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נספח 1
היתר פליטה מיום 6.11.19

עמ' 3

אגף איכות אוויר ושינוי אקלים

היתר פליטה לפי חוק אוויר נקי ,התשס"ח2008-
אסדת הגז "לוויתן"

מספר היתר1901 :
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  20ו 22 -לחוק אוויר נקי ,התשס"ח( 2008-להלן – החוק) ,הנני נותן בזה
היתר להפעלת מקור פליטה שפרטיו מפורטים להלן ,ומתנה אותו בתנאים:
פרטי מקור הפליטה:
מקור הפליטה :אסדת הגז "לוויתן" בהתאם לפרטים שצוינו בבקשה למתן היתר
הפליטה שהוגשה למשרד ביום  ,20.01.2019וההשלמות לבקשה מיום ,24.3.2019
מיום  11.4.2019ומיום  20.6.2019ומיום ( 5.9.2019 - 1.9.2019להלן – מסמכי
הבקשה).
בעל מקור הפליטה :חברת נובל אנרג'י מדיטרניאן לימיטד ח.פ,560017162 .
מנהל המפעל וכל אדם אחר הנכלל בהגדרת "בעל מקור פליטה" בחוק ,לפי
העניין.
כתובת מקור הפליטה 10 :ק"מ מערבית מקו החוף של מושב נחשולים ודור.
משרדי מקור הפליטה אריק איינשטיין  ,1ת.ד  3300הרצליה ,מיקוד .4613102
סיווג מקור הפליטה :סעיפים  1.2ו .1.1 -בתוספת השלישית לחוק אוויר נקי,
התשס"ח2008-
אסדת לוויתן ,רקע כללי :אסדת ההפקה והטיפול בגז "לוויתן" ממוקמת במתחם
ימי צפוני כ 10 -ק"מ מקו החוף של מושב נחשולים ודור ,בהתאם לשטח המיועד
להקמת מתקני טיפול בגז טבעי ,ע"פ תמ"א  37ח' .האסדה מורכבת ממבנה נושא
קבוע ( )Jacketהמקובע בעזרת כלונסאות לקרקעית הים ,על גביו מותקנים
הסיפונים ( )Decksעם המתקנים השונים .אל האסדה יוזרם גז וקונדנסט (המכיל
פחממנים נוזליים) ,מים משכבות מאגר וכימיקלים שונים המשתתפים בתהליך
הפקה ממאגר לוויתן המרוחק כ 120 -ק"מ צפון מערבית לאסדה .מאסדת לוויתן
יובל הגז המטופל באמצעות צנרת ימית ויבשתית דרך תחנת הגפה חופית עד
לתחנת ההשקה הקיימת של חברת נתג"ז באזור הישוב דור .כמו כן ,קונדנסט
אשר יטופל וייוצב על האסדה יובל אף הוא באמצעות צנרת ימית ויבשתית ,דרך
תחנת הגפה החופית לשימוש בבית הזיקוק בחיפה או למתקן אחר ככל שיאושר
מראש ובכתב .תקופת ההפקה המשוערת היא כ 30 -שנה.
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אסדת לוויתן מתוכננת בשלב הראשון (שלב א') לאפשר הפקה וטיפול בגז טבעי
בהיקף של  1,200מיליון רגל מעוקב סטנדרטי ליום ( )MMSCF/dעבור שימוש
בשוק המקומי ומדינות שכנות ובשלב השני (שלב ב') בכמות נוספת של 900
 MMSCF/dגז טבעי ,עבור ייצוא וגיבוי לשוק מקומי ,סה"כ בשני השלבים
.2,100 MMSCF/d
3
כמות הקונדנסט הצפויה להיווצר משלב א' הנה  ,572 m /dמשלב ב'  430וסה"כ
 1,002 m3/dמשני השלבים (שלב א  +ב).
מערכות הייצור העיקריות אשר יותקנו על האסדה הם :מערכות להפרדת נוזלים,
ייבוש הגז ודחיסתו ,מערכות לטיוב וייצוב הנוזלים (קונדנסט) ,מערכת להשבת
גזים ( ,)FGRUמכלי אחסון נוזלים ,מערכות חרום לשחרור לחץ של גזים (לפידים
 ,)HP, LPמערכת טיפול במי מוצר ,מערכות עזר ליצור חשמל וטיפול בשפכים
ופסולת .באסדה יותקנו מערכות לניטור רציף ובקרה על פליטות מזהמים
לאוויר.
מקורות הפליטה לאוויר מהאסדה הם:
מקורות פליטה מוקדיים:
)- 7 X Heat Medium Heater 1-7 (21 MWth each, 147 MWth total
- 3 X Booster Gas Compressor Turbine No. 1-3 (56 MWth each, 168 MWth
)total
- 3 X Main Power Generator Turbine No. 1-3 (24 MWth each, 72 MWth
)total
)- 2 X Emergency Diesel Generator 1-2 (1.6 MWth each, 3.2 MWth total
- 3 X Platform Crane No. 1-3
- 3 X Firewater pump No. 1-3

מקורות פליטה בלתי מוקדיים  -רכיבי ציוד:
פליטות לא מוקדיות מרכיבי ציוד ובהם מגופים ,ברזים ,משאבות ,מדחסים,
חיבורי צנרת וכו'.
לפידים:
באסדה יותקנו שני לפידים ( )LP, HPהמיועדים לשריפת פחמימנים עבור מצבי
תחזוקה וחרום בלבד .בלפידים תופעל בכל עת להבת פיילוט.
התנאים בהיתר הפליטה:
הגדרות

.1

"בעל מקור פליטה"" ,דיגום"" ,דלק"" ,היתר פליטה"" ,הטכניקה המיטבית
הזמינה"" ,הממונה"" ,זיהום אוויר"" ,זיהום אוויר חזק או בלתי סביר",
"מזהם"" ,מקור פליטה"" ,מקור פליטה טעון היתר"  -כהגדרתם בחוק
אוויר נקי ,התשס"ח – ;2008
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"אמצעי טיפול"  -אמצעי להפחתת ריכוז או כמות מזהמי אוויר מתוך גזי
הפליטה ,שיעמוד בטכניקה המיטבית הזמינה ,ע"י איסוף ,ספיגה ,סינון,
ספיחה ,דחיסה והשבה ,שריפה וכיוצא באלה ובכלל זה מערכת ה;FGRU-
"גז פליטה"  -גז המשתחרר לאוויר ,לרבות חומרים מוצקים ,נוזלים וגזים
הנישאים בו או תערובת שלהם;
"זרם באר"  -הזרם המגיע מהבאר לאסדה ומכיל את הגז והנוזל;
"חומרים בעלי סיכון גבוה"  -כל אחד מהחומרים המפורטים להלן
המוגדרים בקבוצות הסיווג במסמך :T.A. luft 2002
נוזלים הכוללים  1%או יותר של אחד מהחומרים הבאים:

(א)

 )1חומרים אורגנים מקבוצה  Iבפרק ;5.2.5
 )2חומרים מסרטנים מקבוצה  ,Iמקבוצה  IIאו מקבוצה  IIIבפרק
;5.2.7.1.1
 )3חומרים הפוגעים ברבייה בפרק .5.2.7.1.3
נוזלים הכוללים ריכוז של  10מ"ג/ק"ג או יותר של אחד מהחומרים

(ב )

הבאים:
 )1חומרים מסרטנים מקבוצה  Iבפרק ;5.2.7.1.1
 )2חומרים בעלי השפעות מוטגניות בפרק .5.2.7.1.2
"חומרים נדיפים"  -חומרים אורגנים בעלי לחץ אדים הגבוה או שווה ל-
 0.01 KPaאו חומרים אנאורגניים בעלי לחץ אדים הגבוה או שווה ל-
 ,0.3 Kpaלמעט מים ,בטמפרטורה של  20מעלות צלזיוס או בטמפרטורה
המרבית בתנאי אחסון והשימוש בהם באם זו גדולה מ 20 -מעלות צלזיוס.
"יחידת ייצור אנרגיה"  -מתקן המיועד לייצור אנרגיה באמצעות שריפת
דלק;
"פליטות לא שגרתיות"" ,מקור פליטה מוקדי"" ,מקור פליטה לא מוקדי"-
כהגדרתם וכמשמעותם בתקנות אוויר נקי (היתרי פליטה) ,התש"ע2010-
(להלן – תקנות היתרי פליטה);
"מערכת ניטור רציף"  -מערכת המודדת ,רושמת ,ואוגרת נתונים באופן
רציף;
"מק"ת"  -מטר קוב של גזי פליטה המחושב בתנאים תקניים :גז יבש;
טמפרטורה  ;273.15Kלחץ  3% ,101.3 KPaחמצן במחממים ו15%-
בטורבינות הגז ביחידות מיליגרם למטר מעוקב תקני (להלן
מ"ג/מק"ת);
"נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה"  -נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה -
 , 2002על עדכוניו מעת לעת ,המפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת
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הסביבה;
"נוהל ניטור רציף בארובה"  -נוהל ניטור רציף בארובה ,על עדכוניו מעת
לעת ,המפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה;
"נוהל " - "LDARנוהל ביצוע תכנית לאיתור וטיפול בדליפות במרכיבי ציוד
( ,")LDARעל עדכוניו מעת לעת ,המפורסם באתר האינטרנט של המשרד
להגנת הסביבה;
"ניטור רציף"  -מדידה ורישום אוטומטיים באמצעות מכשיר למדידה רציפה
של ערכים נמדדים;
"סקר תהליכים"  -סקר התהליכים הנכלל במסמכי הבקשה;
"ערכי פליטה"  -ריכוזי פליטה מרביים של מזהמי אוויר הקבועים בטבלה
א';
"רכז איכות אוויר"  -רכז איכות האוויר או מפקח הגנת הסביבה הימית של
המשרד להגנת הסביבה ,שהוסמך כממונה לעניין הוראות החוק ,כולן או
חלקן;
"שלב א'"  -הפקה לצורך אספקת גז לשוק מקומי ומדינות שכנות .בשלב זה
יופעלו  4מחממים  +מחמם נוסף לגיבוי (.)Heat Medium Heater
"שלב ב'"  -הרחבת הפקת הגז לצורך ייצוא או גיבוי למשק המקומי.
בשלב זה יופעלו  6מחממים  +מחמם נוסף לגיבוי (.)Heat Medium Heater
בנוסף ,יותקנו ויופעלו יחידות המדחסים ( Booster Gas Compressor
.)Turbine
"תוכנית  - "LDARתוכנית לאיתור וטיפול בדליפות מרכיבי ציוד (;)LDAR

"-)Texas Commission on Environmental Quality guidelines ( "TCEQ
סוכנות איכות הסביבה במדינת טקסס ,ארה"ב;
" - "28VHPשיטה לביצוע תוכנית  LDARבהתאם למפורט במסמך של
סוכנות איכות הסביבה במדינת טקסס ,ארה"ב (:)TCEQ
"Texas Commission on Environmental Quality, Air Permit Technical
Guidance for Chemical Sources, Fugitive Guidance APDG 6422 v.2,
"2018

" - )Fuel Gas Recovery Unit( "FGRUמערכת לדחיסת גזים והשבתם כ-
;FUEL GAS
" -"HP FLARE, LP FLAREלהלן לפיד ,לפידים המשמשים כאמצעי טיפול
במצבי תקלה וחירום;
" - "T.A. Luft 2002מסמך ההנחיות הטכניות לשמירה על איכות אוויר
) (T.A. Luftהנוסח המתורגם לאנגלית מה 24-ביולי  ,2002של המיניסטריון
הפדראלי לאיכות הסביבה בגרמניה ,המפורסם באתר האינטרנט של
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המשרד להגנת הסביבה; לרבות עדכון בערכי הפליטה בהתאם לפרסומם
הרשמי;
"תקופת הרצה" – הפעלה ראשונית ,חד פעמית ,מוגבלת בזמן ,של מתקנים
חדשים ,לצורך הכנסתם לפעילות מסחרית .במסגרת ההרצה מוזרם
לראשונה גז מהחוף וזרם הבאר אל מתקני האסדה עד להכנסתם לפעילות
מסחרית;
"הפעלה מסחרית" – הפעלת מתקני האסדה לצורך ייצור מסחרי;
כללי

.2

(א)

מסמכי הבקשה מהווים חלק בלתי נפרד מהיתר הפליטה .בכל מקרה

של סתירה בין תנאים אלה לבין מסמכי הבקשה ,גוברים התנאים.
(ב )

התנאים בהיתר זה חלים על המתקנים ,התהליכים ,אמצעי הייצור

והיקפי הפעילות ,שצוינו במסמכי הבקשה.
(ג)

בעל מקור הפליטה לא יפעיל מתקנים ופעילויות שלא נכללו בסקר

התהליכים ולא נקבעו להם תנאים בהיתר זה .במקרה שמתקן או פעילות
עתידיים שנכללו בסקר התהליכים ונקבעו להם תנאים בהיתר אך לא
קיימים או מופעלים במועד הוצאת ההיתר ,בעל מקור הפליטה יודיע בכתב
לרכז איכות האוויר לפחות שבועיים מראש לפני מועד ההפעלה המתוכנן.
בעל מקור הפליטה ינקוט בצעדים ובאמצעים הדרושים לצורך ניהול
(ד )
מיטבי של צריכת אנרגיה במקור הפליטה לרבות זיהוי וצמצום צריכת
אנרגיה הנובעת מתפעול ,תחזוקה ,או תקלות ,בהתאם לטכניקה המיטבית
הזמינה במסמך הייחוס ב.Energy Efficiency BREF-
(ה)

בעל מקור פליטה יסמן את כל המכלים ,המתקנים והארובות

במקור הפליטה ,לצורך זיהויים ,בהתאם לתיוג המופיע בסקר תהליכים.
סימון מתקנים חדשים יעשה בעת התקנתם .בעל מקור הפליטה יבטיח
תחזוקה נאותה של הסימון כך שהתיוג עליהם יהיה ברור וגלוי לעין בכל
עת.
(ו)

בכל מקרה של תקלה הגורמת או העלולה לגרום לחריגה מערכי

הפליטה ,יפעל בעל מקור הפליטה לתיקון התקלה מיד עם גילויה וינקוט
בכל הצעדים והאמצעים הנדרשים להפסקת החריגה מערכי הפליטה,
לרבות צמצום תהליכי הטיפול בגז ,הפסקת תהליכים ,הפסקת פעילות
מתקנים וכו'.
(ז )

בעל מקור הפליטה יתחזק את כל מתקני הייצור באסדה ,לרבות

מתקני הגיבוי והחירום בהתאם להוראות היצרן .בהעדר הוראות יצרן יבצע
תחזוקה נאותה לשם פעולה מיטבית של המתקנים וכל זאת על פי נוהל
הפעלה תחזוקה ובקרה .נוהל ,כאמור ,יוגש לרכז איכות אוויר לפי דרישה.
(ח)

בעל מקור הפליטה יבצע דיגומים ואנליזות בהתאם לדרישות היתר

זה לפי שיטה תקנית .לא נמצאה שיטה תקנית ,יבוצע לפי תכנית חלופית על
פי סטנדרטים מחמירים שתוגש ותאושר מראש ובכתב על ידי הממונה.
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(ט)

"תכנית הרצה"  -תכנית המפרטת את שלבי ההרצה השונים של כלל

מרכיבי האסדה עד להפעלה מסחרית של מקור הפליטה .תקופת ההרצה
תסתיים במועד כפי שיקבע בתכנית ההרצה שתאושר ע"י הממונה;
פליטות לאוויר

.3

מניעת פליטות לא
שגרתיות

.4

מניעת ריח חזק או

.5

(א)

לא יפלטו גזי פליטה מתהליכי הייצור ומתהליכי שריפת דלקים

ממקורות פליטה מוקדיים ,אלא דרך הארובות המצוינות בטבלה א'
ובהתאם למגבלות וערכי הפליטה המצוינים לצידן.
(ב )

בעל מקור הפליטה ינקוט אמצעים תפעוליים וטכנולוגיים המהווים

את הטכניקה המיטבית הזמינה ,לצורך מניעה ו/או הפחתה של פליטת
מזהמי אוויר ממקור הפליטה ,בין אם ממקור פליטה מוקדי ובין אם
ממקור פליטה לא מוקדי ,בהתאם להוראות תנאים אלה.
(ג)

פליטת המזהמים הכוללת ממקור הפליטה בהפעלה שגרתית ,לא

תעלה על הכמויות המפורטות להלן ,עבור המזהמים הבאים:
()1

סך תרכובות אורגניות נדיפות שאינן מתאן (-)NMVOC
שלב א'  20 -טון/שנה
שלב ב'  30 -טון/שנה

()2

בנזן-
שלב א'  121 -ק"ג/שנה
שלב ב'  157 -ק"ג/שנה

(ד )

לא יפלט עשן שחור בגוון מס'  1בלוח מיקרורינגלמן או כהה ממנו

ממקורות פליטה מוקדיים במקור הפליטה ,למעלה מ 6 -דקות מצטברות
בשעה למעט בזמני הנעה ,הדממה ובדיקות כשירות.
(ה)

על אף האמור בסעיף קטן (א) ,לא יראו כחריגה מערכי פליטה

המקרים הבאים:
()1

בעת תקלה באמצעי טיפול בגזי פליטה כאמור בסעיף (;)8

פעולות תחזוקה  -על פי תכנית שאושרה מראש ובכתב על ידי
()2
רכז איכות אוויר;
()3

בעת ביצוע פעולות הרצה ראשונית של האסדה על פי שלבי

הפעלתה והרצת מתקנים חדשים ,על פי תכנית שאושרה מראש ובכתב
על ידי הממונה ובהתאם האמור בטבלה ב';
בעל מקור הפליטה יחזיק ויפעיל נהלים למניעת תקלות ותקריות.
(א)
הנהלים יכללו סוגי תקלות והפעולות אשר יינקטו לצורך צמצום ומניעתן.
נוהל ,כאמור ,יוגש לרכז איכות אוויר לפי דרישה.
(ב )

בעל מקור הפליטה יבצע בדיקה וריענון לנהלים המצוינים לעיל,

לפחות אחת לשנה ובכל אירוע של תקלה או תקרית העלולים לגרום
לחריגה מערכי פליטה או מערכי סביבה ,וככל ובוצע עדכון נוהל ,בעל מקור
הפליטה יגיש את הנוהל המעודכן לרכז איכות אוויר על פי דרישה.
(א)

בעל מקור הפליטה ינקוט בכל האמצעים הנדרשים לשם צמצום
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ומניעה של פליטת מזהמי אוויר העשויים לגרום לריח חזק או בלתי סביר

בלתי סביר

מחוץ לתחומי מקור הפליטה ,כגון על ידי ניתוב גזי פליטה העלולים לגרום
למטרדי ריח למתקני טיפול מתאימים ,או אחסון חומרים בעלי ריח
במתחמים סגורים ואטומים.
(ב )

בעל מקור הפליטה יכין ויגיש ,על פי דרישת רכז איכות האוויר,

ובהתאם להנחיותיו ,סקר ריח ותוכנית להפחתת ריח ,כמפורט להלן:
()1

סקר ריח לאיתור ומיפוי פליטות ממקור הפליטה של מזהמי

אוויר העשויים לגרום לריח .סקר כאמור יוכן לפי ההנחיות במדריך
לטיפול במפגעי ריח המפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת
הסביבה על עדכוניו מעת לעת ובהתאם לתוכנית שתוגש לאישור רכז
איכות האוויר;
()2

הצעת תכנית לטיפול והפחתה פליטות ממקור הפליטה של

מזהמי אוויר העשויים לגרום לריח (להלן -תכנית להפחתת ריח),
תכנית כאמור תוכן בהתאם לתוצאות ומסקנות סקר הריח ותכלול
אמצעי טיפול והפחתה ,לוחות זמנים לביצוע וכדומה.
(ג)

בעל מקור הפליטה יגיש לאישור את סקר ריח ותוכנית להפחתת

ריח ,כאמור בסעיף קטן (ב) לעיל ,במועד שקבע רכז איכות האוויר ואם לא
קבע כן תוך שלושה חודשים מיום אישור התכנית לביצוע סקר הריח
כאמור .סקר ריח ותו כנית להפחתת ריח שהוגשו יתוקנו ע"פ הערות והנחיות
רכז איכות האוויר ויוגשו שוב במועד שקבע.
בעל מקור הפליטה יבצע תכנית לטיפול והפחתת פליטות ממקור
(ד )
הפליטה של מזהמי אוויר העשויים לגרום לריח ,כפי שאושרה על ידי רכז
איכות האוויר.
שימוש בדלקים

.6

(א)

בעל מקור הפליטה יעשה שימוש בדלק מסוג גז טבעי בלבד ביחידות

ייצור האנרגיה:
,EAP-3040 ,EAP-3030 ,EAP-3020 ,EAP-3010 ,EAP-3000
,ZZZ-8690 ,ZZZ-8680 ,ZZZ-8670 ,EAP-3060 ,EAP-3050
.ZZZ-9080 ,ZZZ-9030 ,ZZZ-9020
הפעלת דיזל גנראטור ,משאבות כיבוי אש כמפורט בטבלה א' ,תתבצע
(ב )
באמצעות סולר (בהתאם לת"י ( 107חלק  .)1הפעלת דיזל גנרטור ומשאבות
כיבוי אש לצורך תחזוקה וכשירות ,תבוצע בהתאם לתוכנית הפעלה שנתית,
אשר תוגש לרכז איכות אוויר עד ליום  15לנובמבר בכל שנה קלנדרית
ובהתייחס לשנה העוקבת.
(ג)

על אף האמור בסעיף קטן (א) ,בעל מקור הפליטה יהיה רשאי לשרוף

ביחידות ייצור EAP- ,EAP-3030 ,EAP-3020 ,EAP-3010 ,EAP-3000
 EAP-3050 ,3040ו ,EAP-3060 -חומרים אורגנים נדיפים שמקורם ב-
 FGRUוממערכות לחץ נמוך.
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אמצעי טיפול בגזי
פליטה

.7

(א)

בעל מקור הפליטה יפעיל את כל אמצעי הטיפול במקור הפליטה,

בכל עת בה מופעלים מתקני הייצור אליהם הם מחוברים.
(ב )

בעל מקור הפליטה יתקין ויפעיל מערכת  FGRUלצורך דחיסת גזים

והשבתם למערכת ה FUEL GAS -ביחידות ייצור ,EAP-3010 ,EAP-3000
 EAP-3060 ,EAP-3050 ,EAP-3040 ,EAP-3030 ,EAP-3020וכן
יחזיק מערכת  FGRUנוספת לצורך גיבוי.
(ג)

במקרה של תקלה במתקן ה ,FGRU -בעל מקור הפליטה יפעיל את

מערכת הגיבוי מסוג  FGRUויגיש לא יאוחר מ 14 -ימים מיום גילוי
התקלה ,דו"ח המנתח את הסיבות לתקלה ,אמצעים שננקטו ויינקטו
למניעת הישנותה .כמו כן ,תוגש תכנית מפורטת הכוללת לוח זמנים לתיקון
התקלה לאישור רכז איכות אוויר ויפעל בהתאם להנחיותיו.
(ד )

על אף האמור בסעיף (ב) ,במקרה של תקלה בשתי מערכות ה,FGRU-

בעל מקור הפליטה יפנה את הפליטות ממערכות הלחץ הנמוך באסדה ללפיד
 LPכמפורט בסעיף (12ב) .צפויה התקלה להימשך מעבר ל 72 -שעות ,בעל
מקור הפליטה יגיש בתוך פרק זמן זה תכנית לתיקון התקלה הכוללת לוח
זמנים מפורט לאישור הממונה ויפעל בהתאם להנחיותיו.
(ה)

בעל מקור הפליטה יבצע דיגום של ריכוז הבנזן בגזים המופנים

ללפיד ה LP -בכל הזרמה ללפיד .בהזרמה ללפיד העולה מעבר ל 72 -שעות,
תדירות הדיגום תיקבע במסגרת התכנית ,כאמור ,בסעיף קטן (ד).
(ו)

בעל מקור הפליטה יפנה את הפליטות ממערכות הלחץ הגבוה

באסדה לטיפול בלפיד ה ,HP -כמפורט בסעיף (12א).
(ז )

פליטות מיחידות ה KAH 9850 ,KAH-9840 PIGGING -ו-

 ,KAH 9710/9750בעת ניקוי צנרת הגז וצנרת הקונדנסט ,יופנו ללפיד ה-
.HP
(ח)

במקרה שלא ניתן להפעיל אמצעים לטיפול בגזי פליטה ,לרבות

 FGRU ,DLE burnerולפידים ,בשל השבתתם לצורך תחזוקה ,יפסיק בעל
מקור הפליטה את פעילות מתקן המחובר לאמצעי הטיפול ולא יאפשר
פליטה של מזהמים ממנו.
(ט)

על אף האמור בסעיף קטן ( 12ב) ,תותר הפעלת מקור הפליטה ללא

זמינות לפיד ה LP-בעת טיפול עקב תקלה או השבתה מתוכננת לצורך
תחזוקה ,לפרק זמן שלא יעלה על  48שעות לאירוע ו 144-שעות מצטברות
בשנה קלנדרית ובלבד שמערכות ה FGRU -פועלות באותה עת.
(י)

בעל מקור הפליטה יתחזק את אמצעי הטיפול בגזי הפליטה ובכללן

מערכות ה FGRU -בהתאם להוראות היצרן ובהעדר הוראות יצרן יבצע
תחזוקה נאותה לשם פעולה מיטבית של האמצעים וכל זאת על פי נוהל
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הפעלה תחזוקה ובקרה .נוהל כאמור יוגש לרכז איכות אוויר לפי דרישה.
תקלה

.8

מערכת התרעה

.9

מכלי אחסון

.10

(א)

על אף האמור בסעיפים (2ו) ו(3-א) ,בעת תקלה ביחידות ייצור

האנרגיה  ZZZ-8690 ,ZZZ-8680 ,ZZZ-8670הגורמת או העלולה לגרום
לחריגה מערכי הפליטה או לפליטת זיהום אוויר חזק או בלתי סביר ,רשאי
בעל מקור הפליטה להפעילן ,למשך  24שעות בלבד מגילוי התקלה כאמור
בכפוף לביצוע הפעולות הבאות:
()1

ידווח לרכז איכות אוויר ולמוקד סביבה בטלפון  ,*6911באופן

מידי על תקלה וינקוט מיידית בכל האמצעים לתיקון התקלה.
()2

ינקוט בכל האמצעים להפחתת זיהום אוויר ולמניעת חריגה

מערכי הפליטה.
(ב )

על אף האמור בסעיף קטן (א) בעל מקור פליטה רשאי להפעיל את

יחידות הייצור בעת תקלה מעבר ל 24 -שעות בכפוף להודעה מראש ובכתב
ואישור רכז איכות אוויר ,ובלבד שלא יעלה על  120שעות מצטברות בשנה
לכלל מתקני הייצור.
בעל מקור הפליטה יתקין ויפעיל מערכת ממוחשבת להתרעה
(א)
שתשודר לחדר הבקרה במערכות ובמתקנים הבאים (להלן -מערכת
התרעה):
()1

קריאת ערכי פליטה גבוהים מהמפורטים בטבלה א' במכשירי

הניטור הרציף;
תקלה או פעולה לא תקינה במתקני האסדה הגורמת או עלולה
()2
לגרום לחריגה מערכי הפליטה;
()3

תקלה או פעולה לא תקינה באמצעי הטיפול בגזי הפליטה

הגורמת או עלולה לגרום לחריגה מערכי הפליטה;
()4

תקלה או פעולה לא תקינה של מערכות ה;FGRU -

()5

תקלה או פעולה לא תקינה במכשירי הניטור הרציף;

()6

תקלה או פעולה לא תקינה של הלפידים  HPו;LP-

בעל מקור הפליטה יחזיק את מערכות ההתרעה במצב תקין בכל עת
(ב )
ובכל מקרה של תקלה ינקוט בכל האמצעים הדרושים לתיקונה באופן
מיידי .נמשכה התקלה מעבר ל 24 -שעות בעל מקור הפליטה יבצע בקרה
יומית על המערכות המחוברות למערכת ההתרעה וידווח באמצעות דו"ח
יומי לרכז איכות אוויר ובהתאם להנחיותיו.
(ג)

בעל מקור הפליטה יתעד וישמור נתוני התרעות במערכת הממוחשבת

לתקופה של חמש שנים לפחות ויציגם לרכז איכות האוויר לפי דרישה.
(א)

אחסון חומרים במכלים יתבצע כפי שפורט בסקר התהליכים לרבות

בעניין סוג החומר ,אופן האחסון ותיוג המכל.
מכלי האחסון המפורטים בטבלה ה' יעמדו בדרישות מסמך הייחוס
(ב )
האירופאי ה ,ES Bref-על עדכוניו מעת לעת.
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(ג)

בעל מקור הפליטה יתקין ויפעיל במכלי האחסון המפורטים בטבלה

ה' מדי מפלס ואמצעים למניעת מילוי יתר של המכלים.
(ד )
ארובות

.11

לפידים

.12

טיפול בפליטות ממכלי האחסון יהיה בהתאם למפורט בטבלה ה'.

הארובות המפורטות בטבלה א' ואשר נדרשות בדיגום יעמדו
(א)
בדרישות נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה על עדכוניו מעת לעת .הנגישות
לפתחי הדיגום תתאפשר ותישמר בכל עת.
(ב )

בעל מקור פליטה לא יפעיל מתקן ייצור המחובר לארובה הנדרשת

בדיגום שאינה עומדת בדרישות נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה.
בעל מקור פליטה יבטיח את התקינות ,הבטיחות והנגישות של
(ג)
הארובות במקור הפליטה באופן המאפשר ביצוע בדיקת מזהמי אוויר בכל
עת ,לרבות על ידי הממונה ,המפקח ,רכז איכות אוויר או מי מטעמם,
וכמפורט להלן -
יערוך ויחזיק בכל עת רשימה של כל האמצעים הנדרשים לצורך
()1
ביצוע בדיקת מזהמי אוויר בארובות מקור הפליטה ,לרבות אמצעי
בטיחות ,אמצעים טכניים ואמצעים אחרים.
()2

יחזיק בכל עת את כל אמצעי הבטיחות ,האמצעים הטכניים

ואמצעים אחרים הנדרשים לביצוע של בדיקת מזהמי אוויר בארובות
מקור הפליטה בכל עת.
(א)

בעל מקור הפליטה יפעיל את לפיד ה HP -לשריפת גזים המופנים

אליו כמפורט בתרשים מס'  ,1בתנאים המפורטים להלן:
()1

בעל מקור הפליטה יפעיל את לפיד ה HP -רק בעת פעילות לא

שגרתית הכוללת מקרי חירום ,תחזוקה והשבתה מתוכננת של האסדה.
הפעלת הלפיד בעת תחזוקה תהיה בהתאם לתוכנית שתוגש לאישור
רכז איכות אוויר מראש ובכתב.
()2

לפיד ה HP -יאפשר שריפת גזים הנשלחים אליו בספיקה של עד

 ,2,100 Mmscf/dהצפויה לפי תרחיש תקלה כוללת של כלל מהמתקנים
המחוברים ללפיד ,כמפורט בתרשים .1
()3

עבור כל אירוע של הפעלת לפיד ה ,HP -בעל מקור פליטה יבצע

תחקיר למציאת סיבת האירוע ,בהתאם להנחיות רכז איכות אוויר
וידווח על ממצאי התחקיר באמצעות דוח מפורט בתוך  14ימים ממועד
התרחשותו.
(ב )

בעל מקור הפליטה יפעיל את לפיד ה LP -לשריפת גזים המופנים

אליו כמפורט בתרשים מס'  ,2בתנאים הפורטים להלן:
()1

בעל מקור הפליטה יפעיל את לפיד ה LP -לשריפת גזים רק בעת

פעילות לא שגרתית הכוללת תקלה בהתאם לסעיף (7ד) ,לרבות מצבי
אתחול ראשוני ותחזוקה .הפעלת הלפיד בעת תחזוקה תהיה בהתאם
לתוכנית שתוגש לאישור רכז איכות אוויר מראש ובכתב.
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()2

בעל מקור הפליטה יתקין מערכת בקרה הרושמת כל פתיחה של

ברז  XV 1951המשמש להפניית גזים אל לפיד .LP
(ג)

בלפידים  HPו LP -יתקיימו התנאים הבאים:
קיום להבת פיילוט ,אשר תאפשר שריפה מיידית של הגזים
()1
אשר ישלחו ללפידים;
שריפה ביעילות של  99%ונטולת עשן;

()2

ניטור ומעקב רציף אחר פעילות כל הלפידים יתבצע בכל עת
()3
בחדר הבקרה שבמקור הפליטה על פי הדרישות הבאות:
ניטור רציף באמצעות מכשיר למדידת הספיקה הנפחית של
(א)
כל הגזים המנותבים לכל לפיד;
(ב)

ניטור רציף של להבת הלפיד ועשן הנראה לעין מהלפיד

באמצעות מצלמות וידאו צבעוניות המקליטות ומשדרות למסך
בחדר הבקרה במקור הפליטה בכל שעות היממה .הנתונים
ישמרו תקופה של חמש שנים;
חיווי לזיהוי תקינות להבת הפיילוט כאמור בסעיף קטן
(ג)
(ג)(;)1
דיגום ארובה
תקופתי

.13

(א) דיגום ארובות יבוצע ,לפי נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה ,על ידי
מעבדות אשר הוסמכו ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לפי חוק
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ,התשנ"ז –  1997לביצוע דיגום
בארובות.
(ב)

בעל מקור הפליטה יבצע דיגומים תקופתיים בכל הארובות במקור

הפליטה הנדרשות בדיגום ,בתדירות הקבועה בטבלה א' ,לצורך בדיקת
פליטת מזהמים המנויים לצד אותן ארובות בטבלה האמורה.
נמצאה חריגה מערכי הפליטה ,יפעל בעל מקור הפליטה לאיתור
(ג)
ותיקון התקלה ,לאחר מכן ובהתאם להוראת רכז איכות אוויר יבצע דיגומי
ארובה נוספים עד לעמידה בערכי הפליטה המפורטים בטבלה א'.
(ד) בעל מקור הפליטה יגיש תכנית שנתית לדיגום ארובות בהתאם
לנוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה לאישור רכז איכות אוויר לא יאוחר
מחודש לפני מועד הדיגום הראשון המתוכנן ,וימסור הודעה בכתב שבוע
לפני ביצוע כל דיגום .מועד כל דיגום מתוכנן יתואם מול רכז איכות
האוויר.
(ה)

בעל מקור הפליטה יבצע את הדיגומים בתנאי עבודה של פליטה

מרבית אופיינית של יחידת הייצור הנבדקת ,ויספק למעבדה הדוגמת פלט
מודפס של נתוני הייצור ,לרבות הספק הייצור ,בזמן ביצוע הדיגום
ובשלושת הימים שקדמו לביצוע הדיגום שיצורף לדו"ח הדיגום.
בעל מקור הפליטה יגיש לרכז איכות אוויר דוח דיגום ארובה במדיה
(ו)
אלקטרונית ,בתוך  30ימים מיום ביצוע הדיגום ובהתאם לאמור בנוהל
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בדיקת מזהמי אוויר בארובה.
תוצאות הדיגום כמפורט בסעיף (14ד) ידווחו לממונה בתוך  14יום
(ז)
מיום הדיגום.
(ח)

בחישוב ריכוז מזהמי האוויר בארובה ,לא יבוא בחשבון האוויר

המוזן לארובה במטרה לדלל או לקרר את גזי הפליטה.
(ט)

בעל מקור הפליטה יבצע דיגום להרכב החומר האורגני בגזי פליטה

מארובות (EAP- ,EAP-3030 ,EAP-3020 ,EAP-3010 ,EAP-3000
 )EAP-3060 ,EAP-3050 ,3040הדיגום יכלול את ריכוז החומרים
אורגניים מקבוצות  ,C3-C20הדיגום יבוצע בחודש הראשון להפעלה
מסחרית ולאחר שישה חודשים מיום הדיגום הראשון וממצאיו ידווחו לרכז
איכות האוויר ולממונה בתוך  30יום מיום הדיגום .במקרה של עיכוב קבלת
תוצאות הדיגום ,ככל והעיכוב אינו בשליטת בעל מקור הפליטה ,בעל מקור
הפליטה יעדכן את הממונה אשר ישקול את הארכת המועד הקבוע בסעיף
זה .שיטת הדיגום תוגש מראש ובכתב לאישור רכז איכות האוויר .לאחר
קבלת ממצאי הדיגומים בעל מקור הפליטה יפעל בהתאם הנחיות הממונה.
.14
ניטור רציף

בעל מקור הפליטה יעביר את נתוני הניטור הרציף בדרך ובמועד
(א)
שהממונה יורה עליהם.
(ב )

בעל מקור פליטה יתקין ויפעיל מערכות ניטור רציף בארובות:
( )1לפידים  LPו.HP -
( )2ארובות

,EAP-3030 ,EAP-3020 ,EAP-3010 ,EAP-3000

. EAP-3060 EAP-3050 ,EAP-3040
( )3ארובות .ZZZ-8670, ZZZ-8680, ZZZ-8690
בעל מקור הפליטה יתקין ויפעיל בארובות המפורטות בסעיף קטן
(ג)
(א)( )1מכשירי ניטור רציף כמפורט בסעיף (12ג)(.)3
(ד )

בעל מקור הפליטה ,יתקין ויפעיל בארובות המפורטות בסעיף קטן

(א)( )2מכשירי ניטור רציף לקביעת הפרמטרים הבאים :אחוז חמצן,
טמפרטורה ,לחץ ,תכולת מים בגז הפליטה ספיקת גזי הפליטה ו.TOC -
על אף האמור בסעיף קטן (ד) ,במידה ולא ניתן להפעיל את מערכת
(ה)
הניטור במועד ההפעלה המסחרית ,יבצע בעל מקור הפליטה דיגום יומי של
 ,TOCעד למועד התקנת מערכת הניטור הרציף בארובות ולא יאוחר מיום
.30.3.2020
בעל מקור הפליטה ,יתקין ויפעיל בארובות המפורטות בסעיף קטן
(ו)
(א)( )3מכשירי ניטור רציף לקביעת הפרמטרים הבאים :אחוז חמצן,
טמפרטורה ,לחץ ,תכולת מים בגז הפליטה ספיקת גזי הפליטה ו.NOX -
(ז )

בעל מקור הפליטה יתקין ויפעיל מכשיר למדידה רציפה של ספיקת

הגז המוזן ממערכת ה FGRU -והגז המשמש כ ,Fuel Gas-ליחידות ייצור
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אנרגיה ,EAP-3040 ,EAP-3030 ,EAP-3020 ,EAP-3010 ,EAP-3000
.EAP-3060 ,EAP-3050
בעל מקור הפליטה יפעיל ,יתחזק ויכייל את מערכות הניטור הרציף
(ח)
בהתאם לנוהל ניטור רציף בארובה.
(ט)

בעל מקור הפליטה ידווח את נתוני הניטור הרציף בהתאם לאמור

בסעיף ( 24ד) להיתר זה .דיווח זה אינו גורע מחובתו של בעל מקור הפליטה
כאמור בסעיף(14א).
בעל מקור הפליטה יחזיק את מערכת הניטור במצב תקין בכל עת.
(י)
ובתקלה ינקוט בכל האמצעים הדרושים לתיקונה באופן מיידי ולא יאוחר
מ 72 -שעות מגילוי תקלה ,למעט מקרים חריגים שיאושרו מראש ובכתב על
ידי רכז איכות האוויר .בעל מקור הפליטה ידווח על תקלה כאמור לממונה
ויפעל בהתאם להנחיותיו.
(יא) בעל מקור הפליטה יודיע בכתב לרכז איכות האוויר  24שעות לפחות
לפני תחילת ביצוע עבודות אחזקה יזומות ביחידות הייצור ,העלולות
להשפיע על הנתונים המתקבלים ממערכת הניטור .ההודעה תכלול הסבר
קצר על מהות העבודה היזומה ,מועד תחילתה וסיומה.
(יב)

נמצאו במהלך יממה יותר משלושה ערכים שעתיים ממוצעים שגויים

או שהערכים לא נרשמו כלל כתוצאה מתקלה או תחזוקה לקויה של מערכת
הניטור הרציף ,ידוגלו וייפסלו כל הנתונים שנמדדו במערכת האמורה
באותה יממה.
(יג) במקרה של תקלה או תחזוקה כמפורט בסעיף קטן (יב) החוזרת 10
יממות בשנה ,בעל מקור הפליטה ינקוט באופן מידי עם גילוי התקלה
בפעולות לשיפור אמינות מערכת הניטור הרציף לרבות החלפתה לפי
הוראות רכז איכות האוויר.
חישוב תוצאות
ניטור רציף

.15

חישוב תוצאות הניטור הרציף ובדיקת עמידה בערכי פליטה יעשו לפי
(א)
נוהל ניטור רציף בארובה ,המפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת
הסביבה ,במהדורה העדכנית שלו ,לרבות כמפורט להלן:
()1

חישוב ממוצע מדידות של שעה ומחצית השעה יחושב לפרקי

זמן המתחילים בשעה עגולה ומחציתה וחישוב ממוצע מדידות של
יממה יחושב לפרק זמן  24שעות המתחיל ב 24:00 -בלילה.
לעניין סעיף זה ממוצע תקף הוא ממוצע אריתמטי חצי שעתי
()2
או יממתי של ריכוז המזהם ביחידות מ"ג\מק"ת בהפחתת רווח בר
סמך לפי סוג המזהם כקבוע בנוהל ניטור רציף בארובה מוכפל בערך
הפליטה.
על אף האמור בסעיף (3א) ,תוצאות ניטור רציף שנעשו בשעות
(ב )
ההפעלה של המתקן המנוטר בניטור רציף לא יראו כחריגה מערכי הפליטה,
בכפוף לתנאים הבאים:
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( )1ממוצע תקף ליממה אינו עולה על ערכי הפליטה.
( )2ממוצע תקף לחצי שעה אינו עולה על פי שניים מערכי הפליטה.
נמצאה בדיגום חריגה מערכי הפליטה ,אף שתוצאת הניטור הרציף
(ג)
שנערך בעת הדיגום לא הצביעו על חריגה כאמור ,או אם קיימת סיבה אחרת
להניח כי תוצאות הניטור הרציף אינן מהימנות ,תוצאות הדיגום יקבעו
לעניין חריגה מערכי הפליטה.
איתור וטיפול
בפליטות מרכיבי
ציוד

.16

רכיבי ציוד
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(א)

בעל מקור הפליטה יגיש בתוך חודש מיום כניסת היתר הפליטה

לתוקף ,לאישור רכז איכות האוויר ,תוכנית

LDAR

בכל מתקני מקור

הפליטה בהם קיימים רכיבי ציוד הבאים במגע עם קונדנסט ומתנול בהתאם
לנוהל .LDAR
(ב )

בעל מקור הפליטה יבצע תוכנית  LDARשאושרה כאמור בסעיף קטן

(א).
(ג)

אופן ביצוע איתור וטיפול בדליפות מרכיבי ציוד ( )LDARלרבות

שיטות המדידה ,דרישות להתקני פריקת לחץ ( ,)PRDאופן חישוב הדליפות,
תיעוד ועריכת דו״חות ,תיקון דליפות ודרישות נוספות יבוצעו בהתאם
לקבוע בנוהל .LDAR
תדירות ביצוע תוכנית ה ,LDAR-תהיה בהתאם לשיטה ,28VHP
(ד )
טבלה  IIIוטבלה  Vבהנחיות  ,TCEQמידי שלושה חודשים יושלם ביצוע
מחזור בדיקה של כל רכיבי הציוד בכל הקטגוריות (.)3 ,2 ,1
בעל מקור הפליטה ידווח לרכז איכות האוויר בכתב באמצעות
(ה)
הדואר אלקטרוני כל רבעון עבור הרבעון הקודם ,על רשימת רכיבי הציוד
לרבות רכיבי הציוד בהם התגלתה דליפה ,ובין היתר ,דיווח על סבבי
התיקונים ,ביצוע בדיקות דליפות חוזרות והחלפת רכיבים ,על כל דליפה
בריכוז העולה על  500 ppmעבור רכיבי הציוד מקטגוריה  2ו 3 -ו1000 ppm -
עבור רכיבי ציוד מקטגוריה  .1הדיווח יוגש בהתאם לנוהל .LDAR
(ו)

בעל מקור הפליטה ימסור לרכז איכות האוויר ,הודעה בכתב על

מועד ביצוע תוכנית ה ,LDAR -שבועיים לפחות לפני תחילתו.
בעל מקור פליטה יבצע תחזוקה למניעת דליפות בלתי מוקדיות
(ז )
באמצעות מצלמה תרמית.
(ח)

בעל מקור פליטה יכין בתוך חודש מיום כניסת ההיתר לתוקף תכנית

לאיתור ותיקון תקלות ודליפות בלתי מוקדיות שהתגלו באמצעות מצלמה
תרמית ,כאמור בסעיף קטן (ז) לאישור רכז איכות אוויר ויפעל בהתאם
לתכנית המאושרת .התכנית תכלול את מיקומי הבדיקות ,תדירותן ,תיעודן
ואופן תיקון הדליפות אשר התגלו.
בעת החלפת משאבות ,ברזים ,שסתומים ,אטמים ומחברים במקור
הפליטה ,בהם זורמים חומרים נדיפים או חומרים בעלי סיכון גבוה,
לרכיבים חדשים ,יותקנו רכיבים אטומים לפליטת מזהמים בהתאם
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למפורט בטבלה ד' ולטכניקה המיטבית הזמינה או תקינה אחרת באישור
גז מכשירים
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" Instruments

בכתב ומראש מרכז איכות אוויר.
פתיחה וסגירה של שסתומים הידראוליים במקור הפליטה תבוצע באמצעות
שימוש באוויר דחוס ,או באמצעות מנועים חשמליים.

"gas
הפחתת פליטות
גזי חממה
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בעל מקור הפליטה יגיש לממונה בתוך שישה חודשים מיום כניסת ההיתר
לתוקף אומדן פליטות מתאן מכלל האסדה באופן שיורה עליו הממונה .בעל
מקור הפליטה יכין ויגיש תכנית להפחתת הפליטות לפי דרישת הממונה
לאישורו ויפעל בהתאם.

העברת נתונים
בזמן אמת
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בעל מקור הפליטה יעביר באופן ממוחשב ובזמן אמת ,לפי הנחיית

ניטור ודיגום
סביבתי
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(א)

הממונה ,את המידע והנתונים הבאים:
( )1נתוני מכשירי הניטור הרציף כאמור בסעיף 14
( )2מצב תקלה באמצעי לטיפול בגזי פליטה מתחילתה ועד סיומה;
העברת נתונים באופן ממוחשב ובזמן אמת ,כאמור בסעיף זה ,תועבר
(ב )
בהתאם להנחיות הממונה ,לרבות בעניין בקרת נתונים כגון :דיגול ,נירמול,
הורדת רווח בר סמך ,אופן הצגת הנתונים ואופן הדיווח.
בעל מקור הפליטה יודיע לרכז איכות אוויר על התרעה כאמור
(ג)
בסעיף (9א)( )5או גילוי אי תפקוד או תפקוד לקוי מסוג אחר בניטור הרציף,
תוך  24שעות .ההודעה תימסר בכתב.
(ד )

נתוני ניטור רציף שלא הועברו לרכז איכות האוויר או לא נקלטו

אצלו ,יועברו תוך  24שעות ביום עבודה ובתוך  24שעות -ביום הראשון
שלאחר שבת או חג ,ממועד ההתרעה על אי קבלת הנתונים כאמור בסעיף
(9א)( )5או ממועד הודעת על אי העברת נתוני הניטור כאמור.
(א)

בעל מקור הפליטה יפעל בהתאם להנחיות הממונה להקמת והפעלת

תחנות ניטור אוויר שהן חלק מהמערך הארצי על פי סעיף (7ז) לחוק אוויר
נקי ,התשס"ח .2008-נתוני הניטור הרציף יועברו באופן מקוון למשרד
להגנת הסביבה.
(ב) .22בעל מקור פליטה יבצע דיגום סביבתי על האסדה בהתאם להוראות
הממונה עבור המזהם בנזן:
( )1הדיגום הסביבתי יבוצע בתדירות של אחת לשבועיים לתקופה
של  12חודשים החל מתום תקופת ההרצה ,ולאחר מכן תדירות
הדיגום תיקבע על ידי הממונה.
( )2בהתאם לתוצאות הדיגום ,הממונה יבחן ויורה לבעל מקור
הפליטה ,ככל והדבר נדרש ,להתקין מערכת ניטור רציף על
האסדה עבור בנזן בכפוף לטכנולוגיה ישימה.
( )3בעל מקור הפליטה יגיש תכנית דיגום סביבתי לאישור הממונה
בתוך שבועיים מיום כניסת היתר הפליטה ויפעל על פיה.
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( )4בתוכנית הדיגום כאמור בסעיף קטן ( )3יפורטו שיטות הדיגום,
שם החברה הדוגמת וכן יצוינו על גבי מפת מקור הפליטה
נקודות דיגום מוצעות ע"י בעל מקור הפליטה .בהתאם להנחיות
הממונה להקמה והפעלה של תחנות ניטור.
מערכת ניהול
סביבתית

.22

רישום

.23

(א)

בעל מקור הפליטה יגיש לרכז איכות האוויר ,בתוך שלושה חודשים

מיום כניסת היתר זה לתוקף ,תכנית למערכת ניהול סביבתית של היבטי
איכות אוויר (להלן " -מערכת ניהול סביבתית") ,הכוללת לוחות זמנים
ואבני דרך ליישומה ,בהתאם להנחיות המפורטות להלן .בעל מקור הפליטה
יפעיל את מערכת הניהול הסביבתית בהתאם לאישור רכז איכות האוויר.
(ב )

בעל מקור הפליטה יפרסם באתר האינטרנט של החברה ,במקום

בולט ,הצהרה על המדיניות הסביבתית במקור הפליטה.
(ג)

בעל מקור הפליטה ימנה ממונה מטעמו בנושא הקמה ,יישום וניהול

מערכת סביבתית במקור הפליטה (להלן -ממונה הסביבה) .ממונה הסביבה
יהיה אחראי על כל אלה:
הקמת מערכת הניהול הסביבתית ,יישומה ועדכונה בהתאם
()1
למדיניות הסביבתית של בעל מקור הפליטה;
()2

דווח ועדכון של ההנהלה הבכירה לגבי ביצועי המערכת ,לרבות

המלצות לשיפור.
בעל מקור הפליטה יפרסם את פרטיו של ממונה הסביבה המפעלי
(ד )
באתר האינטרנט של מקור הפליטה ,כאיש קשר לתלונות ציבור בנושא
מפגעים סביבתיים הקשורים למקור הפליטה .כל תלונה שתוגש תיבדק
ותטופל ,ויערך רישום מסודר של כל תלונה שהתקבלה ,פרטיה ,מועד
הגשתה ואופן הטיפול בה.
בעל מקור הפליטה יישם ויעדכן נהלי עבודה ,תפעול ותחזוקה
(ה)
הרלוונטיים לשמירה על איכות הסביבה .נהלים כאמור יישמרו בתיק
נהלים ,וכן יישמרו בו:
()1

כל החלטה של הנהלת מקור הפליטה בהקשר הסביבתי;

עותק של כל מסמך אשר פורסם בפני כלל העובדים הקשור
()2
לאיכות הסביבה.
בעל מקור הפליטה ייקבע ויפעל ליישם תכנית לשיפור נושא איכות
(ו)
הסביבה במקור הפליטה.
(ז )

בעל מקור הפליטה יספק הדרכה שוטפת ומתועדת לעובדים או

ינקוט פעולות אחרות הקשורות לפעילות הסביבתית הקשורה למערכת
הניהול הסביבתית ,במטרה להעלות את המודעות לנושא בקרב עובדי מקור
הפליטה.
בעל מקור הפליטה ינהל רישום מלא של כל הפרטים המפורטים
(א)
להלן ,ישמור את הרישומים האמורים למשך  5שנים ,וימסור את הרישומים
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האמורים לרכז איכות האוויר ,לפי דרישה:
תוצאות ניטור רציף בממוצעים נמדדים כל חמש דקות וכן
()1
ממוצעים תקפים חצי שעתיים ,שעתיים ויממתיים ,לרבות אחוז חמצן,
טמפרטורה ,לחץ ,תכולת מים בגז פליטה וספיקת גזי הפליטה וספיקת
הדלק המוזן ליחידה.
()2

מועדי כיול מערכות ניטור רציף אוטומטי וחיצוני ,תוצאות

כיול ,תוצאות המבדקים הנדרשים בנוהל ניטור רציף ומסמכי כיול;
מועדי דיגום ארובות ,תוצאות דיגום הארובות ,לרבות דוחות
()3
הדיגום המלאים;
חריגות מערכי הפליטה לרבות מועדי החריגות ,משכן ,הסיבה
()4
להתרחשות כל חריגה ואופן הטיפול בה;
()5

מועדי תקלות באמצעי טיפול בגזי פליטה ,במערכת ניטור רציף,

משכן ,הסיבות שגרמו לתקלות ואופן הטיפול בהן;
()6

מועדי תחזוקה של יחידות הייצור ואמצעי הטיפול בגזי פליטה;

()7

מועדי תחזוקה וניקוי של צנרת הולכת הגז והקונדנסט

מהאסדה ליבשה באמצעות מולך (;)pig

דיווח

.24

()8

נתוני פתיחת ברז ;XV 1951

()9

שחרור גזים באמצעות פורקי לחץ;

בעל מקור הפליטה ידווח באופן מידי ולא יאוחר מ 24 -שעות ממועד
(א)
הגילוי ,לרכז איכות האוויר ,על כל חריגה או חשש לחריגה מערכי הפליטה,
נסיבותיה והפעולות שנקט לצורך הפסקתה ,וכן על כל תקלה כמפורט
בסעיף (9א).
(ב )

בעל מקור הפליטה יגיש לרכז איכות האוויר ,בהתאם לדרישותיו,

דוח מפורט אודות תקלות כאמור בסעיף קטן (א) בו יצוינו ,בין היתר ,מועד
התקלה ,סיבתה ,משכה והפעולות שננקטו לצורך תיקונה ומניעת הישנותה.
דוח כאמור יועבר לא יאוחר משבועיים לאחר גילוי התקלה ,או במועד אחר
אם הורה על כך רכז איכות האוויר מראש ובכתב.
בעל מקור הפליטה ידווח באתר האינטרנט של החברה במקום בולט,
(ג)
על כל תקלה הגורמת לפליטת מזהמים משמעותית וכן על פליטה חריגה
ומשמעותית הנראית לעין ,בתוך  12שעות מגילויה ביום עבודה רגיל ,ותוך
 12שעות ביום הראשון שלאחר סוף שבוע או חג.
(ד )

בעל מקור הפליטה יגיש לרכז איכות האוויר דו"ח חודשי לעניין

הניטור הרציף לגבי החודש שחלף ,ולא יאוחר מיום  15בחודש העוקב .הדוח
החודשי יכלול פרטים מדויקים ,מלאים ומעודכנים של סיכום תוצאות
הניטור הרציף לרבות:
()1

צריכת דלק בכל יחידת ייצור אנרגיה בהם מבוצע הניטור

הרציף;
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()2

זמינות מערכת הניטור הרציף במשך החודש באחוזים;

()3

ריכוז יממתי מרבי תקף שהתקבל במהלך החודש;

שלושה ריכוזים שעתיים תקפים גבוהים שהתקבלו במהלך
()4
החודש;
()5

מספר ריכוזים שעתיים תקפים שעלו על 200%-מערך הפליטה;

(ה)

דיווח חודשי של תוצאות הדיגום הסביבתי כאמור בסעיף (21ב)

(ו)

אנליזה דו חודשית של אחוז הבנזן בקונדנסט המיוצב .רכז איכות

אוויר רשאי לשנות תדירות זו במידה ומצא כי לא קיימים שינויים מהותיים
בהרכב הקונדנסט;
דוח של תוצאות בדיקה רבעונית של הרכב "זרם הבאר" הנכנס
(ז )
לאסדה; הבדיקה תכלול אנליזה של הרכב החומרים האורגניים והרכב
המתכות ב"זרם הבאר" ותכלול את המרכיבים הבאים  :ריכוז הבנזן ,ריכוז
הפחמימנים מקבוצה  ,C3-C20ריכוז ניקל ותרכובותיו ,ריכוז החומרים
מסרטנים מקבוצה  בסעיף  5.2.7.1.1במסמך  T.A Luft 2002וריכוז
המתכות מקבוצה  בסעיף  5.2.2במסמך  .T.A Luft 2002בעל מקור
הפליטה יגיש בדוח הבדיקה גם את שיטות הבדיקה ושיטות האנליזה שבהם
נעשה שימוש לצורך הבדיקה הרבעונית .באחריות בעל מקור הפליטה כי
התוצאות יהיו אמינות בהתאם לשיטת דיגום תקנית וכי אופן הבדיקה יהיה
כזה שישקף בצורה מדויקת ואמינה את הרכב החומרים ב"זרם הבאר".
(ח) בעל מקור הפליטה יגיש לרכז איכות האוויר ,בסיום כל רבעון ולא
יאוחר מ 30-יום מתום כל רבעון דו"ח המפרט את ממצאי הניטור שבוצע
באמצעות המצלמה התרמית לפי סעיף ( 16ז);
(ט)

בעל מקור הפליטה יגיש לרכז איכות האוויר ,בתדירות דו חודשית,

פירוט הדליפות שאותרו ,מתקנים בהם אותרו הדליפות ,מועד תיקון
הדליפות בהתאם לנוהל ;LDAR
בעל מקור הפליטה יגיש לרכז איכות האוויר בסיום כל שנה ולא
(י)
יאוחר מ 1-באפריל של השנה שלאחריה ,דוח שנתי ,על עדכוניו מעת לעת,
לגבי השנה שחלפה .הדו"ח יכלול פרטים מדויקים ,מלאים ומעודכנים ,לפי
הרשימה הבאה ובהתאם להנחיות הממונה על עדכונן:
פליטה שנתית של כל אחד ממזהמי האוויר הנפלטים ממקור
()1
הפליטה ,ביחידות של טון לשנה ,שתחושב על סמך נתוני ניטור רציף
או דגימה תקופתית או שיטה אחרת ואשר יוגש גם לדיווח לפי חוק
הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם),
התשע"ב –  ;2012פליטה שנתית כוללת כאמור בסעיף (3ג) תחושב
בהתאם להוראות הממונה.
()2

פירוט חישובי פליטה שנתית עבור כל המזהמים הנפלטים

ממקורות הפליטה השונים באסדה;
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()3

סוג וכמות הדלק שנצרך באסדה ביחידות טון/שנה;

()4

סיכום שנתי של תוצאות ניטור רציף בהתאם לסעיפים  14ו15-

וכמפורט להלן:
נתונים גולמיים לא מנורמלים ותנאים בארובה שנמדדו
(א)
במערכות הניטור הרציף.
(ב)

ריכוזים חצי שעתיים מנורמלים וקצבי פליטה שעתיים

מנורמלים.
(ג)

ריכוז תוצאות יומי הכולל:
 ריכוזים יממתיים מנורמלים וקצבי פליטה יממתיים
מנורמלים;
 ריכוזים חצי שעתיים מנורמלים מרביים ומזעריים עבור
כל יום;
 קצבי פליטה שעתיים מנורמלים מרביים ומזעריים עבור
כל יום;

(ד)

פירוט חריגות ונתונים שגויים שנמדדו במערכות הניטור

הרציף ואופן הטיפול בהן.
(ה)

פירוט תקלות במערכת הניטור הרציף ואופן הטיפול בהן.

דוח הבטחת איכות לפי נוהל ניטור רציף בארובה,
(ו)
המפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה,
במהדורה העדכנית שלו.
()5

דוחות דיגומי ארובה שנעשו כאמור בסעיף ;13

()6

פליטות לא שגרתיות שהתרחשו במקור הפליטה;

()7

תוצאות כיול תקופתי ובדיקת אמינות הכיול בהתאם לנוהל

ניטור רציף בארובה ,המפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת
הסביבה ,במהדורה העדכנית שלו;
סיכום לעניין תקלות באמצעי טיפול בגזי פליטה ובמערכת
()8
ניטור רציף;
()9

כמות הזרמה שנתית לכל אחד מהלפידים ( )LP,HPבטון

לשנה;
( )10אנליזה של הרכב של זרם הבאר הנכנס לאסדה מהשנה שחלפה
כאמור בסעיף ( 24ז);
( )11אנליזה של אחוז הבנזן בקונדנסט המיוצב מהשנה שחלפה,
כאמור בסעיף ( 24ו)
()12

אנליזה של הרכב ה ;Rich meg -

()13

ריכוז הבנזן בגז אשר הופנה ללפיד  LPבמצבים כאמור בסעיף

(12ב)(.)3

19

21

(יא)

על בעל מקור הפליטה להעביר את כל הדיווחים הנדרשים לפי היתר

זה באופן דיגיטאלי ,ובכתב על פי דרישה .דיווחים מיידים כנדרש בתנאי
היתר זה ,יועברו גם בדוא"ל ,בצורה טלפונית או באמצעות מסרון לרכז
איכות האוויר.
(יב)

בעל מקור פליטה הטוען כי הנתונים המבוקשים בסעיפים (ד) ו(-ה)

לעיל ,כוללים סוד מסחרי ,יגיש את הנתונים המבוקשים בשני עותקים.
עותק אחד של הנתונים יכלול את כל הנתונים המבוקשים ,והעותק הנוסף
יכלול את כל הנתונים ,כאשר הפרטים אשר לטענת בעל מקור הפליטה
מהווים סוד מסחרי ,יסומנו באופן מושחר ,באופן שלא ניתן יהיה לזהותם.
בעל מקור הפליטה יצרף לשני העותקים מסמך מפורט המנמק מדוע
הפרטים המושחרים מהווים סוד מסחרי .לעניין זה" ,סוד מסחרי" -
כהגדרתו בסעיף  5לחוק עוולות מסחריות ,התשנ"ט ,1999-ואולם בשום
מקרה לא יחשבו כסוד מסחרי פרטים בנוגע לסוגים ,הכמויות והריכוז של
המזהמים שנפלטו וקצב פליטתם.
(יג) בעל מקור הפליטה יכין ויפרסם לציבור באתר האינטרנט של מקור
הפליטה ,בסיום כל שנה ולא יאוחר מ 1-באפריל של השנה שלאחריה ,דוח
שנתי לגבי השנה שחלפה .הדו"ח יכלול פרטים מדויקים ,מלאים ומעודכנים,
בהתאם לאמור בסעיף (י).
(יד) בעל מקור הפליטה ידווח מראש ובכתב לממונה על תום תקופת
ההרצה ותחילת ההפעלה המסחרית כהגדרתם בהיתר זה;
לוחות זמנים

.25

חברת סיווג

.26

(א)

תוך חודש מיום כניסת היתר זה לתוקף יגיש בעל מקור הפליטה

לרכז איכות האוויר לוח זמנים (באמצעות תרשים גנט) ,שיכלול פירוט של
אבני דרך לביצוע כל הדרישות המפורטות בהיתר ,בהתאם ללוחות הזמנים
הקבועים בהיתר.
נוכח בעל מקור הפליטה כי לא יהיה באפשרותו לעמוד בלוחות
(ב )
הזמנים לביצוע הדרישות להן נדרש בהיתר זה ,על אף שנקט בכל האמצעים
הנדרשים לצורך עמידה בהם ,רשאי הוא להגיש בקשה מנומקת בכתב לרכז
איכות האוויר למתן ארכה ללוחות הזמנים הקבועים ,ובלבד שהבקשה
תוגש לפחות חודש ימים לפני המועד לביצוע המצוין בהיתר זה .הבקשה
תכלול תכנית חלופית מוצעת ,לרבות לוח זמנים חלופי עם אבני דרך לביצוע
ההשלמה הנדרשת.
( classification
)society

בעל מקור הפליטה יתקשר עם חברת ( classification societyצד ג') בעלת
הכשרה ומומחיות בפעילות אסדות הפקה ימיות ,בלתי תלויה ,לצורך ביצוע
אימות המידע שהוגש במסגרת הבקשה להיתר פליטה לרבות מידע נוסף
שהוגש בנוגע לבקשה להיתר פליטה בתנאים הבאים:
( )1זהות חברת
אסמכתאות;

הסיווג

תוגש

לאישור

הממונה

באמצעות

( )2לאחר קבלת אישור הממונה כאמור בסעיף קטן ( ,)1חברת הסיווג
20

22

תפנה לממונה לקבלת הנחיות לתחילת עבודת האימות;

התניות להיתר
הפליטה

.27

חוקים ותקנות
נוספים

.28

אנשי קשר

.29

תחילה

.30

( )3בתום עבודת האימות ,החברה (צד ג') תעביר דו"ח אימות סופי
לאישור הממונה.
(א) תחילת תקופת ההרצה כהגדרתה בהיתר זה ,מותנה בהתקיים כל
התנאים הבאים:
( )1הקמה והפעלה של שתי תחנות ניטור אוויר סביבתי מכוילות,
בהתאם להוראת הממונה מיום ה 22.8.19 -הממוקמות במעיין צבי
נ"צ ( )194636,719185ו -קיסריה – ראלי נ"צ (;)191500,713400
( )2תכנית הרצה מאושרת על ידי הממונה;
(ב )

תחילת הפעלה מסחרית כהגדרתה בהיתר זה ,מותנה בהתקיים כל

התנאים הבאים:
( )1הקמה והפעלה של שלוש תחנות ניטור סביבתי מכוילות ,בהתאם
להוראות הממונה מיום  ,22.8.19הממוקמות במעיין צבי נ"צ
( ,)194636,719185קיסריה – ראלי נ"צ ( )191500,713400ותחנה
ניידת על חוף הים במועצה האזורית חוף כרמל לפי הוראת הממונה
מיום ;22.8.19
( )2הגשת דו"ח אימות לפי סעיף  26בהיתר הפליטה לאישור
הממונה;
( )3בעל מקור הפליטה ידווח לממונה מראש ובכתב על סיום תקופת
ההרצה ותחילת מועד ההפעלה המסחרית;
אין בתנאים אלה כדי לפטור את בעל מקור הפליטה מקיום הוראות כל דין
החל על העיסוק ,ובכלל זה חוק אוויר נקי ,התשס"ח ,2008-חוק רישוי
עסקים ,התשכ"ח ,1968-חוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג ,1993-והתקנות
מכוחם.
עם כניסת היתר זה לתוקף בעל מקור הפליטה יודיע לרכז איכות האוויר את
שמו של איש קשר בינו לבין רכז איכות האוויר ואת דרכי ההתקשרות עמו.
איש הקשר יהיה בקיא בפעילות מקור הפליטה וזמין בכל עת.
תחילתו של היתר זה יהיה מיום 6.11.19

ממונה :דר' צור גלין

תאריך6.11.19 :

21

23

טבלה א' -ארובות וערכי פליטה
מס'

מס'
מזהה

מס'/שם ארובה

אמצעי טיפול
ראשוניים בגזי
פליטה

יחידות יצור מחוברות
למתקן טיפול /ארובה

מזהם

ערכי פליטה
(מ"ג/מק"ת)

דרישות דיגום וניטור

הפעלה באמצעות גז טבעי בלבד

Heat Medium
Heater
No .1
EAP-3000
.1

195549

Heat Medium
Heater stack
No .1

-

גזים ממערך ה FGRU
וממערך ה Fuel Gas
כפי שמפורט בתרשים
LPP-TS-FDE-PRSPFD-0050
המצורף בנספח ג

תחמוצות חנקן

100

דו תחמוצת
הגופרית

10

חלקיקים

5

פחמן חד חמצני

50

סך הכל חומרים
אורגנים נדיפים
המבוטא כפחמן -
TOC

20

בנזן

ניקל ותרכובותיו
סך חומרים מסרטנים
מקבוצה  בסעיף
 5.2.7.1.1במסמך T.A
Luft 2002

דיגום תקופתי אחת ל6-
חודשים

דיגום תקופתי אחת ל6-
חודשים

1

0.5

0.05

ניטור רציף עבור  -TOCהחל
מהפעלת המחמם
שנה ראשונה  -דיגום תקופתי
אחת ל 2-חודשים,
לאחר  12חודשים מסיום
תקופת ההרצה רשאי בעל
מקור הפליטה לפנות לממונה
בבקשה להקלה בתדירות
הדיגומים.
דיגום אחד לאחר חודש
מסיום תקופת ההרצה
ולאחר מכן לפי דרישת רכז
איכות אוויר
דיגום אחד לאחר חודש
מסיום תקופת ההרצה
ולאחר מכן לפי דרישת רכז
איכות אוויר

22

24

טבלה א' -ארובות וערכי פליטה
מס'

מס'
מזהה

מס'/שם ארובה

אמצעי טיפול
ראשוניים בגזי
פליטה

יחידות יצור מחוברות
למתקן טיפול /ארובה

מזהם

ערכי פליטה
(מ"ג/מק"ת)

חומר חלקיקי

אנאורגני מקבוצה 

בסעיף  5.2.2במסמך

0.05

T.A Luft 2002

Heat Medium
Heater
No .2
EAP-3010
195550 1 .2

Heat Medium
Heater stack
No .2

-

גזים ממערך ה FGRU
וממערך ה Fuel Gas
כפי שמפורט בתרשים
LPP-TS-FDE-PRSPFD-0050
המצורף בנספח ג

תחמוצות חנקן

100

דו תחמוצת
הגופרית

10

חלקיקים

5

פחמן חד חמצני

50

סך הכל חומרים
אורגנים נדיפים
המבוטא כפחמן-
TOC

20

בנזן

ניקל ותרכובותיו
סך חומרים מסרטנים
מקבוצה  בסעיף
 5.2.7.1.1במסמך T.A
Luft 2002

1

0.5

0.05

דרישות דיגום וניטור
דיגום אחד לאחר חודש
מסיום תקופת ההרצה
ולאחר מכן לפי דרישת רכז
איכות אוויר

דיגום תקופתי אחת ל6-
חודשים

דיגום תקופתי אחת ל6-
חודשים
ניטור רציף עבור - TOC
החל מהפעלת המחמם
שנה ראשונה  -דיגום תקופתי
אחת ל 2-חודשים,
לאחר  12חודשים מסיום
תקופת ההרצה רשאי בעל
מקור הפליטה לפנות לממונה
בבקשה להקלה בתדירות
הדיגומים.
דיגום אחד לאחר חודש
מסיום תקופת ההרצה
ולאחר מכן לפי דרישת רכז
איכות אוויר
דיגום אחד לאחר חודש
מסיום תקופת ההרצה
ולאחר מכן לפי דרישת רכז
איכות אוויר

23

25

טבלה א' -ארובות וערכי פליטה
מס'

מס'
מזהה

מס'/שם ארובה

אמצעי טיפול
ראשוניים בגזי
פליטה

יחידות יצור מחוברות
למתקן טיפול /ארובה

מזהם

ערכי פליטה
(מ"ג/מק"ת)

חומר חלקיקי

אנאורגני מקבוצה 

בסעיף  5.2.2במסמך

0.05

T.A Luft 2002

Heat Medium
Heater
No .3
EAP-3020
.3

195551

Heat Medium
Heater stack
No .3

-

גזים ממערך ה FGRU
וממערך ה Fuel Gas
כפי שמפורט בתרשים
LPP-TS-FDE-PRSPFD-0050
המצורף בנספח ג

תחמוצות חנקן

100

דו תחמוצת
הגופרית

10

חלקיקים

5

פחמן חד חמצני

50

סך הכל חומרים
אורגנים נדיפים
המבוטא כפחמן -
TOC

20

בנזן

ניקל ותרכובותיו
סך חומרים מסרטנים
מקבוצה  בסעיף
 5.2.7.1.1במסמך T.A
Luft 2002

דרישות דיגום וניטור
דיגום אחד לאחר חודש
מסיום תקופת ההרצה
ולאחר מכן לפי דרישת רכז
איכות אוויר

דיגום תקופתי אחת ל6-
חודשים

דיגום תקופתי אחת ל6-
חודשים

1

0.5

0.05

ניטור רציף עבור - TOC
החל מהפעלת המחמם
שנה ראשונה  -דיגום תקופתי
אחת ל 2-חודשים,
לאחר  12חודשים מסיום
תקופת ההרצה רשאי בעל
מקור הפליטה לפנות לממונה
בבקשה להקלה בתדירות
הדיגומים.
דיגום אחד לאחר חודש
מסיום תקופת ההרצה
ולאחר מכן לפי דרישת רכז
איכות אוויר
דיגום אחד לאחר חודש
מסיום תקופת ההרצה
ולאחר מכן לפי דרישת רכז
איכות אוויר

24

26

טבלה א' -ארובות וערכי פליטה
מס'

מס'
מזהה

מס'/שם ארובה

אמצעי טיפול
ראשוניים בגזי
פליטה

יחידות יצור מחוברות
למתקן טיפול /ארובה

מזהם

ערכי פליטה
(מ"ג/מק"ת)

חומר חלקיקי

אנאורגני מקבוצה 

בסעיף  5.2.2במסמך

0.05

T.A Luft 2002

Heat Medium
Heater
No .4
EAP-3030
.4

195552

Heat Medium
Heater stack
No .4

-

גזים ממערך ה FGRU
וממערך ה Fuel Gas
כפי שמפורט בתרשים
LPP-TS-FDE-PRSPFD-0050
המצורף בנספח ג

תחמוצות חנקן

100

דו תחמוצת
הגופרית

10

חלקיקים

5

פחמן חד חמצני

50

סך הכל חומרים
אורגנים נדיפים
המבוטא כפחמן -
TOC

20

בנזן

ניקל ותרכובותיו

1

0.5

דרישות דיגום וניטור

דיגום אחד לאחר חודש
מסיום תקופת ההרצה
ולאחר מכן לפי דרישת רכז
איכות אוויר

דיגום תקופתי אחת ל6-
חודשים

דיגום תקופתי אחת ל6-
חודשים
ניטור רציף עבור - TOC
החל מהפעלת המחמם
שנה ראשונה  -דיגום תקופתי
אחת ל 2-חודשים,
לאחר  12חודשים מסיום
תקופת ההרצה רשאי בעל
מקור הפליטה לפנות לממונה
בבקשה להקלה בתדירות
הדיגומים.
דיגום אחד לאחר חודש
מסיום תקופת ההרצה
ולאחר מכן לפי דרישת רכז
איכות אוויר

25

27

טבלה א' -ארובות וערכי פליטה
מס'

מס'
מזהה

מס'/שם ארובה

אמצעי טיפול
ראשוניים בגזי
פליטה

יחידות יצור מחוברות
למתקן טיפול /ארובה

מזהם
סך חומרים מסרטנים
מקבוצה  בסעיף
 5.2.7.1.1במסמך T.A

ערכי פליטה
(מ"ג/מק"ת)
0.05

Luft 2002

חומר חלקיקי

אנאורגני מקבוצה 

בסעיף  5.2.2במסמך

0.05

T.A Luft 2002

Heat Medium
Heater
No .5
EAP-3040
.5

195554

Heat Medium
Heater stack
No .5

-

גזים ממערך ה FGRU
וממערך ה Fuel Gas
כפי שמפורט בתרשים
LPP-TS-FDE-PRSPFD-0050
המצורף בנספח ג

תחמוצות חנקן

100

דו תחמוצת
הגופרית

10

חלקיקים

5

פחמן חד חמצני

50

סך הכל חומרים
אורגנים נדיפים
המבוטא כפחמן -
TOC

20

בנזן

ניקל ותרכובותיו

דרישות דיגום וניטור
דיגום אחד לאחר חודש
מסיום תקופת ההרצה
ולאחר מכן לפי דרישת רכז
איכות אוויר
דיגום אחד לאחר חודש
מסיום תקופת ההרצה
ולאחר מכן לפי דרישת רכז
איכות אוויר

דיגום תקופתי אחת ל6-
חודשים

דיגום תקופתי אחת ל6-
חודשים

1

0.5

ניטור רציף עבור - TOC
החל מהפעלת המחמם
שנה ראשונה  -דיגום תקופתי
אחת ל 2-חודשים,
לאחר  12חודשים מסיום
תקופת ההרצה רשאי בעל
מקור הפליטה לפנות לממונה
בבקשה להקלה בתדירות
הדיגומים.
דיגום אחד לאחר חודש
מסיום תקופת ההרצה
ולאחר מכן לפי דרישת רכז
איכות אוויר

26

28

טבלה א' -ארובות וערכי פליטה
מס'

מס'
מזהה

מס'/שם ארובה

אמצעי טיפול
ראשוניים בגזי
פליטה

יחידות יצור מחוברות
למתקן טיפול /ארובה

מזהם
סך חומרים מסרטנים
מקבוצה  בסעיף
 5.2.7.1.1במסמך T.A

ערכי פליטה
(מ"ג/מק"ת)

0.05

Luft 2002

חומר חלקיקי

אנאורגני מקבוצה 

בסעיף  5.2.2במסמך

0.05

T.A Luft 2002

תחמוצות חנקן
Heat Medium
Heater
No .6
EAP-3050
.6

195555

Heat Medium
Heater stack
No .6

-

גזים ממערך ה FGRU
וממערך ה Fuel Gas
כפי שמפורט בתרשים
LPP-TS-FDE-PRSPFD-0050
המצורף בנספח ג

100

דו תחמוצת
הגופרית

10

חלקיקים

5

פחמן חד חמצני

50

סך הכל חומרים
אורגנים נדיפים
המבוטא כפחמן -
TOC

20

סריקת פחמימנים 3C
C20 -

-

דרישות דיגום וניטור
דיגום אחד לאחר חודש
מסיום תקופת ההרצה
ולאחר מכן לפי דרישת רכז
איכות אוויר
דיגום אחד לאחר חודש
מסיום תקופת ההרצה
ולאחר מכן לפי דרישת רכז
איכות אוויר

דיגום תקופתי אחת ל6-
חודשים

דיגום תקופתי אחת ל6-
חודשים
ניטור רציף עבור - TOC
החל מהפעלת המחמם
דיגום אחד לאחר חודש
מסיום תקופת ההרצה
ולאחר מכן לפי דרישת רכז
איכות אוויר

27

29

טבלה א' -ארובות וערכי פליטה
מס'

מס'
מזהה

מס'/שם ארובה

אמצעי טיפול
ראשוניים בגזי
פליטה

יחידות יצור מחוברות
למתקן טיפול /ארובה

מזהם

בנזן

ניקל ותרכובותיו

סך חומרים מסרטנים
מקבוצה  בסעיף
 5.2.7.1.1במסמך T.A

ערכי פליטה
(מ"ג/מק"ת)

1

0.5

0.05

Luft 2002

חומר חלקיקי

אנאורגני מקבוצה 

בסעיף  5.2.2במסמך

0.05

T.A Luft 2002

EAP-3060
.7

195556

Heat Medium
Heater stack
No .7

-

Heat Medium
Heater
No .7
גזים ממערך ה FGRU
וממערך ה Fuel Gas

תחמוצות חנקן

100

דו תחמוצת
הגופרית

10

חלקיקים

5

פחמן חד חמצני

50

דרישות דיגום וניטור
שנה ראשונה  -דיגום תקופתי
אחת ל 2-חודשים,
לאחר  12חודשים מסיום
תקופת ההרצה רשאי בעל
מקור הפליטה לפנות לממונה
בבקשה להקלה בתדירות
הדיגומים.
דיגום אחד לאחר חודש
מסיום תקופת ההרצה
ולאחר מכן לפי דרישת רכז
איכות אוויר
דיגום אחד לאחר חודש
מסיום תקופת ההרצה
ולאחר מכן לפי דרישת רכז
איכות אוויר
דיגום אחד לאחר חודש
מסיום תקופת ההרצה
ולאחר מכן לפי דרישת רכז
איכות אוויר

דיגום תקופתי אחת ל6-
חודשים

28

30

טבלה א' -ארובות וערכי פליטה
מס'

מס'
מזהה

מס'/שם ארובה

אמצעי טיפול
ראשוניים בגזי
פליטה

יחידות יצור מחוברות
למתקן טיפול /ארובה
כפי שמפורט בתרשים
LPP-TS-FDE-PRSPFD-0050
המצורף בנספח ג

מזהם

סך הכל חומרים
אורגנים נדיפים
המבוטא כפחמן -
TOC

בנזן

ניקל ותרכובותיו
סך חומרים מסרטנים
מקבוצה  בסעיף
 5.2.7.1.1במסמך T.A

ערכי פליטה
(מ"ג/מק"ת)

20

1

0.5

0.05

Luft 2002

.8

195557

Booster Gas
Compressor
Turbine Stack

DLE burner

ניטור רציף עבור - TOC
החל מהפעלת המחמם
שנה ראשונה  -דיגום תקופתי
אחת ל 2-חודשים,
לאחר  12חודשים מסיום
תקופת ההרצה רשאי בעל
מקור הפליטה לפנות לממונה
בבקשה להקלה בתדירות
הדיגומים.
דיגום אחד לאחר חודש
מסיום תקופת ההרצה
ולאחר מכן לפי דרישת רכז
איכות אוויר
דיגום אחד לאחר חודש
מסיום תקופת ההרצה
ולאחר מכן לפי דרישת רכז
איכות אוויר

0.05

תחמוצות חנקן

50

דו תחמוצת
הגופרית

דיגום תקופתי אחת ל6-
חודשים

10

חלקיקים

5

T.A Luft 2002

ZZZ-8670

דיגום תקופתי אחת ל6-
חודשים

דיגום אחד לאחר חודש
מסיום תקופת ההרצה
ולאחר מכן לפי דרישת רכז
איכות אוויר

חומר חלקיקי
אנאורגני מקבוצה 
בסעיף  5.2.2במסמך

Booster Gas
Compressor
Turbine
No. 1

דרישות דיגום וניטור

ניטור רציף עבור תחמוצות
חנקן

29

31

טבלה א' -ארובות וערכי פליטה
מס'

מס'
מזהה

מס'/שם ארובה

אמצעי טיפול
ראשוניים בגזי
פליטה

יחידות יצור מחוברות
למתקן טיפול /ארובה

No. 1

פחמן חד חמצני

ZZZ-8680
.9

195558

Booster Gas
Compressor
Turbine Stack
No. 2

DLE burner

ZZZ-8690
195559 .10

Booster Gas
Compressor
Turbine Stack
No. 3

DLE burner

Booster Gas
Compressor
Turbine
No. 2

Booster Gas
Compressor
Turbine
No. 3

ZZZ-9020
195560 .11

195561 .12

Main Power
Generator
Turbine Stack
No. 1

DLE
BURNER

Main Power
Generator Turbine
No. 1

ZZZ-9030

DLE
BURNER

Main Power
Generator Turbine

Main Power

מזהם

תחמוצות חנקן
דו תחמוצת
הגופרית
חלקיקים
פחמן חד חמצני

ערכי פליטה
(מ"ג/מק"ת)
75
50
10
5

דיגום תקופתי אחת ל6-
חודשים
ניטור רציף עבור תחמוצות
חנקן

75

תחמוצות חנקן
דו תחמוצת
הגופרית

10

חלקיקים

5

פחמן חד חמצני

דרישות דיגום וניטור

50
דיגום תקופתי אחת ל6-
חודשים
ניטור רציף עבור תחמוצות
חנקן

75

תחמוצות חנקן
דו תחמוצת
הגופרית
חלקיקים

5

פחמן חד חמצני

75

תחמוצות חנקן
דו תחמוצת
הגופרית

50

50
10

דיגום תקופתי אחת ל6-
חודשים

דיגום תקופתי אחת ל6-
חודשים

10

30

32

טבלה א' -ארובות וערכי פליטה
אמצעי טיפול
ראשוניים בגזי
פליטה

יחידות יצור מחוברות
למתקן טיפול /ארובה

מזהם

ערכי פליטה
(מ"ג/מק"ת)

No. 2

חלקיקים

5

פחמן חד חמצני

75

תחמוצות חנקן
דו תחמוצת
הגופרית
חלקיקים

50

5

פחמן חד חמצני

75

195563 .14

ZZZ-9100 A/B

HP FLARE

-

-

195564 .15

ZZZ-9140

LP FLARE

-

-

מס'

מס'
מזהה

מס'/שם ארובה
Generator
Turbine Stack
No. 2
ZZZ-9080

195562 .13

Main Power
Generator
Turbine Stack
No. 3

DLE
BURNER

Main Power
Generator Turbine
No. 3

דרישות דיגום וניטור

10
דיגום תקופתי אחת ל6-
חודשים

ניטור רציף של ספיקה נפחית
בהתאם לסעיף ( 14ג) וניטור
רציף באמצעות מצלמות
וידאו בהתאם לסעיף
(12ג)(()3ב)

הפעלה באמצעות סולר
ZAN-7040
195565 .16

Emergency
Diesel Generator
No. 1

195566 .17

ZAN-7050

Emergency Diesel
Generator Stack
No. 1

-

-

-

Emergency Diesel
Generator Stack

-

-

-

31

33

 ארובות וערכי פליטה-'טבלה א
דרישות דיגום וניטור

ערכי פליטה
)מק"ת/(מ"ג

מזהם

יחידות יצור מחוברות
 ארובה/למתקן טיפול
No. 2

-

-

-

-

-

-

-

Platform crane
stack No. 1

-

Platform crane
stack No. 2

-

Platform crane
stack No. 3

אמצעי טיפול
ראשוניים בגזי
פליטה

שם ארובה/'מס

'מס
מזהה

'מס

Emergency
Diesel Generator
No. 2
ZZZ-9040
Platform crane
No. 1

195567 .18

ZZZ-9050
Platform crane
No. 2
ZZZ-9060
Platform crane
No. 3

195568 .19

195569 .20

ZZZ-8860
-

-

-

Fire water pump no.
1

32

34

Emergency Fire
water pump stack
No. 1

195570 .21

 ארובות וערכי פליטה-'טבלה א
דרישות דיגום וניטור

ערכי פליטה
)מק"ת/(מ"ג

מזהם

יחידות יצור מחוברות
 ארובה/למתקן טיפול

אמצעי טיפול
ראשוניים בגזי
פליטה

שם ארובה/'מס

'מס
מזהה

'מס

ZZZ-8870
-

-

-

Fire water pump no.
2

Emergency Fire
water pump stack
No. 2

195571 .22

ZZZ-8880
-

-

-

Fire water pump no.
3

Emergency Fire
water pump stack
No3

195572 .23

ZZZ-8960
-

-

-

Air compressor

33

35

-

Black Start
Diesel air
compressor

195573 .24

טבלה ב' -תוכנת ההרצה
מס'

מתקן/
פעילות

דרישה

.1
אסדת לוויתן

הגשת תכנית הרצה.

אמצעי לביצוע

בעל מקור הפליטה יכין ויגיש תכנית הרצה לאישור הממונה .התוכנית תפורסם לעיון הציבור במקום בולט
באתר האינטרנט של בעל מקור הפליטה .תכנית ההרצה תפרט את שלבי ההרצה ,מועד תחילה וסיום ,בחינת
מודל פיזור מזהמים באירועי קיצון של בנזן ,היקף הפליטות הצפוי בכל השלבים של המזהמים (בנזן,NMVOC ,
מתאן).
.1

34

36

טבלה ג' – מקורות ערכי פליטה
מס'

מקור

סוג

מזהם

מקור הערך  /מסמך ייחוס

1

EAP-3000-3060
Heat Medium Heater
stack No .1-7

מתקני שריפת דלקים
הקטנים
מ 50MW

תחמוצות חנקן ,דו תחמוצת הגופרית,
חלקיקים ,פחמן חד חמצני
סך הכל חומרים אורגנים נדיפים המבוטא
כפחמן TOC -
ריכוז הבנזן ,בנזן ,ניקל ותרכובותיו ,סך
חומרים מסרטנים מקבוצה  בסעיף
 5.2.7.1.1במסמך  ,T.A Luft 2002חומר
חלקיקי אנאורגני מקבוצה  בסעיף 5.2.2
במסמך .T.A Luft 2002

לפי הוראות יצרן ומסמך Ta
Luft 2002
לפי הוראות יצרן ומסמך Ta
Luft 2002

2

ZZZ-8670-90
Booster Gas Compressor
Turbine Stack No. 1-3

מתקני שריפת דלקים
הגדולים
מ 50MW

תחמוצות חנקן ,דו תחמוצת הגופרית,
חלקיקים ,פחמן חד חמצני

LCP Bref 2017

3

ZZZ-9020-50
Main Power Generator
Turbine Stack No. 1-3

מתקני שריפת דלקים
הקטנים
מ 50MW

תחמוצות חנקן ,דו תחמוצת הגופרית,
חלקיקים ,פחמן חד חמצני

לפי הוראות יצרן

ZAN-7040-50
Emergency Diesel
Generator No. 1-2
ZZZ-9040-60
Platform crane
No. 1-3
ZZZ-8860-80
Emergency Fire water
pump stack No.1-3

מתקני שריפת דלקים
הקטנים
מ 5MW

-

לפי הוראות יצרן

מתקני שריפת דלקים
הגדולים
מ 5MW

-

לפי הוראות יצרן

מתקני שריפת דלקים
הגדולים
מ 5MW

-

4

5

6

לפי הוראות יצרן ומסמך Ta
Luft 2002

לפי הוראות יצרן

35

37

טבלה ד' – תקנים לרכיבי ציוד

36

38

מס'

תג

טבלה ה' – מכלי אחסון
חומר אחסון

אמצעי הפחתה

MBD-1580

Condensate

חיבור וונט המיכל למערכת הFGRU-

MBJ-1860

Methanol

חיבור וונט המיכל למערכת הFGRU-

3

ABJ-2230A

Rich MEG

4

ABJ-2230B

Rich MEG

5

ABJ-2240A

Rich MEG

6

ABJ-2240B

Rich MEG

7

ABJ-2250A

Lean MEG

8

ABJ-2250B

Lean MEG

9

ABJ-2260A

Lean MEG

10

ABJ-2260B

Lean MEG

1
2

11
12
13
14

ABJ-2280

Produced Water

ABJ-2060

Diesel Tank

ABJ-2070

Bunker MEG Storage

ABJ-2080

חיבור וונט המיכל למתקן טיפול עד ליום  ,31.12.2020בהתאם לתוכנית
שתוגש לממונה .הממונה יהיה רשאי לפטור את בעל מקור הפליטה
מחיבור המיכל בכפוף להצגת מידע מפורט באשר להיקפי הפליטות
ותכולתן.

Process Lean MEG Storage

37

39

תרשים מס'  3( 1חלקים)

38

40

39

41

40

42

תרשים מס' 2

41

43

נספח 2
תכנית הרצה מאושרת מיום
18.11.19

עמ' 45

אגף איכות אוויר ושינויי אקלים

 18נובמבר 2019
כ' חשון תש"פ
לכבוד,
גב' אורנה פרימור
מנהלת תחום סביבה
Noble Energy Mediterranean Ltd.
הנדון :אישור תכנית הרצה של אסדת לוויתן
סימוכין  -1מכתבנו מיום 24.9.19
סימוכין  -2מכתבכם מיום 5.11.19
סימוכין  -3מכתבכם מיום 31.7.19
סימוכין  -4מכתבכם מיום 12.11.19
סימוכין  -5מכתבכם מיום 13.11.19
סימוכין  -6דואר אלקטרוני מגלי מירון מיום 17.11.19
סימוכין  -7דואר אלקטרוני מגלי מירון מיום 18.11.19
סימוכין  -8דואר אלקטרוני מגלי מירון מיום 18.11.19

 .1לאחר שהושלמו כל דרישות הממונה ,בהתאם להודעתכם שבסימוכין ,הריני לאשר את תכנית
"ההרצה" שהוגשה מטעמכם עבור אסדת "לוויתן" ,בכפוף לקיום כל התנאים כפי שיפורטו להלן:
א .העלאת החומרים לאתר האינטרנט של החברה (במקום בולט עם קישור מדף השער) :גאנט,
תכנית ההרצה ,תכנית ניהול סיכונים ומודל פיזור המזהמים.
ב .עדכון מועדים קריטיים באתר החברה למפרע ,בהתאם להתקדמות ה"הרצה" ובפרט על מועדי
ביצוע הנישוב.
ג .ביצוע בדיקות  on lineבמכשיר  GCעד  ,C-8המשתחררים מהאסדה עם תחילת נישוב גז
בארות ולדווח על התוצאות לרכז איכות האוויר באופן יומי בתקופת ההרצה .מכשיר זה יוחזק
באסדה לפני תקופת הנישוב הראשון מגז הבאר.
ד .דיגום סביבתי באמצעות חברת דיגום מוסמכת וביצוע אנליזות במעבדה מוסמכת עבור כלל
תרכובות הפחמימניות לרבות המזהמים בנזן ,טולואן ,אתיל בנזן וקסילן לאחר הזרמת הגז
מהבארות  3+7במצב של לחץ מקסימלי בצנרת ולאחר הזרמת הגז מהבארות  4+5במצב של לחץ
מקסימלי .תוצאות הדיגום יועברו לרכז איכות האוויר עד שלושה שבועות.
ה .דיגומי  TOCבזמן ההרצה בארובות המחממים יבוצעו ע"י מעבדה מוסמכת באמצעות ציוד
ייעודי .דו"ח תוצאות הדיגום יועבר לרכז איכות האוויר עד עשרה ימים.
ו .לפני מועד הנישוב ,יש לבצע בדיקה של כיוון ,מהירות הרוח ומצב יציבות אטמוספרית (הבדיקה
תבוצע מול מטארולוג מוסמך) הצפויים במועד בו מתוכנן נישוב הגזים בלפידים .על מנת למזער
את השפעת הרוחות לכיוון היבשה יש להעדיף ביצוע הנישוב בזמנים בהם נושבות רוחות בעלות
רכיב מזרחי ומצב בו האטמוספרה אינה יציבה .נתוני הבדיקה יתועדו ויוגשו לרכז איכות
האוויר.

רח' בנק ישראל  ,7בניין ג'נרי  ,2קריית הממשלה ,ירושלים
www.sviva.gov.il
טל'| 02-6553957 :
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ז .יש להדריך את צוות המפעילים באסדה בנושא פליטות מוקדיות ולא מוקדיות .דו"ח הדרכה
יוגש לרכז איכות אוויר.
ח .יש למסור הודעה מראש באמצעות הדואר האלקטרוני ובמסרון לרכז איכות אוויר במחוז חיפה
וליחידה הארצית להגנת הסביבה הימית ,יום לפני ביצוע כל פעולה שכתוצאה ממנה צפויה
פליטת מזהמים מוגברת או פליטה הנראית לעין.
ט .יש לבצע בדיקת דליפות גזים ממתקני האסדה באמצעות מצלמה תרמית למשך תקופת ההרצה,
לרבות :לפני ומיד לאחר הזרמת הגז מהחוף ,לפני הפעלת המדחסים ,לפני הפעלת הטורבינות
וממועד הזרמת הגז מהבארות יש לבצע בדיקה יומית בכל הרכיבים בהם מוזרם גז בארות עד
תום ההרצה .יש לתעד ולהעביר דו"ח למצב הדליפות ואופן תיקונן לרכז איכות האוויר .דו"ח
בנושא יוגש לרכז איכות אוויר לפי סימוכין  4ובכל מקרה של דליפה יש לעדכן באופן מיידי את
רכז איכות האוויר.
י .רכז איכות האוויר ו/או עובד המשרד ,יגיעו לאסדה בשלבי ההרצה ,בהתאם לשיקול דעתם של
גורמי המקצוע במשרד ,בהתאם לסמכויות הפיקוח המוקנות לעובדי המשרד על פי כל דין.
יא .יש לדווח לרכז איכות האוויר וליחידה הארצית להגנת הסביבה הימית באמצעות דואר
אלקטרוני בסיום כל שלב ,לפי השלבים המפורטים בתכנית ההרצה (גאנט).
יב .יש לעדכן בקבוצת "וואטס-אפ" אשר תכלול את אנשי מקצוע מחברת נובל ומהמשרד להגנת
הסביבה לעדכון שוטף במשך כל תקופת ההרצה.
יג .יש לעדכן באופן שוטף את רכז איכות אוויר ,הממונה ואנשי המקצוע ביחידה הארצית להגנת
הסביבה הימית ,באמצעים טכנולוגיים בכל עת.
יד .יש לדווח לרכז איכות אוויר ,לממונה ונציגי היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית לאלתר בכל
שינוי ביישום התכנית באמצעות דואר אלקטרוני ומסרון ולהמתין להנחיותיו.
 .2תקופת "ההרצה" תבוצע בהתאם לתכנית שאושרה על ידי הממונה ורק על פיה ,כל סטייה מהתנאים
והנחיות שניתנו במסגרת תכנית ההרצה מהווה הפרה של תנאי היתר הפליטה והוראות חוק אוויר
נקי והמשרד יפעל לאכיפת הוראות אלה.
בברכה,
דר' צור גלין

ראש אגף איכות אוויר ושינוי אקלים,
המשרד להגנת הסביבה

רח' בנק ישראל  ,7בניין ג'נרי  ,2קריית הממשלה ,ירושלים
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העתקים
גב' שולי נזר – סמנכ"לית בכירה לתעשיות ורישוי עסקים ,המשרד להגנת הסביבה
מר רני עמיר – מנהל היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית ,המשרד להגנת הסביבה
מר שלמה כץ -מנהל מחוז חיפה ,המשרד להגנת הסביבה
מר יבגני מלכין -ראש תחום משאבי אנרגיה בים ,היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית
גב' חוזאם זריק -ממונה מפעלי מפרץ חיפה ,המשרד להגנת הסביבה
עו"ד בתיה גטהון – לשכה משפטית ,המשרד להגנת הסביבה
דר' רותי קירו -אגף איכות אוויר ושינוי אקלים ,המשרד להגנת הסביבה
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 03נובמבר 2019
ה' חשון תש"פ
לכבוד,
דר' רענן הר-זהב ,עו"ד
מר' יונתן ברמן ,עו"ד
באמצעות מייל yonatan@heblaw.co.il
שלום רב,

הנדון :ההתייחסות המשרד להגנ"ס להערותיכם לטיוטת היתר הפליטה של אסדת הגז "לוויתן"
סימוכין :מכתבכם מיום 7.8.2019

בתוקף סמכותי מכח הוראות סעיף (21ו) לחוק אוויר נקי ,תשס"ח( 2008-להלן – "החוק" או "חוק אוויר נקי"),
להלן התייחסותי להערות ציבור שהוגשו מטעמכם לטיוטת היתר הפליטה לאסדת "לוויתן" שפורסמה להערות
ציבור ביום  23.6.2019כדלקמן:

להלן ההתייחסות למכתבך:
ב .הערה כללית (סעיפים :)3-6
 .1המידע שנמסר לממונה במסגרת הבקשה להיתר פליטה לפי הוראות סעיף  18לחוק אוויר נקי ,תשס"ח2008-
(להלן – "חוק אוויר נקי" או "החוק") הוא הבסיס לקביעת תנאי היתר הפליטה לאור הדרישות הקבועות
במסמכי הייחוס של הדירקטיבה האירופאית ועל בסיסן .תנאי ההיתר נקבעים בהתייחס לאופי הפעילות
המתבצעת במקור הפליטה ,החומרים בהם עושים שימוש והמזהמים הצפויים להיפלט .עניינו של עיקרון
הזהירות המונעת הוא במקרים בהם חסר ידע מדעי או מקצועי מספק להערכת סיכונים של פעילות ובמקרה
כזה קביעת תנאים מחמירים למניעת סיכון עודף אפשרי ובלתי ידוע .יישום עקרון הזהירות המונעת בא לידי
ביטוי בקביעת תנאים מחמירים בהיתר הפליטה ועל בסיס ידע מקצועי רחב הקיים בעולם לגבי הסטנדרטים
לרישוי מיתקנים מעין אלה.
 .2קביעת פעולות המניעה ודרכי ביצוען נתונה לשיקול דעתו של הרגולטור הנדרש להעריך את פוטנציאל ומידת
הפגיעה של פעילות מקור הפליטה בבני-אדם ובסביבה ,ובהתייחס לכך נקבעים התנאים שכל מטרתם
ותכליתם למנוע את הפגיעה הצפויה ,ובענייננו מניעת זיהום ושמירה על איכות האוויר .במקרה זה ,לא רק
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שבוצעה בחינה מקצועית מעמיקה טרם פרסום טיוטת היתר הפליטה ,אלא אף לאחריה תוך התייחסות
להערות הציבור אשר נבחנו ונשקלו וניתן למצוא לכך ביטוי במסגרת תנאי היתר הפליטה הסופי.
 .3לאור האמור לעיל ,תנאי היתר הפליטה סבירים ומקיימים את עקרון הזהירות המונעת ,שכן יישומם יביא
לצמצום והפחתת זיהום האוויר.
ג .שימוש בטכניקה המיטבה הזמינה (סעיפים :)7-16
 .4הדרישה ליישום הטכניקה המיטבית הזמינה ( )BATקבועה במסגרת הוראות סעיף (18ב)(()1ה) לחוק אוויר
נקי ובתקנה  14לתקנות (היתרי פליטה) ,התשע"א( 2010-להלן" :התקנות") .במסגרת הבקשה להיתר פליטה
בעל מקור הפליטה נדרש לכלול גם את הטכניקה המיטבית שנבחרה ליישום במקור הפליטה .ככלל הליך
בחינת הטכניקה המיטבית הזמינה שנבחרה על ידי בעל מקור הפליטה ,כחלופה המתאימה ביותר מתבצע
לאור מסמכי הייחוס ( )BREFבמסגרת סקר פערים (פרק  4במסמכי הבקשה) שבעל מקור הפליטה נדרש
להגיש במסגרת הבקשה להיתר פליטה .מסמכי הייחוס של הדירקטיבה האירופאית קובעים מהי הטכניקה
המיטבית הזמינה בהתייחס לפעילויות ,תהליכים המתבצעים במקור הפליטה או אמצעי הפחתה שהינו
 .BATבמקרה שלא קיימים מסמכי  BREFמתאימים ,בוחרים טכניקה או אמצעי ההפחתה בהתאם
לרגולציות מדינתיות במקרה שבנדון  -ה.TA LUFT 2002-
 .5באסדת הגז "לוויתן" יותקנו שתי מערכות  ,FGRUכאשר אחת המערכות מופעלת והשנייה לצורך גיבוי.
מערכת  FGRUהיא מערכת לאיסוף דחיסה והשבה של פליטות פחמימנים במתקני טיפול בגז טבעי ומהווה
טכניקה מיטבית זמינה ( )BATבמסמך הייחוס האירופאי לסקטור הגז והנפט (ראה ,מסמך הREF 2015 -
 ,BREFסעיף  .)Bat Conclusion for Flare ,5.18בהתאם למידע שהוגש על ידי בעל מקור הפליטה ,מערכות
 FGRUבאסדת לוויתן תוכננו ע"י חברה בעלת ניסיון במערכות אלו (חב'  )WOODוהציוד הנכלל בה נרכש
מחברת  ,FLOWSERFשוותיקה בתחום.
יתר על כן ,להלן מספר דוגמאות של אסדות בהן מותקנת מערכת :FGRU
Operator

Offshore platform
)Gullfaks A (FGRU

)Equinor (Statoil

)Asgard B (FGRU

)Equinor (Statoil

)Heidrun (FGRU

)Equinor (Statoil

)Troll C (FGRU

)Equinor (Statoil
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)Oseberg A (FGRU

Norsk Hydro

)Oseberg South (FGRU

Norsk Hydro

 .6בהקשר להתייחסות חברת  RAMBOLLבנושא ,בה מציינת החברה כי הניסיון העולמי במערכת FGRU
עבור אסדות גז הוא מועט או בלתי קיים ,יצוין כי פרסום של חברת  RAMBOLLעצמה ,מעידה החברה על
ניסיונה המוצלח בהתקנה של מערכת  FGRUבאסדת הפקה  South Arneשבים הצפוני ,המפיקה נפט
ומטפלת בכמות של  2מיליון מ"ק ליום של גז .מצ"ב קישור לאתר חברת .RAMBOLL
https://ramboll.com/projects/rog/cutting%20carbon%20footprints%20by%20using%20
flare%20gas%20recovery
 .7בעניין שימוש במערכת  ,Turbo Expanderתפקיד המערכת הוא ייבוש הגז ולא מתקן לטיפול בפליטות
מזהמים לאוויר .כאמור ,תהליך ייבוש באסדת לוויתן יבוצע באמצעות מערכת טורבו אקספנדר ושילוב של
מערכת  .)Joule–Thomson( JTעקרון הפעולה של המערכת הוא הורדת לחץ הגז הגורם להפרדת נוזל/גז
וניצול של אנרגית התהליך לדחיסת הגז חזרה במדחס .שימוש במערכת זו חוסכת את הצורך בשימוש
במדחסים לדחיסה חוזרת של הגז ומכאן חסכון אנרגטי של כ 21 MW -וכפועל יוצא הפחתת פליטות לאוויר
משריפת גז לצורך הפעלת מדחסים לדחיסת הגז חזרה .ייבוש הגז באמצעות מערכת זו מבוססת על עקרון
פיסיקלי ללא צורך בשימוש בכימיקלים כדוגמת  ,TEGכאשר תהליך מחזורו מהווה פוטנציאל גדול לפליטות
חומרים אורגנים נדיפים ( )NMVOCלאוויר.
 .8תכנון מערכת הטורבו אקספנדר באסדה ובנייתו נעשו על ידי חברת ג'נרל אלקטריק בהתאם להרכב הגז של
מאגר לוויתן .החברה התחייבה בכתב כי התכנון והבנייה בוצעו בהתאם לטכניקה המיטבית הזמינה (.)BAT
 .9כל מכלול המערכת של הטורבו אקסדפנדר מותקן בתוך מערך אטום ושימוש במסבים מגנטיים וללא אטמים
מכאנים וזאת למניעת פליטות בלתי מוקדיות לאוויר.
ד .דרישות לניטור מזהמים (סעיפים :)17-22
 .10יצוין ,כי הדיון לעניין הנטען בסעיף  18להערותיכם אינו במסגרת היתר פליטה .יתר על כן ,מטרת תנאי היתר
הפליטה היא להביא לצמצום והפחתת זיהום האוויר במטרה להגן על בריאות הציבור והסביבה .לעניין
הדרישות לניטור מזהמים ראה התייחסות הממונה בסעיפים  3ו 11 -במסמך התייחסות הממונה להערות
ציבור המצורף כנספח למענה זה.
ה .העדר שלב הרצה ותחילת ניטור רציף במועד מאוחר (סעיפים :)23-27
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 .11ראה התייחסות הממונה לעניין לוחות הזמנים להתקנת מערכת לניטור רציף ולעניין תכנית הרצה ראה
סעיפים  ,5ו 15 -במסמך הממונה המצורף כנספח למענה זה.
ו .התאמה של הוראות ההיתר לסוג הקונדנסט (סעיפים :)28-31
 .12ערכי ה API -מתייחסים לצפיפות הקונדנסט וחשיבותם בקביעת הציפה או השקיעה של הקונדנסט במים ולכן
ערך כזה או אחר של ה API -לא יגרור שינוי בדרישה בהיתר .לעניין ההבדל בין הערכי ה API -שנמסרו בתנ"ס
ובבקשה להיתר :ערך ה API-כפי שפורסם בתנ"ס ( )~42מתייחס לקונדנסט לא מיוצב מהשדה ערך ה API-כפי
שנמסר במסמכי הבקשה מתייחס לקונדנסט לאחר טיפול וייצוב באסדה  .(~29) APIלעניין אטימות
הדוגמאות שנשלחו לבדיקות מעבדה ,ראה התייחסות בסעיף  16במסמך הממונה המצורף כנספח למענה זה.
ז .חוסר מידע על מצבי הפעלה (סעיפים :)32-38
 .13לעניין פליטות לא שגרתיות  -במסגרת מסמכי הבקשה להיתר הפליטה של אסדת לוויתן (גרסת יוני )2019
המפורסמים באתר המשרד ,מפורטים המזהמים הצפויים להיפלט ,סוגם ,כמותם לרבות במצבי הפעלה לא
שגרתיים .למשל ,בטופס  3.4ממסמכי הבקשה של לוויתן בטופס הוצגו פליטות מפעולת הנעה והדממה של
מתקנים ותרחישים נוספים של פליטות בלתי שגרתיות.
לעניין שלב ההרצה  -דרישה להגשת תכנית לתקופת ההרצה ,הוספה בטבלה ב' בהיתר הפליטה .עבור
הפעילויות באסדה בתקופת ההרצה יינתנו הנחיות ודרישות נפרדות במסגרת תכנית הרצה שתוגש לבחינה
ואישור הממונה .בעת פעולת ההרצה של האסדה ,מתקני הטיפול בפליטות באסדה (לפידים ומערכת ה-
 )FGRUיהיו בהליכי הרצה ולא ניתן יהיה להשתמש בהם לצורך הפחתת הפליטות .במסגרת תכנית ההרצה,
בעל מקור הפליטה נדרש ,בין היתר ,להכין תכנית הכוללת:


פירוט שלבי ההרצה ומועד ביצועם (מועד תחילה וסיום לכל שלב)



פירוט מתקני ייצור האנרגיה באסדה אשר יופעלו בתקופת ההרצה כמקור לאספקת אנרגיה לתקופה זו



פירוט של מתקנים זמנים (גנרטורים) במידה ויעשה בהם שימוש



פירוט על מקור הדלק ,סוגו ,סוג המזהמים וכמות הפליטות הצפויות ממתקנים אלו



תכנית לניהול סיכונים המפרטת ובוחנת תרחישים ותקלות אפשריות היכולות להביא לעליה בפליטות של
מזהמים לאוויר ,מפגעי ריח ,נראות (עשן ,להבה בלפיד) וכו'



פירוט על תרחישים ,הפעולות שינקטו ,סוג המזהמים וכמות הפליטות הצפויה בעת תקלה



פירוט על השפעת הפליטות (ריכוזי הבנזן) בתקופת ההרצה של איכות האוויר בקו החוף באמצעות מודל פיזור
מזהמים  ,CALPUFFאשר יכלול את יישובי קו החוף



בעל מקור הפליטה ידווח לציבור במקום בולט באתר האינטרנט על מועדי ביצוע הנישוף ועל כל אירוע חריג
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בעל מקור הפליטה יפרסם טבלת לוחות זמנים (גאנט) ברורה ,המפרטת כל שלב ושלב בתקופת ההרצה,
התאריך בו יבוצע ,זמן הביצוע במהלך היום ורמת הפליטה של המזהמים הצפויים להיפלט לרבות ,Benzene
 NMVOCsו Methane

תכנית ההרצה כוללת התייחסות לתקלות ותפעל בהתאם לתכנית .בכוונת המשרד לבצע פיקוח ,ניטור ובקרה
הדוקה במהלך תקופת ההרצה .בנוסף ,לעניין תכנית ההרצה ,ראה גם התייחסות בסעיף  15במסמך הממונה
המצורף כנספח למענה זה.
לעניין קביעת מגבלת פליטת בתקלות – לא ניתן לקבוע ערך לתקלה .תקלה יכולה לגרום למנעד רחב של כמויות
פליטה ,המשרד אינו מתיר פליטה במצבי תקלה ולכן ניתן לתת להם סף .סעיף  8מתייחס לדרישות ההיתר לעניין
תקלות.
ח .כמות הפליטות המותרות בעת תקלות ומצבי חרום (סעיפים :)39-42
 .14לעניין תקלות ,ראה התייחסות בסעיף  7במסמך הממונה המצורף כנספח למענה זה .לעניין ,הנתונים
הכלולים בבקשה – ראה סעיף  13לעיל .לעניין תחזוקה – ראה בין היתר סעיפים ( 3ה) ( 23 ,16 ,7 ,)2ו 24
בהיתר הפליטה.
ט .העדר מגבלה על כמות המזהמים שהמתקן יכול לפלוט בעקבות תקלות (סעיפים :)43-47
 .15לעניין התקלות ראה התייחסות בסעיף  7במסמך הממונה המצורף כנספח למענה זה .לעניין קביעת מגבלות
פליטה בעת תקלות – ראה סעיף  13לעיל .לעניין הפסקת פעילות של מתקן ,בהתאם להוראות חוק אוויר נקי,
לממונה קיימת סמכות לשיקול דעתו בהתאם לנסיבות המקרה להפסיק פעילות של המתקן ,לעניין זה ראה
למשל סעיף .46
י .בקרה על מערכת ה ( FGRUסעיפים :)48-49
 .16הדרישות בהיתר הפליטה בנושא מערכת ה FGRU -עודכנו .במקרה של תקלה באחד ממתקני ה  ,FGRUנדרש
בעל מקור הפליטה להפעיל את מערכת ה  FGRUהמשמשת לגיבוי ולהגיש לרכז איכות האוויר תכנית לתיקון
המערכת .במידה ותהיה תקלה בשתי המערכות בו זמנית ,יופנו גזי הפליטה לשריפה בלפיד ה ,LP -לרבות
ביצוע אנליזה של כמות הבנזן בגזים המופנים לשריפה בלפיד .בכל מקרה לא תתאפשר פליטה של גזים לא
מטופלים .בנוסף ,בעל מקור הפליטה נדרש להעביר לרכז איכות האוויר ,באופן ממוחשב ובזמן אמת (סעיף 20
(א)( )2בהיתר הפליטה) ,דיווח על מצב תקלה באמצעי לטיפול בגזי פליטה מתחילתה ועד סיומה .מערכת ה -
 FGRUנכללת בהגדרת "אמצעי טיפול".
יא .שמירה ותיעוד (סעיפים )50-51
 .17הדרישה לשמירה ותיעוד נתונים עודכנה ל 5 -שנים.
יב .חובת דיווח (סעיפים )52-53
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 .18לעניין העברת נתונים – נתוני אסדת לוויתן יועברו למשרד ,ראה סעיף  14להיתר הפליטה .המשרד יעביר את
נתוני הניטור לאיגוד ,ראה התייחסות בסעיף  2במסמך הממונה המצורף כנספח למענה זה .נתוני הניטור
שיתקבלו במשרד יפורסמו לציבור ע"י המשרד כמו יתר נתוני הניטור של מפעלי ישראל.
יג .תכנית ניטור סביבתי לפני מתן ההיתר ולכלול אותה בהיתר (סעיפים )54-55
 .19בהתאם להוראת הממונה לפי סעיף (7ד) לחוק אוויר נקי ,תשס"ח ,2008-נובל אנרג'י מחוייבת להקים
ולהפעיל  3תחנות ניטור אוויר בסביבה סביב אסדת לוויתן .התחנות יוקמו בקיסריה-ראלי ,מעיין צבי ותחנה
ניידת תוקם באחד היישובים של המועצה חוף כרמל ויהיו חלק מהמערך הארצי .בנוסף ,איגוד ערים לאיכות
סביבה שרון – כרמל (להלן  -האיגוד ( הקים ומפעיל שלוש תחנות לניטור איכות אוויר סביב אסדת לוויתן
כתחנות רקע לפני תחילת פעילות האסדה .מדובר בשתי תחנות חופיות ואחת במעלה הרכס לזיכרון יעקב:
קרון איגוד ( 2תחנה ניידת) בחוף נחשולים ,קיסריה -ראלי ומעיין צבי .תחנות ניטור אלה הינם חלק מהמערך
הארצי לניטור אוויר .האיגוד עומד בהנחיות הממונה להקמה והפעלה של תחנות ניטור לרבות הסמכה
לתקן  .ISO17025בתחנות הניטור נמדדים מזהמי האוויר הבאים :גופרית דו-חמצנית ,תחמוצות חנקן/חנקן
דו-חמצני ,אוזון ,חלקיקי  PM2.5ובנזן .נתוני הניטור מחוברים למערך הניטור הארצי של המשרד וזמינים בכל
עת לציבור באתר מנ"א .נתוני איכות אוויר משודרים בזמן אמת באתר האינטרנט של המשרד בקישור:
 www.svivaaqm.netוגם באתר של איגוד ערים לאיכות סביבה שרון – כרמל בקישור:
http://www.igudhadera.co.il/r5/R5X_Template.htm
יד .אין הצדקה להשחרת חלקים מן המסמכים של בעל ההיתר (סעיפים )56-58
 .20הבקשה להיתר פליטה וכל מסמך נלווה אליה וכן כל המסמכים הנוספים הנוגעים אליה שהוגשו לאחר הגשת
הבקשה ,פורסמו לעיון הציבור כמתחייב לפי הוראות סעיף  21לחוק אוויר נקי בכפוף להוראות סעיף קטן
(ד)( )2מאחר והבקשה הכילה מידע המהווה סוד מסחרי אשר נבחנה על ידי הממונה בהתאם לנוהל סודיות
מסחרית וקבע כי חלק גדול מהמידע אינו נחשב כסוד מסחרי .בגרסה הסופית של מסמכי הבקשה (יוני )2019
המפורסמת באתר המשרד ,הוסרו מרבית ההשחרות .המידע המושחר בגרסה הסופית אינו מהווה מידע
הכרחי לצורך הבנת התהליכים המתקיימים באסדה ואינו כולל את המזהמים ,מקורות פליטה והפליטות.
טו .לוחות זמנים לביצוע (סעיף )59
 .21ראה התייחסות בסעיף  4במסמך הממונה המצורף כנספח למענה זה.
טז .העדר פירוט אודות מכשור הבקרה והניטור (סעיף )60
 .22בהתאם לסעיף ( 14ז) בהיתר הפליטה ,בעל מקור הפליטה נדרש להפעיל ,לתחזק ולכייל את מערכות הניטור
באתר
(מפורסם
בארובה
רציף
ניטור
לנוהל
בהתאם
הרציף
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Industry/Documents/%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99
%D7%9D%20%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA/monitoring_chimney_pollu
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 .)tants.pdfנוהל הניטור מגדיר את הדרישות לתקינות מערכות הניטור ,ספי הרגישות ודרישות לכיול
המערכות.
יז .תקרת הפליטה של בנזן גבוהה מן הנדרש ומן הסביר (סעיפים )61-62
 .23ההיתר ניתן ל 7-שנים ולכן הוא צריך להתייחס לשינויים העלולים להתרחש בהרכב הקונדנסט .הערך 157
ק"ג בנזן בפליטה שנתית מתייחס לשלב ב' (בשלב א' הכמות הוגבלה ל 121-טון/שנה) .בבדיקה שנערכה
במשרד רמת הפליטות תהיה נמוכה מהתקן הנדרש ולפיכך ,כמות זאת לא מהווה חריגה מערכי הסביבה.
יח .הבקשה להיתר הפליטה אינה מספקת נתונים המאמתים את הסימולציה להרכב הדלקים (סעיפים 63-
)66
 .24כפי שציינת במכתבך בסעיף  ,64הערה זו מתבססת על דו"ח חברת  Rambollהמבוסס על מסמכי הבקשה
להיתר פליטה מינואר  . 2019במסמכי הבקשה להיתר פליטה של אסדת לוויתן המעודכנים ,גרסת יוני 2019
המפורסמים באתר המשרד (הוגשו במסגרת דרישת הממונה להשלמת מידע נוסף לפי סעיף ()18ג)( )1לחוק
אוויר נקי) ,הוצג בפרק  3מידע אודות המזהמים הצפויים להיפלט ופליטות במצבי תפעול לא שגרתיים (מצבי
הפעלה וכיבוי ,ירדת לחץ במערכות האסדה ,ירידת הספקים ותקופת ההרצה).
יט .הבקשה והיתר הפליטה אינן כוללות מידע לגבי כלל הפליטה שמקורם בכלי שינוע ימיים ואוויריים
(סעיפים )67-72
 .25כלי השינוע שיופעלו הם מסוקים וסירות לצורך הסעת עובדים ומבקרים ,אספקה של חומרי גלם ,ציוד וכיוב',
בדומה לכל מפעל יבשתי אליו נכנסים משאיות ,מכליות ,אוטובוסים וכיוב' .כלי השינוע אינם חלק ממתקני
האסדה ולכן לא נדרש להכליל אותם בבקשה להיתר הפליטה ובהיתר הפליטה עצמו.
כ .הבקשה והיתר הפליטה אינן כוללות מידע לגבי כלל הפליטה שמקורה בתהליך הטיפול במי מוצר (סעיפים
)73-74
 .26מידע בעניין פליטות מתהליך הטיפול במי מוצר ( )produced waterהתקבל במסגרת השלמות לבקשה
להיתר פליטה במרץ  , 2019כמענה לדו"ח מהות של מסמכי הבקשה .מערך הטיפול במי המוצר כולל טיפול
קדם באמצעות הידרו ציקלון להרחקת שמנים ומערכת ספיחה להרחקת חומרים אורגנים .כל יחידות הטיפול
במי המוצר לרבות מיכל ויסות בנפח  1.7מ"ק (נמצא תחת שמיכת חנקן) מחוברים למערך איסוף הפליטות
לאוויר באסדה.
כא .הבקשה מתייחסת בצורה בלתי מפורטת ולא קונקרטית להרכב המזהמים שיפלטו (סעיפים )75-80
 .27לעניין הרכב הקונדנסט ,במסמכי הבקשה להיתר פליטה של אסדת לוויתן המעודכנים ,גרסת יוני ,2019
המפורסמים באתר המשרד ,הוצג בפרק  3מידע נרחב אודות המזהמים הצפויים להיפלט ופליטות במצבי
תפעול לא שגרתיים .לעניין המידע בנושא הרכב הקונדנסט ,ראה התייחסות בסעיף  16במסמך הממונה
המצורף כנספח למענה זה.
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לעניין החומרים הנפלטים – מקור התרכובות שאינן מתאן כלולים בהרכב הקונדנסט .המשרד דרש לבצע
בדיקות של חומרים רבים שעלולים להימצא בזרם הנפלט (ראה טבלה א' להיתר הפליטה).
כב .הבקשה וטיוטת ההיתר אינן מתייחסות להיקף הפליטה הנגרמת משינוי לחץ (סעיפים )81-82
 .28באסדת לוויתן לא יהיה שימוש במכליות לשינוע נוזלים .ראה התייחסות למכלי האחסון בטבלה ה' בהיתר
הפליטה.
"טבלה ה' – מכלי אחסון
מס'

תג

אמצעי הפחתה

חומר אחסון
Condensate

1

חיבור וונט המיכל למערכת הFGRU-

MBD-1580

חיבור וונט המיכל למערכת הFGRU-

Methanol

2
MBJ-1860
3

ABJ-2230A

Rich MEG

ABJ-2230B

Rich MEG

ABJ-2240A

Rich MEG

ABJ-2240B

Rich MEG

4

חיבור וונט המיכל למתקן טיפול עד ליום
 ,31.12.2020בהתאם לתוכנית שתוגש לממונה.
הממונה יהיה רשאי לפטור את בעל מקור הפליטה
מחיבור המיכל בכפוף להצגת מידע מפורט באשר
להיקפי הפליטות ותכולתן".

5

6

מכלי אחסון ,של חומרים בעלי פוטנציאל לפליטות של חומרים אורגנים נדיפים ,נמצאים תחת שמיכת חנקן.
פליטות מ Flashing -במידה ויהיו יטופלו לפי תנאי ההיתר כפי שכתוב בטבלה ה' בהיתר הפליטה.
כג .אי פירוט כל הפעילות המזהמת -התעלמות מזיהום הנגרם על ידי מנועי החרום (סעיפים )83-84
 .29בהיתר הפליטה נוספה דרישה בעניין הפעלת דיזל גנרטור ומשאבות כיבוי אש לצורך תחזוקה וכשירות ,אשר
תבוצע בהתאם לתכנית הפעלה שנתית שתוגש לרכז איכות אוויר.
כד .טיוטת ההיתר הפליטה מנוגדת להוראות תמ"א /37ח (סעיפים )85-87
 .30בתמ"א ניתנה הערכה של הספק של כ 2 -מיליון קו"ב לשעה של גז מטופל ואילו ההיתר מתייחס לייצור
מדוייק יותר של  2.4מיליון קו"ב ולכן לא מדובר בסתירה בין היתר הפליטה לבין הוראות התמ"א.
כה .הערות מקצועיות לטבלה א' לטיוטת היתר הפליטה (סעיף )88
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 .31לעניין דרישות ניטור ודיגום לארובות המחממים ,הטורבינות וארובות הגנרטורים ראה התייחסות בסעיף 11
במסמך הממונה המצורף כנספח למענה זה.
 .32דרישות עבור לפידים ( :)LP ,HPראה התייחסות בסעיף  10במסמך הממונה המצורף כנספח למענה זה.
 .33בנוסף ,התקבל מידע משלים אודות פורקי לחץ באסדה ,אשר הועלה לאתר.

בברכה,
דר' צור גלין
ראש אגף איכות אוויר ושינוי אקלים,
המשרד להגנת הסביבה

העתקים
גב' שולי נזר – סמנכ"לית בכירה לתעשיות ורישוי עסקים ,המשרד להגנת הסביבה
מר רני עמיר – מנהל היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית ,המשרד להגנת הסביבה
מר שלמה כץ -מנהל מחוז חיפה ,המשרד להגנת הסביבה
מר יבגני מלכין -ראש תחום משאבי אנרגיה בים ,היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית
גב' חוזאם זריק -ממונה מפעלי מפרץ חיפה ,המשרד להגנת הסביבה
עו"ד בתיה גטהון – לשכה משפטית ,המשרד להגנת הסביבה
דר' רותי קירו -אגף איכות אוויר ושינוי אקלים ,המשרד להגנת הסביבה
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נספח 7
סעיף  3.4להנחיות הממונה

עמ' 91

הנחיות משולבות לצורך אסדרה סביבתית – מהדורה 1

הנחיות הממונה לטיפול בבקשה להיתר פליטה לפי
סעיף (9א) לתקנות אוויר נקי (היתרי פליטה),
התש"ע – 2010

ספטמבר 2014
מהדורה 4

1
91

הנחיות הממונה לטיפול בבקשה להיתר פליטה – מהדורה 4

 3.4סקר פליטות לא שגרתיות לאוויר

∙

טופס 3.4

∙

אסמכתאות (פירוט החישוב,
תוצאות הניטור וכד')

מטרת הסקר להעריך את ריכוז הפליטה וקצב הפליטה הצפויים בזמן פליטות לא שגרתיות ואת
התדירות הצפויה של פליטות אלו.
פליטות לא שגרתיות הן פליטות גבוהות מן הפליטות המדווחות כפליטה המרבית .יש שני סוגים
של פליטות לא שגרתיות:
 .1פליטות צפויות:


פליטות בזמן כיבוי והפעלה,



פליטות עקב פעולות תחזוקה (תיקון ,החלפת ציוד וכד'),



פליטות בזמן הרצת מתקן טיפול חדש.

 .2פליטות לא צפויות – פליטות המתרחשות בעקבות תקלות טכניות או טעויות אנוש.

ההערכה תתייחס לפליטות הן ממתקן קיים והן ממתקן מתוכנן או חדש:
 .1מתקן קיים :מגיש הבקשה ימסור סיכום של כל אירועי הפליטות הלא שגרתיות שהתרחשו
בשלוש השנים שלפני הגשת הבקשה.
 .2מתקן מתוכנן או חדש :מגיש הבקשה ימסור הערכה של מספר המקרים הצפויים של פליטות
לא שגרתיות מכל סוג והערכה סטטיסטית לגבי פוטנציאל הפליטה עקב תחזוקה ,אי-זמינות
ציוד וכיו"ב.
את הפליטות באירועים אלו יש להעריך באחת או יותר מן השיטות להלן:
 .1תוצאות על בסיס אירועים קודמים– ניטור רציף (במקרים שבהם בוצע ניטור רציף) ,דיגום
בפועל בזמן התחלה /כיבוי של תהליך או יחידת ציוד,
 .2הערכה בעזרת חישובים הנדסיים המתבססים על פרמטרים תפעוליים (שינויי לחץ,
טמפרטורה),
 .3הסתמכות על מידע קיים ונצבר לגבי מקורות פליטה אחרים בעלי מאפיינים דומים ו/או מידע
מספקי טכנולוגיה,
 .4מקדמי פליטה מאושרים,
 .5שיטה אחרת באישור הממונה.
על בחירת השיטה להיות מנומקת ומפורטת.

26
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נספח 8
התייחסות הממונה להערות
הציבור העיקריות

עמ' 94








05נובמבר2019
ז'חשוןתש"פ 

התיחסות הממונה להערות הציבור העיקריות עבור טיטות היתר הפליטה של אסדת הגז "לוויתן"
נושא

התיחסות

התיחסותלאסדתלוויתן

כמתקןאנרגיהולאכמתקן
לטיפולבגז 
 .1

הסעיפיםהרלוונטיםבהיתרהפליטהעודכנובהתאםלפעילותהאסדה.ההערההתקבלה,הוסףסעיף1.2
מהתוספתהשלישיתלחוק .

מתןסמכויותפיקוחוהעברת
נתוניניטורבזמןאמתלאיגוד
.2
עריםלשמירתאיכה"ס(שרון
כרמל) 

בשלמיקומהשלהאסדהבשטחגלילי,אשראינהמצויהבתחוםסמכותהשלרשותמקומיתמסויימת,אין
בסמכותושלהמשרדלהגתהסביבהלהעניקסמכויותפיקוחואכיפהלאיגודיעריםויחידותסביבתיות.עם

זאת,המשרדיעביראתנתוניהניטורהרציףלאיגודאוליחידההסביבתית,וכןנתוניהניטורהרציףיפורסמו
לעיוןהציבורבאתרהמשרדלהגנתהסביבהבהתאםלהוראותחוקחופשהמידע,תשנ"ח .1998-

התקנתמערכתניטורסביבתי
על"גדר"האסדה .
.3

הדרישהלהתקנתמערכתניטוררציףעל"גדרהאסדה"נבחנהונשקלהע"יהממונה.בשלב זההתקבלה
החלטהלאלדרושהתקנתמערכתמהסיבותהבאות :



בהתאםלכמותרכיביהציודבאסדהוסוגם(מועטידליפות)צפויההשפעהמאדקטנהעלהריכוזים
הסביבתייםשלבנזןבסביבתהאסדה .



הדרישותהסביבתיותבהיתרהפליטהנקבעובהתאםלרגולציותרלוונטיותלאסדותימיות.דרישה
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נושא



התיחסות



להקמתמערכתלניטורבסיבתישלבנזןב"גדרהמפעל"אינהחלקמדרישותהרגולציהלמתקניים
ימיים .
יחדעםזאת,נוספהדרישהלביצועדיגוםסביבתילבנזןעלהאסדהבתדירותשלאחתלשבועיים
למשךתקופה(שנהראשונה)ובהתאםלתוצאותיישקלהאםלדרושניטוררציף. 
בנוסף,בהיתרהפליטהנקבעודרישותלביצועתוכנית,LDARניטורדליפותשלחומריםאורגניםנדיפים
באמצעותמצלמהתרמית,הקמתתחנותניטורמזהמיםבקוהחוףוהתקנתניטוררציףשלTOCבארובות
המחממים.דרישותאלהיבטיחובקרהמיטביתעלהפליטותמהאסדה .
קביעתלוחותזמניםלהגשת
 .4תוכניותונהלים .

בעקבותהערותהציבורהממונהבחןושקלמחדשאתלוחותהזמניםשנקבעובטיוטתהיתרהפליטה
שפורסמהלהערותהציבורומצאכיישלצמצםאתלוחותהזמניםעבורהגשתתוכניות(ניהולסביבתי,

הפחתתגזיחממה,)LDARוהכנתנהלים .

מועדהתקנתמערכתניטור
רציףעבור TOC
.5

לוחותהזמניםלהתקנתמערכתהניטורהרציףעודכנובמסגרתהיתרהפליטהבאופןהמחייבאתבעלמקור
הפליטהלהפעילמערכתניטוררציףעםהפעלתהמחממים,כלומר,מרגעהפעלהמסחרית.לחילופין,וככל
ובעלמקורהפליטהלאיצליחלהתקיןהמערכתבמועדהקבועבהיתרפליטה,בעלמקורהפליטהמחוייב

לבצעדיגוםבתדירותיומיתעבורהמזהםTOCעדלהתקנתמערכתניטוררציףוזאתלאיאוחרמיום
 .30.3.2020

קיצורתוקףתקופתהיתר
.6
הפליטהל3שניםבמקום .7

תקופתהיתרהפליטהנקבעהל7שניםבהתאםלחוקאווירנקיולאניתןלשנותה .
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נושא
פליטותמזהמיםוחריגות
מערכיהפליטהבעתתקלות
במתקניהאסדה .



התיחסות





ככללאיןזמןתקלהלמתקניהאסדהלמעטהמדחסיםאשריכנסולשימושרקבשלבב'כהגדרתו
בהיתרהפליטה.מתקניםשלאהוגדרלהםזמןתקלהמחוייביםלעמודבתנאיהיתרהפליטה.



הסעיףהרלוונטיבהיתרהפליטה(סעיף)8אשרעודכןביחסלטיוטתהיתרהפליטהשפורסמה
להערותציבורלענייןזה.מתןזמןתקלהצומצםלפעילותיחידותהמדחסים((ZZZ8670-8680-
8690בלבד.בעתתקלהביחידותאלה,מותרתהפעלהשלהיחידותלמשךשל24שעותבלבדללא

אמצעיטיפולבפליטתתחמוצותהחנקן(תקלהמבערי.)DLEזמןהתקלהליחידותאלהניתן

.7

בדומהלכליחידותיצוראנרגיה(תחנותכח(ע"פדרקטיבתהIEDסעיף.33 


ככלותהיהחריגהמערכיפליטהביחידותאלה,החריגהתתאפשררקעבורהמזהםתחמוצותחנקן
ולמשך24שעותעבודהבלבדולאיעלהעל120שעותמצטברותבשנה,אילכךחריגהמערכי
הפליטהבעתתקלהלאתהווההפרהשלתנאיההיתר .

פירוטמקריםותקלותהעלולות סעיף4(א)בהיתרהפליטההדןבמניעתפליטותבלתישגרתיותעודכן.בעלמקורהפליטהנדרשבהגשתנוהל

.8
לגרוםלחריגותמערכיהפליטה . המפרטסוגיתקלותאפשריות,אופןמניעתןואופןהטיפולבמידהוקורות .
דיווחעלתקלותופרסוםמידע
.9
לציבור .

היתרהפליטהעודכןבהתאםלהערותהציבור.דיווחעלפליטותבשגרהובתקלהיפורסםבאתרהאינטרנט

שלמקורהפליטהבמקוםבולט.בנוסף,הוספהדרישהבהיתרהפליטהלפרסוםדו"חשנתילציבור .
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.10



נושא

התיחסות

דרישותבנושאהפעלהוניטור
לפידים ומדידהשלערך
קלורינמוךשלהגזיםהמופנים
ללפדים .

באסדתלוויתןיששנילפידים,לפידHPמשמשלחרוםבלבדולפידהLPהמשמשעבורמצביתחזוקה.



תחתסעיף12(א)()2בהיתרהפליטהקיימתדרישהכילפידהHPיותאםלשריפהמקסימליתשל2100
,mmscf/dהמייצגתרחישקיצוןשלשריפתכלהגזיםהנמצאיםבכלרכיביהאסדה.בנוסף,סעיף(12ג)
מפרטתנאיםלהפעלתהלפידים(יעילותשריפהשל,99%מצלמהצבעוניתלבקרהעלפעילותהלפיד,הפעלת
להבתפיילוטבכלעת,ניטורספיקהנפחית,חיווילזיהויתקינותהפיילוט).בהתאםלהערותהציבור,הוספה

דרישהלביצועאנליזהשלהרכבהגזיםאשריופנוללפידהLPבמצביתחזוקה.וכןהוספהדרישהלשמירת
הקלטותהווידאולמשך5שנים.
בענייןביצועמדידהשלהערךהקולריהנמוךשלהגזיםהמופניםללפיד,יצויןכיהרכבהגזיםהמופנים
ללפידיהאסדהברובוגזמתאן(כ)99%-ובעלערךקלוריגבוה.לפיכך,לאנדרשניטורהערךהקלורישל
הגזיםהמופניםללפידים.הלפידתוכנןכךשהשריפהתהיהביעילותשל99%גםבמצבשהספיקות
מקסימאליות.

דרישותלדיגוםארובות,קביעת דרישותלניטורודיגוםבאסדתלוויתןנקבעובהתאםלמדיניותהמשרדלהגנתהסביבהובהתאםלמסמכי
ערכיפליטהלמזהמיםודרישות הייחוסהאירופאייםהמגדיריםאתהדרישותלניטוררציף.ביחידותהמדחסיםנקבעוהדרישותלניטור
להתקנתניטוררציףבארובות . רציף,המזהמיםלדיגוםוערכיהפליטהע"פמסמךהLCP BREFהדןבמתקנישריפתדלקיםהפועליםבגז
.11

טבעיבעליהספקתרמיהגבוהמ.MW 50עבוריתרמתקניהאסדה,הדרישותנקבעוע"פמסמךההנחיה
הגרמני2002TA Luftובהתאםלנהליהמשרדבנושאניטוררציףלמתקניםבעליהספקתרמיהנמוךמ
.50MW 
הדרישותלדיגוםבהיתרהפליטהעודכנוונוספודרישותלדיגוםשלקבוצתמזהמיםמורחבתבארובות
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נושא



התיחסות



המחממיםודרישהלביצועדיגוםסביבתיבאסדהבתדירותשלאחתלשבועייםעבורהמזהםבנזן .
חישובתוצאותהניטורהרציף  החלתרווחבךסמךעלתוצאותניטוררציףהנהבהתאםלנוהלניטוררציףבארובותהמבוססעלהנחיית
דרקטיבתה IED.המשרדיבחןבעתידאתרלוונטיותקביעתרווחברסמךבכפוףלכךיעדכןאתנוהלניטור

.12

רציףבענייןזה. 
התאמתארובותהטורבינות
לייצורחשמלבאסדהלנוהל
.13
דיגוםארובותשלהמשרד 

בשלבעיותטכניות(הנדסיות)להתקנתארובותניצבות,הותקנוארובתאופקיותבטורבינותייצורהחשמל.
המשרדבחןהחרגהמהנוהלהדיגוםבנושאדיגוםחלקיקיםכךשיתאיםגםלמדידתחלקיקיםבארובות

אופקיות.מדוברבמתקןהשורףגזטבעיבלבדופליטתחלקיקיםממתקניםאלהנמוכה.בכלמקרהיבוצע
דיגוםלחלקיקים. 

ערךהפליטההשנתיעבור

ערךהפליטההשנתיעבורNMVOC(30טון/שנה)ועבורבנזן(157קילו/שנה)נקבעעלבסיסנתוניהפליטה

המזהםNMVOVועבורבנזן  שהוצגובבקשהלהיתרפליטהומתייחסלשנישלביהפיתוח,שלבאושלבב.לאורהערותהציבור,המשרד
בחינהנוספתשלערךהפליטההשנתיוהחליטלעדכנוולהחילורקעבורשלבא.רקעבורשלבא.הערך
ביצע

.14
שנקבעעבורשלבאהינו20טון/שנהעבורNMVOCו121ק"ג/שנהעבורבנזן.עבורשלבב,ערךהפליטה
השנתינקבעל-30טון/שנהעבורNMVOCו157ק"ג/שנהעבורבנזן .
התיחסתבהיתרהפליטה
.15לתקופתההרצהשלאסדת
לוויתן 

עבורתקופתהרצתהמתקןיינתנוהנחיותודרישותנפרדותבמסגרתתכניתהרצההמוגשתלאישורהממונה.
בעתפעולותההרצהשלהאסדהמתקניהטיפולבפליטות(לפידים,מחממיםומערכתה-)FGRUיהיו

בשלביכניסהלפעולהולאיהיהניתןלהפנותאליהםאתהפליטות.ייצויןכיפעילותזוהנהחדפעמית
ובדומהלכלהפעלתמתקןחדש,פליטותבזמןההרצהמוחרגותמהדרישותהקבועותבהיתרהפליטהלעניין
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זה .

הוספהבהיתרהפליטה(טבלהב')דרישהלהגשתתוכניתלתקופתההרצהלרבותפרסומהלציבור .

.16

העדרמידעבנוגעלהרכב

מערךהטיפולבגזהטבעיוהקונדנסטבאסדתלוויתן מבוצעבמערכתסגורהכאשרגזיםשלהקונדנסט

הקונדנסט 

משתחרריםלפאזההגזיתבתוךמתקניהאסדה,מובליםלמערכותהמחממיםושםהםנשרפים ביעילות
גבוההמאד( )98-99%ליצירתאנרגיה.המידעהקייםאודותהרכבהקונדנסטפורסםלעיוןהציבורבמסמכי
הבקשהלהיתרפליטה.בנוסף,המשרדקיבלנתוניםעלכללתרכובותהפחממניותהמרכיבותאתהקונדנסט.
מידעזהאשרפורסםלהערותהציבורכוללמידעעדכניבנושאהרכבזרםבארותלוויתן(הרכבהגזוהרכב
הנוזל)המבוססעלסדרהשלמספרדיגומיםואנליזות,שבוצעוע"ימספרמעבדותבתנאיםאמיתיים
המייצגיםאתתנאימאגרלוויתןכפישהם(תנאיםפיסיקליים).הדיגומיםשבוצעווהוגשובמסגרתהמידע
המשליםנדגמובהתאםלשיטההתואמתדיגוםבמערכותלחץגבוהוהובלולמעבדהכאשרהםאטומים
הרכבהקונדנסטהלאמיוצבכפישנמצאבמאגרלוויתן.עלפיהמידעשהיהבעתכתיבת
ומייצגיםאת 
ההיתרומידענוסףשהתקבלבשבועותהאחרוניםהואמספקבכדילקבועאתהדרישותבהיתרהפליטה.
מידעזהפורסםלציבורבהתאםלתנאיסודיותהמסחרית. 
היתרהפליטהשלאסדתהגזלוויתןדורשביצועאנליזהשלהרכבהזרם(גזיםונוזלים)הנכנסלאסדה,
דיגוםסביבתישלריכוזיהבנזןבשטחהאסדהבתדירותגבוה(אחתלשבועיים),דיגוםבנזןבקונדנסט
המיוצב,דיגוםשלקבוצתמזהמיםמורחבתבארובותהמחממים,עמידהבריכוזיםבארובהעבורהמזהם
בנזן(1מיקרוגרם/מק"ת),עמידהביעדפליטהשנתי,הןלכללהתרכובותהאורגניותללאמתאן–20
טון/שנהוהןעבורהבנזן121-טון/שנהוחיובשריפתגזיםבלפידיםבמקרהתחזוקהוחרוםבלבד .
עמידהבדרישותהיתרהפליטהתבטיחשריכוזיםשישררובסביבתהאסדהיהיונמוכיםובקוהחוףנמוכים
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מתחתלערךהסביבהשלהמזהםבנזן .




ייבושהגזבאסדתלוויתןיבוצעבאמצעותמערכתטורבואקספנדרושילובשלמערכתJT(–Joule

 .17מערכת"הטורבואקספנדר"וה
 FGRU

.)Thomsonעקרוןהפעולהשלהמערכתהינוהורדתלחץהגזהגורםלפרדתנוזל/גזוניצולאנרגיתהתהליך
לדחיסתהגזחזרהבמדחס.שימושבמערכתזוחוסכתאתהצורךבשימושבמדחסיםלדחיסהחוזרתשלהגז
ומכאןחסכוןאנרגטישלכ21 MWוכפועליוצאהפחתתפליטותלאווירמשריפתגזלצורךהפעלתמדחסים
לדחיסתהגזחזרה.ייבושהגזבאמצעותמערכתזומבוססתעלעקרוןפיסיקליללאצורךבשימוש
בכימיקליםכדוגמת,TEGכאשרתהליךמחזורומהווהפוטנציאלגדוללפליטותחומריםאורגניםנדיפים
( )NMVOCלאוויר.
תכנוןמערכתהטורבואקספנדרבאסדהובנייתונעשועלידיחברתג'נרלאלקטריקבהתאםלהרכבהגזשל
מאגרלוויתן.החברההתחייבהבכתבכיהתכנוןוהבנייהבוצעובהתאםלטכניקההמיטביתהזמינה(.)BAT 
יצויןכיכלמכלולהמערכתשלהטורבואסדפנדרמותקןבתוךמערךאטוםושימושבמסביםמגנטייםוללא
אטמיםמכאנים,וזאתלמניעתפליטותבלתימוקדיותלאוויר ".


נתהשפעתאסדתלוויתןעלאיכותהאווירבקוהחוף,ביצעהמשרדבדיקהבהחושבוריכוזי

 .18בחינתפיזורמזהמיםמהאסדה לצורךבחי
הבנזןבאמצעותמודלCALPUFFעבורפליטותהצפויותמהאסדהבמצביתפעולמשתנים:שגרה,תקלה
בעתאירועקיצון
והגדלתפליטותלאמוקדיותבתנאיםסינופטייםשונים,המייצגיםתנאיפיזורמשתניםבפניםהארץאו
בים.לצורךחיזויריכוזיהבנזןהיממתייםמירבייםבחוףאובים,נבדקובמספרתרחישיםעבורהמצבים
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הסינופטיםהשוניםהכולליםפעילותשגרתיתבאסדההגורמתלפליטותשלכ-31טוןבשנה עבורתרכובות
אורגניותנדיפות,מתוכם18טוןבשנהפליטותלאמוקדיותו13טוןבשנהלפליטותמוקדיות,הגדלת
הפליטותהלאמוקדיותבלבדעבורתרכובותאורגניותנדיפותל-,6090ו-180טוןבשנה,כאשרהפליטות
מהמקורותהמוקדייםבאסדהנותרוללאשינוי(13טוןבשנה).בנוסף,נבדקתרחישקיצוןשלתקלההדורש
הורדתלחץממערכותבאסדהוהעברתהגזבלחץדרךהלפידלמשךחצישעה.ע"פהתוצאותשהתקבלובכל
התרחשים,ריכוזיהבנזןהיממתייםהמירבייםבקוהחוףאובנקודהמסויימתביםנמוכיםמהתקןהיממתי
לבנזן.דו"חהבדיקההמלאיפורסםבאתרהמשרד .
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נספח 9
סעיף  18מתוך היתר הפליטה של
מפעל הקורנס

עמ' 103

אגף איכות אוויר ושינוי אקלים

היתר פליטה לפי חוק אוויר נקי ,התשס"ח2008-
מפעל הקורנס מפעלי עופרת
מספר היתר1108 :

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  20ו 22 -לחוק אוויר נקי ,התשס"ח( 2008-להלן – החוק) ,הנני נותן בזה היתר
להפעלת מקור פליטה שפרטיו מפורטים להלן ,ומתנה אותו בתנאים:
פרטי מקור הפליטה:
מקור הפליטה :מפעל הקורנס מפעלי עופרת בהתאם לפרטים שצוינו בבקשה למתן
היתר הפליטה שהוגשה למשרד ביום  ,29/3/2018וההשלמות לבקשה זו מיום
 15/10/2018 ,29/8/2018ומיום ( 27/11/2018להלן – מסמכי הבקשה).
בעל מקור הפליטה :מפעל הקורנס מפעלי עופרת בע"מ (ח.פ ,)510609126 .מנהל
המפעל וכל אדם אחר הנכלל בהגדרת "בעל מקור פליטה" בחוק ,לפי העניין.
סיווג מקור הפליטה בהתאם לתוספת השלישית לחוק :סעיף 2.5.2
פעילות מקור הפליטה :מפעל לייצור עופרת וסגסוגות עופרת המתבצע מתהליך
מחזור מצברי עופרת חומצה.
במפעל  3מתקנים כאשר בכל מתקן מתבצעת פעילות אחת המהווה שלב בביצוע
המחזור:


פירוק המצברים באמצעות גריסה ומיון החומרים המרכיבים אותם.



התכה וחיזור של העופרת ,בשני תנורי התכה.



זיקוק וסגסוג העופרת -ישנו דוד ייעודי לזיקוק עופרת מתכתית נקייה
ודודים נוספים לייצור סגסוגות באמצעות הוספות מתכות נוספות
לתהליך.

בכוונת המפעל להכניס תהליך דה סולפריזציה שיתבצע במתקן לפירוק
המצברים .תהליך הדה סולפריציה עתיד לייעל את תהליך הפירוק ,ומטרתו
יצירת סודיום סולפאט.
כתובת מקור הפליטה :רח' המדע  11אשדוד77608
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(ד)

בעל מקור הפליטה יפרסם את פרטיו של ממונה הסביבה המפעלי באתר

האינטרנט של מקור הפליטה ,כאיש קשר לתלונות ציבור בנושא מפגעים סביבתיים
הקשורים למקור הפליטה .כל תלונה שתוגש תיבדק ותטופל ,ויערך רישום מסודר
של כל תלונה שהתקבלה ,פרטיה ,מועד הגשתה ואופן הטיפול בה.
(ה) בעל מקור הפליטה יישם ויעדכן נהלי עבודה ,תפעול ותחזוקה הרלוונטיים
לשמירה על איכות הסביבה .נהלים כאמור יישמרו בתיק נהלים ,וכן יישמרו בו:
()1

כל החלטה של הנהלת מקור הפליטה בהקשר הסביבתי;

()2

עותק של כל מסמך אשר פורסם בפני כלל העובדים הקשור לאיכות

הסביבה.
(ו)

בעל מקור הפליטה ייקבע ויפעל ליישם תכנית להפחתת זיהום האוויר ממקור

הפליטה.
(ז) בעל מקור הפליטה יספק הדרכה שוטפת ומתועדת לעובדים או ינקוט פעולות
אחרות הקשורות לפעילות הסביבתית הקשורה למערכת הניהול הסביבתית ,במטרה
להעלות את המודעות לנושא בקרב עובדי מקור הפליטה.
ביצוע ניסוי

.18

( א)

על אף האמור בהיתר זה בעל מקור פליטה יהיה רשאי לבצע ניסוי במקור

הפליטה לתקופה של עד שלושה חודשים באישור ראש אגף איכות אוויר ,בכפוף לכל
אלה:
()1

הגיש לאישור הממונה ולידיעת רכז איכות אוויר תכנית לביצוע הניסוי,

אשר תכלול –
(א)

תיאור הניסוי והשינויים המבוקשים במקור הפליטה;

(ב )

משך הניסוי;

(ג)

פירוט החריגות הצפויות מהיתר הפליטה אם צפויות;

(ד )

הערכת ההשפעה הצפויה מהניסוי על הפליטות לאוויר ועל

הסביבה;

()2
( ב)

(ה)

אמצעים למניעת זיהום אוויר;

(ו)

אמצעים לדיגום וניטור בעת הניסוי;

(ז)

כללי רישום ודיווח.

קיבל אישור מראש ובכתב מהממונה.

קיבל בעל מקור הפליטה אישור לביצוע הניסוי לפי סעיף (א) ,יבצע את הניסוי

בכפוף לכל אלה כמפורט להלן:
ידווח לרכז איכות אוויר על מועד התחלת הניסוי  15יום לפחות לפני
()1
תחילת הניסוי;
11
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()2

יפעל בהתאם לתוכנית ניסוי מאושרת ולתנאי האישור של הממונה

כאמור בסעיף קטן (א).
יפעל בכל תקופת הניסוי להפחית זיהום אוויר העשוי להיגרם מביצוע
()3
הניסוי;
()4

ידווח באופן מידי לרכז איכות אוויר על כל פליטה חריגה או בלתי צפויה

או על כל תקלה אשר עשויה לגרום לפליטות כאמור;
()5

ידווח לרכז איכות אוויר על סיום הניסוי.

תוך  30יום מסיום הניסוי יגיש לממונה ורכז איכות אוויר דוח על
()6
תוצאות הניסוי שיכלול התייחסות מפורטת לחריגות מהיתר הפליטה ,אם היו,
להשפעות הניסוי על הפליטה ממקור הפליטה ולהשפעותיו הסביבתיות.
רישום

.19

( א)

בעל מקור הפליטה ינהל רישום מלא ומסודר ,של כל הפרטים המפורטים להלן,

ישמור את הרישומים האמורים למשך  3שנים ,וימסור את הרישומים האמורים לרכז
איכות האוויר ,ליחידה הסביבתית או לממונה ,לפי דרישה:
( )1הריכוזים וקצבי הפליטה השעתיים הגבוהים ביותר שנמדדו במערכת
הניטור הרציף בחודש קלנדרי והריכוזים וקצבי הפליטה השעתיים שנמדדו
בכל דגימה בארובה;
( )2מועדי דיגום ארובות ודיגומים סביבתיים הנדרשים בהיתר זה ,תוצאות
דיגום הארובות והדיגום הסביבתי ,לרבות דוחות הדיגום המלאים ,ורישומי
מערכת הניטור הרציף הכוללים נתונים גולמיים ,ממוצעים חצי שעתיים,
ממוצעים יממתיים ,מועדי כיול ,תוצאות כיול ,תוצאות המבדקים הנדרשים
בנוהל ניטור רציף;
( )3חריגות מערכי הפליטה וערכי הסביבה -מועדי החריגות ,משכן ,הסיבה
להתרחשות כל חריגה ואופן הטיפול בה;
( )4מועדי תקלות במתקני טיפול בגזי פליטה ,משכן ,הסיבות שגרמו
לתקלות ואופן הטיפול בהן;
( )5מועדי התחזוקה והכיול תקופתי של מערכת הניטור הרציף ,לרבות
מסמכי הכיול;
( )6מועדי התחזוקה של מתקני הייצור ומתקני טיפול בגזי פליטה;
( )7מועדי תקלות במערכת הניטור הרציף ,משכן ,הסיבות להתרחשות כל
התקלה ואופן הטיפול בה;
( )8סוגי וכמויות חומרי גלם בהם נעשה שימוש במקור הפליטה;
( )9כמויות הדלק שנשרף במהלך כל חודש קלנדרי;
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נספח 10
מודל פיזור מזהמים לתקופת
ההרצה

עמ' 107

א .מושל יעוץ סביבתי ואנליטי

אסדת לוויתן  -בחינת ריכוזי בנזן מרביים
בסביבה בתקופת ההרצה
עורכי מסמך :אבי מושל ,ד"ר גלעד קוז'יקרו

נובמבר 2019
נובל אנרג'י

א .מושל יעוץ סביבתי ואנליטי בע"מ
Avi.m@amsviva.com
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 1תקציר
א.

מסמך זה נערך במטרה לבחון את ההשפעה הצפויה של תהליך ההרצה של אסדת לוויתן על ריכוזי
הבנזן בסביבת האסדה ובסמוך לחוף .ההרצה מתוכננת להתחיל בחודש נובמבר  .2019היתר הפליטה
של אסדת לוויתן חל על התכנון הכולל של האסדה ,לרבות מכלול ה  REMשאיננו מותקן בשלב זה.
בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ,בחינה זו מתייחסת לתרחיש הפליטה המירבי בשלב
ההרצה הנוכחי (קרי :ללא מכלול ה .)REM
תרחיש הפליטה המירבי בתהליך ההרצה מתרחש בשלב בו מוחלף הגז האינרטי (חנקן) הממלא את
הצנרת והמתקנים באסדה ,בגז טבעי מהבארות של מאגר לוויתן .התהליך מלווה בשחרור לאוויר
של תערובת גזים הכוללת בעיקר חנקן ומתאן ושיעור נמוך של פחמימנים (בהתאם להרכב המופיע
במסמכי הבקשה להיתר פליטה) .בשלב ההרצה הראשונית ,לא ניתן לשרוף את הגזים בלפיד מסיבות
בטיחותיות ולכן למשך פרקי זמן מוגבלים (עד  8שעות בתרחיש ההרצה המירבי) ישוחררו הגזים
ללא שריפה דרך מערכת .HP

ג.

בבחינה זו נבדק פיזור הבנזן ,המהווה בתרחיש המירבי כ )w%( 0.005% -מהגזים הנפלטים ,וריכוזיו

ב.

ד.

ה.
ו.

בסביבה.
בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ,הבחינה בוצעה עבור התרחיש המירבי של פליטה בתקופת
ההרצה ,תוך בחירה בהנחות מחמירות .לפיכך ,הרצת המודל בוצעה עבור קצב פליטה מירבי של 9.5
ק"ג לשעה אשר נבחר לייצג את כל משך הפעילות ,תוך בחירה במשך פעילות מירבי של  8שעות
(פליטה כוללת של  76ק"ג) וכן כי הפעילות מתבצעת בשעות היום  ,16:00 -8:00וטמפ' הפליטה דרך
מערכת  HPהינה ( )-12מעלות צלסיוס.
בדיקת ההשפעה של הפליטות על הריכוזים בסביבה בוצעה באמצעות מודל פיזור ,CALPUFF
בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.
ממצאי המודל מראים כי הריכוזים המרביים של בנזן נמצאו נמוכים משמעותית בהשוואה לתקני
הסביבה והיעד הקבועים בחוק וכי לא צפויות חריגות מערכי הסביבה או היעד לבנזן כתוצאה
מתהליך הרצת האסדה.

הממצאים לריכוזי הבנזן בסביבה מוצגים בתמציתיות בטבלה מס'  1להלן:
טבלה מס'  :1ממצאי הרצת המודל לבנזן

תרחיש

ריכוז יממתי
מרבי

ריכוז יממתי השני
הכי גבוה ()2nd

אחוז מערך
יעד/סביבה
יממתי

---

3.46%

[מק"ג/מ"ק]
מצב התנעה

0.135
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ריכוז שנתי
מרבי

אחוז מערך
יעד/סביבה
שנתי

0.035

2.79%

מק"ג/מ"ק
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 2מקורות הפליטה
הפליטה של הגזים בשלב ההרצה נעשית ממערכת ה HP -הבנויה כחנוכיה בת  10מוצאות צמודים
בקוטר של  12אינץ' כל אחד ,ובגובה של כ 123 -מטרים מפני הים.
טבלה  2מציגה את מאפייני המקורות שהוגדרו במודל בהתאם לכך.
טבלה מס'  : 2המאפיינים הפיסיים של מקורות הפליטה הפועלים באסדת לוויתן בזמן ההרצה

גובה
ארובה

קוטר
ארובה

טמפרטורת
פליטה

מהירות
פליטה

בנזן
קצב
פליטה

[מטר]

[מטר]

[צלזיוס]

[מטר/שניה]

[גרם\שניה]

ZZZ-9100A-1

669547.6

3608255

123

0.3

-12

134.8

0.2639

ZZZ-9100A-2

669547.6

3608255

123

0.3

-12

134.8

0.2639

ZZZ-9100A-3

669547.6

3608255

123

0.3

-12

134.8

0.2639

ZZZ-9100A-4

669547.6

3608255

123

0.3

-12

134.8

0.2639

ZZZ-9100A-5

669547.6

3608255

123

0.3

-12

134.8

0.2639

ZZZ-9100A-6

669547.6

3608255

123

0.3

-12

134.8

0.2639

ZZZ-9100A-7

669547.6

3608255

123

0.3

-12

134.8

0.2639

ZZZ-9100A-8

669547.6

3608255

123

0.3

-12

134.8

0.2639

ZZZ-9100A-9

669547.6

3608255

123

0.3

-12

134.8

0.2639

ZZZ-9100A-10

669547.6

3608255

123

0.3

-12

134.8

0.2639

זיהוי

Y

X

][UTM
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 3ערכי סביבה ויעד
ערכי הסביבה והיעד של בנזן מוגדרים בתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה) (תיקון),
התשע"ו –  ,2016כפי שמוצג בטבלה מס' .3
טבלה מס'  : 3ערכי הסביבה והיעד הקבועים בתקנות חוק אוויר נקי (ערכי איכות אוויר)( ,הוראת שעה ,תיקון התשע"ו –
 )2016לבנזן
מזהם

ערך סביבה
(מיקרוגרם/מ"ק)

פרק זמן

ערך סביבה/יעד
(מיקרוגרם/מ"ק)

פרק זמן

בנזן

3.9
1.3

יממתי

*3.9
1.3

יממתי

שנתי

שנתי

*מותרות  7חריגות יממתיות מערך הסביבה בשנה

 4מאפייני הרצת המודל
נתוני המטאורולוגיה ויתר מאפייני הרצת המודל זהים לאלו ששמשו לצורך הערכת ההשפעה של
הפליטות מהאסדה על איכות האוויר בבקשה להיתר פליטה שהוגשה עבור האסדה ואושרה (ראה פרק
 7לבקשה) .תמצית המאפיינים מתוך פרק  7מוצגת בנספח מס'  1במסמך זה.

 5תוצאות המודל
ממצאי המודל לתרחיש שנבדק מצביעים על כך שאין צפי לחריגות מערכי סביבה או יעד בריכוזי הבנזן
בסביבת האסדה ובאזור החוף.
הריכוז המרבי היממתי של בנזן צפוי לעמוד על פי המודל על  0.135מק"ג\מ"ק שהם  3.46%מערך
הסביבה והיעד היממתי .ריכוז זה מתקבל עבור תרחיש הפליטה המחמיר כפי שתואר לעיל ,תוך הנחה
כי הוא נמשך על פני  8שעות מתוך היממה.
הריכוז המרבי השנתי של בנזן צפוי לעמוד על  0.035מק"ג\מ"ק שהם  2.79%מערך הסביבה והיעד
השנתי .חישוב הערך השנתי בוצע ע"פ השכיחות של כל מצב סינופטי כפי שמופיע בהנחיות המשרד
להגנת הסביבה להרצת מודל  .CALPUFFבפועל ,הריכוז השנתי לא יתקיים בשל העובדה כי הנישוב
בתקופת ההרצה צפוי להימשך מספר ימים בלבד.

טבלה מס'  4מציגה את הריכוזים המרביים הצפויים על פי המודל לבנזן בתרחיש ההרצה.
איור מס'  1מציג את הריכוזים המרביים הצפויים בקרבת האסדה באמצעות קווים שווי ריכוז
(איזופלטות) לערכי הסביבה והיעד היממתיים והשנתיים בתרחיש זה.
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טבלה מס'  : 4ריכוזי הבנזן המרביים בסביבת האסדה בתרחיש הרצה

ריכוז יממתי מרבי

ריכוז
יממתי
השני
הכי
גבוה
() 2nd

אחוז
מערך
יעד/סביבה
יממתי

[מק"ג/מ"ק]

תרחיש
נישוב
בהרצה

0.135

ריכוז שנתי מרבי

אחוז מערך יעד/סביבה שנתי

מק"ג/מ"ק
---

0.035

3.46%

2.79%

איור מס'  :1הריכוזים היממתיים המרביים (מק"ג\מ"ק) של בנזן הצפויים בקרבת האסדה בתרחיש הרצה

ערך יעד/סביבה
יממתי:
 3.9מק"ג/מ"ק
ריכוז יממתי מקסימלי
מחושב:
 0.135מק"ג/מ"ק
אחוז מערך
יעד/סביבה יממתי:
3.46%
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 6סיכום
א.

ב.
ג.
ד.

מסמך זה בחן את ההשפעה הצפויה של אסדת לוויתן המתוכננת על ריכוזי הבנזן בסביבה בתרחיש
ההרצה המתוכננת להתחיל במהלך נובמבר  .2019הבחינה נערכה בהתאם להנחיות המשרד להגנת
הסביבה לבחון תרחיש מחמיר של פליטה מרוכזת בשעות היום ,במשך  8שעות פעילות.
ממצאי המודל מצביעים על ריכוזים צפויים נמוכים מאוד של בנזן כתוצאה מפעילות שלב ההרצה.
הריכוז המרבי היממתי של בנזן צפוי לעמוד על פי המודל על  0.135מק"ג\מ"ק שהם  3.46%מערך
הסביבה והיעד היממתי.
הריכוז המרבי השנתי של בנזן צפוי לעמוד על פי המודל על  0.035מק"ג\מ"ק שהם  2.79%מערך
הסביבה והיעד השנתי .חישוב הערך השנתי בוצע ע"פ השכיחות של כל מצב סינופטי כפי שמופיע
בהנחיות המשרד להגנת הסביבה להרצת מודל  .CALPUFFבפועל ,הריכוז השנתי לא יתקיים
בשל העובדה כי הנישוב בתקופת ההרצה צפוי להימשך מספר ימים בלבד.
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נספח  :1פרמטרים להרצת המודל ,מתוך פרק  7בבקשה להיתר פליטה של אסדת
לוויתן
פרק  7.2.2תחום שטח הבדיקה
לצורך בחינתה של איכות האוויר באזור ,הוגדר שריג ברדיוס של  20קילומטר ממרכז האסדה
המתוכננת .מרכז השריג נקבע נקודות ציון  3608292.99 ,669544.39במרקטור רוחבי בינלאומי
המייצגים את נקודות הציון  722830.68 ,182120.99ברשת ישראל החדשה כמוצג באיור מס' .1
איור מס'  :1תחום שטח הבדיקה שנקבע להרצת מודל CALPUFF

פרק  7.2.3נתונים מטאורולוגים
לצורך הרצת המודל הנתונים המטאורולוגים לייצוג המטאורולוגיה בפני השטח התקבלו ברזולוציה
שעתית מארבע תחנות קרקעיות המייצגות את התנאים המטאורולוגים בפני הקרקע .התחנות
נבחרו בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ואפשרו מתן ייצוג לאזור החוף בהתאם להנחיות
שהתקבלו מהמשרד להגנת הסביבה.
התחנות שנעשה בהם שימוש בהרצת המודל היו :נמל חדרה ,גן שמואל ,זיכרון יעקב ועין כרמל.
מאפייני התחנות מוצגים בטבלה מס'  5ומיקום התחנות במרחב מוצג באיור מס' .2
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לצורך השלמת המידע המטאורולוגי הדרוש להרצת רכיב  CALMETשולבו הנתונים מהתחנות
המטאורולוגיות הקרקעיות עם נתוני קרקע ורום שהתקבלו ממודל אזורי ברזולוציה גובהה.
רכיב  CALMETהורץ ברזולוציה אופקית של  500מטר וברזולוציה אנכית בת  12רמות החל מפני
הקרקע ועד לגובה של .4,000

טבלה מס'  : 5נתוני התחנות המטאורולוגית שנבחרו לייצג את שטח הבדיקה באזור החוף
שם תחנה

נקודת ציון
)(X

נקודת ציון
)(Y

גובה טופוגרפי
(מטר)

בעלות

נמל חדרה

189080

708830

2

שמ"ט

גן שמואל

196548

705218

20

הגנה"ס

זיכרון יעקב

195980

719821

172

הגנה"ס

עין כרמל

195846

731404

22

שמ"ט

איור מס'  : 2תחום שטח הבדיקה שנקבע להרצת המודל ומיקום התחנות המטאורולוגיות הקרקעיות
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לצורך אפיון התנאים המטאורולוגים באזור החוף נלקחה תחנת נמל חדרה לייצג את האזור לפרק
זמן של חמש שנים מלאות (בין ה 1-לינואר  2011ועד ה 31-לדצמבר .)2015
טבלה מס'  : 6נתוני התחנה המטאורולוגית המייצגת את קן החוף
שם תחנה
תחנת כוח – חדרה

ITM
)(X
189080

ITM
)(Y
708830

גובה טופוגרפי
(מטר)
2

גובה התורן
(מטר)
5

מאפייני תחנה
קרקע

זמינות ואיכות הנתונים בתחנות הייתה גבוהה .להלן סיכום סטטיסטי של הנתונים המטאורולוגים:
▪
▪
▪
▪
▪

מספר שעות כולל בקובץ 43,824 -שעות.
מהירות רוח ממוצעת 4.21 -מטר לשנייה.
שעות שקט ( \ )Calm windsשעות חסרות  227 -שעות.
זמינות נתונים בקובץ.99.48% -
סה"כ שעות אפשריות לניתוח 43,597 -שעות.

 7.2.3.1ניתוח הנתונים המטאורולוגים
אסדת לוויתן נמצא כעשרה קילומטר מערבית לעיר חדרה .איור מס'  3מציג את שושנת הרוחות
המייצגת את האזור .מהנתונים עולה כי הרוחות השכיחות באזור בעצמות רוח של  8-2מטר לשנייה
הם הרוחות המערביות ,הצפון מערביות והדרום מערביות הנושבות בשעות היום ,והרוחות
המזרחיות והדרום מזרחיות הנושבות בשעות הלילה.
איור מס'  :3שכיחות כיוון הרוח כפי שנמדדה "תחנת כוח – חדרה" בין ה 1-לינואר  2011עד  31לדצמבר 2015
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איור מס'  :4שכיחות מהירות הרוח כפי שנמדדה "תחנת כוח – חדרה" בין ה  1לינואר  2011עד  31לדצמבר 2015

ערכי הטמפרטורה הרב שנתיים של אזור התוכנית מתוארים ע"י תחנת "נמל חדרה" שהיא
הממוקמת כ  10 -קילומטרים ממיקום האסדה המתוכנן .באיור מס'  5ניתן לראות את השתנות
הטמפרטורה היומית והחודשית בתחנה בין השנים  1995ל  2009כפי שאלו פורסמו באטלס אקלימי,
פרסום השירות המטאורולוגי ,עדכון .2011
איור מס'  :5שכיחות הטמפרטורה בתחנת נמל חדרה בין שנת  1995ועד שנת 2009

 7.2.3.2קביעת פרמטרים מטאורולוגים
לצורך הרצת המודל נדרש עיבוד מטאורולוגי המתבסס על הגדרות מאפייני פני השטח סביב
התחנות .בהרצת מודל  CALMETהפרמטרים המטאורולוגים המאפיינים את פני השטח (חספוס
פני הקרקע ,אלבדו ויחס בואן) נקבעים בהתאם לשימושי הקרקע המתקבלים ברזולוציה של 900
מטר מפרויקט ).Global Land Cover Characterization (GLCC
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פרק  7.2.4רשת קולטנים
בהרצת המודל הוגדרה רשת קולטנים בדידים ברזולוציה מרחבית של  500מטר על כלל שטח
השריג ,סה"כ נדגמו  6,400קולטנים בדידים.
איור מס'  6מציג את שריג הקולטנים המלא כפי שזה נקבע בהרצת המודל.

איור מס'  : 6השריג שנבחר ועליו הקולטנים ברזולוציה של  500מטר כפי שהוכנסו למודל
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