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?קונדנסטמהו 

במצב צבירה נוזלי  (C5-C20)הינו תערובת פחמימנים קונדנסט•
המהווה חלק בלתי נפרד מהגז  , בתנאי לחץ וטמפרטורת הסביבה

(.בבסיסו דומה לדלק קל. )הטבעי המופק מהבארות

ובלחץ אדים  , הקונדנסט מתאפיין בצפיפות ובריכוז גופרית גבוהים•
5~)אך גבוה ביחס לנפט גולמי ( 50-80kPa)נמוך יחסית לבנזין 

Kpa )ולסולר.

כמות הקונדנסט צפויה להיות בהיקף ממוצע של , במאגר לווייתן•
.ק ליממה"מ400-כ~ חביות ליממה 2,500



מיקום פעילות הקונדנסט באתר חגית

:  הישובים הסמוכים לאתר חגית 

2, מ אליקים"ק1.8: בכיוון צפון מזרח•

מ  "ק3-מ רמות מנשה ובמרחק של כ"ק
.מגידו א"ממהיישוב עין העמק 

מ  "ק4-מ בת שלמה וכ"ק3: בכיוון מערב•
.חוף הכרמלא"ממהיישוב עופר 

מ שכונות  "ק2.5: בכיוון צפון מזרח•
.מערביות של העיר יוקנעם

מ "ק6-בכיוון צפון מערב במרחק של כ•

.דליית הכרמל



י האיגוד"נתוני רקע של ריכוז הבנזן כפי שבוצעו ע

נתוני הרקע בוצעו בדיגום סביבתי על ידי האיגוד בדגש על  •

,  קסילן, טולואן, (  VOC)בנזן ועל חומרים אורגנים נדיפים 

י מכשיר  "בנזן שאותם ניתן למדוד באופן רציף עאתיל

BTEX 
-צפון)האחת באליקים , הדיגום בוצע בשתי נקודות דיגום•

והשנייה בבת שלמה בקו הבתים  ( מזרח למיכל הקונדנסט

(.מערב למיכל הקונדנסט-דרום)החיצוני לכיוון אתר חגית 

קונדנסטלפני תחילת פעילות עם , ריכוז הרקע המירבי של בנזן בסביבת אתר חגית •

מיקרוגרם  3.9מהתקן הסביבתי שעומד על 18%המהווה ק"לממיקרוגרם 0.7היה 

.  ק"למ

ובאליקים  ק"לממיקרוגרם 0.48הריכוז הבנזן הממוצע שנמדד בבת שלמה הוא •

.ריכוזים אלו הינם ככל הנראה כתוצאה מתחבורה. ק"לממיקרוגרם 0.33



אפיון מטאורולוגי של האזור  
בחורף  בעיקר רוחות מזרחיות ובעונות מעבר , בקיץ בעיקר רוחות מערביות :  שכיחות כיווני הרוח הינה

.ישנה חוסר יציבות כך שישנן הן רוחות מערביות  והן רוחות צפון מזרחיות( יוני-אפריל)

רמות מנשה ושכונות דרומיות מערביות ביוקנעם יהיו  , עין העמק, אליקים-הישובים בצפון מזרח,מהשנה 53%

מהשנה הישוב בת שלמה יהיה חשוף לזיהום פוטנציאלי23%חשופים ואילו 

פ נתוני  "אפיון מטאורולוגי של האזור נעשה ע

2019תחנת הניטור באליקים לפי ממוצע שנתי 



כיוון רוח ממוצע שנתי
וזמן חשיפה של הישובים בשנה  

רמות מנשה ושכונות דרומיות מערביות ביוקנעם יהיו  , עין העמק, אליקים-הישובים בצפון מזרח,מהשנה 53%

מהשנה הישוב בת שלמה יהיה חשוף  23%חשופים ואילו 



השפעות הסביבתיות הצפויות באזור  

באם ייווצר זיהום אוויר  ,  להערכתנו, בהתאם לאפיון המטאורולוגי באזור

היישובים אשר עלולים להיות חשופים  עיקרמפעילות הקונדסט באתר חגית 

ז מגידו והשכונות  "אליקים ועין העמק במא, בת שלמה מחוף כרמל: הם
הדרום מערביות בעיר יוקנעם 

תסכן את , פגיעה במיכל בעת אירוע בטחוני

תגרום לזיהום חמור  , חיי כלל תושבי האזור

בסביבה  , של הקרקע ומי התהום

. שרגישותה ההידרולוגית והסביבתית גבוהה

,  יוצר סיכון בטיחותי, אם כן, הסיכון הביטחוני
.בריאותי וסביבתי משמעותי באזור כולו

כשל בתרחיש תפעולי , בהיבט האקולוגי

או בתרחיש חרום יביא לפגיעה בשטח  /ו

ערכי ובעל רגישות אקולוגית והידרולוגית  

בשל הימצאותו באזור ההיקוות  גבוהה 

,  של עין תות ונחל תות( חילחול)והמילוי 

כן פגיעה ברצף והמהווה בית גידול 
.השטחים הפתוחים



חגיתהכחתחנת 

הוקמו בין השנים ( 5-6-8, 3-4-7)' תלת צירי יחמ"מחז
1994-2002

2007הוקם בשנת ( 2' מס' יח)חד צירי מ"מחז

2010הוקם בשנת ( 19' מס)דו צירי מ"מחז

ואט-מגה1400כ יכולת ייצור "סה
כל היחידות שורפות גז טבעי כדלק ראשי וסולר כדלק משני  

יחידת  ' שם ומס

יצור חשמל

כושר ייצור  

(מגוואט)

גובה ארובת  

גזי הפליטה  

(מטר)

מועד  

הפעלה

טכנולוגיה

טורבינת גז-3

טורבינת גז-4

טורבינת  -7

קיטור

115

115

100

30

30

70

1994

1994

2002

:מ תלת צירי"מחז

טורבינות גז 2

ותוספת קיטורית

טורבינת גז-5

טורבינת גז-6

טורבינת  -8

קיטור

115

115

100

30

30

70

1996

1996

2002

:מ תלת צירי"מחז

טורבינת גז ותוספת  

קיטורית

טורבינת גז  –2

וקיטור

:מ חד צירי"מחז360802007

טורבינות גז 2

ותוספת קיטורית

טורבינת גז-1

טורבינת  -9

קיטור

256

119

45

70

2010

2013

:מ דו צירי"מחז

טורבינת גז ותוספת  

קיטורית

1395כ"סה



פליטה מתחנת הכוח חגית

טון תחמוצות  788: חגיתהכחמתחנת נפלטו 2018בשנת •
.חלקיקיםטון 78, חמצנית טון גופרית דו 14, ( NOx)חנקן 

מהשנה המזהמים  53%, לאפיון המטאורולוגי באזורבהתאם •

עין  , אליקים-בצפון מזרחהישובים הנפלטים מוסעים לכיוון 

רמות מנשה ושכונות דרומיות מערביות ביוקנעם  , העמק

.שלמהבת לכיוון מהשנה 23%ואילו 

ניטור רציף  בכל הארובות של יחידות הייצור קיים •

. למדידת תחמוצות חנקן

בגרפים מוצגים הריכוזים הנפלטים בזמן עבודה שוטפת  •
הריכוזים עומדים בדרישות היתר –של יחידות הייצור 

הפליטה



נתוני ריכוז תחמוצות חנקן שנמדדו בתחנות הניטור  
של האיגוד

תחמוצות חנקן  

(NOx)

ריכוז חצי שעתי  

(ב"חל)מירבי

מירביממוצע יממתי 

(ב"חל)

500298תקן

5412ל"כרם מהר

9014עמיקם

12719אליקים

מירביריכוז שעתי (NO2)חנקן דו חמצני

(ב"חל)

106תקן

46ל"כרם מהר

44עמיקם

56אליקים

תחנות ניטור מסביב לתחנת  3האיגוד מפעיל •

ל"עמיקם וכרם מהר, באליקים, חגיתהכח

המירבי( NOx)ריכוז תחמוצות חנקן •

היה בתחנת ניטור  , אתר חגית בסביבת 

בלבד  25%המהווה ב"חל127אליקים

. ב"חל500הסביבתי שעומד על מהתקן 

המירבי( NO2)חנקן דו חמצני ריכוז •

היה בתחנת ניטור  , בסביבת אתר חגית 

מהתקן  52%המהווה ב"חל56אליקים

. ב"חל106הסביבתי שעומד על 

הריכוזים הנמדדים בתחנות הניטור  •

כחגם בתחנת דלקיםמושפעים משריפת 

.וגם מתחבורה



תודה על ההקשבה


