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 מבוא  

  המסמךמטרת  

ההרצה של הצנרת -היא לסקור את ההיבטים הסביבתיים של שלב בדיקות קדם המסמךמטרת 

שלב הימית ולקבוע אמצעים למניעה או צמצום ההשפעה על הסביבה כתוצאה מפעולות אלו. 

, לרבות תיאור שלבי #2ההרצה של הצנרת הימית נסקר בהרחבה בתנ"ס ימי -ביצוע בדיקות קדם

מסמך הבדיקות, החומרים הנדרשים לביצוע הבדיקות וההשפעות הסביבתיות הפוטנציאליות. 

ביצוע הבדיקות ומיקום שיטת  עדכוןהיבטים הנגזרים מאותם זה כולל סקירה נוספת המתייחסת ל

 ואין הוא מחליף את הסקירה הנרחבת המובאת בתנ"ס שאושר. 

 

שוי למתקני גז אושר על ידי רשות ריש #2יצורף כנספח אל תנ"ס ימי  , לאחר אישורו,מסמך זה

של הצנרת הימית בניה ההיתרי  תכולל פירוט אודות שלוש #2. תנ"ס ימי 2017טבעי בדצמבר 

 : 2018אושרו בינואר ש

 (  #2צנרת גלם, יצוא ותקשורת מגבול המים הטריטוריאלים ועד האסדה )צנרת  •

 ( #3צנרת גז טבעי מטופל ותקשורת מהאסדה ועד נקודת הנחיתה בחוף )צנרת  •

 (#5צנרת קונדנסט מיוצב מהאסדה ועד נקודת הנחיתה בחוף )צנרת  •

 

 רקע 

, לרבות ההרצה של הצנרת הימית-כולל תאור מפורט של פעילויות קדם 2תנ"ס ימי כאמור לעיל, 

פירוט רב בעניין החומרים שישמשו לבדיקות הצנרת. נכתב בתנ"ס כי רוב החומרים שייעשה 

תחום רצועת העבודה בסמוך ב חלקםבהם שימוש לבדיקות הצנרת, יוזרמו בסופו של דבר לים, 

 םחומריה. כן הודגש כי באזור השדה )מחוץ למים הטריטוריאליים( וחלקם בעומק היםאסדה ל

יהיו כימיקלים המסווגים  ,על גבי המשטח הזמני המיועדים עתה לאחסון ,בדיקותשישמשו ל

בתנ"ס ימי פי ההגדרות המקצועיות הם בטוחים לשימוש בסביבה הימית. -ככימיקלי "זהב", שעל

צוין כי לטובת הזרמת החומרים בתוך הצנרת במסגרת הבדיקות ייעשה שימוש בכלי שיט באזור  2

בשלבים מאוחרים אולם, ו להתבצע מהאסדה. נץ ושילוח המולוכים תוכנבדיקות הלחוכי  האסדה

מותקן אשר  ,יותר של התכנון, לאחר אישור התנ"ס, הוחלט להשתמש במשטח זמניומתקדמים 

כאמצעי עזר להובלת והנפת המבנה שמטרתו לשמש  המבנה הנושא של האסדהגבי על  ממילא
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. המתוארות בתנ"ס ביצוע חלק מבדיקות הצנרתצורך לגם  ,הנושא ולהכנה לחיבור הסיפונים

פעילות זו תתבצע מהמשטח הזמני בשלב שבין הצבת המבנה הנושא לבין חיבור הסיפונים, 

שינוע כימיקלים,  פריקה , ובמסגרתה ישמש המשטח הזמני לנשיאת ציוד, חומרים ועובדים

. בשלב ני שרות לצוותמבתפעול ו, מולוכים גנרטור, לחץ משאבותחומרים, הפעלת של וטעינה 

 גבי הסיפונים.-זה הצנרת תהיה מקובעת למבנה הנושא, לקראת חיבורה למתקנים שיוצבו על

 

 כפילעשות שימוש במשטח זה  היאהכוונה  ע"פ התכנון העקרוני שנערך בעת הכנת התנ"ס,

לתמיכה בעבודות ההכנה לחיבור בין רגלי האסדה לבין הסיפונים.  –שנעשה באסדת תמר 

 שלב התקנתלבין  מבנה הנושאה שלב התקנת, הוא פער הזמנים בין דנןההבדל במקרה 

הסיפונים, הנובע משיקולי זמינות של כלי השייט העיקריים )ובפרט העגורנים הימיים(. מאחר 

, בו המשטח הזמני יהיה פנוי, הרי שלבי ההתקנה הנ"לחודשים בין שנוצר חלון זמן של מספר 

שעלתה האפשרות לבצע את העבודה תוך הסתייעות במשטח זה. הייתכנות של מתכונת 

, הואיל ורק לאחר קבלת ההיתר החל 2אישור תנ"ס ימי העבודה הזו לא הייתה ידועה בשלב 

 ו מועדי זמינותם של העגורנים הימיים. שלב ההתקשרות המסחרית עם כלי השייט, שבסיומו סוכמ

המקדימים את שלב הביצוע,  HIRAבסקירה המפורטת של שיטות ההקמה, ובפרט בתהליכי ה 

לעומת זיהה צוות הפרויקט מספר יתרונות מהותיים לביצוע הבדיקות תוך שימוש במשטח הזמני, 

 לרבות: חלופה של ביצוען מכלי שייט בלבד, 

מצמצם את הסיכונים של דבר ה –צמצום מספר כלי השייט המעורבים בשלב הבדיקות  •

  שפך ימי. 

שעות  24-צמצום משך הזמן שבו כלי שייט מצוי בסמיכות לרגלי האסדה )הפחתה מ •

 (. בלבד שעות ביממה 3-ביממה לכ

צמצום מספר המחברים הזמניים ואורך הצנרת הזמנית שמשמשת לבדיקות )קרי: צמצום  •

 פוטנציאל לכשל(. ה

מתקני הרצת קרי: הגדלת הגמישות להתמודדות עם עיכובים עתידיים בלוח הזמנים ) •

 האסדה שתבוצע אף היא במזג אויר חורפי(. 

 

בה יתרונות בטיחותיים,  גלומיםנת העבודה הזו נכונה יותר ומהסיבות לעיל הוחלט כי מתכו

ודות ההשלכות האפשריות מעדכון שיטת מסמך זה כולל סקירה סביבתית א סביבתיים וטכניים.

 הביצוע של בדיקות קדם ההרצה של הצנרת הימית. ומיקום 

זאת , , בכפוף לתנאי הים24/7מתוכננת להתבצע באופן רציף על גבי המשטח הזמני העבודה 

. העבודה על המשטח תתבצע בשתי משמרות בנוסף לפעילות הרציפה של ספינות השירות
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אנשים מהמשטח מתוכנן להתבצע בעת שיש פינוי . איש 10-12יעבדו ביממה, בכל משמרת 

הציוד מתוכנן להתבצע רק בתום שלב פינוי תחזיות למזג אויר לפיהן צפויים תנאי ים סוער. 

הבדיקות. במהלך הבדיקות הציוד יעוגן למשטח וכן תבוצע היערכות לתנאי סערה 

עילות על המשטח, לרבות: בדיקה פעולות להפסקה מסודרת ובטוחה של הפסדרת )באמצעות

כי עיגון הציוד למשטח תקין, עצירת הזרמות וריקון קווים, סגירת מגופים והדממת ציוד סובב, 

 (. וידוא כי מיכלי האיסוף פנויים וכי המאצרות ריקות ונקיות
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   ופעילות קדם ההרצה ת העבודהסביב 

 סביבת העבודה כללי של  רתיאו 

 #5וצנרת  #3)היתרי צנרת  הגז והקונדנסטצנרת לסביבת העבודה של הנחת  תתנ"ס מתייחסה

הממוקמת  הפקההת אסדלעד  דור באיזורהצנרת  של תהיבשתי הנחיתה נקודתמ, בהתאמה(

מגבול המים  #2, וכן לסביבת העבודה של הנחת צנרת ק"מ מחוף ישראל 9.7-מרחק כב

הפעילות המתוארת . ועד לאסדה (מהחוף מייל ימי 12מרחק )של ישראל  טריטוריאלייםה

במסגרת עדכון זה תתבצע כאמור ממשטח זמני על גבי המבנה הנושא של האסדה, המצוי 

להלן מוצג תוואי הצנרת ורצועת  םמייבתרשאלה.  בניההיתרי  חום רצועת העבודה שלבת

 . ח/37מפה אדמירלית וייעודי קרקע מתמ"א העבודה על רקע 

  

  #2צנרת  –תוואי הצנרת הימית על רקע מפה אדמירלית : 2.1.1תרשים 
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 #5ו  #3צנרת  –אדמירלית על רקע מפה תוואי הצנרת הימית : 2.1.2תרשים 

 

  שלב קדם ההרצהתיאור הפעילות ב 

 צנרת הבדיקות תיאור שלבי  

פעולות אלו  –לפני תחילת השימוש בצנרת יש לבצע פעולות מקדימות של ניקיון ובדיקת הצנרת 

ההרצה של הצנרת הימית -פעילויות קדם(. Pre-Commissioningהרצה )הקדם מהוות את שלב 

 הבדיקות.  י. להלן תיאור תמציתי של שלב2"ס ימי בהרחבה בתנכאמור מתוארות 

ההרכבה המכאנית של הצנרת  תשלבי קדם ההרצה מתאפשרת לאחר השלמתחילתם של 

דרך אליה ניתן להגיע רק לאחר השלמת -גמר ההרכבה המכאנית מהווה אבן. והאביזרים

, פ התקנים"הרס המחוייבות ע-לרבות בדיקות אל, הריתוכים והרכבת הצנרת בתוואי המיועד

לשילוח וקליטה של מולוך ( או זמניות קבועות)התקנת תחנות , הרכבה של מגופים ואביזרים

 . ב"וכיוPLR (pig launcher \ receiver )הקרויות 
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יובהר כי  , כמפורט להלן.חלקים עוקבים 3-צנרת מחולקים להשלבי קדם ההרצה של , ככלל

. תיאור גנרי של שלבי ביצוע בדיקות הצנרת, ללא תלות בסוג הצנרת הנבדקת התיאור להלן הנו

 במסמך זה.  2.2.3-ו 2.2.2ספציפי עבור רכיבי הצנרת השונים מופיע בסעיפים  פירוט

I.  הצנרתשלב שטיפת  

. המים ים ושטיפת הצנרת באמצעות העברת מולוך שלב זה כולל מילוי של הצנרת במי

חומר : ים מטופלים, אשר עברו סינון והוספה של שני סוגי חומרים-המשמשים לשטיפה הם מי

המשמש להגנה על הצינור וחומר צבע המיועד לבדיקת עמידות הצנרת בשלב מעכב קורוזיה 

וממנה  PLRפ רוב תחנת "הבא של בדיקת הלחץ. בנקודת המוצא של השלב מותקנת ע

אשר אף בה , אשר מתקדם בתוך הצינור עד לנקודת היעד( pig)מתבצע שילוח של מולוך 

ל חלק זה המולוך יצא בנקודת היעד בסיומו ש .המיועדת לקליטת המולוך PLRמותקנת תחנת 

 . והצינור מלא במים מטופלים ואינו נתון תחת לחץ

II.  לחץ מבחן השלב 

מטרת שלב זה היא לוודא כי הצינור לכל אורכו הינו נטול ליקויים ומסוגל לעמוד בלחצים 

שלב זה מאפשר זיהוי סדקים בצינור העלולים לגרום לדליפות מן הצנרת, על בסיס . גבוהים

 (. DNV -ו ASME: כדוגמת)טרים המוגדרים בתקנים ההנדסיים הרלוונטיים פרמ

מטופלים, -בנקודת המוצא של שלב זה ממוקמת משאבת הלחיצה, שבאמצעותה יוזרמו מי ים

אזי , בתנ"ס הימי צוין כי "במידה ונקודת המוצא ממוקמת בים. עד להגעה אל לחץ הבדיקה

אונייה שתתמקם בסמוך לנקודת המוצא של  הציוד הדרוש לביצוע הטסט ימוקם על גבי

העבודות ייעשו בחלקן מכלי שייט נבחרה, ש פי מתכונת הבדיקות הנוכחית-על. השלב"

גבי המשטח -על ימוקם ובחלקן מהמשטח הזמני ולפיכך חלק מן הציוד המשמש לבדיקות

 הזמני שעל המבנה הנושא. 

מזהים ירידה של הלחץ שאינה קשורה לתנודות במידה ובמהלך פרק הזמן של הבדיקה, 

לזיהוי מיקום הדליפה ותיקונה. הזיהוי  ROVבדיקה ויזואלית באמצעות  נערכתבטמפרטורה, 

לחץ מסתיים המתאפשר הודות לנוכחותו של חומר צבע בתוך הצינור המלא. מבחן  הויזואלי

ללחץ הבדיקה למשך כאשר ניתן להבחין כי הלחץ שנמדד בתוך הצינור אינו יורד מתחת 

 פרק הזמן של ביצוע הבדיקה. 
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הקריטריונים לגמר ביצוע הטסט מוגדרים כאמור בתקנים. שלב זה בד"כ מתבצע בליווי של 

בשלב  .תלויים, אשר הוסמכו לכך ע"י גופי התקינה הבינלאומיים-מפקחים חיצוניים בלתי

סף יבוצע פיקוח של צד שלישי מבחני הלחץ יבוצע פיקוח ע"י נציגי הקבלן ונציגי נובל, ובנו

(. פיקוח צד ג' כולל בדיקה ואישור מראש של פרוצדורת בדיקות הלחץ BVבלתי תלוי )חברת 

 ואף נוכחות של מפקח באתר ההקמה בעת ביצוע הבדיקות.

III.  הצנרתשלב ריקון  

שבנקודת המוצא עד  PLRריקון המים מהצנרת מתבצע באמצעות שילוח מולוך מתחנת ה 

 מיטבי לריקון להגיע תהליך זה מתבצע מספר פעמים בכדי. שבנקודת היעד PLRלתחנת ה 

אזי אין , קבועות או זמניות, PLRניתן להתקין תחנות  צינורהצנרת. הואיל ובשני קצות ה של

 מולוך אביזרי של לעתים ניתן אף לשלוח סידרה. מדובר בהכרח באותו אביזר מולוך ספציפי

ר העברת מולוך בצנרת מספר פעמים הצינור צפוי להיות ריק לאח. אחר זה ככל הנדרש בזה

 . ממי הבדיקה

אשר מתבצע באמצעות הזרמה , של הצנרת" ייבוש"הפעילות האחרונה בשלב הריקון היא 

מילוי הצינור בחנקן אף מסייע בהגנה על . של חנקן דחוס המאפשר סילוק של שאריות מים

 .הקבועים ההרצה ועד למילוי הצנרת בזורמים-הצינור למשך פרק הזמן שבין סיום קדם

המשמש לייבוש מגיע מכלי שייט ומוזרם לתוך הצנרת )על גבי המשטח הזמני אין החנקן 

(. על המשטח , אולם החנקן מוזרם דרך הצנרת שמחוברת אל המשטח הזמנימחולל חנקן

ור לעיל של שלב יובהר כי התיא (.risersהזמני מבוצע שחרור חנקן מבוקר מן הצנרת העולה )

 במסמך זה.  3.8ריקון הצנרת הנו כללי ועקרוני בלבד. התייחסות פרטנית מובאת בסעיף 

 

. המשטח הזמני הזמני המשטחגבי -כאמור, חלק מן הציוד והחומרים שישמשו לבדיקות יוצב על

וציוד הבדיקה שיימצא עליו, יוסרו עם גמר הבדיקות וטרם התקנת סיפוני האסדה. בנוסף 

בצנרות המיועדות  MEGשל  שמקורו בקווי הגלם ומילוי MEGפינוי של יקות הצנרת יבוצעו לבד

על גבי המשטח  MEGאמצעות כלי שייט ייעודי ולא יהיה אחסון יבוצעו ב MEGינוי ומילוי ה פ. לכך

 הזמני. 
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 2צנרת  -הרצה קדם מאפייני  

תבוצענה בחטיבה אחת מבארות ההפקה ועד האסדה,  MEG -צנרת הגז הגולמי והבדיקות והרצת 

 לרבות הקטע הרוולנטי לתנ"ס זה, מהמים הטריטוריאליים לאסדה, באופן המתואר להלן. 

המילוי יבוצע  .אסדת ההפקהועד ל מקצה הקו בשדה סונניםמי ים ממילוי הצנרת ב •

 שלב זה יבוצע מאזור השדה.  בזרימה חופשית, ללא שימוש במולוך.

וייאסף  מהמשטח הזמנימעמדת שילוח מולוך אשר יישלח  (pig) באמצעות מולוך ניקיון •

 . )באמצעות עמדות לקליטת מולוך המצויות באזור השדה( בסעפת שבאזור השדה

מילוי הצנרת במי ים מטופלים המכילים חומר מעכב קורוזיה וחומר צבע. חומר הצבע במי  •

כאשר הצינור מצוי , במהלך הבדיקה. הבדיקה מאפשר קונטרסט ביחס לסביבה הימית

אזי , אם מזהים ירידה של הלחץ שאינה קשורה לתנודות בטמפרטורה, תחת לחץ הבדיקה

. פ הצבע הפלורוסנטי"לזיהוי מיקום הדליפה ע ROVעורכים בדיקה ויזואלית באמצעות 

 ע"פ" זהב"כימיקלי אשר ישמשו לטיפול במים יהיו כימיקלים המסווגים כהללו חומרים ה

OCNS (Offshore Chemical Notification Scheme)  .הבטוחים לשימוש בסביבה הימית

 הכנת מי ים מטופלים והזנתם לצנרת מתבצעת מן המשטח הזמני. 

באמצעות מים מטופלים כמתואר לעיל.  (pressure test)של הצנרת לחץ  מבחןביצוע  •

הממוקמות על גבי מבחן הלחץ מבוצע מן המשטח הזמני וכולל הפעלת משאבות 

 (. 4, 1מס"ד במסמך זה ) 3.8.1המשטח הזמני. ההזרמה משלב זה מפורטת בטבלה 

ירוקנו המים מן הצנרת ויבוצע ניקיון ובדיקה של הצנרת באמצעות  מבחן הלחץלאחר  •

ייאסף בסעפת . המולוך מהמשטח הזמניעמדת שילוח מולוך שילוח מולוך, אשר יישלח מ

הגז הגולמי( או במתקן קליטה באזור האסדה )עבור קווי ה  )עבור קווי שבאזור השדה

MEG )המחוברים ביניהם . 

בצנרת לצורך הוצאת שאריות מים, דבר הנחוץ למניעת היווצרות  MEGהזרמה של  •

ולאחר מכן הייעודיים  MEGהמשומש יוזרם לקווי ה  MEGהידראטים בעת הזרמת הגז. ה 

שלב זה . ייעודית ויפונה לאתר מורשה ביבשהיישלח למיכלי איסוף על ספינת שירות 

מוזרם דרך הצנרת שמחוברת אל המשטח הזמני.  MEGמתבצע מכלי שייט ייעודי, אולם ה 

במסמך  3.8.1מפורטת בטבלה  MEGההזרמה משלב הריקון ומשלב הייבוש באמצעות 

 (.6, 5, 2זה )מס"ד 
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על . יבוש מגיע מכלי שייטהמשמש ליהחנקן . חנקן דחוסהזרמה ומילוי ב אמצעותייבוש ב •

, אולם החנקן מוזרם דרך הצנרת שמחוברת אל גבי המשטח הזמני אין מחולל חנקן

 המשטח הזמני. 

פונקציונליות הכוללות ות יכללו בדיק( Umbilicalבקרה )ה קו שלההרצה ההרצה ו-פעולות קדם

 ייעודיבעזרת כלי שיט יבוצעו מקצה הקו הקרוב לאסדה בדיקות בנוזלי בקרה ואיחסון. השימוש 

. תהליך הבדיקות דומה לזה שייערך בצנרת אולם ייעשה שימוש ללא שימוש במשטח הזמני

קו . MacDermid Oceanic SST5007 -ו  MacDermid Oceanic HW540בנוזלים ייעודיים, לדוגמא:

 הבגמר ההרצה נוזלים אלהבקרה מותקן ישירות מכלי שיט כשהוא כבר מלא בנוזלים אלה. 

 יוזרמו לים באזור השדה. 

 

 
 

 5 ו 3צנרת  -הרצה קדם מאפייני  

. יובהר כי 2במקטע זה דומים לאלו שפורטו עבור צנרת עקרונות הביצוע ושלבי קדם ההרצה 

 . (5-ו 3) ני מקטעי הצנרתעבור ש פעולות רלוונטיותאותן 

 ולאחר מכן יבוצעהאסדה באזור מקצה הקו  סונניםמי ים מראשית, יבוצע מילוי של הצנרת ב

מעמדת שילוח מולוך בקרקעית הים בסמוך לרגלי תוך שילוח מולוך במים מטופלים מילוי הקווים 

 (.13, 10במסמך זה )מס"ד  3.8.1 ההזרמה משלב זה מפורטת בטבלה. DVSלכיוון ה  האסדה

 . המים בהםהמשטח הזמניאל  DVSריקון המים יבוצע אף הוא באמצעות שילוח מולוך, מן ה 

. במידה ותידרש תוספת מים ,כפי שיפורט להלן ייעשה שימוש בשלב זה הם מי ים מטופלים

 בחוף, תובא מיכלית מים. 

חומר  , באמצעות מי ים מטופלים הכוללים תוספים מסוגן המשטח הזמניהלחץ יבוצעו מ מבחני

לב זה מפורטת ההזרמה משלעיל. "כימיקלי זהב" כפי שצויין  ( שהםCIצבע וחומר מונע קורוזיה )

ירוקנו המים מן הצנרת  מוצלחתבדיקה  סיוםלאחר (. 14, 11במסמך זה )מס"ד  3.8.1בטבלה 

נקודת ההזרמה ויבוצע ניקיון ובדיקה של הצנרת באמצעות שילוח מולוך, מכיוון החוף לאסדה. 

המים המטופלים יהיו מאותו הרכב כמו  .אסדההסמוך לקצה הצנרת משל מים מטופלים תהיה 

  .לחץה למבחניהמים המשמשים 

ההזרמה משלב זה מפורטת . כאמור לעיל יידרש ייבוש של הקווים באמצעות חנקןלאחר מכן, 

 (.15, 12במסמך זה )מס"ד  3.8.1בטבלה 
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 תיאור המשטח הזמני  

 המשטח הזמנישימושי  

. של אסדת לוויתן (Jacket) מותקן בראש המבנה הנושא (Top of Jacket – TOJ)המשטח הזמני 

המשטח כאמצעי עזר להובלת המבנה הנושא בים; לשיגורו והנפתו; ולהכנה תוכנן במקור, 

 , כמפורט להלן:אליו (Topsides)לחיבור הסיפונים 

יוצר בארצות הברית כחטיבה אחת, הכוללת את המשטח המבנה הנושא  –שינוע בים  •

בין היתר לעיגון המבנה  משמשובל לישראל על גבי דוברה. המשטח הזמני ההזמני, ו

 .להלן, כפי שניתן לראות בתרשימים הנושא לדוברה

בשני שלבים.  מתבצעתהצבת המבנה הנושא במיקומו  – (launch & lift)שיגור והנפה  •

אש את ר (rigging) קושריםשוגר המבנה הנושא למים במצב מאוזן. לאחר מכן, מתחילה, 

, ובשילוב (flooding)את הקורות מחלקן התחתון במים  מציפיםהמבנה לעגורן ימי, 

. על (upending)המבנה הנושא למצב מאונך  מבתצעת הטייה שלהכוחות הפיסיקליים, 

, ובביצוע (flooding control panel)גבי המשטח הזמני מותקן פאנל לבקרת פעולת ההצפה 

 תמקמו על המשטח הזמני.החלק עובדים ש נוטליםפעולות אלה 

במסגרת פעולות ההכנה לחיבור הסיפונים למבנה הנושא,  –הכנה לחיבור הסיפונים  •

יטלו חלק עובדים שיעמדו על המשטח הזמני. המשטח הזמני יוסר ממקומו ממש לפני 

 התקנת הסיפונים. 

 למשטח הזמני שימוש חדשבנוסף לשימושים המקוריים של המשטח כפי שפורטו לעיל, נוסף 

. כחלק מבדיקות הצנרת תבוצענה פעולות של: כמיקום ביצוע פעילות בדיקת הצנרת הימית

אחסון כימיקלים לצורך בדיקות הצנרת, הכנת מי בדיקה מטופלים, מילוי הצנרת והגדלת לחץ, 

 ייבוש ,ריקון הצנרת באמצעות שילוח מולוךבדיקת עמידות הצנרת בדרישות מבחני הלחץ, 

פירוט נוסף של שלבי הפעולה  משרד טכני לצוות שיבצע את הבדיקות ויפקח עליהן., צנרתה

 במסמך זה(.  3.8מופיע בטבלת הזרמים )סעיף 

בשלבים מאוחרים ומתקדמים יותר של התכנון, הוחלט להשתמש במשטח זמני, אשר כאמור, 

חלק מבדיקות הצנרת. פעילות מותקן ממילא על גבי המבנה הנושא של האסדה, לצורך ביצוע 

זו תתבצע מהמשטח הזמני בשלב שבין הצבת המבנה הנושא לבין חיבור הסיפונים, ובמסגרתה 

ישמש המשטח הזמני לנשיאת ציוד, חומרים ועובדים. בשלב זה הצנרת תהיה מקובעת למבנה 

 גבי הסיפונים.-הנושא, לקראת חיבורה למתקנים שיוצבו על
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זה מכבר על קרקעית הים תחובר אל הצנרת הקבועה המותקנת הצנרת הקבועה שהותקנה 

במעלה המבנה הנושא באמצעות מחברים מאוגנים, אשר יוצרו בהתאם למידה המדויקת. החיבור 

. המחברים המאוגנים שיותקנו בסמוך ROVיבוצע בסמוך לקרקעית באמצעות צוללנים ו 

ם מוצג בתרשים להלן )כפי שהוצג לקרקעית הינם המחברים הקבועים. מיקום המחברים הקבועי

 (. 2.15, תרשים #2בתנ"ס ימי 

 

בחלקו העליון של המבנה הנושא תחובר הצנרת העולה )הקבועה( אל ציוד הבדיקה )המצוי על 

גבי המשטח הזמני( באמצעות מחברים זמניים. החיבור הקבוע בין הצנרת העולה לבין מתקני 

 התהליך יבוצע לאחר התקנת הסיפונים.

 

 

 מחברי הצנרת הימית אל הצנרת במעלה המבנה הנושא : 2.3.1תרשים 
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על גבי המשטח הזמני, משלב התקנת המבנה צילום של עבודות  , מוצג להלןלצורך ההמחשה

  . טרם הגעת הסיפוניםהנושא של אסדת לוויתן, 

 

 
 לוויתן של אסדת  ת המבנה הנושאהקמבשלב  משטח הזמניעבודה על גבי ה: 2.3.2תרשים 

 

הזמני ואת שימושו ניתן לראות את המשטח  הםצילומים של המבנה הנושא טרם התקנתו ובלהלן 

 לצורך עיגון המבנה לדוברה. 
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 הובלת המבנה הנושא והמשטח הזמני המותקן עליו  : 2.3.3תרשים 
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 עיגון המבנה הנושא לדוברת ההובלה באמצעות המשטח הזמני  : 2.3.4תרשים 

 

 
 

 מאפיינים הנדסיים של המשטח הזמני 

 

המחוברים חלקים עיקריים  לושהמותקן בראש המבנה הנושא, והוא מורכב משהמשטח הזמני 

שני חלקי המשטח העיקריים ישמשו למיקום הציוד ואילו החלק . ביניהם בשני מעברי הליכה

 השלישי משמש לבקרת ההצפה בעת התקנת המבנה הנושא. 
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, בדיקותת אמצעי הנשיאמאלו הנדרשים לצורך המשטח הזמני מתוכנן לעמוד בעומסים גדולים 

השימוש במשטח לפיכך, בשל הכוחות הגדולים המופעלים עליו בעת ההובלה, השיגור וההנפה. 

כושר הנשיאה של  .ההנדסיים הזמני לצורך ביצוע בדיקות צנרת אינו גורר שינוי במאפייניו

, נבדק ואושר ע"י מתקנים הדרושים לבדיקות הצנרתבציוד ו, בהתחשב בהמשטח הזמני

אישר את תכנון המבנה הנושא וסיפוני האסדה במסגרת היתרי אשר בדק והקונסטרוקטור 

 הבנייה שלהם. 

מימד של תכנון -על גבי מודל תלת להלן ניתן לראות )באדום( את חלקי המשטח הזמני רשיםבת

. פאנל בקרת ההצפה מותקן על החלק המשתלשל כלפי מטה, משום המבנה הנושא

 תמשים בו בעת שהמבנה הנושא צף על פני המים במצב מאוזן.שמש

 

 

 

 מימד של תכנון המבנה הנושא הכולל את המשטח הזמני -מודל תלת: 2.3.5תרשים 
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הקונסטרוקציה של המבנה הנושא, במספר מבטים וחתכים כפי שהוצגו להלן מוצגת  מיםרשיתב

המשטח הזמני  . על גבי חתכים אלו סומן בצבע אדוםהבניה של המבנה הנושא היתר תשריטיב

 ההקמה. שישמש לעבודות 

 .ברזולוציה גבוהה יותרא' מצורפים גם בנספח קבצי המקור של התרשימים להלן }*{ 

 

 

 )מבט דרומי( 2, שורה של המבנה הנושא כולל המשטח הזמני צדחתך : 2.3.6תרשים 
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 (8.00m+)מפלס של המבנה הנושא כולל המשטח הזמני אופקי חתך : 2.3.7תרשים 
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 )מבט מזרחי( C, שורה של המבנה הנושא כולל המשטח הזמני צדחתך : 2.3.8תרשים 
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 )מבט צפוני( 4, שורה של המבנה הנושא כולל המשטח הזמני צדחתך : 2.3.9תרשים 
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בתרשים להלן מוצג צילום של המבנה הנושא של אסדת לוויתן, הכולל את המשטח הזמני 
 כשבחלקו הקדמי ניתן לראות את מיקום פאנל בקרת ההצפה. 

 

 

 הכולל את המשטח הזמני המבנה הנושא של אסדת לוויתן : 2.3.10תרשים 
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 משטח הזמנייועד להתקנה על ההציוד המ 

 

 , לצורך שלב בדיקות הצנרת,גבי המשטח הזמני-המיועד להתקנה עלהעיקרי, ציוד הבדיקה 

גבי המשטח -על מתוכנן. בנוסף, PLRגנרטור ותחנות מיכלים, כולל: משאבות, מדחס אויר, 

עשה לצורך מניעת שפך וטיפטופים י. ההקמהאחסון של כימיקלים המשמשים לשלב זה של 

 מבנה ארעי. על המשטח הזמני יימצא גם שימוש במגשי טפטוף, משטחי איסוף ומאצרות ניידות

באתר יותקנו שירותים ניידים שיפונו )שירותים יבילים ו ציוד עזרה ראשונה ,לשימוש עובדי ההקמה

על מגורים  לא יהיו . (ריקון השפכים הסניטריים יהיה לכלי השייט ,אחת לשבוע עם מנוף

 מאחר שתחלופת צוותי ההקמה תבוצע באמצעות ספינות העזר. המשטח, 

 

ני. כאמור לעיל, בנוסף לציוד הזמ המשטחבתרשים להלן מוצג מערך הציוד העקרוני על גבי 

ההקמה שיותקן על גבי המשטח הזמני, העבודה תתבצע באמצעות כלי שייט שישמשו לתמיכה 

 עובדים ותחלופת צוותים.  שהייתד, ושירות בעת ביצוע העבודות, העברת ציו

 להלן מקרא הצבעים בתרשים: 

 משמשים כמשטחי הליכה ומעברים.  בצהובבתרשים האזורים המסומנים  •

 מיועדים לכימיקלים ומאובזרים במאצרות. כתום האזורים המסומנים בתרשים ברקע  •

 . גבוהה יותרברזולוציה א' מצורפים גם בנספח קבצי המקור של התרשימים להלן }*{ 
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 יותמימד-והדמיות תלתמערך עקרוני של ציוד הבדיקה על גבי המשטח הזמני : 2.3.11תרשים 

 

, בהתאם לצורך בדיקות הצנרת שיותקנו על גבי המשטח הזמניהעיקרי הציוד  כיבילהלן ר
 ם בתרשים לעיל. למיספור

ימיקלים )בקרת לחץ לניטור פעילות הזרקת הכ( test cabinתא בדיקות ) - 1מס"ד  •
 מ'.  2.5-גובהו כ , ישמש את צוות האתר בעת פעולות בדיקת הצנרת.וספיקה(

 מ'. 2.5-גובהו כ .’x8’20ארגז ציוד בגודל  – 2מס"ד  •

 מ'. 1.6-גובהו כ צנרת.חלקי לאחסון יעודי ארגז  – 3מס"ד  •

 מי ים למטרת בדיקות הצנרת. יונקותימיות ה-חשמלי למשאבות התתגנרטור – 4מס"ד  •

וי ומזהמים לקכניסת למנוע  , משמשתיחידת הסינון למי הים הנשאבים – 5מס"ד  •
 מ'.  2-גובה הציוד כ ימית בעת ביצוע בדיקות הצנרת.-התשתית התת
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-הים התת, מקבלות הזנה ממשאבות מי שאבות מילוי מים )מופעלות בדיזל(מ – 6מס"ד  •
 למערכת ההזרקה. סונקותימיות, 

למטרת הזרקת )שני מיכלים סך הכל( מ"ק  20בנפח  (breakביניים )מיכל  – 7מס"ד  •

תוספים אל זרם מי הים המסוננים ומשם לת כימיקלים לצנרת, במיכל זה מתבצעת מהי
 מ'. 2.5-גובהו כ גדול.עלי קוטר הצנרת בווי לק הסנקה

והעברת חומר הצבע ממיכלי האחסון אל מיכל )חשמליות( מינון שאבות מ - 8מס"ד  •
 מהילת הכימיקלים עם מי הים, המשאבות נתונות בתוך מאצרה.

, המיכל ישמש לתדלוק המלגזה ומשאבות מ"ק 35בנפח קבוע מיכל סולר  – 9מס"ד  •
החיבור של המיכל אף הן בתוך  ודותנקוהדיזל, המיכל נתון בתוך מאצרה אינטגרלית 

 מ'. 2.6-גובהו כ המאצרה.

, המיכלים אחד( מ"ק כל 8)שני מיכלים בנפח  מיכלי אחסון חומר מונע קורוזיה – 10מס"ד  •

תוך מאצרה, גם נקודות חיבור המיכלים נתונות בתוך תחום יעודיים לשינוע ימי ונתונים ב
 מ'. 2.6-גובה המיכלים כ המאצרה.

, המיכלים נתונים בתוך מאצרה, מיכלים( 6לאחסון חומר צבע ) IBCמיכלי  – 11מס"ד  •
מ'  1-גובה המיכלים כ החיבורים של המיכלים נתונות אף הן בתוך המאצרה. ודותנק

 סטנדרטיים(. IBC)מיכלי 

 בקווילחץ ות להעלאת , משאבות יעודימשאבות לחיצה )מופעלות אויר( – 12מס"ד  •
  יתור נזילות.הבדיקה לצורך א

הנדרשים , משמש בתהליך מינון מי הים עם הכימיקלים ים-למי IBCמיכל  – 13מס"ד  •
 סטנדרטי(. IBCמ' )מיכל  1-גובה המיכל כ בדיקות הצנרת. לצורך

הרכיבים הפועלים באמצעות , יופעל חשמלית ותפקידו להפעיל מדחס אויר – 14מס"ד  •
 מ'. 2-גובה הציוד כ .פניאומטיות(משאבות לחץ אוויר )כגון: 

תפקידו לספק חשמל לפעילות האתר גנרטור המופעל באמצעות סולר,  – 15מס"ד  •
גובה סך הכל שני גנרטורים,  .(תאורה, ציוד משרד וכו')החשמליים באתר  התקניםוה

 מ'. 2-הציוד כ

בצנרת לחץ גבוה מאפשרות הגעה ל, משאבות לחיצה )מופעלות דיזל( – 16מס"ד  •
 הנבדקת.

 ת משרד.ומכול יםהכולל)שניים סך הכל(  מנוחה לעובדים של האתר יאזור -17 "דמס •
 מ'. 2.4-גובה הציוד כ

אשר מ'  2 -בגובה כשרותים ניידים מדובר ב, לשימוש עובדי ההקמה שרותים -18"ד מס •
 יפונו לחוף בתום השימוש.

על לצורך סימון והתרעה  מתקנים ימייםהנדרשים ל, אמצעי עזר לניווט ימי -19מס"ד  •
 .מיקום האתר

, האזור יצוייד באמצעי מניעת מופעלת דיזל טון 5אזור יעודי לחניית מלגזה  – 20"ד מס •

המלגזה יבוצע תידלוק הציוד על גבי המשטח. שמשת לשינוע מהמלגזה  נזילות לים.
ממיכל הסולר כאשר היא נתונה בתוך מאצרה. בעת חנייה, ימוקם משטח טפטוף מתחת 

 לצנרת ההידראולית של המלגזה.  
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יעודיים, הארגזים מתאימים לשינוע ימי והנפות וישמשו את ארגזי העברת ציוד  – 21מס"ד  •
 מ'. 2.4-גובה הציוד כ עברת ציוד.הל ההקמהצוות 

, המיכל נתון בתוך תחום מאצרה מ"ק לאיסוף כימיקלים 8ריק בנפח מיכל  – 22מס"ד  •

 ומוזן באמצעות משאבה יעודית לאיסוף שפך, מיכל מלא יפונה לחוף לפינוי מתאים.
במקרה שנדרש איסוף תשטיפים, השפך ייאסף ויפונה לחוף כנדרש בתנאי היתר 

 מ'. 2.6-גובהו כ. הרעלים

 

 

 

נאי מזג אויר סוער, יבוצע עיגון של המיכלים והמאצרות במסגרת ההיערכות להתמודדות עם ת

, זאת בנוסף לעיגון )כמוצג בתרשים להלן( אל המשטח, באמצעות שרשראות עיגון ייעודיות
בעת היערכות למזג אויר סוער, כמו כן,  הקיים באמצעות המשקל העצמי של הציוד המותקן.

על המשטח, לרבות: בדיקה כי עיגון מתבצעות פעולות להפסקה מסודרת ובטוחה של הפעילות 
הציוד למשטח תקין, עצירת הזרמות וריקון קווים, סגירת מגופים והדממת ציוד סובב, וידוא כי 

 מיכלי האיסוף פנויים וכי המאצרות ריקות ונקיות.

 

 

  אמצעי עיגון ציוד למשטח הזמני: 2.3.12תרשים 

 

 גישה למשטח הזמני 

. Bourbon Emeraldפריקה וטעינה מהמשטח הזמני, תבוצע באמצעות העגורן של ספינת השירות 
מהמבנה מטר  200-במרחק של כ( Stand-By Mode)כלי השייט יימצא רוב הזמן במצב המתנה 

 . (Transfer Modeח אדם )רק בעת ביצוע העברת ציוד וכ המבנה ויתקרב אל הנושא

הציוד העיקרי תתבצע בתחילת שלב הבדיקות והציוד יפונה מן המשטח הזמני בגמר  העברת
ציוד לשלב ייבוש הצנרת האחד. הוא יום ציוד  תפריק/תהצפי למשך של התקנ .בדיקות הצנרת

 . Montet Tide רותיספינת השתקן על גבי המשטח הזמני ויופעל מיולא 
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פעמיים  אל המשטח הזמני ח אדםצפויה העברת צוותי כ, במהלך שלב בדיקות הצנרת בנוסף

, כאשר כל פעולה כזו צפויה להימשך מספר )כפי שמוצג בצילום להלן( ביממה, באמצעות מנשא
 20-25עד למרחק של כ ( Bourbon Emerald)דקות. במהלך פעולת ההעברה יתקרב כלי השייט 

אשר זער את הסיכון של פגיעה ברגליים, מיקום כלי השייט מטר מרגלי האסדה. בכדי למ
ובנוסף באמצעות גיבוי של  DPייבדק באמצעות מערכת מיועדים לפעול בסמיכות למבנה הנושא 

  שתי מערכות מיקום נוספות.

את הצורך בביצוע מפחית , דבר אשר אנשי צוות 10הינו בעל קיבולת של אדם -מנשא תעבורת כח
 . )לבד ממקרי חירום( העברה בתחילת כל משמרת ובסופההעברות ומאפשר 

ל עהן העברת הציוד והן העברת העובדים מפוקחת על ידי עובדים ייעודיים על כלי השיט ו
 המשטח הזמני. 

 

 

 מנשא תעבורת כח אדם בין כלי שייט למבנה הזמני : 2.3.13תרשים 
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 Montet Tide ו Bourbon Emeraldת השרות וספינ : 2.3.14תרשים 
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 גמר ביצועפירוק ב 

וציוד הבדיקה שיימצא עליו יוסרו עם גמר יוסר ממקומו לפני הגעת הסיפונים המשטח הזמני 

תפרק את הציוד ולקראת הגעת  ספינת השירותעם השלמת שלב הבדיקות,  .הצנרתבדיקות 
רן הימי שיגיע לטובת וליתו המקורית של הכנה להתחברות. העגכהסיפונים ישמש המשטח את ת

ת המשטח הזמני ורק לאחר מכן תחל הרכב יבצע ראשית הסרה של( Sleipnir)הנפת הסיפונים 
 הסיפונים על גבי המבנה הנושא. 

 

  לביצוע זמנים לוח 

 חודשים. 2-3תחילת עבודות בדיקת הצנרת מתוכננת למחצית השניה של מרץ וצפויה להמשך 
  מועדים אלו עשויים להשתנות מעט בהתאם לזמינות כלי שייט ולתנאים בים באותה עת. 
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  על הסביבההשפעות  הערכת 

להשפעות הסביבתיות הפוטנציאליות והסיכונים הכרוכים בשיטת הביצוע מתייחס פרק זה 

למכלול ההשפעות  פרק זה הינו תוספתיהכוללת שימוש במשטח הזמני לצורך בדיקות הצנרת. 

 . בתנ"ס שבוצעהמחליף את הסקירה הנרחבת ואינו  שנסקרו בתנ"ס שאושר

 

שעיקרם נובע מעצם השימוש  סיכונים סביבתייםתרחישים שונים של להלן כוללת הסקירה 

על גבי  בכימיקלים המיועדים לבדיקות הצנרת על גבי המשטח הזמני ולא כפי שתוכנן במקור

שינועם, והן ממהשימוש בכימיקלים  הןהסיכונים הסביבתיים נובעים . ומן האסדה כלי שייט

כן, חשוב על פי  ףאפריקה וטעינה שלהם ומהפעלת ציוד ונוכחות עובדים על המשטח הזמני. 

הינם כימיקלי  שישמשו לבדיקות הצנרת ויאוחסנו על גבי המשטח הזמנילציין כי הכימיקלים 

"זהב" הבטוחים לשימוש בסביבה הימית וכי הם ממילא מיועדים להיות מוזרמים לים בגמר 

 הבדיקות וזאת בהתאם לתנאים שייקבעו בהיתר הזרמה לים. 

 

 

 כימיקלים אחסון כשל במיכל  

 הסיכון  מקור

על גבי משטח העבודה הזמני יאוחסנו . ל גבי המשטח הזמניכימיקלים עאחסון כשל במיכל 

 (Corrosion Inhibitor)חומר מונע קרוזיה : מאוד של כימיקלים לפי הפירוט הבאכמויות מצומצמות 

חומר צבע הנראה האור שחור בלבד ; כל אחד מ"ק 8מיכלים של  , בשניHydrosure HD5000מסוג 

ימוש האתר סולר לש; כל אחד מ"ק 1בשישה מיכלים בכמות של  Hydrosure Clear Dyeמסוג 

 מ"ק.  35בכמות כוללת של 

 אפשרית  השפעה

( CIשני החומרים הראשונים )צבע ו  .שחומר יגיע לסביבה הימיתייתכן במקרה של כשל במיכל 

הכימיקלים העלולים  .מסיסים במים וימהלו מיידית עם הגעתם ליםמדורגים ככימיקלי זהב, הינם 

 . להגיע לים בכל מקרה יהיו מהולים בכמות מאוד גדולה של מי ים ולא במצב גולמי ומרוכז

כמות השפך ימית תלויות בשפך סולר לסביבה התוצאותיו של   צוף ע"ג המים.עשוי לסולר שפך 

פגיעה . שפך של סולר לים עלול לגרום לתנאי מזג האווירומובאופן פיזורו, הנגזר מתכונות הסולר 
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עלול להשפיע על שימושים נוספים של הסביבה הימית בסביבה הימית, בחי ובצומח, וכן 
 בהתיחס לכמות הנתונה ההשפעה הסביבתית נמוכה.אע"פ כן,  .(חקלאות ימית)תיירות, ספורט ו

 

 איפחות אמצעי 

יהיו נתונים בתוך מאצרות בעלות נפח אגירה  זמנימשטח ההכל מיכלי הכימיקלים ע"ג  •

 , כמפורט להלן: הכל מאצרשל המיכל הגדול ביותר הנתון במנפחו  110%גדול מ 

ס"מ בתוך מאצרה  30-רשת מוגבהת כגבי שני המיכלים של חומר מונע קורוזיה ימוקמו על 

נפח . מ"ק 1.8-יכולה אצירה של כ יגרעותומכות המשטח המוגבה מ"ק.  11.3-שנפחה כ

מנפח  119%מ"ק נטו, קרי  9.5-שטח התפוס ע"י התמיכות, הוא כניכוי ההאצירה הזמין, ב

  המיכל הגדול ביותר.

ס"מ בתוך מאצרה  30-רשת מוגבהת כגבי ימוקמו על המיכלים של חומר הצבע שש 

מ"ק. נפח  4-יכולה אצירה של כ יגרעותומכות המשטח המוגבה מ"ק.  7.3-שנפחה כ

מנפח  330%מ"ק נטו, קרי  3.3-ה הזמין, בניכוי השטח התפוס ע"י התמיכות, הוא כהאציר

 המיכל הגדול ביותר.

בתוך מאצרה אינטגרלית ונקודות החיבור של המיכל אף הן בתוך מיכל הסולר יהיה  •

 . המאצרה

לים וישמש לאיסוף קמוקם בתחום מאצרות הכימיאיסוף שפך יריק המיועד מיכל  ,בנוסף •

שפך או כשל  הבמידה וידרש לכך ע"י שימוש במשאבות יעודיות. במידה ומזוהשפך 

במיכל אחסון כימיקלים, תשאב תכולתו אל מיכל האיסוף הריק, ולאחר מכן תפונה לכלי 

 שיט לפינוי מתאים.

ינהל שגרת מעקב, לרבות סיור תפעולי יומי אחרי תקינות המיכלים כולל  צוות ההקמה •

 פך במידה ואלו יתרחשו.אמצעי תגובה ואיסוף ש

אחסון החומרים יחולק למספר מיכלים ובכך הכמות הפוטנציאלית שתשתחרר במקרה  •

 של כשל קטנה.

 אמצעי איסוף וטיפול בשפך ימוקמו בסמוך לאזורי אחסון כימיקלים. •

ה על הפעולות האתר יעבוד לפי נוהל תגובה לארוע שפך ע"ג משטח העבודה המנח •

הנדרשות לזיהוי שפך, דיווח על שפך, פעולות איסוף וניקוי שפך, פינוי מתאים לפסולת, 

והשבת האתר לפעילות. כמו כן במקרה של שפך אל הים, האתר יפעל לפי נוהל תגובה 
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י, דיווח ותגובה בדומה לנוהל שפך ע"ג משטח ושלבי זיה הכולללארוע שפך לים, 

 העבודה.

 

 כימיקלים צנרת הולכת כשל בציוד ו 

 הסיכון  מקור

 CIיעשה שימוש בציוד וצנרת יעודית להולכת כימיקלים מהסוגים צבע ו הזמני יבמשטח העבודה 

 סעיף קודם(.ב כמפורט)

 אפשרית  השפעה

הינם מסיסים במים וימהלו  CIצבע ו  במקרה של כשל קיים החשש שחומר יגיע לסביבה הימית.

הכימיקלים העלולים להגיע לים בכל מקרה יהיו מהולים בכמות מאוד  .מיידית עם הגעתם לים

 . גדולה של מי ים ולא במצב גולמי ומרוכז

כמות השפך ימית תלויות בשפך סולר לסביבה התוצאותיו של   צוף ע"ג המים.עשוי לסולר שפך 

פגיעה לגרום ל. שפך של סולר לים עלול תנאי מזג האווירובאופן פיזורו, הנגזר מתכונות הסולר ומ
עלול להשפיע על שימושים נוספים של הסביבה הימית בסביבה הימית, בחי ובצומח, וכן 

  בהתיחס לכמות הנתונה ההשפעה הסביבתית נמוכה.אע"פ כן,  .(חקלאות ימית)תיירות, ספורט ו

החומרים ימהלו במי ים כמעט מיד עם יציאתם מהמיכלים ובכך יופחת ריכוז הכימיקלים בנוסף, 

 שמעותית וההשפעה הסביבתית הפוטנציאלית.מ

 

 אמצעי איפחות 

 צנרת וציוד יבדקו טרם ובמהלך השימוש בהם. •

 יעשה שימוש במגשי טפטוף באזורי חיבור צינורות ומיכלים.י •

 החומרים הינם חומרים מתאימים לשימוש בסביבה ימית ומאושרים להזרמה לים. •

 במקום. הקמהרק בעת נוכחות צוות ה יבוצעוהפעלת הציוד והצנרת  •

 אמצעי איסוף וטיפול בשפך ימוקמו בסמוך לאזורי אחסון כימיקלים. •

( שאושרה ע"י המשרד OSCPחירום לטיפול בשפך ) במקרה של שפך סולר תופעל תוכנית •

 להגנת הסביבה. 

ותחזוקה לציוד שישמש באתר על מנת תקופתית האתר יעבוד בהתאם לנהלי ביקורת  •

 .3.1נהלי עבודה לארוע שפך מפורטים בסעיף  להבטיח את תקינות הציוד.
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 שפך בעת טעינה ופריקה של מיכלי כימיקלים  

 

 תרחיש הסיכון 

לים אל משטח העבודה. העברות קבעת פעילות האתר תתבצע טעינה ופריקה של מיכלי כימי

 .ועיגון למשטח הנחתם ע"ג משטח העבודה, לות הנפת מיכלים מאוניות השירותאלו כול

 אפשרית  השפעה

הכימיקלים העלולים לסביבה הימית. או סולר  להוביל לשחרור כימיקלים עלולהנפילת מיכל 

 . להגיע לים בכל מקרה יהיו מהולים בכמות מאוד גדולה של מי ים ולא במצב גולמי ומרוכז

כמות השפך תלויות בימית שפך סולר לסביבה התוצאותיו של   צוף ע"ג המים.עשוי לסולר שפך 

פגיעה . שפך של סולר לים עלול לגרום לתנאי מזג האווירובאופן פיזורו, הנגזר מתכונות הסולר ומ
עלול להשפיע על שימושים נוספים של הסביבה הימית בסביבה הימית, בחי ובצומח, וכן 

 נמוכה. בהתיחס לכמות הנתונה ההשפעה הסביבתיתאע"פ כן,  .(חקלאות ימית)תיירות, ספורט ו

 

 אמצעי איפחות 

 ומותאמים לשינוע ימי הכולל הנפות מנוף. DNVוהסולר הינם מסוג  CIמיכלי ה  •

 מיכלי הצבע יונפו רק כאשר הם נתונים בתוך ארגזי הנפה יעודיים. •

( שאושרה ע"י המשרד OSCPחירום לטיפול בשפך ) במקרה של שפך סולר תופעל תוכנית •

 להגנת הסביבה. 

 בתנאי ים גבוה. לא יתבצעו הנפות •

 .ההקמה במהלך העברה יתקיים קשר רציף בין האונייה לאתר •

תוך כדי דיווח למשרד ו כימיקלים תבוצע בשעות היום בלבד, למעט מקרי חירוםהנפת  •

 . להגנת הסביבה

אשר יונח במאצרה בסמוך  יתבצעו הנפות של מיכל שינוע יעודי לסולר –מילוי סולר  •

 יעשהתהעברת סולר ממיכל השינוע למיכל הקבוע  .למיכל הסולר ע"ג משטח העבודה

ומשאבה. העברת הסולר תתבצע באופן מבוקר ע"י מקומית  באמצעות צנרת מקשרת

המיכל הקבוע  , ע"פ כללי הבטיחות,כמו כן .צוות האתר. לא צפוי לחץ בעת ההעברה

 3-ספר ההנפות המשוער שיידרש לאורך תקופת ההקמה הוא כ. ממצוייד בוונט חירום

  הנפות. 
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הנפות,  12-מספר ההנפות המשוער שיידרש לאורך תקופת ההקמה הוא כ -CIמיכלי  •

 כאמור במיכלים יעודיים לשינוע ימי.

הנפות,  20-מספר ההנפות המשוער שיידרש לאורך תקופת ההקמה הוא כ -Dyeמיכלי  •

 ם בארגז הנפה יעודי המגן עליהם מפני פגיעה.נתוניבאמצעות מיכלים ה

ציוד ההרמה יבדק טרם  .האתר יעבוד בהתאם לנהלי שינוע והנפה של ציוד וכימיקלים •

נהלי עבודה  השימוש בו ויעבור תחזוקה תקופתית בהתאם לנהלי תחזוקה מתאימים.

 .3.1לארוע שפך מפורטים בסעיף 

 

  קרע בצינור טעינה מאוניה 

 תרחיש הסיכון 

אוניה ודרך טעינה מהצינור לצנרת באמצעות בעת פעילות האתר תתבצע הזרקה של כימיקלים 

אולם החיבור הוא MEG  חנקן והרלוונטיים לתרחיש זה הם הכימיקלים  .הזמני משטח העבודה

 אל הצנרת והפעילות מתופעלת מכלי השייט ולא מן המשטח הזמני.

 אפשרית  השפעה

  לסביבה הימית. להוביל לשחרור כימיקלים עלולקרע בצינור 

 

 אמצעי איפחות 

 קלים בתנאי ים סוער.ילא תתבצע הזרקת כימ •

, תוך ההקמה יתקיים קשר רציף בין האונייה לאתרמאוניה של כימיקלים במהלך הזרקה  •

 .בקרה ויזואלית רציפה לכל משך ההעברה

הקטנת המחברים הזמניים ומספר של צמצום תאפשר ביצוע הפעילות מהמשטח הזמני  •

 אורך הצנרת הזמנית שמשמשת לבדיקות )קרי: צמצום הפוטנציאל לכשל(. 

טעינת כימיקלים בצנרת תעשה ע"י צנרת יעודית בעלת מנגנון נעילה בעת ניתוק לא  •

הצנרת תבדק תקופתית ולפני השימוש בה. פעילות העברה תתבצע על  ,כמו כן .מתוכנן

ית על הצינור בעת העבודה לזיהוי נזילות. נהלי עבודה לארוע פי נוהל עבודה הכולל תצפ

 .3.1שפך מפורטים בסעיף 
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  כלי שייט במבנה הנושא פגיעת  

 הסיכון  מקור

 פעילות כלי שייט בסמוך למבנה הנושא. 

 אפשרית  השפעה

 חשש לנזק למבנה הנושא, שריפה ושפך דלק של האוניה.

 

 אמצעי איפחות 

למעט במקרים של פריקה וטעינה איזור זה ישאר  .אזור סגור דה יהיהוסביב משטח העב •

 מכלי שיט. ריק

משך פעולות בסמוך למבנה יצומצם באמצעות שימוש במנשא גדול מספיק לתעבורת  •

 כח אדם. 

 לרבות גיבוי של עוד שתי מערכות מיקום.  DPעשה שימוש במערכת יטעינה יובעת פריקה  •

 .במרחק ביטחון מהאתרבעת מזג אויר סוער האוניות ישארו  •

( שאושרה ע"י המשרד OSCPחירום לטיפול בשפך ) במקרה של שפך סולר תופעל תוכנית •

 להגנת הסביבה. 

במקרה  .וי אש קלים בזמינות לשימוש מיידיבמקרה של שריפה מקומית לאתר אמצעי כיב •

( מדורגות כ Montet Tideו  Bourbon Emeraldאוניות השירות )של ארוע אש גדול יותר, 

FiFi1  הכוללים לפחות שני זרנוקי כיבוי מפוקדים מחדר מצויידות באמצעי כיבוי ולפיכך

 מטר לפחות.  45מטר לפחות ולגובה של  120הבקרה, בעלי טווח התזת מים של 
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 בין כלי שייט התנגשות  

 הסיכון  מקור

 התנגשות בין כלי שייט עקב ריבוי כלים בסמוך למבנה הנושא. 

 אפשרית  השפעה

 חשש לשפך דלק של האוניה.

 

 אמצעי איפחות 

כמות כלי השייט צומצמה ע"י השימוש במשטח הזמני לביצוע חלק מן הבדיקות )במקום  •

 השימוש באנייה(. 

השייט ששימשו בדיקות הצנרת יחלו לאחר גמר התקנת המבנה הנושא ולאחר שכלי  •

 . ההקמה רלהתקנה כבר אינם באת

( שאושרה ע"י המשרד OSCPחירום לטיפול בשפך ) במקרה של שפך סולר תופעל תוכנית •

 . להגנת הסביבה

ע"י המשרד אושרה שנושא זה טופל במסגרת תוכנית החירום לשלב בדיקות הצנרת,  •

 להגנת הסביבה. 

 

 בגמר הבדיקות  שחרור חנקן מקווים 

 תרחיש הסיכון 

מבוקר גם שחרור  יתרחשבמהלך בדיקות הצנרת יעשה שימוש בחנקן דחוס, כחלק משימוש זה 

 חנקן מהקווים הנבדקים.של 

 אפשרית  השפעה

 שחרור חנקן במצב גזי לאוויר.
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 אמצעי איפחות 

 לא יתבצע חינקון קווים בתנאי ים סוער. •

  .ההקמה האונייה לאתרבמהלך שחרור חנקן יתקיים קשר רציף בין  •

 יעשה שימוש בגלאי חנקן לזהות רמות חנקן שעשויות לסכן את הצוותים העובדים.י •

 .מבנה הנושאחנקן אוניות השירות יהיו במרחק בטחון מה בעת שחרור •

 

 הרצה המפעילות קדם כתוצאה  הזרמות לים 

, בפרקים העוסקים בקדם ההרצה, בדיקות הצנרת כרוכות בשימוש 2כפי שצוין בתנ"ס ימי 

 בכימיקלים כמפורט להלן. 

 . החומרים בהם ייעשה שימושחומר צבע אשר ישמשו לטיפול במיםוחומר מעכב קורוזיה  •

 OCNS (Offshore Chemical Notificationיהיו כימיקלים המסווגים ככימיקלי "זהב" ע"פ 

Scheme )לשימוש בסביבה הימית.  המתאימים 

( אשר ישמש להוצאת שאריות מים, דבר הנחוץ למניעת היווצרות MEGמונו אתילן גליקול ) •

-nonככימיקל פריק ביולוגית ) OCNSמוגדר ע"י  MEGהידראטים בעת הזרמת הגז. ה 

CHARMable ומשוייך לקבוצה )E כמו כן, ה .MEG  רשום ברשימתPLONOR .ם חומרי

אשר אינם מהווים סיכון )או מהווים סיכון מזערי( הנכללים ברשימה זו מוגדרים כחומרים 

 לסביבה הימית. 

 חנקן אשר ישמש לייבוש הצנרת לאחר ריקון המים.   •

ייעשה שימוש בנוזלי  , אשר יבוצע מכלי שייט,(Umbilicalבשלב הבדיקות של קו הבקרה ) •

  MacDermid Oceanic HW540בשלב זה הם  שימושבהם ייעשה בקרה ואיחסון. הנוזלים 

 2019שלב זה של הבדיקות מתוכנן לרבעון השלישי של  .MacDermid Oceanic SST5007 -ו

 יבוצע מהמשטח הזמני. והוא לא
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מסווגים בסיווג לצורך בדיקות צנרת על גבי המשטח הזמני החומרים בהם מתוכנן לעשות שימוש 

. סיווג זה מגדיר את רמת הרעילות והפריקות של כל כימיקל בשימוש OCNS"זהב" לפי תכנית 

ימי, בהתאם לבדיקות שנערכו על אותו כימיקל. פרטים אודות שיטת הסיווג ניתן למצוא באתר 

scheme/-notification-chemical-hub/offshore-data-o.uk/cefashttps://www.cefas.c . 

( MSDSצורפו דפי המידע )ו הרצהפורטו הזרמים הצפויים מכל אחת מפעולות ה #2בתנ"ס ימי 

. כפי שצוין בתנ"ס, מדובר ערך-של חומרים שוויחומרים בהם צפוי להיעשות שימוש או של 

אם שמרנית, ולפיכך נקבע בתנ"ס כי הערכים בכמויות משוערות אשר מהוות הערכה, גם 

הסופיים של כמויות ההזרמה ואיכויות ההזרמה יעוגנו בהיתר הזרמה לים המהווה תנאי לביצוע 

ההזרמות הצפויות לים במסגרת שלב הרצת הצנרת פורטו במסגרת עבודות קדם ההרצה. 

נדונה בועדת היתרי הזרמה לים ו 2018באוגוסט  2הבקשה להיתר הזרמה לים, אשר הוגשה ביום 

 . 2018באוקטובר  16שהתכנסה ביום 

 

. כפי שהוצגו בבקשה להיתר הזרמה לים בתחום ההיתר הצפויותפירוט כמויות ההזרמה להלן 

שלבי הבדיקה, מאפייני ההזרמה, המיקום פירוט של  ,לגבי כל צנרתבנוסף, צוין בטבלה להלן, 

באזור האסדה יהיו  הזרמות. כלי שייט( ומיקום ההזרמה ממנו תבוצע הבדיקה )משטח זמני ו/או

מ'( ואילו הזרמות באזור הסעפת או הבארות יהיו בעומקי  90-בסמוך לקרקעית )עומק מים של כ

 מ'. 1600-1700 -מים של כ

יהיה בסמוך למיקום ביצוע הבדיקה )כלומר:  התומכים בביצוע הבדיקותמיקום כלי השייט 

במקרה של שלב בדיקה המתבצע מן המשטח הזמני ונתמך בכלי שייט, אזי אותו כלי שייט יימצא 

בסמוך למשטח הזמני(. המיקום המדויק של כלי השייט ייקבע בעת ההקמה בכפוף לתנאי הים 

העיקרי שממנו מתבצעת הבדיקה, בטבלה להלן צוין המיקום ודרישות גורמי הביטחון והבטיחות. 

יובהר כי גם עבור פעולות שלגביהן צויין כי הן מבוצעות מן המשטח הזמני, יידרש סיוע של 

 ספינות שירות. 

 

ומיקום ומתמקד בהיבטים הנובעים משינוי שיטת  #2מסמך זה הוא תוספתי לתנ"ס ימי ש אע"פ

 אלמנטיםל ש זרמות נוספותה גםבטבלה להלן למען הצגת תמונה מלאה פורטו הביצוע, 

שעבורם לא השתנתה שיטת הביצוע )לדוגמא: נוזלי האחסון והבקרה שהשימוש בהם יבוצע 

 בהיתר ההזרמה לים. המופיעה  בדומה לרשימת הזרמיםמכלי שייט  ולא מהמשטח הזמני(, 

  

https://www.cefas.co.uk/cefas-data-hub/offshore-chemical-notification-scheme/
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מס"ד 
בהיתר 
 הזרמה

צנרת 
 רלוונטית

תיאור 
הפעילות 

 ומקור ההזרמה

מיקום ה

העיקרי 
של 

 הפעילות

סוג החומר המוזרם והכמות 
 המירבית

מיקום 
 ההזרמה

1 
 קווי גז גולמי

 #2צנרת 
 מבחן לחץ

משטח 
 זמני 

 1,546מי ים מסוננים )

מ"ק( + מעכב קורוזיה 
מ"ק( + חומר סמן  1.55)

 מ"ק( 0.3צבע )

LPP 

2 
 קווי גז גולמי

 #2צנרת 
ייבוש/ספיחת 

 מים
 כלי שיט

 64,880מי ים מסוננים )

מ"ק( + מעכב קורוזיה 
 13מ"ק( + סמן צבע ) 65)

 MEGמ"ק(   110מ"ק( ;  )

 סעפת

3* 

קווי זרימה 

בשדה )ים 
 עמוק(

מבחן לחץ 

וייבוש/ספיחת 
 מים

 כלי שיט

 2,747מי ים מסוננים )

מ"ק( + מעכב קורוזיה 

מ"ק( + סמן צבע  2.75)
מ"ק(   73מ"ק( ; ) 0.55)

MEG 

בכל אחד 
מארבעת 

הבארות 
 ובסעפת

4 
 MEGקווי 

 #2צנרת 
 מבחן לחץ

משטח 
 זמני 

מ"ק(  308מי ים מסוננים )

 0.31+ מעכב קורוזיה )
 0.06מ"ק( + סמן צבע )

 מ"ק(

LPP 

5 
 MEGקווי 

 #2צנרת 

 MEGפינוי 

שמקורו בקווי 
הגלם אל 

 כלי איסוףימ

 כלי שיט

 4,783מי ים מסוננים )

מ"ק( + מעכב קורוזיה 
מ"ק( + סמן צבע  4.79)

 מ"ק( 0.96)

LPP 

6 
 MEGקווי 

 #2צנרת 

ניקוי לפני 

מילוי ראשון 
 MEGשל 

 כלי שיט

 4,581מי ים מסוננים )
מ"ק( + מעכב קורוזיה 

מ"ק( + סמן צבע  4.59)
מ"ק(   40מ"ק(; ) 0.92)

MEG 

 סעפת

8* 

קו בקרה 

ראשי וקווי 
בקרה 

 בשדה

מבחן לחץ 
והחלפת נוזל 

 אחסון

 מ"ק( 342אחסון )נוזל  כלי שיט

בכל אחד 

מארבעת 
הבארות 

 ובסעפת

9* 
מערכת 
בקרה 

 בשדה

בדיקות 

פונקציונליות 

לשסתומים 
 הידראולים

 מ"ק( 0.75נוזל הידראולי ) כלי שיט

בכל אחד 

מארבעת 

הבארות 
 ובסעפת

10 
 קו גז מטופל

 #3צנרת 

ועיכוב  ניקוי

 תגובה כימית

משטח 

 זמני

מ"ק(  278מי ים מסוננים )
 0.28קורוזיה )+ מעכב 

 0.06מ"ק( + סמן צבע )
 מ"ק(

LPP 
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מס"ד 

בהיתר 
 הזרמה

צנרת 
 רלוונטית

תיאור 

הפעילות 
 ומקור ההזרמה

מיקום ה

העיקרי 
של 

 הפעילות

סוג החומר המוזרם והכמות 
 המירבית

מיקום 
 ההזרמה

11 
 קו גז מטופל

 #3צנרת 
 מבחן לחץ

משטח 

 זמני 

מ"ק(  104מי ים מסוננים )
 0.1+ מעכב קורוזיה )

 0.02מ"ק( + סמן צבע )

 מ"ק(

LPP 

12 
 קו גז מטופל

 #3צנרת 
ייבוש/ספיחת 

 מים
 כלי שייט

 5,560מי ים מסוננים )

מ"ק( + מעכב קורוזיה 
מ"ק( + סמן צבע  5.57)

 מ"ק( 1.11)

LPP 

13 
קו קונדנסט 

 מיוצב

 #5צנרת 

ועיכוב  ניקוי
 תגובה כימית

משטח 
 זמני 

מ"ק(  195מי ים מסוננים )

 0.2+ מעכב קורוזיה )
 0.04מ"ק( + סמן צבע )

 מ"ק(

LPP 

14 
קו קונדנסט 

 מיוצב

 #5צנרת 

 מבחן לחץ
משטח 

 זמני 

מ"ק(  3.14מי ים מסוננים )

 0.003קורוזיה )+ מעכב 

מ"ק( + סמן צבע 
 מ"ק( 0.0006)

LPP 

15 
קו קונדנסט 

 מיוצב

 #5צנרת 

ייבוש/ספיחת 

 מים
 כלי שייט

מ"ק(  195מי ים מסוננים )
 0.2+ מעכב קורוזיה )

 0.04מ"ק( + סמן צבע )
 מ"ק(;

LPP 

      

בהם * זרמים אלה נכללו בטבלה בהתאם למידע במסגרת היתר ההזרמה, על אף שלא כרוכה 

 פעילות על גבי המשטח הזמני נשוא מסמך זה.

 

  פירוט הזרמים הצפויים ע"פ הבקשה להיתר הזרמה: 3.8.1טבלה 

 

 

 תאונה מכתוצאה הזרמות לים  

אושרה על  ,הכוללת את הפעילות המתוארת במסגרת עדכון זה ,תכנית חירום לטיפול בשפך

 עקב. התכנית כוללת התייחסות לשפך 17.1.2019ידי המשרד להגנת הסביבה בתאריך ה 

מיכל הדלק הגדול ביותר מבין כלי השייט הלוקחים חלק בפעולות  תתרחיש מחמיר של פריצ

  מ"ק. 4000 -של כבנפח  ,ההקמה של הפרויקט
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באופן משמעותי מנפח הדלק שישמש נמוך מ"ק,  35-הינו כנפח אחסון הסולר ע"ג המשטח הזמני 

מיכל הסולר יהיה נתון במשטח איסוף  .ת המבנה הנושאאת כלי השיט המעורבים בשלב הקמ

 , וזאת לצורך מניעת שפך לים. שפך וטיפטופים

מלבד סולר ימצאו על המשטח הזמני רק חומרים אשר משמשים לבדיקות הצנרת ועתידים בכל 

חומרים וסיווגם מופיע בסעיף הזרמות לים. גם עבור חומרים מקרה להגיע אל הים. פירוט על ה

  .לעילבאמצעים למניעת שפך כמתואר אלה, על מנת למנוע שפך, יעשה שימוש 

( שאושרה ע"י המשרד OSCPחירום לטיפול בשפך ) תופעל תוכנית ליםבמקרה של שפך כאמור, 

 להגנת הסביבה. 

תכנית החירום שאושרה מתייחסת הן לתרחישי שפך של כמויות קטנות כתוצאה מכשל בתפעול 

והן לתרחיש של כמויות שפך גדולות כתוצאה מהתנגשות כלי שייט. תכנית החירום קובעת את 

 אמצעי התגובה והדיווח, לרבות: 

 דיווח מיידי לחדר המצב  •

 איתור מקור הדליפה וסגירת מקור הדליפה  •

 משרד להגנת הסביבה ומשרד האנרגיה עדכון ה •

 מעקב אחרי כתם השפך  •

  שימוש בדיספרסנטים )בכפוף לאישור המשרד להגנת הסביבה( •

 חסימה פיסית של השפך באמצעות סקימרים  •

 איסוף השפך  •

במסגרת ההיערכות לחירום ישנו הסכם עם קבלן מקומי המחזיק ציוד יעודי לטיפול בשפך וכן 

הסכמים עם קבלנים בינלאומיים במקרה של שפך משמעותי המצריך תגובה רחבה. ההיערכות 

 לחירום כוללת תירגול תקופתי של המוכנות בשיתוף כל הגורמים המעורבים. 
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 חומ"ס אחסון  

 הזמני המשטחוהכימיקלים בהם נעשה שימוש בבדיקות הצנרת יאוחסנו בחלקם על גבי הואיל 

הזמני שעל גבי המבנה  ההקמה אתרשייט(, יש צורך בהיתר רעלים עבור -)ולא רק על גבי כלי

דבר שהיה מתייתר לו הבדיקות היו מתבצעות באמצעות כלי השייט בלבד. לפיכך, , הנושא

והיא מצויה בבחינה של המשרד להגנת  2018בנובמבר  14ום הוגשה בקשה להיתר רעלים בי

 הסביבה.

פירוט החומרים מתוך הבקשה להיתר רעלים. ניתן לראות כי מדובר באותם סוגי כימיקלים להלן 

  וכי רק חלק מהם יאוחסנו על גבי המשטח הזמני.  #2אשר צויינו בתנ"ס ימי 

 

 
 פירוט כמויות הכימיקלים ע"פ הבקשה להיתר רעלים : 3.10.1טבלה 

 
 

בנוסף לכימיקלים שישמשו לשלב בדיקות הצנרת, יהיה אחסון של סולר על גבי המשטח הזמני, 

מערך ציוד )ראו תרשים  יםגנרטורחלק מהציוד הנדרש במהלך הבדיקות כגון לצורך הפעלת 

טון(. ע"פ תקנות החומרים המסוכנים  35מ"ק )פחות מ  35-הצפוי הנו כ. נפח האחסון (2פרק ב

טון לא נדרש היתר רעלים.  200-, עבור אחסון של כמות הפחותה מ1996-ו"תשנ(, סיווג ופטור)

 , וזאת לצורך מניעת שפך לים. מיכל הסולר יהיה נתון במשטח איסוף שפך וטיפטופים
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 היבטים נוספים  

 פליטות לאוויר  

לפליטות חנקן, לא צפויות פליטות נוספות לאוויר כתוצאה מביצוע הפעילות על המשטח מעבר 
הזמני. יודגש כי מסמך זה הנו תוספתי לתנ"ס אשר כללה התייחסות לפליטות עקב פעילות של 

  כלי שייט.

 

 פסולת  

פסולת תפונה מהמשטח הזמני אל כלי שייט ותטופל בהתאם לדרישות הרלוונטיות של אמנת 

MARPOL  ומובאת להלן בנוגע לכלי השייט ( 3.9)סעיף  2; התייחסות לנושא ניתנה בתנ"ס ימי
 כדלקמן: , קדם ההרצהשיהיו מעורבים בשלב 

 נוכחותם תלווה ביצירת הצנרת מעורבים מספר כלי שייט מאויישים בעובדים, בדיקתבתהליך 

 . MARPOLתפונה לטיפול בחוף בהתאם לאמנת מכלי השייט הפסולת  .פסולות יבשות ואורגניות

של פסולת חומ"ס )לדוגמא אריזות(, אף היא תפונה אל כלי שייט ומשם לחוף בהתאם במקרה 
 לדרישות היתר הרעלים.

 

 רעש ותאורה  

 עבודות הרצה יבוצעו באופן רציף, גם בשעות הלילה. 

לרעש בעת ההקמה. מקורות המתייחס  3.4, בסעיף 2התייחסות לנושא רעש ניתנה בתנ"ס ימי 

הרעש משלב זה של הפעילות כוללים רעש של כלי שייט, כפי שנדון בהרחבה בתנ"ס, ובנוסף 

של ציוד סובב )כגון משאבות( אשר הוא זניח ביחס למפלסי הרעש שנסקרו רעש מינורי ומקומי 
 בתנ"ס )בין היתר עבור ציוד חציית החוף וחפירת התעלה( ואף הוא נמצא כקביל. 

ומובאת להלן בנוגע לכלי השייט שיהיו ( 3.5)סעיף  2התייחסות לנושא תאורה ניתנה בתנ"ס ימי 

מקורות התאורה בשלב ההקמה הם כלי שיט  כדלקמן:מעורבים בשלב קדם ההרצה, 
שעות ביממה. כלי  24, כלי השיט יפעלו ההקמההצנרת. במהלך  בדיקתהמשתתפים בעבודות 

יהיה מינימלי ויוקרן החוצה  מכלי השיטהאור המוקרן פינה והשיט ישתמשו בתאורה בתוך הס
 . SOLASתאורת הניווט תעמוד בתנאים של אמנת לצרכי ניווט בלבד. 

על המשטח הזמני אף היא תהיה מינימלית וזניחה ביחס לתאורה הנדרשת מטעמי התאורה 
התאורה על גבי המשטח הזמני תופנה אל תוך המשטח המשמש להקמה  בטיחות של כלי השייט.

מעלות כדי למנוע זליגת אור  90יש להקפיד שגוף התאורה יותקן בזווית של ולא אל השטח הימי. 
 .תהיה מוגבלת רק לתאורה החיונית לצורכי ביטחון ובטיחות הארה כלפי חוץ .כלפי השמיים
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  ההשפעות הסביבתיותמצום ניטור וצאמצעים ל 

פרק זה כולל סיכום של האמצעים לניטור וצמצום ההשפעות הסביבתיות הנובעות משיטת 

הביצוע הכוללת שימוש במשטח הזמני לצורך בדיקות הצנרת. פרק זה הינו תוספתי למכלול 

 . בתנ"ס שנקבעו ההנחיות המפורטותמחליף את האמצעים שנדרשו בתנ"ס שאושר ואינו 

 

חומרים אשר ישמשו לטיפול במים )בשלבי ניקיון ובדיקת הצנרת( ויאוחסנו על גבי  •

 OCNS (Offshore Chemical ע"פ" זהב"כימיקלי המשטח הזמני יהיו כימיקלים המסווגים כ

Notification Scheme)  .הבטוחים לשימוש בסביבה הימית 

( של MSDSגיליון הבטיחות )השימוש בכל אחד מן הכימיקלים יהיה בהתאם להנחיות  •

 יצרן החומר.

ההרצה המבוצעות מן המשטח הזמני יבוצעו בכפוף להיתר רעלים ולנוכחות -בדיקות קדם •

 ההקמה הזמני שעל גבי המבנה הנושא.  אתרשל אחראי רעלים ב

 .לים יעוגנו בהיתר הזרמה וריכוזים(כמויות מאפייני ההזרמה ) •

 מותאמים לשינוע ימי הכולל הנפות מנוף.ו DNVוהסולר הינם מסוג  CIמיכלי ה  •

 מיכלי הצבע יונפו רק כאשר הם נתונים בתוך ארגזי הנפה יעודיים. •

ותוך כדי דיווח למשרד  כימיקלים תבוצע בשעות היום בלבד, למעט מקרי חירוםהנפת  •

 להגנת הסביבה. 

למעט במקרים של פריקה וטעינה איזור זה ישאר  .דה יהיה אזור סגורוסביב משטח העב •

 מכלי שיט. ריק

יצומצם באמצעות שימוש במנשא גדול הנושא בסמוך למבנה כלי שיט לות ימשך פע •

 מספיק לתעבורת כח אדם. 

כמות כלי השייט צומצמה ע"י השימוש במשטח הזמני לביצוע חלק מן הבדיקות )במקום  •

 השימוש באנייה(. 

ובהתאם  MARPOLחלק בעבודות ההקמה יפעלו בהתאם לאמנת  כלי השיט הלוקחים •

, בכל הנוגע למניעת זיהום אויר, הזרמות לים וטיפול (IMO)לנהלי ארגון הימאות העולמי 

 בפסולת. 

, בכדי דינמי לאיכון DPכפי שצויין בתנ"ס, ייעשה שימוש בכלי שיט המצוידים במערכת  •

 .בקרקעית היםבהתאם למנוע את הפגיעה את הצורך בעיגון ולמזער 

 לרבות גיבוי של עוד שתי מערכות מיקום.  DPעשה שימוש במערכת יטעינה יובעת פריקה  •
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  .בעת מזג אויר סוער האוניות ישארו במרחק ביטחון מהאתר •

 לא יתבצעו הנפות בתנאי ים גבוה. •

 בתנאי ים סוער.או חינקון קווים קלים ילא תתבצע הזרקת כימ •

הקטנת מספר המחברים הזמניים ושל צמצום ביצוע הפעילות מהמשטח הזמני תאפשר  •

 אורך הצנרת הזמנית שמשמשת לבדיקות )קרי: צמצום הפוטנציאל לכשל(. 

בדיקות הצנרת יחלו לאחר גמר התקנת המבנה הנושא ולאחר שכלי השייט ששימשו  •

 להתקנה כבר אינם באתר ההקמה. 

 .מבנה הנושאחנקן אוניות השירות יהיו במרחק בטחון מה שחרורבמהלך  •

אחסון החומרים יחולק למספר מיכלים ובכך הכמות הפוטנציאלית שתשתחרר במקרה  •
 של כשל קטנה.

יהיו נתונים בתוך מאצרות בעלות נפח אגירה  זמנימשטח ההכל מיכלי הכימיקלים ע"ג  •
 .הכל מאצרשל המיכל הגדול ביותר הנתון במנפחו  110%גדול מ 

בתוך מאצרה אינטגרלית ונקודות החיבור של המיכל אף הן בתוך מיכל הסולר יהיה  •

 המאצרה.

לים וישמש לאיסוף שפך קאיסוף שפך ימוקם בתחום מאצרות הכימילריק המיועד מיכל  •

 במידה וידרש לכך ע"י שימוש במשאבות יעודיות. 

 לים.יעשה שימוש במגשי טפטוף באזורי חיבור צינורות ומיכי •

 אמצעי איסוף וטיפול בשפך ימוקמו בסמוך לאזורי אחסון כימיקלים. •

 במקום. הקמהרק בעת נוכחות צוות ה יבוצעוהפעלת הציוד והצנרת  •

, אחר תקינות המיכליםלמעקב ינהל שגרת מעקב, לרבות סיור תפעולי יומי  צוות ההקמה •

מעקב ה השימוש בהם.טרם ובמהלך גם צנרת וציוד יבדקו  .והאביזרים הציוד, הצנרת

עיגון החיבורים, תקינות ציוד, ה יכלול בנוסף בדיקה של תקינותיומי של צוות ההקמה ה

דרכי גישה פנויות, בדיקה ויזואלית לאיתור טפטופים, נפח פנוי במיכלי האיסוף,  ,למשטח

 . מיקומם וזמינותם של אמצעי איסוף שפך ואביזרי בטיחות

כך שבעת אירוע גשם ייאספו מים נקיים בלבד. אע"פ המאצרות יישמרו נקיות בכל עת  •

כן, במידה וייאספו מי גשם החשודים כמזוהמים, יתבצע פינוי באופן דומה למתכונת 

 .איסוף תשטיפים )איסוף ופינוי לחוף כנדרש בתנאי היתר הרעלים(

, ההקמה יתקיים קשר רציף בין האונייה לאתרשל כימיקלים ושחרור חנקן במהלך הזרקה  •

 .וך בקרה ויזואלית רציפה לכל משך ההעברהת

 יעשה שימוש בגלאי חנקן לזהות רמות חנקן שעשויות לסכן את הצוותים העובדים.י •
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, הכוללת את הפעילות המתוארת במסגרת עדכון (OSCP)תכנית חירום לטיפול בשפך  •

במקרה של שפך סולר . 17.1.2019זה, אושרה על ידי המשרד להגנת הסביבה בתאריך ה 

 . חירום לטיפול בשפך שאושרהה תופעל תוכנית

לשימוש  יהיו זמינים על גבי המשטחבמקרה של שריפה מקומית אמצעי כיבוי אש קלים  •

( Montet Tideו  Bourbon Emerald)במקרה של ארוע אש גדול יותר, אוניות השירות  .מיידי

 נוספים. מצעי כיבוי מצויידות באולפיכך  FiFi1מדורגות כ 

 3.4עד  3.1יפעל בהתאם לנהלי תחזוקה וביקורת תקופתית, כמפורט בסעיפים האתר  •

 לעיל. 

של פסולת . במקרה MARPOLתפונה לטיפול בחוף בהתאם לאמנת מכלי השייט הפסולת  •

חומ"ס )לדוגמא אריזות(, אף היא תפונה אל כלי שייט ומשם לחוף בהתאם לדרישות 

 היתר הרעלים.

התאורה על גבי המשטח הזמני תופנה אל תוך המשטח המשמש להקמה ולא אל השטח  •

מעלות כדי למנוע זליגת אור כלפי  90יש להקפיד שגוף התאורה יותקן בזווית של הימי. 

 תהיה מוגבלת רק לתאורה החיונית לצורכי ביטחון ובטיחות.  הארה כלפי חוץ .השמיים

 רבים בעבודות ההקמה ומן המשטח הזמני. סר פעילות דייג מכלי השייט המעותיא •

לדרישות  במהלך ביצוע הבדיקות יועברו דיווחים אל המשרד להגנת הסביבה, בהתאם •

  ושל היתר ההזרמה והיתר הרעלים. 2הדיווח של תנ"ס ימי 
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 נספח א' : תרשימים 



 

 

 

 מסמך סביבתי 
 

 ימית צנרת  לשקדם הרצה  פעולותביצוע 
 ממשטח זמני המותקן על גבי המבנה הנושא 

 

 

 תרשימים  –א' נספח 

  



 

 

  2.3.6-2.3.9 םמיתרשי

 חתכים של המבנה הנושא כולל המשטח הזמני 
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  2.3.11 תרשים

מערך עקרוני של ציוד הבדיקה על גבי המשטח 

  יותמימד-והדמיות תלתהזמני 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








