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 תקציר 1

ריכוזי על  אסדת לוויתןשל רצה ההתהליך ההשפעה הצפויה של  מסמך זה נערך במטרה לבחון את .א

. היתר הפליטה 2019ההרצה מתוכננת להתחיל בחודש נובמבר  .ובסמוך לחוף בנזן בסביבת האסדהה

שאיננו מותקן בשלב זה.  REMשל אסדת לוויתן חל על התכנון הכולל של האסדה, לרבות מכלול ה 

בשלב  המירבי פליטההבהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה, בחינה זו מתייחסת לתרחיש 

 (. REMההרצה הנוכחי )קרי: ללא מכלול ה 

מוחלף הגז האינרטי )חנקן( הממלא את בשלב בו  מתרחש רצהבתהליך ההתרחיש הפליטה המירבי  .ב

 לאוויר מהבארות של מאגר לוויתן. התהליך מלווה בשחרור, בגז טבעי אסדההצנרת והמתקנים ב

)בהתאם להרכב המופיע נמוך של פחמימנים  שיעורו מתאןוחנקן  בעיקר תהכוללגזים  של תערובת

מסיבות בלפיד , לא ניתן לשרוף את הגזים תהראשוני הרצהה. בשלב במסמכי הבקשה להיתר פליטה(

הגזים  ררוישוח (בתרחיש ההרצה המירבישעות  8)עד  מוגבליםפרקי זמן בטיחותיות ולכן למשך 

 .HPללא שריפה דרך מערכת 

 וריכוזיו, מהגזים הנפלטים( w)% 0.005% -כ רבייבתרחיש המ המהווה ,הבנזן פיזור דקנבבבחינה זו  .ג

 .בסביבה

המירבי של פליטה בתקופת  תרחישהבהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה, הבחינה בוצעה עבור  .ד

 9.5קצב פליטה מירבי של  עבור הרצת המודל בוצעה. לפיכך, ההרצה, תוך בחירה בהנחות מחמירות

שעות  8ק"ג לשעה אשר נבחר לייצג את כל משך הפעילות, תוך בחירה במשך פעילות מירבי של 

, וטמפ' הפליטה דרך 16:00 -8:00וכן כי הפעילות מתבצעת בשעות היום  (ק"ג 76פליטה כוללת של )

 מעלות צלסיוס. (-12)הינה  HPמערכת 

, CALPUFFעל הריכוזים בסביבה בוצעה באמצעות מודל פיזור  של הפליטות בדיקת ההשפעה .ה

 .בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה

 לתקני בהשוואה משמעותיתבנזן נמצאו נמוכים  שלהריכוזים המרביים ממצאי המודל מראים כי  .ו

לא צפויות חריגות מערכי הסביבה או היעד לבנזן כתוצאה  כיובחוק  עיםוהקב והיעד הסביבה

 האסדה. ת רצהתהליך מ

 : להלן 1 מס' מוצגים בתמציתיות בטבלהבסביבה לריכוזי הבנזן הממצאים 

 לבנזןמצאי הרצת המודל : מ1טבלה מס' 

ריכוז יממתי  תרחיש
 מרבי

ריכוז יממתי השני 
 ( nd2הכי גבוה )

מערך אחוז 
יעד/סביבה 

 יממתי

ריכוז שנתי 
 מרבי

אחוז מערך 
יעד/סביבה 

 שנתי
 מק"ג/מ"ק ]מק"ג/מ"ק[ 

 2.79% 0.035 3.46% --- 0.135  מצב התנעה
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 פליטההמקורות  2

צמודים  מוצאות 10בת חנוכיה כהבנויה  HP -נעשית ממערכת ה ההרצההפליטה של הגזים בשלב 

 מטרים מפני הים. 123 -של כ ובגובהאינץ' כל אחד,  12בקוטר של 

 שהוגדרו במודל בהתאם לכך.מאפייני המקורות מציגה את  2טבלה 

 ההרצה: המאפיינים הפיסיים של מקורות הפליטה הפועלים באסדת לוויתן בזמן 2טבלה מס' 

 זיהוי
X Y  גובה

 ארובה
קוטר 
 ארובה

טמפרטורת 
 פליטה

מהירות 
 פליטה

 בנזן 
קצב 
 פליטה

[UTM] ]שניה[\]גרם ]מטר/שניה[ ]צלזיוס[ ]מטר[ ]מטר 

ZZZ-9100A-1 669547.6 3608255 123 0.3 12-  134.8 0.2639 

ZZZ-9100A-2 669547.6 3608255 123 0.3 12-  134.8 0.2639 

ZZZ-9100A-3 669547.6 3608255 123 0.3 12-  134.8 0.2639 

ZZZ-9100A-4 669547.6 3608255 123 0.3 12-  134.8 0.2639 

ZZZ-9100A-5 669547.6 3608255 123 0.3 12-  134.8 0.2639 

ZZZ-9100A-6 669547.6 3608255 123 0.3 12-  134.8 0.2639 

ZZZ-9100A-7 669547.6 3608255 123 0.3 12-  134.8 0.2639 

ZZZ-9100A-8 669547.6 3608255 123 0.3 12-  134.8 0.2639 

ZZZ-9100A-9 669547.6 3608255 123 0.3 12-  134.8 0.2639 

ZZZ-9100A-10 669547.6 3608255 123 0.3 12-  134.8 0.2639 

 

 

 

 

 



 א. מושל יעוץ סביבתי ואנליטי
  

 

 

 
 מושל יעוץ סביבתי ואנליטי בע"מ .א

Avi.m@amsviva.com 
 

5 

 

 ערכי סביבה ויעד 3

, )תיקון( )הוראת שעה(ות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר( מוגדרים בתקנבנזן של  ערכי הסביבה והיעד

 . 3מס'  בטבלה מוצגשכפי  ,2016 – והתשע"

 – והתשע"תיקון  )הוראת שעה,: ערכי הסביבה והיעד הקבועים בתקנות חוק אוויר נקי )ערכי איכות אוויר(, 3טבלה מס' 
 ( לבנזן2016

ערך סביבה  מזהם
ערך סביבה/יעד  פרק זמן )מיקרוגרם/מ"ק(

 פרק זמן )מיקרוגרם/מ"ק(

 בנזן
 יממתי  3.9* יממתי  3.9

 שנתי  1.3 שנתי  1.3

 חריגות יממתיות מערך הסביבה בשנה 7*מותרות 

 

 מאפייני הרצת המודל 4

נתוני המטאורולוגיה ויתר מאפייני הרצת המודל זהים לאלו ששמשו לצורך הערכת ההשפעה של 

)ראה פרק  ואושרה אסדהעבור המהאסדה על איכות האוויר בבקשה להיתר פליטה שהוגשה הפליטות 

 .במסמך זה 1מס' בנספח  צגתמו 7לבקשה(. תמצית המאפיינים מתוך פרק  7

 

 תוצאות המודל  5

מצביעים על כך שאין צפי לחריגות מערכי סביבה או יעד בריכוזי הבנזן שנבדק לתרחיש ממצאי המודל 

 באזור החוף.ו בסביבת האסדה

ערך מ 3.46%מ"ק שהם \מק"ג 0.135 עלשל בנזן צפוי לעמוד על פי המודל היממתי הריכוז המרבי 

כפי שתואר לעיל, תוך הנחה  המחמירריכוז זה מתקבל עבור תרחיש הפליטה  .היממתיהסביבה והיעד 

 .שעות מתוך היממה 8כי הוא נמשך על פני 

מערך הסביבה והיעד  2.79%מ"ק שהם \מק"ג 0.035המרבי השנתי של בנזן צפוי לעמוד על  הריכוז

הערך השנתי בוצע ע"פ השכיחות של כל מצב סינופטי כפי שמופיע בהנחיות המשרד השנתי. חישוב 

הנישוב בשל העובדה כי לא יתקיים הריכוז השנתי  ,בפועל CALPUFF. להגנת הסביבה להרצת מודל

 .מספר ימים בלבד להימשךתקופת ההרצה צפוי ב

 

 .הרצההנזן בתרחיש מציגה את הריכוזים המרביים הצפויים על פי המודל לב 4מס'  טבלה

את הריכוזים המרביים הצפויים בקרבת האסדה באמצעות קווים שווי ריכוז  מציג 1 מס' איור

 .ם בתרחיש זהי)איזופלטות( לערכי הסביבה והיעד היממתיים והשנתי
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 הרצה: ריכוזי הבנזן המרביים בסביבת האסדה בתרחיש 4טבלה מס' 

 

הרצהבתרחיש  של בנזן הצפויים בקרבת האסדה מ"ק(\)מק"ג : הריכוזים היממתיים המרביים1איור מס'   

 

  

 ריכוז יממתי מרבי  

ריכוז 
יממתי 
השני 
הכי 
גבוה 

(nd2  ) 

אחוז 
מערך 

יעד/סביבה 
 יממתי

 ריכוז שנתי מרבי
 אחוז מערך יעד/סביבה שנתי

 מק"ג/מ"ק ]מק"ג/מ"ק[  

תרחיש 
נישוב 
  בהרצה

0.135 --- 3.46% 0.035 2.79% 

ערך יעד/סביבה 
 יממתי:

 מק"ג/מ"ק 3.9
 

ריכוז יממתי מקסימלי 
 מחושב:

 מק"ג/מ"ק 0.135
 

אחוז מערך 
 יעד/סביבה יממתי:

3.46% 
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 סיכום  6

בתרחיש בסביבה בנזן הההשפעה הצפויה של אסדת לוויתן המתוכננת על ריכוזי  מסמך זה בחן את .א

המשרד להגנת  להנחיותנערכה בהתאם הבחינה  .2019 ובמברנבמהלך  המתוכננת להתחיל הרצהה

 שעות פעילות.  8במשך הסביבה לבחון תרחיש מחמיר של פליטה מרוכזת בשעות היום, 

 ה. רצכתוצאה מפעילות שלב הה המודל מצביעים על ריכוזים צפויים נמוכים מאוד של בנזןממצאי  .ב

ערך מ 3.46%מ"ק שהם \מק"ג 0.135 של בנזן צפוי לעמוד על פי המודל עלהיממתי הריכוז המרבי  .ג

 . הסביבה והיעד היממתי

מערך  2.79%מ"ק שהם \מק"ג 0.035של בנזן צפוי לעמוד על פי המודל על  השנתיהריכוז המרבי  .ד

חישוב הערך השנתי בוצע ע"פ השכיחות של כל מצב סינופטי כפי שמופיע  .השנתיהסביבה והיעד 

 לא יתקייםהריכוז השנתי  ,בפועל CALPUFF. בהנחיות המשרד להגנת הסביבה להרצת מודל

 .מספר ימים בלבד להימשךתקופת ההרצה צפוי הנישוב בבשל העובדה כי 
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בבקשה להיתר פליטה של אסדת  7רצת המודל, מתוך פרק ה: פרמטרים ל1נספח 
 לוויתן

 
 תחום שטח הבדיקה  7.2.2פרק 

קילומטר ממרכז האסדה  20לצורך בחינתה של איכות האוויר באזור, הוגדר שריג ברדיוס של 

במרקטור רוחבי בינלאומי  3608292.99, 669544.39נקודות ציון המתוכננת. מרכז השריג נקבע 

 . 1ברשת ישראל החדשה כמוצג באיור מס'  722830.68, 182120.99המייצגים את נקודות הציון 

 CALPUFF: תחום שטח הבדיקה שנקבע להרצת מודל 1איור מס' 

 

 
 

 נתונים מטאורולוגים  7.2.3פרק 

המטאורולוגים לייצוג המטאורולוגיה בפני השטח התקבלו ברזולוציה לצורך הרצת המודל הנתונים 

שעתית מארבע תחנות קרקעיות המייצגות את התנאים המטאורולוגים בפני הקרקע. התחנות 

נבחרו בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ואפשרו מתן ייצוג לאזור החוף בהתאם להנחיות 

 שהתקבלו מהמשרד להגנת הסביבה.

. עשה בהם שימוש בהרצת המודל היו: נמל חדרה, גן שמואל, זיכרון יעקב ועין כרמלהתחנות שנ

 .2ומיקום התחנות במרחב מוצג באיור מס'  5מאפייני התחנות מוצגים בטבלה מס' 
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שולבו הנתונים מהתחנות  CALMETלצורך השלמת המידע המטאורולוגי הדרוש להרצת רכיב 

קרקע ורום שהתקבלו ממודל אזורי ברזולוציה גובהה. המטאורולוגיות הקרקעיות עם נתוני 

רמות החל מפני  12מטר וברזולוציה אנכית בת  500הורץ ברזולוציה אופקית של   CALMETרכיב

 .4,000הקרקע ועד לגובה של 

 

 : נתוני התחנות המטאורולוגית שנבחרו לייצג את שטח הבדיקה באזור החוף5טבלה מס' 

 נקודת ציון שם תחנה
 (X) 

 נקודת ציון
 (Y) 

 גובה טופוגרפי
 בעלות )מטר( 

 שמ"ט 2 708830 189080 נמל חדרה  

 הגנה"ס 20 705218 196548 גן שמואל 

 הגנה"ס 172 719821 195980 זיכרון יעקב

 שמ"ט 22 731404 195846 עין כרמל

 

 המטאורולוגיות הקרקעיות: תחום שטח הבדיקה שנקבע להרצת המודל ומיקום התחנות 2איור מס' 
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לצורך אפיון התנאים המטאורולוגים באזור החוף נלקחה תחנת נמל חדרה לייצג את האזור לפרק 

 (. 2015לדצמבר  31-ועד ה 2011לינואר  1-זמן של חמש שנים מלאות )בין ה

 

 : נתוני התחנה המטאורולוגית המייצגת את קן החוף  6טבלה מס' 

 ITM שם תחנה
(X) 

ITM 
(Y) 

גובה טופוגרפי 
 )מטר(

 גובה התורן
 מאפייני תחנה )מטר(

 קרקע 5 2 708830 189080 חדרה –תחנת כוח 

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

 שעות. 43,824 -מספר שעות כולל בקובץ ▪

 מטר לשנייה. 4.21 -מהירות רוח ממוצעת ▪

 שעות. 227 -שעות חסרות  \( Calm windsשעות שקט ) ▪

 .99.48% -זמינות נתונים בקובץ ▪

 שעות.  43,597 -סה"כ שעות אפשריות לניתוח ▪

 ניתוח הנתונים המטאורולוגים  7.2.3.1

מציג את שושנת הרוחות  3איור מס' אסדת לוויתן נמצא כעשרה קילומטר מערבית לעיר חדרה. 

מטר לשנייה  8-2המייצגת את האזור. מהנתונים עולה כי הרוחות השכיחות באזור בעצמות רוח של 

הם הרוחות המערביות, הצפון מערביות והדרום מערביות הנושבות בשעות היום, והרוחות 

 רום מזרחיות הנושבות בשעות הלילה. המזרחיות והד

 2015לדצמבר  31עד  2011לינואר  1-חדרה" בין ה –: שכיחות כיוון הרוח כפי שנמדדה "תחנת כוח 3איור מס' 
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 2015לדצמבר  31עד  2011לינואר  1חדרה" בין ה  –: שכיחות מהירות הרוח כפי שנמדדה "תחנת כוח 4איור מס' 

 

 

שנתיים של אזור התוכנית מתוארים ע"י תחנת "נמל חדרה" שהיא  ערכי הטמפרטורה הרב

ניתן לראות את השתנות  5קילומטרים ממיקום האסדה המתוכנן. באיור מס'  10 -הממוקמת כ 

כפי שאלו פורסמו באטלס אקלימי,  2009ל  1995הטמפרטורה היומית והחודשית בתחנה בין השנים 

 .2011פרסום השירות המטאורולוגי, עדכון 

 
 2009ועד שנת  1995: שכיחות הטמפרטורה בתחנת נמל חדרה בין שנת 5איור מס' 

 

 קביעת פרמטרים מטאורולוגים  7.2.3.2

לצורך הרצת המודל נדרש עיבוד מטאורולוגי המתבסס על הגדרות מאפייני פני השטח סביב 

הפרמטרים המטאורולוגים המאפיינים את פני השטח )חספוס  CALMETהתחנות. בהרצת מודל 

 900פני הקרקע, אלבדו ויחס בואן( נקבעים בהתאם לשימושי הקרקע המתקבלים ברזולוציה של 

  .Global Land Cover Characterization (GLCC)מטר מפרויקט 
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 רשת קולטנים 7.2.4פרק 

מטר על כלל שטח  500ברזולוציה מרחבית של בהרצת המודל הוגדרה רשת קולטנים בדידים 

 קולטנים בדידים. 6,400השריג, סה"כ נדגמו 

 מציג את שריג הקולטנים המלא כפי שזה נקבע בהרצת המודל.  6איור מס' 

 

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

 

 

 

 

 


