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 2008-היתר פליטה לפי חוק אוויר נקי, התשס"חב 4מס'  תיקון ושינוי טיוטה

 "רוטנברגתחנת הכוח "  

 

 1349מספר היתר: 

הנני מורה על שינויים החוק(,  –)להלן  2008-לחוק אוויר נקי, התשס"ח 26 -ו 20בתוקף סמכותי לפי סעיפים 

 בתנאי היתר הפליטה שפרטיו מפורטים להלן:

 :ור הפליטהפרטי מק

 - RT1תחנת הכוח "רוטנברג" הכוללת את יחידות ייצור קיטוריות ) מקור הפליטה: 

RT4( ויחידות ייצור טורבינות גז סילונית )RTG1-RTG2 המתקנים והפעילויות ,)

והכל בהתאם לפרטים שצוינו בבקשה למתן היתר הפליטה שהוגשה למשרד ביום 

והגשת בקשה מחודשת מיום  30/04/2014, ההשלמות לבקשה זו מיום 29/12/2013

בקשה לתיקון היתר  מסמכי הבקשה(. –)להלן  28/02/2016, ההשלמות מיום 15/01/2015

מיום  2ותיקון היתר מס' . 03/01/2018מיום  1תיקון היתר מס'  .20/8/2017 מיום

 .24/07/2019מיום  3ותיקון מס'  15/01/2019

(, מנהל המפעל וכל אדם 520000472ראל )ח.צ. חברת החשמל ליש: בעל מקור הפליטה 

 אחר הנכלל בהגדרת "בעל מקור פליטה" בחוק, לפי העניין.

 .: אתר תחנת הכוח "רוטנברג" באשקלוןכתובת מקור הפליטה 

 

 :השינויים בתנאי היתר הפליטה

יתווספו  "תעשינה תוך מניעה או הפחתה של הפליטות לסביבה: "אחרי המילים  .1 )א( 17תיקון סעיף 

בעירות פנימיות ה למנוע ולצמצם את בעל מקור הפליטה יפעל ובכלל זה " המילים:

 ".הפחם בערמות

אחרי המילים "נוהל לתפעול ותחזוקה של פריקה, שינוע ואחסון של פחם ואפר   .2 (ב) 17תיקון סעיף 

פחם באתר רוטנברג ושינוע פחם אל מחוץ לשטח תחנת "רוטנברג" למפעל 

 ואו המילים "וליעדים נוספים אותם אישר הממונה מראש ובכתב""הקורנס"" יב

אחרי המילים "במכולות מכוסות יריעה למניעת התעופפות אבק תוך נקיטת   .3 )ב( 17תיקון סעיף 

על פי תכנית שאושרה "אמצעי צמצום והפחתה של זיהום אוויר" יתווספו המילים 

 מראש ובכתב ע"י הממונה". 

מקום המילים "הנוהל יכלול את שלבי הפריקה מאונייה במזח, שינוע אל ערמות ב  .4 )ב( 17תיקון סעיף 

האחסון, האחסון והאחסנה, השינוע למתקני הייצור למפעל הקורנס באמצעות 

מכולות מכוסות יריעה למניעת התעופפות אבק תוך נקיטת אמצעי הפחתה 

ריקה מאונייה וצמצום של זיהום אוויר" יבואו המילים "הנוהל יכלול את שלבי הפ

הבערות  למניעת מהלכיםבמזח, שינוע אל ערמות האחסון, האחסון והאחסנה, 

הפנימיות בפחם, השינוע למתקני הייצור למפעל הקורנס וליעדים נוספים אותם 

 אגף איכות אוויר ושינוי אקלים
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אישר הממונה מראש ובכתב, באמצעות מכולות מכוסות יריעה למניעת התעופפות 

ם אוויר,  על פי תכנית שאושרה אבק תוך נקיטת אמצעי הפחתה וצמצום של זיהו

 מראש ובכתב ע"י הממונה".

אחרי המילים "על אף האמור בסעיף קטן )א(, במקרה בו לא ניתן לפרוק פחם   .5 )ב( 19תיקון סעיף 

מאוניות למזח הפחם או לצורך העמסת משאיות ושינוע פחם אל מחוץ לשטח 

ם נוספים אותם תחנת "רוטנברג" למפעל ה"קורנס" יתווספו המילים "וליעדי

אישר הממונה מראש ובכתב". אחרי המילים " באמצעות מכולות מכוסות יריעה 

למניעת התעופפות אבק תוך נקיטת אמצעי הפחתה וצמצום של זיהום אוויר" 

 יתווספו המילים "על פי תכנית שאושרה מראש ובכתב ע"י הממונה".

 15ה ידווח באופן מידי ולא יאוחר מ בעת התלקחות של פחם בעל מקור הפליט  .6 ()ח 19סעיף חדש 

כל בעירה ויפעל לכיבויה באופן מידי. לרכז איכות סביבה ולמוקד סביבה  דקות

, סיבתה, משכה, ההתלקחותתתועד באמצעות דוח תחקיר שיפרט את מועד 

פעולות שננקטו לצורך הפסקתה ומניעת הישנותה. דוח כאמור יוגש לרכז איכות 

 . ממועד ההתלקחות הימי עבוד 7האוויר בתוך 

אחרי המילים: "על אף האמור בהיתר זה בעל מקור הפליטה יהיה רשאי לבצע   .7 )א( 24תיקון סעיף 

 "ן ושילוח אגרגטים ודלקים חלופייםניסוי" יתווספו המילים "לפריקה אחסו

 אחרי המילים: "לידיעת רכז איכות אוויר" יתווספו "וליחידה הסביבתית"  .8 (א) 24תיקון סעיף 

 24תיקון סעיף 

 ()ו(1)א()

יתווספו להערכת הפליטות מיחידות הייצור" דיגום וניטור אחרי המילים: "תכנית   .9

 "ומאתר אחסנת הפחם"

 24תיקון סעיף 

 (1)ב()

 " יתווספו "וליחידה הסביבתית"ידווח לרכז איכות אוויראחרי המילים: "  .10

 24תיקון סעיף 

 (4)ב()

 " יתווספו "וליחידה הסביבתית"כות אווירידווח לרכז איאחרי המילים: "  .11

 24תיקון סעיף 

 (5)ב()

 " יתווספו "וליחידה הסביבתית"ידווח לרכז איכות אוויראחרי המילים: "  .12

תיקון טבלה א', 

Chimney 3&4 

 ארובת מעקף

 24723 –האמור בשורה השלישית והרביעית בטבלה א' בעניין ארובות מספר מזהה   .13

", בהתאמה, Chimney 3&4 RT4"-ו Chimney 3&4 RT3"ששמן " 62832-ו

 "ימחקו ובמקומן יבוא
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 ארובות וערכי פליטה -טבלה א'

מספר 
 מזהה

 /שםמס'
 ארובה

אמצעי טיפול 
 ראשוניים

 בגזי פליטה

אמצעי 
טיפול 

שניוניים 
בגזי 

 פליטה

מתקנים 
מחוברים 
למתקן 
טיפול/ 
 ארובה

 מזהם
 

 ערכי פליטה
מעט אם ת, ל"מק/ג")מ

 צוין אחרת(

דרישות דיגום 
 וניטור
 

 בעת שימוש בפחם ובמזוט

24723" 

Chimney 

3&4 
RT3 

 Lowמבער 

NOx 

ESP3 

FGD3 
SCR3 

יחידת 
ייצור 

  3קיטורית 
(RT3) 

תחמוצות גופרית 
 (SO2 -)מבוטא כ

200 

 ניטור רציף

דיגום תקופתי 
 אחת לשנה

 

 תחמוצות חנקן
 (NO2 -)מבוטא כ

  -1.3.2021עד ליום 
650 

 -1.3.2021החל מיום 
150 

 חלקיקים
 40 - 1.3.2022עד ליום 

 - 2.3.2022החל מיום 
20 

 פחמן חד חמצני
 (CO -)מבוטא כ

200 
דיגום תקופתי 

 אחת לשנה

סך כל המזהמים: 
דיאוקסינים 

 ופוראנים
 ננוגרם/מק"ת 0.1

דיגום תקופתי 
 אחת לשנה

תרכובות כלור 
אורגאניות אנ

 גזיות
 (HCl -)מבוטא כ

1 

תרכובות פלואור 
אנאורגאניות 

 גזיות
 (HF -)מבוטא כ

3 

כספית 
 0.03 ותרכובותיו

סך כל המזהמים: 
קדמיום ותליום 

 ותרכובותיהם
0.05 

סך כל המזהמים: 
אנטימון, ארסן, 
עופרת, כרום, 

קובלט, נחושת, 
מנגן, ניקל, 

ונדיום, בדיל 
 ותרכובותיהם

0.5 
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 ארובות וערכי פליטה -טבלה א'

מספר 
 מזהה

 /שםמס'
 ארובה

אמצעי טיפול 
 ראשוניים

 בגזי פליטה

אמצעי 
טיפול 

שניוניים 
בגזי 

 פליטה

ים מתקנ
מחוברים 
למתקן 
טיפול/ 
 ארובה

 מזהם
 

 ערכי פליטה
ת, למעט אם "מק/ג")מ

 צוין אחרת(

דרישות דיגום 
 וניטור
 

 בעת שימוש בפחם ובמזוט

62832 
Chimney 

3&4 
RT4 

 Lowמבער 

NOx 

ESP4 

FGD4 
SCR4 

יחידת 
ייצור 

  4קיטורית 
(RT4) 

תחמוצות גופרית 
 (SO2 -)מבוטא כ

200 

 ניטור רציף

תי דיגום תקופ
 אחת לשנה

 

 תחמוצות חנקן
 (NO2 -)מבוטא כ

  -1.10.2019עד ליום 
650 

 -1.10.2019החל מיום 
150 

 חלקיקים
 40 - 1.3.2021עד ליום 

 - 2.3.2021החל מיום 
20 

 פחמן חד חמצני
 (CO -)מבוטא כ

200 
דיגום תקופתי 

 אחת לשנה

סך כל המזהמים: 
דיאוקסינים 

 ופוראנים
 ננוגרם/מק"ת 0.1

דיגום תקופתי 
 "לשנהאחת 

תרכובות כלור 
אנאורגאניות 

 גזיות
 (HCl -)מבוטא כ

1 

תרכובות פלואור 
אנאורגאניות 

 גזיות
 (HF -)מבוטא כ

3 

כספית 
 ותרכובותיו

0.03 

מים: סך כל המזה
קדמיום ותליום 

 ותרכובותיהם
0.05 

סך כל המזהמים: 
אנטימון, ארסן, 
עופרת, כרום, 

קובלט, נחושת, 
מנגן, ניקל, 

ונדיום, בדיל 
 ותרכובותיהם

0.5 

 
תיקון טבלה ב' סע' 

( יחידות 2) -( ו1)

, RT1 קיטוריות

RT2, RT 3 ו-  

RT4 

ימחק ובמקומו  RT4  -ו RT3 בטבלה ב' בעניין יחידות קיטוריות 2בשורה ור האמ  .14

  -יבוא 

 אמצעים ליישום הטכניקה המיטבית הזמינה -טבלה ב'

 /מתקן מס'
לוחות  אמצעי לביצוע דרישה פעילות

 זמנים
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יחידות  .2
יחידות 

קיטוריות 
RT 3 

 RT4  -ו
 

 

הפחתת פליטות מוקדיות 
י של תחמוצות חנקן על יד
התקנת אמצעי טיפול 
ראשוניים ושניוניים 

 SCR- Selectiveמסוג

Catalytic Redaction   
 "("SCR –)בסעיף זה 

 בוצע RT4גמר קידוח כלונסאות יחידת ייצור 
 בוצע RT3גמר קידוח כלונסאות יחידת ייצור 

לצורך התקנת אמצעי  RT4הפסקת יחידת ייצור 
 טיפול

 בוצע

לצורך התקנת אמצעי  RT3צור הפסקת יחידת יי
 טיפול

1.3.2021 

)עד  RT4יחידת ייצור   SCRגמר מבנה פלדה
 מ'( 39לגובה 

 בוצע

)עד  RT3יחידת ייצור   SCRגמר מבנה פלדה
 מ'( 39לגובה 

 בוצע

 30.10.2020 לאמצעי טיפול RT4חיבור יחידת ייצור 
 1.3.2022 לאמצעי טיפול RT3חיבור יחידת ייצור 

 

 

 

 XXXיהיה מיום היתר זה תיקון תחילתו של   .15 תחילה


