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מבוא
תכנית ניהול סביבתי (תנ"ס) זו מוגשת בהתאם להוראות תמ"א /37ח ,סעיף  ,6.3הקובעות כי זו
תצורף לבקשה להיתר בנייה ותהווה חלק מתנאיו.
תנ"ס זו ,תנ"ס יבשתי  ,2#מוגשת עבור היתרי בנייה צנרת  #4וצנרת  #6המתייחסים בהתאמה
להנחת צנרת גז ולהנחת צנרת קונדנסט תת קרקעית .תוואי צנרת הגז מתחיל באיזור הנחיתה
של הצנרת במתחם ה CVS-וממשיך עד לתחנת הגז דור .תוואי צנרת הקונדנסט מתחיל באיזור
הנחיתה של הצנרת במתחם ה CVS-וממשיך עד שוחת נחשולים .תוואי הצנרת מוצג בתרשים
.2.1
הבקשות להיתר מתייחסות לעבודות התקנת הצנרת לרבות העבודות המכאניות (התקנת מגופים
ומיכשור) בתחומי התחנות  -תחנת ההגפה החופית ( ,)CVSתחנת הגז בדור ( )DVSושוחת נחשולים
( .)PITהעבודות האזרחיות בתחומי התחנות מבוצעות במרביתן תחת הבקשה להיתר בנייה אזרחי
 #3ולפיכך נדונו כבר בפירוט בתנ"ס יבשתי  .#1בשוחת נחשולים יבוצעו במסגרת הבקשה
הנוכחית להיתר עבודות בטון בדפנות השוחה ובסיסים לצנרת ואביזרים.
עבודות התקנת הצנרת תכלולנה חישוף ,חפירה ,הנחת הצינורות ,מילוי ,כיסוי ושיקום .במספר
מקומות יתבצע קידוח לצורך חציה של תשתיות ,כפי שמפורט בפרק  2במסמך .שטחי
ההתארגנות והאחסון ,אשר הוצגו בתנ"ס יבשתי  ,#1ישמשו גם כשטחי התארגנות עבור עבודות
הנחת הצנרת וההתקנות המכאניות בתחומי התחנות .בנוסף יהיו שני אתרי התארגנות נוספים
לאורך תוואי הצנרת בסמוך לכביש  7011כמתואר בפרק  2במסמך זה.

מטרת התנ"ס
מטרת התנ"ס היא לצמצם את ההשפעות השליליות על האדם והסביבה במהלך ההקמה
וההפעלה של המערכת .צמצום זה יתאפשר באמצעות תכנון הולם ,זיהוי מוקדם של ההשפעות
הפוטנציאליות ,בחינת האמצעים למזעורן ,קביעת הנחיות ליישום האמצעים וניטור שוטף של
גורמי ההשפעה.
בנוסף ,ועל בסיס הוראות תמ"א /37ח ,ניתן לנסח מטרות ממוקדות כדלקמן:
• להבטיח שההיבטים הסביבתיים אשר זוהו ,ייבחנו ,ינוטרו ויטופלו לאורך חיי הפרויקט;
• להוות כלי ניהול ליישום האמצעים למזעור השפעות סביבתיות;
• למסד מערכת מעקב ובקרה אחר יישום תכנית הניהול הסביבתי ,כולל ניטור ודיווח;
• להגדיר דרישות טכניות/סביבתיות בפני המתכננים.

תכולת התנ"ס
פירוט של מבנה התנ"ס ותכולת חמשת פרקיה להלן:
•

פרק " ,1מבוא" ,עוסק במהות התנ"ס וכולל תיאור כללי של פרויקט פיתוח לוויתן ,ומפרט
את תכנית הרישוי של הפרויקט;
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•

פרק " ,2מרכיבי העבודה ואופן ההקמה" ,מתאר באופן כללי את העבודות הרלוונטיות
לתנ"ס זו ומפרט את הפעולות הנדרשות בתהליך ההקמה והתפעול .פרק זה מהווה רקע
לזיהוי ומיפוי ההשפעות הסביבתיות של הפרויקט;

•

פרק " ,3הערכת השפעות על הסביבה" ,מזהה ,מנתח וממפה את פוטנציאל ההשפעות
הסביבתיות ,עבור מרכיבי ההקמה והתפעול של הפרויקט ,במתחמים הרלוונטיים .פרק
זה הוא לב תכנית הניהול והניטור הסביבתי ,וכולל גם הצגה של מטריצת הסיכונים
המסכמת את ההשפעות הסביבתיות שזוהו;

•

פרק " ,4אמצעים למניעה וצמצום מפגעים" ,מכיל הוראות בדבר הפעולות שיש לנקוט,
בכדי למנוע ו/או למזער את ההשפעות הסביבתיות הפוטנציאליות כפי שזוהו לעיל;

•

פרק " ,5הנחיות לניטור ומעקב" ,כולל את תכנית הניטור שמטרתה לוודא ,בבוא העת,
כי הפעולות הננקטות בכל אחד משלבי הפרויקט למניעה או מזעור של ההשפעות
הסביבתיות ,אכן מתקיימות באופן יעיל.

רקע
תיאור פרויקט פיתוח לוויתן
פיתוח שדה לוויתן הוא פרויקט לאומי חיוני למשק האנרגיה .מטרותיו הקמה ותפעול של מערך
אספקה ממקור גז נוסף ,שיענה טוב יותר על המחסורים הצפויים במשק הגז הטבעי ב,2020 -
וכן הגברת הבטחון האנרגטי ע"י יצירת יתירות מלאה במערכת אספקת גז טבעי לישראל.
שדה לוויתן נמצא כ 125 -ק"מ מערבית לחיפה וכ 35 -ק"מ מערבית למאגר תמר ,בעומק מים
של כ  1700 -מטר ,ונחשב למאגר הגז הגדול ביותר בים התיכון .תקופת ההפקה המשוערת היא
לפחות  30שנה והיא תלויה בקצבי ההפקה ובביקושים בפועל לגז הטבעי של השוק המקומי
והאיזורי.
הפרויקט כולל פיתוח בארות המאגר והקמת מערכת הפקה תת-ימית ייעודית ,המקושרת
במערכות צנרת לאסדת הפקה וטיפול קבועה .האסדה תמוקם בנקודה הנמצאת כ 10 -ק"מ מקו
החוף ,במתחם הימי הצפוני המיועד לכך בתמ"א /37ח.
מאסדת ההפקה והטיפול ,מובל הגז באמצעות צנרת ימית ויבשתית ,דרך תחנת הגפה חופית עד
לתחנת ההשקה הקיימת של חברת נתיבי הגז הטבעי (נתג"ז) באיזור דור .הקונדנסט ,הנלווה
להפקת הגז מהמאגר ,מטופל ומיוצב על גבי האסדה בים ,מובל בצנרת ימית ויבשתית דרך תחנת
ההגפה החופית לבית הזיקוק ,באמצעות צנרת ייעודית ושימוש בתשתיות הולכת דלקים קיימות.
מרכיבי המערכת העיקריים:
• מערכות ימיות להפקה והולכה של גז גולמי משדה לוויתן אל אסדת הפקה ימית;
• אסדת הפקה ימית ועליה כלל מערכות הטיפול בגז ובקונדנסט;
• צנרת ימית ויבשתית להולכת גז מטופל;
• צנרת ימית ויבשתית להולכת קונדנסט מיוצב;
• תחנת הגפה חופית (;)CVS
• תחנת גז המשמשת לחיבור למערכת ההולכה הארצית (;)DVS
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מיכל גיבוי בחירום לקונדנסט ,במתחם תחנת הקבלה בחגית.

אסדת הפקה – תחנת קבלה ימית
אסדת ההפקה תמוקם כ 10-ק"מ מערבית מקו החוף ובעומק ים של כ 86 -מ' .חלקה העליון
והתפעולי של האסדה יותקן על גבי מסבך נושא ( ,)Jacketשיעוגן לקרקעית הים .סיפון האסדה,
בממדי אורך ורוחב של כ 96 -מ' ,בנוי משלושה מפלסי ציוד עיקריים ,כאשר גובה המפלס העליון
כ 57 -מ' מעל פני הים.
המתקנים על גבי האסדה מתוכננים לטפל באופן מלא בגז הטבעי ובקונדנסט ,ללא צורך במערך
טיפול נוסף ביבשה .הגז והקונדנסט יוזרמו מהאסדה ,באמצעות  2צינורות ,אל נקודות חיבור
למערכות מתאימות ביבשה.
בהתאם לדרישות ותשריטי תמ"א /37ח ,אסדת ההפקה תמוקם בפוליגון הצפוני ,המיועד לתחנת
קבלה ימית ,וסמוך ככל הניתן לפאתו המערבית.

מערכת הגז
הגז המטופל מובל מהאסדה ע"י מערכת ימית ויבשתית הכוללת צנרת ושתי התחנות להלן :
•
•

תחנת ההגפה החופית  :CVSתמוקם במרחק של כ 400-מטר מקו החוף בשטח כולל של כ-
 1דונם .תכליתה בטיחותית והיא נועדה לנתק ,בחירום ,את המכלול הימי מהיבשתי.
תחנת הגז דור  :DVSתמוקם מצפון לתחנת נתג"ז הקיימת ,מזרחית לכביש  2בשטח של כ-
 8.2דונם .ייעודה תפעולי והיא משמשת תחנת השקה והעברה של גז מטופל למערכת
ההולכה הארצית של נתג"ז.

מערכת הקונדנסט
מהאסדה יוזרם הקונדנסט בצנרת ימית ייעודית שתתחבר ,לאחר הנחיתה החופית (בצמוד לצינור
הגז) ,לתחנת ההגפה החופית ) (CVSאשר משמשת לניתוק המכלול הימי מהיבשתי בחירום.
המשך הצינור יהיה בתוואי מקביל לקו הגז ,דרך תחנת הגז דור ) ,(DVSומשם עד לנקודת החיבור
למערכת צנרת דלקים קיימת בשוחת נחשולים.
בנוסף ,תתבצע הזרמה של קונדנסט משוחת נחשולים (ה )PIT -בצנרת יעודית מקבילה לתשתית
גז ודלקים קיימת ,על בסיס פרוזדורי הצנרת של תמ"א  37על חלקיה השונים .הקונדנסט מיועד
להגיע לאתר בתי הזיקוק בחיפה לצורכי מהילה בנפט הגולמי וייצור תזקיקים.
תכנית הרישוי
תכנית הרישוי ,כפי שפורטה ב"מסמך העקרוני" שאושר על ידי רשות רישוי מחוז חיפה ועל ידי
משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים בחודש יוני  ,2016כוללת פירוט של הבקשות להיתר
ע"פ שלבי הפרויקט .כל בקשה להיתר מוגשת כשהיא מלווה בסקירה של ההיבטים הסביבתיים,
בין אם באמצעות תנ"ס הנדרש מכח תמ"א /37ח ובין אם באמצעות מסמך סביבתי המתייחס
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לתכנון מרכיבי פרויקט שמחוץ לגבולות התמ"א .רשימת התנ"סים והמסמכים הסביבתיים
בהתייחס להיתרי בניה מפורטת בטבלה להלן.
.
תנ"ס/מסמך
סביבתי

מקטע/מתקן

תנ"ס יבשתי 1#

חוף-מחצבה

תנ"ס ימי 1#

אסדה

תכולת בקשות להיתר
אזרחי  – 1פיתוח שטח
אזרחי  – 3עבודות הנדסה אזרחית
בתוואי הצנרת החופית ותחנות ההגפה
אזרחי  - 2קונסטרוקציה
מכאני  – 1מתקני תהליך באסדה

חוף-מחצבה

צנרת  – 6צנרת קונדנסט יבשתית

תנ"ס יבשתי 2#

חוף – תחנת
דור

צנרת  – 4צנרת גז יבשתית

תנ"ס יבשתי 3#

מחצבה-חגית

צנרת  – 7צנרת קונדנסט יבשתית

תנ"ס ימי 2#

מים
טריטוריאלים -
חוף

צנרת  – 3צנרת גז טבעי ימית וחציית חוף
(אסדה –חוף)
צנרת  – 5צנרת קונדנסט ימית וחציית
חוף (אסדה –חוף)
צנרת  – 2צנרת גולמי ,יצוא ,תקשורת

תנ"ס יבשתי 4#

תנ"ס יבשתי #5

מתחם תחנת
חגית

מתחם תחנת
חגית

אזרחי  – 4תחנת חגית ,פיתוח שטח
ראשוני
אזרחי – 5תחנת חגית ,עבודות הנדסה
אזרחית
מכאני  – 2תחנת חגית ,אחסון ומע'
שירותים
צנרת  – 1מערך יבשתי-צנרת קונדנסט,
איחוד תשתיות

מסמך סביבתי

תל קשיש -
שער העמקים

מסמך סביבתי

אליקים – תשבי
(מ.חיפה)

צנרת  – 8צנרת קונדנסט יבשתית

מסמך סביבתי

מעבר כביש 6

צנרת  – 9צנרת קונדנסט יבשתית

מסמך סביבתי

חגית – אסם
(מ.צפון)

צנרת  -10צנרת קונדנסט יבשתית

מסמך סביבתי

שער העמקים
– בז"ן

צנרת  -11צנרת קונדנסט יבשתית

טבלה  :1.1רשימת התנ"סים והמסמכים הסביבתיים
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היתרים נשוא התנ"ס
תנ"ס זו מלווה את שתי הבקשות להיתר בנייה :צנרת  #4וצנרת  ,#6ועוסקת בהתקנת צנרת
קונדנסט וגז.
שתי הבקשות להיתר הינן:
א) צנרת גז יבשתית בקוטר '' 32מנקודת הנחיתה במתחם תחנת ההגפה החופית (ה )CVS-ועד
תחנת הגז דור (צנרת .)#4
ב) צנרת קונדנסט יבשתית בקוטר '' 6מנקודת הנחיתה במתחם ה CVS-ועד שוחת נחשולים
(צנרת .)#6
בתוואי היבשתי ממתחם תחנת ההגפה החופית (ה )CVS-ועד תחנת הגז דור ( ,)DVSעוסקות
הבקשות בשתי צנרות העוברות באותו התוואי ובתעלה משותפת .תוואי צנרת הגז מסתיים בתחנת
הגז דור ( )DVSשם הוא מתחבר לתחנת נת"גז הקיימת ואילו צנרת הקונדנסט ממשיכה צפון
מזרחה עד לשוחת נחשולים ( )PITשם היא מתחברת לתשתית ההולכה הארצית הקיימת.
הפרק הבא עוסק בתאור העבודות ושלבי הפיתוח נשוא ההיתרים הנ"ל.
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מרכיבי העבודה ואופן ההקמה
תיאור סביבת העבודה
תכנית זו עוסקת במקטעי הצנרת מאיזור בריכות הדגים היבשות של דור בסמוך לתחנת הגפה
חופית ( )CVSועד לשוחת נחשולים .תוואי הצנרת נמצא במרחב המשתרע בין עורף חוף הים ,כ-
 1.3ק"מ דרומית למושב דור ,במערב ,ועד סמוך לשוחת נחשולים הקיימת (של תש"ן) ,הנמצאת
ממזרח לכביש  ,4מדרום למחצבת עין איילה.

תרשים  :2.1רצועת העבודה ע"ג תצ"א
תרשים  2.1לעיל הוא צילום אוירי של המרחב האמור ועליו סימון רצועת העבודה .כפי שניתן
להתרשם מהתצ"א ,מדובר באיזור חקלאי אינטנסיבי של מטעים ,שלחין וברכות דגים ,המופר
ע"י תשתיות שונות כגון :מסילה ,כבישים ארציים ( 2ו ,)4-מט"ש ומאגר קולחין ,קוי צנרת של גז
טבעי ,דלק ,מים ,שפכים וקולחים .בתוך מרחב זה נמצאים מספר ישובים ,אותם ניתן לראות
בצילום.
בתרשים הבא מוצגת רצועת העבודה על גבי תמ"א /37ח .קווי הצנרת עוברים בתוך רצועת
התשתיות של תמ"א /37ח.
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תרשים  :2.2רצועת העבודה ותוואי הצנרת ע"ג תמ"א /37ח
תחילה המקטע בנקודת הנחיתה של הצנרת במתחם תחנת ההגפה החופית (ה ,)CVS-כ 270-מ'
מקו החוף כפי שמוצג בתרשים הבא .ההתייחסות לחצייה של החוף תובא במסגרת תנ"ס ימי
מספר .2
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תרשים  :2.3תחילת תוואי הצנרת באיזור מתחם תחנת ההגפה החופית (ה)CVS-
צנרות הגז והקונדנסט עוברות זו לצד זו בשטחי בריכות הדגים של מושב דור ,לאחר מכן חוצות
את מסילת הרכבת תל אביב-חיפה וכביש מס'  .2לאחר החצייה התוואי עובר בשולי דרך עפר
בסמוך למטע אבוקדו ולמתקן טיפול בשפכים עד הגיעו לתחנת גז דור הממוקמת צפונית לתחנת
הגז של חברת נתג"ז כפי שמוצג בתרשים הבא.
ככל הניתן התוואי נצמד לקווי נתג"ז הקיימים והמתוכננים כפי שמסומן בבקשה להיתר .מתבצע
תיאום עם נתג"ז לנושא התוואי ועבודות ההקמה באיזור זה .בנספח  6.6מצורפים חתכי רוחב
המציגים את המרחק מתשתיות קיימות והמרחק מגבולות התמ"א .ניתן לראות בחתכים אלו כי
נותר שטח מספק להנחת צנרת עתידית של ספק נוסף.
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תרשים  :2.4תוואי צנרת גז וקונדנסט מהנחיתה במתחם תחנת ההגפה החופית (ה )CVS-ועד
תחנת הגז דור ()DVS
צנרת הגז מתחברת דרך תחנת הגז דור לתחנה של חברת נתג"ז .מנקודה זו תמשיך צנרת
הקונדנסט בלבד בקוטר " 6עד לשוחת נחשולים הסמוכה למחצבת עין אילה .קו הצנרת חוצה
את כביש  ,7011עובר באיזורי מטעים ולאחר מכן חוצה את כביש  4באיזור מחצבת עין אילה כפי
שמוצג בתרשים הבא .משם הצנרת תתחבר אל מערכת הולכת דלקים ארצית קיימת ובמקביל
אל קו הולכה ייעודי חדש (מקטע זה ייסקר בתנ"ס יבשתי מס' .)3
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תרשים  :2.5תוואי צנרת קונדנסט מהתחנת הגז דור ועד שוחת נחשולים
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תיאור עבודות ההקמה
כללי
תכנית זו מתייחסת לכלל עבודות הנחת הצנרת מנקודת הנחיתה במתחם תחנת ההגפה החופית
(ה )CVS-ועד לשוחת נחשולים הנמצאת באיזור מחצבת עין אילה (כולל) .התכנית עוסקת בצנרת
הגז (קו בקוטר " 32ובאורך של כ 1.7 -ק"מ) ,מנקודת הנחיתה במתחם תחנת ההגפה החופית
(ה )CVS-ועד לתחנת הגז דור ( )DVSואת צנרת הקונדנסט (קו בקוטר " 6ובאורך של כ 6.4 -ק"מ),
מנקודת הנחיתה במתחם תחנת ההגפה החופית (ה )CVS-ועד לשוחת נחשולים – השוחה
המזרחית שממנה ממשיך התוואי לכיוון חגית והשוחה המערבית הכוללת חיבור לתשתית קיימת
של קצא"א .בנוסף ,התכנית עוסקת בעבודות המכאניות בתחנה החופית ( ,)CVSבתחנת הגז דור
( )DVSובשוחת נחשולים ,לרבות התקנות מגופים ,אביזרים ומיכשור וכן עבודות בטון להקמת
השוחה התת-קרקעית לצנרת בשוחת נחשולים.
התקנת צנרת הגז והקונדנסט

שלבי העבודה
להלן שלבי העבודה להתקנת צנרת הגז והקונדנסט .העבודה תבוצע על ידי מספר צוותים
שיעבדו בו-זמנית לאורך התוואי.

סימון רצועת העבודה ותוואי הצנרת
לפני תחילת ביצוע העבודות תחולק רצועת העבודה לקטעים .הרצועה תסומן באופן מדויק
באמצעות יתדות וסרטי סימון ,כולל סימון חציית תשתיות כגון כבישים ,מסילת רכבת ,מעברי
מים וקווי ביוב ,ניקוז ,חשמל וקווי תשתית אחרים על פי הוראות מפורטות.

צילום ותיעוד התוואי
טרם תחילת העבודות יבוצע תיעוד התוואי לכל אורכו ,כולל שטחי התחנות ,במצלמת סטילס
(ראה נספח  ,)6.5זאת בכדי לוודא בתום ההקמה כי השטח חזר לקדמותו.

חפירת גישוש לחשיפת קווים ומכשולים תת קרקעיים
עם תחילת העבודות יבצע הקבלן חפירות גישוש בתוואי לאיתור תשתיות תת-קרקעיות כגון:
צנרת מים ,צנרת גז טבעי ודלקים ,כבלי תקשורת וכד' .מטרות פעולות אלו הינן לוודא ולסמן את
המיקום והעומק המדוייקים של תשתיות ומתקנים טמונים הנמצאים בקרבת התוואי.
בכדי להימנע מפגיעה בצנרות והכבלים הקיימים ,בשלב חפירת התעלה ,העבודה בסמוך
לתשתיות קיימות תתבצע בתאום עם מפקחים מטעם הגופים בעלי התשתית ובמידת הנדרש
בפיקוחם .על פי הצורך תבוצענה עבודות תימוך של התשתיות הקיימות בהתאם לדרישות
המפקחים בשטח.

הכשרת רצועת העבודה
הכשרת רצועת העבודה תכלול ניקוי צומח עשבוני ושיחים ,ניקוי פסולת מוצקה כמו שיירי פסולת
בנין ,פסולת רטובה וכד' .פסולת שתמצא ברצועת העבודה תסולק לאתר מוסדר .לצורך הכנת
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רצועת העבודה יתבצע חישוף השכבה העליונה בשטחים שאינם מופרים .החישוף יבוצע ברוחב
רצועת עבודה ואדמת החישוף תיערם בתלולית נפרדת בגבול רצועת העבודה.
רוחב תוואי הדרך שיכשיר הקבלן יאפשר ביצוע כל פעולות הנחת הקווים לרבות חפירת התעלה,
אחסון האדמה החפורה וחומר המילוי המיובא ,פיזור וריתוך הצינורות על יד התעלה ונסיעת כלים
כבדים לאורך התוואי בתוך רצועת העבודה.

חפירה
בזמן חפירת התעלה ,המחפר ינוע מעל רצועת החפירה ובאמצעות הכף הקדמית יגרוף קרקע
מרצועת החפירה ויניח אותה בתלוליות בסמוך לתעלה .החומר ייערם בשתי תלוליות ,האחת
הקרובה לתעלה תכיל את רוב הקרקע שהוצאה מהתעלה והשניה תכיל את שכבת החישוף
העליונה של החומר החפור.
במהלך העבודה ,בהתאם לסוג הקרקע הנחפר ,ייקבע ויתקבל שיפוע התעלה ,זווית השפיכה
של קרקע בתלוליות וסוג/גודל כלי החפירה.
עומק הטמנה מעל קודקוד הצינור יהיה לכל הפחות  120ס"מ לקונדנסט ו 200 -ס"מ לקו הגז
הטבעי על פי הוראות תמ"א /37ח.
שיפועי דופן התעלה ,מיקום ונתוני תלולית העפר יבוצעו בהתאם לתוכניות המאושרות ולהוראות
מהנדס הביצוע של הקבלן והוראות הפיקוח באתר.

הובלה ופריקת של צנרת ואביזרים
ההובלה והפריקה של הצנרת והאביזרים תתנהל במקביל להכשרת רצועת העבודה ,באמצעות
משאיות מנוף .הצינורות יורמו באמצעות אותם מנופים ויונחו על תמיכות מתאימות בסמוך לתוואי
החפירה.

חיבור הצנרת וריתוכה
חיבור צינורות הקונדנסט ,באורך של  6או  12מ' כ"א ,יתבצע בריתוך על פי  .ASME B31.4בצנרת
הגז יחוברו יחידות צינור באורך של  12מ' כ"א כל אחד .הריתוך ייעשה בהתאם להנחיות בתקנים.
בתום הריתוך ייערכו בדיקות אל הרס של איכות כל הריתוכים ובדיקות של טיב הציפוי החיצוני.
שיטת העבודה כוללת חיבור של רצף של בין  6ל 10 -צינורות ,אשר ירותכו אחד לשני כאשר הם
מונחים על גבי תמיכות מחוץ לתעלה החפורה .לאחר בדיקות האיכות והכנה מוקפדת של תחתית
התעלה ,יונף רצף הצינורות ע"י מספר מנופים ויונח בזהירות בתחתית התעלה בדרך שתמזער
מאמצים בצינור ותמנע נזק לעטיפת הציפוי.
כל ריתוכי הצנרת יבוצעו מחוץ לתעלה למעט במקומות מיוחדים בהם חיבור הצינורות יתבצע
בתוכה .במקרה זה ,תורחב התעלה ותועמק כדי שניתן יהיה לרתך ,להשלים עטיפה ולבצע
תיקונים ובדיקות בתוך התעלה.

בדיקות איכות הצנרת טרם הנחה
כל ריתוכי הצינורות והאביזרים יעברו בדיקת אל הרס רדיוגרפית וכן תבוצענה בדיקות לשלמות
הציפוי החיצוני באמצעות  .Holiday Detectorתוצאות הבדיקות יועברו למפקח ורק לאחר אישורו
ניתן יהיה להתחיל בכיסוי התעלה.
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כיסוי הצנרת
•

תשתית טבעית ) - (foundationהתשתית בשלב הראשוני תהיה מקרקע טבעית ככל
הניתן ,ובמידת הצורך התשתית תמולא ותהודק;

•

מעל התשתית המהודקת ,לעיל ,תונח שכבת ריפוד ) (beddingמחומר גרנולרי כגון חול
נקי ,צרורות או חול מחצבה – מאושר ע"י המפקח;

•

מילוי סביב הצינור ) – (embedmentע"י חומר גרנולרי ,מונח בשכבות בעובי של עד 25
ס"מ וע"פ הצורך מורטב במים לצורך הידוק;

•

מילוי מעל ריפוד הצינור ) – (backfillייעשה שימוש בחומר מקומי שנחפר .המילוי יתבצע
בתחום שבין  0.3מ' והלאה מעל קודקוד הצינור;

•

שכבה כיסוי עליונה – מכילה אך ורק חומר מקומי בעובי של כ 20-ס"מ לפחות ,שנחפר
כשכבת חישוף ואוחסן לצורך זה.

חצייה באמצעות קידוח
במהלך הנחת צנרת הקונדנסט וצנרת הגז מתוכננות חציות של תשתיות כגון :כבישים ,קווי גז
טבעי ,קווי השקיה ,קווי תקשורת ,קווי דלק.
חצייה של מערכות תשתית גדולות תבוצע בקידוח ,בכדי להימנע מלהפריע למהלך פעילותן
השוטפת .תבוצענה שתי שיטות קידוח :קידוח מתכוונן ( )HDDוקידוח אופקי (.)Auger Boring

קידוח אופקי ()Auger Boring
משני צדדי התשתית הנחצית ייחפרו פירים ,דרך אחד מהפירים ייקדח הקדח המתאים מתחת
לתשתית אשר ידופן בשרוול מגן .הפיר השני ישמש לקבלת המקדח והוצאתו מהאתר כמוצג
בתרשים להלן.

תרשים  :2.6קידוח אופקי Auger Boring -
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תרשים  :2.7הדמיה של העברת קווי צנרת בשרוול מגן
בתרשים הבא ניתן לראות את פיר הדחיקה ובו מכונת הקידוח .מכונת הקידוח דוחקת את השרוול
פנימה לתוך הקרקע באמצעות מקדח אשר מרחיב את הקידוח ושולח את עודפי החפירה החוצה
אל הפיר.

תרשים  :2.8פיר דחיקה ומכונת קידוח
בקצה החפירה ממוקם פיר היציאה ,הקטן מפיר הקליטה והמהווה את נקודת היציאה של המקדח
וציוד הקידוח.
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קידוח מתכוונן ()HDD - Horizontal Directional Drilling
בשיטה זו אין צורך בפירי כניסה ויציאה והיא משמשת לקידוח בקרקעות יציבות .מפלסי הכניסה
והיציאה ימצאו על פני הקרקע ומסלול הקידוח יהיה במתווה קשתי בתת הקרקע .הקידוח יתבצע
בשני שלבים :בשלב ראשון יבוצע קדח מוליך קטן-קוטר בציר הקידוח המתוכנן ,בהתאם לקוטר
הצינור המוחדר ,בשלב השני יבוצעו מספר הגדלות .רוב מכונות הקידוח משתמשות בנוזל קידוח
(בנטונייט) .נוזל קידוח זה מסווג כחומר לא רעיל אשר ניתן בדרך כלל לשימוש חוזר.

תרשים  :2.9קידוח מתכוונן HDD -

להלן
.1
.2
.3
.4
.5

החציות אשר תבוצענה בקידוח במהלך עבודה זו:
חציית מסילת רכבת ישראל וכביש מס' 2
חציית תעלת ניקוז צפונית לתחנת הגז דור
חציית כביש מס' 7011
חציית חממות (לאורך כביש הגישה למושב דור) בין תחנת דור לשוחת נחשולים
חציית כביש מס' 4
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להלן תרשים המציג את מיקום הקידוחים על פי המספור לעיל.

תרשים  :2.10מיקום קידוחים לאורך תוואי הצנרת
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להלן מידע מפורט לפעילות במסגרת קידוחים אלו.

חצייה מס'  - 1חציית מסילת רכבת ישראל וכביש מס' 2
צינורות פלדה בקוטר ( "32גז) ו( "6-קונדנסט).
•
•

•
•

אורך החצייה :כ 450-מטר
לוגיסטיקה :מכונת הקידוח תמוקם מערבית למסילת הרכבת ותקדח לכיוון מזרח
ההגעה של מכונת הקידוח תיעשה באמצעות דרכי הגישה ובתוך רצועת העבודה
נשוא היתר זה
תיאור איזור החצייה :השטח מצוי בחלק הדרום-מזרחי של בריכות הדגים של דור
תשתיות סמוכות :החצייה עוברת ,בנוסף למסילת הרכבת והכביש ,מתחת לקו
ביוב ,תעלת ניקוז וקו חשמל מתח גבוה עילי

פרט תכנון של החצייה מופיע בתרשים  .2.12החצייה מוצגת על גבי תצ"א בתרשים .2.14
בתרשים להלן מוצג המקרא לכלל פרטי התכנון של החציות מתוך הבקשה להיתר.
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תרשים  :2.11מקרא לפרטי תכנון חציות ,מתוך הבקשה להיתר
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מיקום מכונת הקידוח
נקודת יציאת הקידוח

תרשים  :2.12פרט תכנון של חציית מסילת רכבת וכביש  ,2מתוך הבקשה להיתר
תרשים --- :2.13
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נקודת כניסת
הקידוח

נקודת יציאת
הקידוח

כביש 2

פסי הרכבת

תרשים  :2.14חציית כביש  2ומסילת הרכבת ע"ג תצ"א

חצייה מס'  – 2חציית תעלת ניקוז צפונית לתחנת הגז דור הDVS-
צינור פלדה בקוטר ( "6קונדנסט) אשר יעבור בתוך שרוול מגן מפלדה ( )casingבקוטר "16
•
•

•
•

אורך החצייה :כ 28-מטר
לוגיסטיקה :מכונת הקידוח תמוקם בפיר המערבי לתעלת הניקוז ותקדח לכיוון
מזרח את השרוול .ההגעה של מכונת הקידוח תעשה באמצעות דרך גישה קיימת
המצויה סמוך לתחנת הגז דור ה DVS-ובתוך רצועת העבודה נשוא היתר זה
תיאור איזור החצייה :השטח הינו שטח מישורי המצוי בסמוך למאגר מים ותעלות
ניקוז אזוריות.
תשתיות סמוכות להתייחסות :החצייה עוברת ,בנוסף לתעלת הניקוז ,מתחת לשני
צינורות מים  "20וקו חשמל מ.ג עילי

פרט תכנון של החצייה מופיע בתרשים  2.15להלן ,הצגה של החצייה על גבי תצ"א מופיעה
בתרשים .2.17
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תרשים  :2.15פרט תכנון של חציית תעלת ניקוז צפונית לתחנת הגז דור ( ,)DVSמתוך הבקשה
להיתר

חצייה מס'  - 3חציית כביש 7011
צינור פלדה בקוטר ( "6קונדנסט) אשר יעבור בתוך שרוול מגן מפלדה ( )casingבקוטר "16
•
•

•
•

אורך החצייה :כ 32-מטר
לוגיסטיקה :מכונת הקידוח תמוקם בפיר הצפוני ותקדח לכיוון דרום את השרוול.
ההגעה של מכונת הקידוח תיעשה ע"י ירידה מהכביש לדרך העפר המצויה בצדו
הצפוני של כביש  7011ובתוך רצועת העבודה נשוא היתר זה
תיאור איזור החצייה :השטח הינו שטח מישורי של שדות חקלאיים .הכביש הינו
כביש הגישה למושב דור
תשתיות סמוכות :החצייה עוברת ,בנוסף לכביש  ,7011מתחת לתעלת ניקוז ,קווי
בזק וכבל טלוויזיה

פרט תכנון של החצייה והצגה של החצייה על גבי תצ"א מופיעים בתרשימים להלן.
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תרשים  :2.16פרט תכנון של חציית כביש  ,7011מתוך הבקשה להיתר
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תרשים  :2.17חציית כביש  7011ותעלת ניקוז ע"ג תצ"א

חצייה מס'  - 4חציית חממות צפונית לכביש 7011
צינור פלדה בקוטר ( "6קונדנסט).
•
•

•
•

אורך החצייה :כ 360-מטר
לוגיסטיקה :מכונת הקידוח תמוקם צפונית לכביש ותקדח מכיוון מערב לכיוון
מזרח .ההגעה של מכונת הקידוח תיעשה ע"י ירידה מהכביש לדרך העפר המצויה
בצדו הצפוני של כביש  7011ובתוך רצועת העבודה נשוא היתר זה
תיאור איזור החצייה :השטח הינו שטח מישורי של שדות חקלאיים .הכביש הינו
כביש הגישה למושב דור
תשתיות סמוכות :החצייה עוברת ,בנוסף לחממות ,מתחת לתעלת ניקוז ולצינור
מים "10

פרט תכנון של החצייה והצגה של החצייה על גבי תצ"א מופיעים בתרשימים להלן.
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א .נקודת הכניסה לקידוח

ב .נקודת היציאה לקידוח

תרשים  :2.18פרט תכנון של חציית חממות צפונית לכביש  ,7011מתוך הבקשה להיתר
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תרשים  :2.19חציית חממות צפונית לכביש  7011ע"ג תצ"א

חצייה מס'  - 5חציית כביש 4
צינורות פלדה בקוטר ( "6קונדנסט לכיוון שוחת נחשולים מזרח) ו( "4-קונדנסט שיחובר לתשתית
קצא"א הקיימת מצידה המערבי של שוחת נחשולים).
•
•

•

•

אורך החצייה :כ 100-מטר
לוגיסטיקה :מכונת הקידוח תמוקם מזרחית לכביש  4ותקדח לכיוון צדו המערבי
של כביש  .4ההגעה של מכונת הקידוח אל אזור הקידוח תיעשה ע"י כניסה מאזור
מחצבת עין איילה באמצעות דרך הגישה ורצועת העבודה במסגרת הבקשה
להיתר חי/31/רשגז 6086/לעבודות פיתוח שטח לאיזור זה ,כפי שמפורט בתנ"ס
יבשתי #1
תיאור איזור החצייה :צדו המערבי של הכביש הינו שטח מישורי ושימוש הקרקע
העיקרי הוא חממות .צדו המזרחי מאופיין בתלוליות עפר המשמשות את המחצבה
ובקירבתן עצי אקליפטוס .טרם ביצוע העבודות ,בצדו המזרחי של מקטע זה,
תבוצענה עבודות פיתוח שטח לצורך יישור ערימת העפר הנ"ל כפי שמפורט
בתנ"ס יבשתי #1
תשתיות סמוכות :החצייה עוברת ,בנוסף לכביש  ,4מתחת לקו קצא"א קיים ,"16
קו תש"ן קיים  ,"6קו מים קיים  ,"8קו קיים של מקורות  ,"20קו קיים של מקורות
 "42וצנרת בזק

פרט תכנון של החצייה והצגה של החצייה על גבי תצ"א מופיעים בתרשימים להלן.
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יציאת קידוח

מיקום מכונת קידוח

תרשים  :2.20פרט תכנון של חציית כביש  ,4מתוך הבקשה להיתר

מיקום שוחת
נחשולים מערב
מיקום שוחת
נחשולים מזרח

תרשים  :2.21חציית כביש  4באיזור שוחת נחשולים ע"ג תצ"א
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עבודות מכאניות בתחום התחנות
עבודות הפיתוח הראשוניות בתחנה תבוצענה על פי הבקשה להיתר חי/31/רשגז .6086/עבודות
אלו נדונו בתנ"ס יבשתי  .1העבודות אשר תבוצענה בתחנה במסגרת תנ"ס זו הינן עבודות
להתקנת הצנרת ,המגופים ומשטחי המכלולים ( .)Skidsהתחנות מורכבות מצנרת ומגופים תת
קרקעיים ,מתקניים עיליים וצנרת בתוך שוחות כמפורט להלן.
דרך תחנת ההגפה החופית ה CVS-תעבור צנרת תת קרקעית של קו הגז הטבעי (" )32ושל קו
הקונדנסט (" .)6העבודות המכאניות בתחום התחנה כוללות התקנת מגופי ניתוק טמונים
להפרדה בין המקטע הימי והמקטע היבשתי.

תרשים  :2.22מגופים בתחנת ההגפה החופית ()CVS

תחנת ההגפה החופית

מבט אל מתחם תחנת ההגפה החופית ממערב
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תחנת ההגפה החופית

מבט אל תחנת ההגפה החופית מצפון

תחנת ההגפה החופית

מבט אל תחנת ההגפה החופית ממזרח

תרשים  :2.23הדמיות של תחנת ההגפה החופית ()CVS
בתחנת הגז דור ה DVS-מכלולי הצנרת והמגופים יהיו תת קרקעיים ועיליים .בכניסה לתחנת הגז
דור ה DVS-יותקן מגוף ניתוק תת קרקעי כדי לאפשר ניתוק והגפת התחנה במקרה חירום או בעת
הצורך לנוכח צרכים תפעוליים.
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תרשים  :2.24מגופים ומכשירים בתחנת הגז דור הDVS-
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תחנת הגז דור – נתג"ז

–
מבט אל תחנת הגז דור ממזרח  -תקריב

תחנת הגז דור – נובל אנרגי'

תחנת הגז דור – נתג"ז

מבט אל תחנת הגז דור ממזרח

תרשים  :2.25הדמיות של תחנת הגז דור הDVS-
שוחת נחשולים הינה שוחת מגופים תת קרקעית המשמשת את צנרת הקונדנסט ,והיא תכלול
בנוסף לצנרת גם מגופים ומיכשור לרבות אלמנט מנייה אשר ישמש לצורך מדידת כמות
הקונדנסט המועבר דרך הצנרת .בשוחת נחשולים יותקנו בסיסי בטון לציוד וכן בטון בדפנות
השוחה .תקרת השוחה תורכב מלוחות בטון טרומי בעובי  25ס"מ .בגג השוחה יותקנו ארבעה
פתחי כניסה לרבות סולמות ,נשמים וכל הדרוש בכדי לאפשר תפעול תקין.
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תרשים  :2.26מגופים ומכשירים בשוחת נחשולים

page 38 of 130

תכנית ניהול וניטור סביבתי –צנרת  4וצנרת 6
01p

Rev.

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0003

Doc. No.

חיבורי הצנרת
הצנרת בשוחה תחובר ע''י ריתוך באותו האופן כמו שאר הצנרת .שימוש בקשתות קרות
(מכופפות בשטח) ייעשה בהתאם לתכנון.
החיבורים יעברו בדיקות איכות קפדניות (כגון :רדיוגרפיה ובדיקה אולטרסונית .ממצאי הבדיקות
יתועדו ויימסרו למפקח ורק לאחר אישורו ניתן יהיה להתחיל בציפוי איזורי הריתוך בשרוול
פוליאתילן מתכווץ.

הובלה ופריקת רכיבי המערכת
ההובלה תתבצע באמצעות משאיות כביש לדרך השירות.
הצינורות והציוד המכאני (כמפורט לעיל) יורמו באמצעות מנופים ויונחו בתוך השטח החפור.

בדיקות וכיסוי
לאחר שמספר צינורות יונחו בתוך התעלה תבוצע בדיקה לשלמות הציפוי החיצוני באמצעות
.Holiday Detector
לאחר הנחת הצנרת והרכבת המגופים ,תבוצענה בדיקות לחץ על פי התקן ובדיקות תקינות
למיכשור .לאחר השלמת ביצוע העבודות והבדיקות יחל כיסוי השטח החפור בתחום התחנות.
אתר העבודה
אתר העבודה יכלול בין היתר :דרכי גישה ,רצועות עבודה ושטחי התארגנות .עבודות החפירה
הפתוחה יתואמו מול בעלי הקרקע וגופי ובעלי התשתיות בסמוך לתוואי .בנוסף ,מכיוון שעבודות
הקידוח יבוצעו תחת מסילת רכבת ,כביש מס'  ,2כביש מספר  4וכביש מספר  ,7011יתואמו אתרי
העבודה ,במרחב ובזמן ,עם נתיבי ישראל ועם רכבת ישראל.

רצועת העבודה
רצועת העבודה בחפירה פתוחה הינה רצועה הכוללת דרך שירות זמנית (דרך השירות לאורך
התעלה) ,מרחב עבודה בתחנה ,וכן השטח שבו יונח החומר החפור ולאורכו יונחו הצינורות.
אחסון צנרת יתבצע בשטחי ההתארגנות וכן קיימת הנחת צנרת לאורך התוואי.
הגורמים העיקריים המשפיעים על גודל רצועת העבודה ,לבד מסביבתם ,הם היקפי עבודות עפר,
צרכי אחסון ,כמות וסוג הכלים ההנדסיים וגודלם ,כמויות המילוי הנדרשות.
לפני תחילת ביצוע העבודות תסומן "רצועת העבודה" באופן מדויק באמצעות יתדות וסרטי סימון
בולטים .כמו כן ,יסומנו מיקומן של תשתיות תת-קרקעיות סמוכות .מהלך הסימון יתבצע בתיאום
עם הגופים השונים שתפקידם ללוות את העבודה.
רצועת העבודה תכלול את השטח בו מונח ומוטמן הצינור ,וכן את השטח בו מתבצעות העבודות
לצורך כך (מיקום כלי חפירה ,עודפי עפר ,וריתוך הצינורות) .רוחב רצועת העבודה יעמוד על כ-
 25מטר ברצועה שבה יונחו יחד קווי הגז והקונדנסט וכ 15-מטר ברצועה בה יונח קו הקונדנסט
בלבד .במקומות בהם מתבצע קידוח ,לפני ואחרי הקידוח הורחבה רצועת העבודה בכדי לאפשר
מיקום של כלי הקידוח והחומר החפור .בחצייה של מסילת הרכבת ושל כביש  2רוחב רצועת
העבודה יהיה כ 25-מטר ,בחצייה של כביש  4רוחב רצועת העבודה יהיה  42מטר ובחצייה של
כביש  7011רוחב רצועת העבודה יהיה כ 25-מטר .כמו כן ,במקומות בהם תידרש רחבת תימרון,
תורחב מעט רצועת העבודה.
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תחום רצועת העבודה מוגדר מראש כמסומן בתרשים  2.1וכן בתרשים  2.2על גבי תמ"א /37ח.
רצועות עבודה טיפוסיות מוצגות בתרשים להלן.
רצועת העבודה עבור העבודות המכאניות בתוך התחנות תהיה גדר התחנה .כלל העבודות
המכאניות (מלבד אתר ההתארגנות) יתבצעו בתוך תחום גדר התחנה.

תרשים  :2.27רצועות עבודה טיפוסיות
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אתרי התארגנות
אתרי ההתארגנות הם שטחים אשר ישמשו את הקבלנים לאחסון הציוד והכלים הדרושים לביצוע
העבודות ,לאחסון הצנרת והאביזרים ולעירום אדמת החישוף ,עודפי העפר והפסולת הנוצרת
במהלך העבודות.
אתרי ההתארגנות ממוקמים קרוב ככל הניתן לדרכי הגישה והם מגודרים בגדר זמנית .אתרי
ההתארגנות ישמשו את עבודות הנחת הצנרת ובעתיד ישמשו את התחנות :תחנת חופית ,תחנת
דור ושוחת נחשולים (כפי שמופיעה בבקשה להיתר חי/31/רשגז 6086/וכפי שהוצג בתנ"ס יבשתי
 .)#1להלן תקריבים לשלושת אתרי ההתארגנות במתחמי התחנות ,מתוך הבקשה להיתר
חי/31/רשגז ,6086/ואתר התארגנות נוסף שימוקם כ 250 -מ' מזרחית לאזור החצייה של כביש
 ,7011בשטח חקלאי מעובד .אתר ההתארגנות הנוסף ימצא בתחום הסקירה של תמ"א  37ג',
תכנית מתאר ארצית למערכת הולכת הגז הטבעי מדור לחגית ,אשר הוראותיה מאפשרות מיקום
אתרי התארגנות בתחום זה .שטח אתר ההתארגנות כ 13.6-דונם  .בנוסף ,לאורך התוואי יהיה
אחסון של צנרת הנדרשת לעבודה השוטפת ,בתוך תחום רצועת העבודה .תרשימים מלאים ניתן
לראות בתשריטי הבקשה להיתר.

תרשים  :2.28אתר התארגנות מתחם תחנת ההגפה החופית הCVS-
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תרשים  :2.29אתר התארגנות מתחם תחנת הגז דור הDVS-

תרשים  :2.30אתר התארגנות נחשולים

תרשים --- :2.31
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תרשים  :2.32אתר התארגנות דרומית לכביש 7011

דרכי גישה
לצורך הובלה ופינוי של כלי החפירה ,הציוד ,כח אדם ,עודפי חפירה וכד' ,תוכננו דרכי הגישה
אל רצועת העבודה וממנה .דרכי הגישה תוכננו כך שייעשה שימוש בדרכי עפר קיימות אשר
מתחברות לכבישים קיימים .התרשים להלן מציג את דרכי הגישה כאשר החיצים בצהוב מסמנים
את הכניסה לאתרי העבודה.
.1
.2
.3
.4

לאיזור הנחיתה במתחם תחנת ההגפה החופית ה CVS-דרך הגישה הינה דרך עפר
המובילה לבריכות ואל התחנה החופית כפי שהוצג בתנ"ס יבשתי .#1
בשטח הכלוא בין הרכבת לכביש  - 2הכניסה מדרך עפר בסמוך למסילת הרכבת מצידו
המזרחי (כפי שמופיעה בבקשה להיתר חי/31/רשגז 6086/ובתנ"ס יבשתי .)#1
מזרחית לכביש מס  2דרך הגישה היא הדרך אשר מובילה לתחנת הגז דור מכביש 65
(כפי שמופיעה בבקשה להיתר חי/31/רשגז 6086/ובתנ"ס יבשתי .)#1
דרך גישה נוספת היא דרך הגישה מכביש מס'  4לשוחת נחשולים (כפי שמופיעה בבקשה
להיתר חי/31/רשגז 6086/ובתנ"ס יבשתי .)#1
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תרשים  :2.33מיקום דרכי הגישה
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הציוד הדרוש לעבודות
לצורך הקמת מקטעי צנרת הקונדנסט ,הגז הטבעי והמתקנים בתחנות ייעשה שימוש בכלי רכב,
ציוד מכאני הנדסי (צמ"ה) וציוד נוסף בהתאם לצרכים בשטח ,אשר עיקרו מפורט להלן:
לעבודה בחפירה פתוחה:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

משאיות גרור נתמך (סמיטריילר) – המשמשות להובלת הצינורות לאתר העבודה.
מנופים  -משמשים לפריקת הצינורות מהמשאיות והנחתם בסמוך לתעלה .לאחר ריתוך
הצנרת משמשים המנופים להכנסת הצנרת לתעלה.
רכינות – משאיות המשמשות להבאת חומרי דיפון לתעלה ולכיסוי הצינור וכן לפינוי
עודפי החפירה.
מחפרים – כלים מכאניים בעלי כף קדמית או אחורית המשמשים לחפירת התעלה.
מעמיסים (טרקטורים)  -כלים מכאניים המשמשים בעיקר להעמסת עפר וחומר חצוב
ויכולים לשמש גם לחפירה בקרקע רכה ולכיסוי התעלה.
דחפורים  -כלים בעלי להב קדמי ומעקר אחורי המשמשים להכשרת רצועת עבודה
ודחיפת עפר.
כלי רכב לשירות – משמשים להובלת עובדים וציוד נוסף כמו כלי חפירה ידניים ,רתכות,
מזון ומים לעובדים וכד'.
רתכות ,ציוד עזר לריתוך ומכשירי בדיקה.
ציוד גישוש וגילוי תשתיות תת קרקעיות.

לביצוע קידוח אופקי:
•
•
•

מכונות קידוח אופקי מסוגים שונים ,ע"פ סוגי הקרקע ,האורך והקוטר.
משאיות ציוד ובהן :מרחיבים ,מאריכים ,מיכל.
מתקני מילוי והכנה ,שאיבה ופינוי של הבנטונייט.

להלן תמונות אופייניות של כלי העבודה בחפירה פתוחה ובקידוח אופקי:

חישוף רצועת העבודה ע"י מחפר

פיזור הצינורות לאורך רצועת העבודה

תרשים  :2.34כלי העבודה בחפירה פתוחה
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שרוול המגן בתוך פיר הכניסה במפלס התשתית
אותה מתכננים לעבור

תרשים  :2.35כלי העבודה בקידוח אופקי Auger Boring

תרשים  :2.36כלי העבודה בקידוח מתכוונן HDD
לעבודה בתחנות/שוחות:
•
•
•
•
•
•

משאיות גרור נתמך (סמיטריילר) – המשמשות להובלת הציוד המכאני לתחנות.
מנופים  -משמשים לפריקת הסקידים מהמשאיות ומיקום על בסיסי הבטון הייעודיים.
כלי רכב לשירות – משמשים להובלת העובדים וציוד נוסף כמו כלי עבודה ,רתכות ,מזון
ומים לעובדים וכד'.
רתכות ,ציוד עזר לריתוך ומכשירי בדיקה.
ציוד גישוש וגילוי תשתיות תת קרקעיות.
ציוד לביצוע הבדיקות בסיום ההתקנה.
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הערכת הציוד הנדרש:
כמות הכלים המשוערת הנחוצה לצרכי החפירה לאורך התוואי ,בהנחה כי כמה צוותים
עובדים במקביל ,היא:
•
•
•
•
•
•

3
3
2
2
2
4

מכונות ריתוך
מחפרים
רכינות
מעמיסים
משאיות
טרקטורים

לוחות זמנים כלליים לביצוע
להלן לוחות זמנים משוערים לביצוע העבודות:
עבודות ההקמה של מקטע צנרת  #4צפויות להמשך כ 10-חודשים ,כולל ביצוע העבודות
המכאניות בתחום התחנות.
עבודות ההקמה של מקטע צנרת  #6צפויות להמשך כ 8-חודשים ,כולל ביצוע העבודות
המכאניות בתחום השוחות.
מועד משוער לתחילת העבודות הוא מרץ .2018

תאור הפעילות בשלב התפעול
התחנות ושוחת המגופים מתוכננות לפעול כתחנות בלתי מאוישות .יחד עם זאת ,ייתכן ומעת
לעת יהיה צורך בביקורי צוותי תפעול על מנת לבצע ביקורת ועבודות תחזוקה .לתחנות יגיעו מעת
לעת מפקחים של חברת נובל אנרג'י ,על מנת לערוך בקרה למתקנים בתחנות.
בנוסף ,תבוצע פעולת ניקוי ובדיקה (שילוח מולוך) של צנרת הקונדנסט אחת למספר חודשים
ושל צנרת הגז אחת לחמש שנים .פעולת שילוח המולוך כוללת הגעת כלי רכב (משאית מנוף
ומשאית נוספת) לאתר התחנה.
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הערכת השפעות על הסביבה בהקמה ובתפעול
איכות אוויר
במהלך פעולות הפיתוח בשלושת המתחמים ,עלולות להיגרם פליטות לאוויר כדלקמן:
•

אבק המתפזר בעת פעולות החפירה;

•

אבק כתוצאה מנסיעת כלי רכב בדרכים לא סלולות;

•

אבק המתפזר בעת העמסת עפר;

•

גזי פליטה מפעולת המנועים של כלי הצמ"ה והרכבים השונים.

רשימת הכלים ,מהם נובעת פליטה זו ,מוצגת בסעיף  2.2.5לעיל .ניתן לראות כי כמות הכלים
קטנה ,בוודאי לעומת כמות הכלים בעורקי התחבורה המרכזיים העוברים באיזור ,בהם כביש 2
וכביש .4
ככלל ,רצועת העבודה אינה קרובה לאיזורי מגורים .המקטעים הקרובים ביותר לבתי מגורים הם
מקטע בקצה הצפון מערבי של מאגר הקולחין מעין צבי צפונית לתחנת הגז דור ה ,DVS-המרוחק
כ 350-מטר מבתי המגורים בדור ,ומקטע בסמוך לכביש  4דרומית לשוחת נחשולים ה,PIT-
המרוחק כ 230-מטר מבתי המגורים בפורדייס ,כפי שמוצג בתרשימים בסעיף .3.6.1
הפליטות צפויות להיות מקומיות וזמניות ואינן צפויות להיות בעלות השפעה על איכות האוויר
באיזור .על מנת להפחית עוד יותר את הפליטות לאוויר ייעשה שימוש באמצעי ההפחתה
המפורטים בפרק  4ובהם טיפול למניעת התרוממות אבק מהדרכים והימנעות משפיכת עפר
ואגרגטים מגובה.
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הידרולוגיה והידרוגיאולוגיה
הידרוגיאולוגיה

רקע הידרו-גיאולוגי כללי
תוואי הצנרות עוברים במערכת ההידרולוגית של איזור החוף .מערכת הידרולוגית זו מורכבת
משתי אקוות עיקריות – אקוות החוף (המכונה גם האקוויפר הפלייסטוקני) ואקוות חבורת יהודה
שהינה חלק מאגן ירקון תנינים (השירות ההידרולוגי .)2007 ,הרקע ההידרוגיאולוגי המובא
בהמשך מבוסס על מסמך "חלופות לתחנת קבלה" (ערוך על ידי חברת "ברן הנדסה ופרויקטים",
מרץ .)2010

אקוות החוף
החתך הגיאולוגי של האקווה בנוי בעיקרו מתצורת פלשת מגיל פלייסטוקן-רצנט .תצורת פלשת
מורכבת משכבות בעלות מוליכות הידראולית גבוהה (חול ,אבן חול גירית וקונגלומרטים)
ומשכבות בעלות מוליכות הידראולית בינונית (טיט וחמרה) .במערב ,בקרבת החוף ,ניתן למצוא
שכבות אטימות יותר (חרסית וחוואר) שמחלקות את האקווה ליחידות משנה.
שכבות החרסית האטומות של חבורת סקיה (גיל ניאוגן) מהוות את בסיס האקווה ואילו פני
השטח מהווים את גבולה העליון.
מפלס המים באיזור תחנת חוף דור הינו כ  +5מטרים מעל פני הים (דו"ח גיאולוגי דוד דוד) .אקוות
החוף ניזונה ממילוי חוזר ישיר מפני השטח ממקורות טבעיים  -כגון משקעים וחלחול בנחלים
ועורקי ניקוז ,וממקורות מלאכותיים  -כגון החדרות מבוקרות מחד ודליפה של מערכות צריכה
וביוב והשקיה חוזרת משטחי חקלאות מאידך .החשיפה הישירה של האקווה לפני השטח מגדילה
את הסכנה לזיהום והמלחה של מי התהום ובהתאם הרגישות ההידרולוגית של איזור החוף
בכללות הינה גבוהה.
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תרשים : 3.1חתך גיאולוגי באיזור התחנות מתוך .Michelson, 1970
מקור :ד"ר ש' דנקמפ ,"Geological evaluation for a gas pipeline – near Dor" ,ספטמבר 2014

אקוות חבורת יהודה
חבורת כורנוב (קרטיקון תחתון) מהווה את בסיס האגן ומאופיינת בהרכב ליתולגי של פצלים,
גיר ,קירטון וחול.
מעל חבורת כורנוב נמצאת חבורת יהודה (קרטיקון עליון) שמהווה למעשה את אקוות האגן
(ומכאן שמה אקוות חבורת יהודה) .את גג האקוויפר בונה חבורת שפלה (סנון-איאוקן) הבנויה
מקירטון ומחוואר ועוביה נע בין  300ל 600-מטרים .בקרבת חדרה מי התהום נמצאים בעומק רב
(כ 2,000-מטרים) (דו"ח מנא"י) ומליחותם גבוהה מאד .הכיסוי העבה של שכבות אטימות (עובי
 1,500-1,000מטרים) מונע כל קשר ומעבר מים מאקוות חבורת יהודה לאקוות החוף .מכאן,
שהסכנה לזיהום אקוות חבורת יהודה קטנה משמעותית לעומת הסכנה הקיימת למי התהום של
אקוות החוף.
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באזור שוחת נחשולים מפלס מי תהום הוא בגובה מ  +1.5מ' מערבה לכביש  4ו + 4.7 -מ' מזרחה
לכביש ( 4דו"ח גיאולוגי דוד דוד).
כפי שמוסבר בפרק  ,2עומק ההטמנה מעל קודקוד הצינור יהיה לכל הפחות  120ס"מ לקונדנסט
ו 200 -ס"מ לקו הגז הטבעי על פי הוראות תמ"א /37ח .הטופוגרפיה באזור משתנה לאורך תוואי
הצנרת ובהתאם גם מרחק גג האקוויפר מתחתית הצינור כאשר המרחק קטן יותר באזור הקרוב
לחוף וגדול יותר בסביבת שוחת נחשולים.

תרשים  :3.2חתך קידוח בקרבת תחנת הגז דור הDVS-
(מתוך "סקר קרקע לצינור גז דור-חגית" ,דוד דוד ,ינואר )2005
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–CHאלוביום ,חרסית וסילט;  -FILLמילוי מלאכותי ,המורכב מחול דיונות ,פסולת בניין ובטוןSPT .
( – )Standart Penetration Testמבחן חדירות סטנדרטי .מקור :דויד דויד וישי דויד ביסוס מבנים בע"מ ,דו"ח
קרקע סופי עבור קו גז טבעי דור-חגית.2006 ,

תרשים  :3.3חתך גאולוגי בקידוח  K-33הממוקם באיזור שוחת נחשולים

רגישות הידרולוגית והידרוגיאולוגית
בתרשים  3.4מוצג התוואי על גבי תמ"א /34ב ,4/תמ"א זו מגדירה ארבעה איזורי פגיעות של מי
תהום:
א' וא' – 1פגיעות מי תהום גבוהה
ב' – פגיעות מי תהום בינונית
ג'  -פגיעות מי תהום נמוכה
לאורך מקטעי הצנרת האמורים ,תוואי הצנרת נמצא באיזור פגיעות מי תהום גבוהה (א') ולפיכך
מתוכננים אמצעים למניעת זיהום קרקע ומי תהום ,כפי שמפורט בפרק .4
תמ"א  1מגדירה אזורי פגיעות לפי הקטגוריות – גבוהה מאד ,גבוהה ,בינונית ונמוכה .לפי תמ"א
 ,1תוואי הצנרת נמצא באזור פגיעות "גבוהה" כפי שניתן לראות בתרשים .3.5
לפי תמ"א /34ב ,4/לא מסומנים בקרבת התכנית אתרי החדרה.
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תרשים  :3.4תמ"א /34ב - 4/איגום החדרה והגנה על מי תהום וסימון קידוחים ורדיוסי מגן
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תרשים  :3.5תמ"א  - 1שטחים בעלי חשיבות להחדרה והעשרה של מי תהום
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מעיינות
על פי מפות הניטור של השירות ההידרולוגי אין מעיינות מנוטרים בקרבת התוואי המתוכנן של
קו הקונדנסט (קטע חוף דור – שוחת נחשולים) .המעיינות המנוטרים הקרובים נמצאים כ–  5ק"מ
מאיזור הקו (מעיינות נחל תנינים ,מס'  13276ו.)13275-

קידוחים שואבים באיזור הבקשה
בסביבת התכנית קידוחים רבים ,ביניהם שני קידוחים של מים מליחים המשמשים להתפלה ועוד
מספר קידוחים של מי שתייה (טבלה  3.1ותרשים .)3.4

שם
הקידוח
חוף כרמל
2
חוף כרמל
4
טירלי 1

נ"צ*
724460/196074
730321/197054
720687/197967

טירלי 5

720445/197862

טירלי 6

720648/197943

מעין צבי 3

721000/193100

שפיה

721100/196750

עופר

727002/196876

תות 1

721930/200590

רדיוס
מגן א'
(מטר)
20
20
20

רדיוס
מגן ב'
(מטר)
לכיוון מערב 200
לכיוון מזרח 552
לכיוון מערב 150
לכיוון מזרח 668
לכיוון מזרח 300
לכיוון מערב 578

רדיוס
מגן ג'
(מטר)
לכיוון מערב 400
לכיוון מזרח 1,104
לכיוון מערב 300
לכיוון מזרח 1,335
לכיוון מזרח 300
לכיוון מערב 1,156

500

1,000

לכיוון מזרח 300
לכיוון מערב 645

לכיוון מזרח 300
לכיוון מערב 1,290

92

184

548

1,096

325

651

150

150

20
20
10
20
20
20

כרמל – 1
התפלה
NA
כרמל - 3
164
82
721140/193150
התפלה
* תיתכן סטייה קלה בין מיקום הקידוח כפי שמופיע בטבלאות לבין מיקומו בפועל .כמו כן ,תיתכן
סטייה קלה במרחק בין צנרת הקונדנסט המתוכננת ומיקום הקידוח .המיקום והמרחק הקובעים הם
המרחקים בפועל.
721500/193250

NA

82

טבלה  :3.1קידוחים ורדיוסי מגן בקרבת התוואי
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עבור כל קידוח מים נקבעים שלושה רדיוסי מגן:
•
•
•

רדיוס מגן א' – שבו אסורה כל בניה ,למעט מבנים המשמשים להפעלת הקידוח ולשיפור
מימיו.
רדיוס מגן ב' – שבו אסורה כל בניה ,התקנה או פעילות העלולים לזהם את הקידוח ,כגון
מבני מגורים ,מבני מסחר או מבני ציבור.
רדיוס מגן ג' – שבו אסורה כל בניה ,התקנה או פעילות העלולים לגרום לזיהום חמור
בקידוח ,כגון מתקן ביוב ,קו ביוב ראשי ,אתר אשפה ,איזור תעשיה או איזור השקיה
בקולחים.

הקטע בו עובר קו הקונדנסט לאורך כביש  ,4נמצא בתחום של רדיוס מגן ג' ורדיוס מגן ב' של
קידוח "חוף כרמל  ."2לאורך כ 370-מ' הצנרת נמצאת ברדיוס מגן ב' של הקידוח ,ובנוסף לאורך
כ 470-מ' הצנרת נמצאת ברדיוס מגן ג' של אותו הקידוח (חוף כרמל  )2כפי שניתן לראות
בתרשים להלן .בתסקיר לתמ"א /37ח מצויין כי "הקידוח לא היה בשימוש מאז שנת  "2002ועל
פי בירור עם חברת "מקורות" ביולי  2016הקידוח עדיין איננו פעיל .כמו כן ,ע"פ חוות דעת של
השירות ההידרולוגי והחלטת רשות המים ,יוסב קידוח זה מקידוח מי שתייה לקידוח תצפית.

תרשים  :3.6תקריב לאיזור הקידוח חוף כרמל 2

page 56 of 130

תכנית ניהול וניטור סביבתי –צנרת  4וצנרת 6
01p

Rev.

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0003

Doc. No.

עורקי ניקוז בקרבת התכנית
בתרשים  3.7להלן מוצג התוואי על רקע תשריט נחלים ופשטי הצפה (תמ"א /34ב.)3/
כפי שניתן לראות בתרשים ,לאורך תוואי הצנרת המתוכנן נמצאים מספר עורקי ניקוז בעלי שטח
אגן שונה ,אשר מוגדרים כעורקי ניקוז ראשיים ,עורקי ניקוז משניים ותעלות ניקוז רבות .בנוסף,
קו הקונדנסט עובר בתחום שמוגדר בתמ"א /34ב 3/כ"פשט הצפה".
במסגרת הבקשה להיתר מתבצע תיאום עם רשות הניקוז.

עורקי ניקוז ראשיים לפי תמ"א /34ב3/
מדרום לשטח התכנית נמצא נחל דליה ,עורק ניקוז ראשי לפי תמ"א /34ב .3/שטח אגן הניקוז
של נחל דליה באיזור תחנת ההגפה החופית  CVSהוא כ 70-קמ"ר .בנחל דליה פעלו ופועלות
מספר תחנות הידרומטריות .תחנה הידרומטרית מס'  ,12140הממוקמת בחציית כביש  ,2הינה
תחנה מייצגת לקטע הנחל שעובר בסמוך לקו המתוכננת .הספיקה המירבית המדודה בתחנה זו
עבור כ 60-שנות מדידה היא  115מ"ק/שניה.

א

שם התחנה
ומספרה

ספיקת שיא
מירבית
מדודה
(מ"ק/שניה)

נחל דליה – כביש
חיפה תל אביב,
12140

115

תאריך
האירוע

8.2.95

ספיקת שיא מחושבת
לפי פונקציית פרטו
בהסתברות נתונה
(מ"ק/שניה)
%2
%4
%1
א
104

77

56

שנות
מדידה

-1950
2007

הסתברות תכן מוצעת לחישוב מערכת ניקוז עבור תשתיות גז.
טבלה  :3.2ספיקות מירביות מדודות ומחושבות לפי הסברויות שונות לנחל דליה

בתמ"א /34ב 3/מוגדרת רצועת השפעה ברוחב של  100מטרים מכל צד של ציר העורק עבור
עורק ניקוז ראשי .המרחק המינימאלי בין נחל דליה וקו הקונדנסט הינו כ–  500מ' .לפיכך ,הצנרת
התת-קרקעית המתוכננת ממוקמת מחוץ לרצועת ההשפעה של נחל דליה .אע"פ כן ,לצורך הגנה
על נחל דליה ובפרט על שפך הנחל המוביל לשמורת הדיפלה ,יינקטו אמצעים מיוחדים למניעת
זיהום כמפורט בפרק  ,4לרבות :עובי דופן מוגדל ,בדיקות רדיוגרפיה ,ציפוי הצנרת ,הגנה קתודית,
מדידת ספיקות ולחצים לאורך התוואי והתקנת מגופי ניתוק מפוקדים לאורך התוואי.

עורקי ניקוז משניים לפי תמ"א /34ב3/
לאחר פנייתו צפונה ,קו הקונדנסט המתוכנן עובר לאורך יובל נחל דליה ,עורק ניקוז משני .עורק
זה מהווה גם תעלת מאגר ותעלה חקלאית ,שמנקזת את השטחים הממוקמים מזרחה לכביש 2
ומונעת כניסת הנגר אל איזור החוף (מערבה לכביש החוף) .כיוון זרימת המים בתעלה זו הוא
מצפון לדרום ,לכיוון נחל דליה .שטח אגן הניקוז של התעלה הוא כ 16.5-קמ"ר ,והספיקות בה
מחושבות לפי יחס שורש של השטחים עם נחל דליה ,כאשר אגן נחל דליה נבחר כאגן אנלוגי
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לאגן של תעלת הניקוז (יובל נחל דליה) .ערך הספיקות המחושבות בתעלת הניקוז הוא כמחצית
מהערך שחושב עבור נחל דליה כפי שניתן לראות בטבלה הבאה.

שטח אגן
הניקוז
(קמ"ר)
תעלה בקרבת
קו הקונדנסט
המתוכנן

16.5

יחס שורש
של שטחים
עם נחל
דליה
0.48

ספיקת שיא מחושבת לפי
פונקציית פרטו
בהסתברות נתונה
(מ"ק/שניה)
%1
50

%2
37

%4
27

טבלה  :3.3ספיקות מחושבות לפי הסברויות שונות לתעלה בקרבת קו הקונדנסט

בקצה הצפוני של המאגר ,תוואי הקו פונה מזרחה לאורך עורק ניקוז משני נוסף וממשיך עד
לכביש  .4במהלכו לאורך כביש  ,4תוואי קו קונדנסט חוצה שתי תעלות ניקוז שהוגדרו בתמ"א
/34ב 3/כעורקים משניים.
רוחב רצועת ההשפעה של עורק משני מוגדר בתמ"א /34ב 3/והוא כ 50-מ' לכל צד מציר הנחל,
כך שתוואי הקו נמצא בתוך בתחום רצועת ההשפעה.
מאגר מעין צבי והשטח מערבית לו מוגדרים בתמ"א /34ב 3/כ"פשט הצפה" .כמו כן ,שטח חציית
כביש  4על ידי תעלה חקלאית (עורק ניקוז משני) ,גם מוגדר כ"פשט הצפה" ,כך שתוואי הקו
המתוכנן נמצא בתחום של פשט ההצפה.
באיזור שמוגדר כ"פשט הצפה" יינקטו אמצעים מיוחדים כמפורט בפרק .4

נחלים שאינם כלולים בתמ"א /34ב3/
לאורך התוואי מחוף דור ועד שוחת נחשולים ,הקו המתוכנן יחצה מספר תעלות ניקוז חקלאיות
שאינן מוגדרות כעורקי ניקוז .כיוון הזרימה בתעלות הוא ממזרח למערב ,לכיוון הים.

page 58 of 130

תכנית ניהול וניטור סביבתי –צנרת  4וצנרת 6
01p

Rev.

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0003

Doc. No.

תרשים  :3.7תמ"א /34ב - 3/נחלים וניקוז
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עורקי ניקוז על פי תמ"א 1
בתרשים 3.8תרשים  3.7להלן מוצג התוואי על רקע תשריט נחלים ופשטי הצפה של תמ"א .1
נחל דליה מוגדר בתמ"א  1כנחל ראשי .תמ"א  1מגדירה רצועת השפעה של נחל ראשי ברוחב
של  100מ' לכל צד מנקודת המדידה.
במקטע מנקודת הנחיתה בחוף ועד חציית כביש  2של התוואי המתוכנן של הקו ,הקו אינו עובר
בתחום רצועת ההשפעה .בקטע בו קו הקונדנסט פונה צפונה לאורך כביש החוף ,הוא עובר
במרחק של כ –  30מ' מהשטח שהוגדר כפשט הצפה בתמ"א  1ובמרחק זניח מנחל משני ללא
שם (יובל של נחל דליה).
לאחר שתוואי קו הקונדנסט פונה מזרחה ,קו הקונדנסט המתוכנן אינו עובר בקרבה של
נחל/פשט הצפה.
בקטע שלאורך כביש  4קו הקונדנסט עובר במרחק של כ –  40מ' מהשטח שהוגדר בתמ"א 1
כ"פשט הצפה".
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השפעות הידרוגיאולוגיות של העבודות המתוכננות
הפעולות להתקנת הקו לא צפויות להשפיע על המבנה הטופוגרפי והניקוזי של הסביבה .במהלך
ביצוע העבודות באיזור שמוגדר כ"פשט הצפה" יש לנקוט אמצעים מיוחדים כמפורט בפרק .4
במהלך ביצוע עבודות ההקמה לא צפויה דליפה של קונדנסט ,מכיוון שלא תתאפשר הזרמת
הנוזל בצנרת לפני סיום עבודת ההקמה והשלמת בדיקות הצנרת בהתאם לתקנים המקובלים.
בכל מקרה ,במהלך כל הביצוע יינקטו כל האמצעים הנדרשים על מנת להימנע ממצבים של
זיהום מקורות המים בסביבת התכנית כמפורט בפרק .4
מקורות לפרק הידרולוגיה והידרוגאולוגיה
• חלופות לתחנת קבלה" ,ערוך על ידי חברת "ברן הנדסה ופרויקטים" ,מרץ .2010
•

השירות ההידרולוגי "התפתחות ,ניצול ומצב מקורות המים של ישראל עד סתיו ,"2007
ירושלים .2008

•

ד"ר ש' דנקמפ ,"Geological evaluation for a gaz pipeline – near Dor" ,ספטמבר .2014

•

דוד דוד וישי דוד ביסוס מבנים בע"מ ,דו"ח קרקע סופי עבור קו גז טבעי דור-חגית.2006 ,

•

דוד דוד ,סקר קרקע לצינור גז דור-חגית ,ינואר .2005
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סיכונים גיאולוגיים וסייסמיים
פרק זה הוא תקציר הדו"ח המלא (בנספח  )6.3אשר הוכן על ידי עמוס שירן – הנדסת רעידות
אדמה ,לצורך הערכה מפורטת של הסיכונים הגיאולוגים והסיסמיים בתוואי הצנרת.
ערכי תאוצות ספציפיים למקטע ,ללא תגובת אתר ,הוערכו עבור הסתברות של  2%לחמישים
שנה באמצעות מודל סיסמו טקטוני שנבנה במיוחד לאיזור האתר .תגובת האתר חושבה בנפרד
באמצעות מודל נומרי שכוייל על בסיס סקר הקרקע ,הנתונים הגיאולוגיים לאורך המקטע
ועבודה מקיפה שנערכה באיזור התוואי על ידי המכון הגיאופיסי בשנת  .2009המודל הנומרי
מתחשב באי הוודאות של הפרמטרים השונים בשכבות הקרקע באתר .מתוך מכפלה של ערכי
התאוצות הספציפיות ,ללא תגובת האתר בערכי ההגברה ,התקבלו ערכי תאוצה לתכנון עבור
הסתברות של  2%לחמישים שנה (תקופת חזרה של כ  2,500 -שנה) .ערך המהירות המקסימלית
המומלץ לצורך חישוב עמידות הצינור ברעידת אדמה בהסתברות של  2%לחמישים שנה הינו 20
ס"מ לשנייה והתאוצה המקסימלית המומלצת לתכנון הינה כ 0.4 -תאוצת הכובד.
עבור פני שטח נמוכים מ 15-מטר מעל מפלס פני הים הנמצאים במרחק קטן מ 5-ק"מ מחוף
הים ,קיים סיכון מהצפה מגל צונאמי כפי שמסומן בתרשים הבא .לפיכך יש לקחת בחשבון
בתכנון הצינור באיזורים אלו סיכון מהצפה ופגיעת הצינור ע"י עצמים שיסחפו בזרם.
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תרשים  :3.9אזורים בתכנית בהם קיימת סכנה לצונאמי
במקטע אין סיכון מקריעת פני השטח ,התנזלות ויציבות מדרונות בעת רעידת אדמה.
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בטיחות וחומרים מסוכנים
במהלך עבודות ההקמה ייעשה שימוש במיכלי סולר לצורך תידלוק צמ"ה .מיכלי הסולר ,בנפח
של כ 5-מ"ק ,ימוקמו בתוך מאצרות תקניות באתרי ההתארגנות.
מלבד זאת לא ייעשה שימוש בחומרים מסוכנים בעת ההקמה.

ניהול פסולת
פסולת
סוגי הפסולות הצפויים כתוצאה מפעילות ההקמה במתחמים הן פסולת בניין ופסולת ביתית.
מקורות פוטנציאלים של פסולת עשויים להיות :פסולת שהייתה מוטלת בשטח לפני העלייה
לקרקע ,גזם שיחים כתוצאה מפינוי פני הקרקע ,שאריות עץ מעבודות טפסנות ,אריזות ופסולת
ביתית כתוצאה מנוכחות עובדים בשטח.
הנחיות בעניין ניהול הפסולת  -ראה פרק .4
עפר
ככלל ייעשה ניסיון לבצע מאזן חפירה ומילוי ככל הניתן ,בהתאם להנחיות המפורטות בתכנית
העבודה לקבלן .יש לציין כי אדמת החישוף ( )top soilאינה משמשת לאיזון עודפי העפר.
להלן הערכה של כמויות החפירה והמילוי הצפויות מעבודות ההקמה:
מנקודת הנחיתה במתחם תחנת ההגפה החופית ה CVS-ועד לתחנת הגז דור (צנרת גז
וקונדנסט) -
חפירה 20636 :מ"ק
מילוי 19773 :מ"ק
מתחנת הגז דור ועד שוחת נחשולים (קו קונדנסט בלבד) -
חפירה 9294 :מ"ק
מילוי 9211 :מ"ק
פעילות המילוי והחפירה עלולה לייצר אבק ולהיות בעלת השפעה נופית ,השפעות אלו נדונות
בסעיפים הרלוונטיים בתכנית זו ( 3.1ו 3.6-בהתאמה).
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רעש ותאורה
רעש

קריטריונים לבחינת הרעש
התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) ,התש''ן  1990 -קובעות את מפלסי הרעש המירביים
המותרים בתוך מבנים וזאת בהתאם לסוג המבנה ושימושי הקרקע ,משך הרעש ושעות היום.
התקנות חלות על מקורות רעש מסוגים שונים כגון :מערכות מכאניות ,מתקנים ופעילות עסקים,
כלי רכב בחניונים וכן פעילות כלים כבדים.
מפלסי הרעש המותרים באיזור מגורים על פי התקנות (מבנה ב' לפי התקנות) הם )50 dB(A
לרעש הנמשך מעל  9שעות בשעות היום (בין השעות  6:00ל )22:00 -ו 40 dB(A) -לרעש הנמשך
מעל  30דקות בשעות הלילה.
המפלסים המותרים נקבעים בתוך המבנה ,כאשר החלונות לכיוון מקור הרעש פתוחים .מפלסי
הרעש המותרים מתייחסים לרעש הנובע מהמקור בלבד ללא תרומת רעש הרקע במקום.
במקרה של רעשים התקפיים או רעשים בעלי טון בולט בספקטרום ,מפלסי הרעש המותרים
פחותים ב .5 dB(A) -
על כלי העבודה לעמוד ברמות הקבועות בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד
בנייה) ,התשל"ט  .1979 -על פי ההנחיות לקביעת רעש בלתי סביר מאתרי בנייה ,מתוך חוזר
מנכ"ל של המשרד להגנת הסביבה ,רעש בלתי סביר מאתרי בנייה הנו רעש במפלס שעולה על
מה שהוגדר בתקנות רעש בלתי סביר ,בתוספת של  ,dB 20שזו עוצמת הרעש שמפחית חלון
רגיל כשהוא סגור .בהתאם ,הקריטריון הקובע לרמות הרעש המותרות מעבודות בנייה הוא
מפלס כולל של  70dBבשטח פתוח בסמוך לבתים מכלל פעילות אתר הבניה.

תיאור רעש הרקע
במטרה לאמוד את האקלים האקוסטי המאפיין את סביבת התכנית בכלל ואת הרעש
ברצפטורים הפוטנציאליים בפרט ,נערכו במסגרת תסקיר ההשפעה על הסביבה של תמ"א /37ח
מדידות רעש רקע במצב קיים באיזור .אנו נתמקד באיזורים הקרובים ביותר לרצועת העבודה,
כמוסבר להלן ,במושב דור ובפוריידיס .בתרשים ובטבלה להלן מוצג פירוט נקודות המדידה
והממצאים כפי שהובאו בתסקיר.
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תרשים  :3.10מיקום מדידות רעש רקע באיזור דור ופוריידיס
(על פי תסקיר השפעה על הסביבה של תמ"א /37ח)

מיקום

מפלס רעש שווה ערך ב dB-בשקלול A

מקורות רעש עיקריים

שעות יום

שעות לילה

מושב דור

45.9

43

תנועת כלי רכב בכביש
פנימי ,מוזיקה מבית שכן,
פעמון רכבת

פוריידיס

59.4

56.6

תנועת כלי רכב בכביש ,4
תנועת כלי רכב בכביש
פנימי ,שיחות מבתים
קרובים

טבלה  :3.4תוצאות מדידות רעש רקע
(על פי תסקיר השפעה על הסביבה של תמ"א /37ח)
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הערכת רמות הרעש באתרי העבודה
אתר עבודה אופייני צפוי לכלול בהערכה מירבית את הכלים הבאים :שתי מכונות ריתוך ,שני
מחפרים ,רכינה אחת ,מעמיס אחד ,משאית אחת ושני טרקטורים.
בטבלה להלן מוצגת רמת רעש מן הכלים העיקריים במרחק של כ 15 -מ' ,על פי ה( FHWA-רשות
פדרלית של משרד התחבורה בארה"ב):
מקורות רעש

מפלסי רעש במרחק 15מ' dB(A),Leq

מכונת ריתוך

73

משאית

82

מחפר

84

רכינה

84

מעמיס

84

טרקטור

84
טבלה  :3.5מפלסי רעש מכלים עיקריים

בוצעה הערכה מחמירה לפיה כל הכלים פועלים באיזור עבודה יחיד בו זמנית ובהתאם בוצע
חיבור לוגריתמי של רמות הרעש בהתאם לנוסחא הכללית הבאה:

כאשר
𝑛𝐿 – הספק כל מקור [) ]dB(Aכאשר קיימים  nמקורות
 – 𝐿Σהספק המקורות יחד [)]dB(A
ע"פ החישוב להלן סך הרעש מכל הכלים יחד מוערך בכ.92.3 dB(A)-

השפעת הרעש על הסביבה
ככלל ,תחום ביצוע העבודות מרוחק מאיזורי מגורים .המקטעים הקרובים ביותר לבתי מגורים הם
מקטע בקצה הצפון מערבי של מאגר הקולחין מעין צבי צפונית לתחנת הגז דור ה ,DVS-המרוחק
כ 350-מטר מבתי המגורים בדור ,ומקטע בסמוך לכביש  4דרומית לשוחת נחשולים ה,PIT-
המרוחק כ 230-מטר מבתי המגורים בפוריידיס .המקטעים האמורים מוצגים בתרשימים הבאים.
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תרשים  :3.11מרחק מינימלי של בתי מגורים בדור מרצועת העבודה

תרשים  :3.12מרחק מינימלי של בתי מגורים בפוריידיס מרצועת העבודה
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מאחר שמדובר במרחקים גדולים ניתן להתייחס לרעש כאל מקור נקודתי .עפ"י נוסחת פרופ'
רוזנהויז לרעש סביבתי ,ניתן להעריך את מפלס הרעש ממקור נקודתי על פי הנוסחא הבאה:
𝑐𝐴 𝐿𝑝𝐼 = 𝐿𝑊 − 20 log(𝑅) − 8 −
כאשר
𝐼𝑝𝐿 – מפלס רעש בנקודה במרחב כתוצאה מפעולת מקור יחיד [)]dB(A
𝑊𝐿 – הספק המקור [)]dB(A
𝑅 – מרחק הנקודה מהמקור [מ']
𝑐𝐴 – הנחתה עודפת [) ,]dB(Aנניח  ,𝐴𝑐 = 0ז"א כל הרעש הנוצר מחוץ למבנה זהה לזה שבתוכו

מפלס הרעש הצפוי בהתאם במגורים הקרובים כתוצאה מהעבודות על פי נוסחת רוזנהויז
בהתחשב בהפחתה של חלון בשיעור של  dB(A)5הם:
דור – )28.4 dB(A
פורדיס – )32.1 dB(A
ניתן לראות כי רמות הרעש הצפויות כתוצאה מהעבודות נמוכות באופן משמעותי מרעש הרקע
באיזור וממפלסי הרעש המותרים במגורים בשעות היום על פי התקנות למניעת מפגעים .כמו כן,
ניתן לראות כי רמת הרעש הצפויה אף נמוכה משמעותית מהקריטריון של ) 40dB(Aבבתי מגורים
שהוגדר בהנחיות להכנת התנ"ס (סעיף  4.8.1במסמך ההנחיות).
תאורה
במהלך עבודות ההקמה ,השימוש בתאורה מלאכותית יצומצם למינימום האפשרי ,בכפוף לצורכי
בטיחות וביטחון .עם זאת ,יתכן כי יידרשו שמירה ו/או פיטרול בשעות לילה כך שלא יכנסו זרים
בעת העבודות -התאורה לצורך זה תהיה מינימלית ככל הניתן.
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שילוב ושיקום נופי
תאור מצב קיים
חטיבות הנוף בתחום האתר וסביבתו:
מרחב השטח נשוא התנ"ס מאופיין במבנה מורפולוגי ייחודי המגדיר ומחלק את השטח לחטיבות
נוף אורכיות הכוללות רכסים ומרזבות .במקטע זה שני רכסים – רצועת חוליות החוף ורכס
הכורכר .תוואי הצנרת יעבור במספר יחידות נוף .להצגת הנושא אנו נעזרים במפת יחידות הנוף
ובתקציר של מכון דש"א ,חטיבת חוף הכרמל .דו"ח מכון דשא איננו כולל את שטח שוחת
נחשולים ,ולכן הונחו הנחות לגבי שטח זה על פי עקרונות הדו"ח.

תרשים  :3.13חטיבות נוף – מכון דשא 1998
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חטיבות הנוף הרלוונטיות:
א .המרזבה – תחנת ההגפה החופית  CVSתמוקם בשטח המרזבה ,המאופיין בטופוגרפיה
שטוחה ונמוכה ,כלוא בין רכס הכורכר ממזרח ,שעליו עובר כביש מס'  .2חטיבת נוף זו
מאופיינת בנופי מים כגון בריכות מליחות ,אחו לח ובריכות דגים ,ובנוף חקלאי של גידולים
חקלאיים עונתיים.
ב .רכס הכורכר המזרחי  -רצועה צרה ,משופעת וא-סימטרית ,הנמתחת בין נחל אורן בצפון
לנחל תנינים בדרום .הרכס חצוי לאורכו על-ידי כביש החוף (מס'  ,)2ובקטעים שונים לאורכו
מצויות מחצבות מתקופות שונות.
ג .מישור חוף הכרמל  -היחידה המזרחית ביותר .רצועה מישורית רחבה זו משתרעת בין רכס
הכורכר המזרחי למדרונות המערביים של הכרמל .חטיבת נוף זו אף היא מרזבה ומאופיינת
בנוף חקלאי של מטעים ,פרדסים ,גידולי שדה ,בריכות דגים וחממות למיניהן .באיזור זה
ממוקמות תחנת הגז דור ( )DVSושוחת נחשולים.

אתרי טבע ונוף
בתחום רצועת החוף והמרזבה נמצאים מספר אתרים בעלי ייחוד נופי או טבעי .אף אחד מהם
אינו נופל במתחמי העבודה של התחנות וברצועת העבודה של הצנרת ,כמסומן בתרשים
להלן :
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תרשים  :3.14אתרי טבע ונוף באיזור התכנית

מוזיאון המזגגה :מוזיאון לארכיאולוגיה ימית וסביבתית ,בסמוך לחוף הים של קיבוץ
נחשולים ,ובמרחק הליכה קצרה מתל-דור .במוזיאון מוצגים ממצאים נבחרים מחפירות יבשה
וים באיזור.
שמורת איי חוף דור :שריד מרכס הכורכר המערבי שהוצף ברובו ונותרו ממנו הפסגות
הגבוהות בלבד כאיים מבודדים במרחק מאות מטרים מקו החוף הקיים .בשמורה נכללים
חמישה איים והם משמשים אתר קינון לעופות מים וביניהם שחפית ים ושחף צהוב-רגל .איי
החוף הם אחד המקומות האחרונים בישראל בהם גדל הצמח אוכם חופי.
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נחל דליה :נחל איתן ,שזרימתו מתחילה בסמוך לקיבוץ דליה ,אורכו  17ק"מ ובסופו נשפך
לים התיכון בקטע שבין קיבוץ דור לקיבוץ מעגן מיכאל .זהו אחד הנחלים הראשיים המנקזים
את איזור רמות מנשה לכיוון מערב אל הים התיכון.
שמורת שפך נחל דליה :ביצה ואפיק נחל בין בריכות הדגים של קיבוץ מעיין-צבי ,הכולל
נביעות מים טבעיות .השמורה משתרעת בחלקה הצפוני של ביצת נחל דליה (דיפלה),
ובחלקו התחתון של נחל דליה  -בין עין טפת לשפך הנחל לים התיכון.
שבילי טיול :תוכניות מקודמות ע"י גופים שונים (כדוגמת רט"ג ,מועצה איזורית חוף כרמל
וחמ"ת) ליצירת שבילי טיול באופניים וברגל העוברים לאורך החוף.

ערכיות נופית
הוכנה מפת ערכיות נופית למרחב השטח בו תעבור הצנרת ,כאמצעי וכמדד לרמת השימור
הנדרשת בעת ביצוע עבודות פיתוח .דירוג הערכיות הנופית בפרק זה מתייחס לערכיות הסביבה
הקיימת .הסביבה הקיימת חולקה ל 46-תאי שטח ,כך שכל תא שטח הינו הומוגני מבחינת
התכסית והשימושים שהוא מכיל ,לקבלת מפת תאי שטח .למדידת הערכיות הוגדרו ארבעה
קריטריונים ,שלכל אחד מהם  5דרגות של ערכיות ,כמפורט בטבלה להלן .כל תא שטח קיבל
ציון של ערכיות נופית וע"י שקלול הציונים של תאי השטח התקבל ציון מוערך כללי של כל
מרחב חטיבת הנוף.
קריטריון/
ערכיות

5
גבוהה

4
בינונית גבוהה

3
בינונית

2
בינונית נמוכה

1
נמוכה

מידת השתמרות
השטח ביחס לנוף
הטבעי

נופים טבעיים  -נחל
וגדותיו ,דיונות חול,
רכס הכורכר

דיונות מופרות
חלקית ,בור ,חורשה,
נחל מופר

חקלאות  -שדות,
מטעים ;
דיונות מופרות עם
צמחייה פולשנית

שטחים פתוחים
מופרים ,מחצבות,
מאגרי מים,
בריכות ,חממות

בינוי ,מתקני
תשתית בנויים,
דרכים ,תעלות

נדירות  /מופע
מיוחד של נופים

דיונות חול ,רכס
כורכר ,נחל איתן

נחל אכזב ,חורשות,
יערות ,שטחי בור
ירוקים ,דיונות
מופרות ,בריכות
דגים

חקלאות

שטחים פתוחים
מופרים ,תעלות
מים פתוחות,
חממות ,מאגרים
פתוחים

שטחים בנויים,
שטחים פתוחים
מופרים

רציפות בחטיבות
הנוף

תא שטח שיוצר
רציפות של חטיבות
הנוף עם תאים
סמוכים ,תאי שטח
גדולים במיוחד

תא שטח שיוצר
רציפות מצומצמת
עם תאים סמוכים

תא שטח עם
תכסית של חטיבת
הנוף ,אך קטן
ובקצה הרצף או
שהוא מוקף תאים
קוטעי רצף

תא שטח פתוח אך
קוטע רצף
(שימושו אינו
מזוהה עם חטיבת
הנוף)

תא שטח קוטע
רצף ומהווה
מחסום פיזי

עושר ,ייחודיות
וטבעיות הצומח

איזורי נחל וגדותיו,
צמחיית חולות,
צמחיית הכורכר

שטחי בור טבעי,
חורשות ,מחצבות
משוקמות

חקלאות מטעים,
מאגרים בשילוב
שטחי בור עם
צמחייה פולשנית

חקלאות שדות

טבלה  :3.6קריטריונים להערכת ערכיות נופית
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תיאור

סיכום

מס' יח'
שטח

גידולים חקלאיים

3
2
5
1
1
2
3
3
1
4
3
1
3
1
3
3
5
5
5
2
3
3
1

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

מאגרים
רכס כורכר
חצר מגופים לגז
מאגר מי ביוב
גידולים חקלאיים וחממות
גידולים חקלאיים על בריכות
סבך טבעי
מסילת ברזל
שטח טבעי
מטע זיתים
כביש 2
גידולים חקלאיים
מת"ש מעין צבי
מטעים
גידולים חקלאיים
חוף הים
בריכה טבעית
דיונות חול טבעיות
בריכות דגים
מטע זיתים
גידולים חקלאיים
שטח מופר ובנוי

Doc. No.

תיאור

סיכום

נחל דליה

4
3
1
5
3
5
3
2
3
3
1
5
3
3
3
3
1
4
3
3
1
3
3

גידולים חקלאיים
כביש
שטח טבעי
מטע זיתים
שטח טבעי
גידולים חקלאיים
חממות
גידולים חקלאיים
גידולים חקלאיים
מסילת רכבת
מחצבה נטושה
בריכות דגים
בריכות דגים
בריכות דגים
גידולים חקלאיים
שטח מופר ובנוי
שטח טבעי/חורש
גידולים חקלאיים
גידולים חקלאיים
מחצבה
גידולים חקלאיים
גידולים חקלאיים

טבלה  :3.7טבלת ערכים משוקללים עבור כל יחידת נוף
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תרשים  :3.15מפת ערכיות נופית
סיכום ערכיות נופית:
בכדי להעריך את הערכיות הנופית של האיזורים בהם עובר תוואי הצנרת ,חולק התוואי לארבעה
מקטעים כמפורט להלן.
 .1מנקודת נחיתת הצנרת במתחם תחנת ההגפה החופית  CVSלכיוון מזרח:
תוואי הצנרת מתחיל בקרבת חוף הים וממשיך לכיוון מזרח .התוואי עובר בריכות הדגים
של מושב דור שמשמשות לחקלאות ובעלות ערכיות נופית בינונית .בהמשך חוצה
התוואי את מסילת הרכבת ואת כביש  - 2שטחים מופרים בעלי ערכיות נופית נמוכה.
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 .2תוואי צנרת בשטחי חקלאיים לכיוון צפון:
לאחר חציית כביש  2ממשיך תוואי הצנרת לכיוון צפון ,במקביל לכביש  .2התוואי עובר
בסמוך למט"ש מעיין צבי ובמקביל לתעלת הניקוז האיזורית ,וממשיך דרך שדות חקלאיים
של מושב דור ושולי בריכות המכון לחקר הדגה של משרד החקלאות .שטחים אלה הם
שטחים חקלאיים  -שטחים בעלי ערכיות נופית בינונית.
 .3תוואי צנרת מקביל לכביש הגישה למושב דור לכיוון מזרח וצפון:
התוואי חוצה את כביש  7011בקידוח וממשיך מזרחה במקביל ומצפון לו עד לכביש .4
התוואי עובר בשולי שדות חקלאיים בחפירה וכיסוי ומתחת לחממות בקידוח  -שטחים
בעלי ערכיות נופית בינונית.
 .4תוואי הצנרת במקביל לכביש  4צפונה:
מצומת דור נחשולים עם כביש  ,4ממשיך התוואי לכיוון צפון במקביל וממערב לכביש 4
בשטחים חקלאיים ,עד למחצבת עין איילה ,בשטח חקלאי בעל ערכיות נופית בינונית
ונכנס לשטח המחצבה שהינה שטח מופר בעל ערכיות נופית נמוכה.

השפעה נופית של שלב ההקמה
נצפות

מוקדי התצפית הצופים אל התוואי הם:
דרכי העפר בבריכות הדגים :סביב בריכות הדגים דרכי עפר המשמשות את החקלאים העובדים
במקום וכן מטיילים ורוכבי אופניים העוברים בהם.
מסילת הרכבת :תוואי מסילת הרכבת עובר בקטע זה במורדות המערביים של רכס הכורכר.
לפיכך מהרכבת יש תצפית מערבה אל עבר בריכות הדגים ותחנת ההגפה החופית ( ,)CVSואילו
המבט מזרחה חסום ע"י רכס הכורכר ותוואי כביש מס' .2
כביש מס'  :2תוואי הצנרת נצפה מכביש מס'  2בעיקר לנוסעים צפונה .ניתן לראות את מבני
המט"ש וסוללות המאגרים הסמוכים לו וכן את תחנת ההגפה הקיימת .הנצפות אינה רציפה,
לעיתים נחסמת על ידי סוללות עפר ועצים.
כביש מס'  :7011התוואי חוצה את הכביש מדרום לצפון וממשיך מזרחה מצידו הצפוני של הכביש.
קיימת נצפות לאיזור החצייה העובר בשטחים חקלאיים וכן בתוואי בחלקו המערבי של המקטע
לאורך הכביש .חלקו המזרחי של הכביש מלווה בעצי ברוש החוסמים את המבט לעבר התוואי.
כביש מס'  :4פרט לשוחת נחשולים מזרח הממוקמת ממזרח לכביש  ,4מרבית תוואי הצנרת עובר
ממערב לכביש  .4התוואי מוסתר לנוסע בכביש ע"י שדרות עצי אקליפטוס וברוש הנטועים לאורך
כביש .4
אל-פוריידיס :תוואי הצנרת נצפה מחלקו הצפוני של הכפר פוריידיס הפונה מערבה .בקטע זה
תוואי הצנרת מוסתר ברובו ע"י עצי אקליפטוס מלווי הכביש ועצי ברוש שלאורך כביש .7011
בחינת מידת ההשפעה הויזואלית של תוואי הצנרת נעשתה באמצעות איתור אגנים ויזואלים
ובחינת ההשפעה על מוקדי התצפית הרלוונטיים לאורך התוואי .מפת אגנים ויזואליים מוצגת
בתרשים להלן ,תרשימי המבטים ממוספרים בהתאם למפה זו.

page 77 of 130

תכנית ניהול וניטור סביבתי –צנרת  4וצנרת 6
01p

Rev.

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0003

Doc. No.

תרשים  :3.16מפת אגנים ויזואליים
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תרשים  :3.17מבט  - 1מכיוון כביש  4מערבה

תרשים  :3.18מבט  - 2מכיוון כביש  4מערבה
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תרשים  :3.19מבט  - 3מכיוון כביש  4לכיוון כביש הגישה לדור-נחשולים מערבה

תרשים  :3.20מבט  - 4מפוריידיס לכיוון כביש הגישה לדור-נחשולים מערבה
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תרשים  :3.21מבט  - 5מכביש הגישה לדור-נחשולים צפונה

תרשים  :3.22מבט  - 6מכביש הגישה לדור-נחשולים דרומה
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תרשים  :3.23מבט  - 7מכיוון כביש  2מזרחה

תרשים  :3.24מבט  - 8מכיוון כביש  2מזרחה
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תרשים  :3.25מבט  - 9מכיוון מסילת הרכבת לכיוון מערב

תרשים  :3.26מבט  - 10מדרך הגישה של מושב דור לכיוון מזרח
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מבטים חסומים
בחלקים ניכרים של תוואי הצינור ,המבטים אליו ממוקדי התצפית הרלוונטיים חסומים .כדוגמא,
חלק ניכר מהתוואי העובר לאורך כביש  4חסום ע"י שדרת האקליפטוסים המלווה את הכביש,
כך גם לאורך כביש הגישה למושב דור ,בו המבט אל התוואי חסום ע"י שדרת עצי ברוש.

תרשים  :3.27מבט מכביש הגישה לדור נחשולים צפונה

תרשים  :3.28מבט מכביש  4מערבה
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הערכת מידת ההשפעה החזותית
הערכת מידת ההשפעה החזותית נעשתה על פי קריטריונים להערכת מידת הנצפות של האתר.
השפעה

קריטריון
0

השפעה
גבוהה

השפעה
נמוכה

מספר
הצופים

שטח טבעי
 /אתר טיול

שטח
חקלאי

אתר
מטיילים

יישוב

כביש
ראשי /
מסילת
ברזל

מרחק
המבט

מעל מעל 2
ק"מ

 2-1ק"מ

 0.5-1ק"מ

500-250
מ'

עד  250מ'

נוסע
בכביש/
רכבת

תושב

מטייל

סוג המבט

משני
עולה/יורד

ישיר
עולה/יורד

ישיר

רקע

שטח בנוי /
מופר

שטח
חקלאי

שטח טבעי

סוג הצופה

אין
השפעה

שטח
מופר
חלקית

טבלה  :3.8קריטריונים להערכת ההשפעה החזותית
מהניתוח עולה כי סך כל ההשפעה החזותית של תוואי צנרת הגז על מוקדי התצפית הרלוונטיים
היא בינונית.
לאחר השלמת השיקום הנופי יש להניח כי ההשפעה החזותית של תוואי הצנרת תהיה נמוכה.
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ערכי טבע יבשתיים
סקירה פרטנית של המצב הקיים בכל הנוגע לערכי הטבע היבשתיים הוצגה במסמך
תנ"ס יבשתי  #1שאושר ע"י הצוות הבינמשרדי וע"י רשות רישוי .הסקירה מובאת שוב
להלן ,לרבות התייחסות ספציפית לממצאים ולהשפעות פוטנציאליות לאורך תוואי
הצנרת.
להלן מוצגים עיקרי הממצאים מתוך סקירת מצב אקולוגי יבשתי שמהווה את הבסיס לפעולות
צמצום הפגיעה ,השיקום והניטור לעניין זה.
הסקירה התבססה על שני שלבי עבודה.
שלב ראשון :שלב זה נערך במשך שנה שלמה וכלל סקר שטח לבחינת מאפייני הצומח ומאפייני
נציגי מחלקת העופות .במקביל ,נערכה סקירה ספרותית וניתוח ממצאי מאגר המידע של רט"ג
בנושא של צבי ים .סקר זה נערך בין חוף הים לבין תחנת ההגפה החופית ה CVS-הממוקמת
ממערב לכביש ( 2ראה תרשים להלן).
שלב שני :סקר שטח מצומצם שבוצע במהלך חודש יוני  .2016סקר זה כלל בחינה כוללנית של
מצאי הצומח המעוצה ומיני נציגי מחלקת העופות .סקר זה נערך בין תחנת ההגפה החופית CVS
הממוקמת מערבית לכביש  2ועד למחצבת עין אילה (ראה תרשים להלן).

תרשים  :3.29מפת חלוקת איזורי הסקר (סרטוט סכמתי)
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מאפייני המערכת האקולוגית
באיזור שבין חוף דור לאיזור מחצבת עין אילה ,האיזור בו עובר תוואי הצנרת ,ניתן למצוא שלוש
מערכות אקולוגיות ( Odem, 1969אצל פרבולוצקי ופולק:)2001 ,
מערכת אקולוגית עירונית :מערכת אקולוגית זו כוללת בתוכה את הישוב דור ,הפאתים הדרומיים
של הישוב עין אילה והפאתים המזרחיים של הישוב נחשולים.
מערכת אקולוגית חקלאית :מערכת אקולוגית זו כוללת בתוכה רמות אינטנסיביות שונות של
פעילות אנתרופוגנית .מרמה של פעילות אקסטנסיבית הכוללת גידולים חד עונתיים כדוגמת
עגבניות או כותנה ועד רמת פעילות אינטנסיבית הכוללת לדוגמה רפת או מטעים.

תרשים  :3.30דוגמאות לסוגי חקלאות ברמת אינטנסיביות שונה באיזור
מערכת אקולוגית טבעית :מערכת זו כוללת את השרידים של רכס הכורכר לאורכו עובר כביש
 2ואת שולי הכרמל.
לאור העובדה שמערכות אקולוגיות אילו אינן סגורות ,קיימות מערכות יחסי גומלין מורכבות .כל
מערכת אקולוגית מספקת מרכיבים למערכת סמוכה וכל מערכת אקולוגית תורמת למערכת
סמוכה.
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תרשים  :3.31דוגמאות להשפעות של מערכת אקולוגית אחת על רעותה
מצב קיים – צבי ים
מאז  1993עורכת רט"ג ניטור וממשק אחר פעילותם של צבי הים החומים והירוקים בחופי הים
התיכון .פעילות זו כוללת איתור של קנים ,העתקה ,גרעין רבייה ,שיחרור וטיפול בצבי ים פגועים.
פעולתה של רט"ג נושאת פירות כפי שניתן לראות בתרשים הבא.

(אדום – צב-ים חום ,ירוק – צב-ים ירוק ,צהוב – צב-ים חום (חופים חדשים שנסקרו) וסגול –
צב-ים ירוק (חופים חדשים שנסקרו).
תרשים  :3.32מספר ההטלות של צבי ים חומים וירוקים בחופי ישראל
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הנתונים המובאים בפרק זה מבוססים על הנתונים ממאגר המידע של רט"ג.
 .1לאור העובדה שבסיס המידע של מטה רט"ג מכיל נתונים היסטוריים מוקדמים מבסיס
המידע של מרכז ההצלה ,ניתן לראות את הירידה בכמות התצפיות בצבי-ים ירוקים לאורך
השנים בחופי ישראל .בעוד שבבסיס המידע של מטה רט"ג כמעט  40%מהתצפיות הן
של צבי-ים ירוקים ,הרי במאגר המידע של מרכז ההצלה מדובר על כשני אחוז בלבד של
תצפיות בצבי-ים ירוקים.
 .2רוחב רצועת החוף באיזור הסקר היא כ 120 -מטר ,אי לכך ,ועל פי הנתונים ממרכז
ההצלה ,צבי-ים יכולים להגיע לקצה המזרחי ביותר של רצועת החוף בחוף דור.
תהליך בחינת הדרכים לצמצום השפעות פעולות ההקמה והתפעול של מערכת הגז על פעילותם
של צבי הים החומים וצבי הים הירוקים כלל שני שלבים עיקריים:
 .1ניתוח נתוני מאגרי המידע של רט"ג הכוללים תצפיות על פעילותם של צבי הים בחופי
ישראל בכלל ובאיזור חוף דור בפרט.
 .2בחינת השפעות זיהום אור ,זיהום רעש וויברציות על הביולוגיה והאקולוגיה של הצבים.

צבי-ים בחוף דור
באיזור הסקר נמצאו סך הכל  174תצפיות משני מקורת המידע של רט"ג כפי שניתן לראות
בתרשימים הבאים .מגמת התפלגות מספר התצפיות בצבי-ים חומים וצבי-ים ירוקים מופיעה גם
בניתוח של התצפיות מאיזור הסקר וכן אחוז התצפיות (כ 24% -שמקורו מבסיס המידע המרכזי
של רט"ג דומה לתמונה של ניתוח הנתונים של כלל המידע על צבי-ים חומים וצבי-ים ירוקים.

תרשים  :3.33התפלגות תצפיות של צבי-ים חומים וצבי-ים ירוקים מאיזור הסקר
(התצפיות מאגדות את שני בסיסי המידע)
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תרשים  :3.34התפלגות תצפיות מאיזור הסקר בהתאם למקור הנתונים
התפלגות של מספר התצפיות על פי חודשים מופיעה בתרשים הבא .גם במקרה זה מצטיירת
תמונה דומה לניתוח של כלל הנתונים המופיעים במאגר המידע של רט"ג .עיקר הפעילות של
צבי-ים חומים מתרחשת מחודש אפריל עד חודש אוגוסט ופעילות צבי-ים ירוקים מסביבות חודש
ינואר ועד חודש אפריל.

תרשים  :3.35התפלגות חודשי פעילות צב-ים חום וצב-ים ירוק בחופים באיזור הסקר
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צב-ים חום
•

סוף תקופת פעילותם העליה לחוף לצורך קינון של צבי-הים החומים בארצנו מתרחשת
בחודש אוגוסט.

•

פעילות צבי-הים החומים הבוגרים מתחילה כבר בחודש ינואר ומסתיימת בחודש דצמבר.
זאת אומרת ,נצפת פעילות לאורך כל השנה בחופי הארץ.

צב-ים ירוק
•

שנות השמונים היו שנות השיא בהם נצפו צבי-ים ירוקים בחופי ארצנו .מאז ,ישנה ירידה
חדה במספר התצפיות בצבי-ים ירוקים .הסיבה לכך היא עקב הידלדלות האוכלוסייה
שנפגעה קשות מפגיעת צייד למטרות מזון .אין אפשרות לתלות את תוצאות הירידה
בגודל האוכלוסייה בהבדלים הנובעים ממאמץ דיגום שונה של המינים השונים וזאת כיוון
שהסיורים לאורך החוף נערכים עבור שני המינים במקביל.

•

פעילות צבי-הים הירוקים הבוגרים מתחילה כבר בחודש פברואר ומסתיימת בחודש
דצמבר .זאת אומרת ,נצפת פעילות לאורך כל השנה בחופי הארץ.

לאור העובדה ששני המינים נמצאים בסכנת הכחדה חמורה ,משקלה האקולוגי של כל תצפית
עולה.

סיכום
בחוף דור קיימת פעילות של צבי-ים .לאור העובדה שרצועת חוף הים החולי באיזור דור
רחבה וייחודית לארצנו ,קיימת חשיבות רבה בשימורה של רצועה זו.
מצב קיים  -עופות
סקר העופות לבחינת מאפיינים אורניתולוגיים של איזור חוף דור נערך בשתי מתכונות .הראשונה,
לאורך שנה שלמה .כהקדמה לפעילות ,נערכו סיורים רגליים באיזור שטח הסקר בתאריכים
 17.7.14 ,4.7.14ו .19.7.14 -בעקבות סיורים אלו נבחרו בתי הגידול בהם התבצעה העבודה.
הסקר החל ביולי  2014והסתיים ביוני  .2015הסקר כלל שני מרכיבים עיקריים :טיבוע עופות
בשני בתי גידול עיקריים ותצפית באמצעות  Point Transectבשישה בתי גידול כפי שניתן לראות
בתרשימים הבאים .כמו כן ,לכתיבת דוח זה נוספו גם נתוני העופות שהתקבלו מרשות הטבע
והגנים (רט"ג) אשר נאספו לאורך השנים על ידי עובדי רט"ג ומתנדביהם .סקר זה נערך בין קו
החוף לתחנת הגז דור ה .DVS-המתכונת השניה -סקר השלמה מקוצר שנערך ביוני  .2016בסקר
זה נערכה סקירה של האיזור מתחנת הגז דור ה DVS-הממוקמת מזרחית לכביש  2ועד למחצבת
עין אילה.
להלן עיקרי הממצאים של הסקר השנתי עם השלמות של הסקר שנערך ביוני .2016
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תרשים  :3.36מיקום אתרי טיבוע

תרשים  :3.37מיקומם של בתי הגידול באיזור הסקר השנתי
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הממצאים העיקריים:
•
•

•
•

•

•

•
•
•

•

באיזור חוף דור ניתן לצפות בעושר רחב של מינים (כ 31% -מכלל המינים המוכרים
בארץ).
על פי נתוני הטיבוע ,ניתן לומר שקיימת תנועת פרטים בין מעגל מיכאל לחוף דור (גם
אם העדויות בסקר השנתי הן מועטות) ,דבר המלמד על קשר בין בית הגידול הלח של
חוף דור לבית הגידול הלח של מעגן מיכאל.
על פי נתוני הטיבוע ניתן לומר שחוף דור מהוה את המשכו הכמעט רציף של בית הגידול
הלח של איזור מעגן מיכאל.
לאור עושר המינים שנצפה בסקר ניתן לומר שבית הגידול הלח (מעגן מיכאל וחוף דור)
המבוסס על בריכות דגים מהווה תחליף ,חלקי ולא מושלם ,לביצות אשר היו מנת חלקו
של בית גידול זה לפני ייבושן ואשר היוו מקור חיים לעושר רב של מינים ושפע רב של
פרטים.
באיזור חוף דור לא נצפו מינים פולשים כדוגמת דררה או מיינה בתקופת הסקר השנתי,
אך כן נצפו מיינות בסקר השלמה .הימצאותם של מינים פולשים אלו מלמד שההשקה
בין המערכת האקולוגית הכפרית ,המערכת האקולוגית החקלאית והמערכת האקולוגית
הטבעית ,גורמת להשפעות הדדיות בין מערכות אלו.
נתוני הטיבוע מלמדים על שפע ועושר מינים מקננים באיזור .פעילותם של פרטים צעירים
מתבצעת באיזור חוף דור לאורך כל השנה .פרטים בוגרים המקננים באיזור חוף דור
פעילים בין החודשים מרץ ליולי.
ניתן להעריך שקיימת פילופטריות גבוהה של קניות החוזרות לקנן בבית הגידול בחוף
דור.
חישות הקנים (תרשים  )3.38מהוות בית גידול ייחודי באיזור .מתחם תחנת ההגפה החופית
ה CVS-ממוקם באיזור זה.
בית הגידול הלח (תרשים  )3.39נמצאו שפע המינים ועושר המינים הרב ביותר .בית
הגידול הלח ממוקם מערבית לדרך הגישה ולאתר ההתארגנות לתחנת ההגפה החופית
.CVSבאיזור רכס הכורכר (תרשים  )3.40קיים אתר קינון של שרקרקים מצויים .מין זה נמצא
בסכנת הכחדה .רכס הכורכר ממוקם בקרבת מתחם תחנת הגז דור ה DVS-אך בצדו
השני ,ממערב לכביש .2
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תרשים  :3.38סימון איזורי חישות הקנים

תרשים  :3.39סימון איזור בית הגידול הלח

page 94 of 130

תכנית ניהול וניטור סביבתי –צנרת  4וצנרת 6
01p

Rev.

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0003

Doc. No.

תרשים  :3.40אתר מושבת השרקרק המצוי
הסקר שנערך ביוני ( 2016תרשים  )3.41לא הוסיף מינים מיוחדים או אנדמים.

תרשים  :3.41מפת תצפיות בעופות בסקר ההשלמה
(המספרים תואמים לטבלה )3.9
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שם המין
חוגלה
עורבני
עורב אפור
פשוש
יונים
חזיר בר (גוויה)
תן (עקבות)
שועל (עקבות)
דורבן (עקבות)
חיוואי
מיינה

מספר
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Doc. No.

שם המין
דוכיפת
מגלן
אנפת בקר
סיקסק
כרוון
דרור בית
סנונית רפתות
ירגזי
עפרוני מצויץ
צוצלת
בז מצוי

טבלה  :3.9מפת תצפיות זואולוגיות (עופות ויונקים)
מצב קיים  -צומח
טיפוסי צומח
פרק זה מבוסס על סקר הצומח השנתי שנערך במהלך  2014ו 2015 -ובשילוב עם תוצאות סקר
השלמה שנערך ביוני  .2016במקביל ,נערך סקר עצים המוגש לאישור פקיד היערות במסגרת
התיאום מול קק"ל.
על בסיס הסקרים הוגדרו מספר טיפוסי צומח כלליים .כבר מחלוקה ראשונית זו ,אופיינו מספר
טיפוסי צומח להם ערכיות בוטנית גבוהה במיוחד (טבלה .)3.10
טיפוס צומח
בתת עשבוניים
רב שנתית
בתת עשבוניים
עם עצים
בודדים
שיחייה פתוחה

חורש

הסיבות
מיקום גיאוגרפי
בתה הינה תצורת צומח נדירה בארצנו .בתה
זו גדלה על שרידי רכס הכורכר המהווה בית
ממזרח לכביש 2
גידול ייחודי .בית גידול זה נחשב נדיר
בארצנו.
בתה הינה תצורת צומח נדירה בארצנו .בתה
זו גדלה על שרידי רכס הכורכר המהווה בית
ממזרח לכביש 2
גידול ייחודי .בית גידול זה נחשב נדיר
בארצנו.
שיחייה זו גדלה על שרידי רכס הכורכר
ממערב לכביש  2ובחלק
המהווה בית גידול ייחודי .בית גידול זה
הדרומי של איזור הסקר
נחשב נדיר בארצנו.
(מזרחית
הכרמל
בשולי
חורש היא תצורת הצומח האופיינית לאיזור
לכביש  )4וממזרח למושב דור
הים תיכוני .בחורש עושר מינים ושפע
כורכר
ממחצבת
כחלק
פרטים רב.
נטושה
טבלה  :3.10איזורים בעלי חשיבות בוטנית
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תרשים  :3.42איזורים חשובים לשימור בהם תצורות צומח ייחודיות
אתרים בוטניים
במהלך הסקרים ,השנתי והמקוצר ,סומנו אתרים בוטנים .אתר בוטני הוגדר ככל אתר בו יש צמח
או/ו תופעה בוטנית מיוחדת לאיזור .זאת אומרת ,ההתייחסות הבוטנית היא ברמה בוטנית איזורית
ולא ארצית.

תרשים  :3.43מפת אתרים בוטניים על בסיס הסקר השנתי
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תרשים  :3.44מפת אתרים בוטניים (איזור צפוני) על בסיס הסקר החלקי

תרשים  :3.45מפת אתרים בוטניים (איזור דרומי) על בסיס הסקר החלקי
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שם המין
אשלים
שדרת אקליפטוסים
שדרת ברושים
שדרת ברושים  +שרביטן  +אלות
תות
חרוב
זית
מקבץ אקליפטוסים
שדרת ברושים
שדרת ברושים
שדרת ברושים
שדרת ברושים
שדרת ברושים
שדרת ברושים
שדרת ברושים
שדרת ברושים
שדרת ברושים
שדרת ברושים
שדרת ברושים
שדרת ברושים
שדרת אקליפטוסים  +אלת המסטיק  +חרובים  +אשחרים
שדרת ברושים  +אלות מסטיק
חרובים ואלות מסטיק
שדרת ברושים
תמר
חרוב
אלת המסטיק
תות
זית
רימון
שדרת אשלים נמוכה
שדרת אשלים נמוכה
אשל
אשל
אשל
חישת קנים
טבלה  :3.11רשימת אתרים בוטנים שזוהו בסקר החלקי
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מינים פולשים
צמח פולש הוא מין אשר הובא על ידי האדם במכוון או שלא במכוון ,שאינו גדל בבית גידולו
הטבעי וגורם נזק כלשהוא לגורמים הביוטיים או הא-ביוטיים בסביבה אליה פלש (דופור-דרור,
 .)Wilson, 2003 ;2010הגדרה נוספת הכוללת את המינים הפולשים היא "מין גר" .צמח גר הוא
מין הגדל באופן טבעי באיזורים פיטוגיאוגרפיים אשר ישראל אינה מהווה חלק מהם ונכנסו
לרשימת הצמחייה הטבעית של ישראל במהלך המאה השנים האחרונות (בר שי וחובריו.)1987 ,
רמת הסכנה מהמינים הפולשים קובצה ל 4 -קטגוריות כפי שמוצג בטבלה הבאה.
דרגת
האיום

משמעות אקולוגית

פירוט

1

מינים אלו אינם רצויים ,אך
בשל אי-חדירתם לשטחים
טבעיים ואי-יכולתם ליצור
מבנים צפופים ,פוטנציאל
הפגיעה שלהם מוגבל מאוד.

צמחים פולשים ללא תכונות אללופטיות או בעלי תכונות
אללופטיות אשר יכולים לשנות את התנאים הפיזיים של
הסביבה בצורה מוגבלת ביותר ואינם מסוגלים לפלוש
לשטחים טבעיים לא מופרים ,ואשר אינם יוצרים יחידות
צפופות .ברמה זו האיום האקולוגי לפי שעה נחשב מינימלי
או ברמה נקודתית בלבד.

2

מינים אלו מצויים בשטחים
טבעיים ,אך העובדה שהם
אינם יוצרים מבנים צפופים
מקטינה באופן משמעותי את
במינים
פגיעתם
עצמת
המקומיים.

רמה זו מאפיינת את הצמחים הפולשים המשלבים את אחת
משתי משתי תכונות :יכולת אללופטית או יכולת לשנות את
התנאים הפיזיים של הסביבה ,ויכולת לפלוש לשטחים
טבעיים לא מופרים .אולם מינים מרמת איום זו אינם יוצרים
יחידות צפופות .במקרה זה ,האיום משמעותי יותר בכך
שמינים מרמה זו יכולים להתחיל להוות עקה ,בתחרותם על
המשאבים ,על מינים מקומיים בבית גידולם הטבעי .אולם,
האיום עדיין מבוקר מאחר שהוא מתבטא ברמה של הפרטים
ולא של האוכלוסיות.

3

מינים אלו אמנם לא חודרים
בקלות לשטחים טבעיים ,אך
יכולתם ליצור יחידות צפופות
פוגעת במינים המקומיים
האחרים.

רמה זו מאפיינת צמחים פולשים בעלי תכונות אללופטיות או
יכולת לשנות את התנאים הפיזיים של הסביבה ,והמסוגלים
ליצור יחידות צפופות ,אך לא בשטחים טבעיים .במקרה זה
הפגיעה במגוון המינים המקומי גדולה יותר ונוסף לכך,
השיקום של השטח הנגוע ,אם יתבצע ,צפוי להיות קשה
יותר .זאת ,עקב השפעת החומרים הכימיים המשוחררים על
ידי הפרטים הפולשים ,או כתוצאה משינוי אופי התנאים
הפיזיים המקומיים.

4

מינים אלו מהווים את הבעיה
החמורה ביותר מאחר שהם
חודרים לשטחים טבעיים
ויוצרים יחידות צפופות.

זוהי רמת האיום האקולוגי הגבוהה ביותר והיא מאפיינת
צמחים זרים המשלבים את שלושת הפרמטרים שנקבעו:
מיני צמחים פולשים בעלי תכונות אללופטיות או יכולת
לשנות את התנאים הפיזיים של הסביבה ומסוגלים לפלוש
לשטחים טבעיים לא מופרים וליצור יחידות צפופות.
בשטחים נגועים על ידי מינים בעלי רמת איום זו דרושה
פעולת ממשק מידית אך ממושכת יותר עד חזרת האיזון של
המרכיבים הפיזיים של בית הגידול הנגוע.

טבלה  :3.12רמת הסכנה האקולוגית של מינים פולשים והמשמעות האקולוגית
(דופור-דרור)2009 ,
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במהלך הסיורים הרגליים סומנו נ.צ בהם נצפו מינים פולשים כפי שמסומן במפות להן .מפה
אחת כוללת את הסקר השנתי ומפה נוספת ממצאי הסקר החלקי.

תרשים  :3.46מפת מינים פולשים שנמצאו בסקר השנתי
(המספור בתרשים הוא בהתאם לטבלה )3.13
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פירוט
קיקיון
מצוי
דטורה
זקופת פרי
טיונית
החולות
זיף נוצה
מחוספס
שיטה
כחלחלה
חמנית
מצויה
זיף נוצה
מחוספס
אסתר
מרצעני
קייצת
מסולסלת
אזדרכת
מצויה
טבק
השיח

Rev.
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הערות
נצפה בשטחים מופרים
נצפתה בשדה מעובד
לאורך כל החוף לאורך כל
בריכת הדגים המלאה
הגדולה הצפונית
לאורך פסי הרכבת

Doc. No.

התייחסות אקולוגית
פולש בדרגת איום  3מתוך  .4בעיקר
כצמח חלוץ בבתי גידול לחים.
פולש בדרגת איום  3מתוך  .4בעיקר
בבתי גידול לחים.
פולש בדרגת איום  4מתוך  .4בעיקר
לאורך חוף הים ובבתי גידול לחים
צמח בר ,אך מתנהג כפולש לבתי
גידול מופרים
פולשת בישראל ברמת איום  4מתוך ,4
בשטחים שלנו רק באיזורים מופרים

לצד הכביש ממזרח וכן
במחצבה
צד מערבי של הכביש,
פרטים מעטים.
לאורך כל הכביש ,לאורך
פסי הרכבת

צמח בר ,אך מתנהג כפולש לבתי
גידול מופרים

לאורך כל הכביש

צמח גר ,פלש ב1960-

לאורך כל הכביש

מין פולש בדרגת איום  3מתוך 4

באיזור המחצבה המופרת

מין פולש בדרגה איום  1מתוך 4

באיזור המחצבה המופרת

מין פולש בדרגה איום  4מתוך 4

צמח גר בישראל משנת 1977

טבלה  :3.13פירוט המינים הפולשים שנצפו בסקר והתייחסות אקולוגית
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תרשים  :3.47מפת מינים פולשים שנמצאו בסקר החלקי  -איזור צפון
(המספור בתרשים הוא בהתאם לטבלה )3.14

תרשים  :3.48מפת מינים פולשים שנמצאו בסקר החלקי  -איזור דרום
(המספור בתרשים הוא בהתאם לטבלה )3.14
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כמות

1
2
3

שיטה כחלחלה
אזדרכת מצויה
אזדרכת מצויה

פרט בודד
עד  5פרטים
עד  5פרטים

4

שיטת המסוכות

מעל  20פרטים

5

אזדרכת מצויה

פרט בודד

6

שיטת המסוכות

פרט בודד

7

שיטת המסוכות

עד  5פרטים

8

זיף נוצה

מעל  100פרטים

9

טבק השיח

פרט בודד

10

שיטת המסוכות

מעל  20פרטים

Doc. No.

התייחסות אקולוגית
פולשת בישראל ברמת איום  4מתוך ,4
מין פולש בדרגה איום  1מתוך 4
מין פולש בדרגה איום  1מתוך 4
לא קיימת התייחסות בספר "צמחים
פולשים בישראל"
מין פולש בדרגה איום  1מתוך 4
לא קיימת התייחסות בספר "צמחים
פולשים בישראל"
לא קיימת התייחסות בספר "צמחים
פולשים בישראל"
צמח בר ,אך מתנהג כפולש לבתי גידול
מופרים
מין פולש בדרגה איום  4מתוך 4
לא קיימת התייחסות בספר "צמחים
פולשים בישראל"

טבלה  :3.14פירוט המינים הפולשים שנצפו בסקר והתייחסות אקולוגית לכל אחד

מינים בעלי מעמד מיוחד
הבתה
בתה היא תצורת צומח הנשלטת על ידי שיחים נמוכים או/ו בני שיח שגובהם כחצי מטר ,או
שלטון של עשבוניים .בתות לא נחשבו בעבר ,ועל ידי גופים מסוימים גם כיום ,אטרקטיביות
לשימור .הסיבות לכך רבות :אין בהם עצים ,התנועה בהם ברגל בדרך כלל קשה ,ערכן למרעה
מוגבל ,ולעומת זאת ,עלות הכשרתן לפיתוח נמוכה .במסורת הישראלית הפגיעה בעצים נחשבת
קשה יותר מפגיעה בשיחים ובני שיח .בעקבות תפיסות אלה ,תצורת צומח הבתות במדינת
ישראל ,מצטמצמת בקצה מהיר .ייעור ,פיתוח ,מרעה ,חקלאות וכדומה הם חלק מהגורמים
לצמצום שטחי הבתה בישראל .בתי גידול המאופיינים על ידי בתות מהווים חלק מהפסיפס
האקולוגי ועליהם מבוססים לא מעט אורגניזמים להם הבתה מהווה בית גידול חשוב ולעתים
בלעדי .לדוגמה :צב יבשה מצוי ,נחושית נחשונית ,חומט נקוד ,פפיון הרים ,פפיון צהוב ,סבכי
ערבות ,גבתון שחור ראש ,שרקרק מצוי ,שרקרק ירוק ,סמור וכן מספר מינים של עטלפי חרקים
(שקדי ואנגרט ;2004 ,בלנק.)2012 ,
רכסי הכורכר
רכסי הכורכר פרושים לאורך מישור החוף ,האיזור המאוכלס ביותר בישראל שהיה ועודנו נתון
לבינוי ופיתוח נמרצים שקברו את מרבית שטחי הרכסים תחת מעטה הבינוי האינטנסיבי .התחרות
הקשה על ייעודי הקרקע במישור החוף וכריית כורכר לצורכי בינוי ,גרמו להרס ולקיטוע של רכסי
הכורכר והפיכתם למישארים של גבעות קטנות ומבודדות המוקפות בבינוי .תחרות זו בצרוף
העובדה שתשומת הלב לשמירת הטבע הופנתה בראשונה לאיזורים שנחשבו "אטרקטיביים"
יותר ופסחה במידה רבה על מישור החוף המאוכלס גרמו לכך שרק חלק מזערי מרכסי הכורכר
שהיו כאן בעבר ניצל מהרס וזכה למעמד מוגן כשמורות טבע וגנים לאומיים ,והשטחים שנותרו
ללא הגנה מתכסים באשפה ופסולת ומשמשים אופנועים וטרקטורונים הפוגעים בהם .אולם,
רכסי הכורכר הינם בית גידול עשיר מיוחד ורב ערך שמקיים עולם צומח עשיר הכולל מאות
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מינים ,בהם עשרות "מינים אדומים" המצויים על סף הכחדה ועולם חי חשוב ומעניין שהכרסום
והבידוד מאיימים על קיומם .איי הכורכר שנותרו בשטח המבונה מהווים גם "ריאות ירוקות"
לתושבי מישור החוף.
בתרשים הבא ניתן לראות את רצועת העבודה על רקע רכס הכורכר (על פי סקר הכורכרים של
מכון דש"א).

תרשים  :3.49רצועת העבודה על רקע רכס הכורכר
כפי שניתן לראות ,התוואי חוצה את רכס הכורכר באזור שבין מסילת הרכבת לכביש מספר .2
באזור זה ,רוב רכס הכורכר משמש לגידולים חקלאיים ויש בו מטע זיתים .כפי שמוצג בתרשים
 ,2.4על פי תמ"א /37ח אזור הגידולים החקלאיים אינו מוגדר כאזור לשימור נופי.
בנוסף ,עובר התוואי בשולי רכס הכורכר דרומית לכניסה לתחנת הגז דור.
מכל רשימת המינים שנמצאה באיזור הסקר קיימים  61מינים להם מעמד מיוחד כתוצאה מאחד
מהגורמים הבאים :שכיחות הימצאותם בארץ ,אנדמיות או כתוצאה מהחותם מוגנים על פי החוק
כפי שמוצג בטבלה הבאה .יתכן מצב בו מין הוכנס לרשימה זו עקב גורם אחד ,שני גורמים או
שלושת הגורמים יחדיו.
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מוגן

אנדמיות

שם המין

שכיחות

בית הגידול הלח סביב
בריכות הדגים

אספרג ארץ ישראל

נדיר למדי

בתת עשבוניים

לבנה רפואי

מצוי

מוגן

בתת עשבוניים

שום גבוה

מצוי

מוגן

בתת עשבוניים

חוחן קרדני

נדיר

ישראל

בתת עשבוניים

חוחן קרדני

נדיר

ישראל

בתת עשבוניים

חוחן קרדני

נדיר

בתת עשבוניים

חוחן קרדני

נדיר

בתת עשבוניים

נרקיס סתוי

נדיר למדי

בתת עשבוניים

נרקיס סתוי

נדיר למדי

בתת עשבוניים

בן חיטה קטוע

נדיר מאוד

מוגן

בתת עשבוניים

עכנאי יהודה

נפוץ

ישראל,
ולבנון

סוריה

בתת עשבוניים

עכנאי יהודה

נפוץ

ישראל,
ולבנון

סוריה

בתת עשבוניים

חצב מצוי

נפוץ

מוגן

בתת עשבוניים

חצב מצוי

נפוץ

מוגן

בתת עשבוניים

חצב מצוי

נפוץ

מוגן

בתת עשבוניים

כלנית מצויה

נפוץ

מוגן

בתת עשבוניים

כלנית מצויה

נפוץ

מוגן

בתת עשבוניים

נורית אסיה

נפוץ

מוגן

בתת עשבוניים

רקפת מצויה

נפוץ

מוגן

בתת עשבוניים

איריס ארץ ישראלי

תדיר

ישראל,
ולבנון

סוריה

בתת עשבוניים

איריס ארץ ישראלי

תדיר

ישראל,
ולבנון

סוריה

בתת עשבוניים

דל קרניים כרמלי

תדיר

ישראל,
ולבנון

סוריה

בתת עשבוניים

דל קרניים כרמלי

תדיר

ישראל,
ולבנון

סוריה

בתת עשבוניים

מררית החוף

תדיר

ישראל,
ולבנון

סוריה

בתת עשבוניים

זית ארופי

תדיר

מוגן

בתת עשבוניים

חרוב מצוי

תדיר

מוגן

בתת עשבוניים

עדעד כחול

תדיר

מוגן

בתת עשבוניים

דבורנית ב.מ.

מוגן
מוגן

מוגן

הרצועה הסטרילית

חבצלת החוף

מצוי

מוגן

הרצועה הסטרילית

חרחבינה חופית

נדיר

מוגן

הרצועה הסטרילית

חרחבינה חופית

נדיר
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אנדמי
ישראל

לחופי

הרצועה הסטרילית

סביון יפו

נפוץ

חורש פתוח

אלה ארץ-ישראלית

נפוץ

מוגן

חורש פתוח

חצב מצוי

נפוץ

מוגן

חורש פתוח

כלנית מצויה

נפוץ

מוגן

חורש פתוח

מררית החוף

תדיר

חורש פתוח

חרוב מצוי

תדיר

מוגן

חורש פתוח

עדעד כחול

תדיר

מוגן

מקטע הכורכר הדרומי

שקד מצוי

מצוי

מוגן

מקטע הכורכר הדרומי

צורית בלוטית

נדיר מאוד

מקטע הכורכר הדרומי

שערור שעיר

נפוץ

מקטע הכורכר הדרומי

חצב מצוי

נפוץ

מוגן

מקטע הכורכר הדרומי

כלנית מצויה

נפוץ

מוגן

מקטע הכורכר הדרומי

רקפת מצויה

נפוץ

מוגן

ישראל,
ולבנון

ישראל,
ולבנון

סוריה

סוריה

מקטע הכורכר הדרומי

איריס ארץ ישראלי

תדיר

ישראל,
ולבנון

סוריה

מקטע הכורכר הדרומי

איריס ארץ ישראלי

תדיר

ישראל,
ולבנון

סוריה

מקטע הכורכר הדרומי

עדעד כחול

תדיר

מוגן

מקטע הכורכר הצפוני

עכובית הגלגל

מצוי

מוגן

מקטע הכורכר הצפוני

נרקיס סתוי

נדיר למדי

מוגן

מקטע הכורכר הצפוני

נרקיס סתוי

נדיר למדי

מקטע הכורכר הצפוני

צורית בלוטית

נדיר מאוד

מקטע הכורכר הצפוני

עכנאי יהודה

נפוץ

מקטע הכורכר הצפוני

חצב מצוי

נפוץ

מוגן

מקטע הכורכר הצפוני

חצב מצוי

נפוץ

מוגן

מקטע הכורכר הצפוני

כלנית מצויה

נפוץ

מוגן

ישראל,
ולבנון

מוגן
מוגן

סוריה

מוגן

מקטע הכורכר הצפוני

רקפת מצויה

נפוץ

מקטע הכורכר הצפוני

איריס ארץ-ישראלי

תדיר

ישראל,
ולבנון

סוריה

מקטע הכורכר הצפוני

איריס ארץ-ישראלי

תדיר

ישראל,
ולבנון

סוריה

מקטע הכורכר הצפוני

מררית החוף

תדיר

ישראל,
ולבנון

סוריה

מקטע הכורכר הצפוני

דבורנית ב.מ.

מוגן

מקטע הכורכר הצפוני

דבורנית ב.מ.

מוגן

טבלה  :3.15מינים בעלי מעמד מיוחד באיזור הסקר
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השפעות פוטנציאליות  -צבי ים
ארבעה גורמים יכולים להשפיע על פעולתם של צבי-הים בחוף דור:
.1
.2
.3
.4

פגיעה באיכותו של החוף.
זיהום תאורה.
זיהום רעש.
השפעת רטט.

פגיעה באיכותו של החוף
לרצועת חוף הים באיזור חוף דור חשיבות ברמה מקומית ,רמה ארצית ורמה בינלאומית לסיוע
בשימורם של צב-ים חום וצב-ים ירוק וזאת עקב רוחבה של רצועת החוף החולי באיזור זה .רוחבה
של הרצועה מהווה בית גידול פוטנציאלי ייחודי עבור צבי-הים .יש להקפיד על שימור התנאים
הבאים:
•
•
•
•

רוחבה של רצועת החול המגיע ל 120 -מטר.
האופי הא-ביוטי של רצועת החול.
האופי הביוטי של רצועת החול.
המאפיינים של עוביה של רצועת החול.

חשוב להתחשב בתנאים הללו .יובהר כי על פי התכנון הקיים לצנרת לא צפויה פעילות בתחום
רצועת החול ולכן לא צפויה גם השפעה עליה.
זיהום תאורה
מחקרים על מבנה העין של צבי-הים (לדוגמה  )Swimmer & Brill, 2006מלמדים על תכונות
הראייה של צבי-הים כפי שמופיע בפירוט הבא:
 .1לצבי-הים יכולות ראיה בטווח שבים  .400 – 680 nmטווח החופף את יכולת האדם להבחין
באורכי הגל הנראים לעין אנושית (טווח האור הנראה).
 .2לצבי-הים יש ערך רגישות ( )Sנמוך לעוצמות אור נמוכות.
 .3לצבי-הים יכולת לראות באורכי גל של .)200 - 380 nm( UV
 .4אורכי גל ארוכים הנעים בין ( 580 - 640 nmצבעים צהוב ואדום) .משפיעים פחות על צבי-
הים.
 .5צבי-ים רגישים לשינויים בקצבי רענון הנעים בסביבות .60 Hz
 .6בעין צב-הים יש מדוכים ( )conesהאחראים על ראיית הצבעים .עדין לא ברור מה מידת
יכולתם להבחין בצבעים.
לאור האמור לעיל ,חשיפת צבי הים לתאורה ,בעיקר בתקופת ההטלה ,עלולה לגרום להפרעה
במחזור החיים של הצבים הכולל :אי עלייה לחוף ,עליית סרק או הפרעה באמצע ההטלה .כל
אלה פוגעים בדור ההמשך של המינים הנמצאים בסכנת הכחדה.
ככל שלא תהיה זליגת אור לחוף לא צפויה פגיעה בצבים .בהתאם ,יש למנוע זיהום אור כפי
שמפורט בפרק .4
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זיהום רעש
עדיין לא ברור האם צבי-ים משתמשים בקולות לצורך תקשורת ,אך צבי-ים ,אינם חרשים ועושים,
כנראה ,שימוש רב בקולות לצורך ניווט ,איתור מקורות מזון ,הימנעות מטריפה והתמצאות כללית
במרחב .השימוש בגלי קול נעשה גם בסביבה המימית וגם בסביבה היבשתית (.)Piniak, 2012
טווח שמיעה של צבי-ים בוגרים מגיע עד לתדר של  1 kHzולעיתים ,קצת גבוה יותר כאשר נבחנו
הטווחים בסביבה יבשתית בהשוואה לסביבה הימית .את טווח השמיעה של צבי-ים צעירים שזה
עתה בקעו מהביצים עדיין החוקרים לא יודעים .אך הערכות מדברות שלזיהום רעש השפעה
שלילית על הצאצאים הגדלים בקנים ( O‟Hara and Wilcox, 1990, Moein et al., 1995, McCauley
 ,)et al., 2000בעיקר בעת בקיעתם וניסיונם לנוע מהחוף לכיוון הים המתבצע כנראה על
התבססות יצירת הקולות הנמוכים של הים.
נקבות ידועות כמשמיעות קולות בעת הקינון בתדרים שבין  300 Hzל(Mrosovsky, ( 500 Hz -
 )1972; Cook and Forest, 2005אך עדיין לא ברורה מטרת השמעת קולות אלו .יש הטוענים
(לדוגמה )Mangiamele and Lohmann, 2005 ,שהחתמת הצבונים לחוף בו הם בקעו מתבצע על
ידי "סל" הקולות הנמוכים האופייני לכל חוף ,אך טענה זו עדיין לא הוכחה.
מבחינת עוצמת הקול ,צבי-הים רגישים לקולות שעוצמתם גדולה מ 40 dB -ונכנסים למצב של
אי נוכחות ושינוי התנהגות כאשר עוצמת הקול מגיעה לרמה של  ,120 dBנזק שמיעתי מתרחש
אצל צבי-ים כאשר עוצמת הקול מגיעה ל .)McCauley et al., 2000( 240 dB -לכן ,לעוצמת הקולות
חשיבות משנית בהשוואת לתדר בו משמעים את הקול ( Ridgway et al. 1969, Lenhardt, 1994,
.)Lenhardt, 2005
רעש בלילה יכול לפגוע בתהליך העליה לחוף אך גם רעש במהלך היום יכול להרחיק את הצבים
מהאיזור .באופן כללי ,קשה לדעת מה תהיה ההשפעה המדויקת של העבודות באיזור על מחזור
חיים של הצבים ,ולכן יונהג מתוך הכלל של הזהירות המונעת.
רטט
רטט אדמה יכול לנבוע ממספר גורמים כדוגמת בניה או תחבורה .רטט והשפעותיו ממוינות לשלל
קטגוריות בהתאם למשך הזמן בו ניתן להרגיש ברטט .רטט מתמשך ,רטט אימפולסיבי ורטט
לסירוגין .מחקרים מועטים נעשו על בחינת השפעת הרטט על צבי-הים לאורך כל מחזור חייהם
מבקיעה ועד חזרה כעבור מספר שנים לחופי ההטלה .הערכות מדברות על כך שגירוי הרטט
של צבי-הים נע בין  30 Hzל 1,000 Hz -עם שיא רגישות בסביבות Bartol and Ketten, ( 250 Hz
 .)2006רטט בתדרים אלו גורם לעזיבת חוף ההטלה .לכן ,יש לקחת גורם זה כגורם סיכון לו
השפעה על מחזור חיי צבי-הים (.)Bphbilliton, 2012
בדומה לרעש גם לרטט קשה לאמוד במדויק את ההשפעה ,ובהתאם יש לנסות למנוע ככל
הניתן רטט לכיוון חוף הים.
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השפעות פוטנציאליות  -עופות
מינים מקננים
כושר התעופה של העופות מאפשר להם להימנע מהימצאות בשטח בעת ביצוע העבודות
המתכוננות .למעשה ,רק קבוצת המינים המקננים יכולים להיפגע מהעבודות המתכוננות בצורה
רבה יותר .הפרטים הבוגרים המקננים באיזור חוף דור עושים זאת בין החודשים מרץ ליולי .יחד
עם זאת פרטים צעירים של מינים יציבים נצפים לאורך כל השנה באיזור חוף דור .לא רק מינים
יציבים צעירים מנצלים את איזור חוף דור כבית גידול ,אלא גם פרטים צעירים של מינים חורפים
וחולפים מנצלים את חוף דור כבית גידול .עבודות אשר יתקיימו מחוץ לעונת הקינון ישפיעו בצורה
מועטה גם על המינים המקננים.
השפעה על עופות ברצועת העבודה באיזור מתחם תחנת ההגפה החופית ה:CVS-
לעופות יכולת שמיעה וראיה טובות מאד .פעילות אנטרופוגנית איננסיבית באיזור מתחם תחנת
ההגפה החופית ה CVS-תגרום לרעש ולתנועה מתמדת באיזור .אי לכך פעילות של נציגי מחלקת
העופות בבית הגידול הלח תפגע .את מידת הפגיעה קשה לעמוד .הערכה היא שהמינים להם
בית הגידול הלח מהווה בית גידול ימצאו אתרים חליפיים בסביבה ,בעיקר לכיוון דרום לכיוון בית
הגידול הלח של מאגן מיכאל .בהתאם ,בבית הגידול הדרומי יווצר לחץ גדול יותר כתוצאה
מתחרות בין מינית ותוך מינית ,דבר אשר כנראה ישפיע באופן מסוים וזמני על יכולת השרידה
של הפרטים.
המאפיין העיקרי של מתחם תחנת ההגפה החופית ה CVS-הם חישות קנים .ניתן להעריך
בסבירות גבוהה שבית הגידול המבוסס על קנים ישתקם בצורה עצמאית עקב המאפיינים
האקולוגית של מין זה ולא יהיה צורך לערוך שום פעילות שיקום.
מינים בסכנת הכחדה
מינים בדרגה כזו או אחרת של סיכון תועדו במהלך הסקר .מינים אלו שייכים למגוון סדרות
ומשפחות .בטבלה להלן צוינה גם הערכה של הפגיעה האפשרית בכל מין עקב יישום התכנית.
הערכה זו התבססה על בחינת הגורמים אשר מפורסמים בספר האדום של החולייתנים בישראל
ואשר גרמו לכך שמין זה או אחר כלול ברשימת של המינים הנמצאים בסכנת הכחדה .לאחר
בחינת הגורמים הללו ,נערכה ההערכה איכותנית בלבד למצב בבית הגידול כיום תוך בחינת כל
אחד מהגורמים המופרטים בספר האדום (לדוגמה גודל אוכלוסייה).
הערכה גבוהה נתנה כאשר גורמי הסיכון עדיין קיימים והמין מאוים מגורמים אלו (לדוגמה
הפרעה בקינון) ,למין בית גידול מצומצם וחוף דור הוא אחד מהם וגודל אוכלוסייתו קטן.
הערכה נמוכה נתנה כאשר בית הגידול של המין אינו ייחודי לחוף דור או כאשר האוכלוסייה של
המין גדולה מאוד.
בפרק  4מובאות המלצות למזעור ההשפעה של עבודות ההקמה.
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סטטוס
שמירת
טבע
בסכנת
הכחדה
חמורה

חרגולן
זמירי

בסכנת
הכחדה
חמורה

עיט
צפרדעים

עתידו
בסכנה

קנית
אירופית

בסכנת
הכחדה
חמורה

שרקרק
מצוי

עתידו
בסכנה

אנפה
אפורה

נכחד
באיזורנו
כמקנן
בסיכון
נמוך

קוקיה
אירופית

שחפית ים

בסיכון
נמוך

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0003

לסטטוס
סיבות
שמירת טבע
זהום חופים ונחלים,
צמצום איזורי הקינון,
במהלך
הפרעה
עונת הקינון
צמצום בתי הגידול
הלחים
צייד,
הרעלה,
פגיעה בבתי הגידול
הלחים ,התחשמלות
צמצום בתי הגידול
הלחים
הרס שטחי הבתה
והשיחיות ,הרעלות,
הרס מושבות קינון
פגיעה בבתי הגידול
הלחים והרעלות
הרס בתי גידול

זיהום ,טריפה ,הרס
בתי גידול

Doc. No.

פעילות
בית הגידול השפעת
נצפה עבודות הצנרת –
בו
המין
נמוכה לאור העובדה
חוף ים
ששטח ההתארגנות
גובל בבית הגידול
הלח
גידול נמוכה לאור העובדה
בית
ששטח ההתארגנות
לח
גובל בבית הגידול
הלח
בכל האיזור נמוכה לאור העובדה
שהאיזור מהווה איזור
שיחור מזון
גידול בינונית לאור העובדה
בית
ששטח ההתארגנות
לח
גובל בבית הגידול
הלח
בינונית לאור העובדה
חורש
שהאיזור מהווה איזור
שיחור מזון
גידול נמוכה לאור העובדה
בית
לח  /חוף שהאיזור גובל בבית
הגידול הלח
הים
נמוכה (אם בכלל)
חורש
העובדה
לאור
שהאיזור אינו מהווה
בית גידול עיקרי של
מין זה
נמוכה לאור העובדה
חוף הים
ששטח ההתארגנות
גובל בבית הגידול
הלח אך העבודה
באיזור תהיה זמנית
בלבד

טבלה  :3.16הערכה של ההשפעה האפשרית על עופות בסכנת הכחדה באיזור

page 111 of 130

תכנית ניהול וניטור סביבתי –צנרת  4וצנרת 6
01p

Rev.

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0003

Doc. No.

השפעות פוטנציאליות  -צומח
מתחם תחנת הגז דור ה DVS-גובל ברכס הכורכר ובאיזורי הבתה ,חציית כביש  2גובלת גם היא
באיזורי בתה .כפי שפורט במצב הקיים ,מדובר בבית גידול ותצורת צומח נדירים בישראל ועל כן
יש להימנע ככל האפשר בפגיעה כזו או אחרת בבית הגידול ובתצורת הצומח .כמו כן ,יש לשים
לב שבאיזורים אלו קיימים מגוון מינים של גיאופיטים נדירים אשר יכולים להיפגע כתוצאה
מהעבודות.
עיקר ההשפעה העתידית יכולה להיות התבססות של מינים פולשים כתוצאה מעבודות מילוי
העפר .התבססות מינים פולשים יכולה להביא לפגיעה בבית הגידול ובאופי תצורת הצומח של
הבתה .על מנת למנוע פגיעה בהם ייושמו ההנחיות המפורטות בפרק  4ויתבצע ניטור כפי
שמפורט בפרק .5
מקורות לפרק ערכי טבע יבשתיים
• בר שי ,נ ,.גרינברג ,ס ,.דכן ,נ ,.הלר ,ד ,.חן ,ק ,.כהו ,ע ,.פליטמן ,ע .ושמידע ,א.1987 .
רשימת צמחי ישראל .רתם – האוניברסיטה העברית בירושלים.
•

דופור-דרור ,ז .מ .2009 .מיני צמחים פולשים בשטחים טבעיים בישראל :תפוצה ,שלבי
הפלישה ,רמות איום אקולוגי והצעת סדר קדימויות לטיפול[ .גרסה אלקטרונית] .נדלה
בתאריך  21דצמבר2011 ,

•

דופור-דרור ,ז .מ .2010 .הצמחים הפולשים בישראל .העמותה לעידוד וקידום שמירת
הטבע במזרח התיכון.

•

פרבולוצקי ,א ,.פולק ג .2001 .אקולוגיה התיאוריה והמציאות הישראלית .כרטא.

•

שקדי ,י ,.אנגרט ,נ .2004 .בתות בסובב הים תיכוני הבטים בתכנון .רשות הטבע והגנים.

Bartol, S., Ketten, D.R. (2006). Turtle and tuna hearing. Sea turtle and pelagic fish

•

sensory biology: Developing techniques to reduce sea turtle bycatch in longline
fisheries. Y. Swimmer, Brill, R. (eds.), NOAA, Technical Mem. NMFS-PIFSC-7: 98-105.
Cook, S. L., Forrest, T.G. (2005). Sounds Produced by Nesting Leatherback Sea

•

Turtles (Dermochelys coriacea). Herpetological Review 36(4): 387-390.
O‟Hara, J., Wilcox, J.R. (1990). Avoidance responses of loggerhead turtles, Caretta

•

caretta, to low frequency sound. Copeia 2: 564-567.
Lenhardt, M. L. (1994). Seismic and very low frequency sound induced behaviors in

•

captive loggerhead marine turtles (Caretta caretta). Proceedings, 14th Annual
Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation. NOAA Tech. Memo. NMFSSEFSC.
Lenhardt, M. L. (2005). Hatchling Hearing (Poster abstract). 25th Annual Symposium
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of Sea Turtle Biology and Conservation, Savannah, Georgia (unpublished).
•

Mangiamele, L. A., Lohmann, K.J. (2005). Do hatchling loggerheads use wave sounds
as an orientation cue during sea finding behaviour? (Poster abstract). 25th Annual
Symposium

of

Sea

Turtle

Biology

and

Conservation,

Savannah,

Georgia

(unpublished).
•

McCauley, R. D., Fewtrel, J., Duncan, A.J., Jenner, C., Jenner, M.N., Penrose, J.D.,
Prince, R.I.T., Adhitya, A., Murdoch, J., McCabe, K. (2000). Marine seismic surveys:
analysis of airgun signals, and effects of airgun exposure on humpback whales, sea
turtles, fishes and squid. Report to APPEA by the Centre for Marine Science and
Technology, Curtin University of Technology, Australia.: 692-708.

•

Moein, S. E., Musick, J.A., Keinath, J.A., Barnard, D.E., Lenhardt, M., George, R.
(1995). Evaluation of seismic sources for repelling sea turtles from hopper dredges,
Technical Report CERC-95-31. Atlanta, GA: 90.

•

Ridgway, S. H., Wever, E. G., McCormick , J. G., Palin, J., Anderson, J. H. (1969).
“Hearing in the giant sea turtle, Chelonia mydas.” Proc. Natl. Acad. Sci. 64: 884-890.

•

Wilson, E. O. 2003. The future of life. Abacus, London, p. 230.
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הערכת השפעות סביבתיות על הסביבה בתפעול
בפרק זה מתוארות ההשפעות הסביבתיות הנובעות משלב התפעול של מקטעי הצנרת ,דהיינו
הזרמת הגז והקונדנסט.
הידרולוגיה והידרוגיאולוגיה
זיהום קרקע עלול להיגרם עקב דליפה כתוצאה מכשל בצנרת הקונדנסט .הדליפה מוגבלת על
ידי מגופים המפרוסים לאורך הקו .במקטע צנרת זה קיימים מגופים ב תחנת ההגפה החופית ה-
 CVSובתחנת הגז דור ה DVS-וכן בשוחת נחשולים.
ייצור הצנרת יתבצע בהתאם לתקנים בינלאומיים מקובלים ( .)ASME B31.4ייעשה שימוש בחומרי
צנרת בעלי הרכב וחוזק מתאימים ,תוך הקפדה על בקרת איכות כבר בשלב רכישת החומרים.
בנוסף ,ייעשה שימוש במערכת ניטור והתראה לדליפות .האמצעים המלאים מפורטים בפרק .4
אמצעים אלה יאפשרו מניעת זיהום קרקע ומי תהום במקרי תקלה כמו גם תחזוקה יעילה יותר
ומניעת זיהום בעת תחזוקה של הצנרת.

בטיחות וחומרים מסוכנים
סקר סיכונים מקיף בוצע במסגרת התוכנית ההנדסית שהוגשה לרשות הגז ולמשרד האנרגיה.
סיכום של ממצאי הסקר מצורף כנספח  6.7לתנ"ס.
רעש ותאורה

רעש
בעת ההפעלה של הצנרת והציוד המכאני ,לא צפויה הפרעה של רעש .מפלס הרעש הצפוי
בתחנות יעמוד בקריטריון של  LAeq=40dBבתוך מבנה מגורים ,כפי שהוגדר בהנחיות להכנת
התנ"ס.

תאורה
התחנות אינן מאוישות ,התאורה תהיה מוגבלת למינימום שיידרש לצרכי ביטחון ובטיחות.
שילוב ושיקום נופי
כפי שצויין בסעיף  ,3.8.2לאחר השלמת השיקום הנופי ההשפעה החזותית של תוואי הצנרת
תהיה נמוכה .האלמנטים החזותיים הבולטים במתחמי התחנות הם האלמנטים האזרחיים
(חומה/גדר) אשר מטופלים במסגרת הבקשה להיתר אזרחי  #3והוצגו במסגרת תנ"ס יבשתי .#1
לצנרת בתחנות צפויה להיות השפעה חזותית נמוכה.
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מטריצת סיכונים
מתודולוגיה להערכת סיכונים
הערכת סיכונים סביבתיים לכל פעילות בפרויקט נעשתה על פי המרכיבים הבאים:
 .1תיאור פעילות  -זיהוי פעילויות העלולות לגרום למפגע סביבתי ( )hazardותיאור הסיכון/ים
( )riskהנובעים מפעילויות אלו.
 .2בחינת אירועי עבר וגזירת דירוג הסבירות.
 .3דירוג ההשלכות  -ההערכה של חומרת ההשפעה על בסיס מדידות או הערכת מומחים,
ההערכה לוקחת בחשבון גם את רגישות הסביבה המושפעת מהתרחיש.
מכפלת דירוג ההסתברות ודירוג ההשלכות נותנת את רמת הסיכון הכוללת לכל אלמנט.
כאשר רמת הסיכון הכוללת נמצאה גבוהה/בינונית נבחנה האפשרות להחלת אמצעים נוספים
לצמצום הסיכון וערך החומרה נבחן מחדש בהינתן החלת אמצעים אלו.
המטריצה להלן מציגה את הקריטריונים לבחינה ודירוג של החומרה וההסתברות ואת רמת
הסיכון הנובעת ממכפלתם.

page 115 of 130

תכנית ניהול וניטור סביבתי –צנרת  4וצנרת 6
01p

Rev.

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0003

Doc. No.

דירוג סבירות
1
מעולם לא
התרחש ,או
נמנע
באמצעים
סטנדרטיים
אמצעים
שהוכיחו
יעילות גבוהה
מאוד בעבר

התרחשויות עבר

לאחר נקיטת אמצעים
דירוג ההשלכות
5

גבוהה
מאוד

4

גבוהה

3

בינונית

2

נמוכה

1

לא
משמעותית

3

2

4

5

אפשר
שיתרחש ,אך
לא סביר אם
ינקטו אמצעים
סטנדרטיים

סביר שיתרחש
אפילו אם ינקטו
אמצעים סטנדרטיים.
יש צורך באמצעי
מניעה נוספים

התרחש
בתעשייה .יש
לנקוט אמצעי
מניעה נוספים

התרחש בנובל.
אמצעי מניעה
נוספים נדרשים

אמצעים שהיו
לרוב יעילים
בעבר

האמצעים לא הוכחו
בעבר ,אך צפויים
להיות יעילים

האמצעים היו
לא יעילים
בעבר

האמצעים צפויים
להכשל או
להיות מאוד לא
יעילים

השלכות סביבתיות
השפעות שליליות על תפקודים של
מערכות אקולוגיות בבית גידול טבעיים
גדולים (זמן שיקום מעל  5שנים)
השפעות שליליות על בתי גידול טבעיים
בעלי חשיבות אקולוגית (זמן שיקום 2-5
שנים)
השפעות שליליות על חלקים משמעותיים
של בתי גידול טבעיים (זמן שיקום 1-2
שנים)
השפעה שלילית קצרת טווח על בתי גידול
טבעיים
ללא השפעה או השפעה מוגבלת ביותר על
בתי גידול טבעיים .אין השפעה ברמת
האוכלוסיה ,רק ברמת הפרט הבודד.

5
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20

25

4

8
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20
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טבלה  :3.17קריטריונים לדירוג רמת הסיכון של ההשפעות הסביבתיות

page 116 of 130

תכנית ניהול וניטור סביבתי –צנרת  4וצנרת 6
01p

Rev.

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0003

Doc. No.

טבלה מסכמת להערכת הסיכונים
מפגע
סביבתי
()hazard

מקטע /מתחם

פעילות

פעילויות
נלוות

נחיתה בחוף-
תחנת ההגפה
החופית
נחיתה בחוף-
תחנת ההגפה
החופית

עבודה
בלילה /
בטחון

תאורה

זיהום אור

עבודה
בלילה /
בטחון

תאורה

זיהום אור

נחיתה בחוף-
תחנת ההגפה
החופית
נחיתה בחוף-
תחנת ההגפה
החופית
נחיתה בחוף-
תחנת ההגפה
החופית
נחיתה בחוף-
תחנת ההגפה
החופית

שימוש
בסולר
לתדלוק
שימוש
בסולר
לתדלוק

דירוג
סבירות

דירוג
השלכות

דרגת
סיכון לפני
נקיטת
אמצעים

הפרעה
לבע"ח

2

2

4

סיכון ()risk

התאורה תצומצם
למינימום הנדרש
לצרכי בטחון ובטיחות,
ולא תופנה בכיוון החוף

2

2

4

זיהום
קרקע/מים

טפטוף סולר
במהלך
מילוי

4

1

4

שימוש במאצרות בנפח
מתאים

3

1

3

זיהום
קרקע/מים

שפך מיכל
סולר

2

3

6

נהלי תפעול ותחזוקה

1

3

3

הפעלת
ציוד
בנייה

רעש /
רעידות

הפעלת
ציוד
בנייה

רעש /
רעידות

הפרעה
לצבים
בעונת
ההטלה

3

3

9

אמצעי למניעת/צמצום
סיכון

דירוג
סבירות

דירוג
השלכות

דרגת סיכון
לאחר
נקיטת
אמצעים

השפעת
רעש
ורעידות על
איזורי מגורים
השפעת
רעש
ורעידות על
בעלי חיים

2

2

1

2
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מקטע /מתחם

נחיתה בחוף-
תחנת ההגפה
החופית

נחיתה בחוף-
תחנת ההגפה
החופית
נחיתה בחוף-
תחנת ההגפה
החופית
נחיתה בחוף-
תחנת ההגפה
החופית
נחיתה בחוף-
תחנת ההגפה
החופית
תחנת ההגפה
החופית-שוחת
נחשולים

פעילות

פעילויות
נלוות

Rev.

מפגע
סביבתי
()hazard

הפעלת
ציוד
בנייה

רעש /
רעידות

הפעלת
ציוד
בנייה

הווצרות
אבק

עבודות
אזרחיות
עבודות
ההקמה

שטח
התארגנות

הפעלת
כלי
עבודה
עבודה
בלילה /
בטחון

תאורה

הווצרות
פסולת
בניין
הווצרות
פסולת
ביתית
וסניטרית
פליטות
מזהמים
מכלי
העבודה
זיהום אור

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0003

סיכון ()risk

דירוג
סבירות

דירוג
השלכות

Doc. No.

דרגת
סיכון לפני
נקיטת
אמצעים

השפעת
רעש
ורעידות על
צבי ים
בעונת
ההטלה

3

3

9

השפעה על
תושבים

2

2

4

מפגע נופי

3

1

3

מפגע
תברואתי

2

2

4

השפעה על
תושבים

2

1

2

הפרעה
לבע"ח

2

1

2
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סיכון

צמצום עבודה בשעות
הלילה בזמן עונת
ההטלה

הרטבת דרכי עפר

דירוג
סבירות

דירוג
השלכות

דרגת סיכון
לאחר
נקיטת
אמצעים

2

2

4

1

2

2
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מפגע
סביבתי
()hazard

סיכון ()risk

דירוג
סבירות

דירוג
השלכות

דרגת
סיכון לפני
נקיטת
אמצעים

טפטוף סולר
במהלך מילוי

4

1

4

שימוש במאצרות בנפח
מתאים

2

3

6

נהלי תפעול ותחזוקה

מקטע /מתחם

פעילות

תחנת ההגפה
החופית-שוחת
נחשולים

שימוש
בסולר
לתדלוק

זיהום
קרקע/מים

תחנת ההגפה
החופית-שוחת
נחשולים

שימוש
בסולר
לתדלוק

זיהום
קרקע/מים

שפך מיכל
סולר

תחנת ההגפה
החופית-שוחת
נחשולים

הפעלת
ציוד
בנייה

רעש /
רעידות

השפעת רעש
ורעידות על
איזורי מגורים

1

תחנת ההגפה
החופית-שוחת
נחשולים

הפעלת
ציוד
בנייה

רעש /
רעידות

השפעת רעש
ורעידות על
בעלי חיים

1

תחנת ההגפה
החופית-שוחת
נחשולים

הפעלת
ציוד
בנייה

הווצרות
אבק

השפעה על
תושבים

2

תחנת ההגפה
החופית-שוחת
נחשולים

עבודות
אזרחיות

הווצרות
פסולת
בניין

מפגע נופי

3

תחנת ההגפה
החופית-שוחת
נחשולים

עבודות
ההקמה

הווצרות
פסולת
ביתית
וסניטרית

מפגע
תברואתי

2

שטח
התארגנות

Doc. No.

1

1

2

1

2
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סיכון

דירוג
סבירות

דירוג
השלכות

דרגת סיכון
לאחר
נקיטת
אמצעים

3

1

3

1

3

3

1

1

4

3

4

הרטבת דרכי עפר

1

2

2
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מקטע /מתחם
תחנת ההגפה
החופית-שוחת
נחשולים

תחנת ההגפה
החופית
תחנת ההגפה
החופית

כלל תוואי
הצנרת

פעילות

פעילויות
נלוות

הזרמת
קונדנסט
בצנרת

מפגע
סביבתי
()hazard
פליטות
מזהמים
מכלי
העבודה

הפעלת
כלי
עבודה

תפעול
תחנת
ההגפה
החופית
תפעול
תחנת
ההגפה
החופית

Rev.
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סיכון ()risk

דירוג
סבירות

השפעה על
תושבים

1

תאורה

זיהום אור

הפרעה
לבע"ח

1

תאורה

זיהום אור

זיהום
קרקע/מים

דירוג
השלכות

Doc. No.

דרגת
סיכון לפני
נקיטת
אמצעים

1

2

1

2

הפרעה
לצבים
בעונת
ההטלה

1

3

3

פגיעה
בצינור

2

4

8

טבלה  :3.18מטריצת סיכונים
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אמצעי למניעת/צמצום
סיכון

דירוג
סבירות

דירוג
השלכות

דרגת סיכון
לאחר
נקיטת
אמצעים

צנרת פלדה קשיחה
עם עובי דופן גבוה
מהנדרש בתקן ,כל
ריתוכי הצינורות
והאביזרים יעברו
בדיקת אל הרס,
תופעל בקרת ספיקה
לאיתור דליפות,
לצנרת יהיה ציפוי
חיצוני והגנה קטודית

1

3

3
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אמצעים למניעת וצמצום מפגעים
להלן פירוט האמצעים וההנחיות לצמצום מפגעים סביבתיים ואיפחות השפעותיהם ,על פי
ההיבטים הסביבתיים השונים כפי שנסקרו בפרק  3לעיל.

איכות אוויר
•

יש לנקוט באמצעים למניעת היווצרות אבק מרחף מערימות עפר וכתוצאה מתנועת
משאיות בדרכי הגישה למתחמי העבודה .אמצעים אלה יכללו הרטבה יזומה של הדרך
ושל ערימות העפר ,ע"פ תנאי השטח ומזג האויר .תדירות ההרטבה תהיה כך שדרכי
הגישה ומתחמי העבודה וכן ערימות עודפי עפר יהיו רטובים למניעת היווצרות ענני אבק
במהלך העבודות;

•

יש להימנע משפיכת עפר ואגרגטים מגובה;

•

יש להימנע מפריקה וטעינה בעת רוח חזקה העולה על  5מ' לשנייה;

•

יש לכסות משאיות המובילות עפר לאתר או ממנו באופן שימנע פיזור אבק וחלקיקים
לסביבה;

•

מהירות הנסיעה בדרכי עפר תוגבל ל 25 -קמ"ש לכל היותר ויוצב שילוט בהתאם.

הידרולוגיה והידרוגיאולוגיה
•

בעת העבודות תחנת ה  DVSותוואי הצנרת היוצא ממנה יגודרו לאורך הגבול עם תעלת
ניקוז המובילה לנחל דליה .הגדר תמוקם ממערב לתעלת הניקוז ותימשך לאורך תעלת
הניקוז גם בחלקה המצוי מצפון ל .DVS

•

תדלוק כלי צמ"ה יפוקח על ידי עובד שייועד לכך וילווה את הפעולה ,בכדי למנוע טפטוף
ככל הניתן;

•

מיכלי דלק זמניים וגנרטורים ,באם יהיו כאלה ,יותקנו בתוך מאצרות (ראה פירוט בסעיף
;)4.3

•

שטחי ההתארגנות יהיו מוגבהים מסביבתם ומנוקזים ,באופן שתימנע הצפה שלהם
באירועי גשם קיצוניים;

•

באיזור שמוגדר כפשט הצפה יש לנקוט אמצעים מיוחדים למניעת כניסת נגר עילי
שמקורו מחוץ לתחום העבודות אל תוך תחום העבודות .מניעת כניסת נגר עילי לתחום
העבודות תבוצע בעונה הגשומה ,ע"פ הצורך ובהתאם לתנאי השטח ,באמצעות שיפועים
וסוללות זמניות להטיית מי גשמים .מדובר באמצעים זמניים שלא תהיה להם השפעה
נופית;

•

במקרה שתידרש שאיבה של מי תהום ,בזמן ההקמה ,היא תבוצע בתיאום עם רשות
המים בנוגע לניצול המים או השבתם לתת-הקרקע;
במקומות בהם מבוצעת קדיחה אופקית יבוצעו פיקוח ובקרה הדוקים על השימוש
בבנטונייט וסילוק עודפיו לאתר פסולת מאושר;

•
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•

בגמר הריתוך תבוצענה בדיקות ללא-הרס (כגון :רדיוגרפיה) בכדי לוודא את איכות
ושלמות הריתוכים לצנרת הקונדנסט .בנוסף ,ייערך מבחן לחץ בכדי להבטיח את
האטימות של הצינור כולו ,בהתאם לתקנים הרלוונטיים;

•

צנרת הקונדנסט תיעטף בציפוי חיצוני בהתאם להגדרת התקן ,ותיערך בדיקה ויזואלית
וחשמלית לשלמות עטיפת הציפוי טרם הטמנת הצנרת בקרקע .בנוסף ,תורכב מערכת
של הגנה קתודית למניעת קורוזיה של הצנרת;

•
•

צנרת הקונדנסט תתוכנן ע"פ תקן  ASME B31.4ותיערכנה כל בדיקות האיכות הנדרשות;
תופעל מערכת בקרה לאיתור דליפות באמצעות מדידת לחצים וספיקות בצנרת
הקונדנסט .באמצעות חישוב בזמן אמיתי של מאזן הספיקות לאורכו של הצינור ,ניתן
יהיה לזהות אירוע דליפה ולהוציא התרעה אל חדר בקרה מרכזי .התרעה זו תאפשר
סגירה של מגופים מפוקדים המותקנים במעלה ובמורד המקטע החשוד כדולף וניתוקו,
בכדי למזער את כמות הזיהום לקרקע;

•

עובי דופן של צינור הקונדנסט יהיה בהתאם לתקן עם תוספת של מקדם  1.1לעובי
כנדרש בתקנות קווי דלק;

•

לאורך הקו יותקנו מספר מגופים מפוקדים שיאפשרו ניתוק של מקטעים בקו בכדי למזער
את הכמות העלולה להגיע לקרקע במקרה של דליפה.

בטיחות וחומרים מסוכנים
•

מיכלי אחסון חומ"ס (כגון :דלק ,שמן וכיו"ב) וכן גנרטורים ונק' מילוי דלקים יותקנו בתוך
מאצרות .נפח המאצרה יעמוד על לפחות  110%מנפח המיכל והיא תהיה עמידה בפני
חלחול שמן ודלק;

•

רצפת המאצרה תהיה בשיפוע ובנקודה הנמוכה שלה יותקן מגוף הוצאת נוזלים ,שיהיה
תמיד סגור ,וייפתח לניקוז מי גשם בלבד;

•

אירוע שפך במאצרה יטופל תוך פרק זמן שלא יעלה על  12שעות מרגע גילויו .הטיפול
יכלול שאיבה וסילוק לאתר מוסדר;

•

אמצעים נוספים למניעת דליפות בצנרת הקונדנסט מפורטים בסעיף ;4.2

•

הריתוך בצנרת הגז ייעשה בהתאם להנחיות בתקנים .בתום הריתוך תיערכנה בדיקות אל
הרס של איכות הריתוכים וטיב הציפוי החיצוני;

•

ריתוכי הצינורות והאביזרים בקו הגז ,יעברו בדיקות אל-הרס (כגון :רדיוגרפיה ,בדיקה
אולטרסונית) וכן תיערכנה בדיקות לשלמות הציפוי;

•

תופעל מערכת בקרה לאיתור דליפות באמצעות מדידת לחצים וספיקות בצנרת הגז.

פסולת
•

לפני תחילת עבודה ייערך תיעוד מפורט של המצב הקיים בשטח על ידי אדריכל נוף,
שיאפשר בין השאר זיהוי פסולת קיימת .זיהוי וסיווג הפסולת יבוצעו ע"י אחראי איכות
סביבה;
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•

פסולת קיימת באתר תטופל באותו האופן כמו פסולת הנוצרת במהלך ההקמה ותפונה
לאתר מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה .הטיפול בפסולת יהיה ע"פ נוהל טיפול
בפסולת;

•

תבוצע הפרדת פסולת הניתנת למיחזור ,כגון :ברזל ,עץ ,אריזות;

•

פסולת בניין תיערם בערימות באיזור ייעודי שיוקצה לכך;

•

פסולת הבניין תפונה תקופתית לאתר למיחזור פסולת בניין המאושר ע"י המשרד להגנת
הסביבה;

•

מיכלים ריקים של חומרי בנייה (כגון :שקים ,פחי צבע וכד') ייערמו במרוכז בנפרד ויוחזרו
במידת האפשר ליצרן;

•

בכל איזור איסוף פסולת יותקן שילוט המורה על סוג הפסולת המיועד לאיסוף באותו
איזור;

•

יש להציב מיכלי אשפה סגורים לפסולת ביתית ,שתפונה בתדירות של פעם בשבוע
לפחות.

רעש ותאורה
רעש
•

הפעילות באתר תתבצע בהתאם לדרישות התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)
(תיקון) ,התשע"א;2011 -

•

הציוד המכני שבשימוש באתר יעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי
סביר מציוד בניה) ,המשל"ט – ;1979

•

אין להפעיל מערכות כריזה באתר למעט לצרכי חירום .ההתקשרות תתבצע באמצעות
מכשירי קשר וטלפונים ניידים;

•

הנחיות ספציפיות בנושא צבי ים – ראה בסעיף .4.7

תאורה
•

העבודות במתחם תחנת ההגפה החופית ה CVS-יתבצעו בדרך שימוזער הצורך בתאורה
מלאכותית;

•

ככל שתידרש תאורה במתחם בתחנת ההגפה החופית ה ,CVS-זאת תתואם עם נציג רט"ג
והיא תופנה לכיוון רצועת העבודה ולא לכיוון החוף .יש להקפיד שגוף התאורה יותקן
בזווית של  90מעלות כדי למנוע זליגת אור כלפי השמיים;

•

תאורה במתחם תחנת ההגפה החופית ה CVS-תצומצם למינימום הנדרש לצרכי ביטחון
ובטיחות בלבד;

•

הנחיות ספציפיות בנושא צבי ים – ראה בסעיף .4.7

page 123 of 130

תכנית ניהול וניטור סביבתי –צנרת  4וצנרת 6
01p

Rev.

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0003

Doc.
No.

שילוב ושיקום נופי
להלן עקרונות השיקום הנופי ,התכנית המלאה מצורפת בנספח .6.5
פעולות מקדימות לעבודות העפר
•

מדידה וסימון  -איתור ,סימון ומדידה של האתר ,כולל דרך הגישה;

•

שימור/כריתה /העתקת עצים – טרם ביצוע העבודות יבוצעו עבודות שימור ו/או כריתה
ו/או העתקת עצים .עצים המיועדים לשימור יגודרו וישולטו;

•

גידור ושילוט  -שטחים טבעיים הסמוכים לרצועת העבודה יגודרו וישולטו למניעת
הפגיעה בהם בכל מהלך ביצוע העבודות;

•

אדמת חישוף  -יבוצע חישוף של שטח העבודות בשטחים שאינם מופרים .אדמת חישוף
בעומק  20ס"מ לפחות תישמר בערימה נפרדת ,בשטח ההתארגנות ,לצורך שיקום נופי
של האתר;

•

קווי דיקור ותחום עבודה  -יסומנו בשטח לפני ביצוע העבודות .לא תותר חריגה מקווי
הדיקור.

דרכי גישה ושטח התארגנות
•

לא תותר חריגה מרוחב הדרך המאושרת;

•

שטח ההתארגנות יגודר במהלך כל תקופת ההקמה.

ביצוע עבודות העפר
•

חישוף עליון – יבוצע בשטח האתר המיועד לפיתוח .החישוף יבוצע לעומק של כ20 -
ס"מ לפחות .אדמת החישוף תיאסף ותישמר לצורך חיפוי חוזר .אדמת החישוף תיערם
בתחום הבקשה;

•

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי -ביצוע העבודות ייעשה בתחום קווי הדיקור וללא דירדור
חומר חפירה .חומר החפירה העודף יאוחסן זמנית בשטח העבודה ו/או בשטחי
ההתארגנות .לא יותר איחסון זמני של חומר חפירה בשטחים טבעיים שאינם מיועדים
לפיתוח.

ביצוע עבודות הנחת הצנרת
•

עבודות הנחת הצנרת  -עבודות הנחת הצנרת תבוצענה בדרך שתימנע פגיעה בשטחים
שאינם מיועדים לפיתוח ,ללא שפיכה של עודפי עפר או חומרים אחרים;

•

הסדרת שטחים מופרים  -היה ויפגעו שטחים שאינם מיועדים לביצוע עבודה ,יבצע
הקבלן שיקום מיידי של שטחים אלה על פי הנחיית המפקח ואדריכל הנוף ,כולל שיקום
פיזי ושיקום צמחי.
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ביצוע עבודות השיקום הנופי
•

טרם ביצוע עבודות השיקום יפנה הקבלן מהאתר את כל הפסולת ושאריות הבנייה (ראה
סעיף ;)4.4

•

שטחים חקלאיים בהם בוצעו עבודות עפר ופיתוח ו/או שימשו למעבר כלי רכב וציוד ו/או
שימוש אחר על ידי הקבלן ואשר מיועדים להחזרה לשימושם החקלאי ,ייחרשו חריש
חקלאי באמצעות מחרשת מפלחת ו/או משתת לעומק מינימלי של  60ס"מ .לאחר
השלמת החריש יבוצע יישור השטח באמצעות ארגז מיישר חקלאי;

•

שיקום צמחי יכלול זריעה בתערובת של תלתן ואספסת על פי הצורך וכמפורט בתכנית
השיקום.

ערכי טבע יבשתיים
כללי
•

בטרם הכנסת כלים לשטח ,יבוצע סימון השטח וגידורו .בתחילת העבודות יוזמן מפקח
מטעם רט"ג לבדיקת סימון שטחי העבודה .יש לבצע את העבודות בשטח הקטן ביותר
האפשרי;

•

אין להשאיר פסולת שתיווצר כתוצאה מעבודת החישוף בשטח העבודה .יש לפנות את
הפסולות לאתרים המורשים לכך (ראה פירוט בסעיף ;)4.4

•

אדמת החישוף (השכבה העליונה  )top soilתיאסף ותישמר לצורך חיפוי חוזר;

•

כל העבודות תתבצענה בתחום העבודה ולא תותר חריגה מקווי הדיקור;

•

שטח ההתארגנות יגודר במהלך כל תקופת העבודות.

צבי ים
•

לא תבוצע כל עבודה באיזור החוף (רצועה של  120מטר מקו החוף);

•

בתקופה שבין אמצע חודש מאי לאמצע חודש אוגוסט תיאסר כל עבודה הכרוכה
בשימוש בציוד כבד באיזורים הסמוכים לחוף;

•

במתחם תחנת ההגפה החופית ה CVS-יצומצמו עבודות ההקמה בשעות הלילה למינימום
ההכרחי .ככל שאלו יידרשו ,הן תבוצענה בתאום מוקדם עם רט"ג .תוכנית התאורה,
נשוא עבודות אלו ,תועבר להתייחסות רט"ג טרם תחילת העבודות;

•

גנרטורים במתחם תחנת ההגפה החופית ה CVS-ימוקמו באיזור המזרחי ככל הניתן של
שטח העבודה;

•

הנחיות נוספות בנושא רעש ותאורה – ראה בסעיף .4.5
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עופות
•

העבודות במתחם תחנת ההגפה החופית ה CVS-יחלו לפני תקופת הקינון (חודשים מרץ
– יולי ,ראה סעיף  ,)3.8.5בכדי לאפשר לעופות הנמצאים בשלב של טרם קינון ,לאתר
מקומות חלופיים;

•

לא יבוצעו עבודות באיזור בית הגידול הלח.

צומח
•

קרקע מיובאת למילוי ,תיבחר ממקור שאינו מכיל זרעים (חומר מחצבה או עפר שנחפר
מעומק);

•

מינים פולשים ככל שזוהו באיזור העבודה (ראה סעיף  )3.8.3יטופלו בהתאם להוראות
רט"ג טרם ביצוע העבודות .ניטור מינים פולשים יתבצע ,גם לאחר סיום העבודות ,ע"פ
הנחיות רט"ג.

הנחיות כלליות נוספות
•

יש למנוע ו/או לחסל היקוות של מים ו/או שפכים בשטח האתר לכל אורך שלב הבניה.

•

ייעשה שימוש בשירותים כימיים.
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הנחיות לניטור ומעקב
הניטור והמעקב יבוצעו ע"י אחראי איכות הסביבה בהתאם להנחיות המופיעות בפרק  4ובהתאם
להנחיות המפורטות להלן.
יישום הנחיות התנ"ס יבוצע באמצעות מערכת ניהול סביבתי קיימת המיושמת ע"י חברת נובל
אנרג'י מדיטרניאן .נובל מפעילה מערכת ניהול הנקראת Operations Management ( OMS
 )Systemוכוללת מתודולוגיה מתקדמת לניהול סביבתי Safety Environmental ( SEMS -
.)Management System
יעדי המערכת הם להביא לשיפור מתמשך בביצועים הסביבתיים והבטיחותיים ולעודד פרקטיקות
המבוססות על ביצועים .זאת בכדי למזער את התדירות ואת ההשלכות של אירועים הנובעים
מטעויות אנוש או התארגנות לקויה .מתודולוגיית  SEMSדורשת זיהוי של המפגעים הבטיחותיים
והסביבתיים וטיפול בהם לכל אורך חיי הפרויקט .פירוט נוסף על המרכיבים העיקריים של
מערכת  SEMSראה בנספח .6.1
המעקב אחר יישום הנחיות התנ"ס הנו באחריות מנהל הפרויקט מטעם נובל אנרג'י או הממונה
מטעמו .בנוסף ,הקבלן המבצע את עבודות התשתית והפיתוח נשואות תנ"ס זה ,ידווח ליזם
(חברת נובל אנרג'י) באופן מיידי בכל מקרה של אירוע אשר יש לו השפעה חריגה על הסביבה
ויתעד את האירוע והשפעתו .הקבלן ימנה אחראי איכות סביבה לכל מתחם עבודה .האחראי
יתעד וידווח באופן שבועי על ההיבטים והפעילויות הסביבתיות ויהווה איש קשר לעניין מטעם
הקבלן מול נובל אנרג'י.
נובל תמנה אחראי סביבה מטעמה אשר יהיה אחראי למעקב אחר יישום הנחיות התנ"ס .במהלך
עבודות ההקמה ,אחראי הסביבה מטעם נובל יעביר דוח חודשי כתוב להגנ"ס (מחוז חיפה)
המסכם את העבודות והממצאים הרלוונטיים וכולל סקירה של כל האמצעים המפורטים להלן.
זאת בנוסף לדיווח מיידי שיועבר במקרה של אירועים חריגים.

איכות אוויר
אחראי איכות הסביבה מטעם הקבלן יפעל להלן:
•

לקבוע אמצעים למניעת היווצרות אבק מדרכים ומערימות עפר על פי התנאים בשטח
ולפקח על ביצועם;

•

לפקח אחר פעולות שפיכת עפר ואגרגטים כך שיבוצעו מגובה מינימאלי ובמהירות נמוכה
ככל הניתן ולהגביל פריקה וטעינה בעת רוח חזקה;

•

לוודא כי משאיות אשר מובילות עפר לאתר או ממנו יכוסו באופן שימנע פיזור אבק
וחלקיקים לסביבה;

•

להציב שילוט בדרכי עפר לפיו מהירות הנסיעה מוגבלת ל 25-קמ"ש לכל היותר.
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הידרולוגיה והידרוגיאולוגיה
אחראי איכות הסביבה מטעם הקבלן יפעל להלן:
•

לפקח על תידלוק כלי הצמ"ה בכדי למנוע דליפות דלקים;

•

לוודא כי מיכלי דלק זמניים וגנרטורים ,באם יהיו כאלה ,יותקנו בתוך מאצרות.

בטיחות וחומרים מסוכנים
בקרבת אתר שוחת נחשולים ( ,)PITבמידה ובעת העבודה תתגלה קרקע מזוהמת בדלקים ,יש
להפסיק מיידית את העבודות ולפנות אל מרכז שפכים תעשייתיים וקרקעות מזוהמות במחוז חיפה
של המשרד להגנת הסביבה ,לצורך קבלת הנחיות לטיפול ופינוי הקרקע המזוהמת.
אחראי איכות הסביבה מטעם הקבלן יפעל להלן:
•

לוודא כי מיכלי דלק זמניים וגנרטורים ,באם יהיו כאלה ,יותקנו בתוך מאצרות;

•

להחזיק בכל עת באתר גליונות בטיחות לחומרים מסוכנים בהם נעשה שימוש;

•

לוודא כי איחסון חומרים מסוכנים ייעשה בהתאם להנחיות הכתובות בגליונות הבטיחות.

פסולת
נוהל טיפול בפסולת מפורט בנספח .6.4
אחראי איכות הסביבה מטעם הקבלן יהיה אחראי בין השאר על הנושאים הבאים:
•

הכנת רישומים ומעקב לכמות פסולת הבניין שיוצרה והכמות שסולקה לאתרים מורשים;

•

לשמור ,ולהציג על פי הצורך ,תעודות משלוח להובלת פסולת הבניין ועודפי עפר ואישורי
קליטת הפסולת באתר האיסוף  /כניסה לאתר טיפול פסולת /תחנת מעבר לפסולת;

•

לוודא כי משאיות אשר מובילות פסולת ו/או חומרי בניין אחרים ,הגורמים לפיזור חלקיקים
או אבק ,יכוסו באופן שימנע פיזור אבק וחלקיקים לסביבה;

•

להקצות איזור ייעודי לפסולת בניין ,להתקין שילוט המורה על סוג הפסולת שיש לערום
ולוודא איסוף הפסולת מהאיזור הזה בלבד;

•

לוודא כי הקבלן ידאג להצבה של מיכלי אשפה סגורים לפסולת ביתית ולפינויים
בתדירות של אחת לשבוע לפחות.
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רעש ותאורה
•

באם תידרשנה פעולות העשויות לגרום לרעש במפלס העולה על מה שהוגדר בתקנות
רעש בלתי סביר בתוספת  dB 20הקבלן יעריך כי פעולה עלולה ליצור חריגה במקרים
דוגמת שימוש בכלים להם מפלס רעש גבוה על פי הצהרת היצרן או כאשר עולה צורך
בשימוש בכמות גדולה במיוחד של כלים בו-זמנית) ,הקבלן יקיים התייעצות עם יועץ
אקוסטי;( .

•

בזמן עבודות ההקמה ,תיערך מדידת רעש יום ולילה ,אחת לחודש ,בסמוך למתחם תחנת
ההגפה החופית ה ,CVS-זאת בכדי לוודא שהרעש בקרבת החוף אינו חורג מרמות הרעש
המותרות;
במידה ותתבצענה עבודות לילה במתחם תחנת ההגפה החופית ה ,CVS-זאת בכפוף
לאישור רט"ג ,יבוצע ניטור רעש ותאורה ע"פ המלצות האקולוג המחוזי של רט"ג;

•
•

אחראי איכות סביבה מטעם הקבלן ,במתחם תחנת ההגפה החופית ה ,CVS-יבצע בדיקה
תקופתית בכדי לוודא שהתאורה אינה מופנית לכיוון החוף ויתעד את הבדיקה.

ערכי טבע יבשתיים
•
•
•

•

הקבלן יחזיק אישורים על מקור חומרי המילוי שיובאו לאתר .לא תותר הכנסת חומר מילוי
שאינו ממחצבה או משכבות חפירה עמוקות ללא שיירי צמחייה.
ניטור מינים פולשים יתבצע ,גם לאחר סיום העבודות ,ע"פ הנחיות רט"ג ובאחריות "נובל
אנרג'י".
אחראי סביבה מטעם נובל יוודא כי קבלן הביצוע וקבלן השיקום הנופי יפעלו בהתאם
להנחיות תכנית השיקום הנופי ,המצורפת כנספח  ,6.5ליישום עקרונות תכנית השיקום,
לרבות גידור בשלב המקדים לביצוע העבודות ומעקב בכל מהלך הביצוע כי תימנע
חריגה מרצועת העבודה המאושרת.
אחראי סביבה מטעם נובל יוודא כי טרם תחילת העבודה יבוצע גידור לאורך הקטע
הגובל בתעלת ניקוז המובילה לנחל דליה בקטע שמצפון ל  .DVSלאחר ביצוע הגידור
יוזמן מפקח מטעם רט"ג על מנת לבדוק כי הגידור בוצע כנדרש.
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תנ"ס יבשתי 2#
נספח 6.1

מדיניות סביבתית – נובל אנרג'י

SEMS Elements

1. Management Commitment
This element requires offshore operators to develop written safety and environmental
policies and implement an organizational structure that defines responsibilities,
authorities and lines of communication. This element also requires operators to review
the SEMS program for adequacy and effectiveness, document said review and implement
changes to policies after the review.
2. Safety and Environmental Information
This element requires operators to provide information on the design, construction and
operation of the facility, including all process and mechanical design.
3. Hazard Analysis
This element requires operators to develop and implement a hazards analysis (facility
level) and a job-safety analysis (operations/task level) and ensure that all
recommendations are resolved and documented.
4. Management of Change
This element requires operators to develop and implement written management-ofchange procedures for modifications associated with equipment, operating procedures,
personnel changes (including contractors), materials and operating conditions. The
procedures should include the technical basis for the change; the impact of the change
on safety, health and the environment; the necessary time period to implement the
change; and the management-approval process.
5. Operating Procedures
This element requires operators to develop and implement written operating procedures
that provide instruction for conducting safe and environmentally sound activities involved
in: initial startup; normal operations; all emergency operations; normal shutdown;
startup following a turnaround or after an emergency shutdown; and bypassing and
flagging out-of-service equipment. This element also requires operators to discuss the
safety and environmental consequences of deviating from the operating procedures and
the hazards presented by the chemicals used in the operations.
6. Safe Work Practices

This element requires operators to develop and implement written safe work practices
designed to minimize the risks associated with operations, maintenance, modification
activities and the handling of materials and substances that could affect safety or the
environment. This element also requires operators to document contractor-selection
criteria and obtain and evaluate information regarding the contractor's safety record and
environmental performance.
7. Training
This element requires operators to establish and implement a training program so that all
personnel are trained in accordance with their duties and responsibilities to work safely
and are aware of potential environmental impacts. The training must address: operating
procedures; safe work practices; emergency response and control measures; stop-work
authority; ultimate work authority; the employee-participation plan; reporting unsafe
working conditions and recognizing and identifying hazards; and constructing and
implementing JSAs.
8. Mechanical Integrity (Assurance of Quality and Mechanical Integrity of Critical
Equipment)
This element requires operators to develop and implement written procedures that
provide instructions to ensure the mechanical integrity and safe operation of equipment
through inspection, testing and quality assurance. The mechanical-integrity program
must encompass all equipment and systems used to prevent or mitigate uncontrolled
releases of hydrocarbons, toxic substances or other materials that may cause
environmental or safety consequences.
9. Pre-Startup Review
This element mandates that the commissioning process must include a pre-startup safety
and environmental review for new and significantly modified facilities. The process must
ensure that: the construction and equipment are in accordance with applicable
specifications; safety, environmental, operating, maintenance and emergency
procedures are in place and are adequate; safety and environmental information is
current; hazards-analysis recommendations have been implemented as appropriate;
training of operating personnel has been completed; and programs to address
management of change and safe work practices are in place.
10. Emergency Response and Control
This element requires the operator to implement emergency response and control plans.
The emergency response and control plans must include an emergency action plan; an

emergency control center; and training and drills incorporating emergency response and
evacuation procedures.
11. Incident investigation
This element requires operators to establish procedures for investigating all incidents
with serious safety or environmental consequences and implementing a corrective-action
program. The investigation must address: the nature of the incident; the factors that
contributed to the initiation of the incident and its escalation/control; and the
recommended changes identified as a result of the investigation.
12. Auditing
This element requires operators to perform an independent audit of the program within
two years of the initial implementation of the SEMS program and every three years
afterward. An accredited auditor service provider must perform the independent audit.
The audit plan must be submitted to the Bureau of Safety and Environmental
Enforcement at least 30 days before the audit, and the bureau reserves the right to
modify the list of facilities that a facility proposes to audit. The operator is required to
submit the audit report and a plan for addressing any of the deficiencies identified to the
bureau for review and approval within 60 days after completion of the audit.
13. Document control and Record-Keeping
This element requires operators to ensure that all documents are maintained and kept
for six years, except for certain documents that need only be kept for two years. The
operator must maintain a copy of all SEMS program documents at an onshore location
and make them readily available to the Bureau of Safety and Environmental Enforcement
upon request.
14. Stop Work Authority
This element requires operators to ensure the capability to immediately stop work that is
creating imminent risk or danger and grant all personnel the responsibility and authority,
without fear of reprisal, to stop work or decline to perform an assigned task when an
imminent risk or danger exists.
15. Ultimate Work Authority
This element requires operators to have a process to identify the individual with the
ultimate work authority at the facility and over the entire operation. The operator must
ensure that all personnel clearly know who has UWA and who is in charge of a specific
operation or activity at all times. This element also requires that the operator give the

individual with the UWA the authority to pursue the most effective action necessary in
that individual's judgment for mitigating and abating the conditions or practices causing
an emergency.
16. Employee Participation Plan
This element requires management to consult with its employees on the development,
implementation and modification of the SEMS program and develop a written plan of
action for how the employees will participate in the SEMS program. This element also
requires management to ensure that employees have access to sections of the SEMS
program that are relevant to their jobs.
17. Reporting Unsafe Working Conditions
This element requires operators to implement procedures for all personnel to report
unsafe working conditions and post a notice that contains the reporting information at
the place of employment in a visible location frequently visited by personnel.

תנ"ס יבשתי 2#
נספח 6.2

המסמך העקרוני

תנ"ס יבשתי 2#
נספח 6.3

סיכונים סיסמיים וגיאולוגיים
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 .1מבוא
דו"ח זה הוזמן ע"י  TMNGעבור נובל אנרג'י לצורך הערכה מפורטת של הסיכונים הגיאולוגים
והסיסמיים במקטע  6של תוואי צינור הקונדנסט לצורך הגשה להיתר.
ערכי תאוצות ספציפיים למקטע ,ללא תגובת אתר ,הוערכו עבור הסתברות של  2%לחמישים שנה
באמצעות מודל סיסמו-טקטוני שנבנה במיוחד לאזור האתר (נספח  .)Aתגובת האתר חושבה
בנפרד באמצעות מודל נומרי שכויל על בסיס סקר הקרקע ,הנתונים הגיאולוגיים לאורך המקטע
ועבודה מקיפה שנערכה באזור התוואי על ידי המכון הגיאופיסי בשנת  .2009המודל הנומרי
מתחשב באי הוודאות של הפרמטרים השונים בשכבות הקרקע באתר .מתוך מכפלה של ערכי
התאוצות הספציפיים ללא תגובת האתר בערכי ההגברה ,התקבלו ערכי תאוצה לתכנון עבור
הסתברות של  2%לחמישים שנה (תקופת חזרה של כ 2,500 -שנה) .ערך המהירות המקסימלית
המומלץ לצורך חישוב עמידות הצינור ברעידת אדמה בהסתברות של  2%לחמישים שנה הינו 20
ס"מ לשנייה והתאוצה המקסימלית המומלצת לתכנון הינה כ 0.4 -תאוצת הכובד.
עבור פני שטח נמוכים מ  15 -מטר מעל מפלס פני הים הנמצאים במרחק קטן מ 5 -ק"מ מחוף
הים קיים סיכון מהצפה מגל צונאמי .לפיכך יש לקחת בחשבון בתכנון הצינור באזורים אלו סיכון
מהצפה ופגיעת הצינור ע"י עצמים שיסחפו בזרם.
במקטע  ,6אין סיכון מקריעת פני השטח ,התנזלות ויציבות מדרונות בעת רעידת אדמה.
דו"ח זה הוכן במיוחד לצורך בחינת הסיכונים הסיסמיים של מקטע  6של תוואי צינור הקונדנסט
ואינו תקף לאתרים אחרים .אנליזות של סיכונים סיסמיים שייכות לתחום בהנדסת רעידות
אדמה המתפתח במהירות .סביר כי הפרקטיקה המקובלת באזור הפרויקט בנוגע להערכת
סיכונים סיסמיים המוצגת בדו"ח זה ,תשתנה במהלך השנים הקרובות .כתוצאה מכך ,מומלץ כי
התוצאות המוצגות בעבודה זו יבחנו מחדש במקרה שמידע חדש יצוץ במהלך תקופת התכנון של
הפרויקט .למרות שהמידע המוצג בדו"ח עשוי להיות לתועלת לשימושים אחרים ,הוא עלול
להתגלות כאינפורמציה חלקית עבור אותם שימושים .בכל מקרה בו מבוצעים בפרויקט שינויים
לעומת המוצג בדו"ח ,המסקנות וההמלצות לתכנון בגוף הדו"ח דורשות בחינה מחדש ואישור
לתקפותן בכתב מאת עמוס שירן בע"מ.
תודה לפרופ'/ח א .עגנון מהאוניברסיטה העברית על הסיוע בהגדרת המודלים הסיסמו-טקטוניים.
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 .2מקטע  -6כללי
מקטע  6מתחיל בקו החוף וממשיך צפון מזרחה עד שוחת נחשולים בגבול בין אזור החוף לרכס
הכרמל .תוואי הצינור מתואר בפרוט בנספח א'.
במקטע זה של תוואי הצינור ,קיים חשד להגברה חריגה עקב מצע קשה בבסיס  -סלע השייך
לחבורת יהודה ( .)Gvirtzman & Zaslavsky, 2009לפיכך ,בעבודה זו נעריך את הסיכונים
הסיסמיים תוך התחשבות בחתך קרקע המגיע עד לחבורת יהודה בה מהירות מעבר גלי הגזירה
מוערכת בכ 2,000 -מטרים לשנייה.

 .3סיסמולוגיה וטקטוניקה
נספח  Aמתאר בהרחבה את המקורות הסיסמיים המשפיעים על האתר ומביא תיעוד מפורט של
פעילות סיסמית בסביבת המקטע .כמו כן ,נספח  Aכולל תאוצות צפויות באתר ( Probabilistic

 ,)Seismic Hazard Analysisעבור תקופת חזרה של כ 2,500 -שנה .תוצאות חישוב התאוצות עבור
מסלע קשה מאוד מחבורת יהודה מתוארות בטבלה הבאה.

)Sa1 (g

)PGA (g

)VsBedrock (m/s

Coordinates

Site

0.095

0.127

2,000

192780/722150

DOR CVS

0.095

0.128

2,000

193550/723050

DOR DVS

0.100

0.140

2,000

196150/725000

Nachsholim Valve
Yard

טבלה  – 1תאוצה מקסימלית ( )PGAותאוצה ספקטרלית עבור זמן מחזור  1שניה ( )Sa1כפי שחושבו במיוחד עבור
מקטע  -6קו החוף באמצעות .PSHA
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 .4התנאים הגיאולוגים באתר
תוואי הצינור במקטע זה יוצא מהים וממשיך מזרחה על קו החוף עד לשוחת נחשולים בתפר בין
קו החוף לרכס הכרמל .עבור התוואי המקביל של צינור הגז ,בוצע סקר גיאוטכני ע"י דוד דוד
( )David David & Ishay David, 2005שכלל קידוחים לאורך הקו עד לעומק של כ 10.5 -מ' .פרט
לקידוח  K-20הממוקם סמוך לחוף ,הסקר הגיאוטכני מתאר חתך קרקע של שכבת חרסית בעובי
של  0-10מ' ומתחתיה שכבת כורכר .בקידוח  K-20חתך הקרקע בעל שכבת חול (בחלקו מילוי
ובחלקו חול דיונות דק לא מדורג) בעובי של כ 5-מ' ומתחתיה חרסית .ניתן לראות את מיקום
הקידוחים ותוצאותיהן באיור  ,1בטבלה  2ובנספח ב'.
בנוסף ,באזור בוצע סקר של המכון הגיאופיסי להערכת תגובת אתר בעזרת מדידת רעש רקע.
בסקר זה ,על בסיס הידע הקיים על תת הקרקע מקידוחים וחתכים גיאולוגיים ,וכן על בסיס
מדידות גיאופיסיות של רעש רקע  -מופה השטח לאזורים בהם החתך הגיאולוגי פחות או יותר
אחיד .איור  2מתאר את תוואי הצינור ע"ג מפת האזורים של המכון הגיאופיסי ( Zaslavsky,

 .)2009טבלה  3מתארת את המודלים של חתכי הקרקע לפי אזורים ,בהם עובר תוואי הצינור.

איור  – 1מיקום הקידוחים לאורך החלק המערבי של מקטע  .6סמוך לחוף ב  k-20חול דיונות בעובי כ 5-מ' בפני
השטח .ב  K-27Bשכבת חרסית בפני השטח.
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טבלה  – 2תיאור הקידוחים לאורך מקטע .6

איור  – 2תוואי הצינור ע"ג המפה של ) Zaslavsky (2009המחלקת את הסביבה לאזורים בעלי מודלים שונים בתת
הקרקע.
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Model 2

Model 5
Damping
)(%

Vs
)(m/s

U.W.
)(gr/cm^3

Thickness
)(m

Model 1

Damping
)(%

Vs
)(m/s

U.W.
)(gr/cm^3

Thickness
)(m

Damping
)(%

Vs
)(m/s

U.W.
)(gr/cm^3

Thickness
)(m

5

150

1.5

7

3

400

1.8

25

2

750

1.9

40

1

950

1.9

130

2

750

1.9

20

1

1000

2.0

150

-

2200

2.3

-

1

1000

2.0

120

-

2200

2.3

-

-

2200

2.3

-

טבלה  – 3תיאור המודלים של ) Zaslavsky (2009בתת הקרקע לאורך מקטע .6

 .5סקר תגובת האתר לאורך התוואי במקטע 6
תוואי הצינור עובר באזור המוגדר בת"י  413כ"חשוד הגברות שתית חריגות לאור המצאות סלע
בקשיחות גבוהה בסמוך לפני השטח" .לפיכך ,בוצע חישוב של ההגברה בהשפעת חבורת יהודה
באמצעות סקר תגובת אתר כמפורט להלן.
לצורך חישוב תגובת האתר נעשה שימוש במודל מתמטי נומרי ( .)Schnabel et al, 1972המודל הינו
מודל חד ממדי של הקרקע מבוסס על המידע הגיאולוגי והגיאוטכני שנאסף באתר .אי הודאות
בפרמטרים השונים של המודל נלקחה בחשבון ע"י שימוש במודלים שונים המתארים את השונות
של חתך הקרקע :עובי שכבות הקרקע ,מהירות מעבר גלי הגזירה בקרקע ומשוואות שונות
לתיאור ההתנהגות המחזורית של שכבות הקרקע תחת עומס מחזורי .לצורך חישוב ההגברה
נבחרו אקסלורוגרמות לתאר את עומס רעידת האדמה והן הותאמו כך שספקטרום התגובה שלהן
( )Ra,inמכסה את ספקטרום התגובה בתחתית המודל עבור מהירות מעבר גלי גזירה בשיעור
 2,000מטר לשנייה .האקסלורוגרמות הופעלו כעומס רעידת אדמה בתחתית המודל .עבור כל
אקסלורוגרמה חושבה האקסלורוגרמה המתקבלת בפני השטח וספקטרום התגובה שלה (.)Ra,out
עבור כל אקסלורוגרמה חושב יחס ההגברה הספקטראלי ( )Fבהתאם לנוסחה הבאה:
) Ra , out(T
) Ra , in(T

F (T ) 

יחס ההגברה לאתר חושב כממוצע של חמשת יחסי ההגברה שחושבו עבור כל אקסלורוגרמה.
לצורך בחינת השפעת הפרמטרים השונים (שכבות הקרקע ותכונותיהן) על ההגברה נבחנו מודלים
שונים המפורטים להלן בטבלה  4ומוצגים בטבלאות .4-10
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רקע

מודל

2009  של זסלבסקי1 מודל

A

2009  של זסלבסקי2 מודל

B

2009  של זסלבסקי5 מודל

C

 ריסון נמוך5 מודל

C1

K-28 קידוח

K-28

 ריסון נמוךK-28 קידוח

K-28-1

. – פירוט המודלים השונים להערכת תגובת האתר4 טבלה

Description

Number
1
2

Kurkar
3
4
5
6
Chalk

7
8
9

Dolomite

10

z(m) dz(m) U.W (kN/M^3)
0.00
2.00
2.0
19.0
2.00
5.00
3.0
19.0
5.00
20.00 15.0
19.0
20.00
40.00 20.0
19.0
40.00
60.00 20.0
20.0
60.00
90.00 30.0
20.0
90.00
120.00 30.0
20.0
120.00
150.00 30.0
20.0
150.00
190.00 40.0
20.0
190.00
23.0

Vsm ax(m /s)

Modulus & Damping curves

750
750

Rock (Idriss)

750
750
1000
1000
1000

Rock (Idriss)

1000
1000
2200

Rock (Idriss)

. לאנליזה דינמיתA  – מודל5 טבלה
Description

Number
1
2

Alluvium
3
4
5
Kurkar
6
7
Chalk

8
9

Dolomite

10

z(m) dz(m) U.W (kN/M^3)
0.00
2.00
2.0
18.0
2.00
5.00
3.0
18.0
5.00
10.00
5.0
18.0
10.00
25.00 15.0
18.0
25.00
35.00 10.0
19.0
35.00
45.00 10.0
19.0
45.00
75.00 30.0
20.0
75.00
115.00 40.0
20.0
115.00
165.00 50.0
20.0
165.00
23.0

Vsm ax(m /s)

Modulus & Damping curves

400
400

G-Sand (Seed & Idriss) - Average
D-Sand (Seed & Idriss) - Average

400
400
750

Rock (Idriss)

750
1000
1000

Rock (Idriss)

1000
2200

Rock (Idriss)

. לאנליזה דינמיתB  – מודל6 טבלה
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1
Alluvium
2
3
4
5
Chalk

6
7
8
9

Dolomite

10

0.00
3.00
3.00
7.00
7.00
17.00
17.00
27.00
27.00
47.00
47.00
67.00
67.00
87.00
87.00
107.00
107.00
137.00
137.00
-

3.0

15.0

150

4.0

15.0

150

10.0

19.0

950

10.0

19.0

950

20.0

19.0

950

20.0

19.0

950

20.0

19.0

950

20.0

19.0

950

30.0

19.0

950

23.0

2000

G-Clay (Sun et al)-PI=20-40
D-Clay Upper Bound (Sun et al)

Rock (Idriss)

Rock (Idriss)

. לאנליזה דינמיתC  – מודל7 טבלה
Description

Number
1

Alluvium
2
3
4
5
Chalk

6
7
8
9

Dolomite

10

z(m) dz(m) U.W (kN/M^3)
0.00
3.00
3.0
15.0
3.00
7.00
4.0
15.0
7.00
17.00 10.0
19.0
17.00
27.00 10.0
19.0
27.00
47.00 20.0
19.0
47.00
67.00 20.0
19.0
67.00
87.00 20.0
19.0
87.00
107.00 20.0
19.0
107.00
137.00 30.0
19.0
137.00
23.0

Vsm ax(m /s)
150

Modulus & Damping curves
G-Clay (Sun et al)-PI=40-80
D-Clay Lower Bound (Sun et al)

150
950
950
950
950

Rock (Idriss)

950
950
950
2200

Rock (Idriss)

. לאנליזה דינמיתC1  – מודל8 טבלה
Description

Number
1

Alluvium

2
3
4
5
6

Chalk
7
8
9
Dolomite

10

z(m) dz(m) U.W (kN/M^3)
0.00
3.00
3.0
15.0
3.00
6.00
3.0
15.0
6.00
10.00
4.0
15.0
10.00
30.00 20.0
19.0
30.00
50.00 20.0
19.0
50.00
70.00 20.0
19.0
70.00
90.00 20.0
19.0
90.00
110.00 20.0
19.0
110.00
140.00 30.0
19.0
140.00
23.0

Vsm ax(m /s)

Modulus & Damping curves

150
150

G-Clay (Sun et al)-PI=20-40
D-Clay Upper Bound (Sun et al)

150
950
950
950

Rock (Idriss)

950
950
950
2000

Rock (Idriss)

. לאנליזה דינמיתK-28  – מודל9 טבלה
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Modulus & Damping curves

)Vsm ax(m /s
150

G-Clay (Sun et al)-PI=40-80
)D-Clay Lower Bound (Sun et al

150
150
950
950

)Rock (Idriss

950
950
950
950

)Rock (Idriss

2200

)z(m) dz(m) U.W (kN/M^3
0.00
3.00
3.0
15.0
3.00
6.00
3.0
15.0
6.00
10.00
4.0
15.0
10.00
30.00 20.0
19.0
30.00
50.00 20.0
19.0
50.00
70.00 20.0
19.0
70.00
90.00 20.0
19.0
90.00
110.00 20.0
19.0
110.00
140.00 30.0
19.0
140.00
23.0

Number

Description

1
2

Alluvium

3
4
5
6
Chalk
7
8
9
10

Dolomite

טבלה  – 10מודל  K-28-1לאנליזה דינמית.

באיור  3מוצגות תוצאות ההגברה הספקטרלית עבור המודלים השונים שנבחרו .באיורים  3ו4 -
נבחנה השפעת הריסון בשכבות העליונות על ההגברה .לאור הדרישה לתכנון לתקופת חזרה של כ-
 2,500שנה ,התאוצות הצפויות בחתך הקרקע גבוהות מאוד ולכן סביר יותר שייווצר ריסון ברמות
הגבוהות ב יותר אותן מאפשר המודל הנומרי המשמש לחישוב תגובת האתר ( Schnabel et al,

.)1972

איור  – 3הגברה ספקטראלית של תגובת האתר עבור המודלים שנבחרו.

עמוס שירן בע"מ  -הנדסת רעידות אדמה
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איור  – 4הגברה ספקטראלית של תגובת האתר עבור מודל  5של זסלבסקי עם רמת ריסון שונה.

איור  – 5הגברה ספקטראלית של תגובת האתר עבור מודל  K-28עם רמת ריסון שונה.
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 .6תאוצה ומהירות לתכנון הצינור במקטע  6ע"פ סקר תגובת אתר ספציפי
לצורך תכנון סיסמי של הצינור הוגדרו באופן ספציפי הערכים הנדרשים לתכנון  -תאוצת קרקע
מקסימלית ( )PGAומהירות קרקע מקסימלית ( )PGVעבור הסתברויות של  2%לחמישים שנה
(תקופת חזרה של  2,475שנה) .ערכי התכנון המומלצים מוגדרים להלן בטבלה  .12הערכים
מבוססים על התאוצות שחושבו לאורך תוואי הצינור ללא תגובת אתר ,כפי שנמצאו באמצעות
אנליזה הסתברותית על בסיס מודל סיסמו-טקטוני שנבנה במיוחד לתוואי הצינור (נספח  )Aועל
האנליזה הדינמית האי-ליניארית לחישוב תגובת האתר (סעיף  )5בהתאם לתכונות שכבות הקרקע
המקומית (סעיף .)4
לצורך השוואה ,בטבלה  11מוצגת התאוצה המקסימלית לתכנון המומלצת בעבודה זו עבור
הסתברות של  2%לחמישים שנה ביחס לתאוצה הנדרשת ע"פ ת"י  )2016( 413לקרקע .Class D
)PGA (g

SD1

סקר נוכחי

0.40

0.21

ת"י  413לקרקע קלאס D

0.22

0.21

טבלה  – 11תאוצה אופקית מקסימלית לתכנון עבור הסתברות של  2%לחמישים שנה ביחס לתאוצה הנדרשת
בת"י  )2016( 413עבור קרקע  Class Dבהסתברות של  2%לחמישים שנה.

)PGA,Design (g

)PGV,Design (m/s

0.40

0.20

טבלה  – 12תאוצה מקסימלית ומהירות אופקית מקסימלית בפני השטח לתכנון עבור הסתברות של  2%לחמישים
שנה.

 .7סיכון מקריעת פני שטח
אין בסביבת הצינור במקטע  6העתק פעיל או חשוד כפעיל .לפיכך ,אין סכנה של קריעת פני שטח
בעת רעידת אדמה.
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 .8צונאמי
) Miloh and Striem (1978הציגו מודל מתמטי פשוט להערכת הסיכון מצונאמי בחופה הדרומי
של ישראל .במודל שלהם הטריגר לגלי הצונאמי היו העתקים מקבילים לחוף במרחק של כ20 -
ק"מ מערבית לאשדוד .להערכתם יתכנו גלי צונאמי בחוף בגובה  4-6מטר (אי –ודאות בשיעור 2-3
מטר מעלה או מטה) עם זמן מחזור של כ 20 -דקות .להערכתם ,האירוע יתחיל בנסיגה של הים
(בהתאמה לאירועים שתועדו במהלך ההיסטוריה).
) Salmon et al (2007תעדו דיווחים של אירועי צונאמי בישראל באלפי השנים האחרונות .הם
אספו  21דיווחים אמינים של אירועי צונאמי שקרו מאז אמצע המאה השנייה לפנה"ס בלבנט
במקביל ל 57 -אירועים סיסמיים משמעותיים שאירעו באותה תקופה לאורך טרנספורם ים
המלח .ההשוואה בין שני הקטלוגים מראה שעשרה אירועי צונאמי אירעו בסמיכות לרעידות
אדמה ביבשה .רעידות האדמה ביבשה גרמו לגלישות ימיות והאחרונות להיווצרות גלי צונאמי
בחוף 8 .אירועי צונאמי הגיעו מהקשת ההלנית/קפריסין ,אחד מאיטליה ושני אירועים נותרו ללא
שיוך ברור .בהתאם למודלים שנבנו על ידם לאירוע צונאמי כתוצאה מגלישה ימית ,הם קיבלו
גלים הנערמים בחוף לגובה  4-6מטר בעוד גלים שמקורם בקשת ההלנית יגרמו להתרוממות של
עד  3מטר בלבד .בטבלה  13מוצגים אירועי צונאמי היסטוריים בחוף הצפוני של ישראל.
) Frydman and Talesnick (1988חקרו את התאוצות האופקיות שיהוו טריגר לגלישות הימיות
במדרון היבשתי .בהתאם לאנליזות שלהם ,תאוצות אופקיות בשיעור  0.15-0.20תאוצת הכובד
בעומק מאות מטרים מפני הקרקע שמקורן ברעידות אדמה חזקות בטרנספורם ים המלח עשויות
לגרום לגלישה .גלישות מאירועים סיסמיים בים (אירועים קרובים יותר ,חלשים יותר וקצרים
יותר לעומת האירועים מטרנספורם ים המלח) יגרמו ע"י תאוצות אופקיות גדולות מ 0.4 -תאוצות
הכובד.
) Thio (2009ערך מחקר נומרי של הסיכון מצונאמי לאורך חופה של ישראל .הוא לקח בחשבון
אזורים העלולים ליצור גלי צונאמי החל מגלישות ימיות בקרבת החוף עד לרעידות אדמה
בסיציליה .לאפיון גלי הצונאמי במודל הוא השתמש בסקר ספרות ובתכונות טיפוסיות של
התקדמות גלי צונאמי מהמקור לחוף Thio .ניסח בצורה ראשונית הערכה הסתברותית לגלי
הצונאמי העלולים לפגוע בחופה של ישראל .עבור תקופת חזרה של  500-1,000שנה ,גובה גלי
הצונמאי יושפע בעיקר מאירועים מקפריסין ומכרתים .עבור תקופת חזרה של  2,500-7,500שנה,
גובה גלי הצונמאי יושפע בעיקר מאירועים שנוצרו בעקבות גלישות ימיות קטנות מול חופה של
ישראל .עבור תקופת חזרה של כ 100,000 -שנה ,גובה הצונמאי יושפע בעיקר מאירועים שנוצרו
בעקבות גלישה ימית גדולה מול חופה של ישראל .תקציר התוצאות הנומריות של האנליזות של
) Thio (2009מוצגות באיורים  .6-9זמני המחזור שהתקבלו באנליזות היו בסדר גודל של 60-90
דקות לגלי הצונאמי מאירועים סיסמיים בקפריסין וכרתים ,סדר גודל של כעשרים דקות לגלי
צונאמי כתוצאה מגלישות גדולות וסדר גודל של דקות לגלי צונאמי כתוצאה מגלישות קטנות.

עמוס שירן בע"מ  -הנדסת רעידות אדמה
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תאריך
אמצע
השניה
הספירה

מקור הרעידה
המאה לא ידוע
לפני

תאור האירוע
תיעוד לצונאמי בעכו.

9.7.551

חוף הלבנון

צונאמי בחוף הלבנון.

18.1.746

טבריה

קיים תיעוד לצונאמי ,אין ודאות שמדובר בחוף הים
התיכון ולא בכנרת ,אולם סביר שהכוונה לים התיכון.

5.12.1033

בית שאן

המים בנמל עכו נסוגו לזמן ארוך ולאחר מכן גל גדול
הכה בנמל וגרם לנזקים רבים.

20.5.1202

לבנון דווח על נזקים משמעותיים בעכו.
מדרום
לכיוון הכנרת

8.8.1303

כרתים

לפי הדיווח ,הצונאמי הציף חלקים נרחבים בעכו ולאחר
מכן הים נסוג  10ק"מ לאחור.

30.10.1759

הירדן ההררי

עכו הוצפה במים עד לגובה  2-2.5מטר.

25.11.1759

סוריה

ספינות בנמל עכו הוטחו על החוף ע"י הצונאמי.

9.7.1956

הים האגאי

צונאמי חלש(כחצי מטר) נרשם ביפו ,עדויות בספק לגבי
מפרץ חיפה.

טבלה  – 13אירועי צונאמי היסטוריים לאורך החוף הדרומי של ישראל אחרי .)2007( Salmon et al
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איור – 6גובה הגל לאורך החוף בעקבות גלי צונאמי שמקורם ברעידת אדמה  M=8.9בכרתים שתקופת חזרתה כ-
 5,000שנה ,מתוך .)2009( Thio

איור  – 7גובה הגל לאורך החוף בעקבות גלי צונאמי שמקורם בגלישה ימית קטנה ( 10X10ק"מ) מול חוף הרצליה –
תקופת חזרה לגל המקסימלי כ 7,500 -שנה ולגלים הנמוכים כ 1,000 -שנה ,מתוך .)2009( Thio
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איור  – 8גובה הגל לארוך החוף בעקבות גלי צונאמי שמקורם בגלישה ימית גדולה ( 25X10ק"מ) מול חוף הרצליה –
תקופת חזרה כ 100,000 -שנה ,מתוך .)2009( Thio

איור  – 9גובה הגל לארוך החוף בעקבות גלי צונאמי שמקורם בדלתה של הנילוס ,מתוך .)2009( Thio
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גלנטי וחובריו ( ) 2009הוציאו דוח מקיף בנוגע לגובה הגל הצפוי בחופי הארץ מגלי צונאמי .הם
עבדו על סריג צפוף משמעותית לעומת  Thioוקיבלו לכאורה תוצאות מחמירות יותר לטענתם (לא
ברור אם מקור התוצאות בסריג הצפוף או בהגדרה של גורמי צונאמי מחמירים יותר) .להערכתם
הגלישות הסמוכות לחוף יכולות ליצור גלים בגובה  10מטר שזמן הגעתם לחוף קצר מ 10 -דקות.
זמן המחזור של הגלים מוערך ב 15 -עד  20דקות (דב רוזן ,דברים בע"פ) .המקורות שהוגדרו עבור
גלישות ימיות היו שטח של  5.0X2.5ק"מ עד  8.0X4.0ק"מ ומגניטודה  8.4בכרתים .הגלישות
הימיות יוצרות ע"פ המודלים שלהם גלים בחוף בגובה מקסימלי של כ 10 -מטר מול המקור
שדועכים לכ 5 -מטרים מייד שמתרחקים מהמקור .רעידת אדמה בכרתים בשיעור מגניטודה 8.4
תגרום לגלי צונאמי בגובה כ 10 -מטר לאורך מרבית החוף הישראלי.
אזור דור אינו מכוסה במפת סיכוני הצונאמי של המכון הגיאופיסי .לאור סקר הספרות לעיל,
נראה כי צפויים בחוף גלי צונאמי בגובה של  5-10מטר .בעזרת המשוואה הקושרת בין גובה גל
בחוף ,בהתחשב בפני השטח לעומק ההצפה של גל הצונאמי ( .)Alper, 2004איור  19מדגים את
עומק ההצפה הצפוי מפני החוף עבור גלי צונאמי בגובה עד  10מטר עבור פני שטח ללא מכשולים.
ניתן לראות שעומק ההצפה נע בים  2.5לכ 5 -ק"מ מהחוף.
לפיכך נגדיר כי אם במצטבר המרחק מהחוף קטן מ 5 -ק"מ ופני השטח נמוכים מ  15 -מטר ,קיים
סיכון לצינור מהצפה של גל צונאמי ויש לקחת בחשבון אפשרות של הצפה ו/או סחף של חפצים
שעלולים לפגוע בצינור.

איור  – 10עומק ההצפה הצפוי מפני החוף עבור גלי צונאמי בגובה עד  10מטר עבור פני שטח ללא מכשולים .מתוך
.)2004( Alper
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 .9התנזלות
מתוך בדיקות  SPTבקידוחי הניסיון שבוצעו במסגרת הסקר של דוד דוד ( David David & Ishay

 )David, 2005ומפלס מי התהום ,חושבו בשכבות החול הנמצאות מתחת למפלס מי התהום ,ערכי
) .N1(60ערכים אלו גבוהים מ 30 -ומעידים על קרקע שאינה רגישה להתנזלות .לפיכך ,אין סכנת
התנזלות במקטע  9בעת רעידת אדמה.

 .10סיכון מגלישת מדרונות
מקטע  9עובר באזור מישורי ולכן אין סיכון מיציבות מדרונות.
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0

INTRODUCTION

As a part of the evaluation of geologic and seismic hazards along the condensate pipeline route, a site-specific probabilistic
seismic hazard analysis (PSHA) has been performed for the zone of the planned route for the condensate pipeline. The
shortest distance from the pipeline route to the main seismic zone of Israel, the Dead Sea Transform, is about 40 Km and the
pipeline cross the Carmel Fault near Yoqneam and passes along the Carmel Fault to Haifa Refinery.
The report is organized as follows: Chapter 3 presents the regional seismicity. Chapter 4 presents the tectonic setting.
Chapter 5 describes the seismotectnic model and Chapter 6 review the methodology for seismic hazard assessment for the
project, the seismicity parameters, the ground motion prediction equations and a description of the treatment of
uncertainties. The results of the PSHA are given in the end of Chapter 6.
We would like to thank Prof. Amotz Agnon (Hebrew University), for his assistance in the definition of the seismo-tectonic
model definition.

1

LIMITATIONS OF THIS STUDY

This report has been prepared solely to assist the condensate pipeline Design Team in the design of the pipeline and is not
applicable to other locations.
Seismic hazard analysis is a dynamic, rapidly evolving field of earthquake engineering. It is likely that the standard of practice
in the project region for these services will evolve over the next few years. For example, research is ongoing to develop a new
generation of attenuation relationships based on data from recent earthquakes. Similarly, researchers are reviewing geodetic
and geologic information relative to the activity of the faults in the project region. Consequently, the results presented in this
study should be reviewed if new data is available during the design of the project.
Although information contained in this report may be of some use for other purposes, it may not contain sufficient
information for other parties or uses. If any changes are made to the project as described in this report, the conclusions and
recommendations in this report shall not be considered valid unless the changes are reviewed and the conclusions and
recommendations of this report are modified or validated in writing by Amos Shiran LTD.
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2

THE PIPELINE ROUTE

The condensate pipeline route begins at Dor, moving towards Yoqneam and then towards the Haifa bay as shown in figure 21.

Figure 2-1: Condensate Pipeline Route.
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3

SEISMICITY

3.1

Regional Seismicity

The primary source of seismicity in Israel is the Dead-Sea Transform fault (DST), consisting of the Kinneret, Jordan and the
Dead-Sea Basin segments in the pipeline route region. The DST has a long history of destructive earthquakes originating along
its entire length. Destructive earthquakes also have occurred within the eastern Mediterranean, along the Cyprian subduction
Zone (approx. 250 Km from the pipeline route). The Carmel Fault is a branch of the DST, which splits from the Jordan Fault
and passes north-east to Haifa.
Within a 200 km radius of the area there is a reasonably continuous record of large earthquakes since 759 BCE to the present.
The catalog of earthquakes in and around Israel is divided into two parts: historical earthquakes from 759 BCE to 1900 CE,
and instrumentally recorded earthquakes from 1900 to 2013.

3.1.1 Historical Seismicity
Active left-lateral slip along the DST has resulted in several moderate to large magnitude historical earthquakes, (Salamon,
2008; Ben-Menahem, 1991). As discussed further, most seismicity in the study region occurs along the DST east of the
pipeline route. Earthquakes along the DST occur between depths of 0 to 20 km, with a few deeper events up to about 30 km
depth. No large magnitude historical earthquakes are reported along the Carmel fault.
An historical catalog was compiled for the period of 31 BC through 1900 AD. The catalog is based on Salmon et al (2007)
historical catalog. The historical catalog includes destructive earthquakes in the region, and had the potential to be felt and to
cause damage at the site.

Date

Estimated
Location

Fault

Magnitude
Estimate

31 B.C

North of
Dead Sea

Jordan

6.7

363

The Jordanian
River

Jordan

6.0-7.0

Felt in Tiberias (Salomon 2008).

419

The Jordanian
River

Jordan

5.5-6.0

No documented damage to Tiberias (Salamon
2008).

634

Jericho

Jordan

5.0-6.0

No documented damage to Tiberias (Salamon
2008).

659

Jericho

Jordan

5.0-6.0

No documented damage to Tiberias (Salamon
2008).

18.1.746

Between
Jerusalem
and Tiberias

Jordan

6.0-7.3

A strong earthquake felt from Egypt to
Mesopotamia. Waves in Sea of Galilee and
Tiberias (Ben Menahem, 1991).

Comments
Most of the damage in the region of the Dead
Sea (Ben Menahem, 1991).

Table 3-1: Historical seismicity catalog.
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Date

Estimated
Location

Fault

Magnitude
Estimate

757

Jericho

Jordan

5.0-6.0

No documented damage to Tiberias (Salamon
2008).

853-854

Tiberius

Kinneret

5.0-6.0

Many fatalities in Tiberias (Salamon 2008).

5.12.1033

Beit Sheean
Valley

Jordan

6.7-7.8

Heavy damage in Tiberias (Ben Menahem,
1991).

24.12.1105

Jericho

Jordan

5.0-6.0

14.1.1546

Adam Bridge

Jordan

6.0-7.0

1557

Jericho

Jordan

5.0-6.0

Comments

No documented damage to Tiberias (Salamon
2008).
Heavy damage in Tiberias (Ben Menahem,
1991).
No documented damage to Tiberias (Salamon
2008).

Continued Table 3-1: Historical seismicity catalog.

3.1.2 Instrumental Seismicity
Instrumental coverage in Israel was poor through most of the 1900's. Large earthquakes were recorded teleseismically, but
many smaller earthquakes were poorly located, or recorded based only upon felt reports. In 1982, the Geophysical Institute
of Israel (GII) installed the Israel Seismic Network (ISN) and coverage of seismicity in Israel and bordering areas improved
significantly.

Date

Estimated Location

Magnitude

29.3.1903

E. Shomron

5.6

27.2.1923

Tiberias area

5.1

11.7.1929

Dead Sea Basin

6.3

30.1.1951

E.Medite.Sea

5.8

18.12.1956

Dead Sea Basin

5.5

3.11.1957

North Jordan

5.5

8.10.1970

Dead Sea Basin

5.0

23.4.1979

Dead Sea Basin

5.0

24.8.1984

Carmel Tirza

5.3

11.2.2004

Dead Sea Basin

5.2

11.5.2012

E.Medite.Sea

5.3

Table 3-2: Instrumental seismicity – main recorded events.
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3.1.3 Seismicity Catalog
The instrumental catalog is based on the GII catalog. GII evaluated the completeness of the compiled catalog of earthquakes
in and near Israel since 1900. Most of the events in the catalog were detected by the Israel Seismic Network. Prior to 1986,
instrumental data was limited to a seismic station in Jerusalem that began operating in the mid-1950 and a station in Eilat
that operated from 1969 to 1979. These stations provided only partial coverage of seismicity. For the first half of the 20 th
century, the catalog is based on historical reports and records, and teleseismic recordings of large events. The completeness
of the catalog according GII is presented on table 3-3.

Period

Threshold
Magnitude

Area

Since 100 AD

6.5

The whole region

Destructive earthquakes

Since 1000

6.0

The whole region

Damaging earthquakes

Since 1800

5.5

The whole region

Felt and reported

Since 1900

5.0

The whole region

Felt, reported and recorded

Since 1940

4.0

Within the DS rift

Felt, reported and recorded

Since 1964

3.0

Within the DS rift

Detected by the WWSSN

Since 1983

2.5

Within JSN & ISN

Detected by the ISN

Since 1986

2.0

Within JSN & ISN

Detected by the ISN & JSN

Comments

Table 3-3: Completeness of earthquake information in the DS rift system (after GII).
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Seismic Region

Seismic Source Zone

Kinneret West

Kinneret East

Jordan

Carmel Yam

Carmel

Gilboa Tirtza

Or-Akiva

Dead Sea Basin

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
1
2
3
4

X
235000
256000
251000
238000
256000
270000
257000
251000
238000
257000
270000
232000
175000
215000
192000
165000
215000
234000
210000
192000
234000
245000
232000
220000
228000
210000
165000
195000
190000
150000
232000
270000
260000
220000

Y
754500
754500
711500
716000
754500
753500
710000
711500
716000
710000
626000
638500
840000
782000
741000
780000
782000
750000
715000
741000
750000
734000
638500
638500
693300
715000
780000
735000
685000
685000
638500
626000
528500
542500

Table 3-4: List of seismic source zones in the region.
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3.2

Association of Seismicity with Structures

The historical and instrumental record of earthquakes show clearly that the dominant active seismic sources in the region are
the Kinneret, Jordan and the Dead-Sea Basin fault segments of the Dead Sea Transform fault system (DST). The largest
historical earthquakes on record in the region, occurred on the DST, and instrumental seismicity shows that the DST
continues to be an active seismogenic structure.
There is no evidence of moderate to large magnitude historical earthquakes within the Carmel fault area, but there is seismic
activity along the Carmel fault.
The Cyprian Arc is slightly beyond the 200 km investigation radius around the pipeline route and hence do not influence the
design PGA along the pipeline route.

Amos Shiran LTD

Figure 3-6: Regional map of pipeline route zone showing interpreted fault segments.

Figure 3-7: Instrumental Earthquakes of ML >0 in the region Since 1900.
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4

TECTONIC SETTING

4.1

Background

The pipeline route is located along the northwestern part of Israel within the seismically active eastern Mediterranean region.
The pipeline route is located on the Sinai microplate, a small, triangular lithospheric plate that is bounded on the east by the
Arabian plate, on the west by the African plate, and on the north by the Eurasian plate. The major active tectonic boundary
between the Sinai microplate and the Arabian plate is the Dead Sea transform fault (DST), which terminates to the south
against an oceanic spreading ridge in the Red Sea that represents a divergent plate boundary between the eastern African
plate and the southern Arabian plate.
Beginning in late Oligocene-early Miocene time, the once-continuous African-Arabian plate was fragmented into several
smaller lithospheric plates by development of a system of continental rifts and transform faults (i.e., the "Afro-Arabian rift
system"; Prodehl and Menchie, 1991; Girdler. 1991), thus creating the Sinai microplate. Presently, the Sinai microplate
partitions relative motion between Africa and Arabia as left-lateral slip along the DST (Klinger et al., 2000; Rielinger et al.,
2006), and NE-SW extension in the Gulf of Suez (Wdowinski et al., 2006) (Figure 4-1).

Figure 4-1: Afro-Arabian rift system (after Sadeh, 2012).
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The DST developed in early Miocene time as part of the Afro-Arabian rift system, and is interpreted initially to have
accommodated both left-lateral and contractional displacements (Garfunkel, 1981). Reorganization of African-Arabian plate
motion in late Miocene-early Pliocene time introduced a component of extensional deformation across the fault zone
(Garfunkel, 1981; Joffe and Garfunkel, 1987). The change in plate motion is marked regionally by the development of graben
and pull-apart basins along the DST. The fault zone currently is regarded as a "leaky" or "transtensional" structure (Garfunkel,
1981), and is characterized by discrete north-northeast-striking geometric segments separated by left-steps and intervening
pull-apart basins, such as the Dead Sea and the Sea of Galilee.

4.2

The Dead Sea Transform

The DST is the major source of historical and active seismicity in Israel located on the border of the Sinai microplate and the
Arabian plate. Moderate- to large-magnitude earthquakes have been recorded on the DST, and paleoseismic studies have
documented evidence for multiple surface-rupturing earthquakes on the fault during the Holocene.
This fault zone is regarded as a "leaky" structure which accommodates both left-lateral and extensional displacement
(Garfunkel, 1981). The DST runs from the Zagros thrust zone in the north to Eilat (Aqaba) Bay in the south. It is divided into a
series of discrete segments based on variations in the length, width and depth of associated tectonic depressions (Garfunkel
et al., 1981). The dominant active seismic sources in the pipeline route region are the Kinneret, Jordan and the Dead-Sea
Basin fault segments. Jordan Fault segment extends from the Dead Sea basin through the Jordan Valley to the basin of the
Sea of Galilee where the Jordan fault splits into two parallel faults - Kinneret east and Kinneret west.

4.2.1 Scenario Earthquake Magnitudes
Magnitudes for scenario earthquakes were derived for the structural segments of the DST closest to the pipeline route, using
Wells and Coppersmith (1994) empirical relations. The fault segments are assumed to be vertical, and the depth to the
brittle-ductile transition is taken to be 15 km based on microseismicity, crustal velocity structure, and geophysical data that
indicate crustal thinning across the Dead Sea rift.

Rupture Source

Rupture Length
(km)

Rupture
Area (km2)

Maximum Magnitude

Kinneret East

45

675

7.25

Kinneret West

45

675

7.00

Jordan

75

1,125

7.25

Dead Sea Basin

100

1,500

7.50
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Notes:
(1)

Rupture area is rupture length times rupture width; rupture width is estimated assuming 15 km thick seismogenic crust for the Dead

Sea transform, with a maximum value less than or equal to rupture length.
(2)

See Figure 3-6 for locations of line sources.

Table 4-2: Maximum Magnitudes for Rupture Sources, Dead Sea Transform.

4.2.2 Slip Rate
Estimates of the slip rate on the DST have been derived from structural, paleoseismic and geodetic data. Rates derived from
geologic observations suggest a slight increase in slip rates from the south to the north along the DST. Klinger et al. (2000)
calculate a slip rate of 4±2 mm/yr on the Arava fault. To the north, along the north segment of the DST (Lebanon) a slip rate
of 5.1±1.3 mm/yr was determined from offset alluvial fans (Daeron, et al., 2004). The geologically determined slip rate
increases to 6.9±0.1mm/yr on the DST Northern segment (north from Israel), which was determined by measuring the leftlateral offset of a Roman aqueduct (Meghraoui et al., 2003).
Marco et al (2005) determined 3 mm/year slip rate for the last 500 years according to a paleoseismic trenching campaign at a
site north of the Sea of Galilee along the Kinneret east fault. An updated study that summarizes 12 years of GPS
measurements (Sadeh et al,2012) determines the following slip rate and locking depths for the Dead-Sea Transform
segments, 4.9 mm/year and depth of 15.8 km for the Jordan Fault, 3.3-4.9 mm/year and depth of 9.8-14.8km for the Dead
Sea Basin. They found that the slip rate along the DST decreases from about 5 mm/year along the Jordan and Arava faults to
3.8 mm/year north of the Sea of Galilee.
Hence, we determined 4.5 mm/year slip rate for the Jordan Fault and the Dead Sea Basin. For the Kinneret faults we
determined 4 mm/year (3 mm/year for the east branch and 1 mm/year for the west branch).

4.3

The Carmel Fault Zone

The Carmel fault zone variously strikes northwest-southeast to north-south, and extends from near the western margin of the
DST northwest into the Mediterranean basin (Figure 3-6). The Gilboa fault is interpreted to partition slip from the DST, across
the extensional Yizre‘el Valley, to the southern Carmel fault (Rotstein et al., 2004). The Carmel fault is associated with a
pronounced northeast-facing bedrock escarpment along the northern border of Mt. Carmel south of Haifa Bay. The fault has
been traced offshore with good certainty, approximately 13 km northwest of Mt. Carmel, through analysis and interpretation
of seismic reflection data (Kafri and Folkman, 1981). The continuity of individual offshore traces of the fault zone is not known
with confidence due to the wide spacing of reflection profiles. There are currently two proposed geometries for the offshore
segment. Kafri and Folkman (1981) show the fault zone extending at least 55 km northwest of the coast. For this geometry of
the offshore segment the total length of the Carmel fault zone is at least 145 km. Alternatively, Schattner and Ben-Avraham
(2006, 2007) show the offshore segment of the Carmel fault extending to the north-northeast along the base of the southern
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Lebanon continental slope toward Beirut where it intersects the Beirut-Tripolo thrust. We chose the first offshore geometry
proposal for the project.
The Carmel fault zone is referred to by several different names in the literature, including the "Yagur fault" (Kafri and
Folkman, 1981) and the Carmel-Farah fault (Ron et al., 1990). The term “Carmel fault zone" is probably most appropriate
because the structure is described by Rotstein et al. (1993) as a zone of distributed deformation ranging from several
hundred meters to several kilometers in width, based on their interpretation of shallow high resolution seismic reflection
data.
The Carmel fault zone is interpreted in several studies to be a long-lived basement structure that has been episodically
reactivated in response to regional deformation. Based primarily on analysis and interpretation of potential field data, BenAvraham and Ginzburg (1990) interpreted the Carmel fault zone to be a suture between two different Paleozoic terrains that
were accreted to the margin of the African-Arabian craton prior to opening of the Tethys basin in mid-Mesozoic time.
Schattner and Ben-Avraham (2007) interpreted deep seismic refraction data and shallow seismic reflection profiles and
compared the Levant continental margin north and south of the Carmel fault. Schattner and Ben-Avraham conclude that the
area south of the Carmel fault was formed by rifting, and in contrast, the area north of Carmel fault is characteristic of
transform margins. The Carmel fault zone is interpreted to have been reactivated in Miocene time during formation of an
east-west-trending graben (Kafri and Ecker, 1964) that presently underlies the Haifa embayment. This graben is part of a zone
of Neogene extension that extends for about 40 km north of Mt. Carmel and includes many closely spaced horst and graben
bounded by west-northwest-striking faults.
The modern Carmel fault zone is inferred to date from late Pliocene-early Pleistocene time, approximately coeval with the
reorganization of plate motions in the eastern Mediterranean that gave rise to transtensional motion on the Dead Sea fault.
The Carmel fault zone is mapped by Picard and Golani (1965) as locally displacing Quaternary alluvium and juxtaposing
Quaternary deposits against Eocene and Cretaceous rocks. In contrast to early Miocene extension and normal faulting, late
Cenozoic and active slip the Carmel fault zone is characterized by left-lateral strike-slip faulting with a component of normal
displacement. Focal mechanisms of small earthquakes located along the fault also indicate left-lateral movement on
northwest-striking nodal planes (Rotstein and Arieh 1986; Ron et al., 1990). Estimates of total left-lateral slip on the fault
from offset fold axes and stratigraphic contacts range from about 3 km to 10 km. Recent archeoseismic studies near the
towns of Megiddo and Yoqne'am along the southern half of the fault have identified two to three damaging earthquakes on
the fault in the last 6,000 years (Marco et al., 2005). Similarly, Quaternary activity on the fault has been established by dating
broken late Pleistocene speleothems in a cave in the Mt. Carmel region (Braun et al., 2007). These findings, argue that
although the fault has not produced a large magnitude earthquake in historic time, it has probably generated earthquakes
greater than Mw 6 in Holocene time (minimum magnitude estimate based on comparative evaluation of archeoseismic study
findings to observed destruction of similar un-reinforced masonry structures during the Mw 6.1 Nahrin, Afghanistan
earthquake: Yeats and Madden, 2003).
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Figure 4-3: The Carmel Fault Zone, after Achmon and Ben-Avraham, 1997.

4.3.1 Scenario Earthquake Magnitudes
Magnitudes for scenario earthquakes were derived for the two structural segments of the Carmel fault system and the
southern Gilboa fault using empirical relations between moment magnitude and rupture parameters in Wells and
Coppersmith (1994). We assume that the average depth of the brittle-ductile transition is 12 km, which approximately
coincides with the base of the seismogenic crust in the study region. Results of maximum magnitude earthquake calculations
for each of the segments are summarized in Table 4-4.

Rupture Source

Rupture Length
(km)

Rupture
Area (km2)

Maximum Magnitude

Carmel Yam

50

600

7.15

Carmel

35

420

7.00

Gilboa Tirtza

60

720

7.15

Notes:
(1)
Rupture area is rupture length times rupture width; rupture width is estimated assuming 12 km thick seismogenic crust for the Dead
Sea transform, with a maximum value less than or equal to rupture length.
(2)

See Figure 3-6 for locations of line sources.

Table 4-4: Maximum Magnitudes for Rupture Sources, Carmel Fault Zone.
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4.3.2 Slip Rate
There are few constraints on the Quaternary slip rate of the Carmel fault zone. We consider offset Tertiary geologic
structures, geodetic data and late Quaternary geologic and geomorphic relations in developing a weighted range of slip rates
for this structure.
Long- Term Average Rate Estimates
Estimates of total strike-slip displacement on the Carmel fault zone have been made by correlating pre-Neogene fold axes
and stratigraphic contacts interpreted to be offset by the fault. Both De Sitter (1962) and Freund (1961) estimated total
sinistral offset to be about 10 km. Arad (1965) estimated that the maximum strike-slip displacement of a truncated anticline
axis in Yizre'el Valley is about 3 to 4 km. Freund (1970) reviewed Arad's work and reassessed his own previous estimate
(1961) of 10 km of displacement. He noted that slickensides on the Carmel segment of the Carmel fault plunge 25° NW; when
combined with an independent estimate of 1,000 m of vertical separation across the Carmel segment, the implied
component of strike-slip displacement is closer to Arad’s estimate of 3-4 km rather than 10 km. Based on this analysis, Freund
(1970) used the smaller value of 4 km of strike-slip displacement in developing a palinspastic model for faulting in the Galilee,
rather than his earlier estimate of 10 km. To bracket uncertainty associated with all of these estimates, we adopt 4 to 10 km
as the probable range for the sinistral component of late Neogene and younger oblique slip on the Carmel fault zone.
Estimates of total late Neogene and younger vertical separation across the Carmel fault zone range from about 400 m to 1000
m (Rotstein et al., 1993). If it is assumed that the fault zone dips 70° to the northeast (consistent with interpretations of
seismic reflection data by Rotstein el al., 1993), then the vertical component of slip ranges from about 425 m to 1100 m.
Combining this range of dip-slip estimates with the strike-slip estimates above, cumulative late Cenozoic left-oblique normal
slip on the Mt. Carmel fault zone ranges from about 4 to 10 km (given the shallow plunge of slickensides reported by Freund,
the vertical separation is a minor component of the net slip).
The onset of left-oblique slip on the Carmel fault zone post-dates deposition of 9.3-13.1 Ma basalt in the Neogene graben
that underlies the Haifa embayment (Rotstein et al. 1993). If late Cenozoic activity on the fault began during reorganization of
plate motions and the onset of transtensional slip on the DST fault, then the oblique slip may have started about 5 Ma. We
thus adopt a range in age of 5 Ma to 13.1 Ma to bracket our uncertainty about the onset of strike-slip deformation, and
calculate a long-term average slip rate on the Carmel fault zone to be 0.5 to 2.0 mm/yr.
Geodetic Rate Estimates
An updated study that summarizes 12 years of GPS measurements (Sadeh et al, 2012) determines average left-lateral slip rate
of 0.7±0.45 mm/yr and extension rate of 0.6±0.45 mm/yr for the Carmel Fault Zone.
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Quaternary Geologic Rate Estimates
Kafri (1970) reported approximately 113 m of structural relief on deposits of Tyrrhenian (late Pleistocene) age across the
Carmel fault. If these deposits are correctly correlated, and if the Tyrrhenian deposits are about 270 ka in age (Zeuner, 1958),
then the rate of left-oblique slip since late Pleistocene time is about 1.0 mm/yr (calculated using the same assumptions about
fault geometry and slip direction discussed above for the long-term average slip rates). This late Pleistocene value falls within
the range of average post-Neogene slip rates.
Spectral acceleration maps for use in SI413- Rate estimates
All the estimated rates above are significantly higher than the slip rate estimated with the seismo-tectonic model for the
spectral acceleration maps used in SI413. According to this model the annual slip rate of the Carmel fault is 0.12 mm/yr. (Avi
Shapira's explanation to the spectral acceleration maps for use in SI413– the Geophysical Institute of Israel internet site).
A range of weighted slip rates for the Carmel fault is presented above. We give an un-symmetrical distribution of weights to
0.25, 0.5 and 1.0 mm/yr slip rates on the Carmel Fault Zone fault, with weighted likelihood of 0.25, 0.70 and 0.05 respectively.
It should be noted that geomorphic indicators of higher slip rates (≥ 1 mm/yr), such as well-defined linear scarps in late
Pleistocene and Holocene deposits, have not been reported along the Carmel fault zone to date.
Comparing the Carmel fault system with similar plate boundary structures involving multiple, branching fault systems, one
may expect the Gilboa-Carmel faults to accommodate roughly 1/4 to 1/5 of the slip rate observed on the DST. This 1/5 ratio,
is based on observations of slip distribution among major faults of the dextral San Andreas system in the San Francisco Bay
Region (SFBR). The SFBR straddles the tectonic boundary between the North American and Pacific plates. The plate-boundary
faults include the San Andreas (SAF), which accommodates the highest slip rate; the Hayward-Rodgers Creek, Calaveras, and
Green Valley-Concord faults; as well as many secondary faults. Based on current slip rates for these major faults compiled by
the Working Group on California Earthquake Probabilities (WGCEP), the Hayward-Rogers Creek fault accommodates
approximately 1/3 of the slip observed on the SAF, and the Green Valley-Concord fault accommodates approximately 1/4 of
the slip observed on the SAF (WGCEP, 2003; WGCEP, 2008). On the other hand, a rule of thumb states that the slip rate over
the Dead-Sea Transform branches is 1/10 to 1/20 of the slip rate observed on the Dead-Sea Transform (Avi Shapira's
explanation to the spectral acceleration maps for use in SI413– the Geophysical Institute of Israel internet site).
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5
5.1

SEISMIC SOURCE CHARACTERIZATION
Introduction

Information regarding the geological, tectonic, and seismological setting of the eastern Mediterranean region was evaluated
to develop a seismic source model for the calculation of ground shaking levels along the pipeline route.
The seismic source model, shown in figure 3-6, includes two fault systems (DST and Carmel Fault), each comprised of multiple
faults or segments. Planar sources included in this model represent individual faults capable of producing large-magnitude
earthquakes. Each of the seismic sources in the model is characterized in terms of geometry and fault activity parameters
required for ground shaking analysis. Section 5.3 provides a detailed description of each of the planar seismic sources.
We identify several Quaternary active faults within about 200 km of the pipeline route as potential sources of strong ground
motion. Magnitudes for scenario earthquakes on these faults are evaluated by: (1) using published geologic mapping to
estimate potential source dimensions, and (2) using the empirical relations of Wells and Coppersmith (1994) to estimate
moment magnitudes (Mw) associated with the source dimensions. Characteristics of these fault sources are provided in
section 5.3.

5.2

Magnitude-Area Relationship

For the magnitude-area branch and for the magnitude-length branch, the Wells and Coppersmith (1994) empirical model is
used.
The magnitude-area relation (Wells and Coppersmith, 1994):
(1)

𝑀𝑤 = 4.07 + 0.98 log 𝐴

𝜎𝑀𝑤 = 0.24

All Faults Types

(2)

𝑀𝑊 = 3.98 + 1.02 log 𝐴

𝜎𝑀𝑊 = 0.23

Strike Slip Only

(3)

𝑀𝑊 = 3.93 + 1.02 log 𝐴

𝜎𝑀𝑊 = 0.25

Normal Only

(4)

A=LH

5.3

L = Fault length (km)

; H = Fault depth (km)

Recurrence Model

5.3.1 Introduction
Two alternative models are considered: a characteristic model (Youngs and Coppersmith, 1985) for the DST, Carmel fault and
a truncated exponential model for the Dead Sea Basin. Recent studies have found that the characteristic model does a better
job of matching observed seismicity than the exponential model when the total moment is constrained by a geologic slip-rate
(Wesnousky, 1994). In general, the exponential model typically is used for areal source zones in which the activity rate is
estimated from historical and instrumental seismicity. This model, however, overestimates the rate of moderate magnitude
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earthquakes for specific fault sources if the maximum magnitude is based on fault area and the activity rate is based on fault
slip rate. Thus, the characteristic model typically is used for specific faults.

5.3.2 Recurrence Models for each fault
The activity rate and the slope of the exponential part of the model were estimated by regressing the Gutenberg-Richter
(1954) relationship on the historical seismicity data. The model estimates the annual number of earthquakes larger than a
given magnitude as:
log 𝑁 = 𝑎 − 𝑏 ∙ 𝑀
Where:
N =cumulative number of earthquakes with magnitude greater or equal to M;
a = log of the rate of earthquakes above magnitude 0; and
b = the slope of the semi log plot.
The rate for the characteristic event was estimated also according to paleoseismicity data and historical events along the
faults.

5.3.2.1

Kinneret East Fault
Length: 45 km

Width: 15 km

Recurrence model: characteristic model (Youngs and Coppersmith, 1985).
Characteristic earthquake range (M): 6.75-7.25
Return period for characteristic event: 835 years.
Exponential earthquake range (M): 5.00-6.75
Rate of occurrence for events equal or greater than M=5.00: 0.006/year.
b value: 0.71.
Slip rate corresponding to the above parameters: 3.0 mm/y

Figure 5-1: Kinneret East Fault. Left - Instrumental Seismicity in the surrounding area. Right-fault source parameters.
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5.3.2.2

Kinneret West Fault
Length: 45 km

Width: 15 km

Recurrence model: characteristic model (Youngs and Coppersmith, 1985).
Characteristic earthquake range (M): 6.50-7.00
Return period for characteristic event: 910 years.
Exponential earthquake range (M): 5.00-6.50
Rate of occurrence for events equal or greater than M=5.0: 0.006/year.
b value: 0.82.
Slip rate corresponding to the above parameters: 1.0 mm/y

Figure 5-2: Kinneret West Fault. Left - Instrumental Seismicity in the surrounding area. Right-fault source parameters.

5.3.2.3

Jordan Fault
Length: 75 km

Width: 15 km

Recurrence model: characteristic model (Youngs and Coppersmith, 1985).
Characteristic earthquake range (M): 6.75-7.25
Return period for characteristic event: 420 years.
Exponential earthquake range (M): 5.0-6.75
Rate of occurrence for events equal or greater than M=5.0: 0.02/year.
b value: 0.89.
Slip rate corresponding to the above parameters: 4.5 mm/y

Figure 5-3: Jordan Fault. Left - Instrumental Seismicity in the surrounding area. Right-fault source parameters.
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5.3.2.4

Carmel Yam Fault
Length: 50 km

Width: 12 km

Recurrence model: characteristic model (Youngs and Coppersmith, 1985).
Avg. Characteristic earthquake (M): 6.90, 7.15, 7.35
Return period for characteristic event: 3,000 years.
Exponential earthquake range (M): 5.0-6.65
Rate of occurrence for events equal or greater than M=5.0: 0.001/year.
b value: 1.15.
Slip rate corresponding to the above parameters: 0.25, 0.5 and 1.0 mm/y

Figure 5-4: Carmel Yam Fault. Left - Instrumental Seismicity in the surrounding area. Right-fault source parameters.

5.3.2.5

Carmel Fault
Length: 35 km

Width: 12 km

Recurrence model: characteristic model (Youngs and Coppersmith, 1985).
Avg. Characteristic earthquake (M): 6.75, 7.00, 7.20
Return period for characteristic event: 3,000 years.
Exponential earthquake range (M): 5.0-6.5
Rate of occurrence for events equal or greater than M=5.0: 0.004/year.
b value: 0.79.
Slip rate corresponding to the above parameters: 0.25, 0.5 and 1.0 mm/y.

Figure 5-5: Carmel Fault. Left - Instrumental Seismicity in the surrounding area. Right-fault source parameters.
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5.3.2.6

Gilboa Tirtza Fault
Length: 60 km

Width: 12 km

Recurrence model: characteristic model (Youngs and Coppersmith, 1985).
Avg. Characteristic earthquake (M): 6.90, 7.15, 7.35
Return period for characteristic event: 3,000 years.
Exponential earthquake range (M): 5.0-6.65
Rate of occurrence for events equal or greater than M=5.0: 0.004/year.
b value: 0.95.
Slip rate corresponding to the above parameters: 0.25, 0.5 and 1.0 mm/y.

Figure 5-6: Gilboa Tirtza Fault. Left - Instrumental Seismicity in the surrounding area. Right-fault source parameters.

5.3.2.7

Dead Sea Basin
Length: 100 km

Width: 15 km

Recurrence model: truncated exponential model
Exponential earthquake range (M): 5.0-7.5
Rate of occurrence for events equal or greater than M=5.0: 0.06/year.
b value: 0.8.
Slip rate corresponding to the above parameters: 4.5 mm/y

Figure 5-7: Dead Sea Basin. Left - Instrumental Seismicity in the surrounding area. Right-fault source parameters.
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6
6.1

SITE SPECIFIC BEDROCK RESPONSE SPECTRUM
Methodology

6.1.1 Mathematical Formulation
Computation of the seismic hazard involves the combination of uncertainties in earthquake magnitude, location, frequency,
and resulting ground motions. The estimated annual rate at which the ground motion, A, will exceed a particular value, a, is
computed by (Cornell 1968):

𝜆[𝐴 > 𝑎] = ∬ 𝑃[𝐴 > 𝑎|𝑚, 𝑟]𝑓𝑀 (𝑚)𝑓𝑅 (𝑟)𝑑𝑚 𝑑𝑟
Where:

𝑃[𝐴 > 𝑎|𝑚, 𝑟] is the probability of the ground motion, A, exceeding the threshold value, a, given the earthquake
magnitude and distance from the fault, and fM(m) and fR(r) are probability density functions describing magnitude and
distance.
The computation of this integral is carried out numerically. By assuming that earthquake occurrence can be modeled as a
Poisson process, the probability of exceedance in a specified exposure period (typically corresponding to the useful life of a
project) may be estimated as follows (Yegian, 1979):

𝑃[𝐴 > 𝑎, 𝑡] = 1 − 𝑒 [𝜆(𝑎)𝑡]
Where:

𝑃[𝐴 > 𝑎, 𝑡] is the conditional probability of the ground motion (A), exceeding a Specified acceleration (a) during a time
interval (t) given that an earthquake will occur, and 𝜆 (a) is the mean annual rate of exceedance of the specified acceleration
level.

6.1.2 Empirical Attenuation Relationships
To estimate horizontal ground motion, two empirical attenuation relationships were selected to model the attenuation of
ground motion with magnitude and distance from the source. These are:
Campbell and Bozorgnia (2008) (CB);
Boore and Atkinson (2008( (BA); and
Abrahamson and Silva (2008) (AS);

Amos Shiran LTD

6.1.3 Epistemic Uncertainty
There is significant scientific uncertainty in the long-behavior of faults due to limited data and/or alternative interpretations
of available data. It has become a standard of practice to explicitly incorporate these uncertainties into PSHA (Probabilistic
Seismic Hazard Analysis) to assess their impact on the estimated expected level of seismic hazard, as well as to provide a
quantitative measure of the uncertainty in that estimate.
The Ground Shaking analysis presented in this study was carried-out using a decision tree approach. This approach is usually
followed to take into consideration uncertainty within the scientific community with respect to parameters that are used in
the seismic hazard analyses. Such parameters may be the maximum magnitude on a fault, the long-term slip rate, the median
ground motion given an earthquake scenario, and the magnitude recurrence model.
In the current study, epistemic uncertainty was considered with respect to the following parameters:


Empirical attenuation relationships- three shallow crustal empirical relationships for the horizontal component of
motion were considered. The relationships were weighted equally, with weights of 1/3 each.



The slip rate on the planar fault sources- a range of different slip rates were considered for the planar fault sources.
These were weighted according to the relative confidence in each estimate (Table 6-2).



The max characteristic magnitude on the planar fault sources- a range of different max characteristic magnitudes
were considered for the planar fault sources. These were weighted according to the relative confidence in the
estimates (Table 6-3).

Fault Source

All faults

Empirical Attenuation

Corresponding

Relationships

Weights

BC, BA, AS

0.33, 0.33, 0.33

Table 6-1: Fault source Empirical Attenuation Relationships.
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Fault Source

Seismogenic Slip Rate
(mm/yr)

Corresponding
Weights

Carmel Yam
Carmel
Gilboa Tirtza

0.25, 0.5, 1.0

0.25, 0.7, 0.05

Or-Akiva

0.1

1.0

Kinneret East

3.0

1.0

Kinneret West

1.0

1.0

Jordan

4.5

1.0

Dead Sea Basin

4.5

1.0

Table 6-2: Fault source slip rate.

Fault Source

Mcr,max

Corresponding
Weights

Carmel Yam

6.9, 7.15, 7.35

0.25, 0.7, 0.05

Carmel

6.75, 7.0, 7.2

0.25, 0.7, 0.05

Gilboa Tirtza

6.9, 7.15, 7.35

0.25, 0.7, 0.05

Or-Akiva

6.5

1.0

Kinneret East

7.25

1.0

Kinneret West

7.0

1.0

Jordan

7.25

1.0

Table 6-3: Fault source Mcr,max (max characteristic magnitude).
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6.2

PSHA Results

A probabilistic seismic hazard analysis (PSHA) had been performed in aim to estimate the PGA and Sa1 values having a 2%
probability of exceedance within 50 years (hazard return period of 2,475 years), without site response for the specific site
regional seismicity.
The results of the PSHA are displayed in the following table, which list the 5% damped Bedrock PGA and Sa1 values (without
site response/amplification).

Site

Coordinates

VsBedrock (m/s)

PGA (g)

Sa1 (g)

Tel Kashish INGL Gas Station

210050/732330

2,000

0.34

0.18

Shaar Haamakim Pit Valve

209820/736030

2,000

0.34

0.18

OSEM Pit Valve

209250/729450

750

0.46

0.27

Along Carmel FaultYoqneam Tunnels

209800/730500

750

0.50

0.28

DOR CVS

192780/722150

2,000

0.127

0.095

DOR DVS

193550/723050

2,000

0.128

0.095

Nachsholim Valve Yard

196150/725000

2,000

0.140

0.100

Table 6-4: Estimated the PGA and Sa1 values having a 2% probability of exceedance within 50 years, without site response
for the specific site regional seismicity.
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לכבוד :בני פירסט,
המשרד להגנת הסביבה

הנדון :חוות דעת המכון הגיאולוגי להערכת סיכונים סייסמיים וגיאולוגיים עבור צינור קונדנסט יבשתי,
מקטע  - 6חוף נחשולים
שלום רב,
מצורפת בזאת חוות דעת המכון הגיאולוגי לסקר הערכת סיכונים סייסמיים וגיאולוגיים עבור צינור
קונדנסט יבשתי ,מקטע  ,6אזור חוף נחשולים .הערכה הסיכונים בוצעה על ידי עמוס שירן בע"מ.
תאוצות קרקע ,הגברות וספקטרום תגובה
 .1גיאולוגיה ומודל תת הקרקע
הסקירה הגיאולוגית בדו"ח הינה חלקית בלבד ואינה ממצה .הדו"ח מסתמך קידוח רדוד בעומק 10.5
מטרים בלבד ,ועל הערכות המתקבלות ממודל אינוורסיה שהוא לשעצמו תוצר של סקר גיאופיסי .בכל
המודלים שמתוארים בדו"ח ישנו מעבר מקירטון לדולומיט בעומק הנע בין  137-190מטרים .אף לא אחד
מן המודלים מתבסס על מידע פיסי מקידוחים מקומיים או סמוכים .מן הראוי היה לאתר מקורות ספרות
נוספים המתארים באופן ברור את חתך תת-הקרקע באזור זה או לחילופין לבצע קידוח עמוק יותר .כך
לדוגמא ,מיכלסון ( )1970משתמש בנתוני קידוחים עמוקים באזור זה ומצביע על מעבר לקירטון גירי
ודולומיט בעומק של  40מטרים .מעבר זה אינו מתואר כלל במודלים המוצגים בדו"ח.
לגבי המודלים שכן מוצגים בדו"ח ,לא לגמרי ברור כיצד נבנו שני המודלים האחרונים (מודלים טבלאות
 10 .)10,9המטרים העליונים נלקחו מתוך קידוח  ,K-28אם זאת עושה רושם שהמשך חתך הקרקע נלקח
מתוך חתך  ,5למרות שעל-פי המפה נראה שהקידוח הוא באזור .1
 .2תכונות המקורות הסייסמיים
א .מקורות המופעים בדו"ח :קצבי התנועה על ההעתקים השונים המופיעים בבסיס המודל הינם
קצבים בהערכת חסר .קצב התנועה שנלקח בחשבון עבור מקטעי ים מלח מדרום לאזור החיבור
עם העתק הגלבע-כרמל הינו  4.5מ"מ בשנה .אולם ,מחקרים עדכניים ()Sadeh et al., 2012
שמדדו את קצב התנועה העכשווי על העתק ים המלח מדרום לאזור חיבור זה מצביעים על קצב
תנועה של כ 5 -מ"מ בשנה ,ובכל מקרה קצב גדול מ 4.5 -מ"מ בשנה.
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קצב התנועה שנלקח בחשבון במודל שהוצג עבור מקטע כנרת מזרח הינו  3מ"מ בשנה .אולם
מחקר עדכני שפורסם ו ( )Hamiel et al., 2016הראה שקצב התנועה העכשווי על מקטע זה הינו
 4.1מ"מ בשנה.
עבור העתק הכרמל נלקחו במודל משקולות עבור קצבים בין  0.1-1מ"מ בשנה ,כאשר רוב
המשקל ניתן לקצבים הקטנים או שווים ל 0.5 -מ"מ בשנה ( .)95%אולם ,מחקרים עדכניים הן
מתחום הגיאודזיה ( ,)Sadeh et al., 2012הן מתחום הגיאולוגיה (גליק )2002 ,והן מתחום
הגיאופיסיקה ( )Dembo et al., 2016מצביעים על קצב תנועה על העתק הכרמל של כ0.5-1.3 -
מ"מ לשנה .קצב זה תואם את מגמת הירידה בקצב התנועה על העתק ים המלח באזור המפגש
עם העתק הגלבע-כרמל .לפיכך ,ישנה הערכת חסר של התנועה על העתק הכרמל בבסיס המודל
שהוצג.
ב .מקורות נוספים :הדו"ח מציין כי יש להכליל מקורות סייסמיים קיימים עד  200ק"מ מהאתר.
נשאלת השאלה מדוע נלקחו מקורות רק עד  200ק"מ כאשר משוואות הניחות הן עד
.i
מרחק של  300ק"מ.
מה לגבי מקורות עד מרחק של  200ק"מ? מדוע לא הוכנסו למודל כל המקורות עד 200
.ii
ק"מ? כך לדוגמא לא הוכנסו העתקים ראשיים (יאמונה ,רום ,סרג'איה ורשאיה) באזור
הלבנון? העתקים אלו הן במרחק הקטן מ  200ק"מ.
.iii

.iv

מה לגבי הקשת הקפריסאית? העתק ראשי זה נמצא במרחק של  210ק"מ מהאתר.
העתק זה ייצר בעבר רעידות חזקות מאוד (כפי הנראה מגניטודה  )8ועדיין מסוגל לייצר
רעידות כאלו .מדוע מקור חשוב זה לא הוכנס בבסיס המודל?
על אף שהמקורות העיקריים הם ההעתקים ,עדיין יש לכלול אזורים סייסמוגניים,
שהסייסמיות שלהם אולי נמוכה ,אבל יתכן שהם מסוגלים לייצר מגניטודות בינוניות
בקרבת האתר .באיור  3.7בדו"ח ישנה רעידה במגניטודה  5.7שלמיטב הבנתי לא נכנסה
לאף איזור סיסמוגני שכן היא אינה מופיעה על אף העתק מוגדר .זוהי דוגמא לסייסמיות
פעילה שאינה באה בחשבון בחישוב.

 .3רישומי תאוצות וחישוב מקדמים
א .הערכה של מגניטודות מקסימליות או אופייניות על העתקים – מן הראוי היה להכניס גם כאן אי
ודאות אפיסטמית ,ולחשב את המגניטודה גם ע"פ קשר מגניטודה – שטח וגם ע"פ מגניטודה –
אורך של  .Wells and Coppersmithכמו כן ,היה ראוי להכניס אי וודאות גם בהעתקים האחרים
ולא רק בענף של העתק הכרמל.
ב .לא ברור באילו רישומי תאוצה השתמש מחבר הדו"ח .כדאי להציג את ספקטורמי התגובה
שלהם ביחד עם זה שחושב לתחתית המודל עם .Vs=2000m/s
ג .בכמה סטיות תקן השתמשו בחישובים שהוצגו? יש לציין זאת בדו"ח במפורש.
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התנזלות
מחבר דו"ח טוען כי על-סמך בדיקות  SPTאין רגישות להתנזלות במקטע זה .ממצא זה מפתיע לאור
ההמצאות של שכבות חוליות ומי תהום רדודים בקרבת החוף .לפיכך ,יש להציג בפני הקורא את כל
החתכים ותוצאות ה SPT -שהתקבלו בקידוחים הללו .במיוחד מאלו שהתבצעו בקרבת החוף .כמו כן,
יש לציין במפורש היכן בדיוק בוצעו הקידוחים שעליהם נאמר שהניבו ערכים גבוהות ולכן אין סיכון
להתנזלות.
צונאמי
מחבר הדו"ח מציין כי במרחק מהחוף הקטן מ  5 -ק"מ וגובה פני שטח הנמוכים מ  15 -מטר ,קיים סיכון
להצפה מגל צונאמי ויש לקחת בחשבון אפשרות של הצפה ו/או סחף של חפצים שעלולים לפגוע בצינור.
העתקה פעילה וגלישות מדרון
מחבר הדו"ח מציין כי אין סכנה מקריעת פני שטח וגלישות מדרון באתר שנבדק.

סיכום
יש לתקן ולעדכן את הדו"ח תוך התייחסות לכלל ההערות בנושאי תאוצות קרקע והתנזלות ,המופיעות
לעיל .בנוסף אנו מבקשים:
א .לבצע חישוב חדש לספקטרום תגובת האתר .חישוב שיתבסס על הגיאולוגיה המקומית של
האתר ויתחשב בנתונים עדכניים ביחס למקורות הסייסמיים.
ב .להוסיף טבלה מסכמת של גורמי הסיכון כולל המלצות קונקרטיות כמחייב בהנחיות משרד
הגנ"ס.
בברכה,
דר' יריב חמיאל ,ראש אגף סיכונים גיאולוגיים וגיאולוגיה הנדסית ,המכון הגיאולוגי
דר' גוני בירן ,המכון הגיאולוגי

העתק :דר' רבקה אמית ,מנהלת המכון הגיאולוגי
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הנדון :פרויקט צינור קונדנסט יבשתי – חוות דעת המכון הגיאולוגי  -תוואי מקטע 6
סמך - ]1[:מכתב המכון הגיאולוגי למשרד להגנת הסביבה מיום .1.3.2017
[ -]2דו"ח סיכונים סיסמיים מקטע  :6חוף נחשולים מיום  1.10.2016נשוא חוות הדעת.

להלן מענה למכתב שבסימוכין  - 1המענה בהתאם לסעיפים שבמסמך המקורי.
תאוצות קרקע ,הגברות וספקטרום תגובה
סעיף 1
ע"מ להרחיב את הסקירה הגיאולוגית בדו"ח שבסימוכין  ,2הוכן נספח א' המרכז את המידע על תת
הקרקע בסביבת האתר .הנספח מציג את הקידוחים לפיהם התבסס הדו"ח שבסימוכין  2וכן קידוחים
נוספים שהתקבלו לאחר הגשתו .בנוסף ,מוצגים חתכים גאולוגיים של ) .Michelson (1970על בסיס
המידע החדש ,הוספו מספר מודלים של חתכי קרקע לבחינה נוספת של תגובת האתר הצפויה בעת
רעידת אדמה שההסתברות להופעתה הוא  2%לחמישים שנה (תקופת חזרה של כ 2,475 -שנה).
סעיף 2
בהתאם ל הערות בסעיף זה ,הרחבנו את המודל ההסתברותי לחישוב ספקטרום התגובה באתר כמפורט
להלן.
א .מקורות טרנספורם ים המלח
לצורך התחשבות בקצבי תזוזה שונים על ע"ג טרנספורם ים המלח (מדרום לחיבור עם העתק
הכרמל) נלקחו בחשבון קצבי תזוזה של  4.5 ,5ו 4-מ"מ לשנה במודל הסיסמו-טקטוני כמפורט
בטבלה .1

העתק הכרמל
קביעת קצב התזוזה לאורך העתק הכרמל הינה סוגיה מורכבת .המחקר העדכני המתבסס על
מדידות  GPSחלוק בין תזוזה אופקית בשיעור  1מ"מ לשנה ( )Sadeh et al, 2012לאפס תזוזה
אופקית ( .)Palano et al, 2013עבודה עדכנית המבוססת על חקירה גיאולוגית ,ממצעת את קצב
התזוזה על פני  200,000שנה האחרונות מצביעה על קצב תזוזה נמוך מ 0.5 -מ"מ לשנה ( Zilberman
 .)et al, 2011מפת התקן הנוכחית מבוססת על קצב תזוזה של  0.12מ"מ לשנה בלבד (דברי הסבר
למפה – אתר המכון הגיאופיסי) .לפיכך בחרנו במודל ההסתברותי לחישוב התאוצה באתר לתת
משקל של  25%לתזוזה שנתית של  0.25מ"מ 70% ,לתזוזה שנתית של  0.5מ"מ ו 5% -לתזוזה

עמוס שירן בע"מ
הנדסת רעידות אדמה
טל ,072-2506100 .פקס 077-4701772
יוקנעם מושבה ת.דamoshiran@gmail.com ,20600 403 .

2

שנתית של  1.0מ"מ כמפורט בטבלה  .1להבנתנו זו גישה שמרנית הקובעת קצב תזוזה גדול פי 3
מאשר במודל עליו מתבססת מפת התאוצות של ת"י  .413במידה ותעלה דרישה של המכון
הגיאולוגי לחלק משקלים שונים בעץ הלוגי ,נעדכן את האנליזה בהתאם.

העתקי הכנרת
בהתבסס על ) Hamiel (2016בחנו את ההשפעה של קצב התזוזה בהעתקי הכנרת על הסיכון באתר
(במודל שלנו התזוזה האופקית בטרנספורם ים המלח עוברת ממערב ומזרח לכנרת) .באיור  1מוצגת
השוואה של עקומות הסיכון ( )Hazard curvesבתאוצת קרקע מקסימלית ( )PGAעבור העתק כנרת
מזרח והעתק כנרת מערב (קצבי תזוזה של  3ו 1-מ"מ לשנה בהתאמה) ע"פ המודל שלנו (קו כחול),
לעומת העתק כנרת מזרח בלבד ,עם קצב תזוזה של  4.1מ"מ לשנה ע"פ )( Hamiel (2016קו אדום).

איור  - 1השוואה של עקומות הסיכון ( )Hazard curvesבתאוצת קרקע מקסימלית ( )PGAעבור העתק כנרת מזרח והעתק
כנרת מערב (קצבי תזוזה של  3ו 1-מ"מ לשנה בהתאמה) ע"פ המודל המקורי שלנו (קו כחול) ,לעומת העתק כנרת מזרח בלבד,
עם קצב תזוזה של  4.1מ"מ לשנה ע"פ מחקרו של )( Hamiel (2016קו אדום).

ב .הוספנו למודל הסיסמו-טקטוני מקורות ואזורים סיסמוגנים רחוקים :רום-יאמונה ,סרע'יה-
ראשיה ,הקשת הקפריסאית Mediterranean1, Mediterranean2, Mediterranean3 ,והעתק
הערבה (ראה טבלה  .)1הפרמטרים למודל ההישנות של האזורים הסיסמוגנים מבוססים על מפת
התאוצות של ת"י ( 413שפירא א ,.דברי הסבר למפה – אתר המכון הגיאופיסי) .האירוע במגניטודה
 5.7שצוין בסימוכין  1ע"י המג"י נמצא במרחק של כ 180-ק"מ מהאתר ונכנס לאזור סיסמוגני
.Mediterranean3
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טבלה  1שלהלן מרכזת את הפרמטרים שנקבעו עבור המקורות הסיסמוגנים ששימשו לבניית המודל
הסיסמו-טקטוני המורחב לאתר .כמו כן ,בעבודה זו נעשה שימוש בשלוש משוואות ניחות שפותחו
במסגרת פרוייקט ה ,NGA (Abrahamson et. al. Next Generation Attenuation )-האחת Boore-
 ,Atkinson 2008השנייה  Campbell-Bozorgnia 2008ששימשה להכנת מפת התקן הנוכחית (ת"י
 )2013 ,413והשלישית  .Abrahmson-Silva 2008לכל אחת ממשוואות הניחות משקל שווה בעץ הלוגי.




MG-R,

Branch
Weight

Branch

Fault
Length
][Km

1.64

0.006

6.75

835

7.25

3.00

1.00

1

45

Kinneret East

1.88

0.006

6.50

910

7.00

1.00

1.00

1

45

Kinneret West

2.06

0.020

6.80

485

7.30

4.00

0.25

1

75

Jordan

2.06

0.020

6.80

430

7.30

4.50

0.50

2

2.06

0.020

6.80

385

7.30

5.00

0.25

3

2.66

0.001

6.40

3000

6.90

0.25

0.25

1

2.66

0.001

6.65

3000

7.15

0.50

0.70

2

2.66

0.001

6.85

3000

7.35

1.00

0.05

3

1.81

0.004

6.25

3000

6.75

0.25

0.25

1

1.81

0.004

6.50

3000

7.00

0.50

0.70

2

1.81

0.004

6.70

3000

7.20

1.00

0.05

3

2.22

0.004

6.4

3000

6.9

0.25

0.25

1

2.22

0.004

6.65

3000

7.15

0.50

0.70

2

2.22

0.004

6.85

3000

7.35

1.00

0.05

3

max

Tcr
][years

Mcr,max

Slip
Rate
][mm/y

Fault

50

Carmel Yam

35

60

Carmel

Gilboa Tirtza

2.33

0.02

7.00

850

7.50

3.00

1.00

1

115

Roum- Yamune

2.12

0.007

6.75

850

7.25

1.00

1.00

1

115

Saria- Rashaia

2.21

0.042

6.50

-

-

-

1.00

1

-

Mediterranean 1

2.21

0.0242

6.50

-

-

-

1.00

1

-

Mediterranean 2

2.21

0.0229

6.50

-

-

-

1.00

1

-

Mediterranean 3

2.21

0.294

8.00

-

-

-

1.00

1

-

Cyprus

2.21

0.0018

5.5

-

-

-

1.00

1

-

Central Israel

טבלה  - 1פרמטרים לענפי העץ הלוגי שהשתתפו בקביעת המודל הסיסמו-טקטוני המורחב לאתר.
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באיור  2מוצגים  Hazard curvesשל המקורות הסיסמוגנים השונים עבור  Vs =750m/sומשוואת
הניחות ) Campbell Bozorgnia, 2008 (CBבתאוצת קרקע מקסימלית ( .)PGAהמודל חושב לפי קצבי
תזוזה של  0.5מ"מ לשנה בהעתק הכרמל ו 4.5-מ"מ לשנה בהעתקי ים המלח .תרומת ה"אזורים
הרחוקים" מוצגת באיור.

איור  Hazard curves - 2של המקורות הסיסמוגנים השונים עבור  Vs =750m/sומשוואת הניחות  CBבתאוצת קרקע
מקסימלית ( .)PGAהמודל חושב לפי קצבי תזוזה של  0.5מ"מ לשנה בהעתק הכרמל ו 4.5-מ"מ לשנה בהעתקי ים המלח.
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באיור  ,Hazard curves 3המסכמים את הסיכון מכל המקורות הסיסמוגנים .האיור מציג השוואה בין
המודל הסיסמו-טקטוני מהדו"ח שבסימוכין ( 2קו כחול) לבין המודל המורחב (קו אדום מקווקו) ,עבור
 Vs =750m/sומשוואת הניחות  CBבתאוצת קרקע מקסימלית .המודל חושב לפי קצבי תזוזה של 0.5
מ"מ לשנה בהעתק הכרמל ו 4.5-מ"מ לשנה בהעתקי ים המלח.

איור  Hazard curves - 3המסכמים את הסיכון מכל המקורות הסיסמוגנים .השוואה בין המודל הסיסמו-טקטוני מהדו"ח
שבסימוכין ( 2קו כחול) לבין המודל המורחב (קו אדום מקווקו) ,עבור  Vs =750m/sומשוואת הניחות  CBבתאוצת קרקע
מקסימלית .המודל חושב לפי קצבי תזוזה של  0.5מ"מ לשנה בהעתק הכרמל ו 4.5-מ"מ לשנה בהעתקי ים המלח.
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הטבלה הבאה מסכמת את התאוצה הספקטרלית בזמן מחזור של  0שניות ( )PGAושל  1.0שניות ()S1
עבור המודל הסיסמו-טקטוני שהוצג בסימוכין  2ועבור המודל הסיסמו-טקטוני המורחב לפי
.Vs=2,000m/s
)PGA(g

)S1(g

מודל סיסמו-טקטוני בדו"ח שבסימוכין 2

0.139

0.100

מודל סיסמו-טקטוני מורחב

0.143

0.108

טבלה  - 2התאוצה הספקטרלית בזמן מחזור של  0שניות ( )PGAושל  1.0שניות ( )S1עבור המודל הסיסמו-טקטוני שהוצג
בסימוכין  2ועבור המודל הסיסמו-טקטוני המורחב לפי .Vs=2,000m/s

סעיף 3
א .מודל ההישנות של טרנספורם ים המלח במודל הסיסמו-טקטוני המורחב מבוסס על מגניטודה
כתלות באורך ההעתק .כמו כן ,אי הודאות נבחנה עבור המקורות הסיסמיים לאורך הכרמל
וטרנספורם ים המלח המשפיעים ביותר על הסיכון באתר.
ב .רישומי התאוצות אשר שימשו לחישוב תגובת האתר ,וההתאמה שלהן לתאוצה בתחתית מודל
הקרקע הנומרי מוצגים בטבלה  11שבנספח א'.
ג .ההסתברות לתאוצה עפ"י משוואות הניחות חושבה ללא קיטום .הקיטום מקטין את ערכי עקומות
הסיכון ,ולכן בהתאם לפרקטיקה הנהוגה עבור תקופת חזרה של  2,475שנה לא קבענו גבול עליון
להסתברות.
התנזלות
תיאור הקידוחים ,מיקומם ותוצאות מדידות  SPTמוצגים בחלקו הראשון של נספח א'.

סיכום
א .ערכנו חישוב מעודכן של ספקטרום התגובה באתר בהסתברות של  2%לחמישים שנה .חישוב
ספקטרום התגובה ללא תגובת האתר ,התבסס על מודל סיסמו-טקטוני מורחב המביא בחשבון את
הערות המכון הגיאולוגי כמתואר בסעיפים  2ו 3-לעיל .חישוב יחס ההגברה הספקטרלי באתר עודכן
ע"ב המידע הגיאוטכני המפורט מקידוחי הניסיון שבוצעו בחודשים האחרונים כמתואר בסעיף 1
ומפורט בהרחבה בנספח א'.
ב .לאור המידע הגיאוטכני שהתקבל לאחר הגשת הדו"ח ,ולאחר החישוב המעודכן של ספקטרום
התגובה באתר ,אנו מבקשים לעדכן את הערכים לתכנון שהובאו בטבלה  12בדו"ח שבסימוכין ,2
 .1עבור תאוצת הקרקע המקסימלית  - PGAאין שינוי בערכי התכנון.
 .2עבור מהירות הקרקע המקסימלית  ,PGVערכי התכנון המומלצים על ידינו גדלו.
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 .3השוואה מפורטת ,בין הערכים המקוריים בסימוכין  ,2הערכים לאחר עדכון האנליזות
והערכים ששימשו בפועל לתכנון ,מוצגת בטבלה הבאה.
)PGA(g

)PGV(cm/s

ערכים בדו"ח שבסימוכין 2

0.4

21

ערכים לאחר עדכון קידוחי ניסיון

0.4

31

ערכים שנלקחו בפועל לתכנון

0.4

100

טבלה  – 3השוואה בין הערכים המקוריים בסימוכין  , 2הערכים לאחר עדכון האנליזות והערכים ששימשו בפועל לתכנון.

ג .סיכום העבודה ,המסקנות וההמלצות לגבי הסיכונים הסיסמיים בתוואי הצינור במקטע  6מוצגים
בטבלה .4
גורם הסיכון

שיטת החקירה

ממצאים

קריעת פני
שטח

מפת העתקים
פעילים וחשודים
כפעילים.

בסביבת הצינור במקטע זה לא עובר
העתק פעיל או חשוד כפעיל.

תנודות קרקע
והגברות

בנית מודל סיסמו -האתר נמצא באזור המוגדר בת"י 413
כחשוד הגברות שתית חריגות ולכן
טקטוני ספציפי
הדולומיט מהווה כרפלקטור התחתון של
לאתר ,הערכת
המודל הנומרי לחישוב תגובת האתר.
התאוצות
הצפויות באנליזה מקדם תאוצת הקרקע לתכנון שנקבע
הסתברותית -
עבור  2%לחמישים שנה הינו 0.40g
וחישוב PSHA
ההגברה באתר
באמצעות מודל
נומרי.

בהשוואה למקדם  0.22gבהתאם לת"י
 413ללא התחשבות בתגובת שתית
חריגה.

כשל במדרון

מפה טופוגרפית.

האתר מישורי  -אין סיכון מיציבות
מדרונות.

התנזלות

הערכה כמותית
של הסיכון ע"פ

קרקע חולית עם עדשות כורכר ,ערכי

המלצות לתכנון
_

ערכי תכנון עבור
הסתברות של 2%
לחמישים שנה:
PGA=0.40g
PGV=31cm/sec

מדרונות ומבני תמך
יתוכננו לעמוד בערך
לתכנון המובא PGA
לעיל.

בדיקות  SPTעל
בסיס קידוחי
ניסיון.
צונאמי

סקר ספרות

_

 N1,60גדולים מ 30 -ולכן אין סכנה
מהתנזלות הקרקע בעת רעידת אדמה.

קיים סיכון מהצפת החוף במקרה של
אירוע צונאמי.
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באזורים נמוכים
ממפלס  15מטר מעל

8

פני הים ובמרחק קטן
מ 5 -ק"מ מקו החוף
יש לקחת בחשבון
אפשרות של הצפה
ו/או סחף של חפצים
העלולים לפגוע
במבנים.
טבלה  – 4סיכום העבודה ,המסקנות וההמלצות לגבי הסיכונים הסיסמיים בתוואי הצינור במקטע .6

המלצות
מצורף בטבלה  4עדכון לדרישות המינימום לתכנון סיסמי .קיים מקדם בטחון של  3בין ערכי התכנון
בפועל לערכי המינימום המעודכנים ולפיכך אין צורך לעשות כל שינוי בתכנון.

בכבוד רב,
עמוס שירן
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 .1תת הקרקע באתר

איור  – 1מיקום הקידוחים והחתכים הגיאולוגיים לאורך תוואי הצינור במקטע .6

עמוס שירן בע"מ  -הנדסת רעידות אדמה

3

 .1.1חתך גיאולוגי

איור  – 2תוואי מקטע  6ע"ג מפת חתכים גיאולוגיים מתוך ).Michelson (1970

עמוס שירן בע"מ  -הנדסת רעידות אדמה

4

איור  – 3חתכי אורך גיאולוגיים מתוך ).Michelson (1970

עמוס שירן בע"מ  -הנדסת רעידות אדמה

5

איור  – 4חתכי רוחב גיאולוגיים מתוך ).Michelson (1970

 .1.2קידוחי ניסיון

טבלה  – 1תיאור קידוחי הניסיון בסביבת האתר מתוך הסקר של ) .David David & Ishay David (2005מיקום
הקידוחים באיור .1

עמוס שירן בע"מ  -הנדסת רעידות אדמה

6

טבלה  – 2תוצאות מדידות  SPTבקידוחי הניסיון בסביבת האתר מתוך הסקר של David David & Ishay David
) .(2005מיקום הקידוחים באיור .1

עמוס שירן בע"מ  -הנדסת רעידות אדמה
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טבלה  – 3תיאור קידוחי הניסיון ותוצאות מדידות  SPTבסביבת האתר מתוך קידוחים של "דוד דוד וישי דוד"
(טרם הוגש דו"ח) .מיקום הקידוחים באיור .1

עמוס שירן בע"מ  -הנדסת רעידות אדמה
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טבלה  – 4תיאור קידוח  BH-1מתוך ).Intecsea (2009
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טבלה  – 5תיאור קידוח  BH-6מתוך ).Intecsea (2009

עמוס שירן בע"מ  -הנדסת רעידות אדמה

10

עמוס שירן בע"מ  -הנדסת רעידות אדמה

11

עמוס שירן בע"מ  -הנדסת רעידות אדמה

12

טבלה  – 6תיאור קידוח  Dor1מתוך ).Intecsea (2010

עמוס שירן בע"מ  -הנדסת רעידות אדמה

13

עמוס שירן בע"מ  -הנדסת רעידות אדמה

14

עמוס שירן בע"מ  -הנדסת רעידות אדמה

15

טבלה  – 7תיאור קידוח  DC-DG-06מתוך הסקר של ).David David & Ishay David (2017
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טבלה  – 8תיאור קידוח  DC-DG-07מתוך הסקר של ).David David & Ishay David (2017
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טבלה  – 9תיאור קידוח  DC-DG-08מתוך הסקר של ).David David & Ishay David (2017
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 .1.3סקר גיאופיסי
באזור האתר בוצע סקר של המכון הגיאופיסי להערכת תגובת אתר בעזרת מדידת רעש רקע .בסקר
זה ,על בסיס הידע הקיים על תת הקרקע מקידוחים וחתכים גיאולוגיים ,וכן על בסיס מדידות
גיאופיסיות של רעש רקע  -מופה השטח לאזורים בהם החתך הגיאולוגי פחות או יותר אחיד .איור
 5מתאר את תוואי הצינור ע"ג מפת האזורים של המכון הגיאופיסי ( .)Zaslavsky, 2009טבלה 10
מתארת את המודלים של חתכי הקרקע לפי אזורים ,בהם עובר תוואי הצינור.

איור  – 5תוואי הצינור ע"ג המפה של ) Zaslavsky (2009המחלקת את הסביבה לאזורים בעלי מודלים שונים בתת
הקרקע.

Model 5

Model 2

Damping
)(%
5
1

Vs
)(m/s
150
950

U.W.
)(gr/cm^3
1.5
1.9

Thickness
)(m
7
130

-

2200

2.3

-

Model 1

Damping
)(%
3
2
1

Vs
)(m/s
400
750
1000

U.W.
)(gr/cm^3
1.8
1.9
2.0

Thickness
)(m
25
20
120

-

2200

2.3

-

Damping
)(%
2
1

Vs
)(m/s
750
1000

U.W.
)(gr/cm^3
1.9
2.0

Thickness
)(m
40
150

-

2200

2.3

-

טבלה  – 10תיאור המודלים של ) Zaslavsky (2009בתת הקרקע לאורך מקטע .6
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 .2חישוב יחס ההגברה באתר
לצורך חישוב תגובת האתר לאורך הצינור נעשה שימוש במודל מתמטי נומרי ( Schnabel et al,
 .)1972המודל הינו מודל חד ממדי של הקרקע מבוסס על המידע הגיאולוגי ,הגיאוטכני והגיאופיסי
שנאסף באתר ובסביבתו .אי הודאות בפרמטרים השונים של המודל נלקחה בחשבון ע"י שימוש
במודלים שונים כפי שיודגם להלן בתוצאות .האקסלרוגרמות המייצגות שנבחרו לתאר את עומס
רעידת האדמה מתוארות בטבלה  .11האקסלרוגרמות הותאמו כך שספקטרום התגובה שלהן
( )Ra,inמכסה את ספקטרום התגובה בסלע .האקסלרוגרמות הופעלו כעומס רעידת אדמה בתחתית
המודל .עבור כל אקסלרוגרמה חושבה האקסלרוגרמה המתקבלת בפני השטח וספקטרום התגובה
שלה ( .)Ra,outעבור כל אקסלורוגרמה חושב יחס ההגברה הספקטראלי ( )Fבהתאם לנוסחה
הבאה:
) Ra , out(T
) Ra , in(T

F (T ) 

יחס ההגברה לאתר חושב כממוצע של חמשת יחסי ההגברה שחושבו עבור כל אקסלורוגרמה.

Source

Scaled PGA
)(g
0.150

El Centro (1940) - El Centro, Imperial Valley EQ.

1

0.150

Yerba Buena Island (1989) - Santa Cruz MTNS, Loma Prieta EQ.

2

0.130

Taft (1952) - Kern County EQ.

3

0.145

Petrolia (1992) – Cape Mendocino EQ.

4

0.145

Topanga (1994) – Northridge EQ.

5

טבלה  - 11אקסלרוגרמות לחישוב תגובת האתר.
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 הרקע לכל מודל מתואר.המודלים השונים לתיאור שכבות הקרקע באתר מוצגים בטבלאות הבאות
.12 בטבלה

Model

Description

A

Model 1 in Zaslavsky, 2009

B

Model 2 in Zaslavsky, 2009

C

Model 5 in Zaslavsky, 2009

D1

East side of Rd.2. Top Clay 5m thick. Half Space 60m depth.

D2

East side of Rd.2. Top Clay 5m thick. Half Space 150m depth.

D3

East side of Rd.2. Top Clay 20m thick. Half Space 150m depth.

E1

West side of Rd.2. Half Space 190m depth.

E2

West side of Rd.2. Half Space 70m depth.
. – הרקע עבור המודלים ששימשו לחישוב תגובת האתר12 טבלה

Description

Number
1
2

Kurkar
3
4
5
6
Chalk

7
8
9

Dolomite

10

z(m) dz(m) U.W (kN/M^3)
0.00
2.00
2.0
19.0
2.00
5.00
3.0
19.0
5.00
20.00 15.0
19.0
20.00
40.00 20.0
19.0
40.00
60.00 20.0
20.0
60.00
90.00 30.0
20.0
90.00
120.00 30.0
20.0
120.00
150.00 30.0
20.0
150.00
190.00 40.0
20.0
190.00
23.0

Vsm ax(m /s)

Modulus & Damping curves

750
750

Rock (Idriss)

750
750
1000
1000
1000

Rock (Idriss)

1000
1000
2200

Rock (Idriss)

.Zaslavsky, 2009  בעבודתו של1  מודל המבוסס על אזור. לאנליזה דינמיתA  – מודל13 טבלה
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Description

Number
1
2

Alluvium
3
4
5
Kurkar
6
7
Chalk

8
9

Dolomite

10

z(m) dz(m) U.W (kN/M^3)
0.00
2.00
2.0
18.0
2.00
5.00
3.0
18.0
5.00
10.00
5.0
18.0
10.00
25.00 15.0
18.0
25.00
35.00 10.0
19.0
35.00
45.00 10.0
19.0
45.00
75.00 30.0
20.0
75.00
115.00 40.0
20.0
115.00
165.00 50.0
20.0
165.00
23.0

Vsm ax(m /s)

Modulus & Damping curves

400
400

G-Sand (Seed & Idriss) - Average
D-Sand (Seed & Idriss) - Average

400
400
750

Rock (Idriss)

750
1000
1000

Rock (Idriss)

1000
2200

Rock (Idriss)

.Zaslavsky, 2009  בעבודתו של2  מודל המבוסס על אזור. לאנליזה דינמיתB  – מודל14 טבלה
Description

Number
1

Alluvium
2
3
4
5
Chalk

6
7
8
9

Dolomite

10

z(m) dz(m) U.W (kN/M^3)
0.00
3.00
3.0
15.0
3.00
7.00
4.0
15.0
7.00
17.00 10.0
19.0
17.00
27.00 10.0
19.0
27.00
47.00 20.0
19.0
47.00
67.00 20.0
19.0
67.00
87.00 20.0
19.0
87.00
107.00 20.0
19.0
107.00
137.00 30.0
19.0
137.00
23.0

Vsm ax(m /s)
150

Modulus & Damping curves
G-Clay (Sun et al)-PI=20-40
D-Clay Upper Bound (Sun et al)

150
950
950
950
950

Rock (Idriss)

950
950
950
2000

Rock (Idriss)

.Zaslavsky, 2009  בעבודתו של5  מודל המבוסס על אזור. לאנליזה דינמיתC  – מודל15 טבלה

Description

Number
1

Clay
2
3
Kurkar

4
5
6
7

Chalk
8
9
Dolomite

10

z(m) dz(m) U.W (kN/M^3)
0.00
2.00
2.0
15.0
2.00
5.00
3.0
15.0
5.00
10.00
5.0
19.0
10.00
20.00 10.0
19.0
20.00
30.00 10.0
19.0
30.00
35.00
5.0
19.0
35.00
40.00
5.0
19.0
40.00
50.00 10.0
19.0
50.00
60.00 10.0
19.0
60.00
23.0

Vsm ax(m /s)
150

Modulus & Damping curves
G-Clay (Sun et al)-PI=20-40
D-Clay Upper Bound (Sun et al)

150
750
750

Rock (Idriss)

750
950
950

Rock (Idriss)

950
950
2000

Rock (Idriss)
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60  עומק לחצי מרחב אינסופי.' מ5  עובי חרסית עליונה.2  מזרחית לכביש. לאנליזה דינמיתD1  – מודל16 טבלה
.'מ
Description

Number
1

Clay
2
3
Kurkar

4
5
6
7

Chalk
8
9
Dolomite

10

z(m) dz(m) U.W (kN/M^3)
0.00
2.00
2.0
15.0
2.00
5.00
3.0
15.0
5.00
10.00
5.0
19.0
10.00
20.00 10.0
19.0
20.00
30.00 10.0
19.0
30.00
60.00 30.0
19.0
60.00
90.00 30.0
19.0
90.00
120.00 30.0
19.0
120.00
150.00 30.0
19.0
150.00
23.0

Vsm ax(m /s)
150

Modulus & Damping curves
G-Clay (Sun et al)-PI=20-40
D-Clay Upper Bound (Sun et al)

150
750
750

Rock (Idriss)

750
950
950

Rock (Idriss)

950
950
2000

Rock (Idriss)

150  עומק לחצי מרחב אינסופי.' מ5  עובי חרסית עליונה.2  מזרחית לכביש. לאנליזה דינמיתD2  – מודל17 טבלה
.'מ
Description

Number
1

Clay

2
3
4

Kurkar
5
6
7
Chalk
8
9
Dolomite

10

z(m) dz(m) U.W (kN/M^3)
0.00
2.00
2.0
15.0
2.00
5.00
3.0
15.0
5.00
20.00 15.0
15.0
20.00
30.00 10.0
19.0
30.00
40.00 10.0
19.0
40.00
60.00 20.0
19.0
60.00
90.00 30.0
19.0
90.00
120.00 30.0
19.0
120.00
150.00 30.0
19.0
150.00
23.0

Vsm ax(m /s)

Modulus & Damping curves

150
150

G-Clay (Sun et al)-PI=20-40
D-Clay Upper Bound (Sun et al)

200
750

Rock (Idriss)

750
950
950

Rock (Idriss)

950
950
2000

Rock (Idriss)

150  עומק לחצי מרחב אינסופי.' מ5  עובי חרסית עליונה.2  מזרחית לכביש. לאנליזה דינמיתD3  – מודל18 טבלה
.'מ
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Description

Number
1

Sand
2
Clay

3

Kurkar

4

Clay

5

Kurkar

6
7

Chalk

8
9

Dolomite

10

z(m) dz(m) U.W (kN/M^3)
0.00
2.00
2.0
19.0
2.00
7.00
5.0
19.0
7.00
10.00
3.0
15.0
10.00
20.00 10.0
19.0
20.00
25.00
5.0
15.0
25.00
50.00 25.0
19.0
50.00
80.00 30.0
20.0
80.00
120.00 40.0
20.0
120.00
190.00 70.0
20.0
190.00
23.0

Vsm ax(m /s)
200

Modulus & Damping curves
G-Sand (Seed & Idriss) - Average
D-Sand (Seed & Idriss) - Average

300
150
750
200
750

G-Clay (Sun et al)-PI=20-40
D-Clay Lower Bound (Sun et al)
Rock (Idriss)
G-Clay (Sun et al)-PI=20-40
D-Clay Lower Bound (Sun et al)
Rock (Idriss)

1000
1000

Rock (Idriss)

1000
2000

Rock (Idriss)

.' מ190  עומק לחצי מרחב אינסופי.2  מערבית לכביש. לאנליזה דינמיתE1  – מודל19 טבלה
Description

Number
1

Sand
2
Clay

3

Kurkar

4

Clay

5

Kurkar

6
7

Chalk

8
9

Dolomite

10

z(m) dz(m) U.W (kN/M^3)
0.00
2.00
2.0
19.0
2.00
7.00
5.0
19.0
7.00
10.00
3.0
15.0
10.00
20.00 10.0
19.0
20.00
25.00
5.0
15.0
25.00
50.00 25.0
20.0
50.00
55.00
5.0
20.0
55.00
60.00
5.0
20.0
60.00
70.00 10.0
20.0
70.00
23.0

Vsm ax(m /s)
200

Modulus & Damping curves
G-Sand (Seed & Idriss) - Average
D-Sand (Seed & Idriss) - Average

300
150
750
200
750

G-Clay (Sun et al)-PI=20-40
D-Clay Lower Bound (Sun et al)
Rock (Idriss)
G-Clay (Sun et al)-PI=20-40
D-Clay Lower Bound (Sun et al)
Rock (Idriss)

1000
1000

Rock (Idriss)

1000
2000

Rock (Idriss)

.' מ70  עומק לחצי מרחב אינסופי.2  מערבית לכביש. לאנליזה דינמיתE2  – מודל20 טבלה

 הנדסת רעידות אדמה- עמוס שירן בע"מ

24
באיורים הבאים מוצגות השוואות של תוצאות ההגברה הספקטרלית עבור המודלים השונים
שנבחרו.

איור  – 6הגברה ספקטראלית של תגובת האתר עבור המודלים שנבחרו.
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איור  – 7הגברה ספקטראלית של תגובת האתר עבור המודלים של ).Zaslavsky (2009

איור  – 8הגברה ספקטראלית של תגובת האתר עבור מודלים של קרקע מזרחית לכביש  2ועומק שונה לתחיתית
המודל.
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איור  – 9הגברה ספקטראלית של תגובת האתר עבור מודלים של קרקע מזרחית לכביש  2ועובי שונה לשכבת
החרסית העליונה.

איור  – 10הגברה ספקטראלית של תגובת האתר עבור מודלים של קרקע מערבית לכביש  2ועומק שונה לתחיתית
המודל.
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מדינת ישראל
משרד האנרגיה ומים

המכון הגיאולוגי
State of Israel
Ministry of energy and water resources

Geological survey of Israel

27.7.2017
לכבוד :ורד דרור,
המשרד להגנת הסביבה

הנדון :חוות דעת המכון הגיאולוגי להערכת סיכונים סייסמיים וגיאולוגיים עבור צינור קונדנסט יבשתי,
מקטע  - 6חוף נחשולים

שלום רב,
להלן תשובתנו למכתבו של מר שירן מתאריך : 12.6.2017

תאוצות קרקע ,הגברות וספקטרום תגובה:
לא ברור מתשובתו של מר שירן מהי עקומת ההגברה שנלקחה בחשבון בסופו של דבר ,לאחר הוספת
המודלים החדשים .יש להראות בבירור מהי פונקציית ההגברה.
כמו כן לא הוצג בבירור מהו ספקטרום התגובה לתכנון (מעבר לערכי  PGAו.)PGV-

העתק הכרמל:
אנו שוב חוזרים על הערותינו לגבי קצב התנועה שנלקח בבסיס החישוב על רצועת הגזירה של העתק
הכרמל .כל המחקרים העדכניים שמר שירן מציין במכתבו מציינים כי קצב התנועה גבוה מ  0.5מ"מ
בשנה .מחקרים עדכניים הן מתחום הגיאודזיה ( ,)Sadeh et al., 2012; Palano et al., 2013הן מתחום
הגיאולוגיה (גליק )2002 ,והן מתחום הגיאופיסיקה ( )Dembo et al., 2016מצביעים על קצב תנועה על
העתק הכרמל של כ 0.5-1.3 -מ"מ לשנה .קצב זה תואם את מגמת הירידה בקצב התנועה על העתק ים
המלח באזור המפגש עם העתק הגלבע-כרמל .לפיכך ,ישנה הערכת חסר של התנועה על העתק הכרמל
בבסיס המודל שהוצג בעבר והוצג עתה שוב .המחקר שמצויין במכתבו של מר שירן ()Palano et al., 2013
השתמש שוב בנתונים שפרסמנו ( )Sadeh et al., 2012והראה שוב כי ישנה תנועה אופקית של כ  1מ"מ
בשנה על ההעתק הכרמל ,ולא כפי שמצויין במכתב בטעות.
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מדינת ישראל
משרד האנרגיה ומים

המכון הגיאולוגי
State of Israel
Ministry of energy and water resources

Geological survey of Israel

יתרה מכן ,מר שירן ציטט עתה גם את מחקרו של דר' זילברמן וחובריו )Zilberman et al., 2011( 2011
וטען כי ממחקר זה עולה כי קצב התנועה על העתק הכרמל נמוך מ  0.5מ"מ לשנה .אולם גם מחקר זה
טוען כי קצב התנועה על העתק הכרמל הוא גבוה מ  0.5מ"מ לשנה .למעשה מחקר זה טוען שקצב התנועה
על העתק הכרמל הוא בין  0.5-3.2מ"מ לשנה.
לאור האמור לעיל ,נבקש שוב כי מר שירן יקח בחשבון את הערכים המצויינים במקורות המופיעים
במכתבו ויעדכן את המודל שהציג כך שרוב המשקל יהיה על קצב של בין  0.5-1מ"מ בשנה.

בברכה,
דר' יריב חמיאל ,ראש אגף סיכונים גיאולוגיים וגיאולוגיה הנדסית ,המכון הגיאולוגי
דר' גוני בירן ,המכון הגיאולוגי

העתק :דר' רבקה אמית ,מנהלת המכון הגיאולוגי
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הנדון :פרויקט צינור קונדנסט יבשתי – חוות דעת המכון הגיאולוגי  -תוואי מקטע 6
סמך - ]1[:מכתב המכון הגיאולוגי למשרד להגנת הסביבה מיום .27.7.2017
[ - ]2מכתבנו בנדון מיום .12.6.2017
[ - ]3מכתב המכון הגיאולוגי למשרד להגנת הסביבה מיום .1.3.2017
[ - ]4דו"ח סיכונים סיסמיים מקטע  :6חוף נחשולים מיום  1.10.2016נשוא חוות הדעת.

להלן מענה למכתב שבסימוכין .1
תאוצות קרקע ,הגברות וספקטרום תגובה
פונקציית ההגברה שנלקחה בחשבון בסימוכין  2מתוארת באיור  1שלהלן .ספקטרום התגובה הסופי
לתכנון בסימוכין  2מתואר באיור  3שלהלן.
כמו כן ,המשך תוואי הצינור מערבית למקטע  6הינו המקטע הימי המתחיל במתקן  CVSומסתיים
בפלטפורמה הימית  .LPPלאור בקשת המכון הגיאולוגי ,בוצע עבור המקטע הימי סקר גיאופיסי באזור
מתקן ( CVSבוצע ע"י גיאוטק ומצורף כנספח ב') .לאור המידע החדש שהתקבל מהסקר הגיאופיסי
שנעשה בסמיכות למקטע  ,6בנינו מודלים של תת הקרקע באזור מתקן  CVSלבחינת תגובת האתר
(ראה נספח א').
באיור  1מוצגת השוואה בין ספקטרום ההגברה שנלקח לתכנון בסימוכין  ,2לבין מודלי תגובת אתר
( )Geotec 1-4שנבנו על בסיס מדידות גיאופיסיות סמוך ל.CVS -

איור  - 1פונקציית ההגברה שנלקחה לצורך חישוב הספקטרום לתכנון בהסתברות של  2%לחמישים שנה ,ביחס לתוצאות
ההגברה של מודלים המבוססים על סקר גיאופיסי עדכני (נספח ב .(Geotec, 2017 -
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קצב התזוזה בהעתק הכרמל
לבקשת המכון הגיאולוגי ,עדכנו את המודל כך שעבור העתק הכרמל ,רוב המשקל יהיה על קצב שבין
 0.5-1.0מ"מ לשנה (קצב תזוזה משוקלל של  0.75מ"מ לשנה).
כמו כן ,בהמשך לנעשה בסימוכין  2ולאור דרישות המכון הגיאולוגי ,הוספנו למודל הסיסמו-טקטוני
מקורות ואזורים סיסמוגנים רחוקים :רום-יאמונה ,סרע'יה-ראשיה ,הקשת הקפריסאית,
 Mediterranean1, Mediterranean2, Mediterranean3והעתק הערבה (ראה טבלה  .)1הפרמטרים
למודל ההישנות של האזורים הסיסמוגנים מבוססים על מפת התאוצות של ת"י ( 413שפירא א ,.דברי
הסבר למפה – אתר המכון הגיאופיסי).
לצורך התחשבות בקצבי תזוזה שונים על ע"ג טרנספורם ים המלח (מדרום לחיבור עם העתק הכרמל)
נלקחו בחשבון קצבי תזוזה של  4.5 ,5ו 4-מ"מ לשנה במודל הסיסמו-טקטוני.
טבלה  1שלהלן מרכזת את הפרמטרים שנקבעו עבור המקורות הסיסמוגנים ששימשו לבניית המודל
הסיסמו-טקטוני המורחב לאתר .כמו כן ,בעבודה זו נעשה שימוש בשלוש משוואות ניחות שפותחו
במסגרת פרוייקט ה ,NGA (Abrahamson et. al. Next Generation Attenuation )-האחת Boore-
 ,Atkinson 2008השנייה  Campbell-Bozorgnia 2008ששימשה להכנת מפת התקן הנוכחית (ת"י
 )2013 ,413והשלישית  .Abrahmson-Silva 2008לכל אחת ממשוואות הניחות משקל שווה בעץ הלוגי.
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.טקטוני המורחב לאתר- פרמטרים לענפי העץ הלוגי שהשתתפו בקביעת המודל הסיסמו- 1 טבלה
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באיור  2מוצגים  Hazard curvesשל סגמנט הכרמל עבור  Vs =750m/sומשוואת הניחות Campbell
) Bozorgnia, 2008 (CBבתאוצת קרקע מקסימלית ( .)PGAהאיור מתאר השוואה של עקומות הסיכון
( )Hazard curvesלפי קצבי תזוזה שונים בהעתק הכרמל.

איור  - 2השוואה של עקומות הסיכון ( )Hazard curvesלפי קצבי תזוזה שונים בסגמנט הכרמל עבור  Vs =750m/sומשוואת
הניחות ) Campbell Bozorgnia, 2008 (CBבתאוצת קרקע מקסימלית (.)PGA
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איור  3מציג השוואה של ספקטרום התגובה הסופי במקטע  6עם קצב תזוזה משוקלל של  0.75מ"מ
לשנה בכרמל לעומת הספקטרום לתכנון מסימוכין  2עם קצב תזוזה משוקלל של  0.50מ"מ לשנה
בכרמל.

איור  - 3השוואה של ספקטרום התגובה הסופי במקטע  6עבור קצב תזוזה משוקלל של  0.75מ"מ לשנה לעומת הספקטרום
לתכנון מסימוכין .2

הטבלה הבאה מסכמת את התאוצה הספקטרלית בזמן מחזור של  0שניות ( ,)PGAבזמני מחזור קצרים
( )SDSובזמן מחזור של  1.0שניות ( )SD1עבור המודל הסיסמו-טקטוני שהוצג בסימוכין  2ועבור המודל
הסיסמו-טקטוני בהתאם לדרישות המכון הגיאולוגי.

Equivalent slip
rate in the
Carmel fault
)(mm/y
מודל סיסמו-
טקטוני בדו"ח
שבסימוכין 2

0.50

מודל סיסמו-
טקטוני לפי דרישת
המכון הגיאולוגי

0.75

)PGA(g

0.40

0.44

)SDS(g

1.05

1.15

)SD1(g

0.33

0.35

טבלה  - 2התאוצה הספקטרלית בזמן מחזור של  0שניות ( ,)PGAבזמני מחזור קצרים ( )SDSובזמן מחזור של  1.0שניות ()SD1
עבור המודל הסיסמו-טקטוני שהוצג בסימוכין  2ועבור המודל הסיסמו-טקטוני בהתאם לדרישות המכון הגיאולוגי.
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סיכום
א .ערכנו חישוב של ספקטרום התגובה באתר ,ללא תגובת אתר ,עם קצב תזוזה של  0.75מ"מ לשנה
בהעתק הכרמל ובהסתברות של  2%לחמישים שנה .חישוב ספקטרום התגובה ללא תגובת האתר,
התבסס על מודל סיסמו-טקטוני המביא בחשבון את דרישות המכון הגיאולוגי.
ב .ספקטרום ההגברה באתר חושב ע"ב המידע הגיאוטכני המפורט מקידוחי הניסיון שבוצעו בחודשים
האחרונים כמתואר בסימוכין .2
ג .ספקטרום ההגברה לתכנון נבחן מחדש (נספח א') לאור סקר גיאופיסי עדכני שנעשה בסמיכות
למקטע ( 6נספח ב') .תוצאות הבחינה הראו שאין צורך לעדכן את ספקטרום ההגברה במקטע .6
ד .הערך המשפיע על תכנון הצינור לרעידת אדמה הינו  - SDSהתאוצה הספקטראלית עבור זמן מחזור
של  0.2שניות .מתוך החישובים לעיל מתקבל כי במקרה הקיצוני ביותר יש להגדיל את הערך SDS
בספקטרום התגובה בכ 10%-ביחס לערך התכנוני שנקבע בסימוכין .2
ה .מצורף בנספח ג' מכתב מחברת  ,TMNGהמסכם את רמת המאמצים בצנרת במצב רעידות אדמה
לעומת המאמצים המותרים בצנרת .ניתן לראות כי הצנרת יכולה לעמוד בעומס סיסמי הגדול בכ-
 1.85מהעומס המוגדר בסימוכין .2
ו .לפיכך ,גם אם מאמצים גישה שמרנית יותר כפי שבאה לביטוי במכתב המכון הגיאולוגי –
שמשמעותה הכמותית תוספת של כ 10% -לעומס הסיסמי ,אין צורך לעשות כל שינוי בתכנון הצנרת
לעומס רעידת אדמה – מאחר וקיים מקדם ביטחון נוסף בשיעור  85%אחוז .מקדם הביטחון גדול
משמעותית מתוספת העומס הסיסמי בהתאם להנחיות המכון הגיאולוגי.

בכבוד רב,
עמוס שירן
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 .1כללי
המשך תוואי הצינור מערבית למקטע  6הינו המקטע הימי המתחיל במתקן  CVSומסתיים
בפלטפורמה הימית  .LPPלאור בקשת המכון הגיאולוגי ,בוצע עבור המקטע הימי סקר גיאופיסי
באזור מתקן ( CVSנספח ב').
הנספח הנוכחי בוחן את תגובת האתר במקטע  ,6לאור המידע החדש שהתקבל מהסקר הגיאופיסי
שנעשה בסמיכות למקטע.

 .2תוצאות הסקר הגיאופיסי
הסקר בוצע ע"י חברת גיאוטק באוגוסט  2017וכלל מדידות  MASWלהערכת מהירות מעבר גלי
הגזירה בקרקע ,ומדידת רעש רקע להערכת חתך הקרקע והעומק לחבורת יהודה בסביבת החוף.

איור  –1התוואי על רקע מפת המדידות בסקר הגיאופיסי של גיאוטק (.)Geotec, 2017
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טבלה  – 1מודלים חד מימדיים של הקרקע לאורך התוואי (באזור החוף) שכויילו ע"ב מדידות רעש רקע .עומק
לחבורת יהודה  300-400מ' מפני השטח .בעומק של  55-169מ' מפני השטח שכבת קרקע עם מהירות של  1200מ'
לשנייה המתאימה לשכבת הקירטון בחתך הגיאולוגי .מתוך .Geotec, 2017

 .3חישוב יחס ההגברה באתר על בסיס אנליזה דינמית אי-ליניארית
לצורך חישוב תגובת האתר לפי המודלים בסקר הגיאופיסי ,נעשה שימוש במודל מתמטי נומרי
( .)Schnabel et al, 1972האקסלרוגרמות המייצגות שנבחרו לתאר את עומס רעידת האדמה
מתוארות בטבלה  .3האקסלרוגרמות הותאמו כך שספקטרום התגובה שלהן ( )Ra,inמכסה את
ספקטרום התגובה בסלע .האקסלרוגרמות הופעלו כעומס רעידת אדמה בתחתית המודל .עבור כל
אקסלרוגרמה חושבה האקסלרוגרמה המתקבלת בפני השטח וספקטרום התגובה שלה (.)Ra,out
עבור כל אקסלורוגרמה חושב יחס ההגברה הספקטראלי ( )Fבהתאם לנוסחה הבאה:
) Ra , out(T
) Ra , in(T

F (T ) 

יחס ההגברה לאתר חושב כממוצע של חמשת יחסי ההגברה שחושבו עבור כל אקסלורוגרמה.
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PGA-scaled

PGA-scaled

PGA-

Distance

for long

for short

original

)(km

)period (g

)period (g

)(g

ML

0.09

0.15

0.34

12.2

6.9

0.10

0.15

0.07

65.5

6.9

0.25

0.13

0.19

36.2

7.2

0.06

0.15

0.42

27.9

7.2

0.08

0.15

0.33

23.8

6.4

Source

El Centro (1940) - El Centro, Imperial

1

Valley EQ.
Yerba Buena Island (1989) - Santa Cruz

2

MTNS, Loma Prieta EQ.
Taft (1952) - Kern County EQ.

3

Petrolia (1992) – Cape Mendocino EQ.

4

Topanga (1994) – Northridge EQ.

5

טבלה  - 2אקסלרוגרמות לחישוב תגובת האתר במקטע .6

באיור  2מתואר ממוצע חמשת האקסלרוגרמות המותאמות בזמני מחזור קצרים וארוכים ביחס
לספקטרום בסלע במקטע .6

איור  –2ממוצע חמשת האקסלרוגרמות המותאמות בזמני מחזור קצרים וארוכים ביחס לספקטרום בסלע למקטע .6
הספקטרום בסלע חושב בשיטת .)Vs=2000m/s( PSHA
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 הרקע לכל מודל מתואר.המודלים השונים לתיאור שכבות הקרקע באתר מוצגים בטבלאות הבאות
.1 בטבלה

Model

Pipeline Section

Description

HD1

10m W.D. to CVS

Model HD1 in Geotec, 2017 (')נספח ג

HD2

10m W.D. to CVS

Model HD2 in Geotec, 2017 (')נספח ג

HD3

10m W.D. to CVS

Model HD3 in Geotec, 2017 (')נספח ג

HD4

10m W.D. to CVS

Model HD4 in Geotec, 2017 (')נספח ג

. – הרקע עבור המודלים ששימשו לחישוב תגובת האתר3 טבלה

Description

1

Number
1
2
3
4

2

5
6

3

7
8

4

Half Space

9
10

z(m) dz(m) U.W (kN/M^3)
0.00
2.00
2.0
18.0
2.00
5.00
3.0
18.0
5.00
11.00
6.0
18.0
11.00
15.00
4.0
17.0
15.00
23.00
8.0
17.0
23.00
38.00 15.0
18.0
38.00
61.00 23.0
18.0
61.00
211.00 150.0
20.0
211.00
391.00 180.0
20.0
391.00
22.0

Vsm ax(m /s)

Modulus & Damping curves

600
600

Rock (Idriss)

600
460

G-Sand (Seed & Idriss) - Upper Bound
D-Sand (Seed & Idriss) - Lower Bound

460
550

Rock (Idriss)

550
1200

Rock (Idriss)

1200
1900

Rock (Idriss)

. בסקר הגיאופיסי של גיאוטקHD1  מודל המבוסס על מודל קרקע. לאנליזה דינמיתHD1  – מודל4 טבלה
Description

1

Number
1
2
3
4

2

3
4

5
6
7
8

5

Half Space

9
10

z(m) dz(m) U.W (kN/M^3)
0.00
2.00
2.0
17.0
2.00
5.00
3.0
17.0
5.00
8.00
3.0
17.0
8.00
11.00
3.0
18.0
11.00
15.00
4.0
18.0
15.00
35.00 20.0
17.0
35.00
55.00 20.0
19.0
55.00
205.00 150.0
20.0
205.00
405.00 200.0
20.0
405.00
22.0

Vsm ax(m /s)

Modulus & Damping curves

420
420

G-Sand (Seed & Idriss) - Upper Bound
D-Sand (Seed & Idriss) - Lower Bound

420
650

Rock (Idriss)

650
360
710
1200

G-Sand (Seed & Idriss) - Upper Bound
D-Sand (Seed & Idriss) - Lower Bound
Rock (Idriss)

Rock (Idriss)

1200
1900

Rock (Idriss)

. בסקר הגיאופיסי של גיאוטקHD2  מודל המבוסס על מודל קרקע. לאנליזה דינמיתHD2  – מודל5 טבלה

 הנדסת רעידות אדמה- עמוס שירן בע"מ
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Description

Number
1
2
3

1

4
5
6
7
8

2

Half Space

9
10

z(m) dz(m) U.W (kN/M^3)
0.00
2.00
2.0
18.0
2.00
5.00
3.0
18.0
5.00
10.00
5.0
18.0
10.00
20.00 10.0
18.0
20.00
35.00 15.0
18.0
35.00
55.00 20.0
18.0
55.00
80.00 25.0
18.0
80.00
150.00 70.0
20.0
150.00
300.00 150.0
20.0
300.00
22.0

Vsm ax(m /s)

Modulus & Damping curves

670
670
670
670

Rock (Idriss)

670
670
670
1300

Rock (Idriss)

1300
1900

Rock (Idriss)

. בסקר הגיאופיסי של גיאוטקHD3  מודל המבוסס על מודל קרקע. לאנליזה דינמיתHD3  – מודל6 טבלה
Description

Number
1
2

1

3
4
5
6

2

7
8

3

Half Space

9
10

z(m) dz(m) U.W (kN/M^3)
0.00
2.00
2.0
18.0
2.00
5.00
3.0
18.0
5.00
15.00 10.0
18.0
15.00
45.00 30.0
18.0
45.00
84.00 39.0
18.0
84.00
119.00 35.0
19.0
119.00
169.00 50.0
19.0
169.00
249.00 80.0
20.0
249.00
389.00 140.0
20.0
389.00
22.0

Vsm ax(m /s)

Modulus & Damping curves

650
650
650

Rock (Idriss)

650
650
850

Rock (Idriss)

850
1200

Rock (Idriss)

1200
1900

Rock (Idriss)

. בסקר הגיאופיסי של גיאוטקHD4  מודל המבוסס על מודל קרקע. לאנליזה דינמיתHD4  – מודל7 טבלה

 הנדסת רעידות אדמה- עמוס שירן בע"מ

7
באיור הבא ,מוצגות תוצאות ההגברה עבור המודלים מתוך הסקר הגיאופיסי העדכני .כמו כן,
מוצג ספקטרום ההגברה לתכנון התוואי במקטע  .6כפי שניתן לראות ,ספקטרום ההגברה
שנלקח לתכנון במקטע  ,6מכסה את ספקטרומי ההגברה של המודלים ע"ב הסקר הגיאופיסי
(למעט בזמן מחזור הגדול מ 1.5-שניות ואינו רלוונטי לתכנון הצינור) .לפיכך ,אין צורך לעדכן
את ספקטרום ההגברה לאור המידע מהסקר הגיאופיסי העדכני.

איור  – 3הגברה ספקטראלית עבור המודלים מתוך הסקר הגיאופיסי העדכני .בקו שחור עבה ,ספקטרום ההגברה
לתכנון תוואי מקטע  6ובקווים צבעוניים ספקטרומי ההגברה עבור כל מודל שנמדד באצעות יחס גלי  Sלגלי  Pע"י
גיאוטק באתר.

עמוס שירן בע"מ  -הנדסת רעידות אדמה

נספח ב -סקר גיאופיסי בסביבת מתקן CVS
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ABSTRACT
At the request of TMNG co. (Tahal Group) Geotec Engineering & Environmental
Geophysics Ltd carried out a geophysical survey at the coast of Dor. The
Geophysical measurements included:


Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW);



Ambient noise measurements.
A new gas pipeline is planned to go through the coast of Dor and the

purpose of this geophysical survey is to collect data for a preliminary geological
& engineering investigations. The survey was carried out on August 20, 2017.
Figure 1 shows Location of MASW lines and Seismic Measuring sites.
The MASW measurements were conducted along two lines in a length of
69 meters each. The East line is located on alluvial sediments and the West line
on an outcrop of calcareous sandstones "kurkar". Rayleigh surface waves were
measured allowing the calculation of shear wave velocities of the Vsv type
(vertical polarization).
The ambient noise measurements carried out at 4 locations to assess the
1-D model in the coast of Dor.

1. MASW method
1.1. Data acquisition
The Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW) method is used to
measure dispersion of surface wave velocities of Rayleigh & Love (separately),
which enable the calculation of shear wave velocities vertical (SV) and horizontal
(SH, horizontal polarization), respectively.
In this survey Geotec used the analysis of Rayleigh waves (only) to
calculate the vertical shear wave (Vsv) velocities.
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The method is efficient to a depth of some 30 meters and is not affected by
inverse seismic velocities (upper layer is characterizes by higher seismic velocity
than the underlain layer).
Measurement

Ambient noise measurement
Sites
MASW lines

Figure 1. Location of MASW lines and ambient noise measuring sites.
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The location map of the survey is shown in Fig. 1 including the two MASW lines
and the ambient noise measurements. Table 1 shows the coordinates of the
lines. Fig. 2 shows pictures taken at the sites of the seismic MASW lines at the
Dor coast.
To record surface waves (Rayleigh) we have used 24 vertical, 4.5 HZ
geophones, with a distance of 3 meters apart. The seismic source was a sledge
hammer of 10 kg mass hitting a metal plate, vertically. Every line was shot using
two offsets: the first one at distance of 10 meters from the first geophone of the
spread and the second one, at distance of 11.5 meters. Such methodology
allows the increasing resolution of the method. In both MASW lines the offset
shots were executed at the south.

Table 1. Location of the MASW lines.
Site name
MASW_E start
MASW_E centre
MASW_E end
MASW_W start
MASW_W centre
MASW_W end

Israel TM Grid
East
North
192989.34
192986.9
192984.79
192858.57
192856.58
192854.64

722922.03
722956.42
722990.71
722861.09
722895.49
722929.98

Elevation
[m] a.s.l
2.55
2.55
2.6
4.47
4.62
4.72

Seismic equipment: The recording system was 24-channel Seismograph
Mod.16SG24-N, 24 Bit (Fig. 3) and 4.5Hz vertical Geophones (PASI, Italy). The
seismic energy source was 10 kg. Sledge hammer.
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Figure 2: MASW spread on Alluvium sediments, a view from south to north (a).
MASW spread on the calcareous sandstones "kurkar" outcrop, view from south
to north (b).

Field acquisition geometry & parameters:


Spread length – 1st to last geophone is 69 meters;



Geophone interval 3 meters (due to two offsets, actually is 1.5m);



Number of geophones (channels) – 24;
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 Far offsets shots at 10 and 11.5 meters south of the nearest geophone ;


Record length 1024 milliseconds;



Sample rate 1 millisecond;



Each record consists of 10 shots.

Figure 3. The recording system (1) and the 4.5Hz vertical geophones used (2).

1.2 Processing and results
The processing of the seismic surface waves and shear wave conducted using
the winMASW ver. 6.0 software of Eliosoft. The MASW processing is based on
the inversion of Rayleigh waves. The calculation of vertical shear wave velocities
from Rayleigh wave is done by different inversion for each offset shot and
combined inversion for both offsets shots (10 and 11.5 meters) as so, the
resolution is significantly increased. The depth of interpreted seismic data is 30
meters and more; and free of the inverse velocity problem. In addition to the
shear wave velocities from Rayleigh waves, the integrated processing enables
the estimation of longitudinal wave velocity Vp, density, Poisson's ratio and other
dynamic elastic modules (shear modulus, Young and Bulk).
Data Processing included:


Applying of different filters to eliminate ambient noise.
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Spectrum analysis of surface waves records with generation of dispersion
curves.



Picking of dispersion curves to extract dispersion curves of shear waves
(Sv).



Using the inversion to calculate shear wave velocity model in accordance
to the appropriate dispersion curves which fit the picking.
Figures 4 and 5 shows the results of MASW Processing of Rayleigh wave

on the two lines – one, on the alluvium sediments and the second one, along the
calcareous sandstones "kurkar" ridge.

Fig. 4: MASW data obtained at two lines at the Coast of DOR
Line 1 Row data of Rayleigh waves (a) and spectrum of Rayleigh waves (b)
Line 2 Row data of Rayleigh waves (c) and spectrum of Rayleigh waves (d)
(1a) Imaging Dispersion of basic mode
(1b) Imaging Dispersion of 3rd mode
(2) Dispersion curves which are input data to inversion of surface waves.
(3) The model best fit to dispersion curves.
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a

b
Fig. 5:
(a)

Results from the MASW line 1 on the alluvial sediments. Integrated
inversion for Rayleigh waves.
(b)
Results from the MASW line 2 on the kurkar.
The results shown on the upper left side are the dispersion curves
along the line; on the lower left side the fittest model (blue line) along
the inversion and on the right side are the shear wave velocity as a
function of depth (related to the mid point of the MASW line).

G E O T E C E N G I N E E R I N G & E N V I R O N M E N T AL G E O P H Y S I C S L T D .
P . O . B 2 5 0 3 1 R I S H O N L E Z I O N Z I P C O D E 7 5 0 2 5 0 1 , I S R AE L
T E L : + 9 7 2 - ( 0 ) 3 - 9 5 1 6 7 7 0 , F AX : + 9 7 2 - ( 0 ) 3 - 9 4 1 2 1 5 0
E - M AI L : G E O T E C @ G E O T E C . C O . I L
WEB SITE: WWW.GEOTEC.CO.IL

8

The results obtained after processing and interpreting of the seismic data from
the two MASW lines are shown in tables 2 and 3.

Table 2. Results of the MASW survey along the line MASW_E located in alluvial
sediments, shear wave (V SV ) velocity of the Rayleigh mode (Best model)
*) presumably, with respect to geological data
Point name

Geological
Layer
*)

Depth
range,
m

V SV ,
m/s

Vp,
m/s

Density
calculated,
g/cm 3

Poisson's
Ratio

MASW_ E
0 – 0.9
81
137
1.58
0.23
0.9 –
119
206
1.67
0.25
2.7
clay
2.7 –
147
249
1.72
0.23
5.2
clay
5.2223
476
1.87
0.36
18.0
clay
18.0263
536
1.90
0.34
20.1
kurkar
More
739
1628
2.17
0.37
than
20.1
Table 3. Results of the MASW survey along the line MASW_W located in the
kurkar area, shear wave (Vsv) velocity of the Rayleigh mode (Best
model)
clay
clay

Point name

Geological
Layer
*)

Depth
range,
m

V SV ,
m/s

Vp,
m/s

Density
calculated,
g/cm 3

Poisson's
Ratio

soil
kurkar

0 – 0.6
0.6 –
48.6
More
than
48.6

91
751

245
1744

1.71
2.19

0.42
0.39

1419

2364

2.26

0.22

MASW_ W

kurkar

653
Vs 30
*) presumably, with respect to geological data
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2. Ambient noise measurements
2.1. Data acquisition
Ambient noise measurements are conducted using the CMG-6TD (Güralp
Systems) seismometer. The CMG-6TD is an ultra-lightweight digital three-axis
seismometer consisting of three sensors in a sealed case, which can measure
the north/south, east/west and vertical components of ground motion
simultaneously. Each sensor is sensitive to ground vibrations over a wide
frequency range 0.033 – 50 Hertz. A built-in 24-bit digitizer converts ground
movements to digital data at source with maximum fidelity. Accurate timing
information can be taken from a GPS unit connected to the 6TD through a
breakout box.

For seismometer configuration, real-time acquisition and

monitoring Scream 4.5 software of Güralp Systems was applied.
In order to estimate the 1-D subsurface model at the investigated area
ambient noise measurements were carried at 4 stations. The locations of
measurement points are shown in Figure 1. Coordinates of the measurement
points are summarized in Table 4.

Table 4. Measurement points locations.
Site
name
HD1
HD2
HD3
HD4

Israel TM Grid
East
North
192346
722092
192426
722085
192830
722128
192509
722070

Elevation
[m] a.s.l
1.31
1.46
2.54
1.64

Figure 6 displays examples of measurements at locations.
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Figure 6. Photograph of the HD3 measuring site.

2.2. Data processing
The basic criteria is to choose the minimal time window. We have concluded that
at sites with fundamental frequencies below of 1 Hz we should use a record of
60 sec. To study the characteristics spectra of the ambient noise signals we
compute Fourier spectra and spectral ratios. At sites with significant site effects,
the spectral amplitudes of the two horizontal components will differ only within a
certain limited frequency band, probably at the neighborhood of the resonance
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frequency. At a site with no site effects, the amplitude spectra of the H and V
components of the ground motions are of the same level throughout the
spectrum.

2.3. 1-D Analytical model
Figure 7 displays average Fourier spectra for two horizontal and vertical
components of ambient noise recorded and H/V average spectral ratios at all
sites investigated.
It can be seen that at points 1, 2 and 4 the amplitudes of EW and NS
horizontal components exceed the vertical one at the frequency of 0.8 Hz and in
the frequency range 1.5-3.0 Hz indicating amplification of ground motion at these
frequencies.
Horizontal-to-vertical spectral ratios at these sites exhibit amplification about 2 at
frequency 0.8 Hz and 2-3 in the frequency range 1.5-3.0 Hz.

At site 3 the amplitudes of EW and NS horizontal components exceed the
vertical one at the frequency 1.2 Hz and in the frequency of 2.2 Hz indicating
amplification of ground motion at these frequencies.
Horizontal-to-vertical spectral ratios at that site exhibit amplification about 2 at
frequency 1.2 Hz and 2.5 in the frequency of 2.2 Hz.
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Figure 7. (a) Average Fourier spectra of horizontal and vertical components
from ambient recorded and (b) H/V average spectral ratios.

Figure 7. Continuation

G E O T E C E N G I N E E R I N G & E N V I R O N M E N T AL G E O P H Y S I C S L T D .
P . O . B 2 5 0 3 1 R I S H O N L E Z I O N Z I P C O D E 7 5 0 2 5 0 1 , I S R AE L
T E L : + 9 7 2 - ( 0 ) 3 - 9 5 1 6 7 7 0 , F AX : + 9 7 2 - ( 0 ) 3 - 9 4 1 2 1 5 0
E - M AI L : G E O T E C @ G E O T E C . C O . I L
WEB SITE: WWW.GEOTEC.CO.IL

13

Figure 7. Continuation
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H/V spectral ratio from ambient noise technique (Nakamura, 1989, 2000) is used
to delineate the fundamental resonance frequency of the subsurface and its
correspondent amplification. Also H/V spectral ratios are transfer function of
local surface ground.
Detailed comparison between the analytical transfer function, calculated by
SHAKE (Schnabel et al., 1972) and experimental transfer function obtained by
ambient noise measurements allows evaluating of S-wave velocity and sediment
thickness for 1-D models of the subsurface.
Table 5 presents the optimal 1-D model for all investigated sites. Density and
damping in the different lithological units were chosen on the base of literature
sources and from our experience.

Table 5. 1-D subsurface models.
Site
name

HD1

Layer
1
2
3
4

Half-space

HD2

1
2
3
4
5

Half-space
HD3

1
2

Half-space
HD4

1
2
3

Half-space

Thickness
m

Vs
m/sec

11
12
38
330

8
7
20
20
350

80
220


600
460
550
1200
1900
420
650
360
710
1200
1900
670
1300
1900
650
850
1200
1900

84
85
220


Density Damping
gr/cm3
%
1.8
1.7
1.8
2
2.2
1.7
1.8
1.7
1.9
2
2.2
1.8
2
2.2
1.8
1.9
2
2.2

3
3
3
1
3
3
3
2
1
3
1
3
2
1
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3. Conclusion
On 20 August 2017, Geotec Engineering and Environmental Geophysics LTD
conducted a Geophysical survey at Leviathan Gas Pipe Line Site at the Coast of
DOR on behalf of TMNG Member of TAHAL Group. The survey consisted of two
methods for different goals:
 MASW method to calculate the alluvium sediments and
calcareous sandstones "kurkar" shear wave velocities;
 Ambient noise measurements to assess 1-D model for all 4
investigated sites.
1. Results of the MASW lines data interpretation showed:


The shear wave velocity of alluvium sediments between 80 – 260
m/sec.



The shear wave velocity at the kurkar outcrop down to a depth of 40
– 50 meters varied between 750 - 800 m/sec. Deeper layer is
characterized by the shear wave velocity of 1400 m/sec.



This survey show that surface wave penetration can reach as deep
as 35 – 45 meters.

2. Optimal 1-D model was calculated and shown in table 5 by comparison
between the analytical transfer function, calculated by SHAKE (Schnabel et al.,
1972) and experimental transfer function obtained by ambient noise
measurements. Two values of shear wave velocities were calculated:


1200 m/sec. at a depth range of 55 – 169 meters and a thickness of
220 – 350 meters



1900 m/sec. at a depth range of 300 – 405 meters

It is worthwhile to point out that we have no indicative way to conduct a
stratigraphic correlation and to advice which geological formation is
mapped. Nevertheless, the geophysical layering i.e. the 1D model
interpreted in this survey is of high quality and most reliable.
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עמוס שירן
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הנדון :השפעת הדרישות של המכון הגיאולוגי על הסיכון הסיסמי
תיאור
בוצע מחקר פרטני ליצירת ספקטרום התגובה לתכן עבור פרויקט לוויתן לאזור דור-נחשולים.
ספקטרום זה ,של  2%היתכנות לתקופת חזרה של  50שנה (אירוע אחד ל  2475שנה) ,מהווה
קריטריון בסיסי לתכנון אצל הדיסציפלינות השונות.

קריטריון ניתוח לרעידת אדמה
תאוצת הקרקע אשר לקחה לצורכי אנליזה מבוססת על הנתונים הבאים:

העומס נבדק לגבי מכלולי צנרת והצנרת המקשרת עבור "( 32גז טבעי) ב DVS
העומס נבדק לגבי מכלולי צנרת והצנרת המקשרת עבור "( 6קונדנסט) ב DVS
תוצאות





אנליזת צנרת עבור גז מייצרת עומס מקסימלי של Stress ratio=54%
אנליזת צנרת עבור קונדנסט מייצרת עומס מקסימלי של Stress ratio=54%
אנליזת תמיכות בטון עבור צנרת מייצרת עומס מקסימלי של stress ratio=21%
אנליזת תמיכות מתכת עבור צנרת מייצרת עומס מקסימלי של stress ratio=45%

ניתוח התוצאות
הצנרת ומכלול התמיכות מתוכננות לעמוד בפני העומסים הצפויים וישנה יתירות ביכולת עמידות
המערכת.
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נוהל טיפול בפסולות באתרי הקמה יבשתיים – פרויקט לוויתן

כללי

.1

מטרת הנוהל הינה להגדיר את אופן הטיפול בפסולות באתרי הקמה יבשתיים בפרויקט לוויתן .נוהל זה כולל  :הנחיות
לסימון וסיווג פסולות ; סדר הפעולות והרישום הנדרש בעת שילוח פסולות מהאתר ; הנחיות לתיעוד השילוחים בהתאם
לסוגם.

תחולה

.2

נוהל זה חל על כלל הפסולת הלא מסוכנת המשולחת מאתרי ההקמה היבשתיים של פרויקט לוויתן.
במידה ותימצא באתרי הקמה פסולת המוגדרת כפסולת מסוכנת ,היא תופרד ותאוחסן בנפרד ותועבר לאתר מאושר.

אחריות

.3
.I

מעקב אחר יישום הנוהל הינו באחריות מנהל פרויקט לוויתן או הממונה מטעמו.

.II

ביצוע הוראות הנוהל בכל אתר הקמה הינו באחריות מנהל ההקמה של האתר.

.III

רישום ותיעוד הפעולות בכל אתר הקמה הינו באחריות אחראי איכות סביבה של האתר ,מטעם קבלן ההקמה.

סיווג ומיון פסולת

.4
.I

סוגי הפסולות הצפויים להימצא באתרי הקמה יבשתיים הינם  :פסולת בניין ,גזם ,עודפי עפר מחפירות ,משטחי
עץ ,פסולת ביתית כתוצאה מנוכחות עובדים בשטח ,אריזות ריקות של חומרים מתכלים ,שאריות חומרי גלם
(מתכות ,צבע ,וכד').

.II

פסולת שתימצא באתר ההקמה לפני העלייה לקרקע תטופל אף היא בהתאם לנוהל זה.

.III

לכל סוג פסולת יוגדר איזור איסוף נפרד ובו יותקן שילוט המורה על סוג הפסולת המיועד לאיסוף באותו איזור.

.IV

באתר ההקמה תבוצע הפרדת פסולת הניתנת למיחזור ,כגון :ברזל ,עץ ,אריזות.

.V

מיכלים ריקים של חומרי בניה כגון שקים ,פחי צבע וכד' ייערמו במרוכז בנפרד ויוחזרו במידת האפשר ליצרן.

.VI

מיכלים ריקים שלא יושבו ליצרן יפונו עם פסולת הבניין.

.VII

פסולת בניין המיועדת לפינוי תיערם בערימות באזור ייעודי שיוקצה לכך.

.VIII

פסולת ביתית תיאסף במכלי אשפה סגורים המיועדים.
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פינוי ושילוח פסולת – כללי

.5
.I

שילוח הפסולות ,לפי הסוגים השונים ,יבוצע אל אתרים מורשים לקבלת סוגי הפסולות הרלוונטיים ,ע"פ הסכמי
התקשרות בין חברת נובל אנרג'י לבין אתרים אלו.

.II

כל פעולה של פינוי פסולת מכל סוג תתועד בטבלה הכוללת רישום של כל פעולות פינוי פסולות מן האתר ,בהתאם
לנספח  1של נוהל זה .הרישום בטבלה יכלול תיאור של הפסולת המסולקת ,לרבות יעד הפינוי ומספר רכב
ההובלה.

.III

טבלת הרישום תישמר בתיק פסולות של אחראי איכות סביבה באתר ההקמה ועותק סרוק של הטבלה העדכנית
יועבר אחת לחודש אל מנהל/ת איכות סביבה של הפרויקט.

.IV

פסולות המוגדרות כפסולת לא מסוכנת ישולחו ויתועדו בהתאם לסעיף  6לנוהל זה.

.V

במידה וקיים ספק באשר לסיווג הפסולות ,יש לפנות להתייעצות אל אחראי חומרים מסוכנים ופסולות של חברת
נובל אנרג'י מדיטרניאן.

פינוי ושילוח פסולת לא מסוכנת

.6
.I

שילוח פסולת לא מסוכנת יכול להתבצע ע"י עובד הבקי בפרטי נוהל זה והוסמך לכך ע"י אחראי איכות סביבה של
אתר ההקמה.

.II

כל משלוח פסולת לא מסוכנת מאתר הקמה יבשתי (למעט פסולת ביתית) מחויב בתעודת משלוח בהתאם לנספח
 2לנוהל זה.

.III

טרם פינוי הפסולת מהאתר תתבצע ביקורת ,ע"י אחראי איכות סביבה של אתר ההקמה או מי שהוסמך לכך
מטעמו ,בהתאם לנספח  3לנוהל זה.

.VI

בעת העברת המשלוח לידי קבלן הפסולת ,יקבל משלח הפסולת מהקבלן המבצע קבלת פינוי המאשרת את
הפעולה .בקבלה המאשרת את הפינוי יפורטו הכמויות וסוגי הפסולת שפונו (לדוגמא :ארגז אחד של פסולת ברזל
בנפח  6מ"ק ,מכולת אשפה של פסולת ביתית בנפח  20מ"ק ,וכד').

.VII

משלח הפסולת יבדוק את הקבלה ויוודא כי ישנה התאמה בין פרטי הקבלה לבין הפרטים בתעודת המשלוח.
במקרה של אי-התאמה תבוצע בדיקה חוזרת של כמות הפסולת וסיווגה .במקרה של תאימות ,משלח הפסולת
ימסור לידי קבלן הפסולת עותק של תעודת המשלוח החתומה.

.VIII

התיעוד הרלוונטי (טפסי ביקורת טרום פינוי ,תעודות משלוח חתומות ,קבלות של קבלן הפסולת) יישמר בתיקיית
מעקב פסולת באתר .עותק סרוק יועבר אל מנהל/ת איכות סביבה של הפרויקט.
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נספח  : 3טופס ביקורת טרם שילוח פסולת
טופס זה הינו חלק מנוהל שילוח פסולת מאתרי הקמה יבשתיים  .מטרת הטופס היא לתת כלים לביצוע שילוח נכון של פסולת חומ"ס
ופסולת שאינה חומ"ס .לאחר סיום הכנת הפסולת למשלוח וטרם ביצוע המשלוח בפועל יבצע אחראי איכות סביבה של האתר או אחראי
השילוח בדיקה לפי טופס זה .יש להקיף בעיגול את התשובה המתאימה לכל סעיף.

שם אחראי איכות סביבה  /אחראי השילוח המבצע__________________________

תאריך_____________

.1

האם ניתן להבחין בנזילות?

כן  /לא

.2

האם המיכלים/אריזות בשימוש תקינים ושלמים (ללא סדקים ,חורים וכו')?

כן  /לא

.3

האם המיכלים/אריזות של הפסולת המשולחת סגורים ומאובטחים בצורה נאותה?

כן  /לא

.4

האם כל הסימונים על המיכלים/אריזות רלוונטיים לצורך משלוח זה (הוסרו סימונים ישנים במידת הצורך)?

כן  /לא

.5

האם כל הסימונים על גבי האריזות מכל צידי האריזות זהים ,תקינים וברורים (עבור כל סוג פסולת)?

כן  /לא

.6

לפסולת חומ"ס -האם קיימת מדבקת קבוצת הסיכון (יהלום) בסמוך לתוית זיהוי הפסולת?

כן  /לא

.7

לפסולת חומ"ס -האם מצורף למשלוח טופס הצהרה לפסולת מסוכנת?

כן  /לא

.8

לפסולת חומ"ס -האם מצורפת למשלוח תעודת משלוח חומ"ס?

כן  /לא

.9

לפסולת חומ"ס -האם מצורפים למשלוח גליונות בטיחות /כרטיסי בטיחות?

כן  /לא

 .10האם כמות וסוג הפסולת תואם את המצויין בניירת המשלוח הרלונטית?

כן  /לא

 .11האם הסימון ע"ג המיכלים/אריזות תואם את המצויין בניירת המשלוח הרלונטית?

כן  /לא

 .12האם קיימת הפרדה בין פסולות מסוגים שונים?

כן  /לא

 .13האם לעניות דעתך ולאור האמור לעיל ניתן לבצע את השילוח בביטחה ?

כן  /לא

במידה והתשובה לסעיף  1הינה "כן" עצור את ביצוע השילוח ובצע פעולות מתקנות עד שניתן יהיה להשיב על הסעיף ב "לא" ,תקןאת טופס הביקורת המקורי ע"י סימון איקס ( )Xעל התשובה החיובית והקפה בעיגול של התשובה החדשה.
במידה והתשובה לאחד או יותר מסעיפים  2-16הינה "לא " ,עצור את ביצוע השילוח ובצע פעולות מתקנות עד שניתן יהיה להשיב עלכל סעיפים אלו ב "כן" ,תקן את טופס הביקורת המקורי ע"י סימון איקס ( )Xעל התשובה השלילית והקפה בעיגול של התשובה
החדשה .בסעיף ההערות פרט את הפעולות המתקנות שבוצוע בהקשר לסעיף המתאים.

הערות:
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תנ"ס יבשתי 2#
נספח 6.5
תכנית שיקום נופי

נובל אנרג'י

פרויקט מאגר לוויתן
קטע צנרת חוף דור -שוחת נחשולים

תכנית שיקום נופי

פרק א :תיעוד מצב קיים

מרץ 2018

1

מבוא:
מסמך זה מתייחס לכלל עבודות הנחת הצנרת מהנחיתה בחוף במתחם ה CVS-ועד לחיבור
בשוחת נחשולים מזרח .התכנית כוללת את קו הגז וקו הקונדנסט.
להלן מוצג תיעוד המצב הקיים באמצעות תרשימים וצילומים לאורך תוואי הצנרת.
לצורך הצגת תוכנית מצב קיים ,קטע הצנרת "חוף דור -שוחת נחשולים" חולק ל 14-תאי
שטח.

בכל

אחד

מתאי

השטח

בוצע

תיעוד

המצב

הקיים

בשטח.

כל תא שטח מופיע בתוכנית נפרדת .על גבי התוכנית ישנן הערות המתייחסות למרכיבים
שונים כגון -צמחיה קיימת בשטח ,שטחים חקלאיים וסוגיהם ,ערימות עפר ,ערימות פסולת,
גדרות ,תשתיות וכו'.
בנוסף ,בכל אחת מן התוכניות של תאי השטח השונים מופיעים מספרים המייצגים את
מספרי תמונות .תמונות אלו יופיעו בגיליון תמונות שנמצא אחרי כל תוכנית -בהתאמה.

2

מפת מפתח ל 14-תאי השטח:

3

תיוברשבעומש
המשדבועמ
דטב
עיר תהר
מתד בפת
מתדדיבימ

טלפסט
רמת
ןיווכשייסומ
דלפת ייסומ
בע םיימ

הדתתבחרד
תטב
רום גהם
דגד בפג
דגדתיבות

טלפסט
רדג
כוחחכתיוסחת
תלפג יוסחת

בע םוות

רודחג םוחת
תלוסם
תגכרם

גיחבםתברחדת

תרמ תחבזת תרביכה תיגיה תירית סכיככל תליסה תבכרה.
תתרמ זלכה לס ייי לרס התזית

תרמ תחבזת סכיככל תליסה תבכרה

תרמ הנכפת תרביכה תיגיה תירית

תלא
קיטסמה
תלא
ת
לאסמה קיטסמה
קיט

ימא גחא
יגד יפג
יגדייימז

תטפלס
ריג
שמייסקימליז
יטפג ימליז

יע הממז

םמאמז

שגיא
מאי
טמייס

A

שימח
יט' 2

םמאמז
מאי
טמייס

חמש

םמאמז

יהי יאש
מלמ

חיקייייי
יסי

שימח
יט' 2

יהי יאש
מלמ
רמייגאשיז
יטמלא
קגשיא
יטמלא
יגםל
רמייגאשיז
יטמלא
קגשיא

גיייאקייייק

חמשמ
תלא
יטסמה

בימ בראיי ןשבככל בןבןא יאשיא

בימ הנכפי .במר זבאבד בכזפמ

בימ םאכבי בםאל ירנא .וכ באמ רבןב

בימ בזאמי ןשבככל שיבכ  .2במרב זבאבד בכזפמבד

בימ הנכפי .כןמ ןבבכל

A

במר תיכוםכ שאכא

בימ הנכפי ןתכאל יאככתב

בימ םאכד -בראי ןתכאל יאככתב ןשבככל שיבכ 2

תע המממ

מעדרע
ןמירס

תןפגס
לדו
שמררסקימגרמ
יןפו ימגרמ

ייתממ
תומירע
תפו

תומירע
תפו

ימע וכע
דוד תפו
דודייתממ
ליג יממ
ןלרג

כדקיתריד
יסת

תגע
קיןסמה
תגע
תגע
יןסמה קיןסמה
ק

וירתעקתירדק
שימכ
ין' 2

שימכ

םבמ םחנלד .וםח םימ ןווח.
צדחצ ריהוח ,תםליצ הרד םתוי וןוחחצ דפנ מח דםאונ

םבמ הנוםד .מילי אחצ דםןמיה .צלרצ דופד

םבמ הנוםד .דםוה למםח .יצהוצ ןיםוס

םבמ הנוםד .תרנצ םימ

יע הממש

A

תלא
קיטסמה

ומהכש יכומ
מוי
יסמיכא
יימש -לת
יסכולמש
תלא
קיטסמה

יוש

תטולס
דגס
כמככיקימלכש
יטוס ימלכש

ייימש

B

שמא סוא
גסד יוס
גסדייימש

ט
סכ ס
ככ
סכיכס
לומ

יותשק
ול
תדכגא
ימ ףכח
כסיל

וגקייכשג
יסי

יסמיכא
יוס

סיכיאקישכגק

A

אוךא פהקוז

טלתבי לך תנורא טה נוח לאטך

טבמ ראוטי .אלר לואלא )לבהל  ,(2נטך טהמ ווטור נלטך

B

טבמ הנופי ךתואל יאוותה

טבמ ראוטי ךתואל יאוותה .אנפא רוא לך פאנ"ז

טנוח פלב ואוךא פהקוז

עמא סוא
מסד בפס
מסדייבמנ

תרפרס
רמס
כמכככקימרכנ
ירפסימרכנ
בע הממנ

ם ונ

סכר
ככסכס
רומיכס

ומקיבכעמ
יסב

תרא
קירסמה

סיכבאקבעכמק

רממ המכרק .ועעו נמהכז כורממו הנק רוכמ ררזממ .מור וכמומ ררעממ

רממ רהממ קעממ רעממק .הכ רומ ומכק

רממ עומככצ ומכצ-רעממ מור קוכמומ ,ררמכממכ עכממ וממש רר' 2

הכ רומ ומכק רממ רהממ קעממ המכרק .רמזכמ עמ כורממו הנק רוכמ.

רממהמכרק .ערכה נשמ

רממ המכרק .ונמו כרוכממ רממ

רלטעש
רעצ
רוייבפרועיע
ולטצ רועיע
לע קווע

רוחות קזפ
עריצל רע
פרעצ

תלעת
זוקינ

ןות צטת
עצל לטצ
עצלורלוע

רעצ
צטת

רעצ
צטת

רעצ
צטת
תלעת לויע
זוקינ טועיש

טעפוליןע
ושל

רו
זיצ לע רעצ
רעצ
לשו
שיבטת צטת
צטת
ן
וציתרת טטישפ

רעצ
צטת
וציתרת

צרילתפלןיעפ

יימ ונצנק .רבזצת חמ צוימבר הנק יוצב .ירב תשר

יימ התציק חובצצל יראת קיבה

יימ התציק .רבזצת חמ צוימבר הנק יוצב .ירב תשר

קי
תשיא
תיאי

צריתעהתןיךה

תיייע

ךצד
ירתימ
עתאע
זיקינ

ללתאו
רךצ
ניייבהריאימ
ילתצ ריאימ

רשצ
ןויב

ןיע צשע
ךצד תתצ
ךצדירתימ

הנזה
איןזה
צשע

שךהיתיןך
יות

תציייע
תליאע

לשא

תע קיימ

ריצ
זיקינ

נצמ

רךצ

תצייע
תליאע

צ
רצךשע

קזימ .ליניצ
את

צ
רצךשע

ריתיע זה
נאקהרךצ
אליצד

צ
רצךשע

תבמ תחליה בש תבבל הרםלמ תמימ שיבחל השחלה שוול-םילושחנ.

תבמ תבלבה שתולל המוותח

תבמ ולותה שתולל המוותח .לוה תבובו וילנ תתחלי

תבמ רנוםה .יתתומ ,היםומ שבחמ ללמ ובחמ ללמ ששחווש בםםומ

רימדחשדןמעש
טעשודמןע
ושד

תוומח

ןוח רטח
ערד דפר
ערדוידומ

ד
ועירדומ

דע קוומ

דומע
טולמש

זוקמנ

קלפלש
רער
ןוממבשיולממ
ולפר יולממ

תוומח
דומע
טולמש

רטר
ןשמב

A

B
דומע
טולמש
טעש
תקלקו

העמ החרזמ

B

שרד קנפלמ -הסחנמ להקמר

העמ הברעמ

A

בההש זדהל הדשמ זאלקח

צרטעמשעןטךש

טךצטמומ
ןצט

ךצד
חרעומ

עע ווומ

ךצד
חרעומ

טלתלש
מךצ
תוטטבשרולטמ
חלתצ רולטמ

רונטצ
חמתמ

חטשמ
ןשטב

טטצמ
ערו
טןטוךט

עחטך
טולטש

טטצמ
ערו
טןטוךט
תלטלמ
טמךחו
ערומ

חשע
רעוצ
טטצמ
ערו
טןטוךט
תלטלמ
טמךחו
עצוחמ
ערומ
ןצב
חומ

תלטלמ

ךצד
טלתלש

ןומ צטמ
ךצד עתצ
ךצדחרעומ

ןצטטומ
ךצד עתצ

טךשחעטןך
חשע

טעצ

עחטך
טולטש

רימ רחליה שוולל המוווח

רימ הנוםה .ולחרומ ונל ונוושמ ויררומ

רימ ולורה ששחוול שיחל השחלה שוול-םילושחנ
רלמי ימול ולול רמשמ םווש

רימ ששחוול הלול ושיחל השחלה שוול-םילושחנ
רהו וונשמ

רימ הנוםה ששחוול רימ ויוווו ולוומ רוויוחנ

יצנית םצמ
םפיסלצמ
חותייי

ךתדםיעצמ

עתצםר
עפת
תבחר
םיעצמ

ךתד
עפת

צרך סצםיס
עתצםיר
עפת

חתיוצמ

תייערהעחיךה
וךהםעיחך
םלע

ךתד
םיעצמ

עע מצצמ

צרך
סצםיס
צרך
סצםיס
םוימ

ועת
םרכר

תלו םע'
הומצה

םלע
לחימךי

םלע
לחימךי
וךת

וךת
רבימ
התכחר

עתימעינ
נצ

לספיל
וךת
כצייסהיציימ
םספת יציימ

חתיוצמ

וךתורצמ
חתי

חצר תור
ךתד עפת
ךתדםיעצמ

ויתר
עיצמ-
יל מצצמ

מי
םרב
עציצ

םלע
לחימךי

מי
םרב
עציצ

םצכיצ
םצמ

וךת
רבימ
התכחר

בממ בחעיר ןררעל רארררו .הר באי רוןו

בממ ברעמר .במר רמרהםר

בממ ןווררל םערד -ברעמ

יויו רןא רבטמוה ןררעל רדםע

בדרמ בוד

בממ מנרםר .רוחרע בדרםע

בדרמ .ערי ברעוא ריהור

בממ ןווררל רירע מטברל ןמרבא ומוי  4רומוי
רדויר ןםרע-םיירןוד

קסש

קדש
שישק

ררלי
שקקל

ירלשי קרב
קרלסטרש
םקיששל

קרשר
תלא
קסטרש

ראדר
קשס

סר קא
י
רדי שא
ירקי לא
ע ער סש
שר

רדי יקא

דידקיערב

עע שררב

קידיד
ערב

תסרלט
רדי
כרששסשירלשב
קסרי ירלשב
קעי
לעשל

םרא יקא
דיד ערי
דידקיערב
שרםשי
קרב
קרכלר
קרב

דיד
ערי

קטע
תםששדש

קדשקעשםד
קטע
םישקרב

עירקא
ערי
ישםא
קיערב

יישעאשעםשדש

רבמ האחרי ךאחאל יםחחאו .רמר אבחקהח
ררראב חראורחם רפא ררזאו

וובחא רות

רםקס רות

רבמ האחרי ךאחאל יםחחאו .אוזחא םוחת,
בח ראורחם רפא חרםקנות םחנות

רוכךו רות

א

רבמ האחרי ךאחאל יםחחאו .ררחה רםו הבחי ,םךמ ןורחס

ראורחם רפא חפןחךם

עע קבבב

זמבקעעמ
שנ

תספעט
דךש
תבששטקיבעשב
תספש יבעשב
תיבמ
במך
סבתשט

רעש
תמתמ

קתסטבק
עתששד קדךש
תששששמ
ךיששבב
במךשמ
סבתשט
עתשך
טעפשט

תששזשמ
תרתע

יבש
זבקשנ

קש
מקרששמ
תשך
ירשששע
עטעפשט
ךשד
תיעבב
קש תמת
עבעב

יבמ
תשרמ
טע
רסק

יבמ
שרמ

תטע
תישקךש

יששרבב

יבמ
תשרמ
טע
רסק

קשמקרששמ
דעשב

עתשך
תרתע

ךשד
תיעבב

ךשד
עפש

ךשדתיעבב
עבתספעט
תקששימ

תשב

יבזששקרקבק
יבזשש 90
דעשב.
תמבעט
תפשעב
ת"

תששי
יששר

יבמ שרמ
ךשד עפש
ךשדתיעבב
רעש
תמתמ

רךקתעשיך
תטע

יתתבמ
ישש

שישעמקעישךק

טימ עתסטה עתסתב הרססתב .לטסע מעפסט ,תתסוסר לקטע

טימ עתסטה עתסתב הרססתב .תססתסר ,לטסע מעפסט
שס רשקסתר יקתססע

קלת טרתר

טימ עתסטה עתבססט תליר הטעלבה סטרשט הטבה

לטסע מעפסט ,לטסע לקטע ,שס טרל
לבעב סיבר תקר

טימ עתסטה .ליבר סברע סבטסט

קתססע הקשבה יעסב יסטסב עיבר תקר עטמל קסש

רע המממ

אינא
קדפק
הממיא
קדנק
רךמא
הס5096-9
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בלס

וישא
יררממ
תהלמפסרט בלס

דךו
בא השררא
ו
ררמלמפסרט
תה

ששמב
יט' 4

תטפלס
דךו
שמררמקרמלרמ
יטפו רמלרמ

ידרמ

רירך
יביל

ברו

שמא ובא
ךוד רפו
ךודיררממ
שורב
דךו

ךוד
רפו

במימ תלא קיטסמה
לתרוד קדךו
ךוד
רפו

יורב
י

יסר
תשרהךר

ךודיררממ

ורב .לת
יררשך

שמ
א ובא
לשננרא

רויא רפו
רפטרלא

בךקיררשך
יסר
רמנרו

וררראקרשרךק

ךוד
רפו

במימ תלא קיטסמה
לתרוד

ידרמ

A

ב
לשמסי ירשמ
א ובא

חתס עתיחג .רמגר גהגג הווחר ,דחיע
גשב ,דחיע טוחיס ,תרו תשר יתתיש

דחיע חרמ התיג יתרו תשר

חתס עתיחג ךריתל גריירו .עתל דגת חחזתמ ךחסד רתיהעי

שומו רךר גחטסוה ךריתל גהעת

גהגג הסיעור

חתס עתיחג ךריתל גריירו .תור תשר חחדתת תתישוב ישומו רךר
חטסוה חחזתמ תוחיע ךהעת

A

דחיע חרמ התיג .רהךוגסיטוב

מיתשר רהךוגסיטוב

שסמ חיוס ךתור תשר
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הנחיות לביצוע עבודות ההקמה והשיקום
 .1פעולות מקדימות לעבודות העפר
 מדידה וסימון  -איתור ,סימון ומדידה של האתר ,כולל דרך הגישה. שימור/כריתה /העתקת עצים – טרם ביצוע העבודות יבוצעו עבודות שימור/כריתה ו/אוהעתקת עצים ,וזאת בכפוף לממצאי סקר עצים באיזור הנ"ל .עצים המיועדים לשימור
יגודרו וישולטו.
 גידור ושילוט  -שטחים טבעיים הסמוכים לתחום שטח העבודה יגודרו וישולטו למניעתהפגיעה בהם בכל מהלך ביצוע העבודות.
 אדמת חישוף – יבוצע חישוף של שטח העבודות בשטחים שאינם מופרים .אדמת חישוףבעומק  20ס"מ לפחות תישמר בערמה נפרדת בשטח ההתארגנות לצורך שיקום נופי
של האתר.
 קווי דיקור ותחום עבודה – יסומנו בשטח לפני ביצוע העבודות .לא תותר חריגה מקוויהדיקור.
 -פינוי פסולת  -פסולת מכל סוג שהוא תפונה מהאתר לאתר פסולת מאושר.

 .2דרכי גישה ושטח התארגנות
-

דרך הגישה  -דרך הגישה עד לאתר בזמן העבודה תהיה על בסיס דרך העפר הקיימת.
במידת הצורך תורחב הדרך לרוחב הדרוש על פי התכניות .לא תותר חריגה מרוחב
הדרך המאושרת.

 שטחי ההתארגנות – שטחי ההתארגנות יכלול שטחי אחסון ,מבני קבלן ,שירותיםכימיים ,מיכל אצירה לאשפה ,מאצרה למיכלי התדלוק וכל הדרוש למניעת פגיעה
בסביבה הטבעית .שטח ההתארגנות יגודר במהלך כל תקופת העבודות.
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 .3ביצוע עבודות העפר
 חישוף עליון – יבוצע בשטח האתר המיועד לפיתוח .החישוף יבוצע לעומק של  20ס"מלפחות .אדמת החישוף תאסף ותשמר לצורך חיפוי חוזר .אדמת החישוף תערם בתחום
שטחי ההתארגנות.
 עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי  -ביצוע העבודות יעשה באופן שלא תהיה חריגה מקוויהדיקור המתוכננים וללא דירדור חומר חפירה .חומר החפירה העודף יאוחסן זמנית
בשטח העבודה ו/או בשטחי ההתארגנות .לא יותר אחסון זמני של חומר חפירה בשטחים
טבעיים שאינם מיועדים לפיתוח.
-

עודפי עפר – במידה ויהיו עודפי העפר ,אלו יפונו אל אתר מאושר .כתנאי לביצוע
העבודות הקבלן יציג מאזן עפר וכן אתר מאושר לפינוי עודפי העפר.

 מילוי מובא – היה ויידרש ,יביא הקבלן חומרי מילוי מאתר מאושר .קרקע מיובאת למילויתיבחר ממקור שאינו מכיל זרעים (חומר מחצבה או עפר שנחפר מעומק).
 חיפוי עליון  -כל המדרונות והשטחים המופרים שאינם משמשים לביצוע העבודות יחופובאדמת חישוף עליונה .במידה ויווצר מחסור באדמת חישוף ,תובא אדמה מקומית
מאתרים סמוכים ,בתאום עם הרשויות המוסמכות .עובי שכבת החיפוי יהיה  20ס"מ.

 .4ביצוע עבודות הנחת הצנרת
 עבודות הנחת הצנרת – יעשו בזהירות למניעת פגיעה בשטחים שאינם מיועדים לפיתוח,ללא שפיכה של עודפי עפר ו/או חומרים אחרים.
 ניקוי פסולת ושאריות בנייה – בכל מהלך ביצוע העבודות לא תפוזר פסולת באתר.הפסולת תאסף מדי יום ותאוחסן במיכלים למניעת פיזורה בשטח ע"י רוח ו/או בעלי
חיים .הפסולת תאסף ותפונה מהאתר אל אתר פסולת מאושר .לאחר השלמת העבודות
תאסף שארית הפסולת וינוקו שאריות הבנייה ,כגון שאריות בטון ,עץ ,ברזל וכד' ויפונו
מהאתר אל אתר פסולת מאושר.
-

הסדרת שטחים מופרים  -היה ויפגעו שטחים שאינם מיועדים לביצוע עבודה יבצע
הקבלן שיקום מיידי של שטחים אלה על פי הנחיית המפקח ואדריכל הנוף.
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 .5ביצוע עבודות השיקום הנופי
 חיפוי באדמת חישוף – בגמר עבודות הנחת הצנרת יפזר הקבלן את אדמת החישוףשנשמרה לצורך זה על פני שטח העבודות והשטחים שהופרו בעת ביצוען.
 יישור שטחים – הקבלן יבצע יישור שטח לשילוב שטח העבודות עם פני הקרקע הסובבתולהשבת פני הקרקע לגובהם המקורי.
 חריש ויישור חקלאי – לאחר השלמת יישור השטח הכללי יבצע הקבלן חריש חקלאישל השטחים המיועדים להשבה לשימושם החקלאי באמצעות משתת לעומק של 60
ס"מ לפחות ו/או מחרשה אשר תאושר ע"י בעלי הקרקע .בגמר החריש יבוצע יישור
השטח באמצעות ארגז מיישר.
 שיקום צמחי – שיקום צמחי יבוצע בשטחים חקלאיים ו/או בשוליהם באמצעות זריעהשל תלתן ואספסת בתאום עם בעלי הקרקע.
 שיקום דרכים  -שיקום דרכי עפר יכלול יישור השטח והידוקו בתוואי הדרך החקלאיתברוחב שלא יעלה על  3מ'.
 שיקום דרך מצעים – יכלול חפירה לעומק של עד  20ס"מ ,הידוק שתית חיפוי מצעיםבעובי  20ס"מ והידוקם .פני דרך המצעים יהיו בגובה פני הקרקע הסובבת ולא יותר מ -
 3ס"מ מעליהם.
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לםשם ששיוב םוקישל
תנחת PIT

לםשם ששיוב םוקישל
תנחת DVS

לםשם ששיוב םוקישל
תנחת CVS

אליקע רואל

לםשם ששיוב םוקישל
תנחת CVS

אליקע רואל

וטנ םוקישל
ךעד םוקישל
רעקישת רוע םוקחשק
רךע

לםשם ששיוב םוקישל
תנחת PIT

לםשם ששיוב םוקישל
תנחת DVS
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Agenda
Quantitative Risk Assessment
HAZOP
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Quantitative Risk Assessment
Objectives


Calculate risk to personnel and the general public due to releases of flammable hydrocarbons



Calculate the consequences of releases from venting events at the DVS to surrounding targets

Targets of Interest
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Dor Village



Fish Farm Area



Wastewater Treatment Plant



Highway 2



Railroad line



Dor Valve Station (DVS) Site Boundary

A Safe, Reliable, Environmentally Responsible Gas Supply

Methodology
Release Scenarios


Calculated volume of each isolatable section (sections between shutdown / isolation valves)



Hole sizes: 5mm, 25mm, 100mm, and full bore rupture

Release Frequency Calculations


As per OGP Report 434 – Risk Assessment Data Directory

Ignition Probabilities


As per OGP Report 434 – Risk Assessment Data Directory



32” Gas Pipeline: OGP Curve #3 for releases of flammable gases, vapors or liquids significantly above their normal
boiling point from onshore cross-country pipelines running through industrial areas



6” Condensate Pipeline: OGP Curve #1 for releases of flammable liquids that do not have any significant flash
fraction (10% or less) if released from onshore cross-country pipelines running through industrial or urban areas



Releases from the DVS: OGP Curves #5 and #6 for releases of flammable gases and liquids from small onshore
plants (plant area up to 1,200m2)

Methodology approved by Noble Technical safety and IVB (Bureau Veritas)
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Methodology
Risk Acceptance Criteria
Risk to the public: 1E-06 per annum (1 in 1,000,000)

Types of Risks Measured in the QRA


Location Specific Risk: The most conservative risk measure. It assumes an individual is present
at the location of interest 100% of the time.



Individual Risk: A more representative indication of risk based on the assumed population
distribution surrounding the release locations.



Societal Risk: Risk measure that takes into account the number of people present at different times
of day and night with a summary of the predicted number of fatalities and potential loss of life.



Risk of Exceeding 35 kw/m2: Value for spontaneous ignition of wood over long duration. Exposure
is assumed to cause fatality in QRA.
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Pipeline 4 Results – Location Specific Individual Risk

Risk along the pipe route is minimal due to buried, welded pipe
Impact is greater (but well below risk acceptance criteria) at the DVS due to
aboveground piping, which has a higher release frequency
All risk levels at target locations are below risk acceptance criteria
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Pipeline 4 Results – Thermal Radiation

Contours show the risk of exceeding 35kw/m2 at any particular location surrounding
the pipeline route
Risk contours only extend 5-10 feet from the pipeline route.
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Results – DVS Venting
Lower Flammability Limit (LFL) and ½ LFL
contours modeled for releases from the 8”
vent at the DVS
Modeling considered 2 wind speeds


2m/s



20m/s

Venting from the DVS does not result in
LFL or ½ LFL gas concentrations reaching
Hwy 2
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Results – CVS Venting
Lower Flammability Limit (LFL) and ½ LFL
contours modeled for releases from the 8”
vent at the CVS
Modeling considered 2 wind speeds


2m/s



20m/s

Venting from the DVS does not result in
LFL or ½ LFL gas concentrations reaching
the beach
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Results Pipeline 6 – Location Specific Individual Risk

Risk along the pipe route is minimal due to buried, welded pipe
Risk contours only extend 5-10 feet from the pipeline route
10
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Pipeline 6 Figure
Results
– Thermal
3-3: Thermal
RadiationRadiation
Exceedance for 35kW/m2

Contours
show
the risk
exceeding
at anyroute
particular
surrounding
ional risk
and thermal
contours
forofthe
remainder35kw/m2
of the pipeline
can be location
found in Attachment
the pipeline route
Risk contours only extend 5-10 feet from the pipeline route
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HAZOP
HAZOP is a structured hazard

identification tool that is the main
technique for identification of
process hazards and operability

problems in the design of a facility

Conducted in a workshop
environment with a multidisciplinary team
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HAZOP
Considered a systematic application of

process parameters (flow, level, pressure,
etc.) and guidewords (no, less, more, etc.)
to produce process deviations (no flow,

less pressure, high temperature, etc.)

Hazards were identified and safeguards
and mitigations were incorporated into
the design. The design, as well as the
safety analysis, have been introduced
within the Engineering Plan submitted to
the Ministry of Energy in accordance with
TAMA 37H instructions.
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