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 2008-היתר פליטה לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח

 אסדת הגז "לוויתן"

 

 1901מספר היתר: 

 

החוק(, הנני נותן בזה  –)להלן  2008-לחוק אוויר נקי, התשס"ח 22 -ו 20בתוקף סמכותי לפי סעיפים 

 היתר להפעלת מקור פליטה שפרטיו מפורטים להלן, ומתנה אותו בתנאים:

 :פרטי מקור הפליטה

אסדת הגז "לוויתן" בהתאם לפרטים שצוינו בבקשה למתן היתר  :מקור הפליטה 

, 24.3.2019מיום  , וההשלמות לבקשה20.01.2019הפליטה שהוגשה למשרד ביום 

מסמכי  –)להלן  5.9.2019 - 1.9.2019 ומיום 20.6.2019ומיום  11.4.2019מיום 

 הבקשה(.

, 560017162ניאן לימיטד ח.פ. חברת נובל אנרג'י מדיטר: בעל מקור הפליטה 

מנהל המפעל וכל אדם אחר הנכלל בהגדרת "בעל מקור פליטה" בחוק, לפי 

 העניין.

. נחשולים ודורמקו החוף של מושב ק"מ מערבית  10: כתובת מקור הפליטה 

 .4613102 מיקוד ,הרצליה 3300 ד.ת, 1 איינשטיין אריקמשרדי מקור הפליטה 

אוויר נקי, בתוספת השלישית לחוק  .1.1 -ו 1.2סעיפים : סיווג מקור הפליטה 

 2008-התשס"ח

במתחם  ממוקמתהפקה והטיפול בגז "לוויתן" האסדת  :אסדת לוויתן, רקע כללי 

ק"מ מקו החוף של מושב נחשולים ודור, בהתאם לשטח המיועד  10 -ימי צפוני כ

האסדה מורכבת ממבנה נושא ח'.  37להקמת מתקני טיפול בגז טבעי, ע"פ תמ"א 

על גביו מותקנים  בע בעזרת כלונסאות לקרקעית הים,המקו (Jacket) קבוע

כיל )המ וקונדנסטגז אל האסדה יוזרם  עם המתקנים השונים. (Decksהסיפונים )

, מים משכבות מאגר וכימיקלים שונים המשתתפים בתהליך פחממנים נוזליים(

 לוויתןמערבית לאסדה. מאסדת צפון  ק"מ 120 -המרוחק כ ןממאגר לווית הפקה

יובל הגז המטופל באמצעות צנרת ימית ויבשתית דרך תחנת הגפה חופית עד 

קונדנסט של חברת נתג"ז באזור הישוב דור. כמו כן,  לתחנת ההשקה הקיימת

אשר יטופל וייוצב על האסדה יובל אף הוא באמצעות צנרת ימית ויבשתית, דרך 

 או למתקן אחר ככל שיאושר הזיקוק בחיפה בביתחופית לשימוש התחנת הגפה 

 שנה. 30 -כ היא. תקופת ההפקה המשוערת מראש ובכתב

 

 אגף איכות אוויר ושינוי אקלים
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בגז טבעי לאפשר הפקה וטיפול  (')שלב א הראשוןבשלב לוויתן מתוכננת אסדת 

עבור שימוש  (MMSCF/d) סטנדרטי ליום מיליון רגל מעוקב 1,200בהיקף של 

 900בכמות נוספת של  (ב' השני )שלב ובשלב שוק המקומי ומדינות שכנותב

MMSCF/d  ,בשני השלבים ייצוא וגיבוי לשוק מקומי, סה"כעבור גז טבעי 

MMSCF/d  2,100 . 

mכמות הקונדנסט הצפויה להיווצר משלב א' הנה 
3
/d 572,  'וסה"כ  430משלב ב

m
3
/d 1,002 שלב א + ב(. משני השלבים( 

 

, הפרדת נוזלים: מערכות להםמערכות הייצור העיקריות אשר יותקנו על האסדה 

השבת למערכת (, קונדנסט) הנוזלים וייצובטיוב מערכות לו, ודחיסת הגז יבושי

 של גזים )לפידים ת חרום לשחרור לחץומערכ(, מכלי אחסון נוזלים, FGRU) גזים

HP, LP ,)טיפול בשפכים ויצור חשמל ל מערכות עזר, מערכת טיפול במי מוצר

ובקרה על פליטות מזהמים  רציף ניטורלמערכות  . באסדה יותקנוופסולת

 לאוויר.

 

 מקורות הפליטה לאוויר מהאסדה הם: 

 

 :מקורות פליטה מוקדיים

- 7 X Heat Medium Heater 1-7 (21 MWth each, 147 MWth total) 

- 3 X Booster Gas Compressor Turbine No. 1-3 (56 MWth each, 168 MWth 

total) 

- 3 X Main Power Generator Turbine No. 1-3 (24 MWth each, 72 MWth 

total) 

- 2 X Emergency Diesel Generator 1-2 (1.6 MWth each, 3.2 MWth total) 

- 3 X Platform Crane No. 1-3 

- 3 X Firewater pump No. 1-3 

 :רכיבי ציוד - יםמוקדיבלתי  מקורות פליטה

פליטות לא מוקדיות מרכיבי ציוד ובהם מגופים, ברזים, משאבות, מדחסים, 

 חיבורי צנרת וכו'.

 :לפידים

מצבי עבור  פחמימנים( המיועדים לשריפת LP, HPבאסדה יותקנו שני לפידים )

  .בלפידים תופעל בכל עת להבת פיילוט .בלבד תחזוקה וחרום

 התנאים בהיתר הפליטה:

הטכניקה המיטבית ""בעל מקור פליטה", "דיגום", "דלק", "היתר פליטה",   .1 הגדרות 

 "זיהום אוויר חזק או בלתי סביר",הזמינה", "הממונה", "זיהום אוויר", 

כהגדרתם בחוק  -מקור פליטה", "מקור פליטה טעון היתר" ""מזהם", 

 ;2008 –אוויר נקי, התשס"ח 
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  יכוז או כמות מזהמי אוויר מתוך גזלהפחתת רי אמצעי - אמצעי טיפול""  

, , סינוןספיגהאיסוף, ע"י  , שיעמוד בטכניקה המיטבית הזמינה,הפליטה

 ;FGRU-מערכת הובכלל זה אלה וכיוצא ב שריפה, דחיסה והשבהספיחה, 

 לרבות חומרים מוצקים, נוזלים וגזים  ,גז המשתחרר לאוויר - גז פליטה""  

 ;םשלה הנישאים בו או תערובת

 ;הגז והנוזלמכיל את ו המגיע מהבאר לאסדהרם הז - "זרם באר"  

כל אחד מהחומרים המפורטים להלן  - "חומרים בעלי סיכון גבוה"  

 :T.A. luft 2002המוגדרים בקבוצות הסיווג במסמך 

 או יותר של אחד מהחומרים הבאים: 1%נוזלים הכוללים  (א)

 ;5.2.5בפרק   Iחומרים אורגנים מקבוצה  (1

בפרק  IIIאו מקבוצה  IIמקבוצה , Iמקבוצה חומרים מסרטנים  (2

5.2.7.1.1; 

 .5.2.7.1.3חומרים הפוגעים ברבייה בפרק  (3

מ"ג/ק"ג או יותר של אחד מהחומרים  10נוזלים הכוללים ריכוז של  (ב)

 הבאים:

 ;5.2.7.1.1בפרק  Iחומרים מסרטנים מקבוצה  (1

 .5.2.7.1.2השפעות מוטגניות בפרק חומרים בעלי  (2

   -חומרים אורגנים בעלי לחץ אדים הגבוה או שווה ל - "חומרים נדיפים"  

KPa 0.01  אנאורגניים בעלי לחץ אדים הגבוה או שווה לאו חומרים-       

 Kpa0.3 , מעלות צלזיוס או בטמפרטורה  20למעט מים, בטמפרטורה של

 מעלות צלזיוס. 20 -המרבית בתנאי אחסון והשימוש בהם באם זו גדולה מ

 מתקן המיועד לייצור אנרגיה באמצעות שריפת  - "אנרגיה "יחידת ייצור  

 ;דלק

 -"פליטות לא שגרתיות", "מקור פליטה מוקדי", "מקור פליטה לא מוקדי"  

 2010-בתקנות אוויר נקי )היתרי פליטה(, התש"עוכמשמעותם כהגדרתם 

 תקנות היתרי פליטה(; –)להלן 

 באופן  נתוניםמערכת המודדת, רושמת, ואוגרת  - מערכת ניטור רציף""  

 רציף;

 : גז יבש; תקנייםמטר קוב של גזי פליטה המחושב בתנאים  - מק"ת""  

  15%-ו חמצן במחממים KPa101.3, 3% ; לחץ K273.15טמפרטורה 

 מיליגרם למטר מעוקב תקני )להלן יחידות ב בטורבינות הגז

 ;מ"ג/מק"ת(

 - נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה - נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה""  

, על עדכוניו מעת לעת, המפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת 2002
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 הסביבה;

 נוהל ניטור רציף בארובה, על עדכוניו מעת  -נוהל ניטור רציף בארובה" "  

 לעת, המפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה;

 לאיתור וטיפול בדליפות במרכיבי ציוד  תכניתביצוע  "נוהל - "LDAR"נוהל   

(LDAR על עדכוניו מעת לעת, המפורסם באתר האינטרנט של המשרד ,") 

 להגנת הסביבה;

  רציפה למדידה מכשיר באמצעות אוטומטיים ורישום מדידה - "רציף ניטור"  

 ;נמדדים ערכים של

 סקר התהליכים הנכלל במסמכי הבקשה; - סקר תהליכים""  

בטבלה  של מזהמי אוויר הקבועים מרבייםי פליטה ריכוז - ערכי פליטה""  

 א';

 של מפקח הגנת הסביבה הימיתת האוויר או רכז איכו - רכז איכות אוויר""  

 עניין הוראות החוק, כולן אושהוסמך כממונה להמשרד להגנת הסביבה,  

  חלקן; 

 . בשלב זה שכנות ומדינות מקומי לשוקהפקה לצורך אספקת גז  - "שלב א'"  

 . (Heat Medium Heaterלגיבוי )נוסף מחממים + מחמם  4יופעלו 

 . המקומי למשק גיבוי או ייצואהרחבת הפקת הגז לצורך  - "שלב ב'"  

. (Heat Medium Heaterלגיבוי ) נוסף מחממים + מחמם 6זה יופעלו  בשלב

 Booster Gas Compressorויופעלו יחידות המדחסים ) יותקנו בנוסף,

Turbine.) 

 (;LDAR) ציוד מרכיבי בדליפות וטיפול לאיתור תוכנית - "LDAR תוכנית"  

  "TCEQ "(Texas Commission on Environmental Quality guidelines)- 

 ;סוכנות איכות הסביבה במדינת טקסס, ארה"ב

  "28VHP" -  שיטה לביצוע תוכניתLDAR  של בהתאם למפורט במסמך 

 :(TCEQ) סוכנות איכות הסביבה במדינת טקסס, ארה"ב

"Texas Commission on Environmental Quality, Air Permit Technical 

Guidance for Chemical Sources, Fugitive Guidance APDG 6422 v.2, 

2018" 

  "FGRU" (Fuel Gas Recovery Unit) - כוהשבתם  גזים תמערכת לדחיס- 

 FUEL GAS; 

  "HP FLARE, LP FLARE"- המשמשים כאמצעי טיפול  להלן לפיד, לפידים 

 ;במצבי תקלה וחירום
  "T.A. Luft 2002" - איכות אוויר על המסמך ההנחיות הטכניות לשמיר 

 (T.A. Luft)  סטריוןי, של המינ2002ביולי  24-מההנוסח המתורגם לאנגלית 

הפדראלי לאיכות הסביבה בגרמניה, המפורסם באתר האינטרנט של  
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המשרד להגנת הסביבה; לרבות עדכון בערכי הפליטה בהתאם לפרסומם 

 הרשמי;

של מתקנים  , מוגבלת בזמן,חד פעמית ,הפעלה ראשונית –תקופת הרצה" "  

הכנסתם לפעילות מסחרית. במסגרת ההרצה מוזרם לצורך , חדשים

עד להכנסתם לפעילות  אל מתקני האסדה זרם הבארמהחוף ולראשונה גז 

 ;מסחרית

 ;האסדה לצורך ייצור מסחרימתקני הפעלת  –מסחרית" "הפעלה   

 מקרה בכל. הפליטה מהיתר נפרד בלתי חלק מהווים הבקשה מסמכי (א)  .2 כללי

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

 הייצור אמצעי, התהליכים, המתקנים על חלים זה בהיתר התנאים (ב)  

  .הבקשה במסמכי שצוינו, הפעילות והיקפי

 בסקר נכללו שלא ופעילויות מתקנים יפעיל לא הפליטה מקור בעל (ג)  

 פעילות או שמתקן במקרה .ולא נקבעו להם תנאים בהיתר זה התהליכים

 ונקבעו להם תנאים בהיתר אך לא התהליכים בסקר וללשנכ עתידיים

 בכתב יודיע הפליטה מקור בעל, צאת ההיתרקיימים או מופעלים במועד הו

 .המתוכנן ההפעלה מועד לפני מראש שבועיים לפחות האוויר איכות לרכז

 ניהול לצורך הדרושים ובאמצעים בצעדים ינקוט הפליטה מקור בעל (ד)  

אנרגיה במקור הפליטה לרבות זיהוי וצמצום צריכת  צריכת של מיטבי

 המיטבית לטכניקה בהתאם, תקלות או, תחזוקה, מתפעול הנובעתאנרגיה 

  .Energy Efficiency BREF-ב במסמך הייחוס הזמינה

 והארובות םמתקניה, המכלים כל את יסמן פליטה מקור בעל (ה)  

. תהליכים בסקר המופיע לתיוג בהתאם, זיהויים לצורך, הפליטה במקור

 יבטיח הפליטה מקור בעל. התקנתם בעת יעשה חדשים מתקנים סימון

 בכל לעין וגלוי ברור יהיה עליהם שהתיוג כך הסימון של נאותה תחזוקה

 .עת

 מערכי לחריגה לגרום העלולה או הגורמת תקלה של מקרה בכל (ו)  

 וינקוט גילויה עם מיד התקלה לתיקון הפליטה מקור בעל יפעל, הפליטה

, הפליטה מערכי החריגה להפסקת הנדרשים והאמצעים הצעדים בכל

פעילות  הפסקת, תהליכים הפסקת, תהליכי הטיפול בגז צמצום לרבות

 .'וכו מתקנים

, לרבות באסדהייצור האת כל מתקני  יתחזק הפליטה מקור בעל (ז)  

 יבצע יצרן הוראות בהעדר .היצרן להוראות מתקני הגיבוי והחירום בהתאם

 נוהל פי על זאת וכל המתקנים של מיטבית פעולה לשם נאותה תחזוקה

 .דרישה לפי אוויר איכות לרכז יוגש ,כאמור ,נוהל .ובקרה תחזוקה הפעלה

דרישות היתר  ל בהתאםבעל מקור הפליטה יבצע דיגומים ואנליזות  (ח)  

על  פיתויבוצע לפי תכנית חל ,תקניתלא נמצאה שיטה . שיטה תקנית לפיזה 

  הממונה. על ידי תאושר מראש ובכתבתוגש וש פי סטנדרטים מחמירים
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המפרטת את שלבי ההרצה השונים של כלל  תכנית - הרצה" תכנית" (ט)  

תקופת ההרצה  .מרכיבי האסדה עד להפעלה מסחרית של מקור הפליטה

 תסתיים במועד כפי שיקבע בתכנית ההרצה שתאושר ע"י הממונה;

 דלקים שריפת מתהליכיו מתהליכי הייצור פליטה גזי יפלטו לא (א)  .3 לאוויר פליטות

 'א בטבלה המצוינות הארובות דרך אלא, מוקדיים פליטה ממקורות

 .לצידן ניםיהמצו הפליטה וערכי למגבלות ובהתאם

 המהווים וטכנולוגיים תפעוליים אמצעים ינקוט הפליטה מקור בעל (ב)  

פליטת  של ו/או הפחתה מניעה לצורך, הזמינה המיטבית הטכניקה את

 אם ובין מוקדי פליטה ממקור אם בין, הפליטה ממקור אווירמזהמי 

 .אלה תנאים להוראות בהתאם, מוקדי לא פליטה ממקור

לא , בהפעלה שגרתיתפליטת המזהמים הכוללת ממקור הפליטה  (ג)  

 : , עבור המזהמים הבאיםלהלן המפורטותתעלה על הכמויות 

 -(NMVOCסך תרכובות אורגניות נדיפות שאינן מתאן ) (1)   

 טון/שנה 20 -שלב א' 

 /שנהטון 30 -שלב ב' 

  -בנזן (2)   

 /שנהק"ג 121 - שלב א'

 ק"ג/שנה 157 -שלב ב' 

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

 דקות מצטברות 6 -למעלה מממקורות פליטה מוקדיים במקור הפליטה, 

 בשעה למעט בזמני הנעה, הדממה ובדיקות כשירות. 

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

 המקרים הבאים:

 (;8) סעיףב כאמור פליטה בגזי טיפולתקלה באמצעי  בעת (1)   

ובכתב על ידי  ה מראששרואעל פי תכנית ש - פעולות תחזוקה (2)   

 ;רכז איכות אוויר

ראשונית של האסדה על פי שלבי  פעולות הרצה ביצוע בעת (3)   

ובכתב  ה מראששרואעל פי תכנית ש ,והרצת מתקנים חדשים הפעלתה

 ;ובהתאם האמור בטבלה ב' הממונהעל ידי 

פליטות לא  מניעת

 שגרתיות 

 .ותקריות תקלות למניעת נהלים ויפעיל יחזיק הפליטה מקור בעל (א)  .4

נקטו לצורך צמצום ומניעתן. יסוגי תקלות והפעולות אשר י יכללוהנהלים 

 לפי דרישה.  אוויר איכות לרכז יוגש ,כאמור ,נוהל

בעל מקור הפליטה יבצע בדיקה וריענון לנהלים המצוינים לעיל,  (ב)  

העלולים לגרום  תקלה או תקרית ובכל אירוע שללפחות אחת לשנה 

וככל ובוצע עדכון נוהל, בעל מקור  ,או מערכי סביבה ערכי פליטהמלחריגה 

  על פי דרישה. לרכז איכות אוויר הפליטה יגיש את הנוהל המעודכן

לשם צמצום  כל האמצעים הנדרשיםינקוט ב מקור הפליטהבעל  (א)  .5 או חזק ריח מניעת
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 סביר  בלתי

 

מזהמי אוויר העשויים לגרום לריח חזק או בלתי סביר פליטת של מניעה ו

לגרום כגון על ידי ניתוב גזי פליטה העלולים , מחוץ לתחומי מקור הפליטה

למתקני טיפול מתאימים, או אחסון חומרים בעלי ריח למטרדי ריח 

 במתחמים סגורים ואטומים.

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

 :כנית להפחתת ריח, כמפורט להלןוריח ות סקרובהתאם להנחיותיו, 

מזהמי  סקר ריח לאיתור ומיפוי פליטות ממקור הפליטה של (1)   

אוויר העשויים לגרום לריח. סקר כאמור יוכן לפי ההנחיות במדריך 

לטיפול במפגעי ריח המפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת 

הסביבה על עדכוניו מעת לעת ובהתאם לתוכנית שתוגש לאישור רכז 

 איכות האוויר;

הצעת תכנית לטיפול והפחתה פליטות ממקור הפליטה של  (2)   

להפחתת ריח(,  תכנית -מזהמי אוויר העשויים לגרום לריח )להלן

תכנית כאמור תוכן בהתאם לתוצאות ומסקנות סקר הריח ותכלול 

 אמצעי טיפול והפחתה, לוחות זמנים לביצוע וכדומה.

להפחתת  כניתויגיש לאישור את סקר ריח ות בעל מקור הפליטה (ג)  

ת האוויר ואם לא ריח, כאמור בסעיף קטן )ב( לעיל, במועד שקבע רכז איכו

תוך שלושה חודשים מיום אישור התכנית לביצוע סקר הריח קבע כן 

כנית להפחתת ריח שהוגשו יתוקנו ע"פ הערות והנחיות וכאמור. סקר ריח ות

 ויוגשו שוב במועד שקבע. רכז איכות האוויר

יבצע תכנית לטיפול והפחתת פליטות ממקור  בעל מקור הפליטה (ד)  

הפליטה של מזהמי אוויר העשויים לגרום לריח, כפי שאושרה על ידי רכז 

 איכות האוויר.

  שימוש בדלקים

 

ביחידות גז טבעי בלבד בדלק מסוג  יעשה שימושמקור הפליטה  בעל (א)  .6

 :האנרגיה ייצור

EAP-3000 ,EAP-3010 ,EAP-3020 ,EAP-3030 ,EAP-3040, 

EAP-3050 ,EAP-3060 , ZZZ-8670 ,ZZZ-8680 ,ZZZ-8690, 

 ZZZ-9020 ,ZZZ-9030 ,ZZZ-9080. 

, תתבצע 'כמפורט בטבלה אמשאבות כיבוי אש  דיזל גנראטור, הפעלת (ב)  

דיזל גנרטור ומשאבות  ת. הפעל(1)חלק  107)בהתאם לת"י  סולר באמצעות

הפעלה שנתית,  תוכניתוכשירות, תבוצע בהתאם ל הכיבוי אש לצורך תחזוק

לנובמבר בכל שנה קלנדרית  15אוויר עד ליום אשר תוגש לרכז איכות 

 . ובהתייחס לשנה העוקבת

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

-EAP-3000  ,EAP-3010 ,EAP-3020 ,EAP-3030 ,EAPרביחידות ייצו

3040, EAP-3050 ו- EAP-3060 , בחומרים אורגנים נדיפים שמקורם- 

FGRU לחץ נמוך.ת ומערכומ 
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אמצעי טיפול בגזי 

 פליטה

, הפליטה במקור טיפולה אמצעי כל אתמקור הפליטה יפעיל  בעל (א)  .7

  .מחוברים הם אליהם הייצור מתקני מופעלים בה עת בכל

 דחיסת גזיםצורך ל FGRUמערכת  יפעיליתקין ובעל מקור הפליטה  (ב)  

, EAP-3000 ,EAP-3010ביחידות ייצור  FUEL GAS -והשבתם למערכת ה

EAP-3020 ,EAP-3030 ,EAP-3040, EAP-3050, EAP-3060  וכן

 לצורך גיבוי.  נוספת FGRU מערכת יחזיק

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

גילוי  ימים מיום 14 -מ יאוחרלא  יגישו FGRU הגיבוי מסוג מערכת

ויינקטו  שננקטו"ח המנתח את הסיבות לתקלה, אמצעים דו התקלה,

לוח זמנים לתיקון  תוגש תכנית מפורטת הכוללת. כמו כן, הישנותה למניעת

 .להנחיותיו בהתאם ויפעלאיכות אוויר  רכז לאישור התקלה

 ,FGRU-המערכות שתי , במקרה של תקלה בעל אף האמור בסעיף )ב( (ד)  

 לפידלהנמוך באסדה  הלחץממערכות  הפליטותאת  יפנהמקור הפליטה  בעל

LP בעל, שעות 72 -ל מעבר להימשך התקלה צפויה .)ב(12 בסעיף כמפורט 

 לוח הכוללת התקלה לתיקון תכנית פרק זמן זה תוךב יגיש הפליטה מקור

  .בהתאם להנחיותיויפעל ו הממונהלאישור  מפורט זמנים

פנים ומקור הפליטה יבצע דיגום של ריכוז הבנזן בגזים המבעל  (ה)  

 ,שעות 72 -ל מעברעולה ה ללפידבהזרמה . הזרמה ללפידבכל  LP -ללפיד ה

 .בסעיף קטן )ד( ,כאמור ,כניתתדירות הדיגום תיקבע במסגרת הת

הגבוה  הלחץהפליטה יפנה את הפליטות ממערכות  בעל מקור (ו)  

 .)א(12כמפורט בסעיף , HP -פיד הלטיפול בלבאסדה 

 -ו PIGGING KAH-9840, KAH 9850 -פליטות מיחידות ה (ז)  

KAH 9710/9750 ,ללפיד היופנו  ,בעת ניקוי צנרת הגז וצנרת הקונדנסט- 

HP. 

לרבות , טיפול בגזי פליטהל םאמצעיבמקרה שלא ניתן להפעיל  (ח)  

DLE burner ,FGRU  ,יפסיק בעל לצורך תחזוקה,  םבשל השבתתולפידים

 יאפשר ולא יפולהט מתקן המחובר לאמצעיפעילות מקור הפליטה את 

 . וממנ מזהמים של פליטה

תותר הפעלת מקור הפליטה ללא (, ב) 12 בסעיף קטןעל אף האמור  (ט)  

לצורך  בעת טיפול עקב תקלה או השבתה מתוכננת LP-ה זמינות לפיד

ות שעות מצטבר 144-ולאירוע שעות  48זמן שלא יעלה על , לפרק תחזוקה

 .באותה עת פועלות - FGRUבלבד שמערכות הו קלנדרית בשנה

ובכללן  הפליטה בגזי הטיפול אמצעיאת  יתחזק הפליטה מקור בעל (י)  

 יבצע יצרן הוראות ובהעדר היצרן להוראות בהתאם FGRU -מערכות ה

 נוהל פי על זאת וכל האמצעים של מיטבית פעולה לשם נאותה תחזוקה
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 .דרישה לפי אוויר איכות לרכז יוגש כאמור נוהל .ובקרה תחזוקה הפעלה

 ייצור ביחידותבעת תקלה )א(, 3-)ו( ו2ל אף האמור בסעיפים ע (א)  .8  תקלה

הגורמת או העלולה לגרום  -ZZZ-8670 ,ZZZ-8680 ,8690ZZZ האנרגיה

 רשאי, סביר בלתי או חזק אוויר זיהום לפליטתלחריגה מערכי הפליטה או 

התקלה כאמור  מגילוי בלבד שעות 24למשך , ןלהפעיל הפליטה מקור בעל

 :הפעולות הבאות בכפוף לביצוע

   

 

, באופן *6911סביבה בטלפון  ולמוקדידווח לרכז איכות אוויר  (1)

 מידי על תקלה וינקוט מיידית בכל האמצעים לתיקון התקלה. 

ינקוט בכל האמצעים להפחתת זיהום אוויר ולמניעת חריגה  (2)   

 מערכי הפליטה. 

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

 בכתבמראש ולהודעה  בכפוף שעות 24 -מעבר לבעת תקלה  יחידות הייצור

 שעות מצטברות בשנה 120ובלבד שלא יעלה על , רכז איכות אוויר ואישור

 . לכלל מתקני הייצור

 להתרעהמקור הפליטה יתקין ויפעיל מערכת ממוחשבת  בעל (א)  .9 התרעה מערכת

מערכת  -הבאים )להלן במערכות ובמתקניםחדר הבקרה ל שתשודר

 :התרעה(

במכשירי  א'בטבלה  מהמפורטיםקריאת ערכי פליטה גבוהים   (1)   

 ;הרציףהניטור 

הגורמת או עלולה  במתקני האסדהאו פעולה לא תקינה  תקלה (2)   

  ;לגרום לחריגה מערכי הפליטה

הטיפול בגזי הפליטה  באמצעי או פעולה לא תקינה תקלה (3)   

 הגורמת או עלולה לגרום לחריגה מערכי הפליטה;

 ;FGRU -של מערכות ה או פעולה לא תקינה תקלה (4)   

 ;הרציף הניטור במכשירי תקינה לא פעולה או תקלה (5)   

 ; LP-ו  HPתקלה או פעולה לא תקינה של הלפידים  (6)   

בעל מקור הפליטה יחזיק את מערכות ההתרעה במצב תקין בכל עת  (ב)  

ינקוט בכל האמצעים הדרושים לתיקונה באופן ובכל מקרה של תקלה 

שעות בעל מקור הפליטה יבצע בקרה  24 -ל נמשכה התקלה מעבר .דייימ

ח "יומית על המערכות המחוברות למערכת ההתרעה וידווח באמצעות דו

 יומי לרכז איכות אוויר ובהתאם להנחיותיו.

ות במערכת הממוחשבת נתוני התרע וישמור יתעדבעל מקור הפליטה  (ג)  

 ויציגם לרכז איכות האוויר לפי דרישה. לפחות שניםחמש לתקופה של 

  אחסון מכלי

 

 לרבות התהליכים בסקר שפורט כפי יתבצע במכלים חומרים אחסון (א)  .10

 .המכל ותיוג האחסון אופן, החומר סוג בעניין

יעמדו בדרישות מסמך הייחוס  'הסון המפורטים בטבלה מכלי האח (ב)  

 ., על עדכוניו מעת לעתES Bref-האירופאי ה
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מכלי האחסון המפורטים בטבלה בעל מקור הפליטה יתקין ויפעיל ב (ג)  

 .יםלמניעת מילוי יתר של המכל םמפלס ואמצעי ימד' ה

 '.הטיפול בפליטות ממכלי האחסון יהיה בהתאם למפורט בטבלה  (ד)  

יעמדו  בדיגום נדרשות ואשר' א בטבלה המפורטות הארובות (א)  .11 ארובות

 הנגישות. על עדכוניו מעת לעת בארובה אוויר מזהמי בדיקת נוהלבדרישות 

 .עת בכל תישמרתתאפשר ו הדיגום לפתחי

הנדרשת  לארובה המחוברייצור  מתקן יפעיל לא פליטה מקור בעל (ב)  

  .נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה בדרישות עומדת שאינה בדיגום

את התקינות, הבטיחות והנגישות של  יבטיחבעל מקור פליטה  (ג)  

 אוויר בכל מזהמיהארובות במקור הפליטה באופן המאפשר ביצוע בדיקת 

, מטעמם מי או אוויר איכות רכז, מפקחה, ממונהה ידי על לרבות עת,

 - להלן וכמפורט

יערוך ויחזיק בכל עת רשימה של כל האמצעים הנדרשים לצורך  (1)   

בארובות מקור הפליטה, לרבות אמצעי ביצוע בדיקת מזהמי אוויר 

 בטיחות, אמצעים טכניים ואמצעים אחרים.

יחזיק בכל עת את כל אמצעי הבטיחות, האמצעים הטכניים  (2)   

ואמצעים אחרים הנדרשים לביצוע של בדיקת מזהמי אוויר בארובות 

 מקור הפליטה בכל עת.

המופנים לשריפת גזים  HP -ה בעל מקור הפליטה יפעיל את לפיד (א)  .12 לפידים

 :פורטים להלןמבתנאים ה, 1ם מס' אליו כמפורט בתרשי

בעת פעילות לא רק  HP -ה לפידבעל מקור הפליטה יפעיל את  (1)   

. מתוכננת של האסדה השבתהו , תחזוקהמקרי חירום שגרתית הכוללת

אישור לשתוגש  תוכניתהפעלת הלפיד בעת תחזוקה תהיה בהתאם ל

   .בכתבמראש ורכז איכות אוויר 

 עד של יאפשר שריפת גזים הנשלחים אליו בספיקה HP -ה לפיד (2)   

Mmscf/d 2,100, מהמתקנים  כללתקלה כוללת של  לפי תרחיש הצפויה

 .1בתרשים , כמפורט ללפידהמחוברים 

יבצע , בעל מקור פליטה HP -הפעלת לפיד השל עבור כל אירוע  (3)   

בהתאם להנחיות רכז איכות אוויר למציאת סיבת האירוע,  תחקיר

ימים ממועד  14 בתוך באמצעות דוח מפורט התחקירוידווח על ממצאי 

 .והתרחשות

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

 , בתנאים הפורטים להלן:2אליו כמפורט בתרשים מס' 

בעת לשריפת גזים רק  LP -ה לפידבעל מקור הפליטה יפעיל את  (1)   

מצבי לרבות (, ד)7תקלה בהתאם לסעיף פעילות לא שגרתית הכוללת 

הפעלת הלפיד בעת תחזוקה תהיה בהתאם  .תחזוקהו אתחול ראשוני

   בכתב.מראש ורכז איכות אוויר שתוגש לאישור  תוכניתל
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בעל מקור הפליטה יתקין מערכת בקרה הרושמת כל פתיחה של  (2)   

 .LPהמשמש להפניית גזים אל לפיד  XV 1951ברז 

 יתקיימו התנאים הבאים: LP -ו HP םיבלפיד (ג)  

ידית של הגזים יאפשר שריפה מאשר ת ,קיום להבת פיילוט (1)   

 ;אשר ישלחו ללפידים

 ונטולת עשן;  99%של שריפה ביעילות  (2)   

ניטור ומעקב רציף אחר פעילות כל הלפידים יתבצע בכל עת  (3)   

 שבמקור הפליטה על פי הדרישות הבאות:בחדר הבקרה 

של  הנפחיתניטור רציף באמצעות מכשיר למדידת הספיקה  (א)    

 כל הגזים המנותבים לכל לפיד;

נראה לעין מהלפיד הניטור רציף של להבת הלפיד ועשן  (ב)    

באמצעות מצלמות וידאו צבעוניות המקליטות ומשדרות למסך 

 הנתונים. בכל שעות היממה בחדר הבקרה במקור הפליטה

 ;שנים חמש של תקופהישמרו 

 קטןכאמור בסעיף  להבת הפיילוטתקינות לזיהוי  חיווי (ג)    

 ;(1)ג()

 דיגום ארובה

  תקופתי

בדיקת מזהמי אוויר בארובה, על ידי  נוהלפי ל ,יבוצע ארובות דיגום (א)  .13

הוסמכו ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לפי חוק  אשרמעבדות 

לביצוע דיגום  1997 –הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז 

 בארובות.

 במקור הארובות בכל יםתקופתי דיגומים בצעי הפליטה מקורבעל  (ב)  

 בדיקת לצורך', א בטבלה הקבועה בתדירות, הפליטה הנדרשות בדיגום

 .האמורה בטבלה ארובות אותן לצד המנויים מזהמים פליטת

לאיתור  נמצאה חריגה מערכי הפליטה, יפעל בעל מקור הפליטה (ג)  

 דיגומי יבצעהוראת רכז איכות אוויר ל ובהתאם מכןלאחר  ,ותיקון התקלה

 .המפורטים בטבלה א' ערכי הפליטהב עד לעמידה נוספיםארובה 

 בהתאם ארובות לדיגום שנתית תכנית יגיש הפליטה מקור בעל (ד)  

 יאוחר לא אוויר איכות רכז לאישור בארובה אוויר מזהמי בדיקת לנוהל

 שבוע בכתבוימסור הודעה  ,המתוכנן הראשון הדיגום מועד לפני מחודש

 איכות רכז מול יתואם מתוכנן דיגום כל מועד . דיגום כל ביצוע לפני

 .האוויר

בתנאי עבודה של פליטה מקור הפליטה יבצע את הדיגומים  בעל (ה)  

 פלטויספק למעבדה הדוגמת  הנבדקת,מרבית אופיינית של יחידת הייצור 

 הדיגוםע , בזמן ביצוהייצור הספק, לרבות הייצור נתוני של מודפס

 .הדיגוםלדו"ח  ףשיצור הדיגום לביצוע שקדמו הימים ובשלושת

בעל מקור הפליטה יגיש לרכז איכות אוויר דוח דיגום ארובה במדיה  (ו)  

ימים מיום ביצוע הדיגום ובהתאם לאמור בנוהל  30תוך באלקטרונית, 
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 בדיקת מזהמי אוויר בארובה.

יום  14)ד( ידווחו לממונה בתוך 14תוצאות הדיגום כמפורט בסעיף  (ז)  

 מיום הדיגום.

, לא יבוא בחשבון האוויר בארובה כוז מזהמי האוויריבחישוב ר (ח)  

 המוזן לארובה במטרה לדלל או לקרר את גזי הפליטה.

פליטה גזי להרכב החומר האורגני ב דיגוםבעל מקור הפליטה יבצע  (ט)  

-EAP-3000 ,EAP-3010 ,EAP-3020 ,EAP-3030 ,EAP) מארובות

3040 ,EAP-3050 ,EAP-3060) חומרים הריכוז  אתכלול י הדיגום

להפעלה  בחודש הראשון, הדיגום יבוצע C3-C20אורגניים מקבוצות 

רכז ידווחו ל ולאחר שישה חודשים מיום הדיגום הראשון וממצאיו מסחרית

. במקרה של עיכוב קבלת הדיגוםיום מיום  30 בתוך ממונהאיכות האוויר ול

תוצאות הדיגום, ככל והעיכוב אינו בשליטת בעל מקור הפליטה, בעל מקור 

הפליטה יעדכן את הממונה אשר ישקול את הארכת המועד הקבוע בסעיף 

לאחר  לאישור רכז איכות האוויר.שיטת הדיגום תוגש מראש ובכתב זה. 

 .הממונה הנחיותבעל מקור הפליטה יפעל בהתאם  קבלת ממצאי הדיגומים

בעל מקור הפליטה יעביר את נתוני הניטור הרציף בדרך ובמועד  (א)  .14 

 שהממונה יורה עליהם.

 :בעל מקור פליטה יתקין ויפעיל מערכות ניטור רציף בארובות (ב)  ניטור רציף

 .HP -ו LPלפידים  (1)   

, EAP-3000  ,EAP-3010 ,EAP-3020 ,EAP-3030 ארובות (2)   

EAP-3040, EAP-3060 EAP-3050 . 

 .ZZZ-8670, ZZZ-8680, ZZZ-8690ארובות  (3)   

בסעיף קטן בארובות המפורטות  ויפעיל יתקין הפליטה מקור בעל (ג)  

 .(3)ג()12כמפורט בסעיף  רציף ניטור מכשירי (1)א()

בארובות המפורטות בסעיף קטן  ויפעיל יתקין, הפליטה מקור בעל (ד)  

, חמצן אחוז :הבאים הפרמטרים לקביעת רציף ניטור מכשירי (2)א()

 .TOC -ו הפליטה גזי ספיקת הפליטה בגז מים תכולת, לחץ, טמפרטורה

, במידה ולא ניתן להפעיל את מערכת (ד) קטן בסעיף האמור אף על (ה)  

יומי של  דיגוםמקור הפליטה  בעל יבצעההפעלה המסחרית,  מועדבהניטור 

TOC ,מיום יאוחר ולאבארובות  הרציף התקנת מערכת הניטור למועד עד 

30.3.2020.  

בארובות המפורטות בסעיף קטן  ויפעיל יתקין, הפליטה מקור בעל (ו)  

, חמצן אחוז :הבאים הפרמטרים לקביעת רציף ניטור מכשירי (3)א()

 .NOX -ו הפליטה גזי ספיקת הפליטה בגז מים תכולת, לחץ, טמפרטורה

 ספיקת של רציפה למדידהמכשיר   ויפעיל יתקין הפליטה מקור בעל (ז)  

 ייצור תוליחיד, Fuel Gas-והגז המשמש כ FGRU -ה ממערכת המוזן גזה
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 ,EAP-3000  ,EAP-3010 ,EAP-3020 ,EAP-3030 ,EAP-3040 אנרגיה

EAP-3050 ,EAP-3060. 

 הרציף הניטור מערכות את ויכייל יתחזק, יפעיל הפליטה מקור בעל (ח)  

 . בארובה רציף ניטור נוהלבהתאם ל

את נתוני הניטור הרציף בהתאם לאמור  ידווח הפליטה מקור בעל (ט)  

)ד( להיתר זה. דיווח זה אינו גורע מחובתו של בעל מקור הפליטה  24בסעיף 

 )א(.14בסעיף כאמור

. הניטור במצב תקין בכל עת ערכתמ אתמקור הפליטה יחזיק  בעל (י)  

יאוחר  לאו מיידי באופן הינקוט בכל האמצעים הדרושים לתיקונ ובתקלה

בכתב על ו מראששיאושרו  חריגיםעות מגילוי תקלה, למעט מקרים ש 72 -מ

 לממונה כאמור תקלה על ידווח הפליטה מקור בעל. האוויר איכות רכזידי 

 .ויפעל בהתאם להנחיותיו

שעות לפחות  24איכות האוויר  לרכזודיע בכתב י הפליטה מקור בעל (יא)  

, העלולות הייצור ביחידותעבודות אחזקה יזומות  ביצועלפני תחילת 

כלול הסבר תהניטור. ההודעה  ממערכתלהשפיע על הנתונים המתקבלים 

 תחילתה וסיומה. מועדקצר על מהות העבודה היזומה, 

 

 

 

 שגויים ממוצעים תייםשע םערכי משלושה יותר יממה במהלך נמצאו (יב) 

 מערכת של לקויה תחזוקה או מתקלה כתוצאה כלל נרשמו שהערכים לא או

 האמורה במערכת שנמדדו הנתונים כל וייפסלו ידוגלו, הרציף הניטור

  .יממה באותה

 10( החוזרת יבבמקרה של תקלה או תחזוקה כמפורט בסעיף קטן ) (יג)  

בשנה, בעל מקור הפליטה ינקוט באופן מידי עם גילוי התקלה  יממות

בפעולות לשיפור אמינות מערכת הניטור הרציף לרבות החלפתה לפי 

 הוראות רכז איכות האוויר.

 תוצאות חישוב

 רציף ניטור

 לפי יעשו פליטה בערכי עמידה ובדיקת הרציף הניטור תוצאות חישוב (א)  .15

 להגנת המשרד של האינטרנט באתר המפורסם, בארובה רציף ניטור נוהל

 :להלן כמפורט לרבות, שלו העדכנית במהדורה, הסביבה

 לפרקי יחושבשעה ה ומחצית שעה של מדידות ממוצע חישוב (1)   

 של מדידות ממוצע וחישובומחציתה  עגולה בשעה המתחילים זמן

 .בלילה 24:00 -ב המתחיל שעות 24 זמן לפרק יחושב יממה

ממוצע תקף הוא ממוצע אריתמטי חצי שעתי לעניין סעיף זה  (2)   

מק"ת בהפחתת רווח בר \או יממתי של ריכוז המזהם ביחידות מ"ג

סמך לפי סוג המזהם כקבוע בנוהל ניטור רציף בארובה מוכפל בערך 

 הפליטה.

 בשעות שנעשו רציף ניטור תוצאות )א(,3 בסעיף האמור אף על (ב)  

, הפליטה מערכי כחריגהבניטור רציף לא יראו  המתקן המנוטר של ההפעלה

 :הבאים תנאיםכפוף לב
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 ממוצע תקף ליממה אינו עולה על ערכי הפליטה. (1)   

 שעה אינו עולה על פי שניים מערכי הפליטה.חצי ממוצע תקף ל (2)   

 הרציף הניטור שתוצאת אף, הפליטה מערכי חריגה בדיגום נמצאה (ג)  

 אחרת סיבה קיימת אם או, כאמור חריגה על הצביעו לא הדיגום בעת שנערך

 יקבעו, תוצאות הדיגום מהימנות אינן הרציף הניטור תוצאות כי להניח

 לעניין חריגה מערכי הפליטה.  

איתור וטיפול 

בפליטות מרכיבי 

 ציוד

מיום כניסת היתר הפליטה חודש בתוך  בעל מקור הפליטה יגיש (א)  .16

מתקני מקור  בכל LDAR תוכנית, לאישור רכז איכות האוויר, לתוקף

בהתאם  קונדנסט ומתנולרכיבי ציוד הבאים במגע עם בהם קיימים הפליטה 

 .LDAR לנוהל

קטן  בסעיףשאושרה כאמור  LDAR תוכניתבעל מקור הפליטה יבצע  (ב)  

 )א(.

לרבות  (LDAR)אופן ביצוע איתור וטיפול בדליפות מרכיבי ציוד  (ג)  

אופן חישוב הדליפות,  (,PRD)שיטות המדידה, דרישות להתקני פריקת לחץ 

תיעוד ועריכת דו״חות, תיקון דליפות ודרישות נוספות יבוצעו בהתאם 

 .LDARלקבוע בנוהל 

, 28VHPתהיה בהתאם לשיטה  , LDAR-תדירות ביצוע תוכנית ה (ד)  

מידי שלושה חודשים יושלם ביצוע  ,TCEQ בהנחיות Vוטבלה  III טבלה

 (.3, 2, 1) ותקטגוריהציוד בכל הרכיבי כל מחזור בדיקה של 

אמצעות בעל מקור הפליטה ידווח לרכז איכות האוויר בכתב ב (ה)  

רשימת רכיבי הציוד על  ,עבור הרבעון הקודםכל רבעון  דואר אלקטרוניה

סבבי ובין היתר, דיווח על בהם התגלתה דליפה, לרבות רכיבי הציוד 

דליפה התיקונים, ביצוע בדיקות דליפות חוזרות והחלפת רכיבים,  על כל 

 ppm 1000 -ו 3 -ו 2עבור רכיבי הציוד מקטגוריה  ppm  500 בריכוז העולה על 

 .LDARהדיווח יוגש בהתאם לנוהל  . 1 עבור רכיבי ציוד מקטגוריה

בעל מקור הפליטה ימסור לרכז איכות האוויר, הודעה בכתב על  (ו)  

 לתו.ישבועיים לפחות לפני תח ,LDAR -ה תוכנית ביצועמועד 

בעל מקור פליטה יבצע תחזוקה למניעת דליפות בלתי מוקדיות  (ז)  

 .באמצעות מצלמה תרמית

 תכנית לתוקף ההיתר כניסת מיום חודש בתוך יכין פליטה מקור בעל (ח)  

 מצלמה באמצעות שהתגלו מוקדיות בלתי דליפותו תקלות ותיקון לאיתור

 בהתאםרכז איכות אוויר ויפעל  לאישור( ז) קטן בסעיף כאמור, תרמית

תדירותן, תיעודן כלול את מיקומי הבדיקות, ת התכנית .המאושרת לתכנית

 תיקון הדליפות אשר התגלו.ואופן 

בעת החלפת משאבות, ברזים, שסתומים, אטמים ומחברים במקור   .17 רכיבי ציוד

הפליטה, בהם זורמים חומרים נדיפים או חומרים בעלי סיכון גבוה, 

לרכיבים חדשים, יותקנו רכיבים אטומים לפליטת מזהמים בהתאם 
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המיטבית הזמינה או תקינה אחרת באישור  ' ולטכניקהדלמפורט בטבלה 

 אוויר.מרכז איכות בכתב ומראש 

גז מכשירים 

"Instruments 

gas" 

במקור הפליטה תבוצע באמצעות  םפתיחה וסגירה של שסתומים הידראוליי  .18

 שימוש באוויר דחוס, או באמצעות מנועים חשמליים.

הפחתת פליטות 

 גזי חממה

מיום כניסת ההיתר  שישה חודשיםבעל מקור הפליטה יגיש לממונה בתוך   .19

. בעל הממונה יובאופן שיורה על מכלל האסדהלתוקף אומדן פליטות מתאן 

להפחתת הפליטות לפי דרישת הממונה  תכניתמקור הפליטה יכין ויגיש 

 לאישורו ויפעל בהתאם.

העברת נתונים 

 בזמן אמת

, לפי הנחיית בעל מקור הפליטה יעביר באופן ממוחשב ובזמן אמת (א)  .20

 את המידע והנתונים הבאים: הממונה,

 14ף בסעי כאמור הרציף הניטור מכשירי נתוני (1)   

 ;מצב תקלה באמצעי לטיפול בגזי פליטה מתחילתה ועד סיומה (2)   

 תועבר, זה בסעיף כאמור, אמת ובזמן ממוחשב באופן נתונים העברת (ב)  

, נירמול, דיגול: כגון נתונים בקרת בעניין, לרבות הממונה להנחיות בהתאם

 .הדיווח ואופן הנתונים הצגת אופןהורדת רווח בר סמך, 

בעל מקור הפליטה יודיע לרכז איכות אוויר על התרעה כאמור  (ג)  

גילוי אי תפקוד או תפקוד לקוי מסוג אחר בניטור הרציף, ( או 5)א()9בסעיף 

 שעות. ההודעה תימסר בכתב. 24תוך 

 נקלטו לא או האוויר איכות לרכז הועברו שלא רציף ניטור נתוני (ד)  

ביום הראשון  -שעות 24שעות ביום עבודה ובתוך  24 תוך יועברו, אצלו

 בסעיף כאמור הנתונים קבלת אי על ההתרעה ממועדשלאחר שבת או חג, 

  .כאמור הניטור נתוני העברת אי על הודעת ממועד או( 5)א()9

 ודיגום ניטור

 סביבתי

בעל מקור הפליטה יפעל בהתאם להנחיות הממונה להקמת והפעלת  (א)  .21

ז( לחוק אוויר )7חלק מהמערך הארצי על פי סעיף  ןשהתחנות ניטור אוויר 

למשרד  באופן מקווןנתוני הניטור הרציף יועברו . 2008-נקי, התשס"ח

 .להגנת הסביבה

בהתאם להוראות על האסדה סביבתי  דיגוםבעל מקור פליטה יבצע  (ב)  .22 

 עבור המזהם בנזן:הממונה 

יבוצע בתדירות של אחת לשבועיים לתקופה  סביבתיה דיגוםה (1)   

 תדירות מכן ולאחר, ההרצה תקופת מתום החל חודשים 12של 

 .הממונה ידי על תיקבע הדיגום

יבחן ויורה לבעל מקור  הממונה, הדיגוםלתוצאות  התאםב (2)   

מערכת ניטור רציף על  להתקיןהפליטה, ככל והדבר נדרש, 

 האסדה עבור בנזן בכפוף לטכנולוגיה ישימה.

 הממונהדיגום סביבתי לאישור  תכניתמקור הפליטה יגיש  בעל (3)   

 .פיה על ויפעל הפליטה היתר כניסת מיום שבועיים בתוך
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, הדיגום שיטות יפורטו( 3) קטן בסעיף כאמור הדיגום תוכניתב (4)   

 הפליטה מקור מפת גבי על יצוינו וכן הדוגמת החברה שם

בהתאם להנחיות  .הפליטה מקור בעל י"ע מוצעות דיגום נקודות

 הממונה להקמה והפעלה של תחנות ניטור.

מערכת ניהול 

 סביבתית

 שלושה חודשים בתוך, האוויר איכות לרכז יגיש הפליטה מקור בעל (א) . 22

היבטי סביבתית של  ניהול למערכת תכנית, לתוקף זה היתר כניסת מיום

 זמנים לוחות הכוללת, "מערכת ניהול סביבתית"( - איכות אוויר )להלן

 הפליטה מקור בעל. להלן המפורטות להנחיות בהתאם, ליישומה דרך ואבני

 .האוויר איכות רכז לאישור בהתאם הסביבתית הניהול מערכת את יפעיל

במקום , החברה של האינטרנט באתר יפרסם הפליטה מקור בעל (ב)  

 .הפליטה מקורב הסביבתית המדיניות על הצהרה בולט,

 וניהול יישום, הקמה בנושא מטעמו ממונה ימנה הפליטה מקור בעל (ג)  

ממונה הסביבה(. ממונה הסביבה  -סביבתית במקור הפליטה )להלן מערכת

 יהיה אחראי על כל אלה:

הקמת מערכת הניהול הסביבתית, יישומה ועדכונה בהתאם  (1)   

 ;של בעל מקור הפליטה למדיניות הסביבתית

דווח ועדכון של ההנהלה הבכירה לגבי ביצועי המערכת, לרבות  (2)   

 המלצות לשיפור.

בעל מקור הפליטה יפרסם את פרטיו של ממונה הסביבה המפעלי  (ד)  

כאיש קשר לתלונות ציבור בנושא  ,באתר האינטרנט של מקור הפליטה

תלונה שתוגש תיבדק כל  הפליטה. מפגעים סביבתיים הקשורים למקור

ותטופל, ויערך רישום מסודר של כל תלונה שהתקבלה, פרטיה, מועד 

 הגשתה ואופן הטיפול בה.

בעל מקור הפליטה יישם ויעדכן נהלי עבודה, תפעול ותחזוקה  (ה)  

לשמירה על איכות הסביבה. נהלים כאמור יישמרו בתיק  םהרלוונטיי

 נהלים, וכן יישמרו בו:

 הנהלת מקור הפליטה בהקשר הסביבתי;כל החלטה של  (1)   

עותק של כל מסמך אשר פורסם בפני כלל העובדים הקשור  (2)   

 לאיכות הסביבה.

בעל מקור הפליטה ייקבע ויפעל ליישם תכנית לשיפור נושא איכות  (ו)  

 הסביבה במקור הפליטה.

בעל מקור הפליטה יספק הדרכה שוטפת ומתועדת לעובדים או  (ז)  

הקשורות לפעילות הסביבתית הקשורה למערכת  ינקוט פעולות אחרות

הניהול הסביבתית, במטרה להעלות את המודעות לנושא בקרב עובדי מקור 

 הפליטה.

 המפורטים הפרטים כל של מלא רישום ינהל הפליטה מקור בעל (א)  .23 רישום

 הרישומים את וימסור, שנים 5 למשך האמורים הרישומים את ישמור, להלן
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 :דרישה לפי, האוויר איכות לרכז האמורים

וכן  תוש דקחמ כלנמדדים ניטור רציף בממוצעים  תוצאות (1)   

אחוז חמצן,  לרבות, ויממתייםשעתיים חצי שעתיים,  ממוצעים תקפים

ספיקת ו מים בגז פליטה וספיקת גזי הפליטהטמפרטורה, לחץ, תכולת 

 הדלק המוזן ליחידה.

 תוצאות, וחיצוני אוטומטי רציף מערכות ניטור כיול מועדי (2)   

 ;כיול ומסמכי רציף ניטור בנוהל הנדרשים המבדקים תוצאות, כיול

מועדי דיגום ארובות, תוצאות דיגום הארובות, לרבות דוחות  (3)   

 הדיגום המלאים;

מועדי החריגות, משכן, הסיבה  לרבותחריגות מערכי הפליטה  (4)   

 להתרחשות כל חריגה ואופן הטיפול בה;

, רציף ניטור במערכת, פליטה בגזי טיפול באמצעי תקלות מועדי (5)   

 ;בהן הטיפול ואופן לתקלות שגרמו הסיבות, משכן

 טיפול בגזי פליטה;ה אמצעישל יחידות הייצור ו תחזוקה מועדי (6)   

צנרת הולכת הגז והקונדנסט  של וניקוי תחזוקה מועדי (7)   

 ;(pigמהאסדה ליבשה באמצעות מולך )

 ;XV 1951נתוני פתיחת ברז  (8)   

 ;פורקי לחץ באמצעותגזים  שחרור (9)   

שעות ממועד  24 -בעל מקור הפליטה ידווח באופן מידי ולא יאוחר מ (א)  .24 דיווח

מערכי הפליטה,  או חשש לחריגה הגילוי, לרכז איכות האוויר, על כל חריגה

כמפורט נסיבותיה והפעולות שנקט לצורך הפסקתה, וכן על כל תקלה 

 )א(. 9בסעיף 

בעל מקור הפליטה יגיש לרכז איכות האוויר, בהתאם לדרישותיו,  (ב)  

דוח מפורט אודות תקלות כאמור בסעיף קטן )א( בו יצוינו, בין היתר, מועד 

התקלה, סיבתה, משכה והפעולות שננקטו לצורך תיקונה ומניעת הישנותה. 

התקלה, או במועד אחר  דוח כאמור יועבר לא יאוחר משבועיים לאחר גילוי

 .מראש ובכתב אם הורה על כך רכז איכות האוויר

במקום בולט,  בעל מקור הפליטה ידווח באתר האינטרנט של החברה (ג)  

וכן על פליטה חריגה על כל תקלה הגורמת לפליטת מזהמים משמעותית 

שעות מגילויה ביום עבודה רגיל, ותוך  12, בתוך ומשמעותית הנראית לעין

 .ת ביום הראשון שלאחר סוף שבוע או חגשעו 12

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

בחודש העוקב. הדוח  15הניטור הרציף לגבי החודש שחלף, ולא יאוחר מיום 

 תוצאות סיכום, מלאים ומעודכנים של מדויקיםהחודשי יכלול פרטים 

 :לרבות הרציף הניטור

אנרגיה בהם מבוצע הניטור  בכל יחידת ייצורצריכת דלק  (1)   

 ;הרציף
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 זמינות מערכת הניטור הרציף במשך החודש באחוזים; (2)   

 ריכוז יממתי מרבי תקף שהתקבל במהלך החודש; (3)   

שלושה ריכוזים שעתיים תקפים גבוהים שהתקבלו במהלך  (4)   

 החודש;

 מערך הפליטה; 200%-מספר ריכוזים שעתיים תקפים שעלו על (5)   

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

. רכז איכות המיוצב בקונדנסט הבנזן אחוז של דו חודשית אנליזה (ו)  

אוויר רשאי לשנות תדירות זו במידה ומצא כי לא קיימים שינויים מהותיים 

 ;בהרכב הקונדנסט

רבעונית של הרכב "זרם הבאר" הנכנס  דוח של תוצאות בדיקה (ז)  

אנליזה של הרכב החומרים האורגניים והרכב תכלול  בדיקהה ;לאסדה

ריכוז ריכוז הבנזן, המרכיבים הבאים : המתכות ב"זרם הבאר" ותכלול את 

חומרים ריכוז הניקל ותרכובותיו, ריכוז , C3-C20 מקבוצה פחמימניםה

וריכוז  T.A Luft 2002במסמך  5.2.7.1.1בסעיף  מסרטנים מקבוצה 

בעל מקור  .T.A Luft 2002במסמך  5.2.2בסעיף  מקבוצה  המתכות

הפליטה יגיש בדוח הבדיקה גם את שיטות הבדיקה ושיטות האנליזה שבהם 

נעשה שימוש לצורך הבדיקה הרבעונית.  באחריות בעל מקור הפליטה כי 

וכי אופן הבדיקה יהיה  טת דיגום תקניתבהתאם לשי התוצאות יהיו אמינות

 כזה שישקף בצורה מדויקת ואמינה את הרכב החומרים ב"זרם הבאר".

בעל מקור הפליטה יגיש לרכז איכות האוויר, בסיום כל רבעון ולא  (ח)  

יום מתום כל רבעון דו"ח המפרט את ממצאי הניטור שבוצע  30-יאוחר מ

 ;)ז( 16באמצעות המצלמה התרמית לפי סעיף 

, בתדירות דו חודשיתבעל מקור הפליטה יגיש לרכז איכות האוויר,  (ט)  

, מועד תיקון שאותרו, מתקנים בהם אותרו הדליפות הדליפותפירוט 

 ;LDARהדליפות בהתאם לנוהל 

האוויר בסיום כל שנה ולא  איכות לרכז יגיש הפליטה מקור בעל (י)  

 עדכוניו מעת לעת,, על באפריל של השנה שלאחריה, דוח שנתי 1-יאוחר מ

מלאים ומעודכנים, לפי  לגבי השנה שחלפה. הדו"ח יכלול פרטים מדויקים,

 הרשימה הבאה ובהתאם להנחיות הממונה על עדכונן:

פליטה שנתית של כל אחד ממזהמי האוויר הנפלטים ממקור  (1)   

הפליטה, ביחידות של טון לשנה, שתחושב על סמך נתוני ניטור רציף 

או דגימה תקופתית או שיטה אחרת ואשר יוגש גם לדיווח לפי חוק 

חובות דיווח ומרשם(,  –הגנת הסביבה )פליטות והעברות לסביבה 

)ג( תחושב 3ת כאמור בסעיף פליטה שנתית כולל ;2012 –התשע"ב 

 בהתאם להוראות הממונה.

פירוט חישובי פליטה שנתית עבור כל המזהמים הנפלטים  (2)   

 ממקורות הפליטה השונים באסדה;
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 שנצרך באסדה ביחידות טון/שנה; הדלק וכמות סוג (3)   

 15-ו 14שנתי של תוצאות ניטור רציף בהתאם לסעיפים  סיכום (4)   

 וכמפורט להלן:

נתונים גולמיים לא מנורמלים ותנאים בארובה שנמדדו  (א)    

 במערכות הניטור הרציף.

ריכוזים חצי שעתיים מנורמלים וקצבי פליטה שעתיים  (ב)    

 מנורמלים.

 ריכוז תוצאות יומי הכולל: (ג)    

  ריכוזים יממתיים מנורמלים וקצבי פליטה יממתיים

 מנורמלים;

  ומזעריים עבור ריכוזים חצי שעתיים מנורמלים מרביים

 כל יום;

  קצבי פליטה שעתיים מנורמלים מרביים ומזעריים עבור

 כל יום;

פירוט חריגות ונתונים שגויים שנמדדו במערכות הניטור  (ד)    

 הרציף ואופן הטיפול בהן.

 פירוט תקלות במערכת הניטור הרציף ואופן הטיפול בהן. (ה)    

בארובה, דוח הבטחת איכות לפי נוהל ניטור רציף  (ו)    

המפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה, 

 במהדורה העדכנית שלו.

 ;13 בסעיף כאמור שנעשו ארובה דיגומי דוחות (5)   

 ;הפליטה במקור שהתרחשו שגרתיות לא פליטות (6)   

תוצאות כיול תקופתי ובדיקת אמינות הכיול בהתאם לנוהל  (7)   

האינטרנט של המשרד להגנת ניטור רציף בארובה, המפורסם באתר 

 הסביבה, במהדורה העדכנית שלו;

סיכום לעניין תקלות באמצעי טיפול בגזי פליטה ובמערכת  (8)   

 ניטור רציף;

בטון  (HP,LP)כמות הזרמה שנתית לכל אחד מהלפידים  (9)   

 לשנה;

לאסדה מהשנה שחלפה  הנכנס בארה זרםאנליזה של הרכב של  (10)   

 (; ז) 24כאמור בסעיף 

מהשנה שחלפה,  המיוצב בקונדנסט הבנזן אחוז של אנליזה (11)   

  (ו) 24כאמור בסעיף 

 ;Rich meg -אנליזה של הרכב ה  (12)   

במצבים כאמור בסעיף  LPגז אשר הופנה ללפיד ריכוז הבנזן ב (13)   

 (.3)ב()12
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בעל מקור הפליטה להעביר את כל הדיווחים הנדרשים לפי היתר  על (יא)  

זה באופן דיגיטאלי, ובכתב על פי דרישה. דיווחים מיידים כנדרש בתנאי 

היתר זה, יועברו גם בדוא"ל, בצורה טלפונית או באמצעות מסרון לרכז 

  .איכות האוויר

( ה)-ו( דמקור פליטה הטוען כי הנתונים המבוקשים בסעיפים ) בעל (יב)  

לעיל, כוללים סוד מסחרי, יגיש את הנתונים המבוקשים בשני עותקים. 

עותק אחד של הנתונים יכלול את כל הנתונים המבוקשים, והעותק הנוסף 

יכלול את כל הנתונים, כאשר הפרטים אשר לטענת בעל מקור הפליטה 

מהווים סוד מסחרי, יסומנו באופן מושחר, באופן שלא ניתן יהיה לזהותם. 

בעל מקור הפליטה יצרף לשני העותקים מסמך מפורט המנמק מדוע 

 -הפרטים המושחרים מהווים סוד מסחרי. לעניין זה, "סוד מסחרי" 

, ואולם בשום 1999-לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט 5כהגדרתו בסעיף 

מקרה לא יחשבו כסוד מסחרי פרטים בנוגע לסוגים, הכמויות והריכוז של 

 קצב פליטתם.  המזהמים שנפלטו ו

יכין ויפרסם לציבור באתר האינטרנט של מקור  הפליטה מקור בעל (יג)  

באפריל של השנה שלאחריה, דוח  1-הפליטה, בסיום כל שנה ולא יאוחר מ

מלאים ומעודכנים,  שנתי לגבי השנה שחלפה. הדו"ח יכלול פרטים מדויקים,

 (. יבהתאם לאמור בסעיף )

ובכתב לממונה על תום תקופת  בעל מקור הפליטה ידווח מראש (יד)  

 ההרצה ותחילת ההפעלה המסחרית כהגדרתם בהיתר זה;

תוך חודש מיום כניסת היתר זה לתוקף יגיש בעל מקור הפליטה  (א)  .25 לוחות זמנים

לרכז איכות האוויר לוח זמנים )באמצעות תרשים גנט(, שיכלול פירוט של 

ללוחות הזמנים אבני דרך לביצוע כל הדרישות המפורטות בהיתר, בהתאם 

 הקבועים בהיתר.

 בלוחות לעמוד באפשרותו יהיה לא כי הפליטה מקור בעל נוכח (ב)  

 האמצעים בכל שנקט אף על, זה בהיתר נדרש להן הדרישות לביצוע הזמנים

 לרכז בכתב מנומקת בקשה להגיש הוא רשאי, בהם עמידה לצורך הנדרשים

 שהבקשה ובלבד, הקבועים הזמנים ללוחות ארכה למתן האוויר איכות

 הבקשה. זה בהיתר המצוין לביצוע המועד לפני ימים חודש לפחות תוגש

 לביצוע דרך אבני עם חלופי זמנים לוח לרבות, מוצעת חלופית כניתת תכלול

 .הנדרשת ההשלמה

חברת סיווג 

(classification 

society) 

)צד ג'( בעלת  classification societyבעל מקור הפליטה יתקשר עם חברת  . 26

הכשרה ומומחיות בפעילות אסדות הפקה ימיות, בלתי תלויה, לצורך ביצוע 

המידע שהוגש במסגרת הבקשה להיתר פליטה לרבות מידע נוסף  אימות

 שהוגש בנוגע לבקשה להיתר פליטה בתנאים הבאים:

באמצעות תוגש לאישור הממונה ת הסיווג חברזהות  (1)  

 ;אסמכתאות

    ת הסיווגחבר(, 1הממונה כאמור בסעיף קטן )לאחר קבלת אישור  (2)
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 ;תפנה לממונה לקבלת הנחיות לתחילת עבודת האימות

סופי  אימות ח", החברה )צד ג'( תעביר דואימותהעבודת  םבתו  (3)

 לאישור הממונה.

התניות להיתר 

 הפליטה

זה, מותנה בהתקיים כל בהיתר  תחילת תקופת ההרצה כהגדרתה)א(  . 27

 התנאים הבאים:

, מכוילותהקמה והפעלה של שתי תחנות ניטור אוויר סביבתי ( 1)

הממוקמות במעיין צבי  22.8.19 -בהתאם להוראת הממונה מיום ה

 (;191500,713400ראלי נ"צ ) –קיסריה  -( ו194636,719185נ"צ )

 תכנית הרצה מאושרת על ידי הממונה;( 2)

בהתקיים כל תחילת הפעלה מסחרית כהגדרתה בהיתר זה, מותנה  (ב)

 התנאים הבאים:

הקמה והפעלה של שלוש תחנות ניטור סביבתי מכוילות, בהתאם ( 1)

, הממוקמות במעיין צבי נ"צ 22.8.19להוראות הממונה מיום 

( ותחנה 191500,713400ראלי נ"צ ) –(, קיסריה 194636,719185)

לפי הוראת הממונה  ניידת על חוף הים במועצה האזורית חוף כרמל

 ;22.8.19מיום 

בהיתר הפליטה לאישור  26פי סעיף ל אימותח "הגשת דו( 2)

 הממונה;

בעל מקור הפליטה ידווח לממונה מראש ובכתב על סיום תקופת ( 3)

 ההרצה ותחילת מועד ההפעלה המסחרית;

חוקים ותקנות 

 נוספים

אין בתנאים אלה כדי לפטור את בעל מקור הפליטה מקיום הוראות כל דין  . 28

, חוק רישוי 2008-נקי, התשס"חהחל על העיסוק, ובכלל זה חוק אוויר 

, והתקנות 1993-מרים המסוכנים, התשנ"גוחוק הח ,1968-עסקים, התשכ"ח

 מכוחם.

עם כניסת היתר זה לתוקף בעל מקור הפליטה יודיע לרכז איכות האוויר את  . 29 אנשי קשר

 שמו של איש קשר בינו לבין רכז איכות האוויר ואת דרכי ההתקשרות עמו.

 יהיה בקיא בפעילות מקור הפליטה וזמין בכל עת.איש הקשר 

 6.11.19 תחילתו של היתר זה יהיה מיום .30 תחילה

 

 

 ור גליןדר' צ:    ממונה                                                                 6.11.19 : תאריך
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 ארובות וערכי פליטה -טבלה א'

 מס'
מס' 
 מזהה

 ארובה /שםמס'
אמצעי טיפול 

בגזי  ראשוניים
 פליטה

יצור מחוברות יחידות 
 למתקן טיפול/ ארובה

 מזהם

 

ערכי פליטה 
 )מ"ג/מק"ת(

 דרישות דיגום וניטור

 

 בלבד הפעלה באמצעות גז טבעי

1.  195549 

EAP-3000 

Heat Medium 

Heater stack 

No .1 

- 

Heat Medium 

Heater 

No .1 

 

 FGRUגזים ממערך ה 

 Fuel Gasוממערך ה 

 בתרשים כפי שמפורט

LPP-TS-FDE-PRS-

PFD-0050 

 נספח גהמצורף ב

 

 100 תחמוצות חנקן
 

 
 

 6-לדיגום תקופתי אחת 
 חודשים

 

דו תחמוצת 
 10 הגופרית

 5 חלקיקים

 50 פחמן חד חמצני

 חומרים הכל סך
 נדיפים אורגנים
- כפחמן המבוטא

TOC 

20 

 6-דיגום תקופתי אחת ל
  חודשים

החל  -TOCניטור רציף עבור 
 מהפעלת המחמם

 1 בנזן

 

דיגום תקופתי  -שנה ראשונה 
 חודשים, 2-לאחת 

חודשים מסיום  12לאחר 
תקופת ההרצה רשאי בעל 
מקור הפליטה לפנות לממונה 
בבקשה להקלה בתדירות 

 הדיגומים.

 

 

 

 

 

 ניקל ותרכובותיו
 0.5 

דיגום אחד לאחר חודש 
מסיום תקופת ההרצה  

לפי דרישת רכז ולאחר מכן 
 איכות אוויר

סך חומרים מסרטנים 
בסעיף  מקבוצה 

 T.Aבמסמך  5.2.7.1.1
Luft 2002 

0.05 

דיגום אחד לאחר חודש 
מסיום תקופת ההרצה  

לפי דרישת רכז ולאחר מכן 
 איכות אוויר
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 ארובות וערכי פליטה -טבלה א'

 מס'
מס' 
 מזהה

 ארובה /שםמס'
אמצעי טיפול 

בגזי  ראשוניים
 פליטה

יצור מחוברות יחידות 
 למתקן טיפול/ ארובה

 מזהם

 

ערכי פליטה 
 )מ"ג/מק"ת(

 דרישות דיגום וניטור

 

חומר חלקיקי 
 אנאורגני מקבוצה 

במסמך  5.2.2בסעיף 
T.A Luft 2002 

0.05 

דיגום אחד לאחר חודש 
מסיום תקופת ההרצה 

לפי דרישת רכז ולאחר מכן 
 איכות אוויר

2. 1 195550 

EAP-3010 

Heat Medium 

Heater stack 

No .2 

- 

Heat Medium 

Heater 

No .2 

 

 FGRUגזים ממערך ה 

 Fuel Gasוממערך ה 

 כפי שמפורט בתרשים

LPP-TS-FDE-PRS-

PFD-0050 

 המצורף בנספח ג

 

 100 תחמוצות חנקן
 
 
 

 6-דיגום תקופתי אחת ל
 חודשים

 

דו תחמוצת 
 10 הגופרית

 5 חלקיקים

 50 פחמן חד חמצני

 חומרים הכל סך
 נדיפים אורגנים
 -כפחמן המבוטא

TOC 

20 

 6-דיגום תקופתי אחת ל
 חודשים 

 - TOCניטור רציף עבור 
 החל מהפעלת המחמם 

 1 בנזן

 

דיגום תקופתי  -שנה ראשונה 
 חודשים, 2-לאחת 

חודשים מסיום  12לאחר 
תקופת ההרצה רשאי בעל 
מקור הפליטה לפנות לממונה 
בבקשה להקלה בתדירות 

 הדיגומים. 

 

 

 

 

 

 ניקל ותרכובותיו
 0.5 

דיגום אחד לאחר חודש 
מסיום תקופת ההרצה  

לפי דרישת רכז ולאחר מכן 
 איכות אוויר

סך חומרים מסרטנים 
בסעיף  מקבוצה 

 T.Aבמסמך  5.2.7.1.1
Luft 2002 

0.05 

דיגום אחד לאחר חודש 
מסיום תקופת ההרצה  

לפי דרישת רכז ולאחר מכן 
 איכות אוויר
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 ארובות וערכי פליטה -טבלה א'

 מס'
מס' 
 מזהה

 ארובה /שםמס'
אמצעי טיפול 

בגזי  ראשוניים
 פליטה

יצור מחוברות יחידות 
 למתקן טיפול/ ארובה

 מזהם

 

ערכי פליטה 
 )מ"ג/מק"ת(

 דרישות דיגום וניטור

 

חומר חלקיקי 
 אנאורגני מקבוצה 

במסמך  5.2.2בסעיף 
T.A Luft 2002 

0.05 

דיגום אחד לאחר חודש 
מסיום תקופת ההרצה 

לפי דרישת רכז ולאחר מכן 
 איכות אוויר

3.  195551 

EAP-3020 

Heat Medium 

Heater stack 

No .3 

- 

Heat Medium 

Heater 

No .3 

 

 FGRUגזים ממערך ה 

 Fuel Gasוממערך ה 

 כפי שמפורט בתרשים

LPP-TS-FDE-PRS-

PFD-0050 

 המצורף בנספח ג

 

 100 תחמוצות חנקן
 
 
 

 6-דיגום תקופתי אחת ל
 חודשים

 

דו תחמוצת 
 10 הגופרית

 5 חלקיקים

 50 פחמן חד חמצני

 חומרים הכל סך
 נדיפים אורגנים
 - כפחמן המבוטא

TOC 

20 

 6-דיגום תקופתי אחת ל
 חודשים 

 - TOCניטור רציף עבור 
 החל מהפעלת המחמם 

 

 1 בנזן

 

דיגום תקופתי  -שנה ראשונה 
 חודשים, 2-לאחת 

חודשים מסיום  12לאחר 
תקופת ההרצה רשאי בעל 
מקור הפליטה לפנות לממונה 
בבקשה להקלה בתדירות 

 הדיגומים. 

 

 

 

 

 

 ניקל ותרכובותיו
 0.5 

דיגום אחד לאחר חודש 
מסיום תקופת ההרצה  

לפי דרישת רכז ולאחר מכן 
 איכות אוויר

סך חומרים מסרטנים 
בסעיף  מקבוצה 

 T.Aבמסמך  5.2.7.1.1
Luft 2002 

0.05 

דיגום אחד לאחר חודש 
מסיום תקופת ההרצה  

לפי דרישת רכז ולאחר מכן 
 איכות אוויר
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 ארובות וערכי פליטה -טבלה א'

 מס'
מס' 
 מזהה

 ארובה /שםמס'
אמצעי טיפול 

בגזי  ראשוניים
 פליטה

יצור מחוברות יחידות 
 למתקן טיפול/ ארובה

 מזהם

 

ערכי פליטה 
 )מ"ג/מק"ת(

 דרישות דיגום וניטור

 

חומר חלקיקי 
 אנאורגני מקבוצה 

במסמך  5.2.2בסעיף 
T.A Luft 2002 

0.05 

דיגום אחד לאחר חודש 
מסיום תקופת ההרצה 

לפי דרישת רכז ולאחר מכן 
 איכות אוויר

4.  195552 

EAP-3030 

Heat Medium 

Heater stack 

No .4 

- 

Heat Medium 

Heater 

No .4 

 

 FGRUגזים ממערך ה 

 Fuel Gasוממערך ה 

 כפי שמפורט בתרשים

LPP-TS-FDE-PRS-

PFD-0050 

 המצורף בנספח ג

 

 100 תחמוצות חנקן
 
 
 

 6-דיגום תקופתי אחת ל
 חודשים

 

דו תחמוצת 
 10 הגופרית

 5 חלקיקים

 50 פחמן חד חמצני

 חומרים הכל סך
 נדיפים אורגנים
 - כפחמן המבוטא

TOC 

20 

 6-דיגום תקופתי אחת ל
 חודשים 

 - TOCניטור רציף עבור 
 החל מהפעלת המחמם 

 

 

 1 בנזן

 

דיגום תקופתי  -שנה ראשונה 
 חודשים, 2-לאחת 

חודשים מסיום  12לאחר 
תקופת ההרצה רשאי בעל 
מקור הפליטה לפנות לממונה 
בבקשה להקלה בתדירות 

 הדיגומים. 
 
 

 

 

 

 

 

 ניקל ותרכובותיו
 0.5 

דיגום אחד לאחר חודש 
מסיום תקופת ההרצה  

לפי דרישת רכז ולאחר מכן 
 איכות אוויר



26 

 

 ארובות וערכי פליטה -טבלה א'

 מס'
מס' 
 מזהה

 ארובה /שםמס'
אמצעי טיפול 

בגזי  ראשוניים
 פליטה

יצור מחוברות יחידות 
 למתקן טיפול/ ארובה

 מזהם

 

ערכי פליטה 
 )מ"ג/מק"ת(

 דרישות דיגום וניטור

 

סך חומרים מסרטנים 
בסעיף  מקבוצה 

 T.Aבמסמך  5.2.7.1.1
Luft 2002 

0.05 

דיגום אחד לאחר חודש 
מסיום תקופת ההרצה  

לפי דרישת רכז ולאחר מכן 
 איכות אוויר

חומר חלקיקי 
 אנאורגני מקבוצה 

במסמך  5.2.2בסעיף 
T.A Luft 2002 

0.05 

דיגום אחד לאחר חודש 
מסיום תקופת ההרצה 

לפי דרישת רכז ולאחר מכן 
 איכות אוויר

5.  195554 

EAP-3040 

Heat Medium 

Heater stack 

No .5 

- 

Heat Medium 

Heater 

No .5 

 

 FGRUגזים ממערך ה 

 Fuel Gasוממערך ה 

 כפי שמפורט בתרשים 

LPP-TS-FDE-PRS-

PFD-0050 

 המצורף בנספח ג

 

 100 תחמוצות חנקן
 
 
 

 6-דיגום תקופתי אחת ל
 חודשים

 

דו תחמוצת 
 10 הגופרית

 5 חלקיקים

 50 פחמן חד חמצני

 חומרים הכל סך
 נדיפים אורגנים
 - כפחמן המבוטא

TOC 

20 

 6-דיגום תקופתי אחת ל
 חודשים 

 - TOCניטור רציף עבור 
 החל מהפעלת המחמם 

 

 1 בנזן

 

דיגום תקופתי  -שנה ראשונה 
 חודשים, 2-לאחת 

חודשים מסיום  12לאחר 
תקופת ההרצה רשאי בעל 
מקור הפליטה לפנות לממונה 
בבקשה להקלה בתדירות 

 הדיגומים. 

 

 

 

 

 

 ניקל ותרכובותיו
 0.5 

דיגום אחד לאחר חודש 
מסיום תקופת ההרצה  

לפי דרישת רכז ולאחר מכן 
 איכות אוויר
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 ארובות וערכי פליטה -טבלה א'

 מס'
מס' 
 מזהה

 ארובה /שםמס'
אמצעי טיפול 

בגזי  ראשוניים
 פליטה

יצור מחוברות יחידות 
 למתקן טיפול/ ארובה

 מזהם

 

ערכי פליטה 
 )מ"ג/מק"ת(

 דרישות דיגום וניטור

 

סך חומרים מסרטנים 
בסעיף  מקבוצה 

 T.Aבמסמך  5.2.7.1.1
Luft 2002 

0.05 

דיגום אחד לאחר חודש 
מסיום תקופת ההרצה  

לפי דרישת רכז ולאחר מכן 
 איכות אוויר

חומר חלקיקי 
 אנאורגני מקבוצה 

במסמך  5.2.2בסעיף 
T.A Luft 2002 

0.05 

דיגום אחד לאחר חודש 
מסיום תקופת ההרצה 

לפי דרישת רכז ולאחר מכן 
 איכות אוויר

6.  195555 

EAP-3050 

Heat Medium 

Heater stack 

No .6 

- 

Heat Medium 

Heater 

No .6 

 

 FGRUגזים ממערך ה 

 Fuel Gasוממערך ה 

 כפי שמפורט בתרשים 

LPP-TS-FDE-PRS-

PFD-0050 

 המצורף בנספח ג

 

 100 תחמוצות חנקן

 
 
 

 6-דיגום תקופתי אחת ל
 חודשים

 
דו תחמוצת 

 10 הגופרית

 5 חלקיקים

 50 פחמן חד חמצני

 חומרים הכל סך
 נדיפים אורגנים
 - כפחמן המבוטא

TOC 

20 

 
 6-דיגום תקופתי אחת ל

  חודשים

 - TOCניטור רציף עבור 
 החל מהפעלת המחמם 

 

 C3סריקת פחמימנים 
- 20C 

- 

 

 

דיגום אחד לאחר חודש 
מסיום תקופת ההרצה 

לפי דרישת רכז ולאחר מכן 
 איכות אוויר
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 ארובות וערכי פליטה -טבלה א'

 מס'
מס' 
 מזהה

 ארובה /שםמס'
אמצעי טיפול 

בגזי  ראשוניים
 פליטה

יצור מחוברות יחידות 
 למתקן טיפול/ ארובה

 מזהם

 

ערכי פליטה 
 )מ"ג/מק"ת(

 דרישות דיגום וניטור

 

 1 בנזן

 

דיגום תקופתי  -שנה ראשונה 
 חודשים, 2-לאחת 

חודשים מסיום  12לאחר 
תקופת ההרצה רשאי בעל 
מקור הפליטה לפנות לממונה 
בבקשה להקלה בתדירות 

 הדיגומים. 

 

 

 

 

 

 ניקל ותרכובותיו
 0.5 

דיגום אחד לאחר חודש 
מסיום תקופת ההרצה  

לפי דרישת רכז ולאחר מכן 
 איכות אוויר

סך חומרים מסרטנים 
בסעיף  מקבוצה 

 T.Aבמסמך  5.2.7.1.1
Luft 2002 

0.05 

דיגום אחד לאחר חודש 
מסיום תקופת ההרצה  

לפי דרישת רכז ולאחר מכן 
 איכות אוויר

חומר חלקיקי 
 אנאורגני מקבוצה 

במסמך  5.2.2בסעיף 
T.A Luft 2002 

0.05 

דיגום אחד לאחר חודש 
מסיום תקופת ההרצה 

לפי דרישת רכז ולאחר מכן 
 איכות אוויר

7.  195556 

EAP-3060 

Heat Medium 

Heater stack 

No .7 

- 

Heat Medium 

Heater 

No .7 

 

 FGRUגזים ממערך ה 

 Fuel Gasוממערך ה 

 100 תחמוצות חנקן
 
 
 
 

 6-דיגום תקופתי אחת ל
 חודשים

 

דו תחמוצת 
 10 הגופרית

 5 חלקיקים

 50 פחמן חד חמצני
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 ארובות וערכי פליטה -טבלה א'

 מס'
מס' 
 מזהה

 ארובה /שםמס'
אמצעי טיפול 

בגזי  ראשוניים
 פליטה

יצור מחוברות יחידות 
 למתקן טיפול/ ארובה

 מזהם

 

ערכי פליטה 
 )מ"ג/מק"ת(

 דרישות דיגום וניטור

 

 כפי שמפורט בתרשים 

LPP-TS-FDE-PRS-

PFD-0050 

 המצורף בנספח ג

 

 חומרים הכל סך
 נדיפים אורגנים
 - כפחמן המבוטא

TOC 

20 

 
 6-דיגום תקופתי אחת ל

 חודשים 

 - TOCניטור רציף עבור 
 החל מהפעלת המחמם 

 

 
 1 בנזן

 

דיגום תקופתי  -שנה ראשונה 
 חודשים, 2-לאחת 

חודשים מסיום  12לאחר 
תקופת ההרצה רשאי בעל 
מקור הפליטה לפנות לממונה 
בבקשה להקלה בתדירות 

 הדיגומים. 

 

 

 

 

 

 ניקל ותרכובותיו
 0.5 

דיגום אחד לאחר חודש 
מסיום תקופת ההרצה  

לפי דרישת רכז ולאחר מכן 
 איכות אוויר

סך חומרים מסרטנים 
בסעיף  מקבוצה 

 T.Aבמסמך  5.2.7.1.1
Luft 2002 

0.05 

דיגום אחד לאחר חודש 
מסיום תקופת ההרצה  

לפי דרישת רכז ולאחר מכן 
 איכות אוויר

חומר חלקיקי 
 אנאורגני מקבוצה 

במסמך  5.2.2בסעיף 
T.A Luft 2002 

0.05 

דיגום אחד לאחר חודש 
מסיום תקופת ההרצה 

לפי דרישת רכז ולאחר מכן 
 איכות אוויר

8.  195557 

ZZZ-8670 

Booster Gas 

Compressor 

Turbine Stack 

DLE burner 

Booster Gas 

Compressor 

Turbine  

No. 1 

 6-דיגום תקופתי אחת ל 50 תחמוצות חנקן
 חודשים

 
עבור תחמוצות  רציף ניטור
  חנקן 

דו תחמוצת 
 10 הגופרית

 5 חלקיקים
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 ארובות וערכי פליטה -טבלה א'

 מס'
מס' 
 מזהה

 ארובה /שםמס'
אמצעי טיפול 

בגזי  ראשוניים
 פליטה

יצור מחוברות יחידות 
 למתקן טיפול/ ארובה

 מזהם

 

ערכי פליטה 
 )מ"ג/מק"ת(

 דרישות דיגום וניטור

 

No. 1  חד חמצניפחמן 
 75 

 

9.  195558 

ZZZ-8680 

Booster Gas 

Compressor 

Turbine Stack 

No. 2 

DLE burner 

Booster Gas 

Compressor 

Turbine  

No. 2 

 6-דיגום תקופתי אחת ל 50 תחמוצות חנקן
 חודשים

 
עבור תחמוצות  רציף ניטור
  חנקן 

 

דו תחמוצת 
 הגופרית

10 

 5 חלקיקים

 חד חמצני פחמן
 75 

10.  195559 

ZZZ-8690 

Booster Gas 

Compressor 

Turbine Stack 

No. 3 

DLE burner 

Booster Gas 

Compressor 

Turbine  

No. 3 

 50 תחמוצות חנקן

 6-דיגום תקופתי אחת ל
 חודשים

 
עבור תחמוצות  רציף ניטור
  חנקן 

 

דו תחמוצת 
 10 הגופרית

 5 חלקיקים

 פחמן חד חמצני
 75 

11.  195560 

ZZZ-9020 

Main Power 

Generator 

Turbine Stack 

No. 1 

DLE 

BURNER 

Main Power 

Generator Turbine 

 No. 1 

 50 תחמוצות חנקן

 6-דיגום תקופתי אחת ל
 חודשים

 

דו תחמוצת 
 10 הגופרית

 5 חלקיקים

 75 פחמן חד חמצני

12.  195561 
ZZZ-9030 

Main Power 

DLE 

BURNER 
Main Power 

Generator Turbine 

 6-דיגום תקופתי אחת ל 50 תחמוצות חנקן
 חודשים

 
דו תחמוצת 

 10 הגופרית
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 ארובות וערכי פליטה -טבלה א'

 מס'
מס' 
 מזהה

 ארובה /שםמס'
אמצעי טיפול 

בגזי  ראשוניים
 פליטה

יצור מחוברות יחידות 
 למתקן טיפול/ ארובה

 מזהם

 

ערכי פליטה 
 )מ"ג/מק"ת(

 דרישות דיגום וניטור

 

Generator 

Turbine Stack 

No. 2 

 No. 2 5 חלקיקים 

 75 פחמן חד חמצני

13.  195562 

ZZZ-9080 

Main Power 

Generator 

Turbine Stack 

No. 3 

DLE 

BURNER 

Main Power 

Generator Turbine 

 No. 3 

 50 תחמוצות חנקן

 6-דיגום תקופתי אחת ל
 חודשים

 

דו תחמוצת 
 10 הגופרית

 5 חלקיקים

 75 פחמן חד חמצני

14.  195563 ZZZ-9100 A/B  HP FLARE - -  ניטור רציף של ספיקה נפחית
)ג( וניטור  14בהתאם לסעיף 

רציף באמצעות מצלמות 
וידאו בהתאם לסעיף 

 - - ZZZ-9140  LP FLARE 195564  .15 ()ב(3)ג()12

 הפעלה באמצעות סולר

16.  195565 

ZAN-7040 

Emergency 

Diesel Generator 

No. 1 

 
Emergency Diesel 

Generator Stack 

No. 1 
- - - 

17.  195566 ZAN-7050  
Emergency Diesel 

Generator Stack 
- - - 
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 ארובות וערכי פליטה -טבלה א'

 מס'
מס' 
 מזהה

 ארובה /שםמס'
אמצעי טיפול 

בגזי  ראשוניים
 פליטה

יצור מחוברות יחידות 
 למתקן טיפול/ ארובה

 מזהם

 

ערכי פליטה 
 )מ"ג/מק"ת(

 דרישות דיגום וניטור

 

Emergency 

Diesel Generator 

No. 2 

No. 2 

18.  195567 

ZZZ-9040 

Platform crane 

No. 1 

 
Platform crane 

stack No. 1 - - - 

19.  195568 

ZZZ-9050 

Platform crane 

No. 2 

 
Platform crane 

stack No. 2 - - - 

20.  195569 

ZZZ-9060 

Platform crane 

No. 3 

 
Platform crane 

stack No. 3 - - - 

21.  195570 

ZZZ-8860 

Emergency Fire 

water pump stack 

No. 1 

 
Fire water pump no. 

1 - - - 
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 ארובות וערכי פליטה -טבלה א'

 מס'
מס' 
 מזהה

 ארובה /שםמס'
אמצעי טיפול 

בגזי  ראשוניים
 פליטה

יצור מחוברות יחידות 
 למתקן טיפול/ ארובה

 מזהם

 

ערכי פליטה 
 )מ"ג/מק"ת(

 דרישות דיגום וניטור

 

22.  195571 

ZZZ-8870 

Emergency Fire 

water pump stack 

No. 2 

 
Fire water pump no. 

2 - - - 

23.  195572 

ZZZ-8880 

Emergency Fire 

water pump stack 

No3 

 
Fire water pump no. 

3 - - - 

24.  195573 

ZZZ-8960 

Black Start 

Diesel air 

compressor 

- Air compressor - - - 
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 תוכנת ההרצה -טבלה ב'

 מס'
 /מתקן

 פעילות
 אמצעי לביצוע דרישה

 

 

1 . 

 

 

 

1.  

 הרצה. כניתתהגשת  אסדת לוויתן

במקום בולט תפורסם לעיון הציבור  . התוכניתכנית הרצה לאישור הממונהתויגיש בעל מקור הפליטה יכין 
בחינת מועד תחילה וסיום,  ,שלבי ההרצהאת כנית ההרצה תפרט ר הפליטה. תהאינטרנט של בעל מקו אתרב

, NMVOCשל המזהמים )בנזן,  השלביםבכל  הפליטות הצפויהיקף קיצון של בנזן,  יבאירועמודל פיזור מזהמים 
 .מתאן(
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 מקורות ערכי פליטה –טבלה ג' 

 מקור הערך / מסמך ייחוס  מזהם סוג מקור מס'

1 
EAP-3000-3060 

Heat Medium Heater 

stack No .1-7 

מתקני שריפת דלקים 
 הקטנים 

 50MWמ 

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

 Taומסמך  לפי הוראות יצרן

Luft 2002 
 המבוטא נדיפים אורגנים חומרים הכל סך

 TOC - כפחמן
 Taומסמך   לפי הוראות יצרן

Luft 2002 
ריכוז הבנזן, בנזן, ניקל ותרכובותיו, סך 

בסעיף  חומרים מסרטנים מקבוצה 
, חומר T.A Luft 2002במסמך  5.2.7.1.1

 5.2.2בסעיף  חלקיקי אנאורגני מקבוצה 
 .T.A Luft 2002במסמך 

 Taומסמך   יצרןלפי הוראות 

Luft 2002 

2 

ZZZ-8670-90 

Booster Gas Compressor 

Turbine Stack No. 1-3 

מתקני שריפת דלקים 
  הגדולים

 50MWמ 

 , דו תחמוצת הגופרית,תחמוצות חנקן
 LCP Bref 2017 פחמן חד חמצני ,חלקיקים

3 

ZZZ-9020-50 

Main Power Generator 

Turbine Stack No. 1-3 

מתקני שריפת דלקים 
 הקטנים

 50MWמ 

 , דו תחמוצת הגופרית,תחמוצות חנקן
 לפי הוראות יצרן פחמן חד חמצני ,חלקיקים

4 

ZAN-7040-50 

Emergency Diesel 

Generator No. 1-2 

מתקני שריפת דלקים 
 הקטנים

 5MWמ 

 לפי הוראות יצרן -

5 
ZZZ-9040-60 

Platform crane  

No. 1-3 

מתקני שריפת דלקים 
 הגדולים

 5MWמ 

 לפי הוראות יצרן -

6 

ZZZ-8860-80 

Emergency Fire water 

pump stack No.1-3 

מתקני שריפת דלקים 
 הגדולים

 5MWמ 

 לפי הוראות יצרן -
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 תקנים לרכיבי ציוד –טבלה ד'   
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 אחסון מכלי –טבלה ה' 

 אמצעי הפחתה חומר אחסון תג מס'

1  
MBD-1580 

Condensate חיבור וונט המיכל למערכת ה-FGRU 

2  
MBJ-1860 

Methanol 
 FGRU-חיבור וונט המיכל למערכת ה

 

3 ABJ-2230A Rich MEG 

 תוכנית, בהתאם ל31.12.2020למתקן טיפול עד ליום חיבור וונט המיכל 
שתוגש לממונה. הממונה יהיה רשאי לפטור את בעל מקור הפליטה 
מחיבור המיכל בכפוף להצגת מידע מפורט באשר להיקפי הפליטות 

 ותכולתן. 

4 
 

ABJ-2230B 
 

Rich MEG 

5 
 

ABJ-2240A 
 

Rich MEG 

6 
 

ABJ-2240B 
 

Rich MEG 

7 
 

ABJ-2250A 
 

Lean MEG 
 

8 
 

ABJ-2250B 
 

Lean MEG 
 

9 
 

ABJ-2260A 
 

Lean MEG 
 

10 
 

ABJ-2260B 
 

Lean MEG 
 

11  
ABJ-2280 

Produced Water  

12 ABJ-2060 Diesel Tank  

13  
ABJ-2070 

 
Bunker MEG Storage 

 

14  
ABJ-2080 

Process Lean MEG Storage  
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 חלקים( 3) 1תרשים מס' 
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 2תרשים מס' 

 

 

 

 


