הרגולטורים 

תכנית לפעולות הפירוק והפינוי ותכנית ניהול ותכלול  הפרויקטהתכנית תושלם לפרטיה לקראת חיי סוף  .ואחרים

 לשיקום וניטור השטח ושיקומו.

 אתרי עתיקות ומורשת .יח

ממנהל רשות אישור בכתב  כל עבודה בתחום השטח המוגדר כעתיקות, תתואם ותבוצע רק לאחר קבלת .5.יח

 .5455 –ק העתיקות התשל"ח העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות חו

  בתוואי יערכו בדיקות ארכיאולוגיות מקדימות )פיקוח; חשופים; חיתוכי בדיקה; חפירת .2.יח

 היזם. בדיקה/חפירת הצלה מדגמית; חפירת הצלה(, על פי תנאי רשות העתיקות וע"ח

 5455-התשל"ח/העתקת ממצא בהתאם לחוק העתיקות במידה ויתגלו עתיקות המצדיקות שימורם .3.יח

כל הפעולות המתבקשות מהצורך ידי היזם ועל חשבונו -יעשו על, י5454-וק רשות העתיקות התשמ"טוח

 לשמר את העתיקות.

אין רשות העתיקות מתחייבת להתיר פעילות פיתוח ובניה מכל סוג ומין שהוא בשטח או בחלקו גם  .9.יח

השרידים הקדומים  שימורבשטח עתיקות ייחודיות שיחייבו לאחר בדיקה/חפירה, זאת במידה ויתגלו 

 הסכמה עקרונית בלבד.ר ביטול חוק העתיקות לגביהן אלא באתרם. כן אין פירוש הדב

 הוראות והתניות להוצאת היתרי בניה .5.1

.5.1.2 צמצום תפיסת השטח 

פורטו במסגרת תסקירי ההשפעה על הסביבה בדבר צמצום תפיסת השטח של המתקנים ביבשה המלצות להנחיות 

 וגשו במסגרת תכנית זו.לאתרים מט"ש מרץ וחגית שה

.5.1.1 מרחקי הפרדה ועדכון מגבלות 

המיתקן הימי מרוחק מרצפטורים ציבוריים ואינו מסכן אותם. הסיכונים במיתקן הינם סיכונים תפעוליים, 

אינם  מרחקי הפרדה ועדכון מגבלותבטיחותיים וביטחוניים האופייניים למיתקן תעשייתי מסוג זה. לכן הנחיות בנושא 

סביבה היבשתית פורטו בתסקירי ההשפעה ב זההנחיות בנושא המלצות לסקיר ההשפעה לסביבה הימית. לתנטיים ברל

 על הסביבה לאתרים חגית ומט"ש מרץ שהוגשו במסגרת תכנית זו.

.5.1.3 היתר פליטה 

המעודכן לתקופת  2995בשלב הבקשה להיתר הבניה תוגש בקשה להיתר פליטה על פי דרישת חוק אוויר נקי התשס"ח 

 הבקשה.הגשת 

 Environmental Management and Monitoring Plan 5.1.4.

דרישות למסמכים סביבתיים בשלב הגשת היתרי הבניה, תכנית ניטור וניהול סביבתי אשר תכלול, בין היתר,  תוכן

תכניות פעולה למניעה וטיפול בפליטות )בדגש על שיתוף פעולה בין גופים ורשויות כולל מערכות צבאיות ואזרחיות(, 

יתוכננו  , אשרמו גם הנחיות המתייחסות למערכות ניטור במגוון תחומים )אוויר, חומרים מסוכנים, זיהום ים וכיו"ב(כ

ויופעלו במתקנים כולל תכניות ונהלי חירום למצבי שריפה, פליטות ודליפות לסביבה. תכנית הניטור תכלול נהלי 
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ריות ויישום נהלי פיקוח ולוחות זמנים כדי לטפל כולל קביעת אח ,בקרה/ניהול בשיגרה למתקנים בים וביבשה

 בתקלות במידה ויתגלו.

, Royal Haskoninig DHV( הוכנו על ידי חברת EMMPהנחיות עקרוניות להכנת תכנית ניהול וניטור סביבתי )

 וכוללות התייחסות לבחינתח'  35לתסקיר הימי של תמ"א לתכנית. ההנחיות מצורפות כנספח ט'  בינ"ליועצים 

 . EMMP-( למניעה ומזעור השפעות על הסביבה בשלב היתר הבנייה והכנת הBATהטכנולוגיות הטובות ביותר )

שהוכן בשיתוף המשרד להגנת הסביבה  ENVID-ניתן להיעזר במסמך ה ,וההנחיות לביצועו EMMP-בנוסף, להכנת ה

ק בסקירת ההשפעות הסביבתיות למתקני ועוסח'  35לתסקיר הימי של תמ"א והגופים הרלוונטיים ומצורף כנספח ז' 

 הטיפול בגז בים וביבשה.

.5.1.5 צמצום אגירת דלקים 

 :כללי

  מ'/קוב. 599,999שסה"כ הקיבולת שלה היא במיכלית  condensateהתכנית מאפשרת אגירת 

 המלצה לשילוב הוראות:

על  קצה )למשל בתי הזיקוק( פתרוןאל דרך הצנרת הייעודית  על ידי העברתם condensate-אגירת ה היזם יבחן צמצום

 : בסדר עדיפות הבא פי שתי חלופות טיפול עקרוניות

באמצעות צנרת ייעודית לדלק שתפנה את  –טיפול בדלקים ביבשה בבתי הזיקוק  -עדיפות ראשונה .5

 הדלק ממתקן הטיפול ועד לבתי הזיקוק בחיפה. 

 .FSO))עודי טיפול בדלקים בתחום הימי באמצעות מתקן טיפול יי -עדיפות שניה .2

.5.1.2 השלמות נדרשות לשלב היתר הבנייה 

כאמור, בהתאם להנחיות לעריכתה, התכנית הנה תכנית מאפשרת וגמישה, הכוללת אפשרות ליישום מגוון שיטות 

טיפול בגז טבעי, המשלבות טיפול בים וביבשה, זאת לנוכח העובדה כי התכנית תאפשר לתת מענה לכל תגליות הגז 

 וכלו לספק גז למערכת ההולכה. העתידיות בים, כך שי

)כגון הרכב הגז במאגר,  הטיפול למערך ישנו חוסר במידע המשפיע על התכנוןוטרם נבחר יזם למימוש התכנית ומאחר 

במגוון  .(, יידרשו השלמות לשלב היתר הבנייהוהמיקום המדויק של המתקנים והצנרת בים הטכנולוגיה המתוכננת

 . נושאים שאינם ידועים בשלב זה

 ושיקום המתקן פירוקלשלב  הוראות הסביבתי, והניטור הניהול מסמך להכנתעקרוניות  נושאים אלו הכוללים הנחיות

לעיל. נושאים נוספים כגון הקמת מנגנון לקשר עם  5.5-ו 5.2ונושאים סביבתיים נוספים מוצגים בסעיפים  השטח

חגית באתרים היבשתיים סקירי ההשפעה על הסביבה תושבי יישובים סמוכים ומנגנון ליידוע תלונות מפורטים בת

 שהוגשו במסגרת תכנית זו.ומרץ 
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 מגבלות והתניות על ייעודים, שימושים ופעילויות .5.3

ביחס לסביבה היבשתית של התכנית. בנוסף, בשלב זה כוללת  הסביבה הימית אינה גדושה בשימושים ובייעודים

וע האם ואילו שימושים של אסדות ותוואי צנרת ולא ניתן לקב מדויקהתכנית מסדרונות ומתחמי חיפוש למיקום 

 וייעודים יוגבלו כתוצאה ממימוש התכנית. 

להלן  לעיל. 9.2.5יחד עם זאת ישנם מספר שימושים וייעודים בים העלולים להיפגע מביצוע התכנית כמפורט בסעיף 

 ממימוש התכנית )בכפוף למיקום הסופי של מרכיבה(: עריכוז השימושים בים העלולים להיפג

 מ' מתחום  599מכמורתנים )וכלי שייט אחרים( לא יורשו בדיג ושיט במרחק של  -כמורתניםקווי גרירה של מ

 באזורים בהם הצנרת מונחת על הקרקעית ואינה טמונה, יאסר דייג מכמורתנים. .40אסדת הטיפול

 מ' מהצנרת הימית. 599לא יורשו פעולות עגינה ודייג לאורך תוואי הצנרת ובמרחק של עד  -נתיבי שייט 

 נדרש תיאום בין מתכנני/מפעילי מתקן ההתפלה בעת מימוש התכנית על מנת למנוע  - , התפלה2/ב/39"א תמ

  פגיעה באיכות המים הנשאבים להתפלה בעת עבודות הנחת תוואי הצנרת/פגיעה בצנרות ומוצאים וכיו"ב.

 כבל התקשורת על פי חצייה של כבלי תקשורת תדרוש, במידת הצורך, ניתוק וחיבור מחדש של  -כבלי תקשורת

 היבטים תפעוליים והנדסיים. -בנספח ג' 9.5.2העקרונות המפורטים בסעיף 
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