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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.
בהתאם להחלטת רשות הרישוי ,תנ"ס זו ,תנ"ס יבשתי  ,#5מוגשת עבור בקשה להיתר "מכאני
 "2המתייחסת לעבודות ביסוס ועבודות מכאניות באתר חגית .העבודות יכללו הקמת בסיסי
ציוד ומאצרה ,גידור ושוחות ,הקמת מיכל האחסון בחירום וכל ציוד עזר הנדרש לתפעול האתר,
לרבות משאבות ,צנרת ,אמצעי כיבוי אש ,עמדות טעינת מיכליות ,סככות ומבנה חשמל .פירוט
העבודות מופיע בפרק  2.2בתנ"ס זו.

 1.1מטרת התנ"ס
מטרת התנ"ס היא לצמצם את ההשפעות השליליות על האדם והסביבה במהלך ההקמה 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.

 1.2תכולת 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;

•

פרק " ,2מרכיבי העבודה ואופן ההקמה" ,מתאר באופן כללי את העבודות הרלוונטיות
לתנ"ס זו ומפרט את הפעולות הנדרשות בתהליך ההקמה .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 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.
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 1.3רקע
1.3.1

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 המחסור הצפוי במשק הגז הטבעי ב ,2020-וכן
הגברת הביטחון 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-מ' ,ונחשב למאגר הגז הגדול ביותר בים התיכון .תקופת ההפקה המשוערת היא
לפחות  30שנה והיא תלויה בקצבי ההפקה ובביקושים בפועל לגז הטבעי של השוק המקומי
והאזורי.
הפרויקט כולל פיתוח בארות המאגר והקמת מערכת הפקה תת-ימית ייעודית ,המקושרת
במערכות צנרת לאסדת הטיפול .האסדה תמוקם בנקודה הנמצאת כ 10-ק"מ מקו החוף,
במתחם הימי הצפוני המיועד לכך בתמ"א /37ח.
מאסדת הטיפול ,מובל הגז באמצעות צנרת ימית ויבשתית ,דרך תחנת הגפה חופית עד לתחנת
המסירה הקיימת של חברת נתיבי הגז הטבעי (נתג"ז) באזור דור .הקונדנסט ,הנלווה להפקת
הגז מהמאגר ,מטופל ומיוצב על גבי האסדה בים ,מובל בצנרת ימית ויבשתית דרך תחנת
ההגפה החופית לשוחת נחשולים בסמוך למחצבת עין איילה ,שם מתחברת צנרת הולכת
הקונדנסט אל תשתיות הולכת דלקים קיימות לבית הזיקוק בחיפה (באמצעות טרמינל ק"ח) או
ממשיכה בקו ייעודי שיעבור דרך הכרמל ישירות לבית זיקוק חיפה.
המשטר התפעולי כולל הזרמה סדירה של הקונדנסט בלולאה ,המתחילה בשוחת נחשולים
מזרח ,לתחנת חגית וחוזרת לשוחת נחשולים מזרח ומשם לשוחת נחשולים מערב .כלומר
בקטע שבין נחשולים מזרח לתחנת חגית יונחו שני צינורות קונדנסט בסמיכות אחד לשני.
הקונדנסט המיוצב ,המגיע מהאסדה בלחץ גבוה ,יוזרם באופן תמידי בלולאה .במידה ויידרש
בעת חירום שימוש במיכל הגיבוי בחגית ,ייפתח מגוף בתחנת חגית ,הקוטע את הלולאה ומפנה
את הקונדנסט לאחסון ,באופן המהיר והאמין ביותר .הנושא מתואר בפירוט בתנ"ס יבשתי 3
(צנרת  )7ועודכן גם בתנ"ס זו לשם הבהירות.
במהלך התפעול השוטף לא יוזרם קונדנסט למיכל האחסון בחירום באתר חגית .הקונדנסט
יוזרם לאחסון באתר חגית באותם מקרים שבהם בית הזיקוק בחיפה ("בז"ן") לא יוכל לקלוט
את הקונדנסט או כאשר לא ניתן יהיה להזרימו לשם בשל תקלה (וזאת משום שאי-הזרמתו
ליעדו תחייב את הפסקת תהליך הזרמת הגז הטבעי) .עם סיום התקלה ,יוזרם הקונדנסט
ממיכל האחסון חזרה לצנרת ,או במיכליות כביש אל יעד אחר ,במידה ולא יתאפשר להזרים
חזרה לצנרת .הפינוי יבוצע לאתרים אשר העיסוק בהם בקונדנסט מאושר על פי כל דין.
מרכיבי המערכת העיקריים:
•
•
•
•
•
•
•

מערכות ימיות להפקה והולכה של גז גולמי משדה לוויתן אל אסדת טיפול ימית;
אסדת טיפול 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
מיכל אחסון בחירום לקונדנסט ,במתחם אתר חגית.
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אסדת טיפול – תחנת קבלה ימית
אסדת הטיפול 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' ,יבנה 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 הטיפול 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 תחנות 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-
 2.8דונם .ייעודה תפעולי והיא משמשת תחנת מסירה של גז מטופל למערכת ההולכה
הארצית של נתג"ז.

מערכת הקונדנסט
מהאסדה יוזרם הקונדנסט המיוצב 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 ),(DVS
ומשם עד לנקודת החיבור למערכת צנרת דלקים קיימת בשוחת נחשולים.
משוחת נחשולים מזרח ( ,)PITיתאפשרו שני נתיבי הזרמה .הנתיב הראשון הנו קו צנרת נפט
גולמי .הזרמת הקונדנסט תתבצע בצנרת ייעודית המקבילה לתשתית גז ודלקים קיימת ,על
בסיס פרוזדורי הצנרת של תמ"א /37ח ותתחבר אל תשתיות קיימות באמצעות שוחת נחשולים
מערב .הנתיב השני הנו מקטע צנרת  #7לכיוון חגית והמשכו בתוואי המזרחי הכולל קו ייעודי
שיעבור דרך הכרמל ישירות לבית הזיקוק בחיפה .הקונדנסט מיועד להגיע לאתר בית הזיקוק
בחיפה לצורכי מהילה בנפט הגולמי וייצור תזקיקים.
במהלך התפעול השוטף ,הקונדנסט יוזרם למיכל האחסון בחירום באתר חגית רק במקרה בו
בשל תקלה לא ניתן יהיה להזרימו לבית הזיקוק בחיפה או לקלוט אותו שם .השימוש במיכל
האחסון בחירום יוגבל ויישמר לאותם מקרים שבהם יתעורר הצורך בגיבוי כנ"ל .ההזרמה
לאתר חגית תתבצע בצנרת קונדנסט יבשתית ,על בסיס פרוזדורי הצנרת של תמ"א /37ח.
תיאור עבודות הנחת הצנרת פורטו בתנ"ס יבשתי .#3
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תרשים  :1.2תרשים סכמאטי של התוואי כולל אתר חגית
1.3.2

תכנית הרישוי

תכנית הרישוי ,כפי שפורטה ב"מסמך העקרוני" ,שאושר על ידי רשות רישוי מחוז חיפה ועל ידי
משרד האנרגיה 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 מכוח תמ"א  /37ח ובין אם באמצעות מסמך סביבתי המתייחס לתכנון מרכיבי
פרויקט שמחוץ לגבולות התמ"א .רשימת התנ"סים והמסמכים הסביבתיים בהתייחס להיתרי
בניה מפורטת בטבלה להלן.
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תנ"ס/מסמך
סביבתי

מקטע/מתקן

תנ"ס יבשתי 1#

חוף-מחצבה

תנ"ס ימי 1#

אסדה

Doc. No.

תכולת בקשות להיתר
אזרחי  – 1פיתוח שטח

תנ"ס יבשתי #2

חוף-מחצבה
חוף – תחנת דור

תנ"ס יבשתי 3#

מחצבה -חגית

תנ"ס ימי 2#

מים
טריטוריאלים -
חוף

אזרחי  – 3עבודות הנדסה אזרחית
בתוואי הצנרת החופית ותחנות ההגפה
אזרחי  - 2קונסטרוקציה
מכאני  – 1מתקני תהליך באסדה
צנרת  – 6צנרת קונדנסט יבשתית
צנרת  – 4צנרת גז יבשתית
צנרת  – 7צנרת קונדנסט יבשתית
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#

מתחם אתר
חגית

אזרחי  – 4אתר חגית ,פיתוח שטח
ראשוני

תנ"ס יבשתי #5

מתחם אתר
חגית

מכאני  - 2אתר חגית ,עבודות בטון
ומע'
(אחסון
מכאניות
ועבודות
שירותים)

מסמך סביבתי

תל קשיש  -שער
העמקים

צנרת  – 1מערך יבשתי-צנרת קונדנסט,
איחוד תשתיות

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

 1.3.3.1כללי
אתר חגית הינו חלק ממערך הולכת הקונדנסט היבשתי ומהווה יעד לאחסון הקונדנסט במקרה
חירום .ייעוד האתר בחגית אושר בהחלטת המועצה הארצית לתכנון ולבניה מיום  6בדצמבר
 ,2016כדלקמן:

"מתקן אחסון החירום נועד לצורך אחסון זמני ,למקרה שלא ניתן
להעביר את הקונדנסייט בצנרת הייעודית או במקרה ויש בעיה
בקליטתו .הצורך ביתירות ביחס לצנרת לקונדנסייט ובאחסון הזמני
הנלווה לכך ,הינו אינהרנטי ליצירת מערכת גז עם זמינות אספקה,
כאשר העדר פתרון כאמור יחייב עצירת הזרמת ואספקת הגז".
מיקום האתר הנו צפונית לכביש  70בקירבת מחלף עין תות ,מזרחית לתחנת הכוח חגית של
חברת החשמל ודרומית לרצועת תשתיות קיימת של קווי דלק וגז טבעי .ההזרמה תתבצע
בצנרת קונדנסט יבשתית ,על בסיס פרוזדורי הצנרת של תמ"א /37ח .הפעילות באתר תתקיים
בתאי השטח  200ו 202-אשר יועדו לכך בתמ"א /37ח .האתר יכלול אזור אחסון (בתא שטח
 ) 202בו יותקן מיכל האחסון בתוך מאצרה ואזור תפעולי (בתא שטח  )200בו יותקנו עמדות
טעינת מיכליות ואמצעים נוספים שנועדו לתמוך בתפעול האתר ,כגון :ציוד כיבוי אש ,לוחות
חשמל וכיו"ב.

בהתאם להחלטת רשות הרישוי ,מבחינים בין שלוש תקופות בפעילותו של אתר חגית:
.I

תקופת הרצת המערכת.

.II

תקופת התפעול השוטף טרם השלמת מיכל האחסון.

.III

תקופת התפעול השוטף לאחר השלמת מיכל האחסון.

תקופת הרצת המערכת:
בתקופת הרצת המערכת (המערך הימי והיבשתי כולו) ,יוזרם מהאסדה לצנרת הקונדנסט חומר
במפרט שונה מזה שניתן לקלוט בבז"ן .משך זמן ההרצה הצפוי הינו עד כ 4-שבועות ,וזאת עד
להגעה לאיכות קונדנסט המוגדרת במפרט .בתקופה זו לא תתאפשר קבלת הקונדנסט בבתי
הזיקוק ,ולכן הוא יפו נה מאתר חגית באמצעות מיכליות כביש ,אל אתרים אחרים המאושרים
לקלוט אותו ואשר העיסוק בהם בקונדנסט מאושר על פי כל דין.
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תקופת התפעול השוטף טרם השלמת מיכל האחסון:
המועד המשוער להשלמת ההקמה של מיכל האחסון באתר חגית הוא אמצע שנת ,2020
בכפוף למועדי קבלת ההיתרים והאישורים הנדרשים .יתר רכיבי פרויקט לוויתן ,ובהם אזור
התפעול שבאתר חגית ,צפויים להיות מוכנים לשימוש קודם לכן ,בדצמבר  ,2019הוא המועד
שנקבע בהחלטת הממשלה להפעלת המאגר ותחילת הזרמת הגז .בתקופה זו שבין דצמבר
 2019לבין אמצע ( 2020בערך) ,ולאחר גמר תקופת הרצת המערכת ,הקונדנסט יוזרם באופן
שוטף לבתי הזיקו ק ,באמצעות צנרת קצא"א ,וככלל לא יהיה צורך ,לא לאחסנו באתר חגית,
ולא לפנותו משם באמצעות מיכליות כביש .אולם ,במקרה חריג שבו לא ניתן יהיה להזרים את
הקונדנסט לבתי הזיקוק ,ניתן יהיה לפנותו מאתר חגית באמצעות מיכליות כביש ,שישמשו גיבוי
להזרמת הקונדנסט לבתי הזיקוק  .מודגש שוב שבתקופה זו השימוש במיכליות יהיה גיבוי
בלבד .פינוי קונדנסט באמצעות מיכליות כביש יבוצע לאתרים אשר העיסוק בהם בקונדנסט
מאושר על פי כל דין.
תקופת התפעול השוטף לאחר השלמת מיכל האחסון:
לאחר השלמת הקמתו של מיכל האחסון ,יוזרם הקונדנסט בצנרת קצא"א לבתי הזיקוק,
ובמקרה שלא ניתן יהיה לעשות זאת ,הוא יוזרם לאחסון זמני במיכל האחסון .בחלוף הנסיבות
שבגללן לא ניתן היה להזרים את הקונדנסט בצנרת קצא"א לבתי הזיקוק ,יוזרם הקונדנסט
ממיכל האחסון בחזרה לצנר ת .אם מסיבה כלשהי לא ניתן יהיה להזרים את הקונדנסט בחזרה
לצנרת ,או שלא ניתן יהיה להשתמש במיכל האחסון ,עדיין ניתן יהיה לפנות את הקונדנסט
באמצעות מיכליות כביש.

 1.3.3.2תיאור המתקן  -תקופת התפעול לאחר השלמת מיכל האחסון
אתר חגית כולל כאמור אזור אחסון ואזור תפעולי וביניהם צנרת מקשרת תת-קרקעית .כביש
הגישה אל האתר ממשיך את דרך הגישה הקיימת של חח"י ומגיע עד לשטח האחסון.
התרשים להלן מציג את האתר בתקופת התפעול השוטף שלאחר השלמת מיכל האחסון.
רכיבי הציוד העיקריים שיימצאו באתר בשלב זה הנם:
•

אזור האחסון  -מיכל אחסון בחירום (בתוך מאצרה) ,משאבות קונדנסט ,מערכת מנייה,
עמדת שילוח מולוך ,מחולל חנקן ואמצעי כיבוי אש.

•

אזור התפעול – עמדות טעינת מיכליות מקורות (כולל מערכת מנייה ,מתקן לטיפול
באדים ומערך איסוף תשטיפים) ,מערכת ויסות לחץ קונדנסט ,אמצעי כיבוי אש (מיכל
מים ,מערכת קצף ,משאבות כיבוי) ,גנרטור חירום ומיכל סולר ,מיכלי גפ"מ ()LPG
לחימום מערכת הטיפול בפליטות  ,מדחס אויר ,מבנה חשמל ובקרה ,מיכל שפכים
סניטריים ,מבנה שומר ומקלט.

תכנית מערך ופירוט נוסף אודות רכיבי הציוד ראו בפרק  2.2בתנ"ס זו.
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תרשים  :1.3אתר חגית בשלב התפעול השוטף לאחר השלמת מיכל האחסון
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 1.3.3.3תיאור המתקן – תקופת ההרצה והתפעול טרם השלמת מיכל האחסון
בתקופת הרצת המערכת ובתקופת התפעול השוטף טרם השלמת מיכל האחסון תתקיים
בשטח התפעולי פעילות שתאפשר פינוי קונדנסט במיכליות ,זאת במקביל להמשך עבודות
ההקמה שעיקרן יהיה הקמת מיכל האחסון והציוד הנלווה באזור האחסון ,והשלמת עבודות
ההקמה באזור התפעולי.
רכיבי הציוד העיקריים שיימצאו באתר בתקופת הרצת המערכת ובתקופת התפעול השוטף
טרם השלמת מיכל האחסון כוללים את רוב המערכות הנדרשות לשלב התפעול השוטף .ככל
הניתן ,ובכפוף לאילוצי לוח זמנים (קרי :קבלת אישורים והיתרים ,אספקת ציוד שאינו מיוצר
בארץ ,וכיו"ב) ,יותקנו הרכיבים הקבועים המיועדים לשלב התפעול השוטף שלאחר השלמת
מיכל האחסון ,וזאת בכדי למזער את הצורך בהתקנות זמניות ופירוק רכיבים זמניים.
בתקופת הרצת המערכת ובתקופת התפעול השוטף טרם השלמת מיכל האחסון יוזרם
הקונדנסט לאתר באמצעות הצנרת הקבועה המוליכה מנחשולים ועד חגית (צנרת  )#7אל אזור
האחסון באתר חגית ,מבלי להיכנס לאזור זה ,ומשם באמצעות הצנרת המקשרת הקבועה אל
אזור התפעול .באזור האחסון תותקן בשלב זה רק עמדת שילוח מולוך הנחוצה לצורך בדיקת
קווי הולכת הקונדנסט .יתר רכיבי הציוד באזור האחסון יותקנו במקביל לתקופת הרצת
המערכת ולתקופת התפעול השוטף טרם השלמת מיכל האחסון.
באזור התפעול יותקנו עמדות טעינת מיכליות והרכיבים הנדרשים להפעלתן ,הכוללים מתקן
לטיפול באדים ,מערך איסוף תשטיפים ומערכת ויסות לחץ קונדנסט .כאמור ,הכוונה היא
להפעיל בשלב זה את אותן יחידות ציוד המיועדות לשלב התפעול השוטף שלאחר השלמת
מיכל האחסון  ,בכפוף למועדי אספקה ורישוי .יחד עם זאת ,ככל הנראה יהיה צורך להתקין
מספר מצומצם של רכיבים זמניים שישמשו רק לשלב של תקופת הרצת המערכת ותקופת
התפעול השוטף טרם השלמת מיכל האחסון  ,כגון :גנרטור חירום ולוחות חשמל ,אשר ישמשו
עד להשלמת חי בור המתקן אל רשת חח"י ,וכן אמצעי כיבוי אש שיידרשו על ידי רשות
הכבאות.
התרשים להלן מציג את פריסת הציוד העיקרי באזור התפעול על-פי שלביות ההתקנה.
התרשים מבוסס על מערך ציוד עקרוני ,עשויים להיות שינויים קלים במיקום הסופי של
הרכיבים בהתאם לתכנון המפורט.
האזורים המסומנים ברקע צהוב בתרשים הנם רכיבי הציוד המיועדים להתקנה כבר בשלב של
תקופת הרצת המערכת ותקופת התפעול השוטף טרם השלמת מיכל האחסון (עמדות לטעינת
מיכליות ,מערכת מנייה ,מערכת ויסות לחץ ,מתקן לטיפול באדים ,מערכת איסוף תשטיפים).
רכיבי ציוד אלה הינם קבועים וישמשו בשלב זה ולאחריו בשלב התפעול השוטף שלאחר
השלמת מיכל האחסון.
האזורים המסומנים ברקע תכלת בתרשים הנם רכיבי הציוד המיועדים לשלב התפעול השוטף
שלאחר השלמת מיכל האחסון והתקנתם תושלם במקביל לתקופת הרצת המערכת ותקופת
התפעול השוטף טרם השלמת מיכל האחסון (מיכל כיבוי אש ,גנרטור חירום ,מיכל סולר,
מיכלי גפ"מ ( )LPGלחימום מערכת הטיפול בפליטות ,מדחס אוויר ,מבנה חשמל ובקרה קבוע
ומקלט).
האזורים המסומנים ברקע כתום בתרשים הנם רכיבי הציוד הזמניים שישמשו בשלב של תקופת
הרצת המערכת ותקופת התפעול השוטף טרם השלמת מיכל האחסון בלבד (גנרטור ומיכל
סולר ,לוחות חשמל ובקרה זמניים ואמצעי כיבוי אש ככל שיידרש).
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בשלב של תקופת הרצת המערכת ותקופת התפעול השוטף טרם השלמת מיכל האחסון ,בעת
שמתבצעות במקביל עבודות הקמה לצד מערך מילוי המיכליות ,תבוצע הפרדה בין אזור
ההקמה לבין אזור התפעול ,זאת על מנת להבטיח כי המערך התפעולי לא ייפגע מעבודות
הבנייה .ההפרדה תבוצע באמצעות חציצה פיזית לרבות סימון ושילוט ,ובמקביל יתבצע פיקוח
של צוותי הבטיחות המלווים את העבודות.
תכנית מערך ופירוט נוסף אודות רכיבי הציוד ראו בפרק  2.2בתנ"ס זו.

תרשים  :1.4אתר חגית – שלבי התקנת ציוד
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 1.3.3.4משטרי התפעול

הרכב הקונדנסט בשלב הרצת המערכת שונה במעט מהרכבו בשלב התפעול השוטף ,היות
ובשלב ההרצה הנוזלים כוללים שאריות של  MEGושל מתאנול ולכן לא ניתן לקלוט את
הקונדנסט בבז"ן .משך זמן ההרצה הצפוי הינו עד כ 4-שבועות ,עד להגעה לאיכות המוגדרת
במפרט .לא צפויה השפעה שלילית על איכות האוויר בזמן ההרצה .להלן ההרכבים הצפויים
בשלבים השונים.

נוזלים

הרצה

תפעול שוטף

Condensate

~73%

>99.9%

MEG

~25%

<0.1%

MeOH

~2%

<0.01%

טבלה  :1.2מאפייני הקונדנסט בשלבי ההפעלה השונים
כמויות הקונדנסט הצפויות מבוססות על צפי ההפקה כפי שהוגדר במסמך העקרוני שאושר
ע"י משרד האנרגיה ורשות רישוי גז טבעי ,כדלקמן :

"כמות הקונדנסט המופקת צפויה להיות בהיקף ממוצע של כ2,500-
חביות ליממה (קצבי הפקת קונדנסט רגעיים ינועו בין  1,000עד 5,000
חביות ליממה ,וזאת בהתאם לכמות ההפקה השעתית בפועל של הגז
הטבעי)".
בתקופת ההרצה הצפי הוא כי ספיקת הקונדנסט תהיה בטווח הערכים הנ"ל.
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להלן סיכום של משטרי התפעול בהתאם לתרחישים השונים ונתוני ההזרמה של הקונדנסט.
ספיקה יממתית צפויה

שלב

אופן פינוי הקונדנסט

הרצה

טעינת מיכליות

משתנה בהתאם להפקה;
טווח הספיקות בדומה
לתפעול השוטף

תפעול שוטף

הזרמה לבית הזיקוק
באמצעות צנרת קצא"א

כ 2,500-בממוצע

תקלה בזמן תפעול שוטף

טעינת מיכליות

[חביות]

טווח 5,000-1,000
כ 2,500-בממוצע

(מיכל טרם הושלם)
תקלה בזמן תפעול שוטף

מיכל גיבוי בחירום ו/או טעינת
מיכליות

כ 2,500-בממוצע

טבלה  :1.3פינוי קונדנסט במשטרי התפעול השונים
איוש האתר מותנה במתכונת התפעולית הנדרשת .בשגרה ,כאשר אין הזרמה או פינוי של
קונדנסט מאתר חגית ,יהיו באתר  4עובדים ( 2עובדים לאבטחה ו 2-עובדים לפטרול תפעולי).
במקרים בהם יוזרם הקונדנסט לאתר חגית יתוגברו הצוותים במפעילים ,טכנאים ונהגי מיכליות
ע"פ הצורך.

 1.3.3.5בקשה להיתר בנייה
בהתאם להחלטת רשות הרישוי ,תנ"ס זו ,תנ"ס יבשתי  ,#5מוגשת עבור בקשה להיתר "מכאני
 "2המתייחסת לעבודות ביסוס ועבודות מכאניות באתר חגית .העבודות יכללו הקמת בסיסי
ציוד ומאצרה ,גידור ושוחות ,הקמת מיכל האחסון בחירום וכל ציוד עזר הנדרש לתפעול האתר,
לרבות משאבות ,צנרת ,אמצעי כיבוי אש ,עמדות טעינת מיכליות ,סככות ומבנה חשמל.
בהתאם להחלטת רשות הרישוי ,מבחינים בין שלוש תקופות בפעילותו של אתר חגית ,כמפורט
בסעיף  1.3.3.1לעיל:
.I

תקופת הרצת המערכת.

.II

תקופת התפעול השוטף טרם השלמת מיכל האחסון.

.III

תקופת התפעול השוטף לאחר השלמת מיכל האחסון.

הבקשה להיתר הבנייה "מכאני  "2היא המשך ישיר של שלב פיתוח השטח אשר מבוצע
במסגרת היתר אזרחי  4#ונדון בהרחבה בתנ"ס יבשתי  .4עבודות ההקמה תחת ההיתר יכללו
עבודות בטון והתקנת ציוד מכאני ,כמפורט בפרק  2.2בתנ"ס זו.
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מרכיבי העבודה ואופן ההקמה

 2.1תיאור סביבת העבודה
תמ"א /37ח מהווה את התשתית הסטטוטורית לפיתוח שדה לוויתן ולקליטת הגז הטבעי
והקונדסט .במסגרת התמ"א יועדו שטחים ,בים וביבשה ,להקמת תחנות ,מתקנים ופרוזדורים
להנחת צנרות ולבניית מתקנים יבשתיים – ובהתאם יועדו תאי השטח נשואי מסמך זה.
תכנית זו עוסקת בעבודות הנדסה אזרחית ובעבודות מכאניות באתר חגית שישמש כמתקן גיבוי
לאחסון קונדנסט בחירום ,המבוצעות כחלק מעבודות פיתוח שדה הגז לוויתן .עבודות ההנדסה
האזרחית יכללו הקמת בסיסי ציוד ומאצרה וכן גידור ושוחות .העבודות המכאניות יכללו הקמת
מיכל אחסון בחירום וציוד עזר הנדרש לתפעול האתר ,לרבות משאבות ,צנרת ,אמצעי כיבוי
אש ,סככות ומבנה חשמל .עבודות עפר ,פיתוח השטח ועבודות הכשרת דרכי גישה תוארו
במסגרת תנ"ס יבשתי .#4
האתר ימוקם ממזרח לתחנת הכוח חגית של חברת החשמל ,צפונית לכביש  ,70ביחידת נוף
תות אליקים ,בקצה תוואי צנרת הקונדנסט המגיעה משוחת נחשולים מזרח.
יחידת הנוף תות אליקים ,בה עתיד לקום אתר חגית ,היא יחידת נוף גדולה הכוללת את שטח
האתר ,את תחנת הכוח הקיימת וכן שטחים נרחבים סביבה .היחידה תחומה על ידי ערוץ נחל
מהר״ל בצפון וערוץ נחל תות בדרום ,עליו מבוססת שמורת נחל תות הממוקמת כ 300-מ'
מדרום לגבול התכנית.
אזור זה (יחידת הנוף תות אליקים) מתאפיין בריבוי של שטחי חקלאות לצד שטחים מופרים
נוספים :שטחי אש של בסיס אליקים ושטח תחנת הכוח .בין השטחים הללו ניתן למצוא
שטחים נרחבים של צומח מגוון ,יערות נטועים ,חורש טבעי ,שטחים עשבוניים ובתות וכן
מופעים של בתי גידול לחים ,בסמוך לנחל תות .שטחים כגון אלו מהווים לעתים בית גידול
לאוכלוסיית צבאים.
בסביבת המתקן ישנם מספר שימושי קרקע .בסמוך לתכנית מצוי אתר התפעול של תחנת
הכוח חגית של חברת החשמל ,לרבות שטח שעבר שיקום נופי בסמוך לה .בסמוך לשטח
התכנית מצוי גם שטח טבעי – בתה עשבונית הכלולה ביחידת הנוף "בתות נחל תות" אשר לה
ערך אקולוגי .בנוסף ,בתחום הקו הכחול של התמ"א עובר כביש  70וחלק ממחלף תות.
סביבת העבודה מתאפיינת מבחינה טופוגרפית ברכסי גבעות מתונים ומוארכים ובוואדיות,
כאשר אתר חגית ימוקם בשטח הגבעה הצפונית .המבנה הגיאומורפולוגי של אזור התכנית הוא
אזור גבעי רך המשתפל דרומה בתחום אגן הניקוז של נחל תות.
בסמיכות
•
•
•
•
•

•
•

לאתר חגית מצויים מספר מתקני תשתית:
קו מתח עליון (כ 250-מ' צפונית מערבית לגבול הבקשה);
צנרת מקורות "( 10כ 250-מ' צפונית לגבול הבקשה);
תחנת כוח חגית של חברת החשמל (כ 170-מ' מערבית לגבול הבקשה להיתר);
קו מתח גבוה (כ 100-מ' מערבית לגבול הבקשה להיתר);
מגדל אנטנת תקשורת (כ 450-מ' דרומית מערבית לגבול הבקשה להיתר);
כבישים ארציים  70ו;6-
קווי גז ודלק של חברות תש"ן ונתג"ז (כ 650-מ' צפונית לגבול הבקשה).
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אתרים במרחב סביב התחנה:
שמורת נחל תות :השמורה ממוקמת כ 300-מ' מדרום לגבול התוכנית ,שטח השמורה הינו כ -
 200דונם ובמרכזה נחל תות ,נחל איתן בו נובעים ארבעה מעיינות .השמורה כוללת גם את
המדרונות המתונים שמצפון לנחל .לאורך הנחל התפתחה צמחיית נחלים מגוונת .סביב הנחל,
בשטחים שאינם נכללים בתחום השמורה ,משתרעים שטחי צומח עשבוני ובתה.
פארק חגית  /יער חגית :במרחק כ 600-מ' מאזור העבודות המתוכנן נטוע יער חגית המשתרע
על פני גבעות המקיפות את תחנת הכוח חגית .רוב העצים שניטעו ביער הם אלוני תבור
שהועתקו .בשטח משובצות גם חורשות קטנות של עצי מחט ותיקים יותר .בתחום היער נקודת
מצפור ,שביל היורד לנחל תות ונקודות יציאה לאופניים ושבילים נוספים.
עינות חגית וקטינה :עין חגית מצוי ממערב לאתר חגית .מדובר בנביעה קטנה מאוד ,אשר
נובעת ככל הנראה רק בשיא החורף ומתייבשת בקיץ .סמוך לו נמצאו בחפירה ארכיאולוגית
שרידים של מבנה מהתקופה הרומית .מימיו של מעיין נוסף ,עין קטינה ,נאספים לבריכה קטנה
שנמצאת סמוך לפינה הצפונית-מערבית של תחנת הכוח ומשם זורמים לנחל תות.
בנוסף לאתרים שהוזכרו לעיל ,ממוקמים באזור זה גם מספר יישובים :מצפון מזרח לתחנה
ממוקם הישוב אליקים במרחק של כ 1.8-ק"מ ,מדרום מזרח ממוקמים היישובים רמות מנשה
ודליה במרחק של כ  2.4-ק"מ ו 4.3-ק"מ בהתאמה ו ממערב ממוקמים הישובים בת שלמה ועופר
במרחק של כ  4-ק"מ ו 5.6-ק"מ בהתאמה .כמו כן ,צפון-מזרחית לתחנה ממוקם מחנה אליקים.
לא קיימים בתי מגורים ושימושי קרקע רגישים במרחק של פחות מ 100-מ' מהאתר.
בתרשים הבא מוצג מתחם העבודה על פי תמ"א /37ח כולל סימון של רצועת העבודה.
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תרשים  :2.1מתחם העבודה ודרכי גישה ע"פ תמ"א /37ח
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{*} {ראו נספח }6.3

התרשים לעיל הוא צילום אווירי של המרחב האמור ועליו סימון תחום הבקשה .במקטע זה שני
רכסים וביניהם ואדי .אתר חגית נשוא הבקשה להיתר ,ימוקם מזרחית לתחנת הכוח חגית של
חברת החשמל ,בשטח הגבעה הצפונית המאופיין בעיקר בבתה עשבונית.
בתרשימים להלן מוצגים מיקום האתר והדמיות ממוחשבות של נראות האתר לאחר גמר
ההקמה.
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תרשים  :2.3הדמיה – אתר חגית ,נקודת מבט משביל המטיילים לכיוון דרום

תרשים  :2.4הדמיה – אתר חגית ,נקודת מבט מהמצפור לדרום-מזרח (הסתרה מלאה)
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תרשים  :2.5הדמיה – אתר חגית ,נקודת מבט מכביש  70לכיוון צפון-מערב

תרשים  :2.6הדמיה – אתר חגית ,נקודת מבט מהדרך ההיקפית של תה"כ לכיוון צפון
בתרשימים לעיל ניתן לראות את מופעי הגדרות בשני מוקדי הפיתוח .מטרת הגדר להוות חיץ
בין השטח הציבורי לשטח המתקן ,המהווה מתקן חיוני בגלל נחיצותו לרציפות אספקת גז
למשק ולמנוע חדירה ולהתריע על ניסיון חדירה למתקן.
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 2.2תיאור עבודות ההקמה
2.2.1

כללי

אתר חגית נמצא צפונית לאזור מחלף עין תות ומזרחית לתחנת הכוח של חברת החשמל .תחום
שטח הבקשה נבחר והוגדר מראש בהתאם לתמ"א /37ח .עבודות הקמת המתקן באתר חגית,
הכלולות בבקשה להיתר נשוא תנ"ס זו ("מכאני  ,)"2כוללות עבודות בטון ,עבודות מכאניות,
עבודות חשמל ומיכשור והרצה .טרם תחילת העבודות ,יבוצע תיאום עם בעלי התשתיות
הסמוכות ,כחלק מהליך הבקשה להיתר.
עבודות ההקמה כוללות את הפעילויות המפורטות להלן ,כאשר חלק מפעילות ההקמה
תימשך במקביל לשלב של תקופת הרצת המערכת ותקופת התפעול השוטף טרם השלמת
מיכל האחסון ,הן באתר האחסון (המשך הקמת מיכל האחסון בחירום) והן באתר התפעול
(השלמת התקנת רכיבים שאינם נחוצים לשלב זה) ,כמפורט בסעיפים  2.2.2ו 2.2.3-בתנ"ס זו.
•

ביצוע גדר היקפית בגובה  4מ'  -מסד בטון שגובהו  1-0.6מ' בתוספת גדר רשת
מעליו בגובה  3.40-3.00מ' כולל שערי כניסה ושערי חירום;

•

ביצוע בסיסים ומשטחי בטון לציוד וצנרת;

•

ביצוע פילרים לחשמל מבטון מזויין בתוך האתר;

•

הקמת מאצרה מבטון סביב מיכל אחסון הקונדנסט בחירום ,לרבות מדרגות כניסה
ויציאה מהמאצרה;

•

הקמת מיכל פלדה לאחסון קונדנסט בחירום בנפח של  10,000מ"ק וע"פ תקן
 ,API650כולל הרכבת גג אלומיניום מעל המיכל (בנוסף לגג הצף) ומדרגות לגישה
אל גג המיכל;

•

•

התקנת מיכלים באתר התפעולי:
o

מיכל כיבוי אש בנפח של כ 1,400-מ"ק (גובה של כ 9-מטר) ומשאבות;

o

מיכל תשטיפים תת קרקעי באזור מילוי המכליות;

o

מיכל תת קרקעי לאיסוף שפכים סניטריים בסמוך למבנה החשמל והבקרה;

o

מיכל סולר עבור גנרטור חירום ומשאבות כיבוי;

o

מיכלי גפ"מ ( )LPGעבור מתקן הטיפול באדים;

התקנת ציוד מכאני על גבי בסיסים (משאבות קונדנסט ,מחולל חנקן ,מע' שילוח
מולוך  ,עמדות מילוי מיכליות ,משאבות ,מע' ויסות לחץ ,מתקן חמצון תרמי לטיפול
בפליטות ממילוי מיכליות ,מדחס אויר ,מע' מנייה ,גנרטור חירום);

•

התקנת סככות ,מדרגות ,מעקות פלדה ומשטחים תפעוליים;
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גשרי צנרת (בתוך גבול המתחמים) המיועדים להולכה של צנרת עילית בין רכיבי
הציוד הפרוסים במתחמים  .הצנרות המתוכננות על הגשרים הינן צנרות המוליכות
את כלל החומרים המשמשים לתפעול האתר (קונדנסט ,מי כיבוי אש ,אוויר
מכשירים וכיו"ב) .באתר התפעול גובהם של גשרי הצנרת נע בין  1ל 2-מטר ואורכם
עד כ 120-מטר .באתר האחסון גובה הגשר כ 4.7-מטר ואורכו כ 50 -מטר;

•

התקנת צנרת ואביזרים עיליים ותת קרקעיים ,לרבות התקנות חשמל ומיכשור;

•

התקנת מבנים מתועשים (חשמל ובקרה ,מבנה שומר ,מקלט);

•

התקנת אמצעי מיגון בטיחות אש;

•

השלמת עבודות פיתוח בתחנה כולל מצע עילי ,עבודות אספלט והסדרת ניקוז
המשטחים.

כאמור ,פירוט הציוד המותקן ,בהתאם לשלביות התפעול ,מופיע בפרקים  2.2.2ו 2.2.3-אתר
תפעול ואתר אחסון בחירום בהתאמה.
בתכנון המתקן נלקחו בחשבון עקרונות של  ,)Best available Technique( BATקרי הטכניקה
המיטבית הזמינה למניעה או צמצום של השפעות סביבתיות ,כפי שמוגדר במסמכי ייחוס של
האיחוד האירופי (מסמכי  ) BREFהמתפרסמים באתר האינטרנט של האיחוד האירופי
ומתעדכנים מעת לעת .מסמך ה  BREFהרלוונטי למתקן מסוג זה הוא המסמך העוסק בפליטות
מאתרי אחסון (מסמך .)EFS BREF
דרך גישה
דרך הגישה לאתר חגית הינה אותה דרך שנדונה בתנ"ס יבשתי  4ושמבוצעת תחת היתר בניה
אזרחי  .4הדרך מתחילה מכביש הכניסה הקיים לתחנת הכוח חגית ,מערבית למחלף עין תות
(כביש  .)70הדרך הקיימת מוליכה צפונה ופונה מזרחה לפני תחנת הכוח של חברת החשמל.
לאחר מכן ממשיכה הדרך כ 200-מ' לאורך הגדר הדרומית של תחנת הכוח עד לדרך הגישה
המוקמת במסגרת היתר אזרחי .4
אתר האחסון בחירום
אחסון הקונדנסט יתבצע בתא שטח  ,202ששטחו על-פי התמ"א  22דונם .בפועל ,תכנון המיכל
ישתמש בשטח מוגבל של כ 7.3-דונם ברוטו (שטח נטו של אזור האחסון הוא  5.3דונם ללא
תעלות הניקוז ההיקפיות) ,דבר המאפשר לספק עתידי להקים את מתקניו באותו תא שטח.
מיכל האחסון בחירום ימוקם בחלקו הצפוני של תא שטח  ,202בהתאם לשיקולים הסביבתיים
שפורטו במסגרת תנ"ס יבשתי .4
פני הקרקע באתר האחסון בחירום יבוצעו בשיפוע מתון (כתוצאה מעבודות פיתוח השטח
שנדונו בתנ"ס יבשתי  )4ומצויים בסיום שלב הפיתוח ברום של כ 182-מ' עד כ 184-מ' .אתר
האחסון בחירום יורכב בעיקר ממאצרה ויסודות בטון עבור הציוד המתוכנן וגשר צנרת.
במסגרת העבודות האזרחיות ,ייבנה במרכז השטח משטח נמוך יותר עבור מאצרה בגובה של
כ 176-מ' .על גבול האתר יוצבו גדרות רשת ע"ג מסד בטון .באתר מתוכננים שער ראשי אחד
וכ 4-שערי חירום.
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במסגרת העבודות המכאניות  ,יותקן באתר זה מיכל לאחסון קונדנסט בחירום ,בנפח של
 10,000מ"ק (קוטרו כ 36.6-מ' ,גובה המעטפת כ 11-מ' ,גובה כולל כ 15-מ') .לאחר התקנת
המיכל יותקנו שתי מערכות של מדרגות פלדה ,עבור כניסה ויציאה מהמאצרה ,ושני מגדלי
מדרגות לעלייה לגג המיכל .בחלק המערבי של אתר האחסון בחירום יותקנו המשאבות
והסקידים על גבי בסיסי בטון ויחוברו לצנרת הנכנסת והיוצאת מהאתר .בנוסף יותקנו באזור זה
מערכות המ נייה ושילוח/קבלת מולוך המשמשות את קווי הקונדנסט הנכנסים לתחנת חגית.
אתר תפעול
האתר התפעולי מיועד למיקום רכיבי ציוד המאפשרים את תפעול אתר האחסון בחירום ,כך
שניתן יהיה לבצע קליטה ,מדידה ,אחסון וניפוק של קונדנסט באופן אמין ובטיחותי .שטחו של
אתר התפעול המתוכנן הוא כ 6.3-דונם ,מתוך כ 157-דונם המוקצים בתמ"א לתא שטח ,200
דבר המאפשר שטח נרחב וגמישות רבה למפעילים נוספים.
הרכיבים העיקריים בשטח התפעולי הינם :מיכל מי כיבוי אש ומשאבות כיבוי אש ,עמדת קצף
כיבוי ,מדחס לאויר מכשירים (עבור מיכשור פניאומטי) ,עמדות למילוי מיכליות כביש (כולל
מנייה ומתקנים לטיפול באדים ולאיסוף תשטיפים) ,מערכת ויסות לחץ ,גנרטור חירום ומיכל
סולר ,מיכלי גפ"מ ( )LPGלחימום מערכת הטיפול באדים ,מיכל שפכים סניטריים ,מבנה חשמל
ובקרה ,מבנה שומר ומקלט .רכיבי הציוד הללו מיועדים לשלב התפעול השוטף וחלקם הגדול
יותקן כבר בשלב הרצת המערכת .בנוסף ,בשלב של תקופת הרצת המערכת ותקופת התפעול
השוטף טרם השלמת מיכל האחסון יותקן מספר מצומצם של רכיבי ציוד זמניים (גנרטור ומיכל
סולר ,לוחות חשמל ובקרה זמניים ואמצעי כיבוי אש ככל שיידרש ע"י רשות הכבאות).
בשטח זה ,הקרקע תהיה בשיפוע של כ( 2%-כתוצאה מעבודות המילוי שתוארו בשלב עבודות
פיתוח השטח בתנ"ס יבשתי  )4ומצויה ברום של כ 180 -מ' עד כ 182-מ' .העבודות האזרחיות
באתר התפעולי יכללו בעיקר הקמה של תעלות ניקוז ,פילרים לחשמל ויסודות בטון .על גבול
האתר תוצב גדר רשת היקפית אשר גובהה הכולל יהיה כ 4-מ' .הגדר תבנה על גבי מסד
מיציקת בטון בגובה של כ 0.6-1 -מ' .באתר מתוכננים שני שערים ראשיים (כניסה ויציאה) ושני
שערי חירום .במהלך העבודות המכאניות יורכבו באתר צנרת תת קרקעית ,ציוד ,מבנים
מתועשים (מבנה חשמל ובקרה ,מבנה שומר ומקלט) ,מיכלים עיליים ,תת קרקעיים וסככות.
צנרת מקשרת בין שני האתרים
במסגרת העבודות המכאניות יבוצע חיבור של צנרת ותשתיות בין האתר התפעולי ואתר
האחסון בחירום ,הצנרת תהיה תת-קרקעית ותותקן מצפון/מערב ובצמוד לכביש התפעולי
המוביל לאתר האחסון בחירום .גובה הכיסוי מעל הצנרת במקטע זה יהיה כ 1.2-מטר.
אתר התארגנות
אתר ההתארגנות אשר ישמש את הקבלן לצורך ביצוע העבודות באתר חגית ,תחת הבקשה
להיתר "מכאני  ,"2הינו אתר התארגנות בשטח של כ 427-מ"ר שנמצא בצמוד וממערב לאתר
ההתארגנות שאושר במסגרת היתר אזרחי ( #4תנ"ס יבשתי  .)4האתר נמצא מצפון ובצמידות
לאזור התפעולי ומהווה חלק מאתר העבודה המבוקש במסגרת היתר מכאני  2כמוצג בתרשים
מטה.
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ניקוז והולכת מים
הואיל ועבודות תחת היתר מכאני  2יתבצעו לאחר עבודות פיתוח השטח ,אשר תוארו במסגרת
תנ"ס יבשתי  ,4י יעשה שימוש בתעלות שבוצעו בשלב פיתוח השטח למניעת הצפת המשטחים
במי נגר עילי .המשטחים עצמם ינוקזו על ידי הסדרת שיפועם הסופי  ,בהתאם להנחיות יועץ
הניקוז .מערכת הניקוז בשטח התכנית כוללת מעבירי מים בחציית כביש הגישה (סה"כ שלושה
מעבירים) ותעלות הגנה בגבולות המגרשים.
בתרשים להלן מוצגת תנוחה כללית של אתר העבודה (מתוך תשריטי הבקשה המתוכננת
להיתר בנייה).

תרשים  :2.7תנוחה כללית של הציוד באתר חגית
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אתר התפעול

מידות שטח אתר התפעול הן  63x100מטר המהווים כ 6.3-דונם מתוך כ 157-דונם המוקצים
בתמ"א עבור תא שטח  .200הרכיבים העיקריים שיותקנו בשטח התפעולי ,כפי שמוצג בתרשים
וכמפורט להלן ,הינם :מיכל מי כיבוי אש ומשאבות כיבוי אש ,עמדת קצף כיבוי ,מדחס לאויר
מכשירים (עבור מיכשור פניאומטי) ,עמדות למילוי מיכליות כביש (כולל מנייה ומתקנים לטיפול
באדים ולאיסוף תשטיפים) ,מערכת ויסות לחץ ,גנרטור חירום ומיכל סולר ,מיכלי גפ"מ ()LPG
(לחימום מערכת הטיפול באדים) ,מיכל שפכים סניטריים ,מבנה חשמל ובקרה ,מבנה שומר
ומקלט .רכיבי הציוד הללו מיועדים לשלב התפעול השוטף וחלקם הגדול יותקן כבר בשלב
הרצת המערכת .בנוסף ,בשלב של תקופת הרצת המערכת ותקופת התפעול השוטף טרם
השלמת מיכל האחסון יותק ן מספר מצומצם של רכיבי ציוד זמניים (גנרטור ומיכל סולר ,לוחות
חשמל ובקרה זמניים ואמצעי כיבוי אש ככל שיידרש ע"י רשות הכבאות) .תיאור נוסף של
השטח ניתן למצוא בסעיף  2.2.1במסמך זה.
העבודות באתר זה במסגרת הבקשה להיתר כוללות:
• ביצוע בסיסים ומשטחי בטון לציוד וצנרת;
• ביצוע פילרים לחשמל מבטון מזויין בתוך האתר;
• ביצוע גדר היקפית בגובה  4מ' (מסד בטון שגובהו  1-0.6מ' בתוספת גדר רשת מעליו
בגובה  3.40-3.00מ') כולל שערי כניסה ושערי חירום;
• מיכל תת קרקעי לניקוז אזור מילוי המיכליות;
• מיכל איסוף שפכים סניטריים;
• התקנת אמצעי מיגון בטיחות אש;
• התקנת צנרת ואביזרים עיליים ותת קרקעיים ,לרבות התקנות חשמל ומיכשור;
• התקנת מיכלי סולר וגפ"מ ( )LPGומיכל כיבוי אש;
• התקנת ציוד מכאני על גבי בסיסים (כגון :עמדות מילוי ,משאבות ,מע' ויסות לחץ,
מתקן טיפול באדים ,מדחס אויר ,מע' מנייה ,גנרטור חירום וכד');
• התקנת מבנים מתועשים (חשמל ובקרה ,מבנה שומר ,מקלט);
• התקנת סככות וגשרי צנרת;
• השלמת עבודות פיתוח בתחנה כולל מצע עילי ,ביצוע משטח אספלט והסדרת ניקוז
המשטחים.
בתרשים להלן מוצגת פריסת הציוד באתר התפעול ,ע"פ שלבי ההתקנה כדלקמן:
•
•
•

רכיבים המסומנים בצבע אדום הנם רכיבים זמניים אשר ישמשו בשלב של תקופת
הרצת המערכת ותקופת התפעול השוטף טרם השלמת מיכל האחסון ויפורקו לאחריו.
רכיבים המסומנים בצבע ירוק הנם רכיבים קבועים אשר יותקנו כבר בשלב הרצת
המערכת וישמשו בהמשך גם לשלב התפעול השוטף.
רכיבים המסומנים בצבע סגול הנם רכיבים קבועים אשר ישמשו בשלב התפעול
השוטף והתקנתם תתבצע במקביל לשלב של תקופת הרצת המערכת ותקופת התפעול
השוטף טרם השלמת מיכל האחסון.
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התרשים לעיל כולל מערך ציוד עקרוני ,עשויים להיות שינויים קלים במיקום הסופי של
הרכיבים בהתאם לתכנון המפורט.
להלן תיאור עקרוני של כל אחד מרכיבי הציוד המוצגים בתרשים לעיל.
מיכל מי כיבוי אש ( – )FIRE WATER STORAGE TANKמיכל אחסון על קרקעי המיועד לאחסון
מי כיבוי אש .המיכל עשוי מפלדה ומיוצר לפי הנחיות המכ"ר (מפקדת כבאות ראשית) – תקן
 .22NFPAנפח המיכל חושב ע"פ דרישות המכ"ר לנפח של כ 1,400-מ"ק ; בשלב של תקופת
הרצת המערכת ותקופת התפעול השוטף טרם השלמת מיכל האחסון ,טרם השלמת מיכל זה,
יותקנו אמצעי כיבוי זמניים ככל שיידרש ע"י רשות הכבאות.
משאבות מי כיבוי אש ( – )FIRE WATER DIESEL PUMPSמשאבות מונעות סולר שמסניקות מי
כיבוי אש ממיכל מי כיבוי אל תשתית צנרת הכיבוי .גודל המשאבות מתוכנן ע"פ דרישות
המכ" ר כך שיתנו מענה מתאים לספיקות מי כיבוי האש הנדרשות לכל תרחיש אפשרי באתר.
באתר יותקנו  2יחידות ,כאשר יחידה אחת הינה לגיבוי ע"פ דרישות המכ"ר .למשאבות מערכת
פיקוד עצמאית אשר מפעילה אותן באופן אוטומטי בעת אירוע אש.
מערכת כיבוי אש ( - )FOAM SKIDמערכת ייצור קצף לכיבוי בעירת דלקים ,באמצעות תרכיז
ליצירת קצף המעורבב עם מים ואויר ,בהתאם לדרישות המכ"ר.
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משאבת מי כיבוי אש ( – )FIRE WATER JOCKEY PUMPמשאבה לשמירת לחץ במי כיבוי האש.
המשאבה מפוקדת כך שתשמור על לחץ קבוע של מי כיבוי בתשתית צנרת כיבוי האש .גודל
המשאבה מותאם לדרישות המכ"ר.
מערכת ויסות לחץ ( - )HIPPS SKIDמערכת לויסות לחץ הקונדנסט המגיע מצנרת ההולכה אל
עמדות המילוי .הסקיד כולל מיכל התפשטות בנפח של כ  3-מ"ק ,בלוני חנקן ,ברזי ויסות
ובקרה ,מיכשור ופורק לחץ.
מדחס אויר ( - )INSTRUMENT AIR COMPRESSOR SKIDמערכת לייצור אוויר מכשירים לצורך
הפעלת מיכשור פניאומטי .ה סקיד כולל ציוד לדחיסת אוויר ,ייבוש אוויר ,אקומולטור לאוויר
הדחוס ,מיכשור ואביזרים לתפעול הסקיד.
מבנה חשמל ובקרה ( – )CONTROL & ELECTRICAL BUILDINGמבנה חשמל ובקרה .מבנה
קשיח בשטח של כ 170-מ"ר שבו ימוקמו הפונקציות הבאות :לוחות חשמל לאספקת חשמל
לכל האתר ולהפעלת היחידות התהליכיות; לוחות מיכשור ובקרה תהליכית; מערכת גיבוי
חשמל למערכות חיוניות לתהליך ( ;)UPSלוחות מערכות המיחשוב; שירותים סניטריים
ומטבחון; מערכות גילוי וכיבוי אש וגילוי עשן ע"פ חוק החשמל והתקנים הרלוונטיים .בשלב
של תקופת הרצת המערכת ותקופת התפעול השוטף טרם השלמת מיכל האחסון ,טרם
השלמת המבנה הקבוע ,יותקנו לוחות חשמל ובקרה זמניים (מסומנים באדום בתרשים לעיל).
עמדות מילוי מיכליות ( – )TRUCK LOADING SKIDמערכת מניה ומילוי של מיכליות כביש.
המערכת כוללת  3יחידות מניה ומילוי ,אליהן יחובר המיכל במקרה שיידרש פינוי קונדנסט
מהאתר באמצעות מיכליות כביש .כל יחידה תהיה עם פיקוד אלקטרוני כך שכמות המילוי
תהיה בהתאמה מלאה לנפח המילוי המותר למיכלית .מילוי מיכליות כביש יבוצע תחת משטח
מקורה באמצעות סככת פלדה קלה עם פאנל איסכורית לקירוי ששטחה כ 25X23 -מ' וגובהה
כ 8.5-מ'.
מתקן טיפול באדים ממילוי מיכליות ( – )VENT TREATMENT SKIDמתקן טיפול באדים מתהליך
מילוי מיכליות כביש .יחידה זו בנויה כסקיד בו יתבצע חמצון תרמי של האדים היוצאים
ממיכליות הכביש במהלך המילוי ,למניעת פליטת מזהמים .הסקיד יצויד במיכלי גפ"מ ()LPG
שנועד לשמור על טמפרטורה נאותה למען יעילות הטיפול ובארובה לפיזור מיטבי של הזרם
המטופל .הסקיד יחובר ע" י צנרת אטומה אל פתח יציאת האוויר מכל מיכלית כביש טרם
תחילת המילוי .הארובה של מתקן הטיפול באדים ממערך מילוי מיכליות תיבנה בהתאם
לנדרש בנוהל בדיקת מזהמי אויר בארובה של המשרד להגנת הסביבה ,לרבות התקנת
מרפסת ופתחי דיגום .ראו סעיף  3.1.1לפירוט נוסף אודות מתקן הטיפול באדים.
מיכל איסוף ניקוזים ובור שיקוע ( – )SETLLING & SUMP TANKSמערכת מיכל שיקוע ובור איסוף
ניקוזים מאזור מילוי המיכליות .מערכת זו תאסוף נוזלים במידה ויצטברו באזור מילוי המיכליות.
נפח האחסון המתוכנן כ  10-מ"ק .נוזלים שיצטברו במערכת יפונו באופן שוטף ע"י מיכלית
מותאמת אל מתקן מאושר לטיפול .יודגש כי אזור מילוי המיכליות יהיה מקורה ,כך שמי נגר
עילי לא יגיעו למערכת זו.
מיכל איסוף שפכים סניטריים ( – )SANITARY WASTE TANKמיכל שפכים סניטריים .מיכל תת
קרקעי אטום לאיסוף ושיקוע שפכים סניטריים .המיכל יפונה בעת הצורך ע"י מיכלית המיועדת
לכך אל מתקן הטיפול הקרוב.
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גנרטור חירום ( – )STAND-BY GENERATORגנרטור חירום אשר יופעל באופן אוטומטי במקרה
של תקלה באספקת החשמל לאתר .הגנרטור מונע ע"י מנוע דיזל .גודל הגנרטור תוכנן כך
שיוכל לאפשר המשך עבודה מלא של כל המערכות בזמן הפסקת החשמל ; בשלב של
תקופת הרצת המערכת ותקופת התפעול השוטף טרם השלמת מיכל האחסון יידרש גנרטור
זמני אשר יצוייד במיכל סולר (שניהם מסומנים באדום בתרשים לעיל).
מיכל ומשאבות סולר ( – )DIESEL STORAGE TANK & PUMPמיכל אחסון ומשאבת סולר .מיכל
פלדה בנפח של עד  9מ"ק המשמש לאחסון סולר עבור תדלוק גנרטור החירום ומשאבות כיבוי
האש .המיכל יבוצע בהתאם לדרישות תקן .142UL
ביתן שומר ( – )GUARD HOUSEמבנה שומר וביטחון (אופציונלי – מותנה בדרישות הביטחון).
מבנה קשיח בשטח של עד  24מ"ר .המבנה ישמש כמבנה שומר וכמרכז תפעולי למערכות
הביטחון ובטיחות האש באתר באופן שוטף ,לרבות מערכות טמ"ס ,בקרות כניסה ושערים,
וגילוי אש.
מקלט ( – )SAFE ROOMמרחב מוגן מוסדי (ממ"מ)  .מבנה בטון תקני למיגון אנשים בשטח של
 10מ"ר .המבנה מיוצר בהתאמה מלאה לתקנות פיקוד העורף וכן יעבור הסמכה להתאמה
לתקנות אלו.

2.2.3

אתר האחסון

באתר האחסון יוקם מיכל פלדה שישמש לאחסון קונדנסט בחירום .נפח המיכל יהיה 10,000
מ"ק ,קוטרו כ 36.6-מ' ,גובה המעטפת כ 11-מ' ,גובה כולל כ 15-מ' .בסמוך למיכל יותקנו
משאבות העברה ועמדה לשילוח מולוך.
מידות המשטח המיועד לאתר האחסון יהיו  66X80מטר המהווים שטח נטו של כ 5.3-מתוך 22
דונם המוקצים בתמ"א לתא שטח  .202השטח ברוטו שיתפוס אתר האחסון ,הכולל את תעלות
הניקוז ההיקפיות ,הוא  7.3דונם .תיאור נוסף של השטח ושל מיקום אתר האחסון ניתן למצוא
בסעיף  2.2.1במסמך זה.
העבודות באתר זה במסגרת הבקשה להיתר כוללות:
• הידוק שתית חפירה;
• יציקת רצפת המאצרה;
• יציקת קירות המאצרה;
• ביצוע בסיסי בטון לציוד וצנרת;
• הקמת מיכל פלדה לאחסון קונדנסט על פי תקן  API650והרכבת גג אלומיניום מעל
המיכל (וזאת בנוסף לגג הצף);
• הרכבת מדרגות פלדה עבור כניסה ויציאה מהמאצרה;
• הרכבת שני מגדלי מדרגות לעלייה אל גג המיכל;
• התקנת ציוד מכאני על גבי בסיסים (משאבות קונדנסט ,מחולל חנקן ,מע' מנייה ,מע'
שילוח מולוך) ,לרבות התקנות חשמל ומיכשור;
• ביצוע גדר היקפית הכוללת מסד בטון בתוספת גדר רשת כולל שער כניסה ושערי
חירום.
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תרשים  :2.9מיקום הציוד בתא השטח המיועד לאחסון

{*} {ראו נספח }6.3

בתרשים להלן מוצגת פריסת הציוד באתר התפעול ,ע"פ שלבי ההתקנה כדלקמן:
•
•

רכיבים המסומנים בצבע ירוק הנם רכיבים קבועים אשר יותקנו כבר בשלב הרצת
המערכת וישמשו בהמשך גם לשלב התפעול השוטף.
רכיבים המסומנים בצבע סגול הנם רכיבים קבועים אשר ישמשו בשלב התפעול
השוטף והתקנתם תתבצע במקביל לשלב של תקופת הרצת המערכת ותקופת התפעול
השוטף טרם השלמת מיכל האחסון.
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תרשים  :2.10פריסת יחידות הציוד שיותקנו באתר האחסון בחירום

{*} {ראו נספח }6.3

התרשים לעיל כולל מערך ציוד עקרוני ,עשויים להיות שינויים קלים במיקום הסופי של
הרכיבים בהתאם לתכנון המפורט.
להלן תיאור של כל אחד מרכיבי הציוד המוצגים בתרשים לעיל.
מיכל אחסון קונדנסט ( – )CONDENSATE STORAGE TANKמיכל אחסון חירום בנפח של 10,000
מ"ק המיועד לקונדנסט .המיכל מתוכנן ע"פ דרישות תקן  .API 650המיכל יהיה בנוי מפלדה,
צבוע חיצונית במערכת צבע להקטנת ספיגה תרמית וצבוע חלקית בחלקו הפנימי למניעת
קורוזיה של הרצפה וחלקו התחתון (בהתאם להגדרות  .)BATהמיכל ייבנה במאצרת בטון
אטומה בנפח העומד על לפחות  110%מנפח המיכל .בנוסף ,המיכל יצוייד באמצעים הבאים
בהתאם להגדרות  :BATתחתית כפולה עם ברז לניטור דליפות בין התחתיות בהתאם להנחיות
להכנת תנ"ס; גג צף פנימי לפי תקנות רישוי עסקים (מיכלי נפט); גג גאודזי עליון מאלומיניום
להגנה מקרינת שמש ומכניסת נוזלים.
משאבות העברת קונדנסט ( 3 – )CONDENSATE TRANSFER PUMPSמשאבות להעברת
קונדנסט ממיכל האחסון אל מילוי מיכליות כביש ולהסנקה למשאבות ההולכה.
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משאבות הסנקת קונדנסט ( –)PIPELINE PUMPSמשאבות הסנקה אל צנרת הולכת הקונדנסט
(המתוארת בבקשה להיתר צנרת  .)#7משאבות אלו שואבות ממשאבות הקונדנסט ומסניקות
לתוך צנרת ההולכה לכיוון תשתית הולכת דלקים קיימת של קצא"א .משאבות ההסנקה
מתוכננות כך שיוכלו לבצע בעתיד הסנקה לקו המזרחי .מדובר על  2משאבות המחוברות בטור
ל 3-משאבות הקונדנסט.
מערכת מנייה ( – )PIPELINE METERING SKIDיחידת מניית קונדנסט ,המבצעת מדידה של
כמות הקונדנסט הנכנסת למיכל והכמות היוצאת אל צנרת ההולכה.
מחולל חנקן ( – )NITROGEN GENERATOR SKIDמחולל חנקן המיועד לביצוע אינרטיזציה בתוך
מיכל האחסון ,לצורכי בטיחות ,בעת שהמיכל מרוקן והגג הצף נמצא במצב תחתון על רגליו.
מערכת קצף ( - )FOAM SKIDיחידת אחסון תרכיז קצף עבור ייצור קצף לכיבוי בעירת דלקים.
התרכיז מתערבב עם מי כיבוי האש ומשמש לאחר העירבוב כקצף לכיבוי בעירת דלקים
בהתאם לדרישות המכ"ר.
עמדת שיגור/קליטת מולוך ( – )PIG LAUNCHER/RECIEVERשתי יחידות לקליטה ושילוח של
מולוך .פעולות שילוח וקליטת המולוך הינן חלק מהתחזוקה השוטפת של צנרת ההולכה
ומחויבות על מנת לתחזק את הצנרת במצב אופטימאלי .היחידות עשויות מגלילי פלדה
מרותכים המחוברים בצורה אטומה לצנרת ההולכה – מקטע צנרת  .7#בשלב של תקופת
הרצת המערכת ותקופת התפעול השוטף טרם השלמת מיכל האחסון תותקן יחידה אחת
בלבד (מסומנת בירוק בתרשים לעיל).
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בתרשימים מטה ניתן לראות את חתך מיכל האחסון בחירום ואת פרט הרצפה הכפולה של
המיכל.

תרשים  :2.11פרט רצפה כפולה של מיכל האחסון
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בתרשים להלן ניתן לראות את גבול הרישוי של מקטע צנרת  7ואת אביזרי הצנרת הנמצאים
בין גבול הרישוי למיכל האחסון ,לרבות מע' המנייה שתשמש לבקרת דליפות ,מגוף הניתוק בין
מקטע צנרת  7לאתר חגית והחיבור המאפשר את המשך הקו.

תרשים  :2.13מגופים הפרדה בין צנרת  7למתקן חגית

2.2.4

{*} {ראו נספח }6.3

צנרת מקשרת

במסגרת העבודות המכאניות יבוצע חיבור צנרת ותשתיות בין אתר התפעול לאתר האחסון
בחירום .אורך מקטע הצנרת בין שני האתרים הוא כ  260-מטר .הצנרת תהיה תת קרקעית
ותותקן מצפון/מערב ובצמוד לכביש התפעולי המוביל לאתר האחסון בחירום .גובה הכיסוי
מעל הצנרת במקטע זה יהיה כ 1.2-מטר.
עבודות הצנרת המבוצעות במסגרת הבקשה להיתר כוללות:
• התקנת צנרת קונדנסט;
• התקנת צנרת כיבוי אש;
• התקנת צנרת אוויר דחוס לצורך הפעלת מכשור וברזים בעלי פיקוד פניאומטי;
• התקנת קווי חשמל ,בקרה ותקשורת.
אופן הביצוע יהיה באמצעות חפירת תעלה והתקנת הצנרת בתחתיתה ,כאשר ריתוך הצנרת
יהיה מחוץ לתעלה .בסיום התקנת הצנרת בתחתית התעלה יתבצע מילוי חוזר וכיסוי.
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אתר התארגנות

אתר ההתארגנות אשר ישמש את הקבלן לצורך ביצוע העבודות באתר חגית ,תחת הבקשה
להיתר "מכאני  ,"2הינו אתר התארגנות בשטח של כ 427-מ"ר שנמצא בצמוד וממערב לאתר
ההתארגנות שאושר במסגרת היתר אזרחי ( #4תנ"ס יבשתי  .)4האתר נמצא מצפון ובצמידות
לאזור התפעולי ומהווה חלק מאתר העבודה המבוקש במסגרת היתר מכאני .2
השימושים באתר ההתארגנות יהיו זהים לשימושים שאושרו לאתר התארגנות במסגרת היתר
אזרחי  .#4הגורמים העיקריים המשפיעים על גודלו של אתר ההתארגנות ,מלבד אילוצי השטח
הזמין ,הם :היקפי לוגיסטיקה ואחסון במהלך הביצוע ,סוג הכלים ההנדסיים ,כמות הכלים
וגודלם .מימדי האתר תוכננו ע"פ נתוני ציוד העזר והתשתיות התומכות כמתואר בתרשים
הסכמאטי מטה.

תרשים  :2.14תכנון עקרוני של אתר ההתארגנות

2.2.6

{*} {ראו נספח }6.3

הציוד הדרוש לעבודות

להלן תיאור הציוד העיקרי הדרוש לביצוע עבודות ההקמה והשימושים בו.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

רכינות – משאיות המשמשות לשינוע חומרי חפירה ,מילוי ,מצעים ואספלט ,וכן לפינוי
פסולת;
מחפרים – כלים מכאניים בעלי כף קדמית או אחורית המשמשים לחפירה;
מפלסות – משמשים לפילוס ויישור דרכים ומשטחים גדולים;
מכבשים – משמשים להידוק דרכים ומשטחים;
פינישר – משמשת לפיזור אספלט;
מיכלית מים – משמשת לקירור אספלט והרטבת שתית;
מערבלי בטון;
מכונות לקידוח כלונסאות ביסוס למבנים;
מנופים להנפת ציוד ,חומרים ואלמנטי בניה;
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מכשיר להחלקת בטונים  -הליקופטר;
תבניות פלדה/עץ ליציקת בטונים באתר;
משאיות – משאיות המשמשות לשינוע חומרים וציוד;
מנופים – משמשים להנפה והתקנה של ציוד;
מחפרונים – עבור חפירת תשתיות תת קרקעיות;
במות הרמה;
פיגומים;
ציוד חיתוך וריתוך;
ציוד צביעה;
כלי רכב לשירות – משמשים להובלת העובדים וציוד נוסף כמו רתכות ,מזון ומים
לעובדים וכד'.

להלן פירוט כמויות משוערות של הציוד והכלים בהם ייעשה שימוש לצורך עבודות ההקמה
ותמונות להמחשה של הנ"ל.

כמות כלים בשיא
עבודות הנדסה אזרחית

עבודות מכאניות

אזור תפעול
 1מחפרון
 1שופל
 2משאיות
מפלסת
מכבש
 2מערבלי בטון
משאבת בטון
מיכלית מים
 1מחפרון
 2משאיות
 2מנופים
 2במות הרמה
ציוד ריתוך וצביעה

אזור אחסון
 1שופל
 2משאיות
 2מערבלי בטון
משאבת בטון
מיכלית מים

 2משאיות
 2מנופים
 2במות הרמה
ציוד ריתוך וצביעה
פיגומים

טבלה  :2.1פירוט כמויות הציוד והכלים שישמשו להקמת האתר
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תרשים  :2.15דוגמאות לציוד אופייני שישמש לעבודה
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לוחות זמנים לביצוע

להלן לוחות זמנים משוערים לביצוע העבודות:
העבודות תבוצענה עבור שלבי ההפעלה השונים במקביל ,ראשית תבוצע עבודת הביסוס
לקראת התקנת הציוד ולאחר מכן תבוצע התקנת הציוד הנדרש לשלב של תקופת הרצת
המערכת ותקופת התפעול השוטף טרם השלמת מיכל האחסון ,כשבמקביל תימשך הקמת
מיכל האחסון אשר ישמש בשלב התפעול השוטף כמיכל אחסון בחירום.
מועד משוער לתחילת העבודות הוא ינואר .2019
מועד משוער לסיום העבודות עבור תקופת הרצת המערכת ותקופת התפעול טרם השלמת
מיכל האחסון הנו נובמבר .2019
מועד משוער לסיום העבודות עבור תקופת התפעול לאחר השלמת מיכל האחסון הנו יולי
.2020
שלב ההקמה יתבצע ככל הניתן בשעות היום ,למעט מקרים חריגים (מקרי חירום ודרישות
בטיחות).
להלן גאנט של שלבי העבודה העיקריים להקמת האתר (חלקם מבוצעים במסגרת היתר
אזרחי  4כמפורט בתנ"ס יבשתי .)4

תרשים  :2.16גאנט שלבי העבודה העיקריים
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 2.3תיאור הפעילות בשלב התפעול
הקונדנסט הינו תערובת פחמימנית במצב צבירה נוזלי והוא תוצר נלווה לתהליך ההפקה
והטיפול בגז הטבעי .לאחר הטיפול בקונדנסט על גבי האסדה בים ,הכולל ייצוב של
הקונדנסט ללחץ אדים של  TVP( 6.5 psiaב  ,)100Fהוא מוזרם בצנרת ייעודית ומתחבר
למערכת הולכת דלקים קיימת באזור מחצבת עין איילה.
הזרמת קונדנסט מיוצב לצורך אחסון במיכל החירום באתר חגית תבוצע באותם מקרים שבהם
בית הזיקוק בחיפה לא יוכל לקלוט את הקונדנסט או כאשר לא ניתן יהיה להזרימו לשם בשל
תקלה ,בין אם בבית הזיקוק או בצנרת ההולכה הקיימת של קצא"א ,וזאת בכדי למנוע את
הפסקת תהליך הזרמת הגז הטבעי.
במהלך התפעול השוטף לא יוזרם קונדנסט למיכל האחסון בחירום באתר חגית .הקונדנסט
יוזרם לאחסון באתר חגית באותם מקרים שבהם בית הזיקוק בחיפה ("בז"ן") לא יוכל לקלוט
את הקונדנסט או כאשר לא ניתן יהיה להזרימו לשם בשל תקלה (וזאת משום שאי-הזרמתו
ליעדו תחייב את הפסקת תהליך הזרמת הגז הטבעי) .עם סיום התקלה ,יוזרם הקונדנסט
ממיכל האחסון חזרה לצנרת ,או במיכליות כביש אל יעד אחר ,במידה ולא יתאפשר להזרים
חזרה לצנרת .הפינוי יבוצע לאתרים אשר העיסוק בהם בקונדנסט מאושר על פי כל דין.
היקף האחסון במיכל לשעת חירום ,כולל מיכליות ,לא יעלה על  10,000מ"ק ,בגמר השימוש
יבוצע ריקון של המיכל למינימום .הפינוי באמצעות מיכליות לא ימשך מעבר ל  3-חודשים בכל
אירוע חירום.
בשלב של תקופת הרצת המערכת ותקופת התפעול השוטף טרם השלמת מיכל האחסון יבוצע
פינוי באמצעות מיכליות .גם בשלב התפעול השוטף שלאחר השלמת מיכל האחסון ייתכן פינוי
באמצעות מיכליות במקרה של תקלה ממושכת או כזו שאינה מאפשרת להזרים את הקונדנסט
חזרה לצנרת .כמות המיכליות המוערכת תלויה בקצב הפקת הגז הטבעי ממנו נגזרת ספיקת
הקונדנסט המוזרם מן האסדה .בטבלה להלן הערכת כמות המיכליות עבור טווח הספיקות
הצפוי.

ספיקה
)(bbl\day

ספיקה
)(m3\day

מספר
מיכליות

Min.

1,000

159

7

Avg.

2,500

397

17

Max.

5,000

794

34

טבלה  :2.2הערכת כמות המיכליות עבור טווח הספיקות הצפוי
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בנוסף לאחסון בחירום ,תבוצענה באתר ביקורות ופעילויות תחזוקה תקופתיות ,זאת לשם
שמירה על כשירות הציוד ועל מנת לוודא כי בעת חירום ניתן יהיה להזרים קונדנסט לאתר
באופן בטיחותי ויעיל.
בשגרה ,כאשר אין הזרמה או ריקון של מיכל האחסון ,תהיה באתר נוכחות ,ברוב שעות
היממה ,של  4עובדים בלבד ( 2לפטרול ואבטחה ו 2-לפטרול תפעולי) .במקרים בהם יוזרם
הקונדנסט לאתר חגית (בחירום) ,האתר יאויש על ידי  8אנשי צוות (הצוות האחראי בשגרה
ובנוסף עוד  2אנשי תפעול ו 2-עובדים כלליים) .במידה ובנוסף להזרמת קונדנסט אל המיכל,
יידרש פינוי באמצעות מיכליות כביש ,צפוי כי יהיו באתר עוד  2-3נהגי מיכליות כביש ,זאת
בנוסף לצוות המפורט לעיל (קרי :סה"כ  10-11אנשי צוות) .מעת לעת תידרש פעילות תחזוקה
של הציוד באתר ,שתתקיים בדרך כלל בשעות היום ,במקרה זה עשויים להימצא באתר הצוות
האחראי בשגרה בתוספת טכנאים וחשמלאים ע"פ הצורך .בטבלה להלן מופיע סיכום של
מספר העובדים הצפוי להימצא באתר במשטרי תפעול שונים.

משטר התפעול

מספר עובדים הנמצאים באתר

שגרה

4

חירום (אחסון בלבד)

8

חירום (כולל מילוי מיכליות כביש)

10-11

פעילות תחזוקה נוספת

תוספת של כ 4-טכנאים וחשמלאים ע"פ הצורך

טבלה  :2.3מספר העובדים הצפוי להימצא באתר במשטרי תפעול שונים
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הערכת השפעות על הסביבה

 3.1איכות אוויר
מאחר ששלב זה של העבודות מתבצע לאחר השלמת שלב פיתוח השטח ועבודות העפר,
אשר תואר בהרחבה בתנ"ס יבשתי  ,4לא צפויה השפעה של עבודות ההקמה על איכות האוויר
בסמיכות לאתר.
פרק זה יעסוק בפליטות לאוויר העלולות להיווצר כתוצאה מתפעול האתר .יודגש כי ,לא צפויות
פליטות מהאתר באופן שוטף ,זאת כיוון שהמיכל יישמר ריק והציוד באתר לא יופעל למעט
במקרי חירום כפי שתואר במסמך זה.
סביבת האתר
אתר חגית נמצא בסמוך לתחנת כוח חגית ולהשתלבות כביש  6וכביש  ,70הישוב הקרוב ביותר
לאתר חגית הינו אליקים הממוקם צפון מזרחית לאתר והמרוחק כ 1.8-ק"מ ממנו .ממערב
לאתר ממוקמים הישובים בת שלמה ועופר במרחק של  4ק"מ ו 5.6-ק"מ בהתאמה כמוצג
בתרשים מטה.

תרשים  :3.1הישובים הסמוכים לאזור אתר חגית
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מודל פיזור מזהמים
אתר חגית אינו כולל מקור פליטה טעון היתר ע"פ חוק אוויר נקי ולפיכך הוא אינו נדרש בקבלת
היתר פליטה לאוויר .עם זאת ,הוחלט לאמץ את הנחיות המשרד להגנת הסביבה להרצת מודל
פיזור מזהמים באוויר והן יושמו בניתוח זה .ההנחיות הנ"ל הינן המקיפות והמחמירות ביותר
שפירסם המשרד להגנ"ס בהקשר זה .בהתאם להנחיות ,הערכת השפעת אתר חגית על ריכוזי
המזהמים בסביבתו בוצעה בהסתמך על מודלים לפיזור מזהמי אוויר תוך שימוש בAERMOD -
 Viewגרסה .9.5.0
בנוסף בוצעו גם החמרות מעבר לדרישות הנקובות בהנחיות אלו .על פי הנחיות המשרד להגנת
הסביבה (סעיף  7.2.5להנחיות) ,על נתוני הרקע במודל לכלול מתקנים ממערכת התעשייה
של המשרד ,מתקנים בעלי ערכי פליטה מחייבים ומקורות תחבורתיים .נוסף על הפליטות
ממקורות אלו ,כולל המודל גם מקורות שטח שלא נהוג לכלול ובפרט שריפות חקלאיות
וקמינים לשימוש ביתי .מקורות אלו אינם נכללים בשגרה במודלים לפיזור מזהמים באוויר
ואע"פ כן נכללו במודל זה בהתאם לנתונים שהעביר המשרד להגנת הסביבה.
נתונים מטאורולוגיים
התחנות המטאורולוגיות המצויות בסביבת האתר הן תחנת אליקים ותחנת עין השופט.
בתרשימים להלן מוצגת שושנת הרוחות ע"פ נתונים משתי התחנות הללו .ניתן לראות כי רכיבי
הרוח הדומיננטיים דומים לפי נתונים משתי התחנות.

תרשים  :3.2שושנת רוחות שנתית תחנה מטאורולוגית אליקים
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תרשים  :3.3שושנת רוח שנתית עין השופט 2013-2017

הנתונים ששימשו להרצת מודל הפיזור מבוססים על המדידות שנרשמו בתחנה המטאורולוגית
עין השופט המופעלת ע"י השרות המטאורולוגי ,הואיל ובסיס הנתונים בתחנה זו רחב יותר
וכולל נתוני יציבות שנתית ,מדידות של קרינת השמש ונתוני לחות יחסית .שושנת יציבות מוצגת
בתרשים הבא.
נלקחו נתונים מטאורולוגיים לפרק זמן של חמש שנים מלאות (בין ה 1-לינואר  2013ועד ה31-
לדצמבר  .)2017התחנה ממוקמת בנקודת ציון  )32.6021N/35.096E( 723150N/209310Eבגובה
 285מ' מעל פני הים .התחנה ממוקמת כ  5-ק"מ בכוון מזרח צפון-מזרח מן האתר בסיטואציה
טופוגרפית דומה.
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תרשים  :3.4שושנת יציבות שנתית עין השופט 2013-2017
רצפטורים
נעשה שימוש ברשת קולטנים רב שכבתית ברזולוציה מרחבית של  100מטר עד למרחק של
 1000מטר מהאתר .לאחר מרחק זה נקבעו קולטנים במרחקים של  250מטר עד למרחק של
 5,000מטר ממיקום האתר .ולאחר מרחק זה ועד למרחק של  10,000מטר נקבעו קולטנים
במרחקים של  1000מטר .בנוסף נקבעו  25קולטנים בישובים הסמוכים ובשמורת הטבע נחל
תות כפי שמפורט להלן .סך כל הקולטנים שנבדקו במודל עומד על .2,392
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הערכת פליטות

פעילות האתר בכלל והשימוש במיכל האחסון בחירום בפרט ,מיועדות לאותם מקרים שבהם
בי ת הזיקוק לא יוכל לקלוט את הקונדנסט או כאשר לא ניתן יהיה להזרימו לשם בשל תקלה,
וזאת בכדי לאפשר את רציפות הזרמת הגז הטבעי.
כתוצאה מהפעילות באתר ,המיועדת כאמור להתבצע רק כגיבוי לעת חירום ,עלולות להיגרם
פליטות  VOCלאוויר ,שעיקרן תוצאה של:
• פליטה ממיכל הקונדנסט בעת מילוי וריקון;
• פליטה ממילוי מיכליות כביש;
• דליפה מרכיבי ציוד באתרי התפעול והאחסון.
לצורך הערכת פליטת ה  VOCכתוצאה מפעילות האתר המתוארת לעיל נעשתה הנחה מחמירה
כי במהלך שנת פעילות אחת יכול ויתרחשו  4אירועי תקלה ,כמפורט להלן:
• תקלה ארוכה – תקלה בה המיכל מתמלא עד לנפח מירבי של  9,211מ"ק ולאחר מכן
נפח זה מתרוקן (לדוגמא :כתוצאה מהשבתה ממושכת של בתי הזיקוק המתרחשת
בפועל אחת למספר שנים) .נלקחה בחשבון הנחה מחמירה כי תקלה מסוג זה
מתרחשת אחת לשנה.
• תקלה קצרה – תקלה בה המיכל פעיל למשך זמן קצר (כיומיים במהלכם מוזרם למיכל
נפח של כ 793-מ"ק) ולאחר מכן מתרוקן .נלקחה בחשבון הנחה מחמירה כי תקלה
מסוג זה מתרחשת  3פעמים בשנה.
חישוב פליטת ה VOC-בוצע בנפרד עבור פעילויות האתר השונות כמפורט מטה .הואיל ולא
קיים ערך סביבה ל , VOC-חישובים אלו בוצעו גם עבור בנזן המהווה חלק מה VOC-ועבורו
קיימים ערכי סביבה בתקנות.
פליטה ממיכל הקונדנסט בעת מילוי וריקון
הערכת כמות ה( VOC-ובכלל זה הבנזן) הנפלטת כתוצאה ממילוי וריקון המיכל נעשתה
באמצעות מודל תהליכי  VMGSIMהמבוסס על מקדמי פליטה של  .EPA AP-42חישוב הפליטות
לוקח בחשבון שכל האמצעים להפחתת פליטות מותקנים.
קצב הפליטה חושב לפי הנחות מחמירות כי במהלך שנה של מידול עלולה להתרחש תקלה
ארוכה אחת בה יתמלא המיכל עד לנפחו המירבי ועוד  3תקלות קצרות בהן יתמלא המיכל עד
לנפח של כ 800-מ"ק .ההנחה היא כי עם סיום התקלה תכולת המיכל תוזרם חזרה לצנרת.
במידה והתקלה נמשכת ,ייעשה שימוש במיכליות כביש .משך הפליטה חושב לפי ספיקה
ממוצעת של כ 400-מ"ק ליום ( 2,500חביות ליום) .על פי ספיקה ממוצעת של כ 400-מ"ק ליום,
אורכה של תקלה ארוכה הוא  46יום ( 23יום למילוי ו  23לריקון) ותקלה קצרה תארך ארבע
ימים (יומיים מילוי ויומיים ריקון ,סה"כ  12ימים לשלוש תקלות).
בנוגע לשאריות קונדנסט בתחתית המיכל לאחר ריקון ,יובהר כי ע"פ דרישת הממונה על
הנפט ,לאחר סיום השימוש יבוצע ריקון של כל הקונדנסט מהמיכל ,לרבות נפח הנוזל המצוי
מתחת לגג הצף .ברצפת המיכל מותקנת עוקת ניקוז שאליה יתנקזו שאריות של קונדנסט
העלולות להישאר במיכל לאחר תום השימוש בו .שאריות אלו יישאבו מתחתית עוקת הניקוז
באמצעות משאבות העברת הקונדנסט .לפיכך ,השאריות בתחתית המיכל אינן רלוונטיות
לצורך החישוב.
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יובהר כי הערכת משך הזמן הנ"ל נעשתה לצורך חישוב קצב פליטת המזהמים להרצת מודל
הפיזור ולא לשם קביעת מגבלות תפעול .בנוסף ,בוצעה החמרה נוספת בהנחות המודל אשר
התייחסה לפליטות מהאתר כאילו הפליטה מתרחשת לאורך כל השנה (ולא רק במשך  58ימי
הפעילות) .התוצאות ,גם תחת ההנחה המחמירה הזו ,מראות כי הריכוזים הצפויים בסביבת
האתר זניחים ביחס לערכי הסביבה.
קצב הפליטה חושב ע"פ הערכים הנ"ל כמפורט בטבלה מטה.

סוג
תקלה

מס'
פעמים
בשנה

כמות VOC
נפלטת
][kg/year

כמות בנזן
נפלטת
בתקלה
][kg/year

קצב
פליטת
VOC

קצב
פליטת
בנזן

משך
פליטה
מהמיכל
בתקלה
[]day

[]g/sec

[]g/sec

ארוכה

1

37.31

0.31

46

9.31E-3

7.75E-5

קצרה

3

30.66

0.26

4

8.89E-2

7.40E-4

טבלה  :3.1פליטות ממילוי וריקון מיכל האחסון בתקלה
פליטה ממילוי מיכליות כביש
מילוי מיכליות כביש יתבצע מ 3-עמדות המילוי הממוקמות באתר התפעול במקרים בהם מיכל
האחסון בחירום לא יוכל לקלוט את הקונדנסט .עמדות מילוי המיכליות יחוברו למערכת טיפול
בפליטות ,כאמור בפרק  2לעיל.
חישוב הפליטות לוקח בחשבון את קיומה של מערכת טיפול בפליטות ואת ערכי הפליטה בהם
תעמוד מערכת זו.
סוג המתקן שנבחר לטיפול בפליטות ממילוי מיכליות כביש הוא מחמצן תרמי ,הואיל וזו
הטכנולוגיה היחידה שתאפשר עמידה ודאית בערכי הפליטה שנקבעו ע"י הגנ"ס.
הטכנולוגיה של חימצון תרמי מהווה  BATלטיפול בפליטות לאוויר .מאחר שהליך הרכש של
מתקן הטיפול עדיין מתנהל ,מובאים בתנ"ס המאפיינים הגנריים של המתקן ,כפי שהוגדרו
לספקים.
רכיבי המערכת העיקריים הם:
• מפוח ליניקת האויר הנפלט בעת מילוי מיכליות והולכתו אל תא החימצון
• תא חימצון הכולל מערכת בקרה טמפרטורה וסורק ללהבת פיילוט
• מיכשור למדידה רציפה של הטמפרטורה (הסקיד יכלול  4מדי טמפרטורה לצורך
יתירות)
• מיכלי גפ״מ הנדרש להצתה ראשונית (פיילוט) ,חימום ראשוני ושמירת טמפ׳ לצורך
שמירה על טמפ' נאותה למען יעילות הטיפול
• ארובה לפיזור מיטבי של הזרם המטופל ,הכוללת בידוד פנימי ,פתחי דיגום ומיכשור
לבקרת טמפרטורה
• אביזרי בטיחות  -בולם להבה ומיכל שיכוך ()Knockout Drum
• לוח בקרה והפעלה הכולל בקר מתוכנת ( )PLCוממשק בקרה גרפי ()HMI
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מתקן הטיפול יעמוד בתקני הפליטה כפי שהנחה המשרד להגנת הסביבה ,קרי :ריכוז TOC
מירבי במוצא מתקן הטיפול של  1גרם למ"קת וריכוז בנזן מירבי במוצא מתקן הטיפול של 1
מ"ג למ"קת.
המימדים המשוערים של הסקיד הנם :אורך כ  10-12מטר ,רוחב כ  3-4מטר ,גובה ארובה כ12-
מטר .הארובה תיבנה בהתאם לנדרש בנוהל בדיקת מזהמי אויר בארובה של המשרד להגנת
הסביבה ,לרבות התקנת מרפסת ופתחי דיגום.
מתקן הטיפול יופעל רק בעת שיש צורך במילוי מיכליות והוא יחובר ע"י צנרת אטומה אל פתח
יציאת האוויר מכל מיכלית כביש טרם תחילת המילוי .פרק זמן משוער להתנעת המתקן וחימום
לטמפ׳ הדרושה לטיפול במזהמים הוא מספר דקות .המתקן מתוכנן להתמודד עם ספיקת
אדים ממילוי מיכליות בו-זמני משלוש העמדות בו-זמנית.
המתקן אינו מייצר שפכים או פסולת ואינו צפוי לגרום למטרדי רעש .תחזוקת המתקן תבוצע
לפי הנחיות היצרן שייבחר .לאחר שייבחר ספק מתאים תועבר למשרד להגנת הסביבה
התחייבות היצרן לעמידה בתקני הפליטה.
מספר מיכליות הכביש העשוי לפקוד את האתר בחירום משתנה בהתאם לספיקת הקונדנסט,
נלקחה בחשבון הנחה מחמירה כי כמות המיכליות היומית באתר תעמוד על  ,34זאת בהתאם
לספיקה המקסימלית המשוערת של הקונדנסט ,כ 5,000-חביות ליום (שווה ערך לכ  800-מ"ק
ליום) .נפחי מיכליות כביש נעים בין  100ל 200-חביות ,נלקח בחשבון נפח ממוצע של כ150-
חביות במיכלית (שווה ערך לכ  24-מ"ק) .ע"פ הנחיות המשרד להגנת הסביבה נלקחה הנחה
מחמירה לפיה ריכוז ה TOC-במוצא מתקן הטיפול הנו הריכוז המירבי של  1גרם למ"קת וכי
ריכוז הבנזן במוצא מתקן הטיפול הינו הריכוז המירבי של  1מ"ג למ"ק .סך ה TOC-והבנזן
הנפלטים ביום חושב לפי כמות הקונדנסט היומית המקסימלית הצפויה להיות מועברת
באמצעות מיכליות כביש .קצבי הפליטה חושבו בהתאם להנחת פעילות של  24שעות ביממה
של המיכליות .בתקופת ההרצה יוזרם לאתר קונדנסט בהרכב מעט שונה הכולל כמות פחותה
יותר של רכיבים נדיפים .לפיכך ,חישוב הפליטות בעת התפעול השוטף מחמיר ביחס לפליטות
בתקופת ההרצה ,ועל כן התרחיש המחמיר הוא זה שהוזן למודל.

פליטת TOC
ממילוי מיכליות
כביש][g/day

פליטת בנזן
ממילוי מיכליות
כביש][g/day

מספר
מיכליות
מקס' ליום

קצב
פליטת TOC
[]g/sec

קצב
פליטת בנזן
[]g/sec

810

0.81

34

9.38E-3

9.38E-6

טבלה  :3.2פליטות ממילוי מיכליות כביש
דליפה מרכיבי ציוד
המתקן כולל רכיבי ציוד כדוגמת מחברים ,ברזים ,אטמים ועוד ,המהווים מקורות אפשריים
לפליטה במקרה של דליפה .קצב הפליטה מהאביזרים הנ"ל חושב באמצעות המקדמים
המופיעים בפרוטוקול ה  EPAהעוסק ב  Equipment Leak Emission Estimatesעבור פעילות של
מסוף דלקים .קצב הפליטה מחושב עבור כלל הפחמימנים האורגנים העלולים לדלוף בהתאם
לסוג הרכיב.
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בנזן

פליטת
מרכיבי
ציוד ][g/year
40

משך
פעילות
האתר
[]day
58

Doc. No.

קצב
פליטת
VOC
[]g/sec
0.0052

קצב
פליטת בנזן
[]g/sec
7.9E-6

טבלה  :3.3פליטות עקב דליפות מרכיבי ציוד
פליטה ממקורות רקע
בהתאם להנחיות ועל פי הנתונים שהתקבלו מהמשרד להגנת הסביבה ,נוספו למודל פיזור
המזהמים נתוני מקורות הרקע המוקדיים והלא מוקדיים.
על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה (סעיף  7.2.5להנחיות) ,על נתוני הרקע במודל לכלול
מתקנים ממערכת התעשייה של המשרד ,מתקנים בעלי ערכי פליטה מחייבים ומקורות
תחבורתיים .בנוסף על הפליטות ממקורות אלו ,כולל המודל גם מקורות שטח שלא נהוג
לכלול ובפרט שריפות חקלאיות וקמינים לשימוש ביתי .מקורות אלו אינם נכללים בשגרה
במודלים לפיזור מזהמים באוויר ונכללו במודל זה בהתאם לנתונים שהעביר המשרד להגנת
הסביבה.
המקורות המוקדיים באזור כללו ארובות של מפעלים אשר תויגו בנתוני המשרד להגנת
הסביבה כפולטות את קבוצת המזהמים  .NMVOCקצב הפליטה של בנזן חושב מתוך קצב
פליטת ה NMVOC-על פי מקדמי הפליטה ,כפי שמופיעים במסמך ה AP 42, Fifth Edition, -
 .Volume I CHAP 1.3 Fuel Oil Combustionמקורות הרקע המוקדיים וקצב הפליטה מהם
מפורטים בטבלה מטה.
המקורות הלא מוקדיים באזור אתר חגית כפי שהתקבלו מהמשרד להגנת הסביבה ,כללו נתוני
פליטת בנזן עבור תחנות דלק ,מיכלי תש"ן באלרועי ,שריפות חקלאיות וקמינים .מיכלי הסולר
בתחנת הכוח חגית של חח"י לא נכללים כמקורות פליטה במצאי הפליטות הארצי שהועבר ע"י
המשרד להגנת הסביבה ואשר על בסיסו נוספו מקורות הרקע למודל .בנוסף ,מיכלים אלו לא
הוגדרו כמקורות פליטה בבקשה להיתר פליטה של חח"י עבור תחנת הכוח חגית ולא בהיתר
עצמו.
בנוסף ,התקבלו מהמשרד להגנת הסביבה נתוני המקורות התחבורתיים בישראל .על פי
ההנחיות להגשת היתר פליטה ,הכללת מקורות תחבורתיים תיעשה רק בתחום השטח בו
התקבלו בתוצאות הרצת המודל (עבור תרחיש אתר חגית בלבד) ריכוזים השווים או הגבוהים
מ 10%-מערך היעד קצר-הטווח .ע"פ ממצאי הרצת המודל ,שיוצגו בהרחבה בסעיף הבא,
התוצאות שהתקבלו נמוכות משמעותית מהערך הנ"ל .למרות זאת ,הוחלט לכלול מקורות
תחבורתיים במרחק של כ 2-ק"מ מ אתר חגית כמוצג בתרשים מטה ,המקורות התחבורתיים
שנכללו מסומנים בריבוע כחול אשר מידות צלעותיו הן  4.5ק"מ.
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קוד
ארובה

שם המפעל

7.4111E-07

0.000142

148205

מיברג  -חרושת ברגים

1.6756E-05

0.00321

148214

מיברג  -חרושת ברגים

1.3050E-04

0.025

28926

ארדן תעשיות חשמל

6.6700E-04

0.127778

82504

ארדן תעשיות חשמל

1.3163E-04

0.025216

114380

ארדן תעשיות חשמל

1.6208E-04

0.031049

114388

ארדן תעשיות חשמל

3.3365E-04

0.063917

151716

אסם השקעות בע"מ

1.2567E-03

0.240741

117385

פרומטאל טכנולוגיות בע"מ

7.0889E-04

0.135802

117393

פרומטאל טכנולוגיות בע"מ

1.2244E-03

0.234568

117401

פרומטאל טכנולוגיות בע"מ

2.8839E-05

0.005525

148184

מיברג  -חרושת ברגים

2.3128E-03

0.443056

111865

אלתם עין השופט

2.4650E-06

0.000472

151712

אסם השקעות בע"מ

9.0335E-05

0.017306

151714

אסם השקעות בע"מ

4.8829E-04

0.093542

98200

כרמל כימיקלים

5.0025E-05

0.009583

90475

ת.ג.ל .אס .פי .תעשיות בע"מ

8.7899E-04

0.168389

90505

ת.ג.ל .אס .פי .תעשיות בע"מ

1.0971E-03

0.210167

90512

ת.ג.ל .אס .פי .תעשיות בע"מ

1.8850E-03

0.361111

90512

ת.ג.ל .אס .פי .תעשיות בע"מ

קצב פליטה
]g/sec[ NMVOC

טבלה  :3.4מקורות רקע מוקדיים באזור אתר חגית
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תרשים  :3.5.1מקורות רקע תחבורתיים באזור אתר חגית

כלל מקורות הפליטה שהוזנו למודל (אתר חגית ומקורות הרקע כפי שתוארו לעיל) מוצגים
בתרשים מטה ומסומנים באדום ,לצרכי בהירות ונוחות אתר חגית סומן בחץ אדום.
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השפעה סביבתית

ערכי סביבה
ערכי מודל הפיזור הושוו לערכי הסביבה עבור בנזן ,על פי תקנות אוויר נקי ,כפי שמופיעים
בטבלה להלן.

טור א'
מספר
סידורי

16

המזהם

בנזן

Benzene

טור ב'
נוסחה
כימית

C6H6

טור ג'

ריכוז
ממוצע
מירבי
במק"ג/מ"ק

פרק
זמן
נתון

3.9

יממה

1.3

שנה

מס'
חריגות
שנתי
מותר
7

טבלה  :3.5ערכי סביבה עבור בנזן – תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה),
(תיקון) ,התשע"ו2016-
נתוני קלט
נתוני הקלט שהוזנו למודל כוללים את הנתונים המטאורולוגיים בסביבת האתר ,את המאפיינים
הפיזיים שלו (כפי שהוצגו בפרק  ,)2וכן את נתוני הערכת הפליטות ממקורות הפליטה השונים,
כפי שמפורט בסעיף  3.1.1לעיל .יודגש כי ניתוח ההשפעה הסביבתית בוצע עבור תרחיש
מחמיר בו קיימת פליטה בו-זמנית מכלל המקורות – מיכל האחסון ,מילוי מיכליות כביש ,רכיבי
הציוד באתר חגית ומקורות הרקע.
תוצאות המודל – אתר חגית בלבד
הרצת המודל נעשתה תחת הנחה מחמירה כי הפליטה היא קבועה לאורך כל השנה ולא רק
במהלך תקלה או בעת חירום .מוצגות להלן תוצאות הרצת המודל עבור פליטה הנובעת
מהפעילויות אשר פורטו מעלה ,במונחי ריכוזים מירביים של בנזן .בתרשימים להלן מוצגות
האיזופלטות לזמן מיצוע יומי ושנתי בהתאמה ,התרשימים מתייחסים להשפעות מן המתקן
עצמו ללא ריכוזי הרקע.
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תרשים  :3.6תוצאות המודל עבור פיזור פליטות בנזן – ריכוז יממתי מקסימלי (ערך סביבה 3.9
 ,µg/m3מספר חריגות שנתי מותר )7
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תרשים  :3.7תוצאות המודל עבור פיזור פליטות בנזן – ריכוז שנתי מקסימלי התקבל עבור שנת
( 2017ערך סביבה )µg/m3 1.3

ניתן לראות כי הריכוזים הצפויים בסביבת האתר זניחים ביחס לערכי הסביבה ,ומגיעים לכ-
 1.7%ו 0.5%-מערכי הסביבה היממתי והשנתי בהתאמה .גם הריכוזים הצפויים בסביבת האתר
הקרובה ,אפילו תחת הנחות מחמירות ,נמוכים מאד וצפויים לעמוד בערכי הסביבה על פי חוק
אוויר נקי .לפיכך ,לא צפויה השפעה של הפעילות באתר חגית על איכות האוויר בישובים
הסמוכים ובשמורת הטבע.
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תוצאות המודל – מקורות רקע בלבד
בתרשימים להלן מוצגות האיזופלטות לזמן מיצוע יומי ושנתי בהתאמה .התרשימים מתייחסים
להשפעות ממקורות הרקע בלבד ,ללא התייחסות לאתר חגית.

תרשים  :3.8תוצאות המודל עבור פיזור פליטות בנזן – ריכוז יממתי מקסימלי ,נתוני רקע בלבד
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תרשים  :3.9תוצאות המודל עבור פיזור פליטות בנזן – ריכוז שנתי מקסימלי התקבל עבור שנת
 ,2016נתוני רקע בלבד
ניתן לראות כי הריכוז השנתי המקסימלי שהתקבל בתוצאות המודל –  µg/m³ 0.44קטן מערך
הסביבה לתקופת מיצוע זו (ערך סביבה .)µg/m³ 1.3
עבור ריכוז יממתי מקסימלי של נתוני הרקע התקבלה חריגה מערכי הסביבה – µg/m³ 9.18
(ערך סביבה  .)µg/m³ 3.9מקור החריגה הינו בתחנת דלק בקיבוץ דליה כפי שמוצג בתרשים
מטה .ע"פ מידע שנמסר ע"י נציגת המשרד להגנת הסביבה ,ככל הנראה מדובר בתחנה
שאינה פעילה יותר ,אולם תחנה זו נכללה במודל הואיל ובשנים שעבורן בוצע המודל היא
הוגדרה כמקור פליטה ע"פ מצאי הפליטות של המשרד להגנת הסביבה .חריגה זו ,היא היחידה
שהתקבלה בהרצת  5השנים במודל כפי שמוצג בטבלה מטה ,הכוללת את  10הריכוזים
היומיים המקסימליים שהתקבלו בהרצת המודל .יודגש כי ע"פ תקנות אוויר נקי ,כפי שהוצגו
בפרק זה ,ניתן לחרוג מערך הסביבה היממתי  7פעמים בשנה.
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אזור דליה בהגדלה

תרשים  :3.10תוצאות המודל עבור פיזור פליטות בנזן – ריכוז יממתי מקסימלי  ,נתוני רקע
בלבד כולל החריגה (דליה)
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ריכוז יממתי
קואורדינטה Y
קואורדינטה X
ממוצע
][µg/m³
9.18046
721671
207302
3.89319
716421
214802
3.87303
716421
212802
3.18846
721921
207802
3.10784
717421
214802
2.98936
715421
212802
2.53326
716421
211802
1.81709
715421
213802
1.78784
718421
214802
1.60449
727421
209052
טבלה  10 :3.6הריכוזים המקסימליים שהתקבלו בתוצאות המודל – רקע בלבד
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תוצאות המודל – שילוב אתר חגית ומקורות הרקע
בתרשימים להלן מוצגות האיזופלטות לזמן מיצוע יומי ושנתי בהתאמה .התרשימים מתייחסים
להשפעות ממקורות הרקע ומאתר חגית יחדיו.

תרשים  :3.11תוצאות המודל עבור פיזור פליטות בנזן – ריכוז יממתי מקסימלי ,נתוני רקע ואתר
חגית
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תרשים  :3.12תוצאות המודל עבור פיזור פליטות בנזן – ריכוז שנתי מקסימלי ,נתוני רקע+אתר
חגית
הריכוז השנתי המקסימלי שהתקבל במודל שכלל את מקורות הרקע ואת אתר חגית זהה
לריכוז שהתקבל עבור הרקע בלבד –  .µg/m³ 0.44ערך זה ,כאמור קטן מערך הסביבה
לתקופת מיצוע זו (ערך סביבה .)µg/m³ 1.3
חריגה זהה לחריגה שתוארה בתוצאות שהתקבלו עבור מקורות הרקע בלבד נמצאה גם כאשר
אתר חגית נוסף למודל .הטבלה מטה כוללת את  10הריכוזים היומיים המקסימליים שהתקבלו
בהרצת המודל ע בור מקורות הרקע ואתר חגית יחדיו .ניתן לראות כי מיקום הנקודות זהה
למיקום שנמצא בהרצת נתוני מקורות הרקע בלבד וכי הריכוזים שהתקבלו דומים.
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ריכוז יממתי
קואורדינטה Y
קואורדינטה X
ממוצע
][µg/m³
9.18047
721671
207302
3.89319
716421
214802
3.87303
716421
212802
3.18866
721921
207802
3.10785
717421
214802
2.98936
715421
212802
2.53327
716421
211802
1.81709
715421
213802
1.78784
718421
214802
1.60504
727421
209052
טבלה  10 :3.7הריכוזים המקסימליים שהתקבלו בתוצאות המודל – רקע+חגית
סיכום התוצאות
ניתן לראות כי הריכוזים הצפויים בסביבת האתר זניחים ביחס לערכי הסביבה ,ומגיעים לכ -
 1.7%ו 0.5%-מערכי הסביבה היממתי והשנתי בהתאמה .גם הריכוזים הצפויים בסביבת האתר
הקרובה ,אפילו תחת הנחות מחמירות ,נמוכים מאד וצפויים לעמוד בערכי הסביבה על פי חוק
אוויר נקי .לפיכך ,לא צפויה השפעה של הפעילות באתר חגית על איכות האוויר בישובים
הסמוכים ובשמורת הטבע.
מבחינה של תוצאות המודל עבור מקורות הרקע הקיימים בסביבת האתר ,עם וללא אתר חגית,
ניתן לראות כי פעילות האתר לא צפויה להשפיע על סביבתה .בטבלה מטה ,מוצגת תרומתו
של אתר חגית ל 10-הריכוזים היממתים המקסימליים שהתקבלו והוצגו בפרק זה (כאמור ,ע"פ
תקנות אוויר נקי ישנה אפשרות לחרוג  7פעמים בשנה מערך הסביבה היממתי) ,ניתן לראות
חריגה בודדת מערך הסביבה היממתי שמקורה בפעילות תחנת דלק בקיבוץ דליה .כפי שהוצג,
חריגה זו קיימת בנתוני הרקע והיא אינה תלויה בפעילות אתר חגית.
בנוסף ,בתרשים מטה מוצגת מפה של  10הריכוזים היממתים המקסימליים שהתקבלו עבור
שילוב של אתר חגית ומקורות הרקע (מיקום אתר חגית סומן בחץ אדום).
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מיקום ריכוז
מקסימלי
קואורדינטה Y

ריכוז יממתי
ממוצע רקע
בלבד
][µg/m³

Doc. No.

ריכוז יממתי
ממוצע
רקע+חגית
][µg/m³

9.18047
9.18046
721671
3.89319
3.89319
716421
3.87303
3.87303
716421
3.18866
3.18846
721921
3.10785
3.10784
717421
2.98936
2.98936
715421
2.53327
2.53326
716421
1.81709
1.81709
715421
1.78784
1.78784
718421
1.60504
1.60449
727421
טבלה  :3.8תרומת אתר חגית לריכוזים שהתקבלו ממקורות הרקע
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אתר חגית
לסך הריכוז
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0.0000%
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תרשים  :3.12.1תוצאות המודל עבור פיזור פליטות בנזן –  10ריכוזים יממתיים מקסימליים,
נתוני רקע ואתר חגית
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 3.2הידרולוגיה והידרוגיאולוגיה
3.2.1

הידרוגיאולוגיה

הרקע ההידרוגיאולוגי פורט בתנ"ס יבשתי  4ומובא כאן לצרכי נוחות הקורא בלבד
(לפירוט נוסף ראו סקר הידרוגיאולוגי בנספח .)6.7
רקע הידרוגיאולוגי כללי
אתר חגית ממוקם בחלק הדרום-מזרחי של הר כרמל ,בין רכס כרמל לרמת מנשה .מדובר
בסביבה הררית בה נחשפים סלעי גיר ודולומיט של חבורת יהודה על פני השטח.
מיקום האתר הוא בחלקו הדרומי של אגן מי התהום של הכרמל .אגן זה מנקז את מי הגשם
המחלחלים דרך הסלע הקרסטי מזרחה אל עמק יזרעאל ומערבה אל אקוות החוף ,כך שקו
פרשת המים התת-קרקעי עובר ברכס הכרמל.
מי התהום באזור אתר חגית מתנקזים מזרחה ,אל תת אקוויפר "אגן העמקים" של הגליל
המערבי ,המצוי בשכבות חומר סחף ("יחידות מילוי") כמוצג בתרשים מטה .הנקבוביות
והמוליכות ההידראולית של יחידה זו נמוכות ופוטנציאל ההפקה נמוך (ח' גבירצמן ,משאבי
המים בישראל ,יד יצחק בן-צבי ,ירושלים .)2002 ,להלן מתוארת הרגישות ההידרולוגית של
אזור העבודה.

תרשים  : 3.13מפת אגני מי התהום בגליל המערבי
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רגישות הידרולוגית והידרוגיאולוגית
תמ"א /34ב – 4/תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים ,מגדירה ארבעה אזורי פגיעות של
מי התהום:
• א' ו-א' – 1פגיעות מי תהום גבוהה
• ב' – פגיעות מי תהום בינונית
• ג' – פגיעות מי תהום נמוכה
אתר חגית נמצא באזור פגיעות מי תהום בינונית (ב') ,כפי שמוצג בתרשים מטה.
מאחר ותכלית התחנה היא אחסון קונדנסט בחירום (חומר בעל פוטנציאל לזיהום) ,לפי הוראות
תכנית תמ"א /34ב( 4/סעיפים  29ו )30-יש להציג בתכנית אמצעים למניעת זיהום קרקע ומי
תהום ולקבל את חוות הדעת של המשרד להגנת הסביבה ושל רשות המים .יודגש כי תנ"ס זו
כוללת סקירה של אמצעים כנ"ל הכוללים הקמת מיכל האחסון במאצרה תקנית והפרדה
באתר התפעולי בין נגר נקי לנגר בעל פוטנציאל זיהום.
לפי תמ"א /34ב ,4/לא מסומנים בקרבת התכנית אתרי החדרה ,אולם ,יש לציין כי התחנה
תמוקם בגבול שטח המוגדר כאזור פגיעות מי תהום גבוהה (א' )1צפונה לתחנה חגית (הר
כרמל).
לפי תמ"א  1אתר חגית ממוקם בשטח בעל חשיבות "בינונית" להחדרה והעשרה של מי תהום,
כאשר רוב השטח מוגדר לייעוד "תחנת כוח" (חשמל) ,כמוצג בתרשים מטה.
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מעיינות
על פי מפות הניטור של השירות ההידרולוגי ,אין ברדיוס של  3ק"מ מאתר העבודות מעיינות
המנוטרים באופן קבוע .לפי מפה טופוגרפית וסקר מעיינות של השירות ההידרולוגי ,בקרבת
התכנית נמצאים מספר מעיינות כמוצג בטבלה ובתרשים מטה.
המעיין הקרוב לגבול הבקשה מתוך הסקר מעיינות הוא עין יואח ,הנמצא בנחל תות .עין יואח
הוא נביעה מאקוויפר איאוקן וממוקם בגובה טופוגרפי  190מ' והמרחק ממנו לגבול הבקשה
הוא כ 630-מ'.
שטח התכנית מתנקז באופן עילי לכיוון עין חגית ,ומשם דרך אפיק מקומי אל נחל תות .מסיור
שנערך ,במקום בו סומן עין חגית ,לא היתה נביעה או זכר למעיין .עין חגית נובעת ככל הנראה
רק בשיא החורף ומתייבשת בקיץ .רום הנביעה על פי המפה הוא  158מ' מעל פני הים .תחתית
החפירה הצפויה באזור האחסון היא בעומק  176מ' ,כלומר כ 18-מ' מעל הנביעה .לפיכך ,עין
חגית לא צפוי להיפגע מהעבודות.
עין יואח ועין תות מופרדים משטח התכנית על ידי קו פרשת המים המקומי ולכן אינם מקבלים
את הנגר העילי מכיוון שטח התכנית.
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שם המעיין
ניקוז
(אגן
ראשי)

מס'
המעיין

שם אקוויפר
רום נביעה

נ"צ

מרחק מינימלי
גבול
עד
הבקשה (מ')

מקור מידע

עין יואח
(נחל דליה)

12630

נביעה
איאוקן,
מרום  190מ'

7255450/205700

630

השירות ההידרולוגי,
סקר מעינות

עין תות

724614/204931

עין חגית

725007/204338

עין קטינה

724984/203575

(נחל

דליה
דליה)
דמומית (נחל
דליה)
שלף
עינות
(נחל דליה)
מחוללים
(נחל דליה)
משרה (נחל
דליה)
אליקים (נחל
דליה)
עינות אלקנה
(נחל דליה)

12605
12610
12612
12620
12625
12635
12640

נביעה
איאוקן,
מרום  190מ'
נביעה
איאוקן,
מרום  190מ'
נביעה
איאוקן,
מרום  208מ'
נביעה
איאוקן,
מרום  140מ'
נביעה
איאוקן,
מרום  90מ'
נביעה
איאוקן,
מרום  219מ'
נביעה
איאוקן,
מרום  92מ'

 290מ' עד כביש
הגישה 600 ,מ'
עד אתר האחסון
נמצא על דרך
הגישה 200 ,מ'
עד אתר האחסון
דרך
עד
300
הגישה 630 ,עד
אתר האחסון

721540/207420

4,200

723030/207630

3,600

723300/207740

3,600

721990/205970

2,600

721200/203180

3,500

726000/206500

1,500

723600/201370

2,800

טבלה  :3.9מעיינות בקרבת אתר חגית
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מפה 1:50000
מפה 1:50000
מפה 1:50000
השירות ההידרולוגי,
סקר מעינות
השירות ההידרולוגי,
סקר מעינות
השירות ההידרולוגי,
סקר מעינות
השירות ההידרולוגי,
סקר מעינות
השירות ההידרולוגי,
סקר מעינות
השירות ההידרולוגי,
סקר מעינות
השירות ההידרולוגי,
סקר מעינות
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קידוחים שואבים באזור הבקשה
עבור
•
•
•

קידוחי מים המשמשים לשתייה נקבעו שלושה רדיוסי מגן:
רדיוס מגן א' – אסורה כל בניה ,למעט מבנים המשמשים להפעלת הקידוח ולשיפור
מימיו.
רדיוס מגן ב' – אסורה כל בניה ,התקנה או פעילות העלולים לזהם את הקידוח ,כגון
מבני מגורים ,מבני מסחר או מבני ציבור.
רדיוס מגן ג' – אסורה כל בניה ,התקנה או פעילות העלולים לגרום לזיהום חמור
בקידוח ,כגון מתקן ביוב ,קו ביוב ראשי ,אתר אשפה ,אזור תעשיה או אזור השקיה
בקולחים.
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בסביבת התכנית ישנם מספר קידוחים של מי שתייה:
רדיוס
מגן ג'
(מ')

מרחק מינימלי
עד
גבולהבקשה
(מ')
3,750

שם הקידוח

נ"צ

רדיוס
מגן ב'
(מ')

דליה 2

206102/721630

150

150

יוקנעם 6

207840/728490

400

800

3,300

עין העמק 1

207676/725341

150

150

2,500

יקנעם 4

208631/728730

400

800

4,100

דליה 1

206657/720944

150

150

4,600

טבלה  :3.10קידוחי מי שתיה ורדיוסי מגן בקרבת אתר חגית
* תיתכן סטייה קלה בין מיקום הקידוח כפי שמופיע בטבלאות לבין מיקומו בפועל .כמו כן,
תיתכן סטייה קלה במרחק בין קו הקונדנסט המתוכנן ומיקום הקידוח .המיקום והמרחק
הקובעים הם המרחקים בפועל.
מרחק מינימאלי בין רדיוס מגן ג' לבין גבול תחום הבקשה הוא  2,500מ' ,כך שלא מתוכננות
עבודות בתחום רדיוסי מגן של קידוחי מי שתיה.
קידוחי מי שתיה תות  1ותות  4לא נסקרו במסגרת תנ"ס זו .המרחק בקו אווירי בין גבול
הבקשה לקידוח תות  4הוא  4ק"מ ,קידוח זה נמצא בעמק נחל מנשה ולא באגן הניקוז של נחל
תות ולכן הזרימה בנחל תות לא תשפיע על קידוח זה .קידוח תות  1נמצא בעמק נחל תות,
אולם עקב מרחקו הגדול מגבול הבקשה( כ 5.3-ק"מ בקו אווירי וכ 6-ק"מ לאורך הנחל) לא
נסקר בתנ"ס זו.
מאגרי מים
ברדיוס  2ק"מ מאתר התכנית לא נמצאים מאגרי מים.
עורקי ניקוז בקרבת התכנית
תחנת כוח חגית ממוקמת באגן הניקוז של נחל תות ,בקרבה לקו פרשת המים בין אגן נחל
קישון לכיוון מזרח לבין אגן נחל תות לכיוון מערב.
נחל תות ,בקטע הקרוב לשטח התכנית ,מוגדר כעורק ניקוז משני בתמ"א /34ב ,3/כאשר לפי
תמ"א  ,1נחל תות מוגדר כעורק ראשי ,כמפורט בתרשים מטה ,ונקבע עבורו רוחב תחום
רצועת השפעה של  100מ' לכל צד מגדת הנחל (נקודת מדידה) .מכיוון שהמרחק בין תחום
אתר העבודה ונחל תות גדול מ  100-מ' ,תחום העבודות נמצא מחוץ לרצועת ההשפעה של נחל
תות.
המרחק המינימלי בין גבול העבודות עד הנחל הוא כ  300-מ' .רצועת ההשפעה של עורק משני
לפי תמ"א /34ב 3/היא  50מ' לכל כיוון מציר הנחל ,כך שלא מתוכננות עבודות בשטח שמוגדר
כרצועת ההשפעה.
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יובל של נחל תות ,המנקז את שטח התכנית ,מוגדר בקטע המורדי שלו כעורק ניקוז משני.
בקטע זה המרחק בין גבול העבודות (בדרך הגישה) עד עורק הניקוז הוא כ 400-מ' .לכן ,דרך
הגישה מתוכננת מחוץ לרצועת ההשפעה של יובל נחל תות.
המשמעות הינה כי מבחינת תמ"א /34ב ,3/סעיפים  1-8ו ,2-8 -אין מניעה לקדם את הבקשה.

תרשים  :3.17עורקי ניקוז בסמוך לתוכנית
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תכנית ניקוז
הכיוון הכללי של זרימת המים העיליים הוא ממזרח למערב .שטח התכנית ממוקם באגן
המתנקז אל יובל נחל תות לכיוון עין חגית (מ.מ ,3.עין חגית בתרשים מטה) .מעביר מים 3
בדרך הגישה מהווה נקודת מוצא לנגר משטח התכנית .שטח אגן הניקוז במעביר מים  3הוא כ -
 0.43קמ"ר.
ספיקות השיא בנקודות מרכזיות חושבו באמצעות הנוסחה הרציונלית ,כאשר עוצמות הגשם
חושבו לפי המלצות של החברה לנתיבי ישראל ( )2006ומקדם הנגר הנבחר הוא  .0.3תוצאות
החישוב להסתברויות שונות מוצגות בטבלה להלן.

אגן ניקוז/תעלה

שטח
ההיקוות

אגן

ספיקת שיא מחושבת בהסתברויות שונות

זמן ריכוז
מחושב

[מ"ק/שניה]

[קמ"ר]

[דקות]

1%

2%

5%

אגן  – 1.1תעלה
1.1

0.029

10

0.52

0.74

0.4

אגן  – 1.2תעלה
1.2

0.039

10

0.70

0.63

0.54

מ.מ1.

0.125

15

1.80

1.64

1.4

תעלה 1.3

0.217

20

2.57

2.26

1.9

מ.מ2.

0.032

10

0.56

0.50

0.43

מ.מ3.

0.43

25

4.66

4.10

3.36

טבלה  :3.11ספיקות שיא מחושבות בשטח התכנית

מערכת הניקוז בשטח התכנית כוללת את המרכיבים הבאים:
•
•

מעבירי מים בחציית כביש הגישה (סך הכל שלושה מעבירים);
תעלות הגנה בגבולות המגרשים.

תעלות ההגנה מיועדות למנוע כניסת נגר שמקורו מחוץ לשטח המגרש אל תוך תחום המגרש.
את תעלות ההגנה בצד המזרחי של כל המגרשים המתוכננים ,כולל המגרש המתוכנן בחציבה
והמגרש המתוכנן במילוי ,יש לתכנן לפי הספיקות המחושבות בטבלה מעלה.
נקודת המוצא של מי הנגר משטח התכנית היא מעביר מים  3בכביש הגישה ,האפיק המתחיל
במקום בו מסומן עין חגית בתרשים מטה .תעלת הגנה מסודרת תאפשר מניעת הגעת מי הנגר
אל התשתיות המתוכננות ואת הפגיעה בהן .ביסוס הקיר התומך בשטח התפעולי יתוכנן
בהתאם להנחיות יועץ קרקע וקונסטרוקטור.
הספיקה המשותפת היוצאת משטח התכנית מחושבת לכ  4.1-מ"ק/שניה בהסתברות .2%
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{*} {ראו נספח }6.3

השפעות הידרוגיאולוגיות של האתר המתוכנן

מכיוון שמדובר באחסון קונדנסט (חומר בעל פוטנציאל לזיהום) ,לפי הוראות תכנית תמ"א
/34ב 4/יש להציג בתכנית אמצעים למניעת זיהום קרקע ומי תהום ולקבל חוות דעת מהמשרד
להגנת הסביבה ומרשות המים .בנוסף ,יש להציג בתכנית אמצעים למניעת זיהום קרקע ומי
תהום ולקבל חוות דעת ממשרד הבריאות .יודגש כי תנ"ס זו כוללת אמצעים כנ"ל ומוגשת
לאישור הצוות המקצועי הבינמשרדי בהתאם לתמ"א /37ח.
עבודות הנדסה אזרחית ועבודות מכאניות מבוצעות לאחר עבודות פיתוח השטח ,אשר כוללות
ביצוע עבודות ניקוז סביב משטחי התפעול והאחסון כפי שפורט בתנ"ס יבשתי  .4לפיכך,
הקמת המתקנים באתרי האחסון והתפעול אינה צפויה להשפיע על הסכימה הניקוזית של
האגן .כמו כן ,לא צפויה חדירה של נגר עילי למשטחים שיבוצעו היות ותעלות ניקוז חיצוניות
מבוצעות בשלב עבודות פיתוח השטח.
בשלב ההקמה ובשלב התפעול יינקטו אמצעים לצמצום ההשפעות הפוטנציאליות ,כמפורט
להלן (פירוט נוסף אודות המערכת לגילוי דליפות מופיע בנספח .)6.8
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אתר אחסון
כאמור ,העבודות נשוא תנ"ס זו יבוצעו לאחר עבודות פיתוח השטח ולפיכך תעלות הניקוז
המבוצעות בשלב מוקדם יותר ישמשו למניעת כניסת נגר עילי אל שטחי העבודה.
המשטחים עצמם ינוקזו על ידי הסדרת שיפועם הסופי (כ )%2-אל הפינה הדרום-מערבית של
המתקן.
המאצרה בה ימוקם מיכל האחסון תהיה אטומה למניעת חדירת מי-נגר ותשטיפים אל תת-
הקרקע.
נפח מקסימלי במיכל האחסון הוא  10,000מ"ק ,נפח מאצרה תקני הנדרש הוא לפחות 11,000
מ"ק ( 110%מנפח מיכל האחסון) .בפועל ,נפח המאצרה גדול בהרבה ועומד על כ18,500-
מ"ק .לפי נתוני התחנה ברמת מנשה ,כמות הגשם הממוצעת היא כ 650-מ"מ ואילו הכמות
המקסימלית הרשומה בתחנה זו היא  1,004מ"מ (כ 1-מ') .שטחה של המאצרה הינו כ 2,130-
מ"ר ,כך שנפח הגשם המקסימלי במאצרה הוא כ 2,130-מ"ק ,בהתאם לכך ,הנפח הפנוי הנותר
במאצרה יספיק גם במקרה של שפך ממיכל הקונדנסט המלא .ניתן לראות כי המאצרה תמלא
את תפקידה במקרים בהם המיכל יהיה מלא ויתרחש שפך קונדנסט וגם אם במקביל יתרחש
אירוע גשם חריג.
לא תבוצע הזרמה לא מבוקרת של מי נגר עילי משטח המאצרה אל מערכת הניקוז הטבעי או
תת-הקרקע .מי הנגר ,במידה וייאספו במאצרה ,ישאבו ויפונו לאתר מורשה.
מערכות הגנה קתודית יותקנו במיכל ובצנרת ,בהתאם לתקנים הרלוונטיים (התקן האמריקאי
 NACE RP0193-93ותקן  ,)API651כמפורט להלן:
•

צנרת – מערכת ההגנה הקתודית של אתר חגית פועלת בשילוב עם מערכת ההגנה
הקתודית של מקטע צנרת  .7מחולל זרם (זרם מאולץ) הממוקם בתחנת ה DVS-מכסה
את הצנרת התת קרקעית במתקן .בכל נקודת עליה של הצנרת מעל הקרקע יותקן
מחייץ ונקודת מדידה לביצוע ניטור מערכת ההגנה הקתודית ,כמו כן יותקנו נקודות
מדידה בנקודות חציה.

•

מיכל האחסון – במיכל תיושם מערכת הגנה קתודית אקטיבית לפי תקן .API651

אתר תפעול
האתר תפעולי יוקם על שטח שעבר מילוי וגובהו המירבי מצוי ברום של כ 180-מ' עד כ  182-מ'
ולפיכך לא צפויה חדירה של מי נגר שמקורו מחוץ לשטח זה.
הוואדי המקומי ,המנקז את אגן הניקוז בו מצוי האתר התפעולי ,נמצא בצד הדרומי של האתר
ומשתרע ממזרח אל מערב .וואדי זה מהווה מוצא ניקוז למי נגר נקיים ,הנוצרים בשטח האתר.
במהלך ביצוע עבודות ההקמה נשוא תנ"ס זו לא צפוי להיווצר נגר מזוהם ,זאת מכיוון שלא
מתוכננות עבודות אשר כוללות חומרים בעלי פוטנציאל זיהום בשטח זה.
האתר התפעולי ינוקז על ידי יצירת שיפוע בגאומטריית המבנה של כ 2%-לכיוון דרום מזרח
(כיוון הוואדי) כך ששטח האתר (למעט אזור מילוי מיכליות כביש) ינוקז אל הגבול הדרומי של
האתר ולאורך גבול האתר בתעלת ניקוז ,אל נקודת המוצא בפינה הדרום-מזרחית.
תעלת ניקוז בגבול המערבי של אזור מילוי מיכליות כביש מונעת מנגר נקי לחדור לאזור זה.
תעלת הניקוז מחוברת אל תעלה מרכזית ומוציאה את הנגר אל הפינה הדרום-מזרחית.
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מילוי מיכליות כביש בשלב התפעול יבוצע בשטח מקורה המונע חדירה של מי גשם ,כך שגם
בשטח זה לא צפוי שייוצר נגר מזוהם .בכניסה וביציאה מכל אחת משלוש עמדות המילוי,
יותקנו במפרים בגובה של כ 10-ס"מ למניעת כניסת נגר עילי לאזור המקורה.
תשטיפים מהאזור של מילוי מיכליות כביש נאספים דרך תעלות נפרדות אל מתקן לאיסוף
תשטיפים ואינם מגיעים אל מערכת של נגר נקי וניקוז טבעית .תשטיפים שייאספו יישאבו ויפונו
לאתר מורשה.
בשלב התפעול האתר יהיה מאויש בהתאם לצורך (ראו פירוט בסעיף  )2.3ולפיכך יותקנו בחדר
הבקרה האמצעים הסניטריים הנדרשים  -כיור רחצה ,כיור מטבח ,אסלה ומקלחת .האתר
יכלול מערכת פרטית לסילוק שפכים הכוללת חיבור למיכל איסוף שפכים סניטריים בשטח
המגרש .בהתאם לפרק  6.3בהל"ת (הוראות למתקני תברואה מכח תקנות התו"ב) ,עבור
מבנה משרדים ללא לינה נדרש נפח נוזלים של  25ליטר לאדם במיכל איסוף שפכים סניטריים.
לכן נפח נוזלים כללי ליום הינו  275ליטר .לנפח השפכים הנ"ל נדרש מיכל איסוף שפכים
סניטריים בנפח של  2,000ליטר לכל הפחות ,וזאת בהתאם להוראות למתקני תברואה .בפועל,
לצורך החמרה ומניעת גלישה ,נפח המיכל המתוכנן הוא כ 5,000 -ליטר .המיכל יהיה בהתאם
לת.י .1205.9
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 3.3בטיחות וחומרים מסוכנים
במסגרת עבודות פיתוח השטח ייעשה שימוש במיכלי סולר לצורך תדלוק גנרטורים ,בעיקר
לצורכי התארגנות .בנוסף ,ייעשה שימוש בסולר לצורך תדלוק של צמ"ה .מיכלי סולר ,ככל
שייעשה בהם שימוש ,ימוקמו בתוך מאצרות תקניות או שיאובזרו בדופן כפולה בנפח מתאים.
מלבד זאת לא ייעשה שימוש בחומרים מסוכנים באתרי העבודה בשלב ההקמה.
בנוגע לשלב התפעול ,בוצע סקר סיכונים מקיף במסגרת התכנית ההנדסית המוגשת למשרד
האנרגיה .הסקר כלל סקר  Hazopוחישוב סיכונים בשיטה הסתברותית ( .)QRAסיכום של
ממצאי הסקר מצורף כנספח  6.5לתנ"ס.
בנוסף ,בוצע חישוב מרחקי הפרדה לאתר חגית במסגרת תסקיר ההשפעה על הסביבה של
תמ"א /37ח בנובמבר  , 2013בהתבסס על הנחיות המשרד להגנ"ס כפי שהיו ידועות אז (חוזר
מנכ"ל מיולי  )2011ועבור מימדים משוערים של מערך האחסון .החישוב בתסקיר התמ"אי בוצע
באמצעות תוכנת  ALOHAעבור שפך ממיכל קונדנסט בנפח  10,000מ"ק לתוך מאצרה ריבועית
בעלת אורך צלע של  75מ' ועומק של  2מ' .ע"פ חישוב זה נמצא כי מרחק ההפרדה בין האתר
לרצפטורים ציבוריים עומד על  535מ'.
על אף האמור לעיל ,במסגרת תנ"ס זו בוצעה בחינה חוזרת של מרחקי ההפרדה ,זאת לאור
עדכון הנחיות הגנ"ס אשר פורסמו במועד מאוחר יותר לפירסום התסקיר ובהתאם למימדי
הציוד המיועד להימצא באתר.
ביוני  2016פירסם המשרד להגנת הסביבה עדכון להנחיות בעניין חישוב מרחקי הפרדה ,זאת
משום שנמצא כי תוכנת  ALOHAאיננה מתאימה לחישוב מרחקי הפרדה ממיכלים גדולים של
נפט ותזקיקיו .כמו כן ,נפח האחסון המתוכנן הוא  10,000מ"ק ,בדומה להנחות התסקיר ,אולם
המיכל יימצא בתוך מאצרה בעלת אורך צלע של  46.8מ' וגובה ממוצע של  8.65מ' וזאת בשונה
מהנחות התסקיר.
שטח המאצרה הוא פרמטר משמעותי המשפיע על החישוב ,כאשר הקטנת שטח המאצרה
מקטינה את שטח השלולית הבוערת ובהתאם מצמצמת את מרחק ההפרדה הדרוש .חישוב
מרחקי ההפרדה במסגרת תנ"ס זו בוצע עבור מספר תרחישים כמפורט להלן .החישוב המלא
מצורף בנספח .6.6
חישוב מרחקי הפרדה עבור אזור האחסון בוצע בהנחת תרחיש של שפך ממיכל אחסון
הקונדנסט לתוך המאצרה ונמצא כי תחת הנחות מחמירות המרחק יעמוד על כ 173-מ'.
עבור אזור התפעול בוצע חישוב מרחקי הפרדה לגבי שני תרחישים :תרחיש של שפך באזור
טעינת מיכליות כביש ,עבורו נמצא כי המרחק יעמוד על כ  51-מ' ,ותרחיש של שפך מצנרת
עילית במתחם ,עבורו נמצא כי המרחק יעמוד על כ 155-מ'.
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עבור מיכלי גפ"מ ( ,)LPGהנדרש לחימום של מערכת הטיפול בפליטות ממילוי מיכליות ,לא
נדרש חישוב מרחקי הפרדה הואיל והכמות שתאוחסן באתר תהיה נמוכה מערך הסף ע"פ
מדיניות המשרד להגנת הסביבה .מדובר במיכלי גפ"מ תקניים המסופקים ע"י ספק הגז.
מתוכננים שני מיכלים טמונים בהטמנה תת-קרקעית ,מיקום ההטמנה הוא במשטח התפעולי
בטווח גובה המילוי שיבוצע באזור זה .המיכלים הם אופקיים בקוטר של כ 1.2-מ' ,מעל
המיכלים יהיה כיסוי בעובי של כ  0.5מ' כמוצג בתרשים להלן .קיבולת מירבית של כל מיכל
היא  3.6טון ,כך שגם בתרחיש בו שני המיכלים מלאים לחלוטין ,הכמות המירבית שניתן יהיה
לאחסן בהם תגיע לכל היותר ל  7.2טון .כאמור ,כמות זו נמוכה מערך הסף לביצוע סקר
מרחקי הפרדה ע"פ המדיניות של המשרד להגנת הסביבה.

מאחר והרצפטור הציבורי הקרוב ביותר (אליקים) מצוי במרחק של כ 1,800-מטרים ,וחניון
הפיקניק מצוי במרחק של כ 1,400-מטרים ,הרי שהסיכונים מאתר חגית קבילים לפי מדיניות
המשרד להגנת הסביבה.
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 3.4פסולת
סוגי הפסולות הצפויים כתוצאה מפעילות ההקמה במתחמים הם פסולת בניין ופסולת ביתית.
במהלך התפעול צפויה פסולת ביתית ותשטיפים.
מקורות פוטנציאלים של פסולת במהלך ההקמה עשויים להיות:פסולת בניין ,אריזות ופסולת
ביתית כתוצאה מנוכחות עובדים בשטח.
מקורות פוטנציאלים של פסולת במהלך התפעול עשויים להיות :פסולת ביתית וסניטרית
כתוצאה מנוכחות עובדים באתר .התייחסות לתשטיפים מוצגת בפרק  3.2לעיל.

 3.5רעש ותאורה
3.5.1

רעש

 3.5.1.1שלב ההקמה
קריטריונים לבחינת הרעש
התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) ,התש"ן 1990-קובעות את מפלסי הרעש שווי
הערך המרביים המותרים בתוך בתי מגורים (או הבניינים האחרים נשואי התקנות) כאשר
חלונותיהם פתוחים ,בהתאם למספר שעות פעילות של מקור הרעש בחלוקה ליום (בין השעות
 )06:00-22:00וללילה (בין השעה  22:01עד  05:59למחרת).
בסעיף  9בתקנות נקבע :הוראות תקנה  2לא יחולו על רעש שמקורו באלה :מטוס ,רכבת ,כלי
רכב ,ציוד בניה כמפורט בתקנות מניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה) ,התשל"ט -
.1979
למרות שבאופן פורמלי הוראות תקנות אלו אינן תקפות לעבודות בניה ,קריטריוני הרעש
בהמלצות המשרד להגנת הסביבה נשענים על מפלסי הרעש הקבועים בתקנות.
המלצות המשרד להגנת הסביבה ,במקרים של עבודות מתמשכות בפרויקטי בניה ,הן שמפלסי
הרעש מהעבודות לא יעלו על מפלסי הרעש שווי הערך הקבועים בתקנות למניעת מפגעים
(רעש בלתי סביר) התש"ן 1990-בתוספת  20דציבל כאשר הרעש נמדד מחוץ למבנה.
המשמעות במקרה זה היא כי קריטריון הרעש בין השעות  07:00עד  19:00בתוך מבנים יהיה
כדלקמן:
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מבנה א'

מבנה ב'

מבנה
ג'/ד'

מבנה ה'

65

70

75

90

עולה על  3שעות אך אינו עולה על 9
שעות
עולה על  1שעה אך אינו עולה על 3
100
85
80
75
שעות
טבלה  :3.12מפלסים מרביים לרעש עבודות ע"פ המלצות המשרד להגנ"ס
70

75

80

95

כאשר:
"מבנה א'" – "בנין המשמש כבית חולים ,בית החלמה ,בית הבראה ,בית אבות או בית ספר";
"מבנה ב'" – "בנין באזור מגורים בהתאם לתכנית לפי חוק התכנון והבניה";
"מבנה ג'" – "בנין באזור שהמקרקעין בו משמשים למטרות מגורים ולאחד או יותר מהשימושים
הבאים :מסחר ,מלאכה ,בידור";
"מבנה ד'" – "דירת מגורים באזור שהמקרקעין בו משמשים למטרות תעשיה מסחר או
מלאכה";
"מבנה ה'" – "בנין המשמש למטרות תעשיה מסחר או מלאכה באזור שהמקרקעין בו משמשים
לתעשייה מסחר או מלאכה".
הרצת המודל בוצעה תוך הנחה מחמירה כי העבודות יימשכו מעל  9שעות במהלך היום בין
השעות  07:00ל ,19:00-אף על פי שבפועל ,במהלך יום עבודה ,צפויות מדי פעם הפסקות של
הכלים לצורך תדלוק ,המתנה לסיום פעולות כלים אחרים ,הפסקות וארוחות של המפעילים
וכד' .סוג המבנה נבחר לפי סוג השימוש המחמיר ביותר באזור האתר – מבנה ב' .המלצות
המשרד להגנת הסביבה למפלס הרעש מעבודות בניה בתוך מבנה ב' עומד על  70 dBכמוצג
בטבלה מעלה (ערך זה מורכב מ  50 dB-כמוגדר בתקנות בתוספת של  20 dBלפי המלצות
המשרד) .נעשתה הנחה שמרנית כי הרעש מופחת בשיעור של  5 dBבמעבר מחוץ למבנה אל
תוכו ,לפיכך מפלס הקריטריון מחוץ למבני מגורים באזור יעמוד על .LAeq=75 dB
התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) ,התשנ"ג 1992-אוסרות על ביצוע עבודות ההקמה
באזור מגורים בין השעות  19:00ל  07:00-למחרת .הוראות התקנות אוסרות פעילות בניה בין
השעות  19:00ל 07:00-למחרת גם מחוץ לאזור המגורים אם הרעש גורם הפרעה או מטרד.
חישובי הרעש
חישובי הרעש נערכו באמצעות תכנת  SoundPLANבגרסה  – 8.0הגרסה העדכנית ביותר של
התוכנה .תוכנת ה SoundPLAN-הינה תוכנה לחישוב רעש המאגדת בתוכה מודלים רבים
לחישוב רעש ממקורות שונים ,כגון כבישים ,רכבות ותעשייה .חישוב התפשטות הרעש נערך
באמצעות תקן חישוב התפשטות רעש .ISO 9613-2
תוכנת ה SoundPLAN-מאפשרת לנתח את מפלסי הרעש ממקורות רעש שונים ,תוך התחשבות
בטופוגרפיה הספציפית של האתר ובנוסף לוקחת בחשבון הסתרות של מבנים או הסתרות של
קווי ראיה בדרך התפשטות הרעש בין מקור הרעש למקבל הרעש.
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המשתנים העיקריים הדרושים לחישוב הרעש על פי המודל הם:
• תוואי הקרקע באזור מקור הרעש ,באזור מקבלי הרעש והתווך שביניהם;
• ספקטרום מפלס הספק הקול של מקורות הרעש;
• מיקום וגובה מקורות הרעש;
• מיקום מקבלי הרעש וגובהם;
• תכונות בליעת הקול של השטחים בין המקור למקבלי הרעש;
• נתונים גיאומטריים של המבנים השונים ,קירות או סוללות החוסמים את דרך
התפשטות הרעש.
התוכנה מאפשרת חישוב מפלס הרעש במקבל רעש או במספר מסוים של מקבלי רעש וכמו
כן מאפשרת בניית עקומות שוות רעש של אזור מוגדר .התוצאה המתקבלת מהמודל היא
מפלס הרעש שווה-הערך (המסומן  )LAeqבנקודה שנבחרה לאנליזה ביחידות  dBבשקלול .A
משמעותו הפיזיקלית של מפלס רעש שווה ערך היא אותו מפלס רעש קבוע ,שהאנרגיה
האקוסטית שלו שווה לאנרגיה הכלולה במפלס הרעש המשתנה בפועל.

מקורות רעש
על מנת לאפיין את רעש העבודות הוגדרו מקורות נקודתיים בגובה  1.5מ' מעל פני הקרקע.
מפלסי רעש מקור של כלי העבודה נקבעו לפי "FHWA Highway Construction Noise Handbook
 Final Report , August 2006פרק  Construction equipment noise levels and rangesעמ' .92-91
פירוט הערכות מחמירות לכמות כלי העבודה בהם ייעשה שימוש ,ניתן למצוא בפרק  2במסמך
זה.

שם מקור הרעש

מפלס קול מנורמל ל 15-מ' ) LAeq(15mבdB-

93
שופל
85
מנוף
80
מחפרון
84
משאית
85
מפלסת
85
מכבש
84
מיכלית מים
82
משאבת בטון
85
משאית עירבול בטון
85
במת הרמה
73
ציוד ריתוך וצביעה
טבלה  :3.13מפלסי רעש מקור מנורמלים עבור כלי העבודה
כל כלי העבודה הוגדרו במודל לחישוב הרעש בחלקה המזרחי של התחנה בכדי לתאר את
המצב המחמיר ביותר .לצורך חישובי הרעש נעשתה הנחה מחמירה כי כל הכלים פועלים בו
זמנית בין השעות .07:00-19:00
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תוצאות חישובי הרעש
בתרשים להלן מוצגת מפת קווי הרעש שווי הערך .המפה מייצגת את התפשטות הרעש
במרחב עבור עבודות ההקמה באתר חגית .מעיון במפה ניתן לראות כי מפלס הרעש המרבי
המומלץ  LAeq=75 dBמתקבל במרחק של כ  150-מ' מגבולות התחנה .במחנה הצבאי מפלסי
הרעש הנובעים מהפעילות באתר ינועו בין  LAeq=50 dBל .LAeq=55dB-במושב אליקים מפלסי
הרעש הנובעים מהפעילות באתר לא יושפעו כתוצאה מהעבודות .בשמורת נחל תות ובתחנת
הכוח חגית מפלסי הרעש הנובעים מהפעילות באתר ינועו בין  LAeq=50 dBל.LAeq=60 dB-
מפלסים אלו נמוכים משמעותית מהקריטריון המומלץ העומד על .LAeq=75 dB

תרשים  :3.19מפת קווי רעש שווי ערך באזור הבקשה בשלב ההקמה

{*} {ראו נספח }6.3

השפעת הרעש על הסביבה
ע"פ תוצאות המודל ,מפלסי הרעש המחושבים תחת הנחות מחמירות ,כתוצאה מהעבודות
באתר חגית ,נמוכים משמעותית ממפלס הקריטריון .העבודות לא יגרמו הפרעה או מטרד
במקבלי הרעש הקרובים.
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 3.5.1.2שלב התפעול
קריטריונים לבחינת הרעש
מפלסי הרעש המרביים המותרים בתוך מבנים מוסדרים באמצעות התקנות למניעת מפגעים
(רעש בלתי סביר) ,התש"ן( 1990-להלן" :תקנות רעש בלתי סביר") .התקנות קובעות מפלסי
רעש מרביים המותרים בתוך בתי מגורים או בניינים ,כאשר חלונותיהם פתוחים ,בהתאם
למספר שעות הפעילות של מקור הרעש בחלוקה ליום (בין השעות  06:00ל )22:00-וללילה
(בין השעה  22:00עד  06:00למחרת).
תקנות אלו הן תקנות קליטה ,כלומר ,הן מתייחסות לרעש אצל הקולט בתוך המבנים ,כאשר
הוא נמדד בהתאם לנהלים הקבועים בתקנות ,ללא תלות במקור הרעש (למעט ,כאמור בסעיף
 9לתקנות ,כי הן אינן חלות על רעש שמקורו במטוסים ,רכבות ,כלי רכב וציוד בניה).
מפלסי רעש מרביים מותרים LAeq ,ב ,)dB)-לשעות היום ולשעות הלילה ,במבנה א' ,ב' ,ו-ג'
ע"פ התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) ,התש"ן –  1990יהיו כדלקמן:
מבנה א'

משך הרעש

מבנה ה'

מבנה ב'

יום

לילה

יום

לילה

יום

לילה

45

-

50

-

70

-

50

-

55

-

75

-

55

-

80

-

עולה על  30דקות

35

35

-

40

-

70

עולה על  15דקות אך אינו עולה על שעה

60

-

65

-

85

-

40

-

45

עולה על  9שעות
עולה על  3שעות אך אינו עולה על 9
שעות
עולה על  1שעה אך אינו עולה על 3
שעות

עולה על  10דקות אך אינו עולה על 30
דקות
עולה על  5דקות אך אינו עולה על 15
דקות
עולה על  2דקות אך אינו עולה על 5
דקות

75

65

-

70

-

90

-

70

-

75

-

95

-

אינו עולה על  10דקות

-

45

-

50

-

80

אינו עולה על  2דקות

75

-

80

-

100

-

טבלה  :3.14מפלסים מרביים לרעש ע"פ התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) ,התש"ן
1990 -
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כאשר:
"מבנה א'" – "בנין המשמש כבית חולים ,בית החלמה ,בית הבראה ,בית אבות או בית ספר".
השימוש בשטחי הציבור טרם נקבע סופית וייתכן וחלק ממבני התוכנית המוגדרים
"מבני/מוסד ציבורי" הינם מבנה א' בהתאם לתקנות;
"מבנה ב'" – "בנין באזור מגורים בהתאם לתכנית לפי חוק התכנון והבניה";
"מבנה ה'" – "בנין המשמש למטרות תעשיה מסחר או מלאכה באזור שהמקרקעין בו משמשים
לתעשייה מסחר או מלאכה".
מבנים מסוג ג' ו-ד' אינם רלוונטיים במקרה זה.
הדרישות החמורות ביותר בתקנות מתייחסות למפלסי הרעש בשעות הלילה לרעשים שמשכם
עולה על  30דקות ומפלסי הרעש לשעות היום למשך זמן העולה על  9שעות (מודגשים
בטבלה הנ"ל).
כאשר רעש עובר מן החוץ אל תוך המבנה דרך חלון פתוח ,הוא מאבד מעוצמתו .הפחתת
הרעש נעה בתחום של  5-12 dBכתלות בגודל הפתח ,כיוונו ביחס למקורות הרעש ומקדם
בליעת הקול של החלל הנבדק .לצורך החישובים נעשתה ההנחה השמרנית כי הרעש מופחת
בשיעור של  5דציבל בלבד במעבר מחוץ למבנה אל תוכו.
בהנחה כי המתקן יעבוד במהלך כל שעות היממה ,מפלס הקריטריון מחוץ למבני מגורים,
מבנה סוג ב' ,יעמוד על  LAeq=55 dBלשעות היום ועל  LAeq=45 dBלשעות הלילה.
מפלס הקריטריון מחוץ למבנה ה' (כדוגמת מבנה תחנת הכוח) יעמוד על  LAeq=75 dBלשעות
היום ועל  LAeq=75 dBלשעות הלילה.
חישובי הרעש
חישובי הרעש נערכו בדומה למתואר בחלקו הראשון של פרק זה ,תחת ההנחות המחמירות
כמפורט להלן .באתר חגית תתקיים פעילות במצבי חירום בלבד מספר פעמים בשנה .חישובי
הרעש נעשו תחת הנחות מחמירות כי האתר עובד בכל שעות היממה .בנוסף נערכו חישובים
לתרחיש של הפסקת חשמל בעת פעולת המתקן (שימוש בגנרטור) .פעילות האתר ורכיביו
מתוארים בפרק  2לעיל.
מקורות רעש
על מנת לאפיין את רעש העבודות ,הוגדרו מקורות נקודתיים בגובה  1.5מ' מעל פני הקרקע.
לצורך חישוב הרעש מהפעלת האתר ,נעשה שימוש בנתוני יצרנים שונים המייצרים ציוד הדומה
לזה המיועד להיות מותקן באתר .ניתוח נתוני היצרנים השונים העלה כי מפלסי הרעש שווי
הערך במרחק  1מ' מכל אחד ממקורות הרעש לא עולה על  85 dBבשקלול .A
מגבלה זו מתאימה גם לדרישות תקנות הרעש במקומות העבודה הנהוגות בישראל ,בארצות
מערב אירופה וארצות הברית .בהתאם לכך ,הוגדר עבור כל מכשיר מפלס רעש מקור של dB
 85במרחק של  1מ' .במודל לחישוב הרעש הוגדר כי כל המתקנים פועלים בו זמנית במהלך
כל שעות היממה על מנת לתאר את המצב המחמיר ביותר .מקורות הרעש מוצגים בטבלה
מטה.
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אזור אחסון
קבלה
שילוח
יחידת
() Pig Launcher/Receiver

שנאי )(Transformer

קונדנסט

יחידת טיפול אדים ( Truck Vent Treatment
)Skid

יחידת משאבות הסנקה ()Pipeline Pump Skid

מדחס אוויר () Instrument Air Compressor

משאבות למילוי קונדנסט במכליות כביש
()Truck Loading Pump Skid

גנרטור חירום ()Generator
משאבה
יחידת
() Diesel Transfer Pump Skid

לדיזל

טבלה  :3.15מקורות רעש פוטנציאליים במתקן חגית

תוצאות חישובי הרעש
בתרשים להלן מוצגת מפת קווי הרעש שווי הערך .המפה מייצגת את התפשטות הרעש
במרחב עבור פעילות המתקן  .מעיון במפה ניתן לראות כי מפלס הרעש המרבי המומלץ
למבנה סוג ב' הינו  LAeq=45 dBמתקבל במרחק של כ 200-מ' מגבולות האתר.
ע"פ תוצאות המודל ,במחנה הצבאי מפלסי הרעש הנובעים מהפעילות באתר יעמדו על
 .LAeq=30 dBבמושב אליקים מפלסי הרעש הנובעים מהפעילות באתר לא יושפעו כתוצאה
מהפעלת המתקן ויהיו נמוכים מ .LAeq=30 dB -בתחנת הכוח חגית מפלסי הרעש הנובעים
מפעילות האתר יעמדו על כ  .LAeq=40 dB -בשמורת הטבע נחל תות מפלסי הרעש הנובעים
מפעילות האתר יהיו נמוכים מ .LAeq=45 dB -מפלסים אלו נמוכים ממפלס הקריטריון עבור
מבנה סוג ה' העומד על .LAeq=75 dB
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תרשים  :3.20מפת קווי רעש שווי ערך באזור הבקשה בשלב התפעול
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השפעת הרעש על הסביבה
נמצא כי מפלסי הרעש המחושבים תחת הנחות מחמירות ,כתוצאה מהפעלת המתקן ,נמוכים
משמעותית ממפלס הקריטריון ע"פ התקנות .הפעלת המתקן לא תגרום הפרעה או מטרד
במקבלי הרעש הקרובים.
תחום ההשפעה של מתקן החירום בחגית כולל מס' מקורות רעש (שאינם קשורים למתקן)
כגון :תחנת הכוח חגית ,המחנה הצבאי אליקים וכביש מס'  .70כל מקורות הרעש הללו
נמצאים ברדיוס של כ 1-ק"מ מאתר התפעול .במרחקים של עד  2ק"מ נמצא גם המושב
אליקים ומתקנים נוספים של מחנה אליקים.
רעש הרקע מוגדר כ סכום כל מקורות הרעש למעט מקור הרעש שהוא נשוא הניתוח האקוסטי
(קרי ההקמה והתפעול של אתר חגית) .במסגרת תסקיר ההשפעה על הסביבה של תמ"א
 /37ח נערכו מדידות של רעש הרקע במקבלי רעש פוטנציאליים בסביבת האתר שיועד
לפרויקט .המדידות בוצעו במספר נקודות המדידה כמפורט להלן:
•

•

•

בסביבת האתר המיועדת לפיתוח ,מעבר לגבול הצפוני של תחנת הכוח חגית (מקורות
הרעש בנקודת מדידה זו הם פעילות תחנת הכוח וכבלי מתח גבוה) ; בנקודה זו נמצא
כי מפלס רעש הרקע בשעות היום עומד על  40.1 dBAואילו בשעות הלילה מפלס רעש
הרקע עומד על .44.2 dBA
בגבול הדרומי של תחנת הכוח חגית (מקורות הרעש בנקודת מדידה זו הם פעילות
תחנת הכוח ,כבלי מתח גבוה ותנועת כלי רכב בכביש  ; )70בנקודה זו נמצא כי מפלס
רעש הרקע בשעות היום עומד על  54.7 dBAואילו בשעות הלילה מפלס רעש הרקע
עומד על .52.6 dBA
במושב אליקים (מקורות הרעש בנקודת מדידה זו הם תנועת כלי רכב בכביש 70
ובכבישים פנימיים ומקור רעש נוסף בלתי מזוהה בשעות הלילה) ; בנקודה זו נמצא כי
מפלס רעש הרקע בשעות היום עומד על  49.6 dBAואילו בשעות הלילה מפלס רעש
הרקע עומד על .54.3 dBA

מפלס הרעש הסביבתי הגלובלי במרחב האתר נשלט ע"י המקורות הללו .היות ומפלסי הרעש
מפעילות המתקן נמוכים מערך של  dBA 55כבר במרחק של כ 100-מ' מהמתקן (תוך הנחה
מחמירה כי כל המקורות פועלים יחדיו) ,מפלסי הרעש במרחקים גדולים יותר נקבעים במידה
רבה ממקורות הרעש האחרים בסביבתו (שפורטו לעיל).
כל האמור לעיל נכון גם לאקלים האקוסטי בשעות הלילה .הרעש בשעות הלילה אף הוא
נשלט על ידי המקורות המצוינים לעיל ובראשם תחנת הכוח חגית ורעשי התנועה בכבישים
הסמוכים.
לכן ניתן לומר כי גם כאשר האתר יופעל ,השפעתו על הסביבה הסמוכה תהיה קטנה ולא
תביא לשינוי של ממש במפלסי רעש הרקע ללא המתקן.
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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 ותופנה כלפי פנים.
במידה ותידרש עבודה בשעות לילה ,יבוצע תיאום לעניין תאורה עם רשות הטבע והגנים.
התאורה המלאכותית בשלב התפעול תצומצם למינימום הנדרש ע"י גורמי הביטחון והבטיחות.
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 3.6שילוב ושיקום נופי
תיאור הסביבה הנופית (מצב קיים וערכיות נופית) פורט במסגרת תנ"ס יבשתי 4
ומובא כאן שוב לצרכי נוחות הקורא בלבד ,בתוספת השלמות ע"פ דרישות הצוות
הבינמשרדי.
שיקום האתר יבוצע לאחר גמר כל עבודות ההקמה (המתוארות בתנ"סים יבשתי  4ויבשתי )5
בהתאם לתוכנית השיקום הנופי המצורפת כנספח .6.4
3.6.1

תיאור מצב קיים

חטיבות הנוף בתחום האתר וסביבתו
אתר חגית עתיד לקום בסמוך וממזרח לתחנת הכוח חגית ביחידת נוף תות אליקים .יחידה זו
היא יחידת נוף גדולה ,הכוללת את כלל שטח התחנה ואת תחנת כוח חגית הקיימת וכן שטחים
נרחבים סביבה .היחידה תחומה על ידי ערוץ נחל מהר״ל בצפון וערוץ נחל תות בדרום ,סמוך
לתחנת הכוח .תא שטח זה מתאפיין בריבוי של שטחי חקלאות לצד שטחים מופרים :שטחי אש
של בסיס אליקים ושטח תחנת הכוח .בין שטחי ההפרה הללו ניתן למצוא שטחים נרחבים של
צומח מגוון ,יערות נטועים ,חורש טבעי ,שטחים עשבוניים ובתות וכן מופעים של בתי גידול
לחים ,בסמוך לנחל תות .שטחים אלו ערכיים במיוחד מבחינה אקולוגית כיוון שהם מהווים בית
גידול לאוכלוסיית פרפרים ולאוכלוסיית צבאים .מבחינה טופוגרפית היחידה מתאפיינת ברכסי
גבעות מתונים ומוארכים המייחדים אותה מבין יחידות הנוף הסמוכות לה.
בתרשים להלן ניתן לראות את מפת יחידות הנוף על פי סקר מכון דש"א "יער חוף כרמל"
.2013

תרשים  :3.21יחידות נוף באזור הבקשה
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שימושי קרקע
בחינת שימושי הקרקע במרחב התכנית נעשתה על-ידי חלוקת המרחב לתאי שטח הומוגניים
על פי תכסית וטופוגרפיה .שימושי הקרקע אופיינו לכל תא שטח בנפרד.

תרשים  :3.22שימושי קרקע באזור הבקשה

{*} {ראו נספח }6.3

במרחב המתקן מספר שימושי קרקע:
• אתר התפעול של תחנת כוח חגית ,כולל שטח שעבר שיקום נופי בסמוך לה;
• שטח טבעי ,בתה עשבונית הכלולה ביחידת הנוף "בתות נחל תות" שלה ערך
אקולוגי גבוה;
• בתחום הקו הכחול של התמ"א עובר כביש  70וחלק ממחלף תות.
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אתרי טבע ונוף
במרחב המתקן מרוכזים מספר אתרים ,כמסומן בתרשים מטה:
•

•

•

שמורת נחל תות :נחל תות הוא נחל איתן ,בו נובעים ארבעה מעיינות :עין
אליקים ,עין יואח ,עין תות ומעיין ללא שם .לאורך הנחל התפתחה צמחיית נחלים
מגוונת ,הכוללת חברת ערבה לבנה ושיחי הרדוף הנחלים ,פטל קדוש ושיח -
אברהם מצוי .בעבר היו עדויות לגבי הימצאותו בנחל תות של הדג לבנון הירקון -
דג אנדמי לישראל .על פי הספר האדום של החולייתנים בישראל מין זה נכחד
משמורת נחל תות עקב הבצורת של  .1999סביב הנחל ,בשטחים שאינם נכללים
בתחום השמורה ,משתרעים שטחי צומח עשבוני ובתה ,בהם יש כתמי פריחה
של תורמוס ההרים וריכוזי גיאופיטים .שטחים אלו נכללים בהרחבת השמורה
ה מקודמת במסגרת תוכנית משותפת עם קק"ל ליערות ושמורות טבע בחוף הכרמל
(תוכנית חכ ,600/ש ,1212/חפאג .)1328/במסגרת זו יתווספו לשמורה  200דונם,
בעיקר ממערב לתחנת הכוח חגית;
פארק חגית/יער חגית :יער חגית משתרע על פני גבעות המקיפות את תחנת
הכוח חגית .היער נחנך באפריל  2012והוא נולד כמחווה ללקוחות חברת החשמל
וכפיצוי סביבתי .ר וב העצים שניטעו ביער הם אלוני תבור שהועתקו .בשטח
משובצות גם חורשות קטנות של עצי מחט ותיקים יותר .בתחום היער נקודת מצפור,
שביל היורד לנחל תות ונקודות יציאה לסינגלי אופניים ושבילים נוספים;
עינות חגית וקטינה :עין חגית מצוי ממערב לאתר חגית .מדובר בנביעה קטנה
מאוד ,אשר נובעת ככל הנראה רק בשיא החורף ומתייבשת בקיץ .סמוך לו נמצאו
בחפירה ארכיאולוגית שרידים של מבנה מהתקופה הרומית .מימיו של מעיין נוסף,
עין קטינה ,נאספים לבריכה קטנה שנמצאת סמוך לפינה הצפונית -מערבית של
תחנת הכוח ומשם זורמים לנחל תות.

בנוסף לאתרים שתוארו לעיל ,ישנן באזור טרסות אבן הפזורות בסמוך לשטח האתר המתוכנן.
הטרסות הן תוצר של סיקול השטח מאבנים לצורך עיבוד חקלאי ואינן משמשות כטרסות
קלאסיות לתימוך קרקע .סוללות אבן אלו אינן חלק אופייני לנוף האזור אלא תוצר מקומי
בלבד .לפיכך אין לטרסות הנ"ל ערך נופי ו/או ניקוזי אלא הן שארית של עיבוד חקלאי ישן
שניטש.
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תרשים  :3.23מפת אתרי טבע ונוף בסביבת התוכנית

{*} {ראו נספח }6.3

נחלים וניקוז
המבנה הגיאומורפולוגי של אזור התכנית הוא אזור גבעי רך המשתפל דרומה בתחום אגן
הניקוז של נחל תות .נחל תות אחד מיובליו של נחל דליה ,ראשיתו בקו פרשת המים בסמוך
למושב אליקים .הנחל זורם מערבה בתוואי אשר שימש כדרך היסטורית (ואדי מילק) עליו עובר
כביש  70וקטע מכביש  .6באזור האתר מספר מעינות אשר נובעים רוב השנה ומקיימים בית
גידול לח כל השנה .שטח האתר ממוקם בערוץ ואגן היקוות קטן היורד דרומה אל תוואי נחל
תות.
צומח
יחידת הנוף בה נמצ א שטח התחנה כוללת שטחים מופרים ושטחים טבעיים ובהם מספר
תצורות צומח :בתה עשבונית ,שיחיות ,מקבצי עצים נטועים ,שטחים נרחבים של צומח לח
עונתי ושטחים עשבוניים .בתי הגידול הלחים ביחידה משמעותיים ביותר ביחס לסביבותיה ,הן
מבחינת הצומח והן מבחינת בע"ח .בתרשים להלן ניתן לראות את מפת יחידות הצומח ויער
חוף הכרמל על פי סקר מכון דש"א "יער חוף כרמל" .2013
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תרשים  :3.24מפת יחידות צומח ,יער חוף הכרמל {*}

{ראו נספח }6.3

בין מגוון הצמחייה הקיים במרחב ,זוהו על-ידי החברה להגנת הטבע צמחים נדירים שיש
חשיבות גדולה לשמרם.
רשימת מינים נדירים:
בקרבה רבה לתחום התחנה :חלבלוב מקרין.
במרחק של עד  1000מ' מהאתר :אירוס הסרגל; רכפה כרסנית; ליסימכיה מסופקת.
בתרשים להלן ניתן לראות את מפת המינים הנדירים על פי סקר מכון דש"א "יער חוף כרמל"
.2013
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{ראו נספח }6.3

לסיכום :במרחב הפרויקט קיימת שונות רבה של צמחייה ,הן באופייה והן בשכיחותה ,וביניהם
גדלים צמחים נדירים ,ויש חשיבות גדולה לדאוג לשימורם .דגש מיוחד יושם לשמירה והצלת
מיני צמחים נדירים.

היבטים סטטוטורים
בתשריט ובהוראות תכנית מתאר ארצית /37ח' יש התייחסות לערכי טבע ונוף ממספר היבטים:
•

שימור נופי :על פי התמ"א השטח הכולל את התחברות תוואי הצינור לתחנה המוקמת
מסומן כאזור לשימור נופי שיש להתחשב בו ביתר שאת לצמצום הפגיעה הנופית;

•

שיקום נופי :מתוך הוראות התכנית" :הכנת מסמכי שיקום נופי לצמצום הפגיעה הנופית
בשלב הקמת המתקנים והנחת הצנרת; עריכת סקר צומח ייחודי ושיקום בתי גידול
באתר העבודה."...

מסמך תי אור וניתוח מצב קיים מהווה בסיס להכנת מסמכי השיקום הנופי כנדרש במסמכי
התכנית.
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ערכיות נופית

שיטת עבודה ומדדי הערכיות הנופית
הערכיות הנופית מודדת את ערכיות הסביבה הקיימת .בפרק זה נעשה שימוש בניתוח הערכיות
הנופית על פי סקר מכון דש"א "יער חוף כרמל" .2013
הסביבה הקיימת חולקה לתאי שטח ,על פי יחידות הנוף ועל פי חלוקת יחידות הנוף לתתי
יחידות בהן רמת ההומוגניות של מרכיבי הנוף גבוהה יותר ,כך שכל תא שטח הינו הומוגני
מבחינת התכסית והשימושים שהוא מכיל.
ערכיות נופית מבוססת על ניתוח איכותי .לפיכך הקריטריונים מוגדרים ברובם באופן כזה –
בשורת תארים כגון :עוצמה ,מגוון ,דרמטיות וכד׳ .כדי למתן את האלמנט הסובייקטיבי
והתרבותי בתהליך ההערכה ,שותפו בתהליך מלבד מבצעי הסקר גם בעלי מקצוע נוספים,
בעלי זהות ארגונית שונה.
פירוט מדדי ערכיות נופית
•

מגוון ועושר חזותי – ערך גבוה לשטח אשר מופיעים בו מרכיבי נוף שונים (בעיקר
תבליט ותכסית) תוך שהם משתלבים זה בזה ויוצרים מכלול נופי בעל זהות ברורה;

•

בולטות ונוכחות/״דרמטיות״ – ערך גבוה לנוכחות של קווי נוף בולטים כגון רכסים,
עמקי נחלים ,פסגות וכד' .ערך גבוה לשטח שמופיעים בו ניגודים בין מרכיבי נוף שונים
בקווי המפגש :שטחי פלחה עם שטחים מיוערים ,בתרונות בתוך נוף גבעי ,עצים בודדים
בתוך מרחבי שדות ועוד;

•

“ראשוניות״ – ערך גבוה לשטח ללא הפרות בולטות כתוצאה מפעולות פיתוח שונות.
אמת מידה זו מתייחסת גם למידת פגיעתם של מרכיבים מלאכותיים ברציפות הקווים
החזותיים הטבעיים בנוף (קו רקיע לדוגמה) ובהתאמתם לאופי הטבעי של היחידה
מבחינת גודל ,צבע וצורה;

•

ייצוג אזורי :טבעי ותרבותי – ערך גבוה לאזור המשמר נוף טבעי ו/או תרבותי אופייני
לאזור .ישנה חשיבות רבה גם לשמירת מאפיינים של הנוף המבטאים דרך חיים בעלת
משמעות תרבותית (נופים ים לדוגמה – כאלה המאפיינים חקלאות מסורתית כמו
בוסתנים וכאלה המאפיינים "חקלאות קיבוצית״ או "מושבית" מודרנית);

•

עושר ומגוון של אתרים נקודתיים – ככל שמגוון האתרים ואיכותם בולטת יותר,
נקבעה רמת ערכיות גבוהה יותר;

•

ייחודיות בנוף הארץ – ערך גבוה לשטח שמופיעה בו תופעה ייחודית בנוף הארץ;

•

פוטנציאל שיקום והתחדשות – ככלל יש חשיבות גדולה למזעור הפגיעה בשטחים
שפגיעה בהם אינה הפיכה או ששיקומה לוקח זמן רב .עם זאת ,ערכו של שטח שהופר,
יכול לעלות אם מזהים בו אלמנטים שיאפשרו )בעתיד הנראה לעין( שיקום של הפרות
המורידות את ערכו היום;

•

נצפות – ככל שהשטח נצפה על ידי מספר רב יותר של אנשים כך גדלה משמעותם
של השינויים באופיו החזותי .שיקול נוסף שמשפיע על הערכת הנצפות הוא מידת
חשיפתו למטיילים שחלק מתכלית ביקורם היא צפייה בנוף .מידת הנצפות משוקללת
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לכן מתוך הערכת החשיפה של תת-היחידה המוערכת מכבישים ,מישובים ומשבילי
מטיילים .חשוב גם הנוף הנשקף מתת-היחידה עצמה ,ולכן קיימת התייחסות גם
לנקודות תצפית בולטות הנמצאות בשטח תת-היחידה.

ממצאי מפת ערכיות נופית ,ביחידת הנוף הרלוונטית על פי תתי יחידות
השטחים בעלי ערכיות נופית גבוהה מאוד ביחידת נוף זו הם שטחי הבתות שמצפון לנחל תות
ומסביב לתחנת הכוח חגית ,במרכזם מיועד לקום מתקן חגית .שטחים אלו מדורגים גבוהה גם
בערכיות האקולוגית שנבדקה במהלך הסקר וגם בערכיות הבוטנית .השטח המופר כולל את
תחנת הכוח חגית והשטחים שדורגו בדרגת ערכיות בינונית כוללים את שטחי האש של בסיס
אליקים .בתרשים מטה ,ניתן לראות כי שטח האתר ממוקם בחלקו הגדול בשטח בעל ערכיות
נופית גבוהה ובחלקו בשטח מופר.

תרשים  :3.26מפה מסכמת של ערכיות נופית בסמוך לאזור הבקשה {*}
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השפעה נופית

נצפות
שטח האתר ממוקם בערוץ ואדי קטן היורד דרומה אל נחל תות .רום פני הקרקע בחלקו העליון
של שטח האתר הוא  +220ואילו חלקו הנמוך של האתר בגובה  +165לערך.
בשל המבנה הטופוגרפי וההסתרה הנגרמת ע"י שלוחות מקומיות האתר נצפה מכיוון דרום
ומשביל המטיילים הסמוך בלבד ,כפי שניתן לראות בתרשים ובתצלומים מטה ,וכן בהדמיות
בפרק  2.1לעיל.
מבדיקת אגן ויזואלי ,קירוי המיכליות אינו נצפה ממוקדי התצפית הרלוונטיים ,למעט כביש 6
וכביש  .70כביש  6באזור מחלף אליקים נמוך בכ 10-מטרים מגג הקירוי וכביש  70נמוך עוד
יותר ,לכן לא תהיה תצפית למשטח העליון של גג הקירוי אלא מבט חזיתי עולה בו מראה הגג
לא יהיה משמעותי .יחד עם זאת ,לא ניתן להסתיר לחלוטין את הקירוי ממוקדי תצפית ,מאחר
והוא נמצא על משטח מילוי גבוה.
מוקדי התצפית הצופים אל אתר חגית
כביש  :70תוואי כביש  70ממוקם כ 700-מ' מדרום לאתר ברום  +160לערך .האתר נצפה
לנוסעים בקטע קצר בכביש זה ,.הנוסעים בכביש לכיוון מזרח עשויים לראות בקטע קצר את
מיכל האחסון בחירום .בנוסף ישנה נצפות נמוכה למיכל כיבוי האש הנמצא במתחם התפעולי.
כביש מס'  :6תוואי כביש מס'  6משתלב בתוואי כביש  70במחלף תות וממוקם במרחק של כ -
 1000מ' מהאתר .האתר נצפה לנוסעים בכביש זה בקטע קצר של הרמפות היורדות מכביש 6
לכיוון כביש  70מזרח ו/או לכביש  70מערב .מתקני האתר נצפים לנוסעים בקטע כביש זה.
ביניהם מיכל החירום הנמצא באתר האחסון בחירום מיכל כיבוי האש הנמצא במתחם
התפעולי.
שמורת נחל תות :בסמוך ומדרום לאתר ממוקמת שמורת טבע נחל תות וכן חניוני פארק חגית
בשל הקרבה הרבה ובשל העובדה כי האתר נחות טופוגרפית חניוני פארק חגית אינם רואים
את האתר .האתר נצפה חלקית מחלקו העילי של הפארק הממוקם מצפון לאתר חגית ובו
מסלול אופניים.
מושב אליקים :מושב אליקים ממוקם כ  1500-מטרים מזרחית לאתר חגית ,ברום של 220+
לערך .מאחר ואתר חגית נחות טופוגרפית מהמושב ,לא ניתן לראות את האתר ואף לא את
מיכל האחסון בחירום.
קיבוץ רמות מנשה :מושב קיבוץ רמות מנשה ממוקם כ  2500-מטרים מדרום לאתר חגית ,ברום
של  + 180לערך .אתר חגית ובתוכו מתחם האחסון נמצאים ברום דומה .על כן יש קו מבט
רציף בין הקיבוץ אל אתר חגית ואל מיכל האחסון בחירום .מאחר והקיבוץ מרחוק מאתר חגית
ההשפעה הויזואלית הינה בינונית.
בחינת מידת ההשפעה הוויזואלית של אתר חגית נעשתה באמצעות האגן הוויזואלי של האתר
ובחינת ההשפעה על מוקדי התצפית הרלוונטיים.
בניתוח זה נבדקה תוספת ההשפעה הויזואלית של בניית מתקני האתר בשטח האחסון והשטח
התפעולי .נמצא כי ההשפעה החזותית של מתקנים אלה אינה משמעותית וסך ההשפעה
החזותית הינה בינונית.
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תרשים  :3.27מפת אגן ויזואלי ומבטים לאזור התוכנית {*}
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מיקום האתר המתוכנן

תרשים  :3.28מבט  Fמכביש  70לצפון מערב אל האתר ,מוסתר ברובו

מיקום האתר המתוכנן

תרשים  :3.29מבט  Eמרמפת כביש  6צפונה אל האתר
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תרשים  :3.30מבט  Dחניון בפארק חגית

תרשים  :3.31חתכים  H1ו H2-במפת אגן ויזואלי {*}
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{ראו נספח }6.3

הוכנו חתכים טופוגרפים ממוקדי תצפית רלוונטים שאותרו במרחב .על פי החתכים ומפת האגן
הויזואלי ניתן לראות כי בשל המבנה הטופוגרפי של האזור ,מתקני תחנת חגית והפיתוח סביבם
נצפים ממרחב שטח קטן יחסית .השטח הנצפה כולל קטע קצר מכביש  70ומהרמפה היורדת
מכביש  6לכביש  70לנוסעים ממערב למזרח בלבד .בנוסף האתר עשוי להיות נצפה מהשוליים
הצפוניים של קיבוץ רמות מנשה הממוקם בנקודה גבוהה אך מרוחקת מן האתר.

3.6.4

הערכת מידת ההשפעה החזותית

הערכת מידת ההשפעה החזותית מגדירה את השלכותיו של הפיתוח הצפוי בהיבט הנופי ומידת
הצורך בהסתרה/טשטוש המפגע במהלך ביצוע השיקום הנופי .מתוך מידת ההשפעה החזותית
נגזרים האמצעים לצמצום ההשפעה אשר באים לידי ביטוי בהנחיות השיקום הנופי .הערכת
מידת ההשפעה החזותית נעשתה על פי קריטריונים להערכת מידת הנצפות של האתר וכן
ניתנו משקולות להערכה בסקלה של  5-1באופן שמידת ההשפעה הנמוכה ביותר קיבלה 1
ומידת ההשפעה הגבוהה קיבלה .5
הוגדר כי לא ינתן משקל בין הקריטריונים אלא לכולם תהיה השפעה שווה על מידת החשיפה
של האתר.
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קריטריון
מספר
הצופים
מרחק המבט
סוג הצופה
סוג המבט
רקע

Doc. No.

משקל
0
אין
השפעה

1
שטח טבעי /
אתר טיול
מעל  2ק"מ
נוסע בכביש
משני
עולה/יורד
שטח
בנוי/מופר

2

 1-2ק"מ

שטח מופר
חלקית

3

4
יישוב

5
כביש ראשי

 0.5-1ק"מ
תושב
ישיר
עולה/יורד
שטח
חקלאי

 250-500מ'

עד  250מ'
מטייל
ישיר

משולב
(טבעי
ומופר)

שטח טבעי

טבלה  :3.16קריטריונים ומשקלות להערכת ההשפעה החזותית
הערכת ההשפעה לכל מוקד תצפית נעשתה על פי סכומי המשקולות שהתקבלו לכל מוקד
תצפית באופן הבא:
= 25-21
השפעה גבוהה
השפעה בינונית גבוהה = 20-16
= 15-11
השפעה בינונית
השפעה בינונית נמוכה = 10-6
= 5-1
השפעה נמוכה
=0
אין השפעה
הערכת סך כל ההשפעה
= 100-87
השפעה גבוהה
השפעה בינונית גבוהה = 86-68
= 67-49
השפעה בינונית
השפעה בינונית נמוכה = 48-30
= 29-11
השפעה נמוכה
השפעה נמוכה מאוד = 10-0
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רקע
סה"כ
הערכת
ההשפעה
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כביש 70

כביש
6
5

4

4
1
1
4
15
בינונית

2
1
4
5
17
בינונית

1
3
4
4
16
בינונית

5

Doc. No.

רמות מנשה

פארק חגית
5
4
5
3
4
21
בינונית גבוהה

סה"כ

69
השפעה
בינונית

טבלה  :3.17סיכום הערכת מידת ההשפעה החזותית

3.6.5

הערכת ההשפעה הנופית

סך כל הערכת ההשפעה הנופית של אתר חגית בשלב עבודות פיתוח השטח הוגדר על פי
ערכיות השטח בו מצויה התחנה ,על פי הערכת מידת ההשפעה החזותית ועל פי מידת הפגיעה
הפוטנציאלית בסביבה הטבעית.
סך כל ההשפעה הנופית הוא בינוני.
3.6.6

עקרונות השיקום הנופי

עבודות השיקום יכללו שימוש באדמת חישוף משטחי העבודות שאינם מופרים ,כמתואר בפרק
 4.6במסמך זה ,ובצומח ממינים מקומיים כמפורט מטה .אדמת חישוף בעומק כ 20-ס"מ תישמר
בערימה נפרדת לצורך שיקום נופי של האתר  .ערימת אדמת החישוף תשולט ויש למנוע ערבוב
של אדמת החישוף עם עודפי עפר .פירוט נרחב של עבודות השיקום ניתן למצוא בנספח 6.4
"תוכנית שיקום נופי".
מיני הצמחייה בהם ייעשה שימוש לצורך שיקום האתר:
•

בני שיח מקומיים :מרווה משולשת ,לוטם מרווני ,לוטם שעיר ,סירה קוצנית ,צטרה וורודה
ואשבל א"י;

•

שיחים :אשחר א"י ואלת המסטיק;

•

עצים :אלון מצוי ,אלה א"י וברוש מצוי;

•

כמו כן ,יעשה שימוש במטפס – קיסוס החורש ,לטיפוס על קירות חציבה וקירות תמך.
בהתאם להנחיות רט"ג ,תבוצע התזת זרעים של מיני צומח מקומי במדרונות החציבה.
לצורך כך ,מדרונות החציבה יעובדו בגימור מחוספס ,ללא החלקה ויישור.

תשריטי השיקום במלואם מופיעים בתכנית השיקום הנופי (נספח  )6.4ומוצגים להלן בנוסף.
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תרשים  :3.33תכנית שיקום האזור התפעולי (תנוחה)

תרשים  :3.34חתך אופייני לאזור התפעולי (מילוי)
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תרשים  :3.35תוכנית שיקום אזור האחסון (תנוחה)

תרשים  :3.36חתך אופייני לאזור האחסון
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 3.7ערכי טבע יבשתיים
הרקע האקולוגי פורט במסגרת תנ"ס יבשתי  4ומובא כאן לצרכי נוחות הקורא בלבד.
בהתאם ,התרשימים להלן מציגים את רצועת העבודה שנסקרה בתנ"ס יבשתי  ,4לרבות דרכי
הגישה לאתר.
מוצגים להלן עיקרי הממצאים מתוך סקירת מצב אקולוגי יבשתי שמהווה את הבסיס לפעולות
צמצום הפגיעה ,השיקום והניטור לעניין זה .הסקירה התבססה על סקירת ספרות ועל סקר
שטח שנערך במהלך חודש אוקטובר  2017ואשר כלל מיפוי טיפוסי צומח ותכסית באזור ועל
סקר צומח משלים שבוצע בחודש פברואר .2018

מאפייני המערכת האקולוגית
אתר חגית ימוקם על גבולו הדרומי של הכרמל ,שהינו גוש סטרוקטורלי גבוה ,הנחצה על ידי
מספר רב של העתקים .ההעתק הראשי באזור העבודה הוא העתק הכרמל (קטע יגור) ,התוחם
את הר הכרמל מצפון-מזרח.
אזור אתר חגית מאופיין על ידי שטחים חקלאיים ובעיקר אזורי בתה עשבוניים .במרחק של כ -
 300מ' מדרום לגבול התכנית ממוקמת הנקודה הצפונית ביותר של שמורת נחל תות .השמורה
מבוססת על אפיק ערוץ נחל תות ,נחל איתן ,בו נובעים ארבעה מעיינות .מיקום התחנה ביחס
לשמורה מוצג בתרשים מטה.

תרשים  :3.37מיקום שמורות טבע ביחס לאתר חגית {*}
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מצב קיים  -צומח

בסקר שנערך באוקטובר  ,2017מסביב לאתר חגית נמצאו מינים מעוצים כדוגמת סירה קוצנית
וקידה שעירה זאת בנוסף לאזורי בתה עשבוניים ולשטחים החקלאיים במקום .את אזורי הבתה
המעוצה מלווים צמחי עכובית הגלגל.
כ 300 -מ' מדרום לאזור העבודות המתוכנן ,לאורך נחל תות ,התפתחה צמחיית נחלים מגוונת,
הכוללת חברת ערבה לבנה ושיחי הרדוף הנחלים ,פטל קדוש ושיח-אברהם מצוי .באפיק הנחל
צומח גרגיר הנחלים ,ובמי הנחל שרדו נוריות מים .סביב הנחל משתרעים שטחי צומח עשבוני
ובתה ,בהם יש כתמי פריחה של תורמוס ההרים וריכוזי גיאופיטים כמו עירית גודלה ,עיריוני
צהוב ונץ חלב צרפתי.
כ 600 -מ' מדרום לאזור העבודות המתכונן נטוע יער חגית .רוב העצים שניטעו ביער הם אלוני
תבור שהועתקו ממקומות שבהם איימה עליהם כליה .בשטח משובצות גם חורשות קטנות של
עצי מחט ותיקים יותר .כסיוע לקליטת העצים משקים אותם בשנים הראשונות לנטיעתם במים
המשמשים להפקת קיטור לייצור חשמל .אלון התבור נוטה ליצור חורש פתוח שיש בו מרווחים
גדולים בין העצים .השטחים הפתוחים שבין העצים מתכסים בצמחייה עשבונית רבה המעניקה
בחורף ובאביב פריחה ססגונית בדמותן של כלנית מצויה ,רקפת מצויה ,תורמוס ההרים ומיני
צמחים רבים נוספים.

תרשים  :3.38אזורי הבתה העשבונית המאפיינים את אזור אתר חגית
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טיפוסי צומח
טיפוסי הצומח והתכסית באזור מופו באמצעות מידע ספרותי וסקר ראשוני שנערך באוקטובר
 2017באתר המיועד ,כמפורט בטבלה מטה .התחנה המיועדת להיבנות ממוקמת באזורים של
בתה עשבונית ,כפי שמוצג במפה מטה.
הבתה היא תצורת צומח המאופיינת על ידי שיחים נמוכים ו/או בני שיח שגובהם מגיע לרוב עד
כ 50-ס"מ ,לצד צומח עשבוני המופיע בעיקר בשטחים הפתוחים שבין השיחים ובני השיח.
מבנה פיזי ייחודי זה מזמן אליו בעלי חיים המותאמים לתצורה זו.
בישראל קיימים גם שטחי בתה הנשלטים על ידי צמחים חד שנתיים ,גיאופיטים ועשבוניים רב
שנתיים .שטחים עשבוניים אלה מכונים לעיתים בתות עשבוניות ,וגם הם מתאפיינים בנוף
פתוח ,נטול עצים ,ובבעלי חיים המעדיפים נוף זה .שטחי הבתה מהווים בית גידול חשוב למינים
שונים של צמחים ובעלי חיים .הבתה היא שטח הטרוגני באופיו ,הכולל אזורים סלעיים ,אזורים
שיחיים ואזורים של צמחיה עשבונית .השונות הרבה בתוך אזור הבתה מתקיימת בטווח קטן של
מספר מטרים ומספקת מגוון של נישות ,משאבים ,מחסה ,מזון ותנאים אקלימיים מקומיים.
שונות זו הופכת את הבתה לבית גידול מועדף למינים רבים ,ביניהם מינים נדירים וכאלו
שנמצאים בסכנת הכחדה ,אשר חלקם הם ”מתמחי בתה".

שם המין
אלון תבור
גרגר נחלים
הרדוף הנחלים
כלנית מצויה
נורית המים
נץ חלב צרפתי
עירית גדולה
ערבה לבנה
עריוני צהוב
פטל קדוש
רקפת מצויה
שיח אברהם מצוי
תורמוס ההרים

בית גידול
חורש
לח
לח
בתה/חורש פתוח
לח
בתה
בתה
לח
בתה
לח
סלעי
לח
בתה
טבלה  :3.18ממצאי סקר צמחייה ראשוני
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מצוי
מצוי
תדיר
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תרשים  :3.39טיפוסי צומח ותכסית באזור אתר חגית {*}
3.7.2

{ראו נספח }6.3

מצב קיים  -זואולוגיה

מסקר רגלי שנערך באזור ניתן ללמוד שקיימת פעילות זואולוגית לא מבוטלת באתר .מלבד
עופות דורסים ,כדוגמת בז מצוי ומיני עקבים שנצפו באזור .כמו כן ,נצפה צבי זכר ומספר
תחנות הרחה בשטח המיועד להקמת התחנה .כמו כן נוכחותם של מיני נחשים :זעמן שחור
ושלוון ב"מ .בשטח נמצא גם צב יבשה ומספר מקבצי גללים של דורבנים כפי שמוצג בתמונות
מטה.
בנוסף ,בעבר היו עדויות לגבי הימצאותו בנחל תות של הדג לבנון הירקון  -דג אנדמי לישראל.
על פי הספר האדום של החולייתנים בישראל מין זה נכחד משמורת נחל תות עקב הבצורת של
.1999
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תרשים  :3.40ממצאי הסקר הזואולוגי שנערך באזור אתר חגית {*}
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תרשים  :3.41תמונות ממצאי הסקר הזואולוגי
3.7.3

השפעות פוטנציאליות

השטח המיועד להקמת אתר חגית הוגדר במסגרת תמ"א /37ח .מפורטות להלן השפעות
אפשריות של עבודות פיתוח השטח ועבודות העפר:
• שטח התחנה מיועד לקום על אזורי בתה עשבונית שהיא תצורת צומח נדירה בישראל
ההולכת ומתמעטת ,המשמשת כבית גידול למגוון מינים (כדוגמת בז אדום) .פגיעה כזו או
אחרת בבית הגידול ובתצורת הצומח עלולה לקרות כתוצאה מחריגה של עבודות אל מחוץ
לשטח הבקשה ,כדוגמת נסיעת כלים ,מערומי פסולת בשטחים פתוחים וכדומה .לפיכך,
יש לנקוט בפעולות למניעת פגיעה שכזו כפי שיפורט בפרק .4
• בסמוך ,במרחק של  300מ’ ,ממוקמת שמורת טבע המבוססת על ערוץ נחל איתן  -נחל
תות .למרות ששמורת נחל תות אינה גובלת בשטחי העבודה יש לזכור ששמורה זו היא אזור
פגיע ביותר מבחינה אקולוגית .גם בהיבט זה יש לנקוט בפעולות למניעת החריגה אל מחוץ
לתחום הבקשה כפי שיפורט בפרק .4
• השפעה עתידית כתוצאה מעבודות פיתוח השטח עלולה להיות התבססות של מינים
פולשים .על כן ,יש לפעול בהתאם למסמך ההנחיות של רט"ג בנוגע לטיפול במינים
פולשים ומתפרצים בעבודות תשתית ,הן במהלך ביצוע העבודה והן אחריה כמוגדר
במסמך ההנחיות.
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 3.8סיכונים גיאולוגיים וסיסמיים
קריטריונים סיסמיים
ערכי תאוצות ספציפיים למקטע זה ,הוגדרו לתכנון עבור הסתברות של  2%לחמישים שנה
(תקופת חזרה  2475שנה על פי הוראות המשרד להגנת הסביבה למתקני חומ"ס) באמצעות
מודל סייסמו טקטוני שנבנה במיוחד למיקום המתקן.
ממצאי הסקר ותכנון
• על בסיס מודל סייסמו-טקטוני ספציפי למתקן והערכת התאוצות הצפויות באנליזה
הסתברותית PSHA-ניתן לקבוע כי עבור תקופת חזרה של כ 2,500 -שנה ,תאוצת
הקרקע המקסימלית לתכנון ( )PGAהינה  0.42gוהתאוצה הספקטרלית לזמני מחזור
קצרים ( )SDSהינה ; 1.32g
• באתר וסביבתו לא עובר העתק פעיל או חשוד כפעיל ועל כן אין סיכון מקריעת פני
השטח;
• אין סיכון מהתנזלות הקרקע ברעידת אדמה .חתך הקרקע מורכב משכבת חרסית
קוהזיבית על גבי שכבה סלעית;
• אין פוטנציאל גלישה מאחר שבאתר שיפועים בעלי רגישות זניחה;
• אין סיכון מצונמי לנוכח הריחוק מהים.
לפירוט נוסף ראו נספח  - 6.2סקר סיכונים גיאולוגיים וסיסמיים שנערך ע"י אינג' עמוס שירן
ואושר ע"י המכון הגיאולוגי.
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 3.9מטריצת סיכונים
3.9.1

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.
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דירוג סבירות

דירוג ההשלכות
5

גבוהה מאוד

4

גבוהה

3

בינונית

2

נמוכה

1

לא
משמעותית

1

2

3

4

5

התרחשויות עבר

מעולם לא
התרחש ,או
נמנע באמצעים
סטנדרטיים

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

לאחר נקיטת אמצעים

אמצעים
שהוכיחו יעילות
גבוהה מאוד
בעבר

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

10

15

20

25

4

8

12

16

20

3

6

9

12

15

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

טבלה  :3.19קריטריונים לדירוג רמת הסיכון של ההשפעות הסביבתיות
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טבלה מסכמת להערכת הסיכונים

מקטע/
מתחם

מפגע
סביבתי
()hazard

פעילות

פעילויות נלוות

אתר חגית

עבודות הקמה
בלילה

תאורה

זיהום אור

אתר חגית

הפעלת ציוד
בנייה

שימוש
בסולר
לתדלוק

זיהום
קרקע/מים

דירוג
סבירות

דירוג
השלכות

דרגת
סיכון
לפני
נקיטת
אמצעים

הפרעה
לבע"ח

2

3

6

סיכון ()risk

אמצעי
למניעת/צמצום סיכון

דירוג
סבירות

יש לצמצם ככל
האפשר את ביצוע
העבודה בשעות
הלילה; התאורה
תהיה לצורכי
בטיחות ובטחון
בלבד; במקרה זה
התאורה תופנה
פנימה ותצומצם
למינימום הנדרש

2

טפטוף
סולר
במהלך
מילוי

4

1

4

אתר חגית

הפעלת ציוד
בנייה

שימוש
בסולר
לתדלוק

זיהום
קרקע/מים

שפך מיכל
סולר

2

3

6

אתר חגית

הפעלת ציוד
בנייה

שימוש בסולר
לתדלוק

זיהום
קרקע/מים

תקלה
בצמ"ה

2

1

2
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דירוג
השלכות

2

דרגת
סיכון
לאחר
נקיטת
אמצעים

4

נהלי תפעול
ותחזוקה ופיקוח

3

1

3

שימוש במאצרות
בנפח מתאים

1

1

1
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סיכון ()risk

דירוג
סבירות

אתר חגית

הפעלת ציוד
בנייה

רעש /
רעידות

השפעת
רעש
ורעידות על
אזורי
מגורים

2

אתר חגית

הפעלת ציוד
בנייה

רעש/
רעידות

אתר חגית

נסיעה בדרכי
עפר

היווצרות
אבק

פעילות

פעילויות נלוות
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דירוג
השלכות

2

דרגת
סיכון
לפני
נקיטת
אמצעים

4

השפעת
רעש
ורעידות על
בעלי חיים

2

2

4

השפעה על
תושבים

2

2

4
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אמצעי
למניעת/צמצום סיכון

הציוד המכאני
שבשימוש באתר
יעמוד בדרישות
התקנות למניעת
מפגעים (רעש
בלתי סביר מציוד
בניה) ,המשל"ט
 ; 1979עבודה
בשעות הלילה
תצומצם למינימום
הציוד המכאני
שבשימוש באתר
יעמוד בדרישות
התקנות למניעת
מפגעים (רעש
בלתי סביר מציוד
בניה) ,המשל"ט
1979
הרטבת דרכי עפר

דירוג
סבירות

2

דירוג
השלכות

1

דרגת
סיכון
לאחר
נקיטת
אמצעים

2

2

1

2

1

2

2
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2

מקטע/
מתחם

פעילות

אתר חגית

עבודות ההקמה

אתר חגית

עבודות ההקמה

אתר חגית

עבודות ההקמה
ושלב התפעול

אתר חגית

עבודות ההקמה
ושלב התפעול

אתר חגית

עבודות ההקמה

פעילויות נלוות

מפגע
סביבתי
()hazard

היווצרות
פסולת
בניין
כניסת נגר
עילי מחוץ
לתחום
העבודות
היווצרות
פסולת
ביתית

ייבוא חומר
מילוי (במידה
ויידרש)

Rev.

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0006

דירוג
סבירות

דירוג
השלכות

מפגע נופי

3

1

סיכון ()risk

דרגת
סיכון
לפני
נקיטת
אמצעים

אמצעי
למניעת/צמצום סיכון

דירוג
סבירות

3

פסולת בניין תפונה
תקופתית לאתר
למיחזור פסולת
בניין המאושר ע"י
המשרד להגנ"ס

1

מפגע נופי,
השפעה על
אקולוגיה
מקומית

2

2

4

מפגע
תברואתי

2

2

4

הצטברות
נגר עילי

התבססות
מינים
פולשים

מפגע נופי,
השפעה על
אקולוגיה
מקומית

2

2

4

השפעה על
אקולוגיה
מקומית

2

3

6
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הקמת מערכת
תעלות ניקוז
חיצונית טרם
תחילת העבודות
הצבת מיכלי
אשפה סגורים
לפסולת ביתית
נגר עילי משטחי
התארגנות ינוקז
באופן מסודר אל
עורקי הניקוז
האזוריים
בחומר מילוי ייעשה
שימוש רק מעומק
של  1מטר (או
יותר) מתחת לגובה
פני השטח

דירוג
השלכות

1

דרגת
סיכון
לאחר
נקיטת
אמצעים

1

1

2

2

2

1

2

1

2

2

2

1

2

תכנית ניהול וניטור סביבתי – היתר מכאני 2

2

מקטע/
מתחם

פעילות

פעילויות נלוות

מפגע
סביבתי
()hazard

אתר חגית

עבודות ההקמה

חריגה
מעבר
לגבולות
ההקמה

סיכון ()risk

Rev.

דירוג
סבירות

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0006

דירוג
השלכות

דרגת
סיכון
לפני
נקיטת
אמצעים

פגיעה
בשטח
הטבעי

2

3

6

אתר חגית

עבודות ההקמה

השפעה
חזותית

מפגע נופי

2

2

4

אתר חגית

שלב התפעול

השפעה
חזותית

מפגע נופי

2

2

4

אתר חגית

שלב התפעול

פליטת
מזהמים
לאוויר

השפעה על
איכות
האוויר

2

2

4

אתר חגית

שלב התפעול

שפך
ממיכל
הקונדנסט

זיהום קרקע
ומי תהום

2

4

8
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אמצעי
למניעת/צמצום סיכון

קווי דיקור ותחום
עבודה – השטח
יסומן ויגודר לפני
ביצוע העבודות
יישום הנחיות
אדריכל נוף
במסגרת תכנית
השיקום הנופי
יישום הנחיות
אדריכל נוף
במסגרת תכנית
השיקום הנופי
האתר יתופעל רק
בחירום ; המיכל
יאובזר עם אמצעי
 BATלצמצום
פליטות ; באזור
מילוי מיכליות
תותקן מערכת
לטיפול בפליטות
המיכל ימוקם
ימוקם במאצרה
תקנית

דירוג
סבירות

דירוג
השלכות

דרגת
סיכון
לאחר
נקיטת
אמצעים

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

1

3

3
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2

מקטע/
מתחם

פעילות

פעילויות נלוות

אתר חגית

שלב התפעול

אתר חגית

שלב התפעול

שימוש
בחומ"ס

אתר חגית

שלב התפעול

תאורה

מפגע
סביבתי
()hazard

Rev.

סיכון ()risk

דירוג
סבירות

שפך
מעמדות
מילוי
מיכליות

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0006

דירוג
השלכות

דרגת
סיכון
לפני
נקיטת
אמצעים

זיהום קרקע
ומי תהום

2

3

6

סיכוני
חומ"ס

אירועי
בטיחות

2

4

8

זיהום אור

הפרעה
לבע"ח

2

3

6
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אמצעי
למניעת/צמצום סיכון

תשטיפים מאזור
של מילוי מיכליות
כביש יאספו דרך
תעלות נפרדות אל
מתקן לאיסוף
תשטיפים
האתר יתופעל רק
בחירום ; ריקון
המיכל למינימום
בגמר שימוש ;
התקנת מערכות
גילוי וכיבוי אש
התאורה
המלאכותית
תצומצם ככל
הניתן ותשמש אך
ורק לצורכי בטיחות
ובטחון

דירוג
סבירות

דירוג
השלכות

דרגת
סיכון
לאחר
נקיטת
אמצעים

2

2

4

2

2

4

2

2

4
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2

מקטע/
מתחם

מפגע
סביבתי
()hazard

Rev.

סיכון ()risk

דירוג
סבירות

אתר חגית

שלב התפעול

רעש /
רעידות

השפעת
רעש
ורעידות על
אזורי
מגורים

1

אתר חגית

שלב התפעול

רעש/
רעידות

השפעת
רעש
ורעידות על
בעלי חיים

2

פעילות

פעילויות נלוות

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0006

דירוג
השלכות

2

2

טבלה  :3.20מטריצת סיכונים
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אמצעי
למניעת/צמצום סיכון

האתר יתופעל רק
בחירום ; הפעילות
באתר תתבצע
בהתאם לדרישות
התקנות למניעת
מפגעים (רעש
בלתי סביר)
התש"ן – 1990
האתר יתופעל רק
בחירום ; הפעילות
באתר תתבצע
בהתאם לדרישות
התקנות למניעת
מפגעים (רעש
בלתי סביר)
התש"ן – 1990

דירוג
סבירות

1

1

דירוג
השלכות

1

1

דרגת
סיכון
לאחר
נקיטת
אמצעים

1

1
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 4אמצעים למניעת וצמצום מפגעים
להלן פירוט האמצעים וההנחיות לצמצום מפגעים סביבתיים ואיפחות השפעותיהם ,על פי
ההיבטים הסביבתיים השונים כפי שנסקרו בפרק  3לעיל.

 4.1איכות אוויר
שלב ההקמה
•

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.

שלב התפעול
•

מיכל האחסון בחירום יאובזר באמצעי  BATלצמצום פליטות (על-פי מסמך ,)EFS BREF
לרבות התקנת גג צף ואטם כפול ,הרכבת גג אלומיניום מעל המיכל (בנוסף לגג הצף)
וצביעה חיצונית במערכת צבע להקטנת ספיגה תרמית; במידה ויימצא בניטור סביבתי,
אשר יתבצע בעת שימוש במיכל האחסון ,כי ריכוזי הבנזן חורגים מערכי הסביבה
הקבועים בתקנות אוויר נקי ,אזי יסוכמו אמצעים נוספים עם המשרד להגנ"ס.

•

באזור מילוי מיכליות תותקן מערכת לטיפול בפליטות אשר תופעל בעת מילוי מיכליות
(בהתאם להגדרות  .)BATהתחייבות היצרן לעמידה בתקני הפליטה תועבר למשרד
להגנת הסביבה;

•

בהתאם לדרישות  ,BATתכנון המתקן יכלול אלמנטים שיאפשרו למזער פליטות של
גזים פחמימניים ,לרבות :שימוש בצנרת עילית סגורה ,צמצום מספר האוגנים ע"י
החלפתם בחיבורים מרותכים ככל שניתן (בכפוף למגבלות תחזוקת הציוד) ,שימוש
באטמים המתאימים לתהליך ,מניעת קורוזיה ע" י בחירת חומרי מבנה מתאימים וציפוי,
ביצוע תחזוקה מונעת.

•

תכנית מפורטת לניטור פליטות לאוויר וריכוזי מזהמים בסביבה תבוצע בהתאם למפורט
בסעיף  5.1בתנ"ס זו .תכנית מפורטת לניטור אוויר תוגש לאישור המשרד להגנת
הסביבה כ  3-חודשים לפני הפעלת המתקן .עקרונות התכנית מפורטים בסעיף .5.1
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 4.2הידרולוגיה והידרוגיאולוגיה
שלב ההקמה
•

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

•

מיכלי הסולר ,ככל שייעשה בהם שימוש ,ימוקמו בתוך מאצרות תקניות אטומות
לדלקים או שיאובזרו בדופן כפולה בנפח מתאים (בהתאם להגדרות ;)BAT

•

אתר ההתארגנות יהיה מוגבה מסביבתו ומנוקז ,באופן שתימנע הצפה שלו באירועי
גשם קיצוניים ,נגר עילי מאתר התארגנות ינוקז באופן מסודר אל עורקי הניקוז האזוריים;

•

יש למנוע כניסת נגר עילי מחוץ לתחום העבודות ע"י הקמת מערכת תעלות ניקוז
חיצונית טרם תחילת העבודות כפי שתואר במסגרת תנ"ס יבשתי ;#4

•

משטחי התדלוק ונקודות המילוי יהיו אטומים לחלחול ,נקודות המילוי יותקנו מעל
מאצרה;

•

הצנרת העילית תתוכנן על פי התקנים הרלוונטיים כנדרש ע"פ ( API 2610תקני ASME
 B31.3ו.)ASME B31.4-

שלב התפעול
•

בהתאם לדרישות  ,BATהמאצרה בה ימוקם מיכל האחסון בחירום תהיה אטומה
למניעת חדירת מי-נגר ותשטיפים אל תת-הקרקע .נפח המאצרה באתר האחסון
בחירום יהיה לכל הפחות כ 110%-מנפח המיכל ,כך שבמקרה של דליפה כל
הקונדנסט יישאר בתוך המאצרה ולא יזרום מחוץ לה אל מערכת הניקוז הטבעית;
לא תבוצע הזרמה לא מבוקרת של מי נגר עילי משטח המאצרה אל מערכת הניקוז
הטבעי או תת-הקרקע .מי הנגר ,במידה ויאספו במאצרה ישאבו ויפונו לאתר מורשה;
מילוי מיכליות כביש יבוצע תחת משטח מקורה המונע חדירה של מי גשם ,למניעת
היווצרות נגר מזוהם;
אזור מילוי מיכליות כביש יהיה על משטח אטום לחלחול מדלקים (משטח בטון שתחתיו
יריעת איטום) .תשטיפים מאזור מילוי מיכליות כביש יאספו דרך תעלות נפרדות אל
מתקן לאיסוף תשטיפים ולא יגיעו אל המערכת של נגר נקי והניקוז הטבעי;
מיכל האחסון יתוכנן וייבנה ע"פ תקן  API650ויכלול אמצעי  BATלמניעת זיהום קרקע,
לרבות:
 oרצפה כפולה עם אמצעי ניטור דליפות;
 oמד מפלס עם התראת מילוי יתר;
 oצביעה פנימית למניעת קורוזיה של הרצפה וחלקו התחתון של המיכל.
בהתאם לדרישות  ,BATניטור הדליפות מהמיכל יתבצע ע"י בדיקות ויזואליות באמצעות
הברז המשמש לכך בין דפנות הרצפה הכפולה;
במידה וייעשה שימוש בתותחי מים בעת דליפה ,באופן שעלול לזהם את הקרקע ,יש
לקבל הנחיות מהמשרד להגנת הסביבה לטיפול בקרקע.

•

בהתאם לדרישות  ,BATיותקנו מערכות הגנה קתודית במיכל ובצנרת ,בהתאם לתקנים
הרלוונטיים (התקן האמריקאי  NACE RP0193-93ותקן  ,)API651כמפורט בפרק .3.2.2
תכנית לתחזוקה ובדיקות של מערכת ההגנה הקתודית תוגש לאישור הממונה על זיהום
דלקים במשרד להגנת הסביבה  3חודשים לפני מועד הפעלת המתקן;

•
•
•
•

•
•

page 127 of 138

תכנית ניהול וניטור סביבתי – היתר מכאני 2

2

Rev.

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0006

Doc. No.

•

תכנית ניטור ומניעת דליפות ,לרבות נוהל חירום לטיפול בשפך קונדנסט ,תועבר
לאישור הממונה על זיהום דלקים במשרד להגנת הסביבה  3חודשים לפני הפעלת
המתקן .עקרונות ניטור וטיפול בדליפות מפורטים בנספח  6.8לתנ"ס .התכנית לניטור
ומניעת דליפות תתבסס על דרישות התקנים הרלוונטיים למתקן ,לרבותAPI 650, API :
 . 653, API2610נוהל החירום יתייחס לאירוע של שפך קונדנסט בתחום אתר חגית
ויכלול התייחסות להיבטים הבאים :מניעה של שפך ,איתור דליפות בשלב התפעול,
מערך התרעות והפעלת צוותי חירום ,טיפול ראשוני בדליפה ,שיקום האתר וסביבתו,
מתכונת הדיווח .המסמך ייערך ע"י גורם מקצועי בעל ניסיון רב שנים מוכח בתפעול של
מיכלי דלק בארץ ויכלול התייחסות מפורטת להיבטים להלן :תיאור מתקני התחנה;
מניעת דליפות בשלב טרום הפעלה (חומרי מבנה ,שיטות ביצוע ,הגנה קתודית); בקרת
דליפות (ניטור הלחץ בצנרת הטמונה ,בדיקות ויזואליות ,פטרול תפעולי); תחזוקה
תקופתית בהתאם לדרישות התקנים הרלוונטיים והנחיות היצרנים; איתור דליפות
והפעלת מענה ראשוני; טיפול ראשוני בדליפה; דיווחים מידיים ודוחות תקופתיים;
רשימת אנשי קשר בחירום; אמצעים וציוד לטיפול בשפך.

•

תבוצע תחזוקה מונעת הכוללת בדיקות תקופתיות למיכל האחסון ולמאצרה ,לרבות
בדיקת הגג הצף והאטמים ,בהתאם לתקנים הרלוונטיים ( ,)API653לרבות ביצוע בדיקת
אטימות למיכל אחת ל 3-שנים כנדרש בהנחיות וכן תחזוקה של מתקן הטיפול
בפליטות ממילוי מיכליות בהתאם להנחיות היצרן שייבחר .תכנית התחזוקה תועבר
למשרד להגנת הסביבה  3חודשים לפני מועד הפעלת המתקן.

 4.3בטיחות וחומרים מסוכנים
שלב ההקמה
•

מיכלי אחסון חומ"ס (כגון :מיכלי סולר לתידלוק) וכן נקודות מילוי דלקים יותקנו בתוך
מאצרות תקניות או שיאובזרו בדופן כפולה בנפח מתאים ,בהתאם לדרישות  .BATנפח
כל מאצרה יעמוד על לפחות  110%מנפח המיכל והיא תהיה עמידה בפני חלחול שמן
ודלק;

•

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

שלב התפעול
•

מיכל הקונדנסט ימוקם במאצרה ,בהתאם להגדרות  ,BATשנפחה יהיה לכל הפחות
 110%מנפח המיכל;

•

באתר מתוכננות מערכות לגילוי וכיבוי אש כדלקמן ,בכפוף לאישור כב"א:
o

תשתית הידרנטים בשטחי המתקנים ע"פ דרישות הכבאות.

o

מערכות כיבוי בקצף יותקנו בסככת מילוי מיכליות ובאזור מיכל הקונדנסט.
בנוסף ,לצורך גיבוי יותקנו באזורים אלו תותחי כיבוי.
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o

מערכת אספקת מי כיבוי אש וקצף בחירום שתכלול מיכל מים של  1400מ"ק ו-
 2מיכלי תרכיז קצף :מיכל אחד באזור מילוי מיכליות ומיכל נוסף באזור מיכל
האיחסון.

o

יותקנו גלאי עשן באזור מיכל האיחסון וגלאי עשן במבנים לפי דרישות הכבאות.

o

יותקנו מערכות גילוי וכיבוי בלוחות חשמל ע"פ הנחיות הכבאות.

•

במקרה של שפך במאצרה ,יפונה הקונדנסט באמצעות הצנרת הקבועה המקשרת בין
אזור האחסון לאזור התפעול ומשם במיכליות.

•

במקרה של דליפת קונדנסט מצנרת עילית באזור מילוי המיכליות ,הדליפה תנוקז אל
בור איגום ומשם תיאסף לפינוי לאתר מורשה.

•

מתחת לסקידים תותקן מאצרה לאיגום מקומי כדי למנוע הגעת הדליפה לקרקע.
במקרה של דליפה החומר יישאב ויפונה לאתר מורשה.

 4.4פסולת
•

פסולת הנוצרת במהלך ההקמה תפונה לאתר פסולת המאושר על ידי המשרד להגנת
הסביבה;

•

פסולת בניין תיערם בערימות באזור ייעודי שיוקצה לכך ותפונה 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 אזור איסוף פסולת יותקן שילוט המורה על סוג הפסולת המיועד לאיסוף באותו
אזור;

•

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

•

הן בשלב ההקמה והן בשלב התפעול יוצבו מיכלי אשפה סגורים לפסולת ביתית.

 4.5רעש ותאורה
רעש
•

הציוד המכני המשמש לעבודות ההקמה 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.

•

האתר יתופעל בחירום בלבד .הפעילות תתבצע בהתאם לדרישות התקנות למניעת
מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן – .1990
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תאורה
•

העבודות יתבצעו באופן שימוזער הצורך בתאורה מלאכותית ,רצוי להימנע ככל הניתן
מעבודה בשעות הלילה;

•

בשלב ההקמה ,במידה ותידרש עבודה בשעות לילה ,יבוצע תיאום לעניין תאורה עם
רשות הטבע והגנים;

•

בשלב התפעול ,התאורה תצומצם למינימום הנדרש בהתאם לדרישות הביטחון
והבטיחות .תכנית התאורה לשלב התפעול תוגש לאישור רט"ג כ 3-חודשים טרם
ההפעלה .התכנית תתייחס הן לשלב הרצת המערכת והן לשלבי התפעול השוטף.

 4.6שילוב ושיקום נופי
להלן עקרונות השיקום הנופי ,התכנית המלאה מצורפת בנספח .6.4
פעולות מקדימות לעבודות ההקמה
• גידור ושילוט – שטחים טבעיים הסמוכים לתחום שטח העבודה יגודרו וישולטו למניעת
הפגיעה בהם בכל מהלך ביצוע העבודות .כמו כן ,יגודר גם אתר העבודות;
• קווי דיקור ותחום עבודה – יסומנו בשטח לפני ביצוע העבודות .לא תותר חריגה מקווי
הדיקור.
דרכי גישה ואתר התארגנות
• דרך הגישה עד לאתר בזמן העבודה תהיה על בסיס הדרך הקיימת והדרך המוסדרת
במסגרת עבודות פיתוח השטח .לא תותר חריגה מרוחב הדרך המאושרת;
•

אתר ההתארגנות יכלול את מחנה הקבלן :מבני הקבלן ,מבנה שירותים סניטריים,
מיכל אצירה לאשפה ,מאצרה למיכלי התדלוק ,וכל הדרוש למניעת פגיעה בסביבה
הטבעית .אתר ההתארגנות יגודר במהלך כל תקופת העבודות.

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.
שיקום נופי לאחר הביצוע
• לאחר תום ביצוע עבודות ההקמה יבוצע שיקום נופי בהתאם לתכנית השיקום
המפורטת (נספח  .)6.4עבודות השיקום יכללו שימוש באדמת חישוף משטחי העבודות
שאינם מופרים ובצומח ממינים מקומיים .כמו כן ,יעשה שימוש בצומח מטפס על קירות
חציבה וקירות תמך .בהתאם להנחיות רט"ג ,תבוצע התזת זרעים של מיני צומח מקומי
במדרונות החציבה .לצורך כך ,מדרונות החציבה יעובדו בגימור מחוספס ,ללא החלקה
ויישור.
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טיפול בחזות המתקנים – לשם טשטוש/צמצום נוכחות בנוף מירבי של המתקנים שיבנו
בשטח ,והטמעתם ככל הניתן בנוף נדרשת התאמת גווני המבנים והמתקנים לנוף
הסובב .בשל העובדה שגווני הנוף משתנים עם שינויי העונות ,הגוונים המתאימים ביותר
הם גוונים נייטרליים המשתלבים בכל גווני הנוף המשתנים ,כגון צבע בטון טבעי ,צבע
הגילוון הטבעי ו/או צבעי אבן טבעית (בגוון חום בהיר) לחיפוי קירות.

 4.7ערכי טבע יבשתיים
כללי
•

תנועת הרכבים תהיה בצירים קיימים או בצירים הנכללים בבקשה להיתר;

•

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

•

כל העבודות תתבצענה בתחום העבודה ולא תותר חריגה מקווי הדיקור;

•

יש להציב שלט (שיפורק בסיום העבודות) ובו יהיה מפורט שם הפרויקט והגורמים
הרלוונטיים – לרבות המפקח ,דרכי ההתקשרות ומועד סיום משוער;

•

בשלב ההקמה ייעשה שימוש בשירותים כימיים או ביולוגיים .אין לסלק ביוב לבורות
ספיגה בשום תנאי .אין לסלק ביוב ו/או תשטיפים מכל סוג שהוא לנחלים וערוצי ניקוז;

•

יש להימנע מכל עידוד אקטיבי של הצמחייה המקומית.

אתר התארגנות
•

אתר ההתארגנות יגודר במהלך כל תקופת העבודות למעט שער כניסה .כל מרכיבי
המחנה והציוד כולל מיכלי תדלוק ,פחי אשפה וערימות פסולת לסילוק יהיו בתוך
השטח המגודר;

•

לא יאושרו מגורים למעט שומר .לא תותר החזקת כלבים;

•

חניית כלי רכב שלא בשעות העבודה תהיה באתר המגודר בלבד.

מינים פולשים
•

אין לייבא חומר מילוי ולעשות בו שימוש על פני השטח בכל צורה שהיא ולכל מטרה.
בחומר מילוי ייעשה שימוש רק מעומק של  1מ' ומעלה מתחת לגובה פני השטח .הכנת
משטחי עבודה תעשה על בסיס חומר מקומי בלבד;

•

למניעת התבססות של מינים פולשים ,יש לפעול בהתאם למסמך ההנחיות של רט"ג
בנוגע לטיפול במינים פולשים ומתפרצים בעבודות תשתית ,הן במהלך ביצוע העבודה
והן אחריה כמוגדר במסמך ההנחיות.
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 4.8הנחיות כלליות נוספות
•

יש למנוע ו/או לחסל היקוות של מים ו/או שפכים בשטח האתר לכל אורך שלב
ההקמה.
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 5הנחיות לניטור ומעקב
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 .הניטור והמעקב יבוצעו ע"י אחראי איכות הסביבה בהתאם להנחיות
המופיעות בפרק  4ובהתאם להנחיות המפורטות להלן.
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.
בנוסף לאמור לעיל ,במהלך תקופת הרצת המערכת ותקופת התפעול השוטף טרם השלמת
מיכל האחסון ,אחת לשבוע ,ישלח היזם דוח מפורט לחברי רשות הרישוי המחוזית למתקני גז
טבעי ולממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה ,הכולל :כמות הקונדנסט שהועברה
למיכליות ,כמות המיכליות בהן נעשה שימוש ומשך הצפוי עד לתום תקופת ההרצה והקמת
המיכל .במהלך התפעול השוטף שלאחר השלמת מיכל האחסון ,בכל עת של התחלת הזרמת
קונדנסט למיכל ,מועד תחילת ריקון המיכל ומועד סיום הריקון ,יועבר דיווח מיידי אל הממונה
על ענייני הנפט ואל המשרד להגנת הסביבה.

 5.1איכות אוויר
שלב ההקמה
אחראי איכות הסביבה מטעם הקבלן יפעל להלן:
•

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

•

לפקח אחר פעולות שפיכת עפר ואגרגטים כך שיבוצעו מגובה מינימלי 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.

שלב התפעול
•

יש לוודא כי תבוצע תחזוקה תקופתית למתקן הטיפול בפליטות ולמיכל האחסון
בחירום .דיווח על ממצאי הבדיקות יישמר במחלקת איכות הסביבה של נובל;
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•

האתר יחובר לרשת האספקה של חח" י ויתבצע מעקב אחר צריכת החשמל .במקרה
של תקלה באספקת החשמל ,יופעל גנרטור חירום ויבוצע מעקב אחר צריכת הסולר
לצורך הפעלת הגנרטור.

•

בעת קיום פעילות באתר ,לרבות בתקופת ההרצה ,יבוצע ניטור באתר באופן המפורט
להלן:
א .דיגום בארובה  -בעת שימוש במערכת מילוי מיכליות כביש יבוצע דיגום
בארובת מתקן הטיפול בתדירות של אחת לשבוע .הדיגום יבוצע ע"פ שיטות
הדיגום המופיעות בנוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה –  2002של המשרד
להגנת הסביבה ,על עדכוניו מעת לעת ,המפורסם באתר המשרד להגנת
הסביבה ,ועל ידי מעבדות מוסמכות .הדיגום בארובה יבוצע עבור המזהמים
 TOCו -בנזן ,לצורך וידוא עמידת מתקן הטיפול בערכי הפליטה אשר יקבעו על
ידי המשרד להגנת הסביבה במסמכי ההסדרה הרלוונטיים .במידה ויימצא
בשלושה דיגומים עוקבים כי מתקן הטיפול עומד בתקנים שנקבעו ,יהיה
באפשרות החברה לפנות למשרד להגנת הסביבה להורדת תדירות הדיגום
ובמידה וימצאו חריגות יהיה באפשרות המשרד להגנת הסביבה לדרוש להעלות
את תדירות הדיגום .תכנית דיגום מפורטת לתקופת ההרצה תוגש לאישור
המשרד להגנת הסביבה  3חודשים לפני הפעלת המתקן.
ב .דיגום וניטור סביבתי  -במידה ומתקיימת באתר פעילות רצופה שמשכה אינו
עולה על  30יום ,יבוצע דיגום סביבתי ,לצורך וידוא עמידה בערכי הסביבה ע"פ
תקנות אוויר נקי .הדיגום יערך על פי הנחיות הממונה במשרד להגנת הסביבה
ונוהל דיגום מזהמי אוויר בסביבה שיהיה בתוקף .הדיגום הסביבתי יבוצע על
גדר האתר ו/או במיקום אחר כפי שיידרש ע"י המשרד להגנת הסביבה,
בתדירות של אחת לשבוע ,כל עוד מתקיימת פעילות באתר .במידה שהפעילות
הרצופה באתר תתבצע מעל  30ימים ,יהיה צורך בניטור רציף של ריכוזי בנזן
בסביבה .הניטור הרציף יבוצע על פי מסמך הנחיות הממונה להקמת והפעלה
של תחנת ניטור אוויר  2015על עדכוניו.

•

תכני ת מפורטת לניטור אוויר תוגש לאישור המשרד להגנת הסביבה כ  3-חודשים לפני
הפעלת המתקן.
א .התכנית לדיגום סביבתי תכלול לכל הפחות את ההיבטים הבאים:
-

סוג המזהמים אשר ידגמו;
קביעת מיקום נקודות הדיגום;
מספר נקודות הדיגום;
מועדי הדיגום כולל התייחסות לתנאים מטאורולוגים;
מיכשור הדיגום וכיולו;
הגדרת שיטות הדיגום והאנליזה;
איסוף ,מיון ואחסון הדגימות;
בקרת איכות תוצאות הדיגום;
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 כל הדיגומים והאנליזות יבוצעו ע"י מעבדות מוסמכות ISO/IEC 17025ובהתאם להנחיות והנהלים הרלוונטיים המפורסמים ע"י המשרד להגנת
הסביבה.
 כל תוצאות הדיגומים והניטור יועברו למשרד להגנת הסביבה .התכניתתקבע את אופן הצגת ניתוח תוצאות הדיגום ,ופרקי הזמן לדיווח.
ב .נוהל למעבר מדיגום סביבתי לניטור רציף בסביבה ,כולל פרקי הזמן לדיווח.
ג .התכנית לניטור רציף בסביבה תכלול התייחסות לכל הנושאים המפורטים
במסמך הנחיות הממונה לה קמת ולהפעלה של תחנת ניטור אוויר  ,2015על
עדכוניו.
ד .התכנית תכלול הוראות בנוגע לאופן ביצוע שינויים בתכנית המפורטת לניטור
אוויר ,באופן שיבטיח ששינויים כאלה ייעשו באישור המשרד להגנת הסביבה.

 5.2הידרולוגיה והידרוגיאולוגיה
שלב ההקמה
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;

•

לוודא כי מפקח מטעם המתכנן יבדוק ויאשר כי כל תעלות הניקוז בוצעו כנדרש טרם
הקמת משטחים.

שלב התפעול
•

יש לוודא כי תבוצע בדיקה ויזואלית תקופתית של מאצרת הבטון באתר האחסון;

•

יש לוודא כי תבוצע תחזוקה תקופתית למיכל האחסון .דיווח על ממצאי הבדיקות
יישמר במחלקת איכות הסביבה של נובל;

•

תכנית ניטור ומניעת דליפות ,לרבות נוהל חירום לטיפול בשפך קונדנסט ,תועבר
לאישור הממונה על זיהום דלקים במשרד להגנת הסביבה  3חודשים לפני הפעלת
המתקן .עקרונות ניטור וטיפול בדליפות מפורטים בנספח  6.8לתנ"ס.
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 5.3בטיחות וחומרים מסוכנים
שלב ההקמה
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 אחסון חומרים מסוכנים ייעשה בהתאם להנחיות הכתובות בגליונות הבטיחות.

שלב התפעול
•

מיכלים המכילים חומרים מסוכנים ישולטו בהתאם לתקנים המקובלים;

•

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

•

יבוצע מעקב ורישום אחר כניסת מיכליות כביש לאתר;

•

האמצעים המוצעים בנוגע לטיפול בכימיקלים יעמדו בדרישות התקפות באותה עת,
לרבות תנאים בהיתר הרעלים של האתר.

 5.4פסולת
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 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 אזור ייעודי לפסולת בניין ,להתקין שילוט המורה על סוג הפסולת שיש לערום
ולוודא איסוף הפסולת מהאזור הזה בלבד;

•

לוודא כי יוצבו מיכלי אשפה סגורים לפסולת ביתית.
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 5.5רעש ותאורה
•

הציוד המכני שבשימוש באתר יעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי
סביר מציוד בניה) ,המשל"ט –  ;1979בעת הפעלת מתקן החימצון התרמי תבוצע
מדידה של רעש בכדי לוודא עמידה בתקנות .דו"ח המדידה יועבר אל רכזת רעש ממחוז
חיפה של המשרד להגנת הסביבה.

•

הפעילות באתר תתבצע בהתאם לדרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר)
התש"ן – .1990

•

הן בשלב ההקמה והן בשלב התפעול ,התאורה במתחם אתר חגית תצומצם למינימום
הנדרש לצרכי ביטחון ובטיחות בלבד .במידה ותידרש עבודה בשעות לילה ,יבוצע
תיאום לעניין תאורה עם רשות הטבע והגנים .תכנית התאורה לשלב התפעול תתואם
אף היא עם רט"ג כ 3-חודשים טרם ההפעלה.

 5.6ערכי טבע יבשתיים
•
•

העבודה תבוצע בתיאום עם גורמי הפיקוח מטעם רשות הטבע והגנים ,בשל רגישות
השטחים הסמוכים לאתר;
ניטור מינים פולשים יתבצע במשך  5שנים לאחר סיום העבודות ,בהתאם לתכנית
שתתואם עם רט"ג.
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ריסון) עבור הסתברות של  2%לחמישים שנה .מבוסס על סקר תגובת אתר שבוצע על ידנו מוכפל
במקדם בטחון לפי הערות המכון הגיאולוגי (קו ורוד מלא) .ספקטרום התגובה בהתאם לסקר תגובת
אתר שבוצע על ידנו (לפני הכפלה במקדמי הביטחון בקו נקודות כחול) וספקטרום ת"י  413לפי
קרקע ( Class Cקו מרוסק שחור)39 ..................................................................................... .
איור  – 26האתר על רקע מפת העתקים פעילים וחשודים כפעילים בהוצאת המכון הגיאולוגי ,מתוך
אתר המכון הגיאולוגי40 ............................................................................................. .2018 ,
איור  – 27האתר על רקע מפת סכנה ארצית לגלישות מדרון בישראל בהוצאת המכון הגיאולוגי,
41 .............................................................................................................................. .2008
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מבוא
דו"ח זה הוזמן ע"י  TMNGעבור נובל אנרג'י ,הדוח כולל הערכה מפורטת של הסיכונים הגיאולוגים
והסיסמיים במתקן חגית לצורך הגשה להיתר.
האתר נמצא במרחק של כ 50 -ק"מ מטרנספורם ים המלח ובמרחק של כ 10 -ק"מ מהעתק הכרמל.
בתת הקרקע קיימת שכבת חרסית דקה בעובי מטרים בודדים בפני השטח ומתחתיה שכבת סלע
חוואר קרטוני עד קרטון .באזורים שונים באתר שכבת הסלע חשופה בפני השטח ללא שכבת
החרסית.
ערכי תאוצה לתכנון במתקן חגית ,ללא תגובת אתר ,עבור הסתברות של  2%לחמישים שנה (תקופת
חזרה של כ 2,500 -שנה) ,הוערכו באמצעות מודל סיסמו-טקטוני שנבנה במיוחד למיקום המתקן.
תגובת האתר חושבה בנפרד באמצעות מודל נומרי שכויל על בסיס קידוחים באזור ,גיאולוגיה וסקר
גיאופיסי .מאחר וטרם הושלמו קידוחי הניסיון באתר ,נעשו הנחות מחמירות בנוגע לעובי שכבת
החרסית באתר .המודל 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
התאוצה המקסימלית בהסתברות של  2%לחמישים שנה הינה כ 0.42 -תאוצת הכובד .באתר מתקן
חגית ,אין סיכון מצונאמי ,קריעת פני השטח ,התנזלות ויציבות מדרונות בעת רעידת אדמה .סיכום
תוצאות הסקר וההמלצות לתכנון מופיעים בטבלה .1
דו"ח זה הוכן במיוחד לצורך בחינת העומסים ברעידת אדמה הסיסמיים באתר מתקן חגית 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.
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גורם הסיכון

שיטת החקירה

ממצאים

קריעת פני
שטח

מפת העתקים פעילים
וחשודים כפעילים

באתר ובסביבתו לא עובר העתק פעיל או
חשוד כפעיל.

תנודות קרקע
והגברות

בנית מודל סיסמו-
טקטוני ספציפי
לאתר ,הערכת
התאוצות הצפויות
באנליזה הסתברותית

מקדם תאוצת הקרקע לתכנון שנקבע עבור
 2%לחמישים שנה הינו  0.42gבהשוואה
למקדם  0.25gבהתאם לת"י .413

המלצות לתכנון
_

ערכי תכנון עבור
הסתברות של 2%
לחמישים שנה:
PGA=0.42g

PSHA -

SDS=1.32g
SD1=0.2g

כשל במדרון

מפה טופוגרפית ,סיור
שטח ומפת רגישות
לגלישת מדרונות

באתר שיפועים מתונים בעלי רגישות זניחה
לגלישת מדרונות

_

התנזלות

מפה גיאולוגית
וקידוחי ניסיון

חתך הקרקע מורכב משכבת חרסית
קוהזיבית על גבי שכבה סלעית ,לפיכך אין
סכנת התנזלות באתר

_

צונאמי

-

האתר מרוחק מהים או מכל מקור מים אחר
לכן אין סיכון מצונאמי/סייש

_

טבלה  – 1סיכום העבודה ,המסקנות וההמלצות לגבי הסיכונים הסיסמיים במתקן חגית.
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 .1רקע
אתר מתקן חגית ממוקם בסביבות נ.צ ,204300,725400 .מערבית למחלף עין תות המחבר את כביש
 6עם כביש  .70נקודה זו מחברת בין מקטע  7לבין מקטע  10של צינור הקונדנסט .מיקום האתר על
גבי מפה טופוגרפית באיור  .1תכנית של מתקן חגית מוצגת באיור .2

Site

איור  – 1מיקום האתר על גבי מפה טופוגרפית.

איור  – 2תכנית של מתקן חגית .בעיגולים כחולים ,מיקומי קידוחים מתוכננים.
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 .2מתודולוגיה
הערכת התאוצות האופקיות הצפויות באתר ב"סלע" ,נעשתה ע"י אנליזה הסתברותית לסיכונים
סיסמיים ( )Probabilistic Seismic Hazard Analysis, PSHAהמורכבת משני שלבי עבודה :אפיון
מקורות סיסמיים וחישוב הניחות בדרך לאתר.
 .2.1אפיון המקורות הסיסמיים
ישנן שתי גישות שונות לאפיון מקורות סיסמיים .האחת היא "רעידת אדמה אופיינית"
( )Characteristic Earthquakeוהשנייה היא "קשר גוטנברג -ריכטר" ( Gutenberg-Richter
 .)Relationshipגישת "קשר גוטנברג -ריכטר" הינה מודל מעריכי המבוסס על רעידות אדמה
שנמדדו באופן כללי במאה השנים האחרונות ובדיוק מספק רק משנת  .1982גישה זו שימשה את
המכון הגיאופיסי להכנת מפת התאוצות של ת"י  )1995( 413וכן להכנת מפת התאוצות העדכנית של
ת"י  413ג"ת .)2013( 5
מודל "רעידת אדמה אופיינית" מבוסס על התפיסה שבהעתק בעל שטח פנים מסוים וקצב החלקה
מסוים ,ייווצרו רעידות אדמה בעלות מגניטודה אופיינית בתקופת חזרה אופיינית שאינן מתאימות
לפילוג המעריכי .בעבודה זו נבנה מודל ספציפי להערכת הסיכון הסיסמי באזור האתר בעזרתו של
פרופ' א .עגנון מהאוניברסיטה העברית.
 .2.2חישוב הניחות
ישנן מספר משוואות המקובלות היום לחישוב הניחות בדרך בין המקור לאתר .בעבודה זו נעשה
שימוש בשלוש משוואות ניחות שפותחו במסגרת פרוייקט הAbrahamson et. al. Next ( NGA-
 ,)Generation Attenuationהאחת  ,Boore-Atkinson 2008השנייה Campbell-Bozorgnia
 2008ששימשה להכנת מפת התקן הנוכחית (ת"י  )2013 ,413והשלישית Abrahmson-Silva
.2008
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 .3המקורות הסיסמיים בסמוך לאתר
 .3.1כללי
האתר נמצא במרחק של כ 10 -ק"מ להעתק המשני  -העתק הכרמל ובמרחק של כ 50 -ק"מ מהעתק
העיקרי (גבול הלוחות – בקע ים המלח) העובר ממפרץ אילת בדרום ,דרך הערבה ,בקע הירדן ,מזרח
הכנרת וצפונה ללבנון .המקורות הסיסמיים הנמצאים בקרבת האתר ומכתיבים את הסיכון
מרעידות אדמה בו ,מתוארים באיור  .3מוקדי רעידות אדמה בעשרות השנים האחרונות בסביבת
האתר מוצגים באיור .4

איור  - 3המקורות הסיסמיים המשפיעים על הסיכון הסיסמי באתר.
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Site

איור  - 4מוקדי רעידות אדמה משנת  1960ברדיוס של כ 50-ק"מ מהאתר .מתוך אתר האינטרנט של המכון
הגיאופיסי.

עמוס שירן בע"מ  -הנדסת רעידות אדמה

11
 תמצית. מס' רעידות אדמה בעוצמה גבוהה, לאורך הבקע,באלפי השנים האחרונות התרחשו באזור
 חשוב לציין שהמיקום והעוצמה הוערכו על בסיס מחקר.2 האירועים השונים מתוארים בטבלה
 מגניטודה לפחות1  יש לצפות שסטייה בשיעור.היסטורי נרחב אולם הם בגדר הערכות בלבד
.בעוצמת האירוע וסטייה במיקום המוקד בשיעור עשרות עד מאות ק"מ

Date
31 B.C

Estimated

Fault

Location
North of
Dead Sea
The Jordanian

363

River
The Jordanian

419

River

Magnitude
Estimate

Jordan

6.7

Jordan

6.0-7.0

Jordan

5.5-6.0

634

Jericho

Jordan

5.0-6.0

659

Jericho

Jordan

5.0-6.0

Jordan

6.0-7.3

Between
18.1.746

Most of the damage in the area of the Dead
Sea (Ben Menahem, 1991).
Felt in Tiberias (Salomon 2008).
No documented damage to Tiberias (Salamon
2008).
No documented damage to Tiberias (Salamon
2008).
No documented damage to Tiberias (Salamon
2008).
A strong earthquake which was felt from

Jerusalem
and Tiberias
Jericho

Jordan

5.0-6.0

853-854

Tiberius

Kinneret

5.0-6.0

Jordan

6.7-7.8

Beit Sheean
Valley

Egypt to Mesopotamia. Waves in Sea of
Galilee and Tiberias (Ben Menahem, 1991).

757

5.12.1033

Comments

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

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

Date

Estimated Location

29.3.1903

E. Shomron

Magnitude
5.6

27.2.1923

Tiberias area

5.1

11.7.1927

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

24.8.1968

Carmel Tirza

5.3

24.8.1984

Yeezreal Valley

5.3

11.2.2004

Dead Sea Basin

5.2

11.5.2012

E.Medite.Sea

5.3

. אירועים סיסמיים היסטוריים ורעידות אדמה שנמדדו במאה השנים האחרונות- 2 טבלה
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 .3.2מודל הישנות רעידות אדמה בהעתקים הסמוכים לאתר
המודל מתבסס על הסיכון הסיסמי הצפוי באתר מההעתקים הפעילים בקרבתו ,המודל הוגדר
בסיועו של פרופ' א .עגנון מהאוניברסיטה העברית.
כאמור ,במרחק של כ 50-ק"מ מהאתר נמצא גבול הלוחות שעובר ממפרץ אילת בדרום ,דרך הערבה,
בקע הירדן ,הכנרת וצפונה ללבנון .עדות לקריעה של פני השטח בפעילות סיסמית אותרה מדרום
לחולה ע"ג העתק הירדן ההררי (הנבלע במודל המוצג בעבודה זו בתוך הגדרה כללית של ההעתק
ממזרח לחולה  -העתק רשאיה  -סר'עיה) ברמת פירוט משביעה את הדעת במצד עתרת ובאזור
הבטיחה בתעלות פאליאוסיסמיות ( .)Ellenblum et al., 1998, Marco et al., 2005עדות נוספת
לקריעת פני שטח נמצאה מדרום לים המלח ע"ג העתק הערבה (.)Niemi et al, 2001
המידע הקיים בידנו היום בנוגע להעתקים אינו מלא ,לפיכך המודל מורכב מנתונים ידועים ומהנחות
שנועדו להשלים את המידע הדרוש לצורך הערכה של התאוצות הצפויות באתר ומידת הסתברותן.
ההנחות מפורטות במודל ,אולם אינן יכולות להוות תחליף לנתונים מדעיים בדוקים.
להלן מתוארות משוואות  )Wells and Coppersmith, 1994( Wells and Coppersmithלהערכת
המגניטודה ע"פ שטח ההעתק ותקופת החזרה של הרעידה האופיינית ע"פ קצב התזוזה השנתי ע"ג
ההעתק .המשוואות של  Wells and Coppersmithנבנו על בסיס מאגר נתונים של רעידות אדמה
חזקות מכל רחבי העולם .סטיות התקן הגדולות דורשות מידה רבה של זהירות בנוגע לתוצאות
המתקבלות ממשוואות אלו.

Wells and Coppersmith (1994):
All Faults Types
Strike Slip Only

 M  0.24
w

 M  0.23
w

)L = Fault length (km); H = Fault depth (km

M w  4.07  0.98 log A
M w  3.98  1.02 log A
A=LH

)(1

All Faults Types

 M  0.40

M w  6.69  0.74 log D

)(2

Strike Slip Only

 M  0.29

M w  6.81  0.78 log D

)(3

All Faults Types

 log D  0.42

log D  0.82M w  5.46

)(4

Strike Slip Only

 log D  0.34

log D  1.03M w  7.03

)(5

w

w

)D = Maximum surface displacement (m

Kanamori (1979):
) = 1/Return Period (year
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- Elastic Shear Modulus

M 0  GAu

)(7

' M '0  GAu

)(8

G  3.07 1011 dyn / cm2  3.07 1010 N / m2

u = Slip across the fault (D) ; u' = Slip rate across the fault.

  M '0 / M 0

)(9

)M w  2 log M 0  6 For Mo (N-m
3

)(10

)M w  2 log M 0  10.7 For Mo (dyn-cm
3

)(11

ההערכה של עומק (או רוחב) ההעתקים לאורך בקע ים המלח משתנה ממחקרים שונים .עומק 10
ק"מ הינו העומק שהיה מקובל בעבר (בהעדר נתונים אחרים ,עומק זה נקבע בהתאמה להעתקים
דומים בקליפורניה) .לאור מחקרים שנעשו בשנים האחרונות ,מתקבלת תמונה שונה ,המעידה על
רוחב העתקים גדול יותר בשונה מקליפורניה .ממדידות סיסמולוגיות (שמיר )2006 ,נמצא שעומק
המקורות (על סמך מוקדים של אירועים סיסמיים חלשים עד בינוניים) מגיע עד לכ 20-25 -ק"מ
מפני השטח ,ראה איור  .5ע"פ מדידות  GPSהתקבל ערך נעילה סביב  15ק"מ (.)Sadeh et al, 2012

איור  - 5פרוס מוקדים של רעידות אדמה מהכנרת עד למפרץ אילת ,למטה עומק המוקד שלהן אחרי שמיר.2006 ,

לצורך המודל הסיסמו -טקטוני ,הוגדרו ההעתקים בקרבת האתר בפרוט רב בעוד שההעתקים
הרחוקים תוארו באופן כללי יותר .בצומת המפגש בין העתק הירדן להעתק הכרמל ,פוצל העתק
הירדן לשני העתקים  -כנרת מזרח ,שעל גביו עוברת רוב התנועה ,וכנרת מערב .מצפון לכנרת העתק
הירדן ההררי צורף כענף מזרחי לסרע'יה והראשיה בעוד העתק השוליים המערבי (העתק בצד
המערבי של עמק החולה) צורף לענף המערבי המורכב מהעתק היאמונה והעתק הרום.
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העתק הירדן ההררי
מכורסי לכיוון עמק החולה דרך הירדן ההררי משתרע סגמנט צפוני של העתק הירדן – העתק הירדן
ההררי .הנקודה הצפונית בה הוא מזוהה בוודאות במצד עתרת (דרומית לגשר בנות יעקב) .ההעתק
מסוג  Strike Slipשמאלי .לאור מרחקו מהאתר הוא צורף במודל הסיסמו-טקטוני להעתק
הסרע'יה.
 ,Marco et al., 2005מציגים עדויות כי הקצב הינו לפחות  3מ"מ באזור הירדן ההררי ,אולם יתכן
שלא כל התזוזה עברה דרך הירדן – מאחר ומבנה ההעתקים מצפון לכנרת הוא מורכב .במצד עתרת
קיימת הסטה בחומה בשיעור  1.6מ' המשויכת לרעידת האדמה של )Ellenblum et al., 1998( 1,202
ובאופן מקביל ,בחפירות בבקעת בית צידא בבטיחה ,נמצאה הסטה בשיעור  2.2מ' המשויכת לאותו
אירוע ( .)Marco et al., 2005הסטות קטנות יותר ,שניתן לשייך אותן לאירוע של אוקטובר 1759
או לחילופין לאירוע של  ,1837מתועדות במצד עתרת ( 0.5מטר במסגד בחלק הדרומי של המצד,
 )Ellenblum et al., 1998ובחפירות בבטיחה ( 0.5מטר.)Marco et al., 2005 ,

העתק הסרע'יה
העתק הסרע'יה משתרע מצפון רמת הגולן צפונה לסוריה לאורך הצד המזרחי של החרמון .ההעתק
מסוג  Strike Slipשמאלי .אורך ההעתק נע ע"פ ההערכות שונות מ 80 -ק"מ (א .עגנון ,דברים בע"פ)
עד ל 130 -ק"מ ( .)Daeron et al., 2004ההעתק היה אחראי לרעידת האדמה של נובמבר 1759
בשיעור מגניטודה  ,Gomez et al., 2003 .M=7-7.5ערכו מחקר פאליאוסיסמי לאורך הסרע'יה
ומצאו תיעוד לחמישה אירועים שקרעו את פני השטח ב 6,500 -השנים האחרונות .להערכתם ניתן
לאפיין את הסיכון הסיסמי בהעתק הסרע'יה בשיעור מגניטודה אופיינית  ,M=7.עם תקופת חזרה
של  1,300שנה ותזוזה בהעתק בשיעור  2מטר .קצב התזוזה שהם העריכו היה בשיעור  1.2עד 1.6
מ"מ בשנה.

העתק הרשאיה
העתק הרשאיה משתרע מאזור כפר סאלד צפונה לסוריה לאורך הצד המערבי של החרמון .ההעתק
מסוג  Strike Slipשמאלי .זהו העתק קטן ,אורך המקטע כ 50 -ק"מ ( ,)Daeron et al., 2004ויש
המצרפים אותו מבחינת הערכת הסיכון סיסמי להעתק הסרע'יה ויוצרים מקטע אחד .גישה זו
נבחרה בעבודה הנוכחית.

העתק הרום
העתק הרום משתרע מאזור כפר גלעדי צפון ,צפון מערב לכיוון נהר האוולי .ההעתק מסוג Strike
 Slipשמאלי .אורך ההעתק נע ע"פ ההערכות שונות מ 35 -ק"מ ()Nemer and Meghraoui, 2006
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עד ל 80 -ק"מ (א .עגנון ,דברים בע"פ) .ההעתק היה אחראי לרעידת האדמה של  1837בשיעור
מגניטודה  Nemer and Meghraoui, 2006 .M=6.5-7.5ערכו מחקר פאליאוסיסמי לאורך הרום
ומצאו תיעוד לארבעה אירועים לפחות שקרעו את פני השטח ב 10,000 -השנים האחרונות .דווקא
לאירוע של  1837הם לא מצאו תיעוד ודאי ,גם  Ambraseys, 2009מציין שלא נמצא תיעוד לקריעת
פני שטח באותו אירוע ,Marco et al., 2005 .מעריכים אף הם כי ההסטה בשיעור  0.5מטר בבטיחה
שייכת לאירוע של אוקטובר  1759ולא לאירוע של  .1837ולכן נראה שעוצמתו בפועל מתאימה יותר
להערכה הנמוכה (.)M=6.5
להערכתם של  Nemer and Meghraoui, 2006ניתן לאפיין את הסיכון הסיסמי בהעתק הסרע'יה
בתקופת חזרה של  2,500שנה ותזוזה להעתק בשיעור  2.5מטר לאירוע .קצב התזוזה שהם העריכו
היה בשיעור  0.86עד  1.05מ"מ בשנה ,או  14%מסה"כ התזוזה של הלוחות .ע"פ המשוואות של
 )Wells and Coppersmith, 1994( Wells and Coppersmithטווח המגניטודות שההעתק הרום
יכול לייצר נע בין  M=6.8ל M=7.2 -בהתאם לעומק ואורך ההעתק שנלקח בחשבון.

העתק היאמונה
העתק היאמונה משתרע מאזור קרית שמונה צפונה לצפון לבנון .ההעתק מסוג  Strike Slipשמאלי.
אורך ההעתק בין  160ק"מ ( )Daeron et al., 2004ל 190 -ק"מ ( .)Daeron et al., 2007ההעתק
היה אחראי לרעידת האדמה של  1,202בשיעור מגניטודה  M=7-7.5וקריעת פני שטח אופקית
בשיעור  2מטר Daeron et al., 2007 .ערכו מחקר פאליאוסיסמי מעמיק לאורך היאמונה בבקעת
הלבנון ומצאו תיעוד ל 10 -עד  13אירועים סיסמיים משמעותיים ב 12,000 -השנים האחרונות.
מסקנתם היא שע"ג היאמונה צפוי אירוע בסדר גודל של מגניטודה בשיעור  M=7.5כל  1,000עד
 1,250שנה .הנחה של קצב תזוזה שנתי על בסיס מדידות איזוטופים קוסמוגנים ( Daeron et al.,
 )2004בשיעור  3.8עד  6.4מ"מ בשנה יביא לתזוזה לאירוע בשיעור  5.5מ' לאירוע .קצב תזוזה זה
אינו תואם את קצב תזוזה של  3עד  5מ"מ של כל המערכת ,אי התאמה זו אף מוזכרת ע"י המחברים.
השוואה זו מחלישה את אמינות קצב התזוזה בהתבסס על איזוטופים קוסמוגנים.
ע"פ המשוואות של  )Wells and Coppersmith, 1994( Wells and Coppersmithטווח
המגניטודות שההעתק היאמונה יכול לייצר נע בין  M=7.4ל M=7.6 -בהתאם לעומק ואורך
ההעתק שנלקח בחשבון .בהנחה של תזוזה של  2.0עד  2.5לאירוע (סדר גודל של רעידת האדמה
בשנת  ,)1202יתקבל זמן קצב תזוזה שנתי בשיעור של  2מ"מ לשנה .מנקודת מבט אחרת ,סה"כ
התזוזה השנתית בין הלוחות צריכה להסתכם ע"י חיבור של העתקי הסרע'יה (כולל רשאיה) ,רום
ויאמונה .לפי תזוזה כוללת של  4.5מ"מ לשנה ,היאמונה יחד עם הרום צריכים לקבל תזוזה של 3
מ"מ לשנה.

העתק הירדן
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בעבודה זו הוגדר העתק הירדן כנמשך מצפון ים המלח דרך בקעת הירדן ,עד לבית שאן .ההעתק
הוא מסוג  Strike Slipשמאלי .מבית שאן צפונה ,פוצל ההעתק לשני העתקים מקבילים  -העתק
הכנרת המערבי וההעתק הכנרת המזרחי הנושא על גביו את רוב התזוזה.
מחקר עדכני המסכם  12שנות מדידות  ,)Sadeh et al, 2012( GPSקובע להעתק הירדן קצב תזוזה
 4.9מ"מ לשנה עם עומק נעילה של  15.8ק"מ דרומית לפיצול עם העתק הכרמל ו 3.8 -מ"מ לשנה
עם עומק נעילה של  12.4ק"מ צפונית לפיצול עם העתק הכרמל.
אורך ההעתק הירדן מצפון ים המלח עד לבית שאן  75ק"מ .ע"פ המשוואות של Wells and
 )Wells and Coppersmith, 1994( Coppersmithעבור רוחב העתק  12ק"מ ,ההעתק הירדן יכול
לייצר  .M=7.0-7.5אורך העתקי כנרת מערב/מזרח מבית שאן ועד לצפון הכנרת כ 45 -ק"מ.
) Hamiel (2016העריך קצב תזוזה של  4.1מ"מ לשנה בהעתק כנרת מזרח והעתק כנרת מערב ללא
תזוזה .בעבודה זו ,קבענו קצב תזוזה של  3מ"מ בשנה להעתק כנרת מזרח ו 1 -מ"מ בשנה להעתק
כנרת מערב .ע"פ המשוואות של )Wells and Coppersmith, 1994( Wells and Coppersmith
עבור רוחב העתק  12ק"מ ,העתקי הכנרת יכולים לייצר .M=7.0-7.25
אגן ים המלח
אזור אגן ים המלח נבדל בהתנהגותו מהמקטעים הסמוכים לו .המקטע שמצפון לאגן (העתק הירדן)
אינו קורע את צפון ים המלח בזמן רעידת אדמה (שמואל מרקו ,דברים בע"פ) והמקטע שמדרום לו
(העתק הערבה) נמצא בזווית ניכרת שונה (כ 10o-שינוי).
בניגוד למקטע שמדרום (הערבה) ולמקטע שמצפון (ירדן) ,אגן ים המלח נמצא פעיל ביותר בתקופה
המכשירית (נמדדו בו מס' רעידות בינוניות) .רעידות אלו משחררות חלק מהאנרגיה הסיסמית
ויתכן שהן מייצגות התפלגות מעריכית.
מחקר עדכני המסכם  12שנות מדידות  ,)Sadeh et al, 2012( GPSקובע את קצב התזוזה 4.3-4.9
מ"מ לשנה עם עומק נעילה של  9.8-14.8ק"מ בהתאמה .בהתאם לדברי הסבר למפת ת"י 413
(שפירא ,אתר המכון הגיאופיסי) נקבעה מגניטודה מקסימלית באגן ים המלח .M=7.5

העתק ערבה צפון
מהקצה הדרום מזרחי של אגן ים המלח מתחיל העתק הערבה היורד דרומה עד לטאבה .ההעתק
מסוג  .Strike Slipהמקטע הצפוני של העתק הערבה אורכו כ 80 -ק"מ מאזור ג'בל רישא בדרום
( )221200/460000עד לים המלח בצפון .עקבותיו של ההעתק מטשטשים במפגש עם העתק אמציהו
( )240500/534300בגלל סחף ומשקעי האגם מאלפי השנים האחרונות .ההערכות (משיקולי
טקטוניות הלוחות ,עגנון דברים בע"פ) הן שהוא ממשיך צפונה לאורך הגדה המזרחית עוד כ10 -
ק"מ ( .)243000/544000ההערכה זו מבוססת על כך שלהעתק אמציהו דיפ בשיעור  60מעלות לכיוון
צפון מזרח ולכן המפגש של העתק הערבה והעתק אמציה בעומק  15ק"מ יהיה ב 10 -ק"מ צפונית
מזרחית למפגש שלהם בפני השטח.
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קצב התזוזה של מקטע הערבה הצפוני נחקר בפירוט בשנים האחרונות ( Niemi et al, 2001,
 Niemi .)Klinger et al., 2000וחובריה העריכו את קצב התזוזה לאורך הסגמנט ב 3.4 -עד 6.0
מ"מ לשנה .לאורך העתק הערבה קיימות עדויות גיאולוגיות להעתקים כתוצאה מפעילות סיסמית.
 Niemiוחובריה מצאו בתעלות שפתחו עדויות לתזוזות כתוצאה מאירועים סיסמיים בשיעור
מצטבר של  3.0מ' .במסגרת המחקר הם לא הצליחו לקבוע האם ההעתקה בשיעור  3.0מ' נוצרה
מאירוע אחד או הצטברה לאורך מספר אירועים עוקבים .באזור המקטע הצפוני של הערבה
התרחשו שתי רעידות אדמה במגניטודה גדולה מ M=6.5 -באלף השנים האחרונות ,בשנים  1293ו-
 Niemi .)Migowski et al., 2004( 1458וחבריה ( ,)Niemi et al., 2001העריכו את הפעילות לאורך
המקטע בשיעור של  M=7.0עם תקופת חזרה בין  500ל 885 -שנה.

העתק הכרמל
אזור העתקה זה מתפצל מהעתק הירדן באזור בית שאן וממשיך לכיוון צפון מערב דרך מפרץ חיפה
לתוך הים התיכון .בקטע הימי של העתק הכרמל ) Kafri and Folkman (1981מצביעים על המשך
של ההעתק בתוך הים בכיוון צפון מערב ,בדומה להעתק היבשתי .מנמל חיפה לכיוון יקנעם תוואי
ההעתק ברור ,לאורך המפגש של הכרמל עם עמק יזרעאל .מזרחה ,מנגנון ההעתק מורכב יותר ,חלק
מהחוקרים רואים בהעתק הגלבוע שמצפון להר הגלבוע את הסגמנט המזרחי של מערכת העתקי
כרמל-גלבוע בעוד חלק אחר מצביע על האפשרות שההעתק הראשי ממשיך באותו כיוון דרום מערב
מחיפה ליוקנעם דרך מגידו עד למפגש עם העתק הירדן (ראה איור  – )6בעיקר בגלל הריכוז של
פעילות סיסמית מכשירית באזור זה .בהתאם לגישה השנייה ,בעבודה זו העתק הכרמל עובר
דרומית יותר וממשיך באותו כיוון דרום מערב מחיפה ליוקנעם דרך מגידו  -גישה שמרנית יותר
עבור סקר זה -מאחר ותוואי זה קרוב יותר לאתר.
התנועה לאורך העתק הכרמל היא תנועה אופקית ( )Strike-Slipעם רכיב אנכי משניReinking et .
 al, 2011העריכו על בסיס מדידות גיאודטיות קצב תזוזה של כ 4 -מ"מ לשנה על העתק הכרמל.
עבודה מסכמת של  12שנות מחקר  GPSבנוגע לקצב התזוזה ועומק הנעילה נכתבה לאחרונה ע"י
 .Sadeh et al, 2012בהתאם לעבודתם ,קצב התזוזה האופקי על פני מערכת העתקי כרמל-גלבוע
הינו בין  0.9ל 1.5 -מ"מ בשנה ועומק הנעילה הינו בין  5ק"מ ל 20 -ק"מ בהתאמה .מחקר נוסף
בתחום המדידות הגיאודטיות של  Palano et al, 2013מגיע למסקנות דומות ל.Sadeh et al,2012 -
במורדות הכרמל זוהו הסטות על פני מניפות סחף .מחקר ראשוני בנושא נערך ע"י גליק.2002 ,
במניפות סחף מנחלים על העתק הכרמל באזור יגור ואלרואי נמצאו הסטות ימינה בשיעור של 50-
 80מ' .הערכת גילאים של מניפות הסחף לפי לומינסנציה נתנה טווח רחב ,הגיל העתיק ביותר
שהתקבל הגיע ל 80,000 -שנה .סה"כ העתקה של  50-80מ' לאורך  80,000שנה נותנת קצב החלקה
ממוצע של  0.6-1.0מ"מ/שנה( ,גליק Zilberman et al, 2011 .)2002 ,עבדו על רכס חוסם שנוצר
עקב תנועה שמאלית אופקית לאורך המקטע של העתק יגור הנמשך בכוון צפון-דרום בין יקנעם
לצומת העמקים .הם קבעו כי תנועה שמאלית בשיעור של כ 100 -מטר ארעה בתקופה של למעלה
מ 200,000 -שנה .הם לא הצליחו לאתר בשכבות החרסית העליונות הסטות הולוקניות ,בעיקר בגלל
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הקושי לאתר הסטות כאלו בקרקע חרסיתית העוברת תהליכי ייבוש והרטבה .אף אל פי כן ,הם
טוענים שלאור כך שאין עדויות לשינוי משמעותי במערך ובקצב של תנועת הלוחות באזורנו לפחות
מאז תחילת הפלייסטוקן ,ניתן להעריך שהממצאים שנאספו לגבי אופי וקצב הפעילות הטקטונית
של מערכת זו בפלייסטוקן המאוחר ,מייצגים גם את תקופת ההולוקן.

איור  - 6מערכת העתקי הכרמל-גלבוע – חלק יבשתי מתוך .Achmon and Ben-Avraham, 1997

אירועים ארכיאולוגים שתועדו ע"י  Marco et al. 2006באזור עמק יזרעאל מסוכמים להלן:
תל מגידו – בתל נמצאו ממצאים המעידים על שני אירועים סיסמיים בתוך חלון זמן של כ3,200 -
שנה .האחד לפני כ 5,000 -שנה והשני לפני כ 2,750 -שנה .לאחר האירוע מלפני  5,000שנה יש עדות
לנטישה של הישוב למשך כ 200 -שנה ,עובדה שיכולה להעיד על רעש חזק וטראומתי שנשאר בזיכרון
ולכן מנע יישוב מחדש.
תל יקנעם – נתגלו ממצאים המעידים על אירוע סיסמי בתוך חלון זמן צר יותר לפני  5,000שנה (לא
נמצאה עדות לאירוע השני שזוהה בתל מגידו).
מגדל העמק – נתגלו בעבר סימנים לאירוע סיסמי מלפני  5,000שנה.
חשוב לציין כי כל העדויות הינן עדויות נסיבתיות ,ישנם סימנים המעידים על רעידת אדמה לכאורה
אולם לא נתגלו עדויות חד משמעיות או סימן לקריעת פני שטח (כגון מצד עתרת) .יתרה מכך ,קרבתו
של תל מגידו לבקע ים המלח יכולה להצביע על כך שההרס בתל נובע מאירועים שמקורם בבקע ולא
בהעתק כרמל-גלבוע.
עדויות אלו ,בנוסף לתיארוך של נטיפים שבורים שהתגלו במערה בכרמל ( )Braun et al, 2010הם
למעשה הסיבה שלמרות שאין עדויות ישירות לרעידות אדמה הרסניות במערכת העתקי הכרמל,
עמוס שירן בע"מ  -הנדסת רעידות אדמה
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מניחים כי יתכן שיתרחשו במערכת זו אירועים בשיעור מגניטודה גדולה מ( 6.0 -המגניטודה
המינימלית המקובלת כמגניטודה הגורמת הרס במבני אבן).
מתוך דברי ההסבר למפת ת"י ( 413שפירא) המגניטודה המקסימלית בהעתק הכרמל  .M=6.5ברם,
האורך של מערכת העתקי כרמל-גלבוע מאפשר ע"פ המשוואות של Wells and Coppersmith
( )Wells and Coppersmith, 1994רעידות אדמה בשיעור עד .M=7.15

הקשת הקפריסאית ואזורים סיסמוגניים נוספים
הפרמטרים למודל ההישנות של אזורים סיסמוגניים אלו מבוססים על מפת התאוצות של ת"י 413
(שפירא א ,.דברי הסבר למפה – אתר המכון הגיאופיסי):
beta

alfa

Mmax

Mmin

Zone

2.25

2.7769

8

4

Cyprus

2.21

0.3956

6.5

4

Mediterranean 1

2.21

0.2277

6.5

4

Mediterranean 2

2.21

0.2158

6.5

4

Mediterranean 3

2.21

0.0232

5.5

4

Central Israel

טבלה  - 3הפרמטרים למודל ההישנות של הקשת הקפריסאית ואזורים סיסמוגניים נוספים מתוך מפת התאוצות
של ת"י .413

מודל הישנות של אירועים סיסמיים על פני ההעתקים
הנתונים שהוצגו עד כה ,שימשו אותנו בהכנת מודל הסתברותי של הישנות אירועים סיסמיים על
פני ההעתקים השונים .המודלים רגישים להנחות היסוד וקיימת אי-ודאות בנתוני המקור (שטח
ההעתקים ,פעילות סיסמית ,קצב תזוזה וכיו"ב) .להלן הנחות העבודה להגדרת המודלים להשנות
האירועים הסיסמיים באזורים השונים:
א .קצבי התזוזה לאורך בקע ים המלח עד לפיצול עם העתק הכרמל הינם  4.5 ,4ו 5-מ"מ לשנה.
צפונה מהפיצול קצב התזוזה לאורך בקע ים המלח יורד בכ 0.5-מ"מ לשנה .המודל יקיים
קצבי תזוזה אלו בעזרת משוואות  6עד  11לעיל ( ,)Kanamori, 1979ניתן לקשור בין קצב
התזוזה השנתי ע"ג ההעתק להשנות המגניטודות על אותו העתק .למעשה מודל ההשנות צריך
ל"קיים" קצב תזוזה מוגדר – באופן זה ניתן לקשור בין תזוזות לאורך העתק מתוך תצפיות
גיאודטיות או תצפיות ארוכות טווח (גיאולוגיה ,ארכיאולוגיה או פליאו-סיסמולוגיה) לבין
מודל ההשנות (ראה בהרחבה .)Youngs and Coppersmith, 1985 ,קצבי התזוזה המוגדרים
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לעיל גדול בפקטור  2מקצב התזוזה המתאים להגדרות ששימשו לצורך בניית מפת התאוצות
של ת"י ( 413שפירא א ,.דברי הסבר למפה – אתר המכון הגיאופיסי) ,חשוב לציין כי
המשמעות של קצב תזוזה גבוה עשויה להתבטא בתאוצות גבוהות יותר באתר ביחס למפת
ת"י .413
ב.

קביעת קצב התזוזה לאורך העתק הכרמל הינה סוגיה מורכבת .מחקרים המבוססים על
מדידות  GPSמעריכים תזוזה אופקית הנעה סביב  1מ"מ לשנה ( Sadeh et al, 2012; Palano
 )et al, 2013עד כ 4 -מ"מ לשנה ( ,)Reinking et al, 2011בעוד מפת התקן הנוכחית מבוססת
על קצב תזוזה של  0.12מ"מ לשנה בלבד (דברי הסבר למפת התקן – אתר המכון הגיאופיסי).
מדובר בפער בסדר גודל משמעותי ,המחייב בחינה מעמיקה  -בטרם נאמץ קצב תזוזה מסוים
אשר לו השפעות מרחיקות לכת על הפרמטרים לתכנון סיסמי .ננסה לבחון את הסוגיה גם
משיקולים של שחרור מומנט סיסמי .נעריך את תקופת החזרה של אירועי רעידת אדמה
חזקים בהעתק הכרמל על בסיס מודל השנות אופייני לשחרור המומנט הסיסמי ( Youngs
 )and Coppersmith, 1985בהעתק הכרמל תחת ההנחות הבאות :קצב תזוזה שנתי של 1
מ"מ לשנה ,עומק נעילה  12ק"מ ,אורך כולל של מערכת העתקי הכרמל  145ק"מ ושחרור
 20%מהמומנט הסיסמי ע"י רעידות אדמה קטנות מהמגניטודה האופיינית .בהתאם להנחות
אלו ,מתקבל ע"פ  McGuire, 2004כי נדרש אירוע בשיעור  M=7כל  400שנה בקירוב ,בכדי
לקיים קצב שחרור מומנט סיסמי המתאים לקצב תזוזה שנתי של  1מ"מ לשנה כפי שדרשנו
בהנחות שלעיל .הערכה זו ,אינה מתיישבת עם הממצאים לגבי פעילות העבר הסיסמית
בהעתק הכרמל – אין תיעוד פליאוסיסמי ,ארכיאו-סיסמולוגי או היסטורי לאירועים
סיסמיים בקצב כזה .מכאן אנו מסיקים שקצב התזוזה הגבוה שנמדד במחקרים שלעיל אינו
סיסמי במלואו .כידוע ,לתזוזה א-סיסמית (כגון זחילה) אין השפעה על הסיכון הסיסמי.
לפיכך ,חילקנו את המשקלים לקצב התזוזה השנתי בכרמל כמפורט בטבלה .4

Weight

)Slip Rate (mm/y

Zone

0.25, 0.70 and 0.05

0.25, 0.50 and 1.00

Carmel Fault

טבלה  – 4קצבי התזוזה שנבחנו בהעתק הכרמל והמשקל שקיבלו במודל הסיסמו -טקטוני.

ג.

משוואות הניחות הקושרות בין מגניטודה ,מרחק ותאוצה ,והמשקל שקיבלו במודל הסיסמו-
טקטוני מתוארים בטבלה .5

Weight

Attenuation Equation

0.33

Abrahmson-Silva 2008
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0.33

Boore-Atkinson 2008

0.33

Campbell- Bozorgnia 2008

טבלה  – 5משוואות הניחות והמשקל שקיבלו במודל הסיסמו -טקטוני.

ד.

רוחב ההעתק הוגדר  12-10ק"מ .רוחב ההעתק מוגדר כאזור הסיסמוגני ,כאשר עומק האזור
הסיסמוגני מוגדר ע"י המשוואה ) .ZTOR=max(0.25M2-5.45M+26.85,0ממדידות GPS
ניתן להניח עומק ממוצע של המוקדים סביב  15ק"מ .בהנחה שבחלק העליון סדימנטים רכים
יחסית 2-4 ,ק"מ העליונים אינם מוגדרים כחלק מהאזור הסיסמוגני (. )Campbell, 1997

ה .הפילוג הסטטיסטי של משואות הניחות נלקח במלואו ולא נעשה "קיטום" בקצוות הפעמון
ההסתברותי.
ו.

כאשר משתמשים במודל ,Y&C
• תחום המגניטודות האופייניות שווה לחצי מגניטודה וההסתברות להופעתן שווה.
• המגניטודה המקסימלית ה"שייכת" לפרוס המעריכי קטנה בחצי מגניטודה מהמגניטודה
האופיינית המקסימלית.
• בשונה מההגדרות המקוריות של  ,Youngs and Coppersmith, 1985הסתברות הופעת
האירועים האופייניים אינה שווה להסתברות הופעת אירוע קטן ב 1.5 -מגניטודה
מהאירוע האופייני המקסימלי בהתאם למודל המעריכי ,אלא נקבעה בהתאם לקצב
משוער מתוך האירועים ההיסטוריים.

בהתאם למתודולוגיה הנהוגה בספרות המקצועית ( )McGuire, 2004ועפ"י דיאגרמת הסתברות
(עץ לוגי) מוצגים מודלי הישנות המתארים את הפעילות הסיסמית ע"ג כל העתק בטבלה .6
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Fault

Fault
Length

Branch

[Km]

Branch
Weight

Slip

Mcr,max

Rate

Tcr

MG-R,

[years]

max







[mm/y]

1

Kinneret East

45

1

1.00

3.00

7.25

835

6.75

0.006

1.64

2

Kinneret West

45

1

1.00

1.00

7.00

910

6.50

0.006

1.88

3

Jordan

75

1

0.25

4.00

7.30

485

6.80

0.020

2.06

2

0.50

4.50

7.30

430

6.80

0.020

2.06

3

0.25

5.00

7.30

385

6.80

0.020

2.06

A

0.25

0.25

7.05

4700

6.55

0.001

2.66

B

0.70

0.50

7.05

2300

6.55

0.001

2.66

C

0.05

1.00

7.05

1100

6.55

0.001

2.66

A

0.25

0.25

6.90

7000

6.40

0.004

1.81

B

0.70

0.50

6.90

2500

6.40

0.004

1.81

C

0.05

1.00

6.90

1100

6.40

0.004

1.81

A

0.25

0.25

7.15

7500

6.65

0.004

2.22

B

0.70

0.50

7.15

3000

6.65

0.004

2.22

C

0.05

1.00

7.15

1500

6.65

0.004

2.22

4

5

6

Carmel Yam

Carmel

Gilboa Tirtza

50

35

60

7

Roum- Yamune

115

1

1.00

3.00

7.50

850

7.00

0.02

2.33

8

Saria- Rashaia

115

1

1.00

1.00

7.25

850

6.75

0.007

2.12

9

Dead Sea Basin

100

1

0.25

4.00

-

-

7.40

0.075

1.84

2

0.50

4.50

-

-

7.40

0.077

1.77

3

0.25

5.00

-

-

7.40

0.080

1.73
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MG-R,

Tcr

max

][years

Mcr,max

Slip
Rate
][mm/y

Branch
Weight

Fault
Branch

Fault

Length
][Km

2.5

0.01

7.10

1000

7.60

4.50

1.00

1

80

Arava North

10

2.21

0.042

6.50

-

-

-

1.00

1

-

Mediterranean 1

11

2.21

0.024

6.50

-

-

-

1.00

1

-

Mediterranean 2

12

2.21

0.023

6.50

-

-

-

1.00

1

-

Mediterranean 3

13

2.21

0.294

8.00

-

-

-

1.00

1

-

Cyprus

14

2.21

0.0018

5.5

-

-

-

1.00

1

-

Central Israel

15

 – Mcr,maxאירוע אופייני מקסימלי ע"ג ההעתק.
 – Tcrקצב ההישנות של האירוע האופייני הממוצע ,סה"כ קצב שנתי של אירועים אופיניים.
 - 5.0סה"כ קצב שנתי של אירועים סיסמיים בעוצמה השווה או גדולה למגניטודה M=5.0
המוגדרת כמגניטודה המינימלית בעלת משמעות הנדסית (  .)McGuire, 2004ו  -מקיימים את
המשוואה המצטברת הבאה:
))exp(  ( m  M min))  exp(  ( M max  M min
))1  exp(  ( M max  M min

N 

טבלה  - 6פרמטרים לענפי העץ הלוגי שהשתתפו בקביעת המודל הסיסמו-טקטוני לאתר.
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 .3.3תוצאות האנליזה ההסתברותית
באיור  7מוצג ספקטרום התגובה למתקן חגית ללא תגובת אתר ,עבור הסתברות של  2%לחמישים
שנה מחושב בהתאם למשוואות הניחות השונות ( =BA= Boore-Atkinson, 2008, CB
 .)Campbell Bozorgnia, 2008 and AS= Abrahmson-Silva, 2008הספקטרום מחושב עבור
מהירות מעבר גלי גזירה בסלע של  750מ' לשנייה בהתאם לאתר סלע רגיל ( .)Class Bהשוואה של
ספקטרום התגובה לפי מודלים סיסמוטקטוניים עם קצב תזוזה שנתי שונה בהעתק הכרמל מוצגת
באיור .8

איור  – 7ספקטרום תגובה למתקן חגית ללא תגובת אתר עבור קרקע  Class Bומשוואות הניחות השונות בהסתברות
של  2%לחמישים שנה.

איור  – 8ספקטרום תגובה למתקן חגית ללא תגובת אתר עבור קרקע  Class Bלפי מודלים סיסמו-טקטוניים עם
קצב תזוזה של  0.5 ,0.25ו 1.0-מ"מ לשנה בהעתק הכרמל ומשוואת הניחות  CBבהסתברות של  2%לחמישים שנה.
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באיור  9מוצגות עבור מתקן חגית עקומות סיכון ( )Hazard Curvesהמתארות קצב חזרה כנגד
תאוצה עפ"י משוואות הניחות השונות (בקצב תזוזה של  0.5מ"מ בשנה להעתק הכרמל) עבור קרקע
 .Class Bהעקומות כוללות את הסיכון עבור כל האזורים הסיסמוגניים שנלקחו בחשבון במודל
הסיסמו -טקטוני .הנתונים מוצגים עבור זמן מחזור של  0.2שניות .וניתן לראות שעבור הסתברות
של  2%לחמישים שנה ערכי התאוצה גבוהים יותר למשוואות של  ASושל .CB

איור  Hazard Curves -9עבור קרקע  Class Bומשוואות הניחות השונות בזמן מחזור של  0.2שניות .מודל
הסתברותי עם קצב תזוזה של  0.5מ"מ לשנה בהעתק הכרמל.

עמוס שירן בע"מ  -הנדסת רעידות אדמה
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איור  10מתאר עקומות סיכון לכל אזור סיסמוגני עבור משוואת הניחות  CBבזמן מחזור של 0.2
שניות.

איור  Hazard curves –10עבור קרקע  Class Bומשוואת הניחות  CBבזמן מחזור של  0.2שניות .מודל הסתברותי
עם קצב תזוזה של  0.5מ"מ לשנה בהעתק הכרמל.

עמוס שירן בע"מ  -הנדסת רעידות אדמה
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 .3.4ספקטרום תגובה באתר ללא תגובת אתר
באיור  11מוצג ספקטרום התגובה הספציפי באתר מתקן חגית ללא תגובת אתר עבור הסתברות של
 2%לחמישים שנה מבוסס על מהירויות מעבר גלי גזירה של  750מ' לשנייה .ספקטרום התגובה
הספציפי מחושב לפי המודל ההסתברותי המפורט בסעיף .3.2

איור  –11ספקטרום תגובה ספציפי באתר מתקן חגית ללא תגובת אתר עבור מהירות מעבר גלי גזירה  750מ'
לשנייה בהסתברות של  2%לחמישים שנה .בקו נקודות שחור ספקטרום ת"י  413עבור קרקע .Class B

עמוס שירן בע"מ  -הנדסת רעידות אדמה
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 .4חתך הקרקע באתר
 .4.1גיאולוגיה
האתר אינו נמצא באזור החשוד בהגברות שתית חריגות (ראה איור  .)12בהתאם למפה הגיאולוגית
באיור  ,13בפני השטח סלעי קרטון מתצורת עדולם השייכת לחבורת עבדת .בסביבת המתקן סלעים
אלו לעיתים חשופים בפני השטח ולעיתים מכוסים שכבת חרסית דקה.

איור  – 12האתר ע"ג מפת הגברות שתית חריגות (המכון הגיאולוגי והמכון הגיאופיסי.)2009 ,

איור  – 13האתר על מפה גיאולוגית (המכון הגיאולוגי גיליון עתלית.)2010 ,

עמוס שירן בע"מ  -הנדסת רעידות אדמה

29

 .4.2מידע גיאוטכני
על תת הקרקע בסביבת האתר ניתן ללמוד מקידוחים שבוצעו במסגרת סקר הקרקע של ענף הנדסה
( .)ANAF Eng., 2007בהתאם לקידוחים  JJ01ו JJ30 -הנמצאים צפון מזרחית וצפון מערבית
לאתר ,בתת הקרקע קיימת שכבת חרסית בפני השטח ומתחתיה שכבת סלע חוואר קרטוני עד
קרטון (איור  ,14איור  15ו-איור .)16

איור  – 14תצלום אוויר של מיקום הקידוחים והסקר הגיאופיסי ביחס לאתר.

עמוס שירן בע"מ  -הנדסת רעידות אדמה
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איור  – 15קידוח ניסיון  JJ01צפון מזרחית לאתר .מתוך .ANAF Eng., 2007

עמוס שירן בע"מ  -הנדסת רעידות אדמה
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איור  – 16קידוח ניסיון  JJ30צפון מערבית לאתר .מתוך .ANAF Eng., 2007

 .4.3מידע גיאופיסי
הסקר הגיאופיסי המופיע בנספח א' ,מאפשר להעריך את עובי שכבת החרסית בפני השטח באתר
וכן את פרופיל מהירות מעבר גלי הגזירה בחרסית ובחוואר הקרטוני .מתוך הסקר עולה כי עובי
שכבת החרסית שנמצא בסביבת האתר בשיעור  0-5מ' .מהירות מעבר גלי הגזירה בחרסית בסביבות
 200מ' לשנייה .מהירות מעבר גלי הגזירה בחוואר הקרטוני בסביבות  700-800מ' לשנייה (איור .)18
בהתאם למדידת  HVSRהוצע מודל הקרקע המתואר בטבלה  7עם חרסית בעובי  4מ' ומהירות
מעבר גלי גזירה של  200מ' לשנייה.

עמוס שירן בע"מ  -הנדסת רעידות אדמה

32

איור – 17מיקום המדידות וקידוחי הניסיון.

איור  – 18השוואה בין תוצאות מדידות  MASWומדידת הרפקציה אל מול קידוחי הניסיון.
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)HVSR 4 (measure
)HVSR 5 (measure
)Proshake model (calculated

איור  – 19מדידת  HVSRבאזור קידוחים  5ו 6-יחד עם פונקציית ההתמרה של מודל הקרקע המוצע .

טבלה  – 7מודל הקרקע המותאם למדידות  HVSRבאזור קידוחים  5ו 6-על בסיס מדידות מהירות מעבר גלי
הגזירה בשיטות השונות (מתוך תכנת .)Proshake

עמוס שירן בע"מ  -הנדסת רעידות אדמה
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 .5חישוב יחס ההגברה
לצורך חישוב תגובת האתר נעשה שימוש במודל מתמטי נומרי ( .)Schnabel et al, 1972המודל הינו
מודל חד ממדי של הקרקע מבוסס על המידע הגיאולוגי ,הגיאוטכני והגיאופיסי שנאסף באתר .אי
הודאות בפרמטרים השונים של המודל נלקחה בחשבון ע"י שימוש במודלים שונים המתארים את
השונות של חתך הקרקע :עובי שכבות הקרקע ומהירות מעבר גלי הגזירה בקרקע .האקסלרוגרמות
המייצגות שנבחרו לתאר את עומס רעידת האדמה מתוארות בטבלה  .8האקסלרוגרמות הותאמו
כך שספקטרום התגובה שלהן ( )Ra,inמכסה את ספקטרום התגובה בסלע .האקסלרוגרמות הופעלו
כעומס רעידת אדמה בתחתית המודל .עבור כל אקסלורוגרמה חושבה האקסלורוגרמה 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 אקסלרוגרמה.
PGA-scaled for

PGA-scaled

PGA-

Distance

)long period (g

for short

)original (g

)(km

Source

ML

)period (g
0.150

0.250

0.113

61.3

7.0

0.170

0.280

0.344

12.2

6.9

0.180

0.260

0.185

36.2

7.2

0.430

0.260

0.329

23.8

6.4

0.080

0.260

0.159

67.7

7.0

0.120

0.250

0.067

65.5

7.0

Loma P. Eqk Diamond Hts H1_90

1

El Centro (1940/05/18, El Centro - Imp Vall

2

Irr Dist, component 180
Taft Kern County (1952/07/21), Taft,

3

component 111
Northridge Earthquake (1994/01/17),

4

Topanga Fire Station, component 360
Treasure Island - Santa Cruz Mnts. (Loma

5

Pieta) Earthquake, component 90
Yerba Buena Island - Santa Cruz Mnts.
(Loma Pieta) Earthquake, component 90

טבלה  - 8אקסלרוגרמות לחישוב תגובת האתר.

עמוס שירן בע"מ  -הנדסת רעידות אדמה

6

35
באיור  20מתואר ממוצע חמשת האקסלרוגרמות המותאמות בזמני מחזור קצרים וארוכים ביחס
לספקטרום בסלע באתר.

איור  –20ממוצע חמשת האקסלרוגרמות המותאמות בזמני מחזור קצרים וארוכים ביחס לספקטרום בסלע באתר.
הספקטרום בסלע מתוך .)2% in 50y, Vs=750m/s( PSHA

לצורך בחינת השפעת הפרמטרים השונים (שכבות הקרקע ותכונותיהן) על ההגברה נבחנו מודלים
שונים המוצגים בטבלה  .10הרקע למודלים מפורט בטבלה .9

Profile Description

Profile
Name

Profile
Number

Clay Layer 3m Thick, Vs= 200m/s

A

1

Clay Layer 5m Thick, Vs= 200m/s

B1

2

)Clay Layer 5m Thick, Vs= 150m/s (-25%

B2

3

)Clay Layer 5m Thick, Vs= 250m/s (-25%

B3

4

Clay Layer 7m Thick, Vs= 200m/s

C

5

Clay Layer 5m Thick, Vs= 200m/s Above Fractured
Rock

D

6

טבלה  – 9פירוט המודלים השונים להערכת תגובת האתר.
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Profile 1 - Layer Data

1

Clay

1.00

Unit
Weight
(kN/m3)
18.50

2

Clay

2.00

18.50

200.00

3

Rock

0.00

19.50

750.00

75.46
1118.
5

Profile 2 - Layer Data
1

Clay

2.00

18.50

200.00

75.46

Vucetic - Dobry

30.00

2

Clay

3.00

18.50

200.00

Vucetic - Dobry

30.00

3

Rock

0.00

19.50

750.00

75.46
1118.
5

Rock (Idriss)

-

Profile 3 - Layer Data
1

Clay

2.00

18.50

150.00

42.45

Vucetic - Dobry

30.00

2

Clay

3.00

18.50

150.00

Vucetic - Dobry

30.00

3

Rock

0.00

19.50

750.00

42.45
1118.
5

Rock (Idriss)

-

1

Clay

2.00

18.50

250.00

Vucetic - Dobry

30.00

2

Clay

3.00

18.50

250.00

Vucetic - Dobry

30.00

Rock (Idriss)

-

Layer Number

Materia
l Name

Thickness
(m)

Vs
(m/s)

G Max
(MPa)

Soil Model

PI (%)

200.00

75.46

Vucetic - Dobry

30.00

Vucetic - Dobry

30.00

Rock (Idriss)

-

Profile 4 - Layer Data

3

Rock

0.00

19.50

750.00

117.9
0
117.9
0
1118.
5

Profile 5 - Layer Data
1

Clay

2.00

18.50

200.00

75.46

Vucetic - Dobry

30.00

2

Clay

5.00

18.50

200.00

Vucetic - Dobry

30.00

3

Rock

0.00

19.50

750.00

75.46
1118.
5

Rock (Idriss)

-

Profile 6 - Layer Data
1

Clay

2.00

18.50

200.00

75.46

Vucetic - Dobry

30.00

2

Clay

3.00

18.50

200.00

Vucetic - Dobry

30.00

3

Rock

3.00

19.50

500.00

Rock (Idriss)

-

4

Rock

0.00

19.50

750.00

75.46
497.1
1
1118.
5

Rock (Idriss)

-

. – המודלים לאנליזה דינמית10 טבלה
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באיור  17מוצגות תוצאות ההגברה הספקטראלית עבור מודלים עם שכבת חרסית עליונה בעובי
שונה .ניתן לראות שעובי שכבת חרסית גדול יותר מגדיל את ההגברה ואת זמן המחזור האופייני.
כמו כן ,ההגברה מתרחשת בזמני המחזור הקצרים ואילו בזמני המחזור הארוכים אין תגובת אתר.

איור  – 21הגברה ספקטראלית של תגובת האתר עבור מודלים עם שכבת חרסית עליונה בעובי שונה.

באיור  22מוצגות תוצאות ההגברה הספקטראלית עבור מודלים עם מהירות מעבר גלי גזירה שונה
בשכבת החרסית העליונה (שכבת החרסית בעובי  5מ') .נראה כי במודל בעל שכבת חרסית קשיחה
יותר (מהירות מעבר גלי גזירה גבוהה יותר) מתקבלת הגברה קטנה יותר בצורה משמעותית.

איור  – 22הגברה ספקטראלית של תגובת האתר עבור מודלים עם מהירות מעבר גלי גזירה שונה בשכבת החרסית
העליונה.

עמוס שירן בע"מ  -הנדסת רעידות אדמה
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באיור  23מוצגת השוואה של תוצאות ההגברה הספקטראלית עבור מודל  B1בו שכבת הסלע עם
 Vs= 750m/sלעומת מודל  Dעם שכבת סלע "סדוק" של  5מ' ו Vs= 500m/s -מתחת לחרסית.
נראה כי שכבת המעבר של הסלע הסדוק אינה משפיעה בצורה משמעותית על תוצאות ההגברה.

איור – 23השוואה של תוצאות ההגברה הספקטראלית עבור מודל  B1בו שכבת הסלע עם  Vs= 750m/sלעומת מודל
 Dעם שכבת סלע "סדוק" של  5מ' ו Vs= 500m/s -מתחת לחרסית.

איור  – 24הגברה ספקטראלית עבור המודלים השונים .בקו שחור עבה ,ספקטרום ההגברה לתכנון מתקן חגית
ובקווים צבעוניים תוצאות ההגברה עבור המודלים השונים.

עמוס שירן בע"מ  -הנדסת רעידות אדמה
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 .6ספקטרום תגובה לתכנון
עבור מתקן חגית הוכן ספקטרום תגובה ספציפי בהתאם לת"י  413נספח ה' .ספקטרום התגובה
מבוסס על ספקטרום התגובה באתר ללא תגובת אתר המחושב ע"פ משוואות הניחות (סעיפים  2ו-
 )3ועל האנליזה הדינמית האי-ליניארית לחישוב תגובת האתר (סעיף  )5בהתאם לתכונות שכבות
הקרקע המקומית כפי שהוצגו בסעיף .4
באיור  25מוצג ספקטרום התגובה לתכנון בהסתברות של  2%לחמישים שנה למתקן חגית בהתאם
לסקר תגובת אתר שבוצע על ידנו מוכפל במקדמי בטחון בהתאם להערות המכון הגיאולוגי .לצורך
השוואה ,מוצגים גם ספקטרום התגובה בהתאם לסקר תגובת אתר שבוצע על ידנו (לפני הכפלה
במקדמי הביטחון) וספקטרום ת"י  413לפי קרקע .Class C

Design
Horizontal
Response
Spectrum
5%
Damping

)T(s

0.42
0.42
0.43
0.46
0.57
0.80
1.05
1.40
1.32
1.00
0.79
0.56
0.45
0.28
0.20
0.13
0.09

0.00
0.01
0.02
0.03
0.05
0.08
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.40
0.50
0.75
1.00
1.50
2.00

1.32
0.20

SDs
SD1

איור  – 25ספקטרום תגובה אופקי ספציפי לתכנון מתקן חגית (מבנה בעל דרגת חופש אחת ו 5% -ריסון) עבור
הסתברות של  2%לחמישים שנה .מבוסס על סקר תגובת אתר שבוצע על ידנו מוכפל במקדם בטחון לפי הערות
המכון הגיאולוגי (קו ורוד מלא) .ספקטרום התגובה בהתאם לסקר תגובת אתר שבוצע על ידנו (לפני הכפלה במקדמי
הביטחון בקו נקודות כחול) וספקטרום ת"י  413לפי קרקע ( Class Cקו מרוסק שחור).

עמוס שירן בע"מ  -הנדסת רעידות אדמה
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 .7קריעת פני השטח
אין בסביבת האתר העתק פעיל או חשוד כפעיל .לפיכך ,אין סכנה של קריעת פני שטח בעת רעידת
אדמה.

איור  – 26האתר על רקע מפת העתקים פעילים וחשודים כפעילים בהוצאת המכון הגיאולוגי ,מתוך אתר המכון
הגיאולוגי.2018 ,

עמוס שירן בע"מ  -הנדסת רעידות אדמה
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 .8צונאמי
האתר נמצא על רכס הכרמל בגובה עשרות מטרים מעל פני הים התיכון .לפיכך ,אין סכנת צונאמי
באתר.

 .9יציבות מדרונות
עפ"י "מפת סכנה ארצית לגלישת מדרון בישראל" של המכון הגיאולוגי ,האתר נמצא בדרגת רגישות
זניחה לגלישת מדרון.

איור  – 27האתר על רקע מפת סכנה ארצית לגלישות מדרון בישראל בהוצאת המכון הגיאולוגי.2008 ,

 .10סיכון מהתנזלות
חתך הקרקע באתר מורכב משכבת חרסית קוהזיבית על גבי שכבה סלעית ,לפיכך אין סכנת
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1.

INTRODUCTION

The shallow subsurface in Hagit Station area, a part of the future condensate route, was imaged
using a variety of seismic techniques on 15-17/10/17. The main goal was to estimate the
subsurface layers and the P-waves and S-waves velocities at the site. The following methods
were used to achieve the required assessments:
1. P-waves seismic refraction.
2. SH-waves seismic refraction.
3. Vertical shear waves (SV) determination by multi-channel analysis of Rayleigh
waves.
4. Horizontal shear waves (SH) determination by multi-channel analysis of Rayleigh
waves.
5. Horizontal shear waves (SH) determination by multi-channel analysis of Love
waves.
6. Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio HVSR. for estimating the natural frequency
and the amplification factor using the
The location of the MASW lines was determined to accord planned boreholes in the Hagit
Station area. The locations of both MASW lines and the planned boreholes is presented in Table
1 to Table 4 and Figure 1.

Seismic Line

2

Coordinates

Elevation
a.s.l (m)

East

North

MASW Rayleigh (SV) & P wave
refraction (start)

204850

725780

207±3

MASW Rayleigh (SV) & P wave
refraction (center)

204883

725769

207±3

MASW Rayleigh (SV) & P wave
refraction (end)

204934

725752

207±3

MASW Love (SH ) & S wave
refraction (start)

204850

725780

207±3

Amos Shiran LTD

MASW Love (SH ) & S wave
refraction (center)

204884

725754

207±3

MASW Love (SH ) & S wave
refraction (end)

204921

725744

207±3

MASW Rayleigh (SH ) (start)

204850

725780

207±3

MASW Rayleigh (SH ) (center)

204884

725754

207±3

MASW Rayleigh (SH ) (end)

204921

725744

207±3

Table 1 - Seismic Lines Locations

HVSR

Coordinates

Elevation
a.s.l (m)

East

North

1

204852

725777

207±3

2

204907

725768

207±3

3

204933

725741

207±3

4

204883

725518

192±3

5

204843

725402

173±3

6

204410

725032

158±3

Table 2 - HVSR Locations

Borehole

Coordinates
East

North

JJ01

204632

726354

6

JJ30

204124

725834

6

Table 3 - Existing Borehole Locations
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Depth
(m)
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Borehole

Structure

HGT-1

Bridge

204412

724986

12

HGT-2

Bridge / Culvert

204417

725035

12

HGT-3

Bridge

204429

725085

12

HGT-4

Entrance area and gas
treatment plant

204658

725294

20

204813

725287

12

Condensate tanks

204871

725480

20

HGT-5
HGT-6

Coordinates

Depth (m)

Table 4 - Future Borehole Locations

Figure 1 - Locations of MASW Lines, Boreholes and future Boreholes
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2.

GEOTECHNICAL DATA

The classification of the subsurface layers relies on data from two boreholes (JJ01, JJ30) located
north-east and north-west of the site, respectively (ANAF Eng., 2007). The reports of both
boreholes are respectively displayed in Figure 2 and Figure 3 below. The reports reveal that the
top layer of approximately eight meters is clay with medium plasticity, overlying a layer of
chalky marl.

Figure 2 - Borehole JJ01 log, location North-East of the Site (ANAF Eng., 2007)
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Figure 3 - Borehole JJ30 log, location North-West of the Site (ANAF Eng., 2007)
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3.

DATA ACQUISITION

The seismic surveys were recorded using Geometrics seismic system having 24 channels,
vertical and horizontal 4.5 Hz geophones, and a tri-axial 2.0 Hz geophone (P.A.S.I. Srl). A
sledgehammer acted as an active source, with a total of 5 strikes per each offset. The duration of
recording for each active survey was 2 seconds at a sample rate of 0.125 milliseconds. The
duration of recording for each HVSR survey was 30 minutes at a sample rate 100 Hz. The rest of
the parameters are specified in Table 5:

Method

Frequency
of
Geophone

Type of
Geophone

Number of
Geophones

Source

Geophones
Spacing

Line
Length

Sample
Points

P Refraction

4.5 Hz

Vertical

24

8 kg
sledgehammer:
horizontal
strike

4m

92 m

9 outside the
line, 3 within

S Refraction

Horizontal

12

5 kg
sledgehammer
vertical strike

8m

88 m

6 outside the
line, 4 within

MASW
Rayleigh SV

Vertical

24

8 kg
sledgehammer
horizontal
strike

4m

92 m

9

MASW
Rayleigh SH

Horizontal

12

8 kg
sledgehammer:
horizontal
strike

4m

88 m

6

MASW Love SH

Horizontal

12

5 kg
sledgehammer:
vertical strike

8m

88 m

6

Tri-axial

1

Ambient noise

0m

0m

6

HVSR

2.0 Hz

Table 5 - Data acquisition
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4.

PROCESSING AND RESULTS

4.1. P-Waves and SH-Waves Refraction
The data is processed using Tomography Method and Delay Times conducted by Geometrics'
Plotrefa software. The procedure follows five main steps:
1. Field acquisition
2. Noise filtrating
3. Picking first arrivals
4. Generating an Initial model
5. Finalizing subsurface model
Results of refraction measurements analysis are presented in Figure 4 and Figure 5.

Figure 4 - P-Wave Tomography Model

Figure 5 - S-Wave Tomography Model
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4.2. MASW
The Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW) method is used to measure dispersion of
surface wave velocities of Rayleigh and Love. The data is analyzed using SeisImager software.
Maximum possible profiles are extracted for each shot-gather, while keeping differences
between model results and raw data (RMS) to a minimum. The procedure follows eight main
steps:
1. Field acquisition
2. Noise filtering
3. Transformation from space-time to frequency-velocity domain
4. Averaging of all dispersion curves
5. Picking of the fundamental spectrum and, applicable, higher modes
6. Generating initial model.
7. Calculating the shear wave velocities profiles of the subsurface according to the
dispersion curves.
8. Finding the best shear velocity profile.
MASW results of the dispersion of the vertical Rayleigh waves and the transverse Love waves,
are presented in Figure 6 and Figure 7, respectively. The results match the layers found in
boreholes JJ01 (Figure 2) and borehole JJ30 (Figure 3). A summary of the results is presented in
Table 6.
Love

Rayleigh

Layer

VSH (m/s)

Thickness
(m)

VSV (m/s)

Thickness
(m)

1

210

3.0

195

2.9

Clay

2

680

∞

795

∞

Marl

Table 6 - MASW Results
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Figure 6 - Dispersion of vertical component Rayleigh waves. MASW Results. (A) All potential shear wave profiles and
the best fittest model in blue. (B) Dispersion Image with the different theoretical modes.
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Figure 7 - Dispersion of Transverse Component Love Waves. MASW Results. (A) All potential shear wave profiles and
the best fittest model in blue. (B) Dispersion image with the different theoretical modes.
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4.3. HVSR
The HVSR (Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio) method is used to generate the average
spectral ratios of the horizontal components and the vertical component. The procedure follows
six main steps:
1. Filter out noise.
2. Division into 10-20 seconds time windows.
3. Spectral calculation of each time window.
4. Averaging the two horizontal components for each time window.
5. Calculation of the horizontal to vertical components ratio for each time window.
6. Averaging all time windows to receive average spectra with standard deviation.
The HVSR results are presented below:

Figure 8 - Average Spectra, HVSR at Location #1
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Figure 9 - Average Spectra, HVSR at Location #2

Figure 10 - Average Spectra, HVSR at Location #3
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Figure 11 - Average Spectra, HVSR at Location #4

Figure 12 - Average Spectra, HVSR at Location #5
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Figure 13 - Average Spectra, HVSR at Location #6

Figure 14 – Average Spectra of HVSR at Locations #1, #2 and #3
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Figure 15 - Average Spectra of HVSR at Locations #4 and #5
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5.

DISCUSSION

According to the boreholes (Figure 2 and Figure 3) the subsurface structure consists of a thin clay
layer and beneath a layer of chalky marl. Based on road-cut exposures and the geological map, it
is assumed that the same subsurface structure dominates the surrounding area. The results of the
present seismic survey (as presented in Figure 16) reveal two major units: a soil unit with a shear
wave velocity of approximately 200 m/s (the clay), and a bedrock unit with a shear wave velocity
of 600-800 m/s (the chalky marl). The transition between the layers is not sharp, as the upper
layers of the chalky marl unit is fractured and weathered.

Figure 16 - A Comparison of MASW and the Refraction Measurements to the Boreholes Data.

The clay layer thickness at the site is estimated according to the HVSR method. The average
spectra of HVSR at locations #1, #2 and #3 (Figure 14), measured where the seismic line is
measured, reveal amplification at frequency of 30 Hz. These results may imply a clay layer of
1.5-3 meters at the area of the seismic line. Both the refraction tests and the MASW tests at that
line suggest the same sub-surface structure. The average spectra of HVSR at locations #4 and #5
(Figure 15) reveals amplification at approximately 16 Hz. Such amplification may imply a clay
layer of 1.5-5 meters in that area. The suggested subsurface structure model is presented in Table
7. The measured HVRS in locations #5 and #6 and the transform function of the 1D
model are presented in Figure 17. The comparison is based on the shear wave velocity using the
different methods in ProShake software.
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Table 7 – The Suggested Subsurface Structure Model

Figure 17 - HVSR Locations #5 and #6 along with the suggested subsurface structure model transfer function.
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At few locations near the site the clay layer is very thin. A bedrock within 0.5 m depth is found
near the seismic line crossing the access route, as well as an exposed bedrock is found near the
route north to Hagit Station, where the future boreholes 4, 5, and 6 are expected (Figure 18).

Figure 18 - Exposed Bedrock, North to Hagit Station
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6.

CONCLUSIONS

The present report includes combined geophysical surveys carried out in Hagit Station area. The
surveys include seismic refractions of seismic P-waves and SH-waves, and of SV and SH shear
waves velocities using MASW method. The HVSR (Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio)
method was used for evaluating the fundamental frequency of the site.
Comparison of the geophysical data with prior geological knowledge gives the same indication
to the subsurface section, which lesseness the non-singularity issue of the inversion solution.
The time-average shear wave velocity of the top 30m, VS30, is approximately 615 m/s for the
horizontal component, VSH, and approximately 555 m/s for the vertical component, VSV. The
average shear wave velocity is approximately 585 m/s. The depth to the bedrock under the
seismic line is estimated to be 1.5-3m, and might be more than that at low (topographically)
regions. In high regions bedrock is exposed, indicating the possibility that the thickness of the
clay layer might change from zero to five meters, as found in the area we measured.

20

Amos Shiran LTD

7.

REFERENCES

ANAF ENGINEERS- SOIL & FOUNDATION ENGINEERING (2007), "Geotechnical Design
Report Natural Gas Pipe line (Hagit to Tel Kashish Station)-Section 1". Report No. TZ003C-07.
EduPro Civil Systems. “ProShake.” Version 2.0.1.1. Sammamish, Washington: EduPro Civil
Systems. 2017.
"RadExPro". Version 2016.3, Moscow State University Science Park, Leninskie Gory, 1–
77, 119992 Moscow, Russia.
"WinMASW". Version 7.2, ELIOSOFT geophysical software and services 33057 Palmanova
(UD) – ITALY.
"MATLAB". Version 2016a, The MathWorks, Inc., Natick, Massachusetts, United States.
"Pickwin" (Pick First Breaks or Dispersion Curves). Version 5.1.1.2, SeisImager, Geometrics,
2190 Fortune Drive, San Jose, California 95131 USA.
"Plotrefa" (Refraction Analysis). Version 3.0.0.6, SeisImager, Geometrics, 2190 Fortune Drive,
San Jose, California 95131 USA.

21

מדינת ישראל
משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים

המכון הגיאולוגי
State of Israel
Ministry of National Infrastructures, Energy and Water Resources

Geological Survey

3.5.2018
לכבוד:
בני פירסט,
המשרד להגנת הסביבה

הנדון :חו״ד על תסקיר השפעה על הסביבה ״צינור קונדנסט יבשתי מתקן חגית״ פרק סיכונים
גיאולוגים וסייסמים לאחר תיקונים על פי המלצות חו״ד המכון מתאריך .28.2.2018
על פי בחינת התסקיר המתוקן נראה כי התסקיר עודכן וניתן בו מענה על ההערות בצורה המניחה את
הדעת.
בברכה,
ד״ר רן נוף ,האגף לגיאולוגיה הנדסית וסיכונים גיאולוגים ,המכון הגיאולוגי
ד״ר גוני בירן ,האגף לגיאולוגיה הנדסית וסיכונים גיאולוגים ,המכון הגיאולוגי

העתקים:
ד"ר יריב חמיאל ,מנהל האגף לגיאולוגיה הנדסית וסיכונים גיאולוגיים
ד"ר רבקה אמית ,מנהלת המכון הגיאולוגי

      



          

         

30 Malkhe Israel St.
95501 Jerusalem, Israel
Fax. 972-2-5380688

        

          

         

        

רח' מלכי ישראל 30
ירושלים  ,95501ישראל
Tel. 972-2-5314211

          

         

        

          

         

        

   

Yariv Hamiel

תנ"ס יבשתי #5

נספח 6.3

מפות ושרטוטים

נספח  – 6.3תוכן העניינים


תרשים  :2.1מתחם העבודה ודרכי גישה ע"פ תמ"א /37ח



תרשים  :2.2תחום הבקשה על גבי תצ"א



תרשים  :2.7תנוחה כללית של הציוד באתר חגית



תרשים  :2.8יחידות הציוד שיותקנו באתר התפעול



תרשים  :2.9מיקום הציוד בתא השטח המיועד לאחסון



תרשים  :2.10פריסת יחידות הציוד שיותקנו באתר האחסון בחירום



תרשים  :2.11פרט רצפה כפולה של מיכל האחסון



תרשים  :2.12חתך מיכל אחסון הקונדנסט בחירום



תרשים  :2.13מגופים הפרדה בין צנרת  7למתקן חגית



תרשים  :2.14תכנון עקרוני של אתר ההתארגנות



תרשים  :2.16גאנט שלבי העבודה העיקריים



תרשים  :3.5.2כל מקורות הפליטה שהוזנו למודל



תרשים  :3.14אתר חגית על רקע תמ"א 1



תרשים  :3.15מפת רכיבים הידרולוגיים



תרשים  :3.16מעיינות בסביבת התוכנית



תרשים  :3.17עורקי ניקוז בסמוך לתוכנית



תרשים  :3.18תרשים ניקוז נגר עילי בתחום הבקשה



תרשים  :3.19מפת קווי רעש שווי ערך באזור הבקשה בשלב ההקמה



תרשים  :3.20מפת קווי רעש שווי ערך באזור הבקשה בשלב התפעול



תרשים  :3.21יחידות נוף באזור הבקשה



תרשים  :3.22שימושי קרקע באזור הבקשה



תרשים  :3.23מפת אתרי טבע ונוף בסביבת התוכנית



תרשים  :3.24מפת יחידות צומח ,יער חוף הכרמל



תרשים  :3.25מפת מינים נדירים



תרשים  :3.26מפה מסכמת של ערכיות נופית בסמוך לאזור הבקשה



תרשים  :3.27מפת אגן ויזואלי ומבטים לאזור התוכנית



תרשים  :3.31חתכים H 1וH 2-במפת אגן ויזואלי



תרשים  :3.32חתך H 3במפת אגן ויזואלי



תרשים  :3.37מיקום שמורות טבע ביחס לאתר חגית



תרשים  :3.39טיפוסי צומח ותכסית באזור אתר חגית



תרשים  :3.40ממצאי הסקר הזואולוגי שנערך באזור אתר חגית

תרשים  :2.1מתחם העבודה ודרכי גישה ע"פ תמ"א /37ח

תרשים  :2.2תחום הבקשה על גבי תצ"א

תרשים  :2.7תנוחה כללית של הציוד באתר חגית

תרשים  :2.8יחידות הציוד שיותקנו באתר התפעול

מערכת כיבוי אש
מאייד גפ"מ

מדחס אוויר

משאבת מי כיבוי אש (דיזל)
משאבת מי כיבוי אש ()Jockey

מע' ויסות לחץ ()HIPPS

מיכל מי כיבוי אש
מכלי גפ"מ
ביתן
שומר

מכל התפשטות

מיכל סולר
מתקן טיפול באדים
ממילוי מיכליות

משאבות סולר

 63מטר

לוחות חשמל
וגנרטור זמני
מיכל איסוף ניקוזים
ממילוי מיכליות

מבנה
חשמל
ובקרה
מקלט

בור שיקוע
ניקוזים

 100מטר
עמדות מילוי מיכליות )(x3

גנרטור
חירום

מיכל איסוף שפכים סניטריים

תרשים  :2.9מיקום הציוד בתא השטח המיועד לאחסון

תרשים  :2.10פריסת יחידות הציוד שיותקנו באתר האחסון בחירום

מיכל אחסון קונדנסט
מערכת קצף

מחולל חנקן

עמדת שיגור/קליטת מולוך

מערכת מנייה
 66מטר

עמדת שיגור/קליטת מולוך
משאבות הסנקת קונדנסט
לצנרת ההולכה

משאבות העברת קונדנסט
לשטח התפעולי

מאצרה
80m

60m

40m

20m

0

תרשים  :2.11פרט רצפה כפולה של מיכל האחסון

15

10

EPDM strip

60-70cm

SPRING RETURN
BALL VALVE

SEALING
MEMBRANE

BY OTHERS
CONTRACTORS
SCH-80

תרשים  :2.12חתך מיכל אחסון הקונדנסט בחירום

198.4
196.5

196.5

197.4

194.5

193.4

192.6
189.8

187.0

185.6

184.0
9.35

182.6

10,000
177.0

177.6
47.4
66.6

196.0

195.5

194.5
192.6

190.6

187.1

188.7

182.6

184.0

10,000
177.0

186.7

185.6

15.0

182.4

11.0

187.6

183.0

177.6

47.4
80.00

190.5

190.2

189.6

189.3

194.0

193.7

תרשים  :2.13מגופים הפרדה בין צנרת  7למתקן חגית

סקיד הכולל את ברז הניתוק והמכשור

גבול רישוי צנרת 7

RS

4"

0003

TO PRESSURE
LETDOWN VESSEL

FL
FO

FC
0003

FROM PRESSURE
LETDOWN VESSEL

FL

4"
FROM PRESSURE
LETDOWN VESSEL

חיבור המאפשר
המשך הקו
לכיוון בתי הזיקוק

PC

FT

PV

FO

FV

FL

FC

FL

FC

FL

FC

FO

2OO 3

FT

RS

PV

FC

מגופי הפרדה
7 בין צנרת
לתחנת חגית

FO

FV

FO

FO

NOTE 3

PC

OVERRIDE

NOTE 2

NOTE 2

RS

RS

FC
FL

FC
PC

Flow meter
אמצעי לבקרת דליפות

FT

PV

FC

FO

FV

FO

FO

0003

תרשים  :2.14תכנון עקרוני של אתר ההתארגנות

תרשים  :2.16גאנט שלבי העבודה העיקריים

מס"ד

גאנט עבודות הקמה תחנת חגית

1

עבודות פיתוח שטח  -היתר אזרחי 4
פיתוח שטח  -כביש גישה מקטע חח"י
התארגנות ועבודות עפר (חפירה ,מילוי והידוק)
עבודות בטון וגמר  -מעביר מים ראשי
אבני שפה ושוליים
אספלט ,צבע ותימרור

7

פיתוח שטח  -כביש תפעולי
פיתוח שטח  -אזור תפעולי
התארגנות ,מדידה וסימון ,חישוף
קיר תומך ,כולל מילוי עפר והידוק
יציקת קיר תומך עליון וגימור עד גובה המשטח
פיתוח שטח  -אזור איחסון
התארגנות ,מדידה וסימון ,חישוף ,חפירה עד גובה המשטח
קירות דיפון
חפירה למאצרת המיכל ועבודות גמר
עבודות בטון  -היתרי מכאני 2
אזור תפעולי
אזור איחסון  -מיכל
אזור איחסון  -משאבות ,משגרי מולוך וכד'

2
3
4
5
6

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

עבודות מכאניות  -היתרי מכאני 2
ייצור ציוד ואספקה לאתר
התקנות מכאניות  -ציוד וצנרת מקשרת
מיכל איחסון  -תכנון מפורט וייצור מוקדם בבית המלאכה
מיכל איחסון  -הרכבה באתר

25

21
22
23
24

ת .תחילה

ת .סיום

Nov-18

Jul-19

Nov-18

May-19

Nov-18

Mar-19

Dec-18

Jan-19

Mar-19

Apr-19

May-19

May-19

Dec-19

Apr-19

Dec-18

Jul-19

Dec-18

Jan-19

Jan-19

Apr-19

May-19

Jul-19

Dec-18

Jul-19

Dec-18

Feb-19

Feb-19

May-19

Jun-19

Jul-19

May-19

Jun-20

May-19

Nov-19

Jul-19

Jun-20

Aug-19

Oct-19

Oct-18

Jun-20

Oct-18

Nov-19

Apr-19

Jun-20

Dec-18

Aug-19

Nov-19

May-20

Apr-19

Jun-20

Apr-19

Oct-19

עבודות חשמל ,מיכשור ובקרה  -היתרי מכאני 2
עבודות חשמל ,מיכשור ובקרה  -לשלב התפעול הראשוני
עבודות חשמל ,מיכשור ובקרה  -לשלב התפעול השגרתי

Aug-19

Jun-20

28

הרצה  -לקראת שלב תפעול ראשוני

Oct-19

Dec-19

29

הרצה  -לקראת שלב תפעול שגרתי

Jun-20

Jul-20

26
27

Oct.
18

Nov.
18

Dec.
18

Jan.
19

Feb.
19

Mar.
19

Apr.
19

May.
19

Jun.
19

Jul.
19

Aug.
19

Sep.
19

Oct.
19

Nov.
19

Dec.
19

Jan.
20

Feb
.20

Mar.
20

Apr.
20

May.
20

Jun.
20

Jul.
20

תרשים  :3.5.2כל מקורות הפליטה שהוזנו למודל

PROJECT TITLE:

HAGIT MEKOROT

COMMENTS:

SOURCES:

421
RECEPTORS:

2392
SCALE:

0

1:143,413
5 km
PROJECT NO.:

AERMOD View - Lakes Environmental Software

תרשים  :3.14אתר חגית על רקע תמ"א 1

תרשים  :3.15מפת רכיבים הידרולוגיים

תרשים  :3.16מעיינות בסביבת התוכנית

תרשים  :3.17עורקי ניקוז בסמוך לתוכנית

תרשים  :3.18תרשים ניקוז נגר עילי בתחום הבקשה

U.K
O.K .= 1
.= 63.1
16
5.1 8
3

תרשים  :3.19מפת קווי רעש שווי ערך באזור הבקשה בשלב ההקמה

206000

45

205000

205500

204000

204500

נובל אנרג'י
תחנת חגית
עבודות הקמה

45
50

תרשים מס' :2
עקומות רעש שווה ערך
בגובה  2מטר

מחנה אליקים

50

726000

726000

50

מעבודות ההנדסה האזרחית
ועבודות מכאניות

55

מקרא

60

מבנה מגורים
מבנה לא רגיש לרעש

55

קו גובה

75
80

LAeq dB
725500

725500

55
70

50
65
725000

725000

65

60

60

שמורת הטבע
נחל תות

50
60
55

תחנת חגית

16/01/19

50
724500

724500

206000

205500

40
45
50
55
60
65
70
75
80

=
=
=
=
=
=
=
=
=

205000

204500

204000

קנ"מ A3 1:7500
200
m

100

50

0

תרשים  :3.20מפת קווי רעש שווי ערך באזור הבקשה בשלב
התפעול

205500

204500

205000

726000

726000

נובל אנרג'י
תחנת חגית
הפעלת המתקן

מחנה אליקים

תרשים מס' :2
עקומות רעש שווה ערך
בגובה  2מטר
מתקן יבשתי חגית

40

מקרא
40

45

מבנה מגורים
מבנה לא רגיש לרעש

40

קו גובה

40

LAeq dB
50

45
725500

725500

60
65
70

55

50
60
45

40
45
50
55
60
65
70
75
80

=
=
=
=
=
=
=
=
=

65
70
40

55
50
40

40

45

50

45
40

שמורת הטבע
נחל תות
205500

תחנת חגית
40
205000

204500

725000

725000

40

16/01/19
קנ"מ A3 1:5000
200
m

100

50

0

תרשים  :3.21יחידות נוף באזור הבקשה

ית
וח
ל
ותש
גב ע

וף
ותהט
בק ע

ל
"
ל מהר
נח
ים
יק
ל
ות א
ת
ופר
ובב ע
ס

ובב
ס
יה
שפ

ופר
ות ע
גב ע

ל מה
ובבבתש
ס

יה
ובבשפ
ס

Sou r
ce:Esr
i
,Di
gi
t
al
Gl
obe,GeoEye,Ear
t
hs
t
arGeogr
aphi
cs
,CNES/
Ai
r
bu sDS,USDA,USGS,Aer
oGRI
D,I
GN,andt
heGI
SUserCommu ni
t
y

תרשים  :3.22שימושי קרקע באזור הבקשה

183.00
184.95
U.K.=
O.K.=

U.K.=
O.K.= 164.76
166.71

U.K.= 163.18
O.K.= 165.13

U.K.=
O.K.= 180.29
182.24

Ø70

Ø50

Ø125

תרשים  :3.23מפת אתרי טבע ונוף בסביבת התוכנית

תרשים  :3.24מפת יחידות צומח ,יער חוף הכרמל

© 2018 Microsoft Corporation © 2018 DigitalGlobe ©CNES (2018) Distribution Airbus DS

לעפא עוקת אתטחמ
תואלפח

חפפלט רטעפמ
עיפב

חתפת חר"ל
רפומ

יעבט

תרשים  :3.25מפת מינים נדירים

183.00
184.95

U.K.=
O.K.=

U.K.=
O.K.= 164.76
166.71

U.K.= 163.18
O.K.= 165.13

U.K.=
O.K.= 180.29
182.24

Ø70

Ø50

Ø125

תרשים  :3.26מפה מסכמת של ערכיות נופית בסמוך לאזור הבקשה

E

E

=

N

2

=

0

7

2

5

5

1

.7

2

0

8

4

5

5

.1

=

N

2

=

0

7

4

8

2

8

5

0

6

.6

0

0

0

.2

2

0

E

E

N

E

=

=

=

N

2

7

2

=

0

2

0

7

4

5

4

2

8

5

8

5

3

0

2

4

3

1

9

9

.9

.1

.5

8

.5

5
E

=
N

5

2

7

=

4

0

2

=

E

8

4

5

6

1

1

.0

.4

2
=

0
7

4
2

8
5

5
4

4
9

.0
6

.3

2

=

0

7

4

2

7

5

8

4

4

2

.6

2

E

.8

=

=

0

7

4

2

7

5

9

4

0

1

.9

1

.9

9

E

E

=

2

0

N

2
=

0
7

4
2

6
5

6
3

9
4

.9
1

4

2

9

5

1

5

8

3

.9

3

9

.9

4

7

7

=

2
=

0
7

4
2

8
5

8
4

0
5

.0
1

3
.5

5

3

=

N

2

=

0

7

4

2

8

5

0

4

8

1

.9

0

4

.5

5

=
N

N

7

5

2

E

=

0

2

N

E

=

4

N

N

2

9

E

=

N

4

N

E

=

7

1

=

4
7

7
2

7
5

7
3

.0
7

2
=

0

2

5

3

3

.7

5

1

8

4

7

9

8

.8

8

9
6

.4

2

5
.9

3

E

=
N

E

=

N

2

=

0

7

4

2

7

5

1

2

8

5

.1

8

6

.6

2
=

0
7

4
2

8
5

1
3

3
1

.3
3

5
.8

3

9

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

תרשים  :3.27מפת אגן ויזואלי ומבטים לאזור התוכנית

F

E
D

תרשים  :3.31חתכים  H1ו H2-במפת אגן ויזואלי

תרשים  :3.32חתך  H3במפת אגן ויזואלי

תרשים  :3.37מיקום שמורות טבע ביחס לאתר חגית

תרשים  :3.39טיפוסי צומח ותכסית באזור אתר חגית

תרשים  :3.40ממצאי הסקר הזואולוגי שנערך באזור אתר חגית

תנ"ס יבשתי #5

נספח 6.4

תכנית שיקום נופי

נובל אנרג'י

אתר חגית  -תנ"ס יבשתי 4+5
היתר אזרחי ( 4פיתוח שטח)
היתר מכאני ( 2עבודות בטון ועבודות מכאניות)

תיעוד מצב קיים טרם תחילת העבודות

נובמבר 2018

1

ית"ס אתשיא - 4ראיר יחרזא 4
חאייז שטז תייר זיאי

יאעית בצת םאאק
ייםטיתר 2017

.00
.= 183 .95
U.K .=184
O.K

101
100

32

102

תלווס
רפע

A
103

92

100

101
102

תלווס
רפע

.00
.= 183 .95
U.K .=184
O.K

103
104
105

32

107
U.
O. K.=
K. 16
=16 4.7
6.7 6
1

109

106 108

B
U.K.=
163.1
O.K.=
8
165.1
3

U.K.=
163.1
O.K.=
8
165.1
3

110

114

111

112

115
113

121

Ø125

120

Ø50

U

.=
18
18 0.
2. 29
24

.K

118

.=

Ø70

122

.K

123

O

124

32

117

116

C

10/10/2017

1

 .101סוללת אבנים ודרך עפר

 .100סוללת אבנים

 .103צינור מים  110מ"מ ועמוד חשמל

 .102בתה עשבונית

 .105יסוד לעמוד חשמל

 .104צינור מים וסוללת אבנים

10/10/2017

2

 .107שער צמוד לקיר אתר חגית

 .106צינור מים וחורשת עצי אורן וברוש

 .109חורשה ומסלעה

 .108מסלעה

 .111קיר בטון ,דרך מצעים ועמוד חשמל

 .110שער ומכונית נטושה

10/10/2017

3

 .113קיר בטון וגדר חיה על גבי סוללת עפר

 .112שער מנע בקר ועמוד חשמל ,סוף גדר חיה

 .115אנטנה

 .114שער

 .117קיר בטון גינון ועמוד חשמל

 .116שער מנע בקר וגדר

10/10/2017

4

 .119תעלת עפר

 .118מעקה מתכת ושער ,גדר ועמוד חשמל

 .121יסוד לעמוד חשמל

 .120דרך היקפית דרומית

 .123מעביר מים מבטון  +מעקה וגדר

 .122עמוד חשמל

10/10/2017

 .124קיר בטון וגדר

5

נובל אנרג'י

אתר חגית  -תנ"ס יבשתי 4+5
היתר מכאני 2

(עבודות בטון ועבודות מכאניות)

היתר אזרחי  – 4פיתוח שטח

(*)

הנחיות שיקום נוף

נובמבר 2018

(*)

ההנחיות בהקשר לעבודות פיתוח שטח אושרו במסגרת תנ"ס יבשתי  ; 4מסמך זה כולל תוספת של דרישת רט"ג לביצוע
התזת זרעים כחלק מפעולות שיקום מדרונות החציבה.

1

שילוב ושיקום נופי – שלב ההקמה
מבוא:
המסמך עוסק בשיקום השטח שיפותח במסגרת תכנון מתקן לאחסון קונדנסט בחירום ,אשר יוקם
בסמוך לתחנת כוח קיימת" -חגית".
אתר חגית כולל את המתקנים הבאים:
א .כביש גישה לאתר המתבסס על תוואי דרך הגישה לאתר חגית ודרך העפר המקיפה אותו
מדרום ומזרח.
ב .שטח תפעול – משטח תפעולי במידות כלליות של  60X100מ' .פיתוח שטח זה מחייב עבודות
מילוי ותימוך בגובה של כ -9מטרים .המסמך כולל הוראות טיפול ושיקום נופי מסביב לשטח
המילוי ולקירות התומכים בו .בשטח זה ימוקמו אמצעי כיבוי אש הכוללים מיכלי מים וסככות
לרכבי כיבוי.
ג .שטח אחסון  -המחולק לשני מתחמים הכוללים אתר ערום חומר חפירה וחציבה במידות
כלליות של  50X30מ' ואתר למיכל אחסון קונדנסט בחירום במידות כלליות של  66X80מ'.
פיתוח שטח זה מחייב עבודות חפירה וחציבה לגובה של כעשרה מטרים .החציבה תיעשה
במדרגות החציבה לפי פירוט החתכים ותכנית השיקום המצורפים.
מסמך זה כולל שני מרכיבים:
א .תיעוד המצב הקיים באזורי התפעול ,האחסון ,כביש הגישה המתוכנן ושטחי ההתארגנות
להקמתם.
ב .הנחיות נופיות לשיקום נופי של השטח בו יעבור כביש הגישה ובו ימוקמו מתקני התחנה על
מרכיביהם ,לרבות שטחי ההתארגנות.
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תרשים  -1תרשים סביבה

3

תעוד מצב קיים

א.

 2.1תאור המתקנים היבשתיים המתוכננים בשלב הכנת השטח
-

דרך גישה לאתר

-

שטח תפעולי

-

שטח אחסון

הפיתוח המבוקש במתקנים אלה כולל את עבודות התשתית הנדרשות לבנייתם ,כולל הכשרת דרך גישה,
הכשרת השטח ,בנית משטחי עבודה ומשטח התארגנות וכלל העבודות המכאניות והרכבת הציוד והצנרת.
 .1דרך גישה
תוואי דרך הגישה לאתר מכביש מס'  70מתבסס בחלקו הדרומי על תוואי כביש קיים וסלול המשמש כגישה
לאתר חגית של חח"י .קטע זה כולל קטע כביש חדש שנסלל לאורך חלק מהדופן הדרומית של אתר תחנת
הכוח חגית .כביש זה קיים ואיננו נכלל בדו"ח זה .תוואי הדרך הכלולה בעבודה זו הוא המשכו של תוואי
הכביש הקיים עד לאתר שאורכו כ –  1,500מ' .הדרך תהייה חד  -מסלולית ,דו נתיבית ברוחב מסעה של 6.5
מטר .תוואי הדרך מתוכנן בצמוד ככל הניתן לתוואי הקרקע הקיימת באופן שיידרשו מינימום עבודות עפר.
יחד עם זאת ,בשל שיפועי הצד נדרשים מדרונות מילוי מינימליים לצד המורד ,והסדרת ניקוז אורכי לצד
המעלה.
תוואי הכביש המתוכנן כולל שני מקטעים עיקריים:
א .קטע כביש גישה הצמוד לדופן הדרומית והמזרחית של אתר חגית – קטע כביש זה שאורכו כ 1-ק"מ
מתבסס על תוואי דרך העפר ההיקפית הקיימת של תחנת הכוח חגית .לאורך חלקו הדרומי והדרום
מזרחי של קטע זה קי ימות נטיעות של שיחי אלת המסטיק משולב עם עצי זית שניטעו לשם הסתרת
תחנת הכוח חגית .רוחב התוואי הקיים כ 4-מ'.
ביצוע תוואי הדרך מחייב הרחבת התוואי הקיים כולל הסדרת שולי הדרך .בפינה הדרום מזרחית של
אתר תחנת הכוח חגית ,תוכננה כיכר המסדירה את הגישה אל האנטנה והחווה המצויים ממזרח
לדרך .כמו כן ,בדופן המזרחית של אתר תחנת הכוח חגית ,תוואי הדרך חוצה ערוץ ואדי מקומי הנכנס
אל האתר ,בגשרון ומילוי שגובהו כ 6-מ' .מיד לאחר חציית הערוץ עובר התוואי בשולי חורשת עצי
אורן וברוש ומחייב כריתה של מספר עצים.
ב .קטע מאתרתחנת הכוח חגית ועד שטח האחסון :מהפינה הצפון מזרחית של תחנת הכוח חגית ,פונה
תוואי הדרך מזרחה עד לאתר האחסון .אורכו של קטע כביש זה הוא כ  480-מ'.
תוואי קטע זה חוצה שטח של בתה עשבונית אשר בעבר הוכשר לעיבוד חקלאי אך ננטש ונותרו בו
סוללות של מערומי אבנים .קטע כביש זה נע לאורך קווי הגובה אך בשיפוע צד המחייב מדרונות
מילוי מינימליים לצד המורד ,והסדרת ניקוז אורכי לצד המעלה.
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 .2שטח תפעולי
השטח התפעולי הינו משטח אופקי שמידותיו כ  60X100מ' מחופה במצעים .שטח זה ממוקם באזור חתכים
 172 – 166של כביש הגישה ובמרחק של כ 20-מ' מדרום לו .האתר התפעולי ממוקם בשטח המאופיין בנוף
בתה עשבונית ללא עצים .פיתוח שטח זה כולל תוואי דרך כניסה ויציאה משני קצוות המשטח .השטח בו
ממוקם האתר משתפל דרומה .שיפועי הקרקע בשטח זה נמוכים יחסית (עד כ  )8%אך בשל רוחבו של
האתר ,הפרש הגובה שבין הקצה הדרומי של האתר לקרקע הקיימת מגיע לכ 9-מ' .הפרש גובה זה ייתמך
ע"י קירות תמך היקפיים משלושת עבריו של המשטח .הפינה הדרום מזרחית של משטח זה חודרת לתוואי
ערוץ מקומי ומחייב הטייה מקומית שלו.
בשטח התפעולי ממוקמים מיכל כיבוי אש שגובהו כ 10-מ'  ,מבנה בקרה חד קומתי ואזור מקורה למילוי
מיכליות כביש ,וכן ציודים נלווים כמפורט בתיאור המתקנים בתנ"ס יבשתי מס' .5
 .3שטח אחסון
שטח האחסון הינו משטח אופקי המתחלק לשני מתחמים שמידותיהם כ  80X66מ' ו 30X50 -מ' .חלקו הצפוני
משמש כשטח להקמת מיכל האחסון ואילו חלקו הדרומי ישמש כשטח לעירום זמני של חומרי חפירה.
מפלסו הכללי של שטח האחסון הוא  .+183שטח זה ממוקם בקצה המזרחי של דרך הגישה .שטח זה,
כדוגמת השטח התפעולי הסמוך לו ,ממוקם בשטח המאופיין בנוף בתה עשבונית ללא עצים .שטח האחסון
ממוקם על תוואי ערוץ מקומי עם שיפועי קרקע של כ .11%-בשל עובדה זו עבודות הכשרת שטח האחסון
מחייבות חפירה וחציבה וכן הסדרת תעלת הגנה עליונה ותחתונה להטיית הניקוז העליון ופינוי הנגר
מהמשטח אל תוואי הניקוז הטבעי .בתחום שטח האחסון תבוצע חציבה למשטח תחתי למיכל האחסון
שמפלסו כ .176.25-גובהו של מיכל האחסון הוא כ 15-מ' .
נצפות האתר בשלב ביצוע העבודות
נצפות האתר ,כפי שתוארה בתנ"ס בניתוח המצב הקיים ,הוגדרה כ "בינונית" .יש לציין כי בשלב ביצוע
העבודות להכשרת השטח ,כולל הסדרת דרך הגישה ומשטחי התפעול והאחסון ,נצפות האתר תגבר באופן
זמני  ,בשל הבוהק של מחשופי החציבה וחומרי המילוי על רקע הנוף הטבעי .יחד עם זאת ,לאחר השלמת
עבודות השיקום הנופי ,כולל חיפוי באדמת החישוף והשיקום הצמחי ,תחזור נצפות האתר להיות בינונית.
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דרך גישה -קטע מזרחי ,מבט צפונה

דרך גישה  -קטע מזרחי לתחנת חגית ,מבט צפונה

6

אזור שטח תפעול מתוכנן

אזור שטח אחסון מתוכנן  -מבט דרומה

7

שטח אחסון מתוכנן ,מבט מזרחה

 .4.1פעולות מקדימות לעבודות העפר
 מדידה וסימון  -איתור ,סימון ומדידה של האתר ,כולל דרך הגישה. שימור/כריתה /העתקת עצים – טרם ביצוע העבודות יבוצעו עבודות שימור ו/אוכריתה ו/או העתקתעצים .עצים המיועדים לשימור יגודרו וישולטו.
 גידור ושילוט -תחום שטח העבודה יגודר וישולט למניעת פגיעה בשטחים טבעיים אשר מעבר לובכל מהלך ביצוע העבודות.
 אדמת חישוף – יבוצע חישוף של שטח העבודות בשטחים שאינם מופרים .אדמת חישוף בעומק 20ס"מ תישמר בערמה נפרדת בשטח ההתארגנות לצורך שיקום נופי של האתר.
 גיאופיטים – בנוסף לשימור אדמת החישוף לצורך שיקום עתידי ,יבוצע סקר גיאופיטים לאורךהתוואי ובשטח האתר ובמקרה של איתור מיני גיאופיטים אדומים (נדירים או בסכנת הכחדה) הם
ייאספו ויישמרו לשלב השיקום .אופן איסוף הגיאופיטים והמיקום המיועד להעתקה של גיאופיטים
ייקבעו בתיאום עם רט"ג.
 פינוי פסולת  -פסולת מסוג כל שהוא תפונה מהאתר לאתר פסולת מאושר. -קווי דיקור ותחום עבודה – יסומנו בשטח לפני ביצוע העבודות .לא תותר חריגה מקווי הדיקור.
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דרכי גישה ושטח התארגנות

4.2
-

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

-

שטח ההתארגנות יכלול מחנה קבלן ושטח לעירום עודפי עפר .כמו כן יכלול שטח ההתארגנות את
מבני הקבלן ,מבנה שירותים סניטריים ,מיכל אצירה לאשפה ,מאצרה למיכלי התדלוק וכל הדרוש
למניעת פגיעה בסביבה הטבעית .שטח ההתארגנות יגודר במהלך כל תקופת העבודות.

-

שטח ההתארגנות יהיה בסמוך לשטח התפעולי  .לא יותר שימוש באתר התארגנות אחר אלא
באישור בכתב של הגורמים המוסמכים.
ביצוע עבודות העפר

4.3

 חישוף עליון – יבוצע בשטח האתר המיועד לפיתוח .החישוף יבוצע לעומק של  20ס"מ לפחות.אדמת החישוף תאסף ותשמר בערמה נפרדת לצורך חיפוי חוזר .יש למנוע ערבוב של אדמת
החישוף עם עודפי עפר.
-

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי  -פיתוח האתר מחייב עבודות עפר כולל חציבה ומילוי להכנת
המשטחים ודרך הגישה  .ביצוע העבודות יעשה באופן שלא תהיה חריגה מקווי הדיקור המתוכננים
וללא דירדור חומר חפירה .חומר החפירה העודף יאוחסן זמנית בשטח העבודה ו/או בשטח
ההתארגנות .לא יותר אחסון זמני של חומר חפירה בשטחים טבעיים שאינם מיועדים לפיתוח.

-

טיפול במדרונות חציבה  -מדרונות החציבה החשופים יעובדו בגימור מחוספס ללא החלקה ויישור.
על גבי מדרונות החציבה החשופים תבוצע זריעה בהתזה של מיני צומח מקומי .ביצוע עבודות
הסדרת קירות החציבה יעשה כמפורט בתכניות ו/או על פי הנחיות המפקח באתר.

-

עודפי עפר – עודפי העפר יפונו אל מחוץ לאתר אל אתר מאושר .כתנאי לביצוע העבודות הקבלן
יציג נפחי עודפי עפר צפויים וכן אתר/ים מאושרים לפינוי עודפי העפר.

-

מילוי מובא – היה ויידרש ,יביא הקבלן חומרי מילוי מאתר מאושראו מחציבה עמוקה ,בכדי למנוע
זיהום של השטח בצומח פולשני ו/או צומח ממינים זרים לנוף הסובב.

-

חיפוי עליון  -כל המדרונות והשטחים המופרים שאינם משמשים לביצוע העבודות יחופו באדמת
חישוף עליונה .במידה ויווצר מחסור באדמת חישוף ,תובא אדמה מקומית מאתרים סמוכים ,בתאום
עם הרשויות המוסמכות .עובי שכבת החיפוי יהיה  20ס"מ לפחות.
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ביצוע עבודות הבניה

4.4
-

עבודות בנייה – עבודות הבנייה יעשו בזהירות למניעת פגיעה בשטחים שאינם מיועדים לפיתוח,
ללא שפיכה של עודפי בטון ו/או חומרים אחרים.

-

ניקוי פסולת ושאריות בנייה – בכל מהלך ביצוע העבודות לא תפוזר פסולת באתר .הפסולת תאסף
מדי יום ותאוח סן במיכלים למניעת פיזורה בשטח ע"י רוח ו/או בעלי חיים .הפסולת תאסף ותפונה
מהאתר אל אתר פסולת מאושר .לאחר השלמת עבודות הבנייה תאסף שארית הפסולת וינוקו
שאריות הבנייה ,כגון שאריות בטון ,עץ ,ברזל וכד' ויפונו מהאתר אל אתר פסולת מאושר.

 טיפול בחזות המתקנים -לשם טשטוש /צמצום נוכחות בנוף של המתקנים שייבנו בשטח ,והטמעתםככל הניתן בנוף ,נדרשת התאמת גווני המבנים והמתקנים לנוף הסובב .בשל העובדה שגווני הנוף
משתנים עם שינויי העונות ,מומלץ לתת עדיפות לבחירת גוונים נייטרליים המשתלבים בכל גווני
הנוף המשתנים ,כגון :צבע בטון טבעי ,צבע הגילוון הטבעי ו/או צבעי אבן טבעית (בגוון חום בהיר)
לחיפוי קירות.
4.5

הסדרת שטחים מופרים  -היה ויפגעו שטחים שאינם מיועדים לביצוע עבודה ,יבצע הקבלן שיקום
מיידי של שטחים אלה על פי הנחית המפקח ואדריכל הנוף ,כולל שיקום פיזי ושיקום צמחי.

 4.6שיקום צמחי
עבודות השיקום הצמחי יכללו שימוש בצומח ממינים מקומיים הכוללים :
בני שיח מקומיים :מרווה משולשת ,לוטם מרווני ,לוטם שעיר ,סירה קוצנית ,צטרה וורודה ואשבל
א"י.
שיחים :אשחר א"י ואלת המסטיק.
עצים :אלון מצוי ,אלה א"י וברוש מצוי.
כמו כן יעשה שימוש במטפס – קיסוס החורש ,לטיפוס על קירות חציבה וקירות תמך.

10

תרשימי מצב מתוכנן
תכנית שיקום כללית בתנוחה :שיקום צדי דרך מתוכננת ופיתוח שטח תפעולי ושטח אחסון

11

תכנית שיקום אזור שטח תפעולי בתנוחה

12

חתך אופייני שטח תפעולי -שטח במילוי

תכנית שיקום אזור שטח אחסון בתנוחה

13

חתך אופייני דרך שטח אחסון -שטח חצוב

14

חתכים אופייניים בדרך מתוכננת:

15

 3.6.5סיכום האמצעים לצמצום ההשפעות על הנוף
עבודות מקדימות
פעולות

אמצעי לצמצום

והשפעה

המפגע

ניקוי פסולת

גידור ושילוט

כריתה והעתקת

גידור

עצים

לשימור

סמכות

ניטור,

לוח זמנים

תעוד

פעולות המשך

ודיווח

עצים

קבלן

עבודות מקדימות

פיקוח

קבלן

עבודות מקדימות

פיקוח

סימון קווי דיקור

סימון יתדות

קבלן

עבודות מקדימות

פיקוח

חישוף שטח

גידור ושילוט

קבלן

בשלב ראשון

פיקוח

שימור

וחידוש

הסימון

במהלך

כל העבודות
שמירת המערום
לשלב השיקום

שלב ההקמה
פעולות

אמצעי לצמצום

והשפעה

המפגע

עבודות

עפר

סמכות

לוח זמנים

ודיווח
קבלן

גידור ושילוט
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ניטור,

תעוד
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לאחר

השלמת

פיקוח

עבודות מוקדמות
הסכם קבלן עם

קבלן

במהלך העבודה

פיקוח

אתר פינוי פסולת
מילוי מובא

שימוש

בחומר

מחציבה

עמוקה

הנקי

קבלן

במהלך העבודות

פיקוח

פולשני

מצמחייה

פולשנית

ניטור

צומח
לפי

הנחיות רט"ג

ו/או

זרה.
הכשרת
גישה

דרכי

סימון ו/או גידור

קבלן

פיקוח

בשלב ראשון

ושילוט

שימור

וחידוש

הגידור

ו/או

הסימון
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נספח 6.5

סיכום ממצאי סקר סיכונים

Leviathan Field Development
A Safe, Reliable, Environmentally Responsible Gas Supply

Hagit Facility – Risk Assessment

Energizing the World,
Bettering People’s Lives ®

Agenda
Quantitative Risk Assessments
▪

Phase 1: Mechanical #2 – Initial Operation

▪

Phase 2: Mechanical #2 – Routine Operation

HAZOP

1

A Safe, Reliable, Environmentally Responsible Gas Supply

Hagit Terminal: Initial Operation – QRA Methodology
Release Scenarios
▪

Considered releases from two areas of the Hagit Station
(Loading Bays and Storage Tank Containment Area)

▪

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

Release Frequency Calculations
▪

As per OGP Report 434 – Risk Assessment Data
Directory

2

A Safe, Reliable, Environmentally Responsible Gas Supply

Hagit Terminal: Initial Operation – QRA Methodology
Ignition Probabilities
▪

As per OGP Report 434 – Risk Assessment Data Directory

▪

Case 6 – releases of flammable liquids that do not have significant flash fraction (10% or less) if release from small
onshore outdoor plants and which are not bunded or contained

▪

OGP Case 1 – liquid releases from onshore pipeline in an industrial area

Risk Acceptance Criteria
Risk to the public: 1E-06 per annum (1 in 1,000,000)

Risk 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.

3

A Safe, Reliable, Environmentally Responsible Gas Supply

Hagit Terminal: Initial Operation – QRA Methodology
H12

Condensate Storage Tank

Offsite Hagit Terminal

igure 4-4 presents areas of interest outside the Hagit Terminal fence line. It is noted that
Evaluated
to Farm)
the public
byTerminal fence line is located
he nearest populated
area (O2risk
- Grazing
outside Hagit
pproximately more than 100 m away from the truck loading bay. Figure 4-5 and Figure 4-6
resents the considering
assigned 10 m grid area
100 m outside
the fence line. As presented in
thewithin
following
populated
igure 4-4, the Condensate Storage Tank area is mainly surrounded by high hills and there
s no populated area within 300 m outside the Condensate Storage Tank area fence line.

areas

Table 4-2: Offsite Areas of Concern (AOC) Descriptions
Offsite Areas of Concern
O1

Description
IEC Hagit Power Plant

O2

Grazing Farm

O3

Poultry Farm

O4

Road No. 70/6

The closest populated area outside

the Hagit Terminal fence line is the
Grazing Farm, located 100m away

from the truck loading bay
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Figure 4-4: Area of Interest outside Hagit Terminal Fence Line
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4
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3
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2.91E-07

1.79E-08

90
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1.29E-08

100
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6.23E-10

8.56E-09

1.66E-07

8.56E-09
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Hagit Terminal: Initial Operation – Results

1

The risk to offsite personnel (the
public) at the nearest location (100 m)
is zero.
Effects of fires do not extend beyond
29 m from the fire.

5

Figure 7-1: LSIR for Areas outside the Hagit A
Terminal
Fence Line
Safe, Reliable,
Environmentally Responsible Gas Supply

6.0

FIRE RISK ANALYSIS

Hagit Terminal:6.1Routine
Operation – QRA Methodology
Release Scenarios
Release Scenarios
▪
▪

A total of nine hazard scenarios are identified for the Hagit Terminal QRA. Table 6-1
presents the list of scenarios, which includes scenario descriptions and process conditions.
QRA case
may
consist between
of different
set of scenarios.
6-1 also summarizes the
Calculated volume of eachEach
isolatable
section
(sections
shutdown
/ isolationTable
valves)
scenario combinations for each QRA case. Potential locations of these scenarios are shown
in The QRA should be updated as necessary if the process conditions change.

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

Table 6-1: Scenario Description
Scenario
No

Description

Phase

Temp
(°C)

Scenario Included in the QRA Model?
Pressure
(barg)
Base Case* Case 2*
Case 3* Case 4* Case 5*

1

Liquid release from Leviathan platform
pipeline upstream of XV-22000

Liquid

27

34

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

2

Release from the Metering Skid

Liquid

25

99.3

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

3

Release from the Condensate Storage Tank

Liquid

27

atm

-

Yes

Yes

-

-

4

Release from the Condensate Transfer
Pumps

Liquid

27

4.1

-

Yes

Yes

-

-

5

Release from the Pipeline Pumps

Liquid

27

93.8

-

-

Yes

-

-

6

Release from Truck Loading Skids

Liquid

27

3.5

-

Yes

-

-

Yes

7

Release from the outgoing pipeline
downstream of XV-31000

Liquid

26

99.3

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

8

Liquid release from Condensate Pig
Launcher/Receiver Skid

Liquid

27

99.3

-

-

-

Yes

-

9

Release from Truck Loading Arms

Liquid

27

3.5

-

Yes

-

-

Yes

*Base case: Normal Operations (by-passing the terminal)
Case 2: Normal Operations plus flowing condensate to tank and from tank to trucks
Case 3: Normal Operations plus flowing condensate to tank and from tank to EAPC Pipeline
Case 4: Normal Operations plus Periodic Maintenance
Case 5: Normal Operations plus flowing condensate from pipeline to trucks
– **Risk
Assessment
DataasDirectory
The QRA
should be updated
necessary if the process conditions change.

Release Frequency Calculations
▪

6

**

As per OGP Report 434

A Safe, Reliable, Environmentally Responsible
Supply
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Hagit Terminal: Routine Operation – QRA Methodology
Ignition Probabilities
▪

As per OGP Report 434 – Risk Assessment Data Directory

▪

Condensate Storage Tank: OGP Case 13 – liquid releases from onshore tank fam where spill is limited by small or

medium size bund.
▪

Other Equipment: OGP Case 6 – releases of flammable liquids that do not have significant flash fraction (10% or
less) if release from small onshore outdoor plants and which are not bunded or contained

▪

Vent Vapor Skid Fuel: OGP Case 5 –releases of flammable gases, vapor, or liquids significantly above their normal
boiling point from small onshore plants

▪

Above Ground Piping: OGP Case 1 – liquid releases from onshore pipeline industrial area

Risk Acceptance Criteria
Risk to the public: 1E-06 per annum (1 in 1,000,000)

Risk 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.
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Hagit Terminal: Routine Operation – QRA Methodology
H12

Condensate Storage Tank

Offsite Hagit Terminal

igure 4-4 presents areas of interest outside the Hagit Terminal fence line. It is noted that
Evaluated
to Farm)
the public
byTerminal fence line is located
he nearest populated
area (O2risk
- Grazing
outside Hagit
pproximately more than 100 m away from the truck loading bay. Figure 4-5 and Figure 4-6
resents the considering
assigned 10 m grid area
100 m outside
the fence line. As presented in
thewithin
following
populated
igure 4-4, the Condensate Storage Tank area is mainly surrounded by high hills and there
s no populated area within 300 m outside the Condensate Storage Tank area fence line.

areas

Table 4-2: Offsite Areas of Concern (AOC) Descriptions
Offsite Areas of Concern
O1

Description
IEC Hagit Power Plant

O2

Grazing Farm

O3

Poultry Farm

O4

Road No. 70/6

The closest populated area outside

the Hagit Terminal fence line is the
Grazing Farm, located 100m away

from the truck loading bay
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Figure 4-4: Area of Interest outside Hagit Terminal Fence Line
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4
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Hagit Terminal: Routine Operation – Results

1

Risk level at the closest populated
area to the terminal (Grazing Farm)
is 4.69E-11
Risk levels at other populated areas
is 0.
Risk level within 100m of the

condensate storage tank is 1.71E-07
Risk levels are below 1.0E-06 criteria

10

Figure 7-1: LSIR for Areas outside the Hagit A
Terminal
Fence Line
Safe, Reliable,
Environmentally Responsible Gas Supply

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

11

A Safe, Reliable, Environmentally Responsible Gas Supply

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

12
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פיתוח שדה לוויתן
אספקת גז בטוחה ,מהימנה וידידותית לסביבה
מספקים אנרגיה לעולם,
משפרים את חייהם של אנשים

®

אתר חגית – סקר סיכונים

על הפרק

סקר סיכונים כמותי
▪

שלב  :1מכאני  – 2תפעול ראשוני

▪

שלב  :2מכאני  – 2תפעול שגרתי

ניתוח סיכונים מערכתי )(HAZOP

אספקת גז בטוחה ,מהימנה וידידותית לסביבה

1

חגית :תפעול ראשוני  -מתודולוגיה
תרחישי שחרור
▪

התייחסות לשחרור משני אזורים באתר חגית
(מיכל האחסון ,עמדות טעינת מיכליות כביש)

▪

מידות הנקבים 5 :מ"מ 25 ,מ"מ 100 ,מ"מ ובקיעה מלאה

חישובי תדירות שחרור
▪

בהתאם לדוח  OGPמס'  - 434מדריך נתוני הערכת סיכונים

אספקת גז בטוחה ,מהימנה וידידותית לסביבה

2

חגית :תפעול ראשוני  -מתודולוגיה
הסתברויות הצתה
▪

בהתאם לדוח  OGPמס'  - 434מדריך נתוני הערכת סיכונים

▪

מקרה  6של ה  - OGPשחרור של נוזלים דליקים ללא מקטע הבזק משמעותי ( 10%או פחות) במקרה של שחרור ממתקן יבשתי
קטן ללא מאצרה

▪

מקרה  1של ה  – OGPשחרור מצינורות יבשתיים העוברים באזורי תעשייה

קריטריוני סיכון מקובלים
סיכון לציבור E-06 1 :בשנה ( 1ל)1,000,000-

סיכון מחושב ב QRA
▪

סיכון ספציפי למיקום :המדד ההשמרני ביותר להערכת הסיכון .ההנחה היא שאדם נמצא באזור הנבדק ב  100%מהזמן.

אספקת גז בטוחה ,מהימנה וידידותית לסביבה

3

חגית :תפעול ראשוני  -מתודולוגיה
הערכת הסיכון לוקחת בחשבון את האזורים
המאוכלסים הבאים
אזור נבדק מחוץ לאתר

תאור

O1

תחנת הכח חגית חח"י

O2

שטח מרעה

O3

לולים

O4

כביש 70/6

האזור המאוכלס הקרוב ביותר לאתר חגית הוא
חוות המעה כ  100מ' מעמדת טעינת מכליות

אספקת גז בטוחה ,מהימנה וידידותית לסביבה

4

חגית :תפעול ראשוני  -תוצאות
הסיכון לאדם מחוץ לאתר (הציבור) במיקום
הקרוב ביות ( 100מ') הוא אפס.
ההשפעות של שרפות אינם מגיעים מעבר ל 29

מ' מהשריפה
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5

חגית :תפעול שגרתי  -מתודולוגיה
תרחישי שחרור
▪

חישוב הנפח בכל מקטע הניתן לבידוד (מקטעים בין מגופים)

▪

מידות הנקבים 5 :מ"מ 25 ,מ"מ 100 ,מ"מ ובקיעה מלאה
תרחיש
מס'

תאור

פאזה

טמפ'
()C

לחץ
()barg

1

שחרור נוזל מצנרת אסדת לויתן במעלה
הזרם מ XV-22000

נוזל

27

31

2

שחרור מציוד מניה

נוזל

25

99.3

3

שחרור ממיכל אחסון קונדנסט

נוזל

27

atm

4

שחרור ממשאבת העברת קונדנסט

נוזל

27

4.1

5

שחרור ממשאבות הצנרת

נוזל

27

93.8

6

שחרור מטעינת מיכליות

נוזל

27

3.5

7

שחרור מצנרת יוצר במורד הזרם מ
XV-31000

נוזל

26

99.3

8

שחרור מעמדת שילוח פיג

נוזל

27

99.3

9

שחרור מזרועות טעינת מכליות

נוזל

27

3.5

חישובי תדירות שחרור
▪

בהתאם לדוח  OGPמס'  - 434מדריך נתוני הערכת סיכונים
אספקת גז בטוחה ,מהימנה וידידותית לסביבה

6

חגית :תפעול שגרתי  -מתודולוגיה
הסתברויות הצתה
▪

בהתאם לדוח  OGPמס'  - 434מדריך נתוני הערכת סיכונים

▪

מיכל אחסון קונדנסט :מקרה  13של ה – OGPשחרור של נוזלים מחוות מיכלים יבשתית כאשר השפך מוגבל על ידי מאצרה קטנה
או בינונית

▪

ציוד נוסף  :מקרה  6של ה  - OGPשחרור של נוזלים דליקים ללא מקטע הבזק משמעותי ( 10%או פחות) במקרה של שחרור
ממתקן יבשתי קטן ללא מאצרה

▪

נישוב אדי דלק :מקרה  5של ה  – OGPשחרור של גזים דליקים ,אדים ,או נוזלים מעל נקודת הרתיחה הרגילה שלהם ממתקן יבשתי
קטן

▪

צנרת עילית :מקרה  1של ה  – OGPשחרור מצינורות יבשתיים העוברים באזורי תעשייה

קריטריוני סיכון מקובלים
סיכון לציבור E-06 1 :בשנה ( 1ל)1,000,000-

סיכון מחושב ב QRA
▪

סיכון ספציפי למיקום :המדד ההשמרני ביותר להערכת הסיכון .ההנחה היא שאדם נמצא באזור הנבדק ב  100%מהזמן.
אספקת גז בטוחה ,מהימנה וידידותית לסביבה

7

חגית :תפעול שגרתי  -מתודולוגיה
הערכת הסיכון לוקחת בחשבון את האזורים
המאוכלסים הבאים
אזור נבדק מחוץ לאתר

תאור

O1

תחנת הכח חגית חח"י

O2

שטח מרעה

O3

לולים

O4

כביש 70/6

האזור המאוכלס הקרוב ביותר לאתר חגית הוא
חוות המעה כ  100מ' מעמדת טעינת מכליות

אספקת גז בטוחה ,מהימנה וידידותית לסביבה

8

חגית :תפעול שגרתי  -תוצאות
הסיכון באזור המאוכלס הקרוב ביות לאתר
(שטח המרעה) הוא 4.69E-11
הסיכון באזורים מאוכלסים אחרים הוא 0

הסיכונים במרחק של  100מ' ממיכל אחסון
הקונדנסט הם 1.71E-07
הסיכונים נמוכים מהקריטריון של 1.0E-06

אספקת גז בטוחה ,מהימנה וידידותית לסביבה

9

ניתוח סיכוני תפעול )(HAZOP
ניתוח סיכוני תפעול ( (HAZOPהוא כלי

זיהוי המשמש שיטה עיקרית לזיהוי סיכוני
תהליך ובעיות כושר תפעול בתכנון של
מתקן

נערך בסביבת סדנה על ידי צוות רב-תחומי

אספקת גז בטוחה ,מהימנה וידידותית לסביבה

10

ניתוח סיכוני תפעול )(HAZOP
נחשב ליישום שיטתי של פרמטרי תהליך (זרם,

מפלס ,לחץ וכיו"ב) ,ושל מילות מפתח (לא ,פחות,
יותר וכיו"ב) ליצירת סטיות תהליך (אין זרם ,לחץ
מופחת ,טמפרטורה גבוהה וכיו"ב).

סיכונים זוהו ואמצעי בטיחות ומזעור שולבו בתכנון.

אספקת גז בטוחה ,מהימנה וידידותית לסביבה

11

תנ"ס יבשתי #5
נספח 6.6

דו"ח בדיקת מרחקי הפרדה

בקשה להיתר תחנת אחסון חגית
בדיקת מרחקי הפרדה נדרשים
עבור:
נובל אנרג'י מדיטרניאן
פרוייקט לוויתן

נערך על פי מסמך מדיניות מרחקי הפרדה
והנחיות לאופן חישוב מרחק הפרדה לנפט גולמי ולתזקיקיו
של המשרד להגנת הסביבה
הכינה :מיכל בר-טוב
יועצת לחומרים מסוכנים
אוגוסט 2018

 .1הקדמה
שדה לוויתן נמצא כ 125-ק"מ מערבית לחיפה וכ 35-ק"מ מערבית למאגר תמר ,בעומק מים של כ1700-
מטר ,ונחשב למאגר הגז הגדול ביותר בים התיכון .תקופת ההפקה המשוערת היא כ 30-שנה 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
המסירה הקיימת של חברת נתיבי הגז הטבעי (נתג"ז) באזור דור .הקונדנסט ,הנלווה להפקת הגז מהמאגר,
מטופל ומיוצב על גבי האסדה בים ,מובל בצנרת ימית ויבשתית דרך תחנת ההגפה החופית לשוחת
נחשולים בסמוך למחצבת עין איילה ,שם מתחברת צנרת הולכת הקונדנסט אל תשתיות הולכת דלקים
קיימות לבתי הזיקוק או ממשיכה לאחסון באתר חגית .הקונדנסט יוזרם לאתר חגית באותם מקרים שבהם
בתי הזיקוק לא יוכלו לקלוט את הקונדנסט או כאשר לא ניתן יהיה להזרימו לשם בשל תקלה (וזאת משום
שאי-הזרמתו ליעדו תחייב את הפסקת תהליך הזרמת הגז הטבעי).
בחגית מתוכנן אתר האחסון אשר יכלול מיכל אחסון אחד לקונדנסט בנפח של  10,000מ"ק .המיכל יוצב
במאצרה .בנוסף ,יכלול האתר מתחם תפעולי עבור מילוי מיכליות ממיכל האחסון.
באיור  1מצורפת מפה של צנרת הקונדסט מנקודת הגעתה לחוף ועד לתחנת חגית:

איור  :1מפת צנרת הקונדנסט מנקודת ההגעה לחוף ועד לתחנת חגית

כחלק מהסקירה ההנדסית הנערכת במסגרת הבקשה להיתר בנייה לאתר חגית  ,נדרש לבחון את הסיכונים
האפשריים מהחומרים המסוכנים שיאוחסנו באתר זה .על פי מדיניות המשרד להגנת הסביבה וההנחיות
להכנת תכנית ניהול וניטור סביבתי (תנ"ס) במסגרת תמ"א /37ח ,יש לבחון את מרחקי ההפרדה הנדרשים
ממקורות סיכון נייחים על פי מדיניות מרחקי הפרדה שפורסמה בחוזר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה
(עדכון ממרץ  )2014ולוודא עמידה במרחקים אלו.
ביוני  2016פרסם המשרד להגנת הסביבה הנחיות חדשות לאופן חישוב מרחק הפרדה לנפט גולמי
ולתזקיקיו  .הנחיות אלו רלבנטיות בעיקר לאחסון נפט גולמי ותזקיקיו במיכלי ענק ,לאחר שהוחלט
במשרד להגנת הסביבה כי תוכנת האלוהה אינה מתאימה לחישוב טווחי הסיכון מהם ופרסמה הנחיות
חלופיות לחישוב טווחי ההפרדה הנדרשים המתבססים על מתודולוגיה שפורסמה על ידי המכון הארצי
לתקנים ולטכנולוגיה בארה"ב ) (NISTמנובמבר .12000
מסמך זה נועד לבחון את מרחקי ההפרדה הנדרשים עבור אתר האחסון בחגית בהתאם לדרישות המשרד
להגנת הסביבה העדכניות ביותר.

 .2תיאור אתר האחסון בחגית ומרחקים מרצפטורים ציבוריים
 2.1תיאור אתר האחסון חגית
מיכל האחסון באתר חגית מתוכנן למקרי חירום בלבד ,לצורך אחסון הקונדנסט באותם מקרים שבהם בתי
הזיקוק לא יוכלו לקלוט את הקונדנסט או כאשר לא ניתן יהיה להזרימו לשם בשל תקלה (וזאת משום
שאי-הזרמתו ליעדו תחייב את הפסקת תהליך ההפקה וההזרמה של הגז הטבעי) .צפוי ,שרב הזמן יהיה
אתר האחסון ריק מקונדנסט.
באתר שני מתחמים:
מתחם האחסון:
במתחם האחסון מתוכנן מיכל אחסון אחד בנפח של  10,000מ"ק שיוצב במאצרה מרובעת בנפח כולל של
כ 18,000-מ"ק( .נפח גדול בהרבה מ 110%מנפח המיכל הנדרש)
מידות המאצרה:
אורך ורוחב המאצרה (מאצרה ריבועית בקירוב כאשר חלק מהפינות מעוגלות) כ 46.8-מטר.
גובה המאצרה :כ 8.65-מטר בממוצע
שטח פני המאצרה:
בשל הפינות המעוגלות ,חושב באמצעות אוטוקאד שטח פני המאצרה ונמצא כי הוא  2,133מ"ר.
המתחם התפעולי:
המתחם התפעולי נמצא במרחק של כ 150מטר ממיכל האחסון .המתחם כולל אמצעים תפעוליים שנועדו
לאפשר את תפעול האתר באופן מיטבי ובטיחותי (כגון :מערך כיבוי אש ,חשמל ,בקרה וכיו"ב) וכן 3
עמדות למילוי מיכליות.
משטח הטעינה למיכליות ייבנה כמשטח אטום ,בכל עמדה תותקן תעלת איסוף למקרה של שפך אשר
תפנה כל שפך לבור הניקוז ,באמצעות תעלה מחברת שהיא תת-קרקעית.
בור הניקוז מתוכנן לאיסוף שפך בקיבולת של כ 10-מ"ק.
בור הניקוז הינו תת קרקעי וסגור.
מידות התעלות לאורך משטחי הטעינה:
אורך כל תעלה כ 12מטר
U.S Department of Commerce, Technology Administration, National Institute of Standards and 1
)Technology: NISTIR 6546 (November 2000

רוחב כל תעלה כ 40-ס"מ.
התעלות ייבנו בשיפוע כאשר העומקים צפויים לנוע בערך בין  20ל 30סמ.
תרשים המתחם מוצג באיור :2

גשר צנרת

תעלות איסוף

איור  – 2תרשים האיזור התפעולי
בנוסף קיים במתחם זה מיכל גדול שישמש מאגר מים לכיבוי אש .המתחם יכיל משאבות לכיבוי אש וקצף
על פי דרישות כב"ה.
במקום מיכל סולר בנפח  9מ"ק לצורך תפעול הגנרטורים .המיכל יוצב במאצרה .מיכל בנפח זה אינו חייב
בבדיקת תרחיש ייחוס ,בהתאם למפורט בנספח ב' במדיניות מרחקי הפרדה ( חומרים מסוכנים עבורם יש
לבחון תרחיש ייחוס) ,אלא רק מכמות של  200,000ק"ג.

 2.2רצפטורים ציבוריים בקרבת אתר האחסון
רצפטור ציבורי על פי הגדרת המשרד להגנת הסביבה במסמך המדיניות הינו שימוש או ייעוד ,קיימים או
מתוכננים ,המשמשים או מתוכננים לשהיית אוכלוסיה ,לרבות מגורים ,מסחר קימעונאי ,משרדים משרתי
קהל ,מוסדות ציבוריים לפי הקבוע בחוק התכנון והבניה ,תיירות ,מקומות בילוי ,אולמות שמחה /גני
אירועים ,אזורים בהם קיימת שהייה אינטנסיבית של אוכלוסייה בשטחים ציבוריים פתוחים ופארקים
למעט שבילי מטיילים ושצ"פים סביב או בתוך אזור תעשייה השייכים לאזור התעשייה ,שימושים
הכוללים אחד מכל אלה וכן מגרשי החניה שלהם וכל שימוש נוסף שיקבע הממונה .מתקני תעשייה אינם
נכללים בהגדרת רצפטור ציבורי ,לרבות חנויות מפעל ,מסעדות פועלים באזורי תעשייה ,מרכזי מבקרים
במפעלים .בנוסף ,לא ייחשבו לרצפטורים ציבוריים מוסדות חירום ותחנות דלק.
הרצפטורים הציבוריים הקרובים ביותר לאתר האחסון בחגית הם:

הקרוב ביותר הינו מושב אליקים המרוחק כ 1.8-ק"מ ממנה .הישוב ממוקם צפון מזרחית לתחנה כמוצג
באיור  .3מדרום לחגית רמות מנשה במרחק של כ  2.4ק"מ .ממערב לאתר חגית ממוקמים הישובים בת
שלמה ועופר במרחק של  4ק"מ ו 5.6-ק"מ בהתאמה.

איור  :3רצפטורים ציבוריים בקרבת תחנת אחסון קונדנסט חגית

 .3הבדיקה הנדרשת לפי מדיניות מרחקי הפרדה ממקורות סיכון נייחים
מדיניות מרחקי הפרדה ממקורות סיכון נייחים מפורסמת בחוזר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ונועדה
להפחית סיכונים לציבור כתוצאה מעיסוק בחומרים מסוכנים .על פי המדיניות ,בכל מצב תכנוני בו יהיה
עיסוק בחומרים מסוכנים נדרש לבחון אילו מרחקי הפרדה נדרשים בהתאם לחומרים המוחזקים ולאופי
הפעילות ואופן אחזקת החומרים.
בהתאם למדיניות ,עיסוק בחומרים המופיעים בנספח ב' למדיניות חייבים בחישוב תרחיש ייחוס .בדיקה
של החומרים המפורטים בנספח ב' מעלה כי מפורטים בו חומרים דומים לקונדנסט (נפט גולמי ותזקיקיו).
על פי דרישת המשרד להגנת הסביבה ,עבור נוזל דליק נדרש לחשב את שטף החום הנוצר משלולית
בוערת) (Pool fireששטחה כשטח המאצרה או פתח בור האיגום (והתעלות המובילות אליו)
הרלוונטיים .במקרה של כמות קטנה של חומר ביחס לשטח או במקרה שאין מאצרה ,יש לקחת את
השטח הכי גדול שהתוכנה מתירה.
במקרה של תזקיק נפט המאוחסן במיכל הקבוע במאצרה ,נדרש לחשב את שטף הקרינה הנוצר משלולית
בוערת ( )pool fireהמחושב על פי מתודת ה.NIST
בהתאם ,התרחיש הראשון שיבחן הוא:
תרחיש א :אירוע במכל האחסון ומאצרה מלאה בוערת  :הלהבה של הנפט הגולמי ושל תזקיקיו
מאופיינת בחלוקה לשלושה חלקים (ראו איור :)4

הלהבה הנראית/המאירה ,אזור הלהבה אפופת העשן בעלת קרינה תרמית מופחתת עקב מיסוך העשן
ואזור העשן עצמו (ללא להבה)
הסיכון לרצפטורים ציבוריים הנבחן הוא הקרינה התרמית הנפלטת מן המאצרה הבוערת :מן הלהבה
הנראית ומאזור הלהבה אפופת העשן .עוצמת הקרינה מהשלולית הבוערת המורגשת בתחומי הרצפטור
הציבורי מושפעת ,בין היתר ,מממדי הבעירה ,מן המרחק של הרצפטור הציבורי משפת המאצרה הבוערת
ומזווית הראייה בין הרצפטור הציבורי ללהבות .ומסוג החומר הבוער ותכונותיו.

איור  :4איור סכימטי של שריפת דלק
מאחר ומתודולוגיה זו מתאימה לחישוב רק עבור מאצרות גדולותThermal Radiation from :
" ,"Large Pool Firesנעשה בה שימוש לצורך חישוב מרחקי הפרדה עבור המאצרה של מיכל האחסון,
אולם היא אינה מתאימה לתרחישים אפשריים באתר התפעול כפי שיפורט להלן.
כמו כן כתוב במסמך המדיניות :במקרים בהם מתבצעת פריקה או טעינה של נוזלים או גזים דחוסים בין
מיכליות למיכלי אחסון נקבע תרחיש שונה ,המתבסס על פריצה בכל שטחי החתך של הצינורות או
המחברים המשמשים לפריקה וטעינה.
בהתבסס על הנחיות והנחות אלו יחושבו לאתר התפעול התרחישים הבאים:
תרחיש ב :אירוע באזור טעינת מיכליות כביש  :תרחיש של פריצת חומר בכל שטח החתך של
הצינורות המחברים את המיכל למיכלית הכביש .התרחיש מדמה מיכלית מלאה .לאחר שמולאה החלה
לסוע וחלה קריעה בכל שטח חתך הצינור.
נפח האחסון במיכלית מחולק לתאים כאשר נפח מירבי של תא הוא  10מ"ק ( 10,000ליטר) .על כן,
התרחיש יהיה גלישה של חומר מתא מקסימלי במיכלית .החומר יגלוש לתעלות האיסוף עד שיגיע לבור
האיגום .התרחיש יידמה שלולית בוערת בתעלות האיסוף.
תרחיש ג :אירוע בצנרת קונדנסט עילית  :באתר צנרת המוליכה קונדנסט בתוך שטח האתר בין רכיבי
הציוד השונים .רוב הצנרת טמונה אולם חלקה עילית ומותקנת על גשרי צנרת .הנפח המירבי הכלוא בין 2
ברזי ניתוק הוא  10מ"ק אולם מרבית הנפח זורם בצנרת טמונה .הצנרת המוליכה קונדנסט ממיכל האחסון
לעבר איזור הניפוק למיכליות נמצאת מתחת לקרקע ועולה באתר התפעולי (ראה מיקום באיור  ,)2מתת
הקרקע על גשר הצנרת .משם הצנרת עוברת עד לאיזור טעינת המיכליות ולרכיבי ציוד שונים.
כאמור ,הנפח המירבי הכלוא בין שני ברזי ניתוק סמוכים הוא  10מ"ק ,אולם כאמור רוב הצנרת מוטמנת
והנפח הכלוא בחלק העילי הוא  2מ"ק בלבד (לא סביר שקונדנסט יעלה מהצנרת התת-קרקעית ללא
שאיבה).

למעט באיזור הטעינה והפריקה עצמו ,אין איסוף של שפך מתחת לכל רכיבי הצנרת ולכן בתרחיש נבחן
שטח שלולית מקסימלי.
יחושב תרחיש של כשל ברכיב צנרת וגלישת  2מ"ק ( 2,000ליטר) קונדנסט ליצירת שלולית בשטח
מקסימלי .יחושב שטף החום מהשלולית הבוערת.
נקודת קצה :המשרד להגנת הסביבה קבע כי עבור תכנון יידרש ערך מחמיר לצורך הגנה על בריאות
הציבור .במקרה של בריכת אש ,הציבור והסביבה חשופים לקרינת חום.
נקודת הקצה לצורך תכנון נקבעה כ 1.6-קילוואט למ"ר.
נקודת הקצה במצב קיים נקבעה כ 5-קילוואט למ"ר
מאחר והמתחם הוא בשלבי תכנון נדרש לשמור טווח סיכון לפי  1.6קילוואט למ"ר.

 .4חישוב תרחיש הייחוס
 4.1בחירת חומר מייצג
הקונדנסט הינו תערובת פחמימנים במצב צבירה נוזלי והוא תוצר נלווה הנוצר בהליך ההפקה והטיפול בגז
הטבעי .הקונדנסט מופק מהבארות ומוזרם יחד עם הגז הטבעי עד למתקן הטיפול ,על גבי האסדה בים ,בו
הוא מופרד מהגז .מהאסדה הקונדנסט מובל בצנרת כמתואר בהקדמה.
בהתבסס על ההשלמות לתסקיר ההשפעה על הסביבה בתמ"א /37ח (פרקים ג'-ה') מנובמבר  ,2013נלקח
 n-pentaneכחומר המייצג תרחיש מחמיר לחישוב השפעות הקונדנסט ,זאת בהתאם להערות המשרד
להגנת הסביבה לתסקיר.
חישוב מרחק הפרדה הנדרש יחושב בפרק הבא.

 4.2תוצאות חישוב תרחישי הייחוס
 4.2.1תרחיש א :מאצרה מלאה בוערת
לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה ,שטף החום המתקבל ברצפטור הציבורי ( )qtotיחושב כסכום של
שטף החום המתקבל מהלהבה הנראית ושטף החום המתקבל מהלהבה אפופת העשן:

 F1,2 visו - F1,2 obscured -הם מקדמי הראייה בין הרצפטור הציבורי ללהבה הנראית וללהבה אפופת העשן,
בהתאמה.
מקדמי הראייה מחושבים מתוך טבלה  4במסמך  NISTהמצורפת כנספח  1למסמך זה.
כאשר-
 -Sמרחק נדרש עד לרצפטור הציבורי
 -Wרוחב חזית הלהבה ,במקרה זה הישוב אליקים נמצא צפון מזרחית למאצרה באופן שרוחב חזית
הלהבה לרצפטור מאליקים הוא בקירוב טוב רוחב המאצרה.
W=46.8m

 -Hגובה הלהבה .ערך זה ייקבע בנפרד כ  Hvisוכ  Hobscuredוישמש לקביעת
בהתאמה.

vis

 F1,2ו -F1,2obscured

להלן דרך החישוב:
גובה להבה גלויה :Hvis
מכיוון שפנטן אינו מופיע בטבלה מס'  1שבמסמך ההנחיות ,החישוב נעשה באופן הבא-

הוא ההספק הכללי הנפלט מן הדליקה על פי טבלה מספר  1שבדוח ה.NIST-
כאשר
עבור פנטן 5700 kW/m2
)נציין כי עבור נפט גולמי הערך הוא  1900 kW/m2וניתן לראות כי הבחירה בפנטן היא בחירה מחמירה
יותר).
בהתאם גובה הלהבה הנראת:
Hvis=36.48m
גובה להבה אפופת עשן :Hobs
לצורך חישוב הלהבה אפופת העשן נחשב ראשית את גובה הלהבה הכוללת

עבור מאצרה ריבועית יעשה שימוש בקוטר אקוויוולנטי
שטח המאצרה (בחישוב על ידי תוכנת אוטוקאד)  2,133מ"ר ומכאן
D= 52.1m
עבור פנטן נלקח מטבלה  1של  NISTושווה ( 0.126ק"ג\מ"ר\שניה) (נציין שגם במקרה זה הערך
עבור נפט גולמי נמוך הרבה יותר –  0.045ק"ג\מ"ר\שניה).
בהתאם
Hf=82.6m
לכן מתוך כלל הלהבה גובה הלהבה אפופת העשן נוריד את גובה הלהבה הגלויה ונקבל:
Hobscured = 46.1m

לצורך השימוש בטבלה למציאת מקדמי הראיה נדרש היחס .H/W
עבור הלהבה הנראת H/W=0.78
עבור הלהבה אפופת העשן H/W=0.99
 Sהוא המרחק בין המאצרה לרצפטור הציבורי ,אנו מחפשים את המרחק בו הסיכון הוא קביל ,כלומר,
ששטף החום בו הוא  1.6קילוואט/מ"ר.
שטף החום מחושב כאמור באמצעות הנוסחאות הבאות :
qtot= qvis + qobscured
𝑊𝑘𝑞𝑣𝑖𝑠 = 0.6 ∗ 𝐹1,2 vis ∗ 100
𝑚2

𝑊𝑘𝑞𝑜𝑏𝑠𝑐𝑢𝑟𝑒𝑑 = 0.6 ∗ 𝐹1,2 obscured ∗ 25
𝑚2

על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה ,כאשר הרצפטור הציבורי הקרוב ביותר מצוי במרחק של פחות
מכפלים קוטר המאצרה (או ,במקרה של מרובע – כפלים הצלע הגדולה) ,יש להכפיל ב –  1.5את ערך
מקדם הראייה עבור הלהבה המאירה בלבד ,על מנת להתחשב בהטיית הלהבה ע"י רוח .בכל מקרה
אחר ,המקדם יהיה .1.1

על כן נשנה את הנוסחה למציאת שטף החום של הלהבה הנראית:
𝑊𝑘𝑞𝑣𝑖𝑠 = 0.6 ∗ 1.1 ∗ 𝐹1,2 vis ∗ 100
𝑚2

את  Sנמצא באמצעות תהליך של ניסוי וטעייה .
נמצא כי עבור המרחק )S/W=3.7( S=173 m
F1,2 vis=0.01822
F1,2obs=0.0227
ובהתאם
qvis=1.202kW/m2
qobs=0.34 kW/m2
qtot= qvis+ qobs=1.54 kW/m2
(עבור  - S/W = 3.6מרחק של  168.5מטר ,התקבל שטף חום של  1.638קילוואט/מ"ר)
כלומר במרחק  173מטרים ממאצרת הקונדנסט שטף החום הינו קביל לתכנון.
מאחר והרצפטור הציבוי הקרוב ביותר נמצא במושב אלייקים ,מרחק של  1.8ק"מ מהמאצרה ,הרי
שהסיכון שמטיל אתר האחסון של קונדנסט בחגית הינו קביל.
 4.2.2תרחיש ב :שלולית בוערת בתעלות האיסוף
נפח האחסון המירבי בתא במיכלית הוא  10מ"ק .על כן ,התרחיש יהיה גלישה של  10מ"ק קונדנסט
לתעלות האיסוף ועד שיגיע לבור האיגום .התרחיש יידמה שלולית בוערת בתעלות האיסוף.
במקרה המתואר ,לא סביר שנוזל יתלקח ויבער בבור הניקוז שהוא כאמור סגור.
במקרה של שפך קונדנסט ,תיתכן הצתתו בתעלות הניקוז .שריפה שלא תוכל להימשך בבור הסגור מחוסר
חמצן ומימלא ,גם לא תגרום לשטף קרינה מחוץ לבור.

על כן ,נחשב אירוע של שלולית בוערת בתעלות האיסוף.
על פי הנחיות הספר הצהוב,Yellow book, Methods for calculation of physical effects ,
כאשר יחס אורך/רוחב תעלה גדול מ ,2-משתמשים בנוסחה הבאה לחישוב קוטר אקיוולנטי:
𝑉4

D = √𝜋б
 – Vנפח הנוזל []m3
 – бעומק התעלה []m
במקרה זה -
 10 – Vמ"ק – מאחר והתא הגדול ביותר במיכליות הכביש הוא  10מ"ק.
 – бעומק התעלה משתנה בין  20-30ס"מ ,נילקח ערך ממוצע [ 0.25מ'].
לכן הקוטר האקיוולנטי הוא-
D = 7.1 m
תוצאות התרחיש בתוכנת האלוהה מצורפות כנספח .2
להלן טווחי הסיכון שהתקבלו:
שם החומר והתרחיש
n-pentane

2

) PAC 2 (1.6 kw/m
 51מטר

2

) PAC 3 (5 kw/m
 28מטר

 4.2.3תרחיש ג :גלישת קונדנסט ממחבר או ברז לאורך הצנרת העילית
גלישת  2מ"ק קונדנסט כמתואר לעיל.
באירוע זה נוצרת שלולית מקסימלית של  400מ"ר .השלולית בוערת למשך  26שניות.
תוצאות התרחיש בתוכנת אלוהה מצורפות כנספח .3
להלן טווחי הסיכון שהתקבלו:
שם החומר
 ,n-pentaneדליפה של  2מ"ק

2

) PAC 2 (1.6 kw/m
 155מטר

2

) PAC 3 (5 kw/m
 88מטר

 .5סיכום
באתר חגית מתוכנן אחסון קונדנסט למצבי חירום בלבד .בהתבסס על ההשלמות לתסקיר ההשפעה על
הסביבה בתמ"א /37ח (פרקים ג'-ה') מנובמבר  ,2013נלקח  n-pentaneכחומר המייצג תרחיש מחמיר
לחישוב השפעות הקונדנסט.
במקום מתוכנן אחסון הקונדנסט במיכל יחיד בקיבול של  10,000מ"ק .המיכל יוצב במאצרה מרובעת.
חישוב מרחק ההפרדה הנדרש מאחסון כזה הוא על פי מדיניות המשרד להגנת הסביבה חישוב שטף החום
הנפלט ממאצרה בוערת של החומר הנ"ל ,כאשר מחשבים הן את השטף הנפלט מהלהבה הגלויה והן את
השטף הנפלט מהלהבה אפופת העשן ,לפי הנחיות המשרד אשר מתבססות על מסמך של מכון הNIST
ואף מחמירות עליו .מרחק ההפרדה בתכנון הנדרש ממאצרת אחסון הקונדנסט באתר חגית קטן מ173-
מטרים.
באזור הטעינה והפריקה של מיכליות ,מתוכננות תעלות איסוף המנקזות כל שפך לבור איסוף תת-קרקעי
סגור .על כן חושב תרחיש של שלולית בוערת משטח תעלות האיסוף .הטווח שהתקבל עבור תרחיש זה
עומד על מרחק הפרדה נדרש של  51מטרים למטרות תכנון .יש לציין כי החישוב בתוכנת האלוהה מדמה
שריפה במשך  22דקות .מאחר והתעלות מצויות בשיפוע ,לא סביר כי אירוע כזה יארך יותר מכעשר
דקות .על כן התוצאה שהתקבלה היא מחמירה.
תרחיש נוסף שנבחן הוא דליפת קונדנסט מברז או מחבר בצנרת.
הצנרת מאובזרת בברזי ניתוק אשר במקרה של דליפה מפסיקים אוטומטית ומיידית את הזרמת הגז.
המקטע הגדול ביותר האפשרי באתר זה (אתר האחסון ואתר התפעול) מכיל  10מ"ק .מאחר ורב הצנרת
היא תת-קרקעית והיא עולה אל גשר הצנרת רק במרחק של עשרות מטרים ממקום טעינת המיכליות,
סביר כי רק נוזל שנמצא כבר בצנרת העילית ישפך במקרה של שפך .הנפח המקסימלי האפשרי הוא 2
מ"ק.
משך אירוע זה ,בשל התפשטותו של החומר על שטח מקסימלי הינו קצר ביותר ואורך כ 26שניות .טווח
הסיכון שנדרש לשמור בתרחיש זה הוא  155מטרים למטרות תכנון.
מאחר והרצפטור הציבורי הקרוב ביותר לשוחה מצוי במרחק של כ 1,800 -מטרים ,הרי שאתר האחסון
קביל לפי מדיניות המשרד להגנת הסביבה.

 .6נספחים
 .1טבלה  4ב NIST:-זויות ראייה לחזית אש ישרה
 .2פלט אלוהה שלולית בוערת בתעלות הניקוז  +הדמיית טווח הסיכון
 .3פלט אלוהה שלולית מקסימלית בוערת ממקטע של  2מ"ק  +הדמיית טווח הסיכון

נספח :1

2 נספח
SITE DATA:
Location: HAIFA, ISRAEL
Building Air Exchanges Per Hour: 0.41 (unsheltered single storied)
Time: July 1, 2018 1200 hours DST (user specified)
CHEMICAL DATA:
Chemical Name: N-PENTANE
CAS Number: 109-66-0
Molecular Weight: 72.15 g/mol
PAC-1: 3000 ppm PAC-2: 33000 ppm PAC-3: 200000 ppm
IDLH: 1500 ppm LEL: 14000 ppm
UEL: 78000 ppm
Ambient Boiling Point: 36.1° C
Vapor Pressure at Ambient Temperature: 0.68 atm
Ambient Saturation Concentration: 675,049 ppm or 67.5%
ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)
Wind: 3 meters/second from w at 10 meters
Ground Roughness: urban or forest
Cloud Cover: 5 tenths
Air Temperature: 25° C
Stability Class: D (user override)
No Inversion Height
Relative Humidity: 50%
SOURCE STRENGTH:
Burning Puddle / Pool Fire
Puddle Diameter: 7.1 meters
Puddle Volume: 10000 liters
Initial Puddle Temperature: Air temperature
Flame Length: 20 meters
Burn Duration: 22 minutes
Burn Rate: 279 kilograms/min
Total Amount Burned: 6,217 kilograms
THREAT ZONE :
Threat Modeled: Thermal radiation from pool fire
Red : 28 meters --- (5.0 kW/(sq m) = 2nd degree burns within 60 sec)
Orange: 51 meters --- (1.6 kW/(sq m))

:3 נספח
SITE DATA:
Location: HAIFA, ISRAEL
Building Air Exchanges Per Hour: 0.41 (unsheltered single storied)
Time: July 1, 2018 1200 hours DST (user specified)
CHEMICAL DATA:
Chemical Name: N-PENTANE
CAS Number: 109-66-0
Molecular Weight: 72.15 g/mol
PAC-1: 3000 ppm PAC-2: 33000 ppm PAC-3: 200000 ppm
IDLH: 1500 ppm LEL: 14000 ppm
UEL: 78000 ppm
Ambient Boiling Point: 36.1° C
Vapor Pressure at Ambient Temperature: 0.68 atm
Ambient Saturation Concentration: 675,049 ppm or 67.5%
ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)
Wind: 3 meters/second from w at 10 meters
Ground Roughness: urban or forest
Cloud Cover: 5 tenths
Air Temperature: 25° C
Stability Class: D (user override)
No Inversion Height
Relative Humidity: 50%
SOURCE STRENGTH:
Burning Puddle / Pool Fire
Puddle Area: 400 square meters
Puddle Volume: 2000 liters
Initial Puddle Temperature: Air temperature
Flame Length: 43 meters
Burn Duration: 26 seconds
Burn Rate: 47 kilograms/sec
Total Amount Burned: 1,243 kilograms
THREAT ZONE :
Threat Modeled: Thermal radiation from pool fire
Red : 88 meters --- (5.0 kW/(sq m) = 2nd degree burns within 60 sec)
Orange: 155 meters --- (1.6 kW/(sq m))

תנ"ס יבשתי #5
נספח 6.7

תכנית סקר הידרוגיאולוגי

תכנית סקר הידרוגיאולוגי לשלב ההקמה
פרויקט פיתוח לוויתן – אתר חגית
עדכון – 19.8.2018

 .1מבוא
מסמך זה מהווה תכנית לסקר הידרוגיאולוגי לשלב ההקמה של אתר אחסון קונדנסט
בחירום במסגרת פרויקט פיתוח לוויתן .התכנית נערכה כמענה לדרישות תמ"א /37ח,
בהתאם לנספח ההנחיות להכנת התנ"ס.

 .2רקע
אתר אחסון קונדנסט בחירום הוא חלק מהמערך היבשתי להולכת קונדנסט מיוצב
מאסדת ההפקה ותכליתו אחסון קונדנסט בחירום .אתר זה ממוקם במתחם שיועד לו
ע"פ תמ"א /37ח ,ממזרח לתחנת הכוח חגית ומדרום לרצועות צנרות הגז הטבעי
והדלקים .באתר מתוכננים שני מתחמים :אזור אחסון ואזור תפעול  -תרשימים 2 ,1
א,ב.
אזור האחסון  -יוקם מיכל אחסון בנפח של כ 10,000-מ"ק ,השטח יהיה בממדים של
כ 80X66-מ' .פני הקרקע הקיימים בשטח בו מתוכננת הקמת אתר האחסון ,משופעים
דרומה ונמצאים במדרון המתחיל ברום  182מטר ומסתיים ברום  193מטר בחלקו
העליון .העבודות המתוכננות כוללות :חפירה ,חישוף ,חציבה והידוק לרום של כ182-
מ' מעל פני הים בצדו המערבי של האתר ועד לכ 184-מ' מעל פני הים בצדו המזרחי
של האתר .כנגזר ,עומק החפירה יהיה בין  10מ' לכ 1-מ' .באזור זה תיבנה מאצרה
במפלס נמוך מפני השטח הטבעיים ,תחתית החפירה המתוכננת היא ברום של  176מ'
(תרשים  .)3בצמוד לאזור האחסון ומדרום לו יוקם אתר עירום עודפי חפירה זמני,
בממדים של כ  30X52מ'.
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אזור התפעול  -הינו שטח בגודל של כ 63x100-מ' ולא מתוכננות בו עבודות חפירה.
ה שטח המתוכנן נמצא במדרון משופע דרומה אשר חלקו התחתון מצוי בגובה של כ-
 174מ' וחלקו העליון כ 180-מ' מעל פני הים .העבודות המתוכננות כוללות :חישוף,
מילוי והידוק לרום של כ 181-מ' מעל פני הים בצדו הצפוני של האתר ועד לכ 180-מ'
מעל פני הים בצדו הדרומי של האתר .בשלוש פאות של המשטח ,יוקם קיר תומך
בשיטת קרקע משוריינת.

 .3מטרת המסמך
מטרת מסמך היא לבחון את סוגיית הפגיעה הפוטנציאלית בזרימה התת-קרקעית
באזור כתוצאה מעבודות העפר והחציבה המתוכננות ,לבחון את סכנותיה (ככל
שקיימות) ,ולהציע תכנית ניטור על בסיס נספח ההנחיות להכנת התנ"ס של תמ"א
/37ח ,סעיף  4.4.3.2המובאות להלן :
"בתאי שטח ( 202 ,200אתר חגית) יערך סקר הידרוגיאולוגי מפורט ברדיוס של  500מ'
מהמתקן .הסקר יכלול ביצוע קידוחים לאיתור מפלסי מי התהום הרדודים והתקנת צינורות
תצפית למעקב אחר המפלסים ,להערכת הסיכון למאזן מי התהום בעקבות פגיעה במובילי
מים בתת הקרקע .המעקב יתבצע כל זמן שמתבצעות עבודות מתחת לפני השטח הטבעיים
ויימשך שנה או עד סוף השנה ההידרולוגית העוקבת לאחר סיום ביצוע עבודות אלו ,המאוחר
מביניהם .במידה שתיגרם פגיעה באקוויפר המילוי של המעיינות ובתי הגידול הלחים ,כתוצאה
מביצוע התכנית ,יוסדר ממשק פיצוי אקולוגי-הידרולוגי שיחדש את משטר הזרימה בכמויות
ובאיכויות המתאימות .כל זאת בתיאום ובאישור רט"ג ורשות הניקוז".

 .4רקע הידרוגיאולוגי
שטח המתקן המתוכנן נמצא על גבי תשתית סלעי גיר קרטוני וקרטון גירי עם אופקי
עדשות צור של תצורת עדולם ) (Eaמגיל איאוקן תחתון השייכים לחבורת עבדת
(תרשימים  .)5,4יחידה זו הינה בעלת מוליכות הידראולית נמוכה ונחשבת במרבית
האזורים כיחידה אקוויטרדית עד אקוויקלודית ועובייה מגיע עד לכ 150-מ' .יחד עם
זאת ,זרימת מים מתאפשרת ביחידה זו על בסיס מערכות סידוק ובאזור זה השכבה
מזינה את המעיינות השעונים הקטנים הנובעים בסביבה.
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מצפון לשטח המתקן נמצא מחשוף של תצורת עין זיתים ) (Kuezמגיל סנון השייך
לחבורת הר הצופים .תצורה זו בנויה בעיקר מסלעי קרטון ,עובייה בין  75עד  300מ'
והיא בעלת מוליכות הידראולית נמוכה מאד.
מצפון מערב לאזור העבודה נמצא מחשוף של תצורות ע'רב וטקיה ) (KTtgמגיל פלאוקן
(חבורת הר הצופים) .יחידה זו בנויה סלעי חוואר וקרטון בעובי של  60-170מ' והינן
בעלות מוליכות הידראולית נמוכה מאד .היחידה חשופה גם במעלה נחל תות ונחל
בודד.
באזור קיימים  4מעיינות מתוכם  2בקרבה יחסית למתקן המתוכנן ,אם כי אף הם מצויים
מחוץ לרדיוס של  500מ' שנקבע בהנחיות התמ"א (תרשים  .)6בטבלה להלן מובאים
נתונים המעיינות ,על סמך מפה וסיור שטח .יש לציין כי אף אחד מהמעיינות אינו מנוטר
ע"י השירות ההידרולוגי ,לפיכך אין בנמצא נתונים על המיקום המדויק או כימות של
השפיעות.
טבלה  :1מעיינות קיימים בקרבת אזור העבודה

שם המעיין*

נ"צ

מרחק מהמתקן
(מ')

רום נביעה
(מ')

עין תות -
נביעה ראשית

204931/724614

 600מ'

+ 153

עין חגית

204338/725007

 600מ'

+158

בריכת עין תות

203796/724116

 1,625מ'

עין קטינה

203575/724984

 1,200מ'

+118

+148

תיאור
נביעה בנחל
תות מתחת
ללולים בתוך
סבך פטל
מיקום על סמך
מפה .אין סימני
נביעה בשטח
בריכה עגולה
במורד נחל תות
בסמוך לכביש
הגישה לתחנה
נביעה בערוץ
בגבול המערבי
של אתר חגית.
על סמך מפה.

מעיין נוסף ,עין יואח ,נמצא כ 840-מ' ממזרח למתקן אולם הוא מצוי הרחק במעלה
הזרימה ואינו יכול להיות מושפע בשום אופן מעבודות באזור חגית.
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עין קטינה מצויה במרחק רב מאזור העבודה ובמיקום יחסית גבוה ,בקו ישר מערבה
משטח המתקן המתוכנן .מדובר בנביעה קטנה ,עונתית ,אשר נובעת ככל הנראה רק
בשיא החורף ,ומקבלת את עיקר ההזנה ישירות מהרכס שמצפון לה .בהתחשב בכיווני
הזרימה הסבירים באקוויטרד האיאוקן ,לא סביר שנביעה זו מוזנת באופן כלשהו
מהשטח בו מתוכננות העבודות.
הנביעות של עין תות  -נביעה ראשית (תרשים  )7ובריכת עין תות (תרשים  )8מצויות
באפיק הראשי של נחל תות .ייתכן ובין שתי נביעות אלו קיימות מספר נביעות משניות
נוספות (ככל הנראה באזור החורשה) אולם קשה לזהותן .הנביעה הראשית של עין
תות שופעת כל השנה ואילו בריכת עין תות אשר במורד מתייבשת בקיץ .בין המתקן
בחגית לבין נביעות אלו קיים רכס משני עליו נמצאת הגדר הדרומית של תחנת הכח
והלולים (תרשים  .)9רכס זה יוצר הפרדה ברורה בזרימה העילית בין שתי הנקודות
וייתכן שגם יוצר הפרדה הידראולית בתת הקרקע .בכל אופן ,סביר להניח כי עיקר
ההזנה של הנביעות בנחל תות מגיעות מזרימת בסיס לאורך הנחל ומקבלות תרומה
משנית מסלעי האיאוקן ,אולם מאזורים גבוהים יותר במעלה הרכס במזרח (מכיוון
צומת אליקים) ולא מאזור התחנה המתוכננת.
לשם דיוק ,שורטט תחום אגן הניקוז של עין תות ובריכת עין תות וחושב שטחו (תרשים
 .)10שטח אגן הניקוז של עין תות הוא כ 4500-דונם ,ואגן הניקוז של בריכת תות הוא
כ 5700-דונם .האגן משתרע עד אזור מושב אליקים ,וכולל בתוכו אזור תעשיה המצוי
בבנייה ובסיס צבאי בהם יכולים להתבצע עבודות ופיתוח ,ככל הידוע לנו ללא ניטור
הידרולוגי ,שהם בעלי פוטנציאל להשפעה על המעיינות בנחל תות (תרשים .)11
מניתוח אגן הניקוז ניתן לראות שאתר האחסון בפרויקט ,בו מתבצעת החפירה ,שטחו
כ 5-דונם ,ואזור החפירה העמוקה ,בה תמוקם המאצרה ,קטן אף יותר ,כ 2.2-דונם .על
כן השפעתם על נגר עילי וחלחול מים ,במידה וקיימת ,תהיה ככל הנראה זניחה .כמו
כן ,אתר הפרויקט ממוקם באגן ניקוז נפרד מהאגן המזין את עין תות ובריכת עין תות,
ועל כן לא צפויה השפעה על השפיעה במעיינות נחל תות.
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למיטב הבנתנו ,המעיין היחידי העלול להיות מושפע באופן כלשהו מהעבודות
המתוכננות הוא מעין חגית (תרשים  .)12מדובר בנביעה קטנה מאד ,אשר נובעת ככל
הנראה רק בשיא החורף ומתייבשת בקיץ .בסיור שטח לא ניתן היה לזהות את הנביעה
או אפילו שרידים של מים בפני השטח .רום הנביעה על פי המפה הוא  158מ' מעל פני
הים .תחתית החפירה הצפויה באזור האחסון היא בעומק  176מ' ,כלומר כ 18-מ' מעל
הנביעה .להערכתנו החתך הרווי המזין את הנביעה הוא בעובי מטרים בודדים,
הנמצאים ממש בסמיכות לרום  158מ' (אחרת הנביעה לא היתה מתייבשת בקיץ) .לכן,
הנחת העבודה היא שגם מעין חגית לא צפוי להיפגע מהעבודות .שאר המעיינות
המוזכרים נובעים ברומים שהם נמוכים ביותר מ 20-מ' מתחתית החפירה המירבית
המתוכננת ולכן גם במקרה של הנחה מחמירה ,לפיה בכל זאת מתקיימת הזנה מסוימת
מאזור האחסון המתוכנן לחלק מהנביעות ,הרי שעבודות החפירה לא צפויות לחדור
לח תך הרווי המזין את הנביעות במורד ולא צפויות לפגוע בעורקי הזנה של המעיינות.
חשוב לציין כי באגן זה נמצאת גם חווה חקלאית אשר הפעילות המתבצעת בה אינה
מבוקרת ועלולה להיות לה השפעה על המעיין.
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 .5תוכנית ניטור מוצעת
ע"פ הבחינה והניתוחים לעיל ,הסבירות לפגיעה במעיינות היא נמוכה .אע"פ כן ,בשל
בקשת רט"ג לבצע בדיקות בטווח רחב יותר ממה שהוגדר ע"פ דרישות תמ"א /37ח
(כאמור בנספח ההנחיות להכנת תנ"ס) ,מובאת להלן הצעה לתוכנית ניטור למעקב
אחר המפלסים השעונים בשטח הפרויקט ומסביב לו.
התוכנית מבוססת על ביצוע של קידוחי תצפית בעלי ניטור רציף ,במעלה הנביעות,
ואיסוף נתוני המפלסים לצורך הכנת דוחות תקופתיים ,בכדי שניתן יהיה לזהות ירידה
קיצונית במפלס המים השעונים .נתוני הקידוחים המוצעים מובאים להלן:
טבלה  :2פרטים של קידוחי ניטור מוצעים (תרשים )13
ייעוד

מס'

שם

נ.צ.

רום קרקע
(מ')

1

COND-PZ-1

204797/725548

+190

עומק
קידוח
(מ')
20

קידוח בקרה

2

COND-PZ-2

204877/725375

+182

32

ניטור אזור

3

COND-PZ-3

204633/725176

+171

21

ניטור עין חגית

4

COND-PZ-4

204980/724905

+165

15

ניטור עין תות

החפירה/חציבה

קידוח מס'  1בטבלה לעיל ישמש כקידוח בקרה (רפרנס) לטובת ייחוס למצב הטבעי
שאינו מושפע מעבודות המתוכננות ,וממוקם במעלה מעין תות ומתחום העבודות.
פרטים על הקידוחים המוצעים
הקידוחים ייקדחו בקוטר " 4-5ב"יבש" ללא שימוש בנוזלי קדיחה .הקדיחה תסתיים כ-
 5מ' מתחת למפלס מי תהום או ברום  150מ' ,המוקדם מביניהם .בכל קידוח יותקן
צינור  PVCבקוטר " 2עם קטע מסננת באורך של  1-2מ' וחריצים של  1מ"מ .הצורך
בהתקנת מעטפת חצץ ייבחן ע"פ דוגמאות המטחן ויציבות הקדח .במקרה הצורך יוחדר
חצץ  2-4מ"מ .סכמה עקרונית של קידוח תצפית (דוגמה של קידוח תצפית  2באזור
החפירה) מוצגת בתרשים .14
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הקידוחים ינוקו כשעה באוויר דחוס עד לקבלת מים נקיים .כל קידוח ימוגן בפני השטח
ע"י צינור מגן מפלדה עם מכסה ואפשרות נעילה .בסיום הקדיחה הקידוחים יאוזנו ע"י
מודד מוסמך (רום קרקע ורום פי צינור) .לאחר סיום הקדיחה יימדד מפלס סטטי בכל
הקידוחים.
לוח זמנים לניטור
ביצוע קידוחי הניטור יחל בהקדם האפשרי ,בכפוף לקבלת ההיתרים הנדרשים.
משך הניטור יכלול שני חורפים לצורך ניתוח השפעת המילוי מגשמים על מצב
המפלסים .הניטור יחל טרם תחילת פעילות החציבה בתת-הקרקע ויימשך עד לסיום
עבודה זו וכשנה לאחר סיום החציבה ,באופן שמשך הניטור כולו יכלול שתי עונות
חורף.
מדידות ודיגומים
•

מידע קיים :עבור תוכנית הניטור מובאת פה התייחסות לשני סקרי ניטור שנעשו
עבור חח"י ע"י יחידת הסקרים ברט"ג:
-

ניטור תחנת הכוח "חגית" ,דוח מסכם לחורף  ,2010-2011יובל סבר
ואריאל כהן ,היחידה הסביבתית ,רשות הטבע והגנים ,אוגוסט 2011

-

ניטור תחנת הכוח "חגית" ,דוח מסכם לחורף  ,2016-2017יובל סבר
ואריאל כהן ,היחידה הסביבתית ,רשות הטבע והגנים ,יוני 2017

סקרים אלו מנטרים נקודות דיגום במערכת הניקוז העילי של התחנה והאזור,
אך לא מנוטרים המעיינות עצמם .הניטור כולל רק דיגומי מים לכימיה בכדי
לנטר את ההשפעות האפשריות מתחנת הכוח של חברת החשמל הסמוכה
לאתר העבודות ,ובכללם תהליכי השקיה במי רכז ,מי שטיפות ,עבודות מתכת
ועבודות עפר .אין התייחסות בסקרים לעיל או למידע היסטורי שהובא לידיעתנו
לגבי נתוני רקע מהעבר למעיינות וספיקותיהם.
יש לציין כי מתוך רשימת ההשפעות שנבחנה בסקרים קודמים ,ההשפעה
הרלוונטית היחידה עבור פרויקט לוויתן היא עבודות עפר .ההשפעות האפשריות
של עבודות עפר הן נשיאה של חלקיקים דקים והגדלת העכירות וחלקיקים
מרחפים במי הנגר .השפעה זו היא זמנית ומינורית בשל שטח החפירה הקטן
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ביחס לאגן הניקוז (פחות מפרומיל משטח האגן) .אין השפעות זיהום אחרות
שנגרמות מעבודות החפירה באתר .ההשפעה העיקרית הפוטנציאלית היא
פגיעה בנתיבי הזנה למעיינות ,ואף היא בעלת הסתברות נמוכה מאד כאמור
לעיל ,ובכל מקרה היא אינה רלוונטית לאיכות המים.
•

מדידה במעיינות :שני המעיינות שבהם יאספו נתונים הם עין חגית ,הנמצא
באגן המקומי של אזור החפירה ,ועין תות .חרף דעתנו המקצועית המנומקת
והעובדה כי עין תות נמצא באגן נפרד ,והסיכויים להשפעה עליו הם נמוכים
מאד ,נענינו לבקשת רט"ג לניטורו .שפיעת המעיין תנוטר בתדירות חודשית.

•

מדידה בקידוחים:

מדידת המפלסים בקידוחים תתבצע באופן רציף .נתוני

המפלסים ייאגרו לצורך הכנת הדוחות התקופתיים בלבד .ממצאי המדידות
ידווחו בתדירות חצי שנתית.
•

דיגומים כימיים:

דוגמת מים לכימיה של יונים ראשיים תילקח מארבעת

הקידוחים ושני המעיינות בתדירות רבעונית .הדיגומים נועדו לתת כלי עזר נוסף
לבחינת הקשר /אי הקשר של השפעת העבודות על המעיינות .לפי חוות דעתנו,
קשה להניח שניתן יהיה לקבל אינדיקציה כלשהי על עבודות החפירה באתר
והשפעתם מתוך הנתונים הכימיים ,בשל היעדר סמן אופייני במים .הנתונים יהוו
איסוף מידע לנתוני רקע.

ניתוח ממצאים ודוחות
להלן פרטי ניתוח הנתונים והדוחות שיוכנו במהלך ובגמר העבודות.
 .1דוח סיכום קידוחים – הדוח יתאר את הליתולוגיה ,מבנה הקידוחים ,איזון ,עומק,
מיקום מסננת ומפלסי מי תהום שנמדדו בסיום הקדיחה.
 .2דוח חצי שנתי – הדוח יסכם את מדידות מפלסי המים בקידוחים ובמעיינות וכן
את הדיגומים הכימיים שנכללו במחצית השנה הרלבנטית .בדוח יוצג ניתוח
הממצאים.
 .3בהינתן ותזוהה ירידה משמעותית בשפיעת עין תות ,ע"פ ממצאי הדוח החצי-
שנתי ,ובו זמנית תזוהה ירידה במפלסי קידוחי הניטור הרלוונטיים ,יבוצע ניתוח
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הידרולוגי בהתאם לממצאים הספציפיים במטרה לבחון את הקשר ההידרולוגי
בין נתונים אלו להשפעת עבודות החציבה בחגית .יועבר דו"ח בנושא זה לרט"ג
ולרשות הניקוז ויתקיים דיון מקצועי מול ההידרולוגים מטעם גופים אלה .במידה
וימצא שנגרמה פגיעה באקוויפר המילוי של המעיינות ובבתי הגידול ,כתוצאה
מהעבודות באתר ,יוצעו חלופות לממשק פיצוי אקולוגי הידרולוגי שיחדש את
משטר הזרימה בכמויות ובאיכויות המתאימות ,ותיושם החלופה המתאימה
בתאום רט"ג ורשות הניקוז.
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 .6תרשימים ומפות
תרשים  : 1מפה מיקום של האתר על רקע מפה טופוגרפית
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תרשים  :3חתך אורך חפירה מתוכננת באזור אחסון
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תרשים  :5מקרא מפה גיאולוגית

תהל מהנדסים יועצים בע"מ ● תכנון המים לישראל בע"מ ● רח' יהדות קנדה  5אור יהודה מיקוד www.tahal.com ● 6037505
חט' הנדסה-ישראל ● אגף הידרוגיאולוגיה וסביבה ● טל'  ● 03-6924626פקס ● 03-6924550 :דוא"לDoritM@tahal.com :
19/08/18

3
תרשים  :6נביעות קיימות על רקע צילום אוויר
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תרשים  :7עין תות – נביעה ראשית

תרשים  :8בריכת עין תות
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19/08/18

תרשים  :9ניתוח תתי אגן ומערכת זרימה עילית

תהל מהנדסים יועצים בע"מ ● תכנון המים לישראל בע"מ ● רח' יהדות קנדה  5אור יהודה מיקוד www.tahal.com ● 6037505
חט' הנדסה-ישראל ● אגף הידרוגיאולוגיה וסביבה ● טל'  ● 03-6924626פקס ● 03-6924550 :דוא"לDoritM@tahal.com :
19/08/18

2
תרשים  :10אגן הניקוז של עין תות ובריכת עין תות
גבול אגן הניקוז מסומן בקו ירוק כהה

תהל מהנדסים יועצים בע"מ ● תכנון המים לישראל בע"מ ● רח' יהדות קנדה  5אור יהודה מיקוד www.tahal.com ● 6037505
חט' הנדסה-ישראל ● אגף הידרוגיאולוגיה וסביבה ● טל'  ● 03-6924626פקס ● 03-6924550 :דוא"לDoritM@tahal.com :
19/08/18

3
תרשים  :11אגן הניקוז של עין תות ובריכת עין תות וגורמי השפעה אפשריים על המעיינות

תהל מהנדסים יועצים בע"מ ● תכנון המים לישראל בע"מ ● רח' יהדות קנדה  5אור יהודה מיקוד www.tahal.com ● 6037505
חט' הנדסה-ישראל ● אגף הידרוגיאולוגיה וסביבה ● טל'  ● 03-6924626פקס ● 03-6924550 :דוא"לDoritM@tahal.com :
19/08/18

תרשים  :12אזור מעין חגית (ללא סימני נביעה) בקרבת הגדר המזרחית של תחנת
הכח

תהל מהנדסים יועצים בע"מ ● תכנון המים לישראל בע"מ ● רח' יהדות קנדה  5אור יהודה מיקוד www.tahal.com ● 6037505
חט' הנדסה-ישראל ● אגף הידרוגיאולוגיה וסביבה ● טל'  ● 03-6924626פקס ● 03-6924550 :דוא"לDoritM@tahal.com :
19/08/18

2
תרשים  :13מיקום קידוחי ניטור מוצעים

תהל מהנדסים יועצים בע"מ ● תכנון המים לישראל בע"מ ● רח' יהדות קנדה  5אור יהודה מיקוד www.tahal.com ● 6037505
חט' הנדסה-ישראל ● אגף הידרוגיאולוגיה וסביבה ● טל'  ● 03-6924626פקס ● 03-6924550 :דוא"לDoritM@tahal.com :
19/08/18

3
תרשים  :14מבנה קידוח ניטור מוצע

תהל מהנדסים יועצים בע"מ ● תכנון המים לישראל בע"מ ● רח' יהדות קנדה  5אור יהודה מיקוד www.tahal.com ● 6037505
חט' הנדסה-ישראל ● אגף הידרוגיאולוגיה וסביבה ● טל'  ● 03-6924626פקס ● 03-6924550 :דוא"לDoritM@tahal.com :
19/08/18

תנ"ס יבשתי #5

נספח 6.8

עקרונות ניטור וטיפול בדליפות

פרויקט פיתוח שדה לויתן
מערכת הקונדנסט היבשתית

תחנת חגית

פרשה טכנית
עקרונות ניטור וטיפול בדליפות
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 .1תקציר
מסמך זה עוסק בכלל הפעולות ההנדסיות הנדרשות בתחנת חגית ,למניעה ,ניטור וטיפול
בדלף/שפך קונדנסט לקרקע ,בשלבי התכנון ,הביצוע והתפעול.
בנוסף ,נכללת התייחסות עקרונית לסוגיות ניטור וטיפול בדליפות ,בשלב מוקדם של התכנון .פירוט
מלא אודות סוגיות אלה יובא במסמך תכנית חירום לטיפול באירוע שפך קונדנסט אשר יוכן ויועבר
טרם ההפעלה אל הממונה על זיהום דלקים במשרד להגנת הסביבה.

 .2מטרה
מטרות המסמך הן אפיון והתוויה של עקרונות מניעה ,ניטור וגילוי דליפות ,ולשמש כנדבך לעיקרי
תכנית החירום לאירועי דלף קונדנסט ,תכנית שתגובש לפרטים בסמוך להפעלת המערכת.

 .3רקע
קונדנסט הינו תערובת פחמימנית נוזלית ,הנוצרת על גבי האסדה בתהליך הפרדת הגז הטבעי
ממרכיביו הנוזליים .הזרמה רציפה של קונדנסט ליעד הקליטה הסופי  -בז"ן ,היא תנאי הכרחי
לאספקת גז סדירה למערכת הארצית.
תחנת חגית מהווה אחד ממרכיבי מערכת הולכת הקונדנסט ,ומשמשת כאוגר בחירום .התחנה
כוללת מרכיבים הנדסיים שונים ,החל ממיכל אחסון ומאצרה ,עמדות תדלוק ,צנרות ומכלולים עליים
ותת-קרקעיים  .התקנים השולטים והתכנון ההנדסי מחייבים פתרונות שונים לכל אחד מהם.
תחנת חגית כמו מערכת הולכת הקונדנסט כולה ,מתוכננת בסטנדרטים המחמירים ביותר ,ובדרך
שתבטיח אמינות ,בטיחות ,יתירות ושרידות גבוהים.
בנוסף ,התכנון ההקמה ,ובעיקר התפעול יבטיחו הגנה מירבית על הסביבה ,לרבות בכל הנוגע
לשפך לקרקע.
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 .4מערכת הקונדנסט – תיאור כללי
מערכת הולכת הקונדסט מתחילה באסדה וממשיכה בצנרת ימית בקוטר " 6המונחת על קרקע הים,
ובהמשך טמונה ,נחיתה בחוף דור וחיבור לתחנת ההגפה חופית (.)CVS
מתחנת ההגפה החופית ,ממשיכה הצנרת מזרחה ,חוצה את מסילת הברזל וכביש  ,2ממשיכה צפונה
לתחנת ההגפה בדור ) .(DVSממשיכה צפונה ומזרחה ,חוצה את כביש  4ומגיעה לשוחת נחשולים
מזרח בסמוך למחצבת עין איילה .משוחה זו ממשיכה צנרת הקונדנסט מזרחה לתחנת חגית וחוזרת
לשוחת נחשולים מזרח ,תוך עקיפת מיכל האחסון בחירום בחגית .מנחשולים מזרח יוצאת צנרת
מערבה ,חוצה את כביש  4ומגיעה לשוחת נחשולים מערב ,שם מתבצעת ההתחברות לצנרת ארצית
קיימת של חברת קצא"א .הקונדנסט נמהל בזרם הנפט הגולמי ,מגיע לחוות המיכלים בקרית חיים
ומשם לבז"ן.
ה קונדנסט יוזרם לאחסון באתר חגית באותם מקרים שבהם בית הזיקוק בחיפה ("בז"ן") לא יוכל
לקלוט את הקונדנסט או כאשר לא ניתן יהיה להזרימו לשם (וזאת משום שאי-הזרמתו ליעדו תחייב
את הפסקת תהליך הזרמת הגז הטבעי) .עם סיום התקלה ,יוזרם הקונדנסט ממיכל האחסון חזרה
לצנרת ,או במיכליות כביש אל יעד אחר ,במידה ולא יתאפשר להזרים חזרה לצנרת .פינוי יבוצע אל
אתרים מאושרים אשר העיסוק בהם בקונדנסט מאושר לפי כל דין.
נפח האחסון בחירום בחגית הוא של כ 10,000-מ"ק ומיועד לתת מענה למספר שבועות של קיום
תרחיש החירום .ספיקת הקונדנסט מהאסדה היא כ 2,500-חביות ליום בממוצע ובמקרה זה המיכל
בחגית עשוי לתת מענה לתרחיש חירום הנמשך כ 25-ימים .במידה ותרחיש החירום יהיה ממושך
יותר ,ונפח אוגר החירום לא יספק ,אזי יעשה שימוש במיכליות .

Uri Arbel

Page 4 of 17

Ver. D

תרשים  1סכימה עקרונית מערכת הולכת הקונדנסט
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 .5תחנת חגית – תקציר פרשה טכנית
5.1

מאפיינים טכניים

✓ תקנים מנחים API651 ,API2610 ,API650, API653 ASME B31.4 -

-

✓ תקנות  -תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט) תקנות למניעת זיהום מים
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

מיכל אחסון  -חומרי מבנה :פלדה  , A283 Grade Cגג אלומיניום
מימדי המיכל העיקריים  -קוטרו כ 36.6-מ' ,גובה המעטפת כ 11-מ' ,גובה כולל כ 15-מ'
מאפיינים נוספים של המיכל – מיכל גג צף עם אטם כפול ,צביעה פנימית למניעת קורוזיה ,רצפה
כפולה
חומר מבנה צנרת – פלדה פחמנית A106 Gr-B SMLS
צנרת כניסה ויציאה  ,(OD=168.3mm) 6" -עובי דופן  12.7 -מ"מ ,עטיפה חיצונית צנרת טמונה
  , ,3LPP 3.00mmלחץ עבודה מקסימלי –  80באר ,עומק הטמנה מינימלי  120 - TOPס"מריתוך צינורות לפי –  ,API 1104בדיקות ריתוך  100% – NDTרדיוגרפיה .אישורי צד ג' ,בדיקות
 ,ASME B31.4בדיקות רציפות עטיפה חיצונית –  100%באמצעות
לחץ ) – (Hydrotestלפי
מכשיר Holiday Detector
הגנה קטודית אקטיבית

5.2

מתחמי התחנה

אתר חגית כולל שני מתחמים אזור אחסון ואזור תפעולי וביניהם צנרת מקשרת תת-קרקעית .כביש
הגישה אל האתר ממשיך את דרך הגישה הקיימת של חח"י ומגיע עד לשטח האחסון.
רכיבי הציוד העיקריים הנמצאים באתר בשלב התפעול השוטף הנם:
•

אזור האחסון  -מיכל אחסון בחירום (בתוך מאצרה) ,משאבות קונדנסט ,מערכת מנייה,
עמדת שילוח מולוך ,מחולל חנקן ואמצעי כיבוי אש.

•

אזור התפעול – עמדות טעינת מיכליות מקורות (כולל מערכת מנייה ,מתקן לטיפול באדים
ומערך איסוף תשטיפים) ,מערכת ויסות לחץ קונדנסט ,אמצעי כיבוי אש (מיכל מים ,מערכת
קצף ,משאבות כיבוי) ,גנרטור חירום ומיכל סולר ,מיכלי גפ"מ ( )LPGלחימום מערכת הטיפול
בפליטות ,מדחס אויר ,מבנה חשמל ובקרה ,מיכל שפכים סניטריים ,מבנה שומר ומקלט.
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תרשים  2מראה תלת מימדי של תחנת חגית (תרחיש מילוי מיכליות כביש)

)

5.3

אזור האחסון

אזור האחסון מורכב בעיקרו ממיכל פלדה המשמש לאחסון קונדנסט בחירום .נפח המיכל 10,000
מ"ק ,קוטרו כ 36.6-מ' ,גובה המעטפת כ 11-מ' ,גובה כולל כ 15-מ' .בסמוך למיכל יותקנו משאבות
העברה ,ועמדה לשילוח מולוך.

תרשים  3פריסת המתקנים סביב מיכל האחסון
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יחידות ציוד באזור האחסון:
מיכל אחסון קונדנסט ( – )CONDENSATE STORAGE TANKמיכל אחסון חירום בנפח של
 10,000מ"ק המיועד לקונדנסט .המיכל מתוכנן ע"פ דרישות תקן  ,API 650ונבנה כמיכל
מפלדה ,צבוע חיצונית במערכת צבע להקטנת ספיגה תרמית וצבוע חלקית בחלקו הפנימי
למניעת קורוזיה של הרצפה וחלקו התחתון (בהתאם להגדרות  .)BATהמיכל נבנה במרכזה
של מאצרת בטון אטומה בנפח העומד על לפחות  110%מנפח המיכל .בנוסף ,המיכל מצוייד
באמצעים הבאים בהתאם להגדרות  :BATתחתית כפולה עם מגוף לניטור דליפות בין
התחתיות בהתאם להנחיות להכנת תנ"ס; גג צף פנימי לפי תקנות רישוי עסקים (מיכלי
נפט); גג גאודזי עליון מאלומיניום להגנה מקרינת שמש ומכניסת נוזלים.
משאבות העברת קונדנסט ( 3 – )CONDENSATE TRANSFER PUMPSמשאבות להעברת
קונדנסט ממיכל האחסון אל עמדות מילוי מיכליות כביש ולהסנקה למשאבות ההולכה.
משאבות הסנקת קונדנסט ( –)PIPELINE PUMPSמשאבות הסנקה אל צנרת הולכת
הקונדנסט לכיוון תשתית הולכת דלקים קיימת של קצא"א .משאבות ההסנקה מתוכננות
כך שיוכלו לבצע בעתיד הסנקה לקו המזרחי .מדובר על  2משאבות המחוברות בטור ל3-
משאבות הקונדנסט.
מערכת מנייה ( – )PIPELINE METERING SKIDיחידת מניית קונדנסט ,המבצעת מדידה של
כמות הקונדנסט הנכנסת למיכל והכמות היוצאת אל צנרת ההולכה.
מחולל חנקן ( – )NITROGEN GENERATOR SKIDמחולל חנקן המיועד לביצוע אינרטיזציה
בתוך מיכל האחסון ,לצורכי בטיחות ,בעת שהמיכל מרוקן והגג הצף נמצא במצב תחתון
על רגליו.
מערכת קצף ( - )FOAM SKIDיחידת אחסון תרכיז קצף עבור ייצור קצף לכיבוי בעירת דלקים.
התרכיז מתערבב עם מי כיבוי האש ומשמש לאחר העירבוב כקצף לכיבוי בעירת דלקים
בהתאם לדרישות המכ"ר.
עמדת שיגור/קליטת מולוך ( – )PIG LAUNCHER/RECIEVERשתי יחידות לקליטה ושילוח של
מולוך .פעולות שילוח וקליטת המולוך הינן חלק מהתחזוקה השוטפת של צנרת ההולכה ומחויבות
על מנת לתחזק את הצנרת במצב אופטימאלי .היחידות עשויות מגלילי פלדה מרותכים המחוברים
בצורה אטומה לצנרת ההולכה – מקטע צנרת .7#
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5.4

אזור התפעול

אזור התפעול כולל את מערכות העזר המשרתות את מיכל האחסון.
תרשים  4פריסת המתקנים באזור התפעולי

מיכל מי כיבוי אש ( – )FIRE WATER STORAGE TANKמיכל אחסון על קרקעי המיועד לאחסון מי
כיבוי אש .המיכל עשוי מפלדה ומיוצר לפי הנחיות המכ"ר (מפקדת כבאות ראשית) – תקן NFPA
 .22נפח המיכל חושב ע"פ דרישות המכ"ר לנפח של כ 1,400-מ"ק ; בשלב של תקופת ההרצה
ותקופת התפעול השוטף טרם השלמת מיכל האחסון טרם השלמת מיכל כיבוי זה ,יותקנו אמצעי
כיבוי זמניים ככל שיידרש ע"י רשות הכבאות.
משאבות מי כיבוי אש ( – )FIRE WATER DIESEL PUMPSמשאבות מונעות סולר שמסניקות מי כיבוי
אש ממיכל מי כיבוי אל תשתית צנרת הכיבוי .גודל המשאבות מתוכנן ע"פ דרישות המכ"ר כך שיתנו
מענה מתאים לספיקות מי כיבוי האש הנדרשות לכל תרחיש אפשרי באתר .באתר יותקנו  2יחידות,
כאשר יחידה אחת הינה לגיבוי ע"פ דרישות המכ"ר .למשאבות מערכת פיקוד עצמאית אשר מפעילה
אותן באופן אוטומטי בעת אירוע אש.
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משאבת מי כיבוי אש ( – )FIRE WATER JOCKEY PUMPמשאבה לשמירת לחץ במי כיבוי האש.
המשאבה מפוקדת כך שתשמור על לחץ קבוע של מי כיבוי בתשתית צנרת כיבוי האש .גודל
המשאבה מותאם לדרישות המכ"ר.
מערכת כיבוי אש ( - )FOAM SKIDמערכת ייצור קצף לכיבוי בעירת דלקים ,באמצעות תרכיז ליצירת
קצף המעורבב עם מים ואויר ,בהתאם לדרישות המכ"ר.
מערכת ויסות לחץ ( - )HIPPS SKIDמערכת לויסות לחץ הקונדנסט המגיע מצנרת ההולכה אל עמדות
המילוי .הסקיד כולל מיכל התפשטות בנפח של כ 3-מ"ק ,בלוני חנקן ,ברזי ויסות ובקרה ,מיכשור
ופורק לחץ.
מדחס אויר ( - )INSTRUMENT AIR COMPRESSOR SKIDמערכת לייצור אוויר מכשירים לצורך הפעלת
מיכשור פניאומטי .הסקיד כולל ציוד לדחיסת אוויר ,ייבוש אוויר ,אקומולטור לאוויר הדחוס ,מיכשור
ואביזרים לתפעול הסקיד.
מבנה חשמל ובקרה ( – )CONTROL & ELECTRICAL BUILDINGמבנה חשמל ובקרה .מבנה קשיח
בשטח של כ 170-מ"ר שבו ימוקמו הפונקציות הבאות :לוחות חשמל לאספקת חשמל לכל האתר
ולהפעלת היחידות התהליכיות; לוחות מיכשור ובקרה תהליכית; מערכת גיבוי חשמל למערכות
חיוניות לתהליך ( ;)UPSלוחות מערכות המיחשוב; שירותים סניטריים ומטבחון; מערכות גילוי וכיבוי
אש וגילוי עשן ע"פ חוק החשמל והתקנים הרלוונטיים .בשלב של תקופת ההרצה ותקופת התפעול
השוטף טרם השלמת מיכל האחסון ,טרם השלמת המבנה הקבוע ,יותקנו לוחות חשמל ובקרה
זמניים (מסומנים באדום בתרשים לעיל).
עמדות מילוי מיכליות ( – )TRUCK LOADING SKIDמערכת מניה ומילוי של מיכליות כביש .המערכת
כוללת  3יחידות מניה ומילוי ,אליהן יחובר המיכל במקרה שיידרש פינוי קונדנסט מהאתר באמצעות
מיכליות כביש .כל יחידה תהיה עם פיקוד אלקטרוני כך שכמות המילוי תהיה בהתאמה מלאה לנפח
המילוי המותר למיכלית .מילוי מיכליות כביש יבוצע תחת משטח מקורה באמצעות סככת פלדה

קלה עם פאנל איסכורית לקירוי ששטחה כ 25X23 -מ' וגובהה כ 8.5-מ'.
מתקן טיפול באדים ממילוי מיכליות ( – )VENT TREATMENT SKIDמתקן טיפול באדים מתהליך מילוי
מיכליות כביש .יחידה זו בנויה כסקיד בו יתבצע חמצון תרמי של האדים היוצאים ממיכליות הכביש
במהלך המילוי ,למניעת פליטת מזהמים .הסקיד יצויד במיכלי גפ"מ ( )LPGשנועד לשמור על
טמפרטורה נאותה למען יעילות הטיפול ובארובה לפיזור מיטבי של הזרם המטופל .הסקיד יחובר
ע"י צנרת אטומה אל פתח יציאת האוויר מכל מיכלית כביש טרם תחילת המילוי.
מיכל איסוף תשטיפים ובור שיקוע ( – )SETLLING & SUMP TANKSמערכת מיכל שיקוע ובור איסוף
תשטיפים מאזור מילוי המיכליות .מערכת זו תאסוף נוזלים במידה ויצטברו באזור מילוי המיכליות.
נפח האחסון המתוכנן כ 20-מ"ק .נוזלים שיצטברו במערכת יפונו באופן שוטף ע"י מיכלית מותאמת
אל מתקן מאושר לטיפול .יודגש כי אזור מילוי המיכליות יהיה מקורה ,כך שמי נגר עילי לא יגיעו
למערכת זו.
מיכל איסוף שפכים סניטריים ( – )SANITARY WASTE TANKמיכל שפכים סניטריים .מיכל תת קרקעי
אטום לאיסוף ושיקוע שפכים סניטריים .המיכל יפונה בעת הצורך ע"י מיכלית המיועדת לכך אל
מתקן הטיפול הקרוב.
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גנרטור חירום ( – )STAND-BY GENERATORגנרטור חירום אשר יופעל באופן אוטומטי במקרה של
תקלה באספקת החשמל לאתר .הגנרטור מונע ע"י מנוע דיזל .גודל הגנרטור תוכנן כך שיוכל
לאפשר המשך עבודה מלא של כל המערכות בזמן הפסקת החשמל ; בשלב של תקופת ההרצה
ותקופת התפעול השוטף טרם השלמת מיכל האחסון ,יידרש גנרטור זמני אשר יצוייד במיכל סולר
(שניהם מסומנים באדום בתרשים לעיל).
מיכל ומשאבות סולר ( – )DIESEL STORAGE TANK & PUMPמיכל אחסון ומשאבת סולר .מיכל פלדה
בנפח של עד  9מ"ק המשמש לאחסון סולר עבור תדלוק גנרטור החירום ומשאבות כיבוי האש.
המיכל יבוצע בהתאם לדרישות תקן .142UL
ביתן שומר ( – )GUARD HOUSEמבנה שומר וביטחון (אופציונלי – מותנה בדרישות הביטחון) .מבנה
קשיח בשטח של עד  24מ"ר .המבנה ישמש כמבנה שומר וכמרכז תפעולי למערכות הביטחון
ובטיחות האש באתר באופן שוטף ,לרבות מערכות טמ"ס ,בקרות כניסה ושערים ,וגילוי אש.
מקלט ( – )SAFE ROOMמרחב מוגן מוסדי (ממ"מ) .מבנה בטון תקני למיגון אנשים בשטח של 10
מ"ר .המבנה מיוצר בהתאמה מלאה לתקנות פיקוד העורף וכן יעבור הסמכה להתאמה לתקנות
אלו.
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 .6היבטים של מניעה וניטור דלף
ככל מערכת להולכה ואחסון של דלקים ,תחנת חגית מחויבת לתת מענה לתקנות למניעת זיהום
מים ,ולהנחיות השונות של הממונה על יישום תקנות אלו בהגנ"ס.
פרק זה משמש התייחסות לנושאי תכנון הנותנים מענה לדרישות התקנים  ,התקנות והנחיות  ,ה-
 ) Best available Technique( BATוה –  ,Good Engineering Practiceבנושאי מניעה וניטור דלף של
דלק לקרקע.

6.1

אמצעים למניעה וניטור במיכל האחסון

בהתאם לדרישות  ,BATניטור הדליפות מהמיכל יתבצע ע"י בדיקות ויזואליות באמצעות ברז המשמש
לכך בין דפנות הרצפה הכפולה .בתרשים להלן ניתן לראות את חתך מיכל האחסון בחירום ואת
פרט הרצפה הכפולה של המיכל ,עם הברז המשמש לניטור דליפות בין שתי התחתיות.
תרשים  5חתכי רצפה כפולה ודופן המיכל וברז הניטור

בנוסף יצויד המיכל במד מפלס עם התראת מילוי יתר.

Uri Arbel

Page 12 of 17

Ver. D

6.2

ניקוזים

מניעת הצפה במי נגר עילי של אזורים ושטחים הם קיים פוטנציאל של דליפת קונדנסט
תעשה בדרך שהמשטחים עצמם ינוקזו על ידי הסדרת שיפועם הסופי ,בהתאם להנחיות
יועץ הניקוז .מערכת הניקוז בשטח התכנית כוללת מעבירי מים בחציית כביש הגישה (סה"כ
שלושה מעבירים) ותעלות הגנה בגבולות המגרשים.
כלל הזרימות מתעלות הניקוז השונות מגיע לערוץ נחל קיים.
תרשים  6שיטת הסדרת הניקוזים במתחמי התחנה
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6.3

הגנה על המיכל

על מנת לשמור על תקינות המיכל ובהתאם לדרישות ה  ,BATתותקן מערכת הגנה קטודית
אקטיבית לפי תקן  , API651צביעה פנימית של הרצפה ותחתית המיכל .נוסף תבוצע תחזוקה
שוטפת ובדיקות תקופתיות.
תכנית תחזוקה ובדיקות תוגש לאישור הממונה על זיהום דלקים במשרד להגנת הסביבה 3
חודשים לפני מועד הפעלת המתקן
תכנית התחזוקה של המתקן תפרט בדיקות תקופתיות למיכל האחסון ולמאצרה ,לרבות בדיקת
הגג הצף והאטמים ,בהתאם לתקנים הרלוונטיים ( ,)API653בנוסף תבוצע בדיקת אטימות למיכל
אחת ל 3-שנים כנדרש בהנחיות.

6.4

אצירה ואיגום

מיכל הקונדנסט ימוקם במאצרה ,בהתאם להגדרות  ,BATשנפחה יהיה לכל הפחות  110%מנפח
המיכל .במקרה של שפך במאצרה ,יפונה הקונדנסט באמצעות הצנרת הקבועה המקשרת בין
אזור האחסון לאזור התפעול ומשם במיכליות.
במקרה של דליפת קונדנסט מצנרת עילית באזור מילוי המיכליות ,הדליפה תנוקז אל בור איגום
ומשם תיאסף לפינוי לאתר מורשה.
מתחת לסקידים תותקן מאצרה לאיגום מקומי כדי למנוע הגעת הדליפה לקרקע .במקרה של
דליפה החומר יישאב ויפונה לאתר מורשה.

6.5

הפרדה בין נגר נקי לנגר בעל פוטנציאל זיהום

בהתאם לדרישות  , BATהמאצרה בה ימוקם מיכל האחסון בחירום תהיה אטומה למניעת חדירת
מי-נגר ותשטיפים אל תת-הקרקע .לא תבוצע הזרמה לא מבוקרת של מי נגר עילי משטח
המאצרה אל מערכת הניקוז הטבעי או תת-הקרקע .מי הנגר ,במידה ויאספו במאצרה ישאבו
ויפונו לאתר מורשה.
מילוי מיכליות כביש יבוצע תחת משטח מקורה המונע חדירה של מי גשם ,למניעת היווצרות נגר
מזוהם .תשטיפים מאזור מילוי מיכליות כביש יאספו דרך תעלות נפרדות אל מתקן לאיסוף
תשטיפים ולא יגיעו אל המערכת של נגר נקי והניקוז הטבעי.

6.6

מגופי הפרדה בין הצנרת המוליכה לתחנת חגית

כפי שתואר בפרשה התכנית העוסקת בצנרת הקונדנסט ,בחיבור צנרת הולכת הקונדנסט לחגית
(צנרת  ) 7#ממוקמים מגופי הפרדה בין הצנרת לתחנת חגית .סכמת הצנרת והמגופים מוצגת גם
בתרשים הבא.
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תרשים  7סכמת צנרת ומגופי ההפרדה מצנרת ההולכה

6.7

ניטור דליפות בצנרת טמונה

צנרת טמונה בקוטר " 6ובאורך  265מטר מקשרת בין האזור התפעולי לאזור האחסון ,ותכליתה מילוי
מיכליות כביש במצב שאינו תפעולי סדיר.

במצב תפעולי סדיר ,יישמר קונדנסט בלחץ של  5באר (או חנקן) ,בין שני מגופי הניתוק  Aו B
ובקרת הדליפות על הקו תעשה בהתאם לתקן .API 1130
מד ידת לחץ רציפה באזור התפעולי בין שני המגופים ,תאפשר זיהוי של דליפות במקטע הטמון.
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תרשים  8סכמת צנרת ממיכל האחסון לעמדת מילוי מיכליות
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 .7תכנית חירום לטיפול באירוע דליפה
לפחות  3חודשים לפני הפעלת המערכת ,יועבר לממונה על זיהום דלקים במשרד להגנת
הסביבה נוהל חירום מפורט המתייחס לאירוע של שפך דלק (קונדנסט) בתחנת חגית.
הנוהל יכלול התייחסות ל היבטים הבאים :מניעה של שפך ,איתור דליפות בשלב התפעול,
מערך התרעות והפעלת צוותי חירום ,טיפול ראשוני בדליפה ,שיקום האתר וסביבתו,
מתכונת הדיווח.
המסמך ייערך ע"י גורם מקצועי בעל ניסיון רב שנים מוכח בתפעול של מכלי דלק בארץ
ויכלול התייחסות מפורטת להיבטים להלן:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

תיאור מתקני התחנה
מניעת דליפות
בקרת דליפות
תחזוקה תקופתית
איתור וטיפול בדליפות
איתור דליפות והפעלת מענה ראשוני
טיפול ראשוני בדליפה
דיווחים מידיים ודוחות תקופתיים
רשימת אנשי קשר בחירום
אמצעים וציוד לטיפול בשפך
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