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20/11/2017 

ז"תשעכסלוב'

,גב' נורית שטרוקלכ'

ס.מנהלמחוזחיפהוהמתכננתהמחוזית

 ןכחומר גלם בבז"ממאגר לוויתן שימוש בקונדנסט  – מעודכנת חוו"דהנדון: 

 :המומחה . פרטיא

 צור גלין ר"ד :המומחה שם

אגףאיכותאווירושינויאקלים,המשרדלהגנתהסביבה.:עבודה מקום

 :הצהרה

חיפהב ידי על נתבקשתי מטה החתום אני מחוז  דעתי לחוות הסביבה להגנת משרדהמתכננתהסביבתיתשל

קונדנסטבתערובתעםנפטגולמיןיבעני המקצועית עלאיכותהאוויר,באזורמפרץחיפהההשפעהשלאחסון

באזור.

החוק הוראות ןישלעני,היטב לי ידוע כי בזאת מצהיר ואני המשפט בבית עדות במקום זו דעתי חוות נותןאני

המשפט בבית בשבועה שקר עדות בדבר הפלילי  בשבועהעדות כדין ידי על חתומה כשהיא זו דעתי חוות דין,

.המשפט בבית שנתתי

 

  :השכלתי פרטי . ואלהב

 ם.תוארראשון,אוניברסיטההעברית,הפקולטהלחקלאותברחובות,המכוןלקרקעומי –  1979-1982

תוארשני,אוניברסיטההעברית,הפקולטהלחקלאותברחובות,המכוןלקרקעומים.)מנחה: –  1982-1986

פרופ'אריהזינגר,תזה:שינוייםכימיים,פיסיקלייםומינרלוגיםבטוףלפיליכתוצאהמשימוש

 אינטנסיביכמצעגידולבחממות(.

הפקולטהלחקלאותברחובות,המחלקהלחינוךחקלאי.תעודתהדרכה,אוניברסיטההעברית, –  1982-1986

תוארשלישי,האוניברסיטההעבריתומרכזוולקניהמכוןלקרקעומים,המח'לכימיהאורגנית –  1987-1992

ופיסיקליים כימיים שינויים תזה: גרסטל, זאב וד"ר ירון ברונו ד"ר )מנחים: ושארייתית,

 תהליכינידוף(.בתערובתפחמימניםבקרקע,כתוצאהמ

 

 :ניסיוני פרטי . ואלהג

:עבודה

 מנהלהיחידההסביבתיתברמתחובב. – 1992-2012

,פקולטהלרפואה,אוניברסיטתבןגוריוןבנגב.)קורסתברואתהמים MPHמרצהבתוכנית – 2002-2012

 (.הוהשפכיםוקורסאיכותהאווירובריאותהאוכלוסיי

.אווירושינויאקלים,המשרדלהגנתהסביבהאגףאיכותראשהווה-2012
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:התנדבות 

הנהלהחבר2008משנת,קיימאברנגבבארגוןחבר–2005-2012

"שבעבארמטרופוליןהבריאותעלהשפעהתסקיר"היגויבצוותחבר–2010-2012

:פרסים

 Moriah Foundation for outstanding achievement by a doctoral candidate–1990

.חובברמתהתעשייתיתבמועצההסביבתיתליחידהלשבחציון,גוריוןבןואוניברסיטתקיימאברנגב–2010



 . וזאת חוות דעתי:ד

 –כללי  .1

במסגרתההליךהתכנונילאישורמערךהזרמתהקונדנסטממאגרלוויתןלבז"ן,עלתהשאלהבדברהשפעת

יבבז"ןעלאיכותהאווירבאזורמפרץחיפה.אחסוןתערובתשלקונדנסטונפטגולמ

27.02.17חוותדעתושלהח"מבנושאהשימושבקונדנסטהועברהלמתכננתהמחוזיתשלמחוזחיפהביום

(נסובהדמעודכנת""חוו"–,להלןזומעודכנת)כמוגםליבתהשלחוותדעת"(.ליבתחוו"ד"חוו"ד–)להלן

האוו למזהם נחשב אשר בקונדנסט, הבנזן תכולת הןעל ביותר החמורה הבריאותית ההשפעה בעל יר

בקונדנסטוהןבנפטהגולמיובתזקיקיו.

ביחסלתכולתהבנזןבקונדנסטאשריופקממאגרלוויתן,בהיעדרמידעקונקרטיבעתכתיבתחוותהדעת ,

ביןהאתריםנעשהשימושבמידעעלתכולתהבנזןבשדותגזברחביהעולם.המידעהצביעעלשונותגבוהה

השונים.בנוסף,נבדקהתכולתהבנזןבסוגיהנפטהגולמיהשונים,וגםשםנמצאהשונותגדולה.

נערכההשוואהביןהנתוניםבדברתכולתהבנזןהידועהבקונדסנסטבמאגריםברחביהעולםבחוותהדעת

ההשו השונים. הנפטהגולמי בסוגי הבנזן תכולת הנתוניםבדבר הנתוניםהממוצעים.לבין בין נערכה ואה

בנוסף,וכהנחהמחמירה,נערכההשוואהביןהקונדנסטבעלתכולתהבנזןהגבוההביותרלנפטהגולמיהדל

ביותרבבנזן.

ובהם–הועברונתוניםומסמכיםנוספיםאשרלאהיובידיהח"מבעתכתיבתחוו"דד"חוופרסוםלאחר

2012לקידוחניסיוןבמאגרלוויתןאשרבוצעבשנתדוחאנליזהש המעידעלשהעבירהחברתנובלאנרג'י,

נמוכהמשמעותיתמהנתוניםההשוואתייםבהםנעשהשימושבחוו"ד יותכולתבנזן בהרכימדוברבמאגר.

התקבלמכתבושללפידרישתהח"מעתידישטרםפותח,ולכןלאניתןלבצעדיגומיםנוספיםבאופןשוטף.

המנהלהארצישלחברתנובלאנרג'י,לפיוהאנליזההיאאכןמדיגוםשבוצעישירותמשדהלוויתן.

.המעודכנתתכולתהבנזןכפישמופיעהבאנליזהשהוגשההינההבסיסלכתיבתחוו"ד

בטו שימוש לעשות צורך קיים הוודאות, אי את מגדילה מצומצם מידע על שהישענות ביטחון.משום וחי

בחוו"דזו,יושםדגשעלשוליהביטחוןהרחביםשנלקחו.

בנוסףהועברולפידרישתהח"ממסמכיםנוספיםמחברתנובלאנרג'יוממשרדהאנרגיה,והכלכמפורטלהלן.

חייבבחינתמחודשתשלחוו"ד הנמוכה, תכולתהבנזן לרבותלעניין שלמסקנותיההמידעהנוסף, ,ועדכון

כמפורטלהלן.
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 במידה ויחולו שינויים בנתונים הידועים או שישתנו התנאים המפורטים בה, יש לראות חוו"ד זו כבטלה. 

 

עלכן,חוותדעתיהמעודכנת,מבוססתעלהמסמכיםהבאיםועלהמידעוהנתוניםשהובאובהם:

הפרשה–להלן) 2016 וברבאוקט 30 מיום,"קונדנסט פינוי מערכת–טכנית פרשה–לוויתן פרויקט" .1

 ;(1הטכנית;מצורףכנספח

ומכתבמלווהממרביניזומר,2012באוקטובר11,מיוםINERTEKמעבדתמאנליזהשלקונדנסטדוח .2 ,

,לפיוהדיגוםבוצעישירותמשדהלוויתןבמסגרתקידוחי2016ביוני28מנהלארציבנובלאנרג'י,מיום

 ,בהתאמה(;3-ו2מצורףכנספחים)2012הניסיוןשנערכובשנת

עלגלמילנפטטבעיגזקונדנסטהוספתמכתבושלמרגילסלמון,יועץחב'נובלאנרג'י,בנושא"השפעת .3

 (.4)מצורףכנספח2017במרץ28אחסון",מיוםממכליפליטות

,גולמיבבזן"דואראלקטרוניממרחןבריוסף,מנהלמינהלהדלקבמשרדהאנרגיה,בנושא"הרכבנפט .4

 (.5)מצורףכנספח2017ביולי4מיום

 

DHVMEDרתחבבשרותינעזרתיד"חוולצורך הטכניתהפרשהאתוכןהשוניםהתרחישיםאתבחנואשר,

.שהוגשה



.הגזממאגרהמופקהטבעיבגזשנמצאהנוזליהמקטעהינוהקונדנסט – באסדה והטיפול הקונדנסט .2

האסדהעלמחומםהקונדנסט C4-1C)הקליםהגזיםאתממנולהוציאמטרהב, .הגזילמקטעולהחזירם(

  .שלההאדיםבלחץלירידהוגורם"הקונדנסטייצוב"נקראבקונדנסטזהטיפול

(ומהווהבסיסטובלזיקוקתוצרים.20C-5Cעשירהבמקטעהבינוני)תערובתהקונדנסטלאחרהייצוב

 

מהמאגרהטבעי הגז של הצפויים ההפקה נילמאפיי בהתאם – הצפויה כמות הקונדנסט .3  כמות מוערכת,

סטיותב,מ"ק/יממה(400)ליממה חביות2,500-שלכממוצע בהיקף האסדה ג"ע מהגזהמופרדת הקונדנסט

 מערךזה.20%-כאפשריותשל



משוחתולחוףההגעהלאחרן"לבזהקונדנסטלהזרמתמתוויםשנימצויניםהטכניתבפרשה– החיבור הפיזי .4

 :נחשולים

למתחםוישירותחגיתהכחלתחנתסמוךמזרחה)ן"לבזועדביםמהאסדהייעודית6"צנרתבאמצעות .א

.מתווהא'(–)להלן(ן"בז

קונדנסטבנפטהגולמי,3%,תוךבילולשלעדאשקלוןממסוףגולמינפטהמוליכהא"קצאצנרתלבחיבור .ב

.מתווהב'(–ומשםבהמשךלבז"ן)להלןשלתש"ןבקרייתחייםהמכליםחוותאל
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רציפהגם –רום ילח קונדנסט נפח אחסון .5  לאפשראספקתגזטבעי וכדי בהתאםלדרישתמשרדהאנרגיה,

הקונדנסטבחירום. קייםצורךלהקיםמכללאחסון להזריםאתהקונדסנטלבז"ן, במקריםבהםלאניתן

לה אושר אשר בשטח לקום מתוכנן המכל תמ"א במסגרת טבעי, בגז לטיפול מתקנים בצמוד37קמת ח',

 .פשרהשגתמטרהזאתמאלתחנתהכחחגית



)אובכניסהלבז"ןבמתווהא',אובחיבורללּוהב לאחר– השפעת הקונדנסט על הפליטות בתהליך הזיקוק .6

3%עדשלבריכוז,כאמור)הגולמיהנפטעםיחדהזיקוקלמגדלהקונדנסטמגיעלצנרתקצא"אבמתווהב'(

 .(תזקיקים,ומתבצעתהליךהזיקוקשלהםלתוצרים)(הגולמימהנפט

אנרגיהנדרשתלכן,לקונדנסטבהשוואהכבדותפחממניותתרכובותשליותרגבוהאחוזמכילהגולמינפטה

גםתפחיתאנרגיהשלפחותההשקעה.לקונדנסטיחסבהגולמימהנפטאלותרכובותלהפרדתיותרגבוהה

בשלבזהלאניתןלכמתאתהיקף.המשךלתהליכימנותביםהזיקוקמגדלתוצריכל.םהמזהמיפליטתאת

החיסכוןבאנרגיהואתהפחתתהפליטותהנגזרתממנו.סבירלהניחשלאמדובריהיהבשינוימשמעותי,כיוון

ששיעורהקונדנסטבתערובתנמוך.



שדווחוהגולמיהנפטלכמויותבהתאםהזיקוקביכולתמוגבלהזיקוקבית–המזוקק הנפט כמות מגבלת .7

היתרלקבלתבבקשה לאוויר שנה/טוןמליון10.4)הפליטה לכן(. לחריגהתגרוםהקונדנסטתוספתאם,

 .המותרהזיקוקבתחוםלהישארמנתעלהגולמיהנפטזיקוקאתלצמצםיאלץזיקוקבית,זאתמכמות

 

 – הבנזן תכולת .8

 הבנזן בקונדנסט תכולת .א

 נובל ניסיוןחב' בקידוח הפחמימנים של האנליזה תעודת את הסביבה להגנת למשרד העבירה אנרג'י

(.3-ו2נספחיםבשדהלוויתן)

 מאד, נמוכה בנזן תכולת על מצביעה תכולת0.016%האנליזה הייצוב, לאחר המופק. בקונדנסט בנזן

(.4הייצוב)נספחהבנזןלאגדלהמהותית,בגללמיעוטהתרכובותהקלותשמורחקותבתהליך



 הבנזן בזרמי הנפט הגולמי שקולט הבז"נתכולת  .ב

תכול לגבי בז"ן ע"י לח"מ נתוניםשהוצגו בלפי תהבנזן הגולמי הנפט המוזרמיםלבז"ן,השוניםזרמי

 שיש בעלי2נמצא גולמי נפט גבוהזרמי ממוצעת בנזן בקונדנסטהתכולת הבנזן לתכולת בהשוואה

שנ0.2%-ו0.14%) )(, נפטגולמיבעליתכולהנמוכהשלבנזן זרמי הבנזן0.03%י זניח(בווזרםשריכוז

היווה, (0.09%בקונדנסט ) בעל תכולת בנזן הדומה לתכולתו ממוצעוזרם אחד  אשר עד2013בשנים

  .(4)ראהנספחנפטממוצע"("–)להלן ןמסה"כזרמיהנפטהגולמישמקבלבז"אחוזים20עד10-,כ2016

בוצעוביחסלנפטההחישוביםהמפור אשרחלקממנוצפוילהיותמוחלףבקונדנסט,ממוצעטיםלהלן,

 (.5מכתבושלמנהלמנהלהדלקבמשרדהאנרגיה)נספחכאמורב
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 קונדנסט 3%-ו ממוצענפט גולמי של תערובת בין ל ממוצעפליטות הבנזן בין הנפט הגולמי ההשוואת  .ג 

 התערובת( –)להלן 

בקונדנסט.ממוצענפט גולמי 3%שלעבורהמרהרקההשוואהנעשתה

במטרהלעמודבמגבלהשלהיעדרעליהשאינהזניחהבפליטותלאווירשלבנזןמהתערובת,ביחסלנפט

מהתכולה6.6,הגבוההפי0.106%,נלקחהבחשבוןתכולהמירביתשלבנזןבשיעורשלהממוצעהגולמי

שנמצאהבאנליזהמקידוחהניסיון.



בעלממוצענבדקההבדלביןפליטתהבנזןמנפטגולמישהציגהחברתנובלאנרג'י,במסגרתהחישובים

 של ממוצעת בנזן 0.09%תכולת של תערובת 97%לבין בנזן3%-וממוצענפט תכולת )עם קונדנסט

(.0.092%משוקללתשל

חישובהפליטה מיכלאופייני ריקומ"קאשרעובר47,000בעלנפחשל–בוצעלגבי מחזורי ומילוי 4ן

נמצאכיהפליטה(,4)נספחחברתנובלאנרג'ילשבוצעהע"ייועץVMGSimפעמיםבשנה.מחישוביתכנת

ק"ג/שנה.1.99פליטתהבנזןהיא,תערובתה,ואילומ/שנהק"ג1.98היאממוצעהשנתיתממיכלשלנפט

ממיכלבודד.ירלאוובנזןפליטתגר'/שנהשל10תוספתהקונדנסטגרמהלעליהשל,כלומר

הסביבהלהגנתבמשרדאקליםושינויאוויראיכותבאגףבוצעההחישוביםאתלאמתמנתעל הרצה,

0.97:ממוצע)עבורנפטגולמישהתקבלוהשנתיוהיחסביןהתוצאותשיעורהפליטה.המודלשלעצמאית

/ג"ק התערובת: עבור בכמויותי'גאנרנובליועץשהשיגלזאתדומהק"ג/שנה(0.99שנה; )ההבדלים

.המוחלטותנובעיםמבסיסנתוניןםמטאורולוגישונה(

לחוותדעתיזו(,תוספת3מכאן,שבחישובשנתיהמתבססעלכמותהקונדנסטהצפויה)כמפורטבסעיף

גר'/שנה.100-,תהיהנמוכהמממוצעהפליטותהשנתיתמאחסוןהתערובתבהשוואהלאחסוןנפטגולמי



 –ת המלצו .9

במגבלות עמידה על ישלהקפיד חיפה, במפרץ בנזן של לאוויר בפליטות זניחה מעליהשאינה להימנע במטרה

 ובתנאיםהבאים:

 מחייבדיגוםעיתישלהבנזןבזרםהקונדנסט)אחתלשבוע(;–0.106%עליעלהלאבקונדנסטהבנזןתכולת .א

מחייבבקרהשלנובלעלנפחיהנפטהגולמי–3%עלתכולתהקונדנסטבתערובתעםהנפטהגולמילאתעלה .ב

האמור התכולה בשיעור לעמידה התאמה,ואמצעים ושלהגולמיהנפטשלההזרמהקצביביןלרבות

הצגתתכניתחלופיתלהפניהאואחסוןשלהקונדנסטבמקרהשלתקלהאומגבלהעלקליטתהקונדנסט ,

 והצגת להעברהקונדנסט, בז"ן עמידהמההתחייבותשל לצורך אנרג'י נובל הזרימהלחב' נתוני קוונתשל

.הבדריש

 

חוות דעתי היא כי אין מניעה לאיחסון קונדנסט מבולל בנפט  –בהינתן עמידה בכל המגבלות והתנאים האמורים 

יחייבבדיקהמחודשתהאלהבאופןהעלוללהביאלתוספתפליטותהפרמטריםמבאחדשינוי גולמי במפרץ חיפה.

 שלההמלצההאמורה.
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 אגף איכות אוויר ושינוי אקלים

 

"  בנושא דעתי חוות את מחליפה זו דעתי מיוםנ"בבזגלםכחומרלוויתןממאגרבקונדנסטשימושחוות "

.27.02.2017





בברכה,

רגליןצוד"ר

ליםראשאגףאיכותאווירושינויאק






 
 
 

 העתקים:
 

מרישראלדנציגר,מנכ"להמשרדלהגנתהסביבה

גב'שולינזר,סמנכ"ליתבכירהלתעשיותורישויעסקים,המשרדלהגנתהסביבה

מרשלמהכץ,מנהלמחוזחיפה,המשרדלהגנתהסביבה

גב'רעותרבי,מנהלתתחוםזיהוםממקורותאנרגיה,המשרדלהגנתהסביבה

מרכזצוותהיתרים,אגףאיכותאוויר,המשרדלהגנתהסביבהמרגיאלסט,

להגנתהסביבהעו"דרןסלבצקי,הלשכההמשפטית,המשרד

להגנתהסביבה,הלשכההמשפטית,המשרדגלידינסעו"ד




