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 .המצורף PDF-במסמך ה

ניתן לראות את המפות ברזולוציה גבוהה יותר בנספח התשריטים המצורף  .2

 .(7.7נספח )

 

 12 ................................................................ תיאור סכמטי של מערכת פיתוח כריש:  1איור

 13 ................................................................ מערך מיקום כללי שדות גז כריש ותנין:  2איור

 14 ............................................................................ מערכת יבשתית –תיאור כללי :  3יורא

 15 ................................................................................ מערכת ימית –תיאור כללי :  4איור

 18 ..................................... 2לחציית מסילת הרכבת וכביש  HDDגבול עבודה קידוח : 5 איור 

 19 ...................................................................... א"ג תצ"כללית ע מפת התמצאות:  6 איור

 21 .................................................................... א"ג תצ"מיקום שטחי ההתארגנות ע:  7איור

 22 ..................................................................... 2חציית הרכבת וכביש  HDDתכנית :  8איור

 24 ................................................................ דרך גישה לשטח ההתארגנות המזרחי:  9איור

 25 .............................................................. המערבידרך גישה לשטח ההתארגנות :  10איור

 HDD ........................................................................................... 28-קידוח מוכוון:  11איור

 HDD ...................................................................................... 29קידוח  -חתך צד :  12איור

 31 ........................................ י'יאן ונובל אנרג'חפיפה בין שטחי ההתארגנות של אנרג - 13איור 

 32 .................................................................... שטח התארגנות מערבי –פריסת ציוד :  14איור

 33 ..................................................................... שטח התארגנות מזרחי –פריסת ציוד :  15איור

 37 ..... מערבלי בטון ומנופי צד להרמת הצנרת, מחפרים, רכינות -כלי עבודה אופייניים :  16איור

 38 .................................................................................... טיפוסית HDDמכונת קידוח :  17איור

 39 ........................................................................................ לוחות זמנים רישוי וביצוע:  18איור

 42 ..................................................................................... זיכרון יעקב, שושנת רוחות:  19איור

 45 . החדרה והגנה על מי תהום, איגום -  4/ב/34 -א "ותמ, נחלים וניקוז - 3/ב/34א "תמ:  20איור

 46 ................................................................................................... מקטעי נחל דליה:  21איור

 47 ................................................................................... מקטעי הסדרות בנחל דליה:  22איור

 Michelson, 1970 ............................................... 49מתוך . חתך גאולוגי באזור התחנות:  23איור

 50 ........................................................................... דור-PRMS -חתך קידוח בקרבת ה:  24איור

 52 .......................................................... קידוחי מי שתייה הקרובים למתחם העבודות:  25איור



 

 

 פיתוח כריש תנין

לחציית  HDDקידוח  צנרת יבשתית – א1ס "תנ
 2מסילת הרכבת וכביש 

 
Doc. 
No. 

ISR-PER-003-EMMP-1A Rev. 3 

 

 

 page 7 of 129 

א "ל תמתסקיר השפעה על הסביבה ש: מקור)מיקום מדידות רעש רקע באזור דור :  26איור

 56 .................................................................................................................................. (ח/37

 58 .............................................................. מגורים קרובים לאזורי הפעילות באזור דור:  27איור

 60 ......................................................................................... מכון דשא –חטיבות נוף :  28איור

 62 ........................................................ רשות העתיקות, חלק ממפת סקר ארכיאולוגי:  29איור

 63 ................................................................................ אתרי טבע ונוף באזור התכנית : 30איור

 67 ................................................................................................. מפת ערכיות נופית:  31איור

 68 ................................................................................... (תקריב)מפת ערכיות נופית :  32איור

 72 ................................................................................................. מיקום אתרי טיבוע:  33איור

 73 .......................................................... מיקומם של בתי הגידול באזור הסקר השנתי:  34איור

בירוק בהיר אזור חישות . גבול הסקר המורחב –באדום )סימון אזורי חישות הקנים :  35איור

 75 ............................................................................................................................... (.הקנים

 76 .................................................................................... סימון אזור בית הגידול הלח:  36איור

 77 ..................................................................................אתר מושבת השרקרק המצוי:  37איור

 79 .................................................................................................. חמפת טיפוסי צומ:  38איור

 80 ................................................ אזורים חשובים לשימור בהם תצורות צומח ייחודיות:  39איור

 81 .......................................................... מפת אתרים בוטניים על בסיס הסקר השנתי:  40איור

 84 ........................... : (14מספור בטבלה )מפת מינים פולשים שנמצאו בסקר השנתי :  41איור

  



 

 

 פיתוח כריש תנין

לחציית  HDDקידוח  צנרת יבשתית – א1ס "תנ
 2מסילת הרכבת וכביש 

 
Doc. 
No. 

ISR-PER-003-EMMP-1A Rev. 3 

 

 

 page 8 of 129 

 טבלאותרשימת 

 16 ................................................................................................... סים"רשימת התנ: 1טבלה 

 35 ................................................................................................ מאזן עודפי חפירה: 2טבלה 

 43 ................................ ערכים לחישוב פליטה כתוצאה מנסיעה בדרכים לא סלולות: 3 טבלה

 CVS.................................... 44-פליטות אבק צפויות כתוצאה מנסיעה בדרך הגישה ל: 4טבלה 

 46 .......................................................... אינטרפולציה של ספיקות התכן בנחל דליה: 5טבלה 

 47 ............................ שבות לנחל דליה וכושר ההולכה של מקטעי הנחלספיקות מחו: 6טבלה 

 51 ...................................................קידוחים ורדיוסי מגן בקרבת התחנות המתוכננות: 7טבלה 

א "תסקיר השפעה על הסביבה של תמ: מקור)אזור דור תוצאות מדידות רעש רקע ב: 8טבלה 

 57 .................................................................................................................................. (ח/37

 59 ....................................................... חצייה יבשתית –מפלסי רעש מכלים עיקריים : 9טבלה 

 64 ...................................................................... ת ערכיות נופיתקריטריונים להערכ: 10טבלה 

 66 ....................................................... טבלת ערכים משוקללים עבור כל יחידת נוף: 11טבלה 

 78 ............................................. פירוט תצורת הצומח באזורים בעלי חשיבות בוטנית: 12טבלה 

פירוט רמת הסכנה האקולוגית של המינים הפולשים והמשמעות האקולוגית מכך : 13טבלה 

 82 .............................................................................................................. (2009, דרור-דופור)

 85 ................................. סקר והתייחסות אקולוגיתפירוט המינים הפולשים שנצפו ב: 14טבלה 

 87 ................................................................. מינים בעלי מעמד מיוחד באזור הסקר: 15טבלה 

 91 ....................... הערכה של ההשפעה האפשרית על עופות בסכנת הכחדה באזור: 16טבלה 

כולל פעולות השיקום )דור -PRMSפירוט בתי הגידול בין אזור החוף לתחנת : 17טבלה 

 93 ............................................................................................................................ (המוצעות

 94 .......................................................... ול בהםפירוט המינים הפולשים ודרך הטיפ :18טבלה 

 104 ................................ קריטריונים לדירוג רמת הסיכון של ההשפעות הסביבתיות: 19טבלה 

 106 ................................................................................................ מטריצת סיכונים: 20טבלה 

 



 

 

 פיתוח כריש תנין

לחציית  HDDקידוח  צנרת יבשתית – א1ס "תנ
 2מסילת הרכבת וכביש 

 
Doc. 
No. 

ISR-PER-003-EMMP-1A Rev. 3 

 

 

 page 9 of 129 

 מונחים מקצועייםרשימת 

 

 הסבר מונח

ג "מערך של אביזרים וחיישנים קשורים אשר מאורגן ע סקיד
 קונסטרוקציית פלדה

, האחראיים על כיוון םימגופים תת קרקעיהכוללת מספר תחנת  תחנת הגפה
 זרימת הגז והפסקתו במידה ונדרש.

קיימים . וואי צנרתהמשמש לצורכי ניקוי או בדיקה של תאביזר  (PIG) מולוך
אביזרים ייעודיים לצורכי שיגור ושליחה של המולוך בתחילת ובסוף 

 הקו

לטובת , הזמנית ופריקה לייצוב דפנות חפירקורות פלדה מערכת  שיגומים
וכו'. אופן התקנת ביסוס מיבנים , הנחת צנרת תת קרקעית

ים השיגומים הוא ע"י פטיש וויברציוני )מפעיל ויברציות על השיגומ
 וע"י כך דוחק אותם לקרקע(

CUTTINGS  קידוחשל ביצוע היוצאות במהלך אשר שאריות קרקע 

 

 

 
  



 

 

 פיתוח כריש תנין

לחציית  HDDקידוח  צנרת יבשתית – א1ס "תנ
 2מסילת הרכבת וכביש 

 
Doc. 
No. 

ISR-PER-003-EMMP-1A Rev. 3 

 

 

 page 10 of 129 

 מבוא  

  מטרת התנ"ס 

 לצמצם את אהיה תמטר/ח' ו 37תוכנית ניהול סביבה )תנ"ס( נערכת ע"פ הוראות תמ"א 

של במהלך ההקמה והתפעול  סביבהלוהעלולות להגרם לאדם שליליות ההשפעות ה

הוכנה  תנ"ס זו. ת התוכניתשאליה מתייחס ,ערכת נשוא הבקשה להיתרמקטע המ

של מסילת הברזל וכביש חצייה מ', ב 500 -צנרת יבשתי באורך של כמקטע בהתייחס ל

ע"פ הנחיות רשות הרישוי ומשרד האנרגיה, מקטע צנרת זה  .HDDבאמצעות קידוח  2

תר נפרדים במטרה לקדם הופרד מייתר חלקי המערכת והוכנה עבורו תנ"ס ובקשה להי

את אישורו ולאפשר ביצוע בשטח מייד עם סיום מקטע מקביל במסגרת פרוייקט ליוויתן. 

הרעיון של מיזעור מפגעים סביבתיים תוך ניצול שטחים והערכות בשטח שנעשו במסגרת 

 ליוויתן, עמד בבסיס ההחלטה כאמור. 

השפעות מוקדם של יהוי , זהולםבאמצעות תכנון  יתאפשרצמצום מפגעים סביבתיים 

שוטף  אמצעים וניטורה, קביעת הנחיות ליישום ןהאמצעים למזעור בחינתפוטנציאליות, 

  .של גורמי ההשפעה

 ן: לקמממוקדות כדתנ"ס ניתן לנסח מטרות ', ח/37הוראות תמ"א בהתבסס על 

להבטיח שההיבטים הסביבתיים אשר זוהו, ייבחנו, ינוטרו ויטופלו לאורך חיי  •

 קט.הפרוי

 להוות כלי ניהול ליישום האמצעים למזעור השפעות סביבתיות. •

למסד מערכת מעקב ובקרה אחר יישום תכנית הניהול הסביבתית, כולל ניטור  •

 ודיווח.

 להגדיר דרישות טכניות/סביבתיות בפני המתכננים. •

 התנ"ס  תתכול 

 :ותכולתלהן פירוט מבנה התנ"ס ו

 פיתוח כריש תנין,פרויקט  י שלכלל לל תיאור, "מבוא", עוסק במהות התנ"ס וכו1פרק 

 .פרויקטה לשתכנית הרישוי ומפרט את 

 סביבת העבודה.את תכולת ההיתר ותאר באופן כללי מ, "מרכיבי הפרויקט", 2פרק 
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 זו,לתנ"ס  ותרלוונטיתאר באופן כללי את העבודות המ, "תיאור עבודות ההקמה", 3פרק 

לזיהוי  רקע. פרק זה מהווה והתפעול הקמהומפרט את הפעולות הנדרשות בתהליך ה

 .ההשפעות הסביבתיות של הפרויקטומיפוי 

נתח וממפה את פוטנציאל ההשפעות ממזהה,  , "הערכת השפעות על הסביבה",4פרק 

הסביבתיות, עבור מרכיבי ההקמה והתפעול של הפרויקט, במתחמים הרלוונטיים. פרק 

מטריצת הסיכונים  וכולל גם הצגה של, לב תכנית הניהול והניטור הסביבתי זה הוא

 ת שזוהו.ההשפעות הסביבתיו אתהמסכמת 

 ,הוראות בדבר הפעולות שיש לנקוט מכיל , "אמצעים למניעה וצמצום מפגעים",5 פרק

 לעיל. שזוהוכפי הפוטנציאליות הסביבתיות על מנת למנוע ו/או למזער את ההשפעות 

כי  , בבוא העת,לוודאה ניטור שמטרתהכנית ת "הנחיות לניטור ומעקב", כולל את 6פרק 

 הסביבתיות למניעה או מזעור ההשפעות נקטות, בכל אחד משלבי הפרויקט,נההפעולות 

 .באופן יעיל מתקיימות

 רקע 

 כריש תנין פרויקט פיתוחכללי של תיאור  

הן העיקריות . מטרותיו הוא פרויקט לאומי חיוני למשק האנרגיהכריש תנין  פיתוח שדה

, ובלתי תלוי לצורך גיוון מקורות האספקה גז טבעי ממקור נוסף תמערך אספק חפיתו

 במשק האנרגיה הישראלי.הגברת הבטחון האנרגטי ו יצירת תחרות

 90-שדות כריש ותנין מצויים בתחום המים הכלכליים של מדינת ישראל, במרחק של כ

המרחק בין השדות  מטרים. 1700-1800ק"מ מערבית לחופי העיר חיפה ובעומק מים של 

-ק"מ. על פי הנתונים הידועים כיום, פיתוח שדות כריש ותנין מסוגל להניב כ 40-הינו כ

מיליון חביות קונדנסט, בתקופת עבודה  44-מעוקבים של גז טבעי וכ מיליארד מטרים 55

שנה. קצב ההפקה בפועל תלוי בביקוש של השוק המקומי וביכולת ההפקה  25-של כ

 ערכת. וההולכה של המ

מיליארדי מטרים  4-הראשון של הפיתוח יבוצע עבור שדה כריש, הצפוי לספק כ השלב

חביות קונדנסט  9,000-וכ מעוקב ביום( רגל מליון  400 -כמעוקבים של גז טבעי בשנה )

שנים אחרי פיתוח כריש,  10-צפוי להתרחש בשלב מאוחר יותר, כ ביום. פיתוח שדה תנין

 בפועל מכריש.    וזאת בהתאם לקצב ההפקה
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ימית לאסדה צפה -שיטת פיתוח השדות תהיה באמצעות חיבור מערכת הפקה תת

בה יתבצע כל (, FPSO - Floating, Producton, Storage and Offloading -להלן )ייעודית 

. של מדינת ישראל הטיפול הנדרש בגז הטבעי לפני הזרמתו למערכת ההולכה הארצית

, לאחר הטיפול. FPSO -בעי ויעבור גם הוא טיפול מלא על גבי הקונדנסט יופרד מהגז הט

ואחת למספר חודשים יועמס על גבי אוניית הובלה  FPSO -יאוחסן הקונדנסט על ה

מיליארדי מטרים  4 -מתוכנן לטיפול בכ FPSO -מתקן ה. שתשנע אותו לנמל היעד

מיליארדי  8 -כמעוקבים בשנה של גז טבעי והוא בעל יכולת הרחבה בקלות יחסית ל

ניתן לראות תיאור  1באיור . על ידי התקנת ציוד נוסף על גביו, מטרים מעוקבים בשנה

 .הפיתוח שלב ראשון  סכמטי של פרויקט

 

 

 כרישמערכת פיתוח תיאור סכמטי של :  1איור

 

גה מיקומם להלן תיאור מיקום כללי של כריש ותנין על רקע מפת סביבה כללית המצי

 של שדות נוספים בים.
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 מערך מיקום כללי שדות גז כריש ותנין :  2איור

 

ימית ייעודית, המקושרת במערכות צנרת -הקמת מערכת הפקה תתכולל הפרויקט פיתוח 

עליה מטופל הגז ומופרד  , בניית אסדה צפה,(FPSOלאסדת ההפקה והטיפול הצפה )

חוף והחיבור למערכת הקמת מערכת להולכת הגז מעומק הים ועד לונדנסט, הקמ

 ההולכה הארצית של נתג"ז.

באמצעות צנרת ימית ויבשתית, דרך תחנת הגפה , המופרד על האסדה הצפה, מובל הגז

דור( וממנו מתחבר למערכת הארצית דרך  PRMSתחנת הפחתת לחץ )ל( CVS)חופית 

 .)ממערב למאגר מעיין צבי( גז הטבעי )נתג"ז( באזור דורתחנה קיימת של חברת נתיבי ה

 

מ מהחוף "ק 10 -המקטע אשר מתחיל כ, 2017מחודש אפריל  פ החלטת הממשלה"ע

יאן ישראל ולאחר שיושלם 'י חברת אנרג"יוקם ע, דור PRMSבעומק הים ומסתיים בתחנת 

הולכה ז כך שיהווה חלק ממערכת ה"הפרויקט יועבר לרשותה ותפעולה של נתג

 . הארצית

ז יכלול נקודת חיבור של ספקים עתידיים למערכת "המקטע שיעבור לרשות ואחריות נתג

על גבי הצנרת הראשית יותקנו מגופים . מ מהחוף בעומק הים"ק 10 -כ, ההולכה הארצית

אשר יאפשרו חיבורים עתידיים למערכת ההולכה הארצית ללא הפרעה לתפעולה 

את תחנת ההגפה , ל את הצנרת הימית והיבשתית"טע הניכלול המק, כן-כמו. השוטף

 (.דור PRMS)ואת תחנת הפחתת הלחץ ( CVS)החופית 



 

 

 פיתוח כריש תנין

לחציית  HDDקידוח  צנרת יבשתית – א1ס "תנ
 2מסילת הרכבת וכביש 

 
Doc. 
No. 

ISR-PER-003-EMMP-1A Rev. 3 

 

 

 page 14 of 129 

נובע מהרצון לצמצם בעתיד עבודות , פ החלטת הממשלה כאמור"מבנה זה המוצע ע

  .היה ויימצאו שדות גז נוספיםחוף נוספות על ידי ספקים נוספים צנרת יבשתיות וחציות 

 

  מערכת יבשתית –אור כללי ית:  3איור
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)תוואי הצנרת מחוף דור ועד למאגר כריש  מערכת ימית –אור כללי ית:  4איור

 מסומן באדום( 

 

 תכנית הרישוי  

 15ביום  משרד האנרגיהורישוי האושר על ידי רשות ח' /37ע"פ תמ"א  מסמך העקרוני"ה"

ע"פ שלבי ים הבקשות להיתרמתווה הרישוי ופירוט . מסמך זה כולל 2018אפריל ל

הפרויקט. כל בקשה להיתר מוגשת כשהיא מלווה בסקירה של ההיבטים הסביבתיים, 

 ח. /37באמצעות תנ"ס הנדרשת מכח תמ"א 

לשתי  1פוצלה הבקשה להיתר אזרחי  ת רשות רישוי לגז טבעי מחוז חיפהע"פ המלצ

י ובהתאמה פוצל תנ"ס אזרחי לשת חות הזמנים של הפרוייקטלו קידוםבקשות לצורך 

  .1 טבלהמפורטת ב רשימת התנ"סים בהתייחס להיתרי בניה .תנ"סים
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 (1/6098רשגז//31חי/) 1 יבשתית להיתר בנייה צנרת תנ"ס זו הינה מסמך מלווה לבקשה

ושטחי ההתארגנות הרלוונטים  2לת הרכבת וכביש לחציית מסי HDDקידוח עבור  -

 לקידוח זה.

  סים"רשימת התנ :1טבלה 

 תכולת בקשות להיתר מיקום
מספר בקשה 

 להיתר
 ס"תנ מתקן/מקטע

התוואי מתחיל מערבית למסילת הרכבת 

)מקטע באורך  2ומסתיים מזרחית לכביש 

ת מ'(, לרבות שטחי התארגנו 500-של כ

 לפריסת צנרת וציוד.

קידוח  - 1צנרת יבשתית 

HDD  לחציית מסילת

 2הרכבת וכביש 

 6098/1/ז"רשג/31/חי

 

HDD -  מעבר תת

קרקעי מתחת 

 2לרכבת וכביש 

 -' א 1ס "תנ

צנרת 

 יבשתית

 שני תאי שטח נפרדים:

מ' מזרחית לקו  300-שטח התארגנות כ .1

 החוף

דור ואזור ההתארגנות  PRMSמתחם  .2

מ'  100-מודים אליו, כוהאחסון הצ

 2מזרחית לכביש 

עבודות עפר  -1אזרחי 

והכנות , ותשתיות שירות

בשטח ההתארגנות החופי 

לביצוע שרוול חציית קו 

 החוף

 6098/ז"רשג/31/חי

 
מתחם תחנת  .1

הגפה חופית 

CVS 

מתחם תחנת  .2

PRMS דור 

 

 - 1ס "תנ

 אזרחי
 שני תאי שטח נפרדים:

מראש הקידוח הטמון בקרקעית הים  .1

מ' מערבית לקו  800-מרחק של כב

מ' מזרחית לקו החוף  300-החוף ועד כ

 המתוכננת( CVS -)מערבית לתחנת ה

מ'  100-דור, כ PRMSמתחם תחנת  .2

 2מזרחית לכביש 

עבודות בטונים,  -2אזרחי 

פלדה וביסוס מבנים, ציוד 

וגדרות בתחום תחנות 

PRMS  דור ו-CVSכן, -, כמו

התקנת שרוול חציית קו 

הכנות להתקנת החוף ו

 הכננת

 6100/ז"רשג/31/חי

מ' מזרחית לקו  400-ממיקום הכננת כ

החוף, לאורך הצנרת, עד לקו המים 

 הטריטוריאליים.

 צנרת גז ימית – 1צנרת 

 6101/ז"רשג/31/חי

מים 

 -טריטוריאליים 

 חוף

 ימי - 2ס "תנ

 שני תאי שטח נפרדים:

מ' מזרחית לקו  400-מאזור הכננת כ .1

ועד לתחילת  CVS-תחנת ההחוף, דרך 

מערבית למסילת  HDD-קידוח ה

 הרכבת.

 2מזרחית לכביש  HDD -מנק' סיום ה .2

מ'  100-דור, כ  PRMSועד לתחנת 

 .2מזרחית לכביש 

צנרת  – 2צנרת יבשתית 

 גז יבשתית

צנרת גז חוף  .1 6102רשג"ז//31חי/

תחנת  -

PRMS דור 

 PRMSתחנת  .2

 דור

 - 3ס "תנ

 יבשתי

 ם:שני תאי שטח נפרדי

  CVS-מתחם תחנת ה .1

 דור  PRMSמתחם תחנת .2

 PRMSתחנת  - 1מכאני 

 דור
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באיור הבא ניתן לראות את המקטע נשוא תנ"ס זו. רצועת העבודה המבוקשת לצורך 

רצועה זו כוללת  מסומנת באדום. 2בת וכביש סילת הרכלחציית מ HDD-ביצוע קידוח ה

.ישה המובילות אליהםחי ואת דרכי הגאת שטחי ההתארגנות המערבי והמזר
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י כולל את שטח HDD)גבול עבודה קידוח  2וכביש לחציית מסילת הרכבת  HDD: גבול עבודה קידוח 5  איור

(ההתארגנות ואת דרכי הגישה אליהם

שטח התארגנות 
 מערבי

שטח התארגנות 
 מזרחי 
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 מרכיבי הפרויקט  

  כללי של סביבת העבודה רתיאו 

התארגנות השטחי  .2בת וכביש של מסילת הרכ היבשתית בחצייה תעוסק זותנ"ס 

 .193310/722170, ממוקמים בנ.צ מוערך לחצייה כפי שמוצגים בהמשך

תוואי הצנרת העבודה, מתחמי  מסומנים עליהינו מפת התמצאות כללית, ה להלן6 איור

מטעים,  שבוור חקלאי , מדובר באזמהתצ"אכפי שניתן להתרשם  .והיישובים הסמוכים

אר ושית . כפי2 כבישו מופר ע"י תשתיות שונות כגון מסילת רכבתכות דגים, הישלחין ובר

כמעט יחפפו  2של מסילת הרכבת וכביש  בהמשך, שטחי ההתארגנות לעבודות החצייה

  .ותסביבתיהשפעות את שטחי ההתארגנות בפרויקט לוויתן על מנת למזער  במלואם

 

 כללית ע"ג תצ"א מפת התמצאות:  6 איור
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 החצייה היבשתית רתיאו 

תוך מזעור הפגיעה  2מסילת הרכבת וכביש  חצייה שללאפשר א יה HDD-המטרת קידוח 

 . משני צידי הקידוחביצוע הקידוח נמצאים השטחים הדרושים להתארגנות וה ישטחבשטח. 

חים שהוסדרו לצרכי הנחת קו הגז של שטחי ההתארגנות הללו יכללו בחלקם את השט

 .ניתןשככל ומפגעים נובל אנרג'י במטרה לצמצם עבודות עפר 

 

 להלן מספר איורים להצגת אזור העבודה והקידוח.

 .ח/37ע"ג רצועת תמ"א  חצייה היבשתיתהתארגנות להמיקום שטחי  :7איור

 ., מתוך הבקשה להיתר2חציית הרכבת וכביש   HDDתוכנית :  8איור

 

 המצורף.איורים לפרטים נוספים ניתן לעיין בנספח ה

 

כללי של הפרוייקט על מנת הלו"ז הקודמו מבחינת  HDD -יודגש כי ביצוע עבודות ה

 אנרג'י נובל חברת ת שללאפשר ביצוע בשטח מייד עם סיום עבודות הקידוח המקבילו

לצמצם את זמן ההשהייה של קידום לוחות הזמנים של הביצוע נדרש בכדי באתר. 

עבודות נובל אנרג'י. הצינור של חברת נובל אנרג'י חוצה את הצינור של חברת אנרג'יאן 

בנקודת הקידוח, ועל כן, התקנת הצינור של חברת נובל אנרג'י, כהמשך לביצוע קידוח 

ביצוע הקידוח של חברת אנרג'יאן לא יאפשר את הקידוח הנדרש עבור  טרםו HDD-ה

 . חברת אנרג'יאן

במסגרת עבודות הקידוח של נובל הוכשרו שטחים נרחבים משני צידי החצייה האמורה 

 והכוונה לבצע שימוש בשטחים אלו תוך המנעות ככל הניתן מהכשרת שטחים נוספים.
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מיקום שטחי ההתארגנות ע"ג תצ"א:  7איור
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  2ציית הרכבת וכביש ח HDDתכנית :  8איור

 
 שטח התארגנות מערבי

יזרחשטח התארגנות מ  
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 דרכי גישה 

דרכי דרכי הגישה אשר ישמשו את פעולות ההקמה נשוא היתר זה תוכננו כך שיעשה שימוש ב

 . מתחברות לכבישים קיימיםה עפר קיימות

ר המובילה לבריכות הדגים ודרך הסוללות מערב הינה דרך עפמדרך הגישה לאתר  -

כמו כן, ייעשה שימוש בדרכי גישה שייפותחו במסגרת הקמת  .של בריכות הדגים

 הצנרת היבשתית של פרוייקט ליוויתן.

הינה דרך עפר היוצאת מתחנת דלק בסמוך דרך הגישה לצידו המזרחי של הקידוח  -

למט"ש מעין ומובילה מערבה ון לכיוון צפ פונהדרך ה(. 70למחלף זכרון יעקב )כביש 

מ'  300 -עוד כ וממשיכה י פונה הדרך צפונהבמט"ש מעין צל מערביתמ'  100-צבי. כ

עד לחציית תעלת הניקוז על גבי גשר קיים. לאחר מכן הדרך פונה דרומה לאורך דרך 

גם כאן יצויין כי דרכי הגישה הן אותן דרכים  חקלאית מופרת עד לאתר העבודות.

 את הקמת צנרת ליוויתן, ללא הצורך בהכשרת דרכים נוספות.שיישמשו 

 

 מערבית בהתאמה.הניתן לראות את דרך הגישה המזרחית ובאיורים הבאים 
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  דרך גישה לשטח ההתארגנות המזרחי:  9איור
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 דרך גישה לשטח ההתארגנות המערבי:  10איור
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 עבודות  תיאור 

כוללות פיתוח שטח והערכות לקראת ביצוע העבודות בשטחי  עבודות ההקמה

יבוצע תיאום מלא עם כלל , טרם העליה על הקרקע. ההתארגנות משני צידי הקידוח

אגודת המים , מועצה אזורית חוף כרמל, ג"רט: ובכללם, בעלי העניין והמחזיקים בקרקע

, רשות העתיקות, ל"קק, רשות ניקוז כרמל, מלהחברה לטיפול במי חוף הכר, חוף הכרמל

 .י'נובל אנרג, פרטנר, סלקום, HOT, י"חח, ז"נתג, מקורות, רכבת ישראל, נתיבי ישראל

 

ומזעור  לצורכי תאום, תתנהל תקשורת רציפה עם בעלי העניין השונים עבודותבמהלך ה

ושמירה  . בעת ביצוע העבודות תלקח בחשבון הפעילות החקלאית העונתיתהפרעות

 ותחזוקה שוטפת של דרכי הגישה הקיימות, המשמשות גם את תושבי האזור.

 .בעליהםל וויוחזר ומההתארגנות והאחסון, ישוק ישטח ולאחר סיום העבודות יפונ

בהתאם לתכניות הכלולות במסמכים להיתר, תכנית העבודה  עבודות ההקמה תבוצענה

 ובהתאם לתנאי ההיתר.

 

 יבשתית:החצייה השטח בוצעו כחלק מפיתוח עבודות שילהלן רשימת 

זיהוי קווים ומכשולים תת קרקעיים. חפירות גישוש לזיהוי צנרת הגז הטבעי מדידות ו •

 .הסמוכה, סימונה באופן ברור ובולט

ריסוק ופינוי השבבים , עירום, עקירת צומח עשבוני ושיחים -הכשרת פני הקרקע  •

 ה.לאתר פסולת מורש

 וייצוב דפנות החפיר. קרקעהדרש מפני ביצוע חפירה לעומק הנ •

 .והידוק שתיתייצוב ביצוע  •

 .יםמצעוהידוק מילוי  •

 עת עבודות ההקמה. בניקוז  הקרקע  •

 שילוט וגידור אתר העבודה. •

 

תוך שימוש בשטחי ההתארגנות והגישה מצמם למינימום האפשרי ורצועת העבודה תצ

אמור, כי הרציונל העיקרי יצויין כ שפותחו במסגרת הקמת צנרת ליוויתן הסמוכה.
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בהסמכת ביצוע צנרת כריש לביצוע צנרת ליוויתן הוא שימוש בשטחים מופרים להמנעות 

 מפגיעה בשטחים נוספים. 

 ((HDD - Horizontal Directional Drillingקידוח מוכוון  

רך . אוLPP3עם עטיפת  גז() 30" פלדה בקוטר במהלך הקידוח ייעשה שימוש בצינורות

  '.מ 432-הינו כהחצייה 

והגדרת  "פיילוטים"לצורכי זרחי בצד המתחילה מכונת הקידוח והציוד הנלווה ימוקמו 

תוואי הקידוח. בשל הקרבה לקווי צנרת קיימים בצדו המזרחי של הקידוח, מוצע כי על 

מנת לצמצם את הסיכון של סטייה מהתוואי המקורי של הקידוח תבוצע עבודת הקידוח 

ערב בעוד שהעבודה מצדו המערבי של הקידוח תתמקד בהרחבת בעיקרה ממזרח למ

  .ולא ממש קדיחההקידוח )"רימינג"( 

פני הקרקע ומסלול הקידוח יהיה ככל שניתן קרוב למפלסי הכניסה והיציאה ימצאו 

בתת הקרקע. הקידוח יתבצע בשני שלבים. בשלב ראשון יתבצע קדח פרבולית בגזרה 

( בציר הקידוח המתוכנן, בהתאם לקוטר הצינור 6)" קוטר-קטן)"פיילוטים"( מוליך 

המוחדר. בשלב השני ניתן לבצע מספר הגדלות. רוב מכונות הקידוח משתמשות בנוזל 

 הבנטונייט הינו חומר אינרטי, לא רעיל, אשר ניתן בדר"כ לשימוש חוזר.קידוח )בנטונייט(. 

ור אשר יעבור דרך טרם תחילת העבודה יש לפרוס, לרתך ולהכין את כל אורך הצינ

הקידוח. לצורך כך יש להכשיר שטח באורך מתאים בתחום מטע האבוקדו. יעשה שימוש 

לא מתוכננות עבודות  .של צנרת ליוויתןהקידוח עד כמה שניתן בשטח שהוכשר עבור 

 ליליות.
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 HDD-קידוח מוכוון:  11איור
 (Kris-Tech Wireר: אתר )מקו
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 ר.להית הבקשה מתוך תקריב. 2' פרט תכנון של חציית כביש מס להלן

 

 

HDD קידוח -חתך צד :  12איור
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  התארגנות יאתר 

ורצועת הרכבת יהיה בסמוך לרצועת  2של חציית כביש  HDD-אתר ההתארגנות לקידוח ה

 . אנרג'י נובל הכביש והרכבת תוך ניצול מקסימאלי של שטחי ההתארגנות של חברת

 שטח ההתארגנות והשטח הדרוש לביצוע הקידוח מחולקים לשני חלקים:

דונם  10 –כ דונם המיועד לפריסת הצינור.  11.25-שטח של כ - 2מזרחית לכביש  .1

מהשטח המיועד נמצאים בתחום שטח ההתארגנות שהוכן עבור קידוח החצייה 

 היבשתית של פרוייקט ליוויתן. 

דונם המיועד למכונת הקידוח וציוד  3-שטח של כ -בת מערבית למסילת הרכ .2

דונם הנ"ל נמצאים בתחום שטח ההתארגנות  3-דונם מתוך ה 1.5-העבודה. כ

 שהוכן עבור קידוח החצייה היבשתית של פרויקט לוויתן.

 

 שטחי ההתארגנות נשוא תנ"ס זו )בצבע אדום(החפיפה בין באיור הבא ניתן לראות את 

 ל נובל אנרג'י עבור פרויקט לוויתן )בצבע צהוב(שטחי ההתארגנות שו
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חפיפה בין שטחי ההתארגנות של אנרג'יאן ונובל אנרג'י - 13איור 

שטח 
התארגנות 

 מערבי

שטח 
התארגנות 

 מזרחי 
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 ת פריסת המתקנים והציוד בשטחי ההתארגנות:באיורים הבאים מוצג

 

  התארגנות מערבישטח  –פריסת ציוד :  14איור
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 שטח התארגנות מזרחי –פריסת ציוד :  15איור
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  עבודה אתר 

בו שימוש יעשה אשר  , הינו כלל השטח, שהוא גם פוליגון הבקשה להיתרהעבודהאתר 

 השטח כולל שני שטחי התארגנות )מזרחי ומערבי(. .יםההיתרלצורך העבודות נשוא 

 

הם היקפי  ,אילוצי סביבהלבד מ ,אתר העבודה יים המשפיעים על גודלהגורמים העיקר

עומק החפירות  ,כמות וסוג הכלים ההנדסיים וגודלם, צרכי אחסון, עבודות עפר

הורחבה רצועת העבודה  בנקודת הכניסה לקידוח ובנקודת היציאה מהקידוח .הנדרשות

 כלי הקידוח ולחומר החפור. ל מקום על מנת לאפשר

 

. באמצעות יתדות וסרטי סימון בולטים" העבודה אתר" יסומןחילת ביצוע העבודות לפני ת

, בתיאום עם הגורמים קרקעיות סמוכות-יסומנו מיקומן של תשתיות תת, כמו כן

 .ובתיאום עם בעל הקרקע 'מ 1.20-כזמנית בגדר שגובהה גודר השטח י .הרלוונטיים

 ק הגדר יתבצע בסיומן. למשך העבודות בלבד ופירו רצועת העבודה תגודר

 

 ציוד עיקרי ולוח זמנים 

 גידור ושמירה בעת עבודות ההקמה 

תאי השטח בהם ימצאו הכלים וחומרי החפירה וכן אזורי הפעילות של  ,במהלך העבודות

הגידור יבוצע באמצעות רשת קלה, כך שלא תופרע . הכשרת השטח יגודרו באופן זמני

חם תגודר ורק עובדים מורשים יוכלו להכנס הכניסה והיציאה למת. העבודה השוטפת

ות היום ובשעות הלילה. בלילה עמנע כניסה אל המתחם למי שאינו מורשה בשית. אליו

 .אתר העבודהתוצב שמירה על 

 

  ומאזן חפירה ומילוי פינוי עודפי חפירה 

י עודפ ארובמידה ויש .לא יוותרו עודפי עפר יבוצע מאזן חפירה ומילוי, כך שככל הניתן,

חזור מאושר על פי כל דין או לביצוע עבודות עפר אשר יידרשו ימחפירה, הם יפונו לאתר 

 בשטחים סמוכים במסגרת הפרויקט.
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 בשימוש: הכמויות שיהיו

 HDD-ה למכונת  -שטח התארגנות מערבי  •

o  ישמשהחומר הנחפר . מ"ק 100 -תחפר בריכה אשר תשמש לעודפי בנטונייט  

 .)מפורט בסעיף הבא( גנותההתארמילוי ויישור שטח ל

o מ"ק 300 -התארגנות  יישור שטח. 

-)סעיף קודם( ו חפירה של בריכת עודפי בנטונייטחומרי המיילקחו  מ"ק 100 

 .ובאחומר ממ -נוספים אשר נדרשים  מ"ק 200

o  ובא מחומר מ מ"ק 1500 - מילוי דרך גישה מערבית לקידוח –דרכי גישה

 )מפונה אחרי סיום העבודות(.

 אין עבודות מעבר ליישור שטח. - HDDפריסת צנרת ל  -מזרחי התארגנות שטח  •

 מאזן עודפי חפירה: 2טבלה 

 סוג מקור טיפול
נפח 

 (מ"ק)
 מיקום ושימוש

 מפונה

 

 

החזרה למילוי 
בריכת עודפי 

 בנטונייט

מ"ק חומר  200
 מובא

 

מ"ק  100
מחפירת 

בריכת עודפי 
 בנטונייט

 יישור שטח 300 מילוי

שטח 

 התארגנות

 מערבי

 HDDלמכונת 

 

 100 חפירה  יוחזר
בריכת עודפי 

 בנטונייט

 דרך גישה מערבית 1500 מילוי חומר מובא מפונה
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  ציוד עיקרי להקמה 

הציוד הדרוש יקבע על פי אופי ותנאי . השימושים בוהציוד העיקרי הדרוש ולהלן תיאור 

 . ההקמההשטח והצרכים המקומיים באזור 

 

 .ציוד גישוש וגילוי תשתיות תת קרקעיות •

מסוגים שונים, ע"פ סוגי הקרקע, האורך וקוטר הצינור  מכונת קידוח אופקי •

 ;המותקן

 גנרטור. •

 משאבת בנטונייט. •

 מערבל בנטונייט. •

 יחידת מחזור בנטונייט.  •

 מנופי צד להרמת הצנרת. 4 •

 מחפר. •

 רכינה •

 משאיות •

, ת העובדים וציוד נוסף כמו כלי חפירה ידנייםמשמשים להובל –כלי רכב לשירות  •

 .'מזון ומים לעובדים וכד
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 : המשמשים לעבודות לדוגמה של כלי עבודהלהלן תמונות 

 

  

 

 

ומנופי צד  בטון י, מערבלים, מחפרותרכינ - ה אופיינייםכלי עבוד:  16איור
 להרמת הצנרת

 (mgold-group; אתר dreamstimeאתר ; civilengאתר )מקור: 
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 טיפוסית HDDמכונת קידוח :  17איור

 

 עבודותהלוח זמנים ומשך  

תחילת  :HDD -ה קידוחביצוע לו"ז עבודות  - 1/6098רשגז//31היתר בניה חי/ •

 )סיום חודשים שלושה עד ארבעהכב עבודות מוערך. משך 2018ספטמבר  עבודות

יצויין כי מדובר על חודשי חורף ויכול ויהיו תקופות בהם . (2019משוער פברואר 

 לא יהיה ניתן לבצע כלל עבודה בשטח.

מייד עם גמר  HDD -שילוב עבודות המאילוץ לוח הזמנים לביצוע העבודות מוכתב בעיקרו 

ך. וויתן ושימוש בתשתיות שירות ובשטחים שפותחו לשם כהסמוך של ל HDD -ביצוע ה

 2018ת סוף אוגוסט אלהיערך באתר כבר לקר ךמאילוץ זה עולה כי קבלן הביצוע צרי

 והתחלת הביצוע מייד עם קבלת ההיתר. 

עוד יצויין בעניין לוחות הזמנים, בתאום מול משרד האנרגיה, הועברה פנייה לנובל לא 

צה מ' מק 40 -וויתן בקטע של כלפרויקט ים את עבודת הנחת הצנרת במסגרת להשל

ולכיוון צפון. בקשה זו נועדה לאפשר לאנרג'יאן  2הקידוח האמור בצידו המזרחי של כביש 

לקו נתג"ז הקיים בשטח. עם  2ברצועה המאוד צרה בין כביש  HDD -לבצע קידוח ה



 

 

 פיתוח כריש תנין

לחציית  HDDקידוח  צנרת יבשתית – א1ס "תנ
 2מסילת הרכבת וכביש 

 
Doc. 
No. 

ISR-PER-003-EMMP-1A Rev. 3 

 

 

 page 39 of 129 

של כריש תנין,  HDDלא יהיה ניתן לבצע  ,השלמת קווי ליוויתן ברצועה זו, ככל הנראה

 .זה כמפורט בהיתר

 זמנים של כלל העבודות חוף והצנרת הימית בתחום הטריטוריאלי של ישראל. להלן לוח

לתרשים לוחות זמנים מפורט יותר ראה . PL-3 מופיע תחת עבודות HDD -מקטע ה

 בנספחים.

 

רישוי וביצועלוחות זמנים : 18 איור
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 על הסביבההשפעות הערכת  

ההשפעות הסביבתיות של מרכיבי ההקמה ופיתוח  פויומי ניתוח פרק זה כולל הערכות,

ן פעולות המזוהות כבעלות פוטנציאל הניתוח מתייחס לאותבחצייה היבשתית. השטח 

 .השפעה

תנין ממוקמים בסמוך לאתרי -בפרויקט כריש יבשתיתעבור החצייה השטחי ההתארגנות 

אסף בעבר עבור חברת נובל אנרג'י. בהתאם לכך, בפרק זה נעשה שימוש במידע אשר נ

 . חשוב לציין, כי כל המידע נבחן והותאם לעבודות(2)תנ"ס יבשתי  פרויקט לוויתן

 ., והמפורטות בתנ"ס זועבור פרויקט כריש תנין של חברת אנרג'יאן ישראלהמתוכננות 

 HDD –הטכנולוגיה המיטבית הזמינה -  BATבחירת  

)שימוש  BAT-את עקרון ה נבחר על מנת ליישם HDDביצוע העבודה באמצעות קידוח 

 בטכנולוגיה המיטבית הזמינה( ולמזער את ההשלכות הסביבתיות.

 ומסילת הרכבת.  2בפרוייקט נבחנו מספר טכנולוגיות לצורך ביצוע החצייה של כביש 

 הטכנולוגיות שנבחנו כללו:

 2לחציית מסילת הרכבת וכביש  AUGER BORINGקידוחים  2ביצוע  .1

 2לחציית כביש  AUGER BORINGת הרכבת וקידוח לחציי HDDביצוע קידוח  .2

 .2לחציית מסילת הרכבת וחציית כביש  HDDביצוע קידוח  .3

 

 AUGER BORINGקידוח  

לצורך ביצוע הקידוח נדרשת חפירה של פירי קידוח עד לעומק השרוול המושחל. במקרה 

 מטר 5ות היו לבצע חציות בעומקים של מעל ת בעלי התשתיות הנחצושירשבנדון ד

 . (כגון שקיעות)תחת לתשתיות לצורך מיזעור ההשפעות על התשתיות מ

 למ' ומעלה הינו חפירות המשתרעות ע 5משמעות הביצוע של פירי קידוח בעומק של 

גישה לציוד ואנשים לתוך הבורות.  וע"מ לאפשרשטחים גדולים לצורך מיקום המכונה  פני

נדרש  כן,-כמומטרים בלבד.  הקידוח מוגבל במרחק אותו הוא חוצה למספר עשרות
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פירים( לצורך השלמת החצייה המקומית של התשתיות בנוסף  4מספר רב של פירים )

 לחיבור הצנרת בחפירה פתוחה בין הפירים השונים להשלמת התוואי.

 HDDקידוח  

בנוסף נדרש  ,לצורך ביצוע הקידוח נדרש לבצע פיר מקומי )פיר כניסה ויציאה( בלבד

. הקידוח עצמו מבוצע ייה שבו נפרס הצינור ומרותך טרם ביצוע הקידוחתוואי באורך החצ

מפני הקרקע הקיימים ונדרשת הכנה מועטה של השטח )כגון מצעים( אשר ניתן לשקם 

אורך הקידוח כמעט ואינו מוגבל )גודל המכונה וקוטר הצינור הנמשך מכתיבים  בקלות.

 . את אורך הקידוח(

הפרה  נדרשת לאובשטחים שרובם מופרים בשלב זה  עבודה בשיטה זו מאפשרת עבודה

, ונעשה שימוש איננה מצריכה השפלת מים כן, שיטה זו-. כמושל שטחי מטע נוספים

 בבנטונייט שהינו חומר אינהרטי, לא רעיל, וניתן לשימוש חוזר במערכת מחזור פנימית.

 

עדיפה  , אשרHDDלאור המפורט לעיל, הוחלט לבצע את העבודה באמצעות קידוח 

 מבחינה הנדסית וסביבתית.

   איכות אוויר 

   פליטות הצפויותהפירוט  

 :מןכדלקלאוויר פליטות  עלולות להיגרם ,מתחמיםפעולות הפיתוח בבמהלך 

 אבק המתפזר בעת פעולות החפירה •

 אבק כתוצאה מנסיעת כלי רכב בדרכים לא סלולות •

 אבק המתפזר בעת העמסת עפר •

 והרכבים השונים, של כלי הצמ"ההמנועים  גזי פליטה מפעולת •

 .3.4.3סעיף ברשימת הכלים, מהם נובעת פליטה זו, מוצגים 
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 השפעה סביבתית 

מטרים  1,130-)כ דור מושבהוא ה יבשתיתה שטח העבודה בחצייהלהיישוב הקרוב ביותר 

 . צפונית מערבית(

וחות בעלות וכן בכמות פחותה יותר רטיים באזור הם מכיוון מערב נרכיבי הרוח הדומינ

 .19איורבמזרחי כפי שניתן לראות רכיב 

 

 שושנת רוחות, זיכרון יעקב :  19איור

 (נתוני איכות אוויר, המשרד להגנת הסביבה)מקור: 

צפויה  לבתי המגורים, ואופי הרוחות האזורי, שטחי ההתארגנותבין הרב  המרחקבשל 

 . הנוצר במהלך עבודות הפיתוחהאבק ממטרדי  ות השפעה מועטהלהי

, אבק ותסלול ןאינ כים. מאחר והדר2.3כי הגישה לשטחי ההתארגנות מוצגות בסעיף דר

 עלול להוות, במקרים מסוימים, גורם משפיע.  ים אלהבאזור רשייווצ

בה להלן הערכה כמותית לפי אופן החישוב המקובל בהוראות המשרד להגנת הסבי

הערכה זו מבוססת על מקדמי פליטה כתוצאה  ( ממחצבות.PRTRלרישום פליטות )

להלן ולמקדמי הפליטה  לנוסחהמנסיעת כלי רכב בדרכים לא סלולות, בהתאם 

יובהר כי בהוראות המשרד להגנת הסביבה לרישום פליטות  .3טבלה בהמפורטים 
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(PRTRממ ) חצבות לא קיימים מקדמי פליטה עבורPM2.5  אלא רק עבורPM10  ועבור

TSP .הערכת הפליטות בוצעה בהתאם . 

 

[Kg / Km of driving] b* (w/2.72) aEF = k * (s/12) 

 

 :כאשר

S –  בקרקע( מ"מ 0.075-0.002)אחוז חלקיקים בגודל סלטי 

W –  ( טון)משקל ממוצע של כלי הרכב 

 . סחה מפורטים בטבלה להלןבנו k,a,bהקבועים 

 

 ערכים לחישוב פליטה כתוצאה מנסיעה בדרכים לא סלולות :3טבלה 

 TSP PM10 יחידות קבוע

K 
 /ג "ק

 מ"ק
1.381 0.423 

A - 0.9 0.7 ללא 

B - 0.45 0.45 ללא 

 

 משאיות וכי משקל 8.5% של הוא בשיעור סלולה לא בדרך( s)הונח שאחוז הסילט 

 .טון כאשר הן ריקות 20-טון כאשר הן מלאות ו 60 העמוסות הוא ההובלה המובילות עפר

 

משאיות בשעה במשך  2קילומטר וצפויות לעבור בו בממוצע  2-אורך מסלול הנסיעה כ

 חודשים. 3-ימים בשבוע לכ 6שעות ביום,  10-כ

 

עילות למחצבות( י PRTRעל פי המשרד להגנת הסביבה )כפי שמופיע בהוראות ה

 .55%ההפחתה של הרטבת הקרקע פעמיים ביום היא 

 

בטבלה הבאה מופיעות הפליטות הצפויות לאחר שימוש באמצעי הפחתה ובלעדיהם. 

 קצב הפליטה הוא הערך הממוצע לשעות בהן מתקיימת הפעילות באתר:
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 CVS-פליטות אבק צפויות כתוצאה מנסיעה בדרך הגישה ל :4טבלה 

 

אף על פי שלא ניתן לבצע השוואה בין הפליטות לתקני פליטה )זאת מאחר שלא קיימים 

סוג זה(, ניתן לראות בטבלה לעיל כי סך הפליטה צפויה, תקני פליטה לפליטות שטח מ

 .PRTR-אפילו ללא אמצעי הפחתה, נמוך משמעותית מסף הדיווח ב

, יבוצע טיפול מונע אבק לדרכים, כמו כן המשאיות המובילות עפר יכוסו דרכי הגישהב

 .5ביריעות מתאימות. אמצעי ההפחתה מפורטים באופן מלא בפרק 

 

 חומר

מקדם פליטה 

(מ"ק/ג"ק)  

סה"כ פליטה 

(חודשים 3/ג"ק)  

קצב פליטה 

(שנייה/ג)  

קצב פליטה עם 

(שנייה/ג)הרטבה   

TSP 3.64 4728 6.06 2.73 

PM10 
1.04 1352 

 

1.73 0.78 
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 הרוגאולוגיהידרולוגיה והיד 

חברת י "ע נכתבח, ש/37של סביבת רצועת הפיתוח ע"פ תמ"א ההידרולוגי להן התיאור 

, מרחקים)התיאור הותאם . עבור פרויקט לוויתן אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה

 .תס הנוכחי"לתנ'( תרשימים וכו

 ןלהלמוצג ( 3/ב/34א "תמ)על רקע תשריט נחלים ופשטי הצפה  מתחמי התחנותמיקום 

 .2באיור 

מרחק ) 3ב//34תמ"א עורק ניקוז ראשי לפי , נמצא נחל דליהלחצייה היבשתית מדרום 

 (.מטרים 500-כשל 

 

החדרה , איגום -  4/ב/34 -תמ"א ו, נחלים וניקוז - 3/ב/34א "תמ:  20איור
 והגנה על מי תהום
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 ל דליהמקטעי נח:  21איור

 
 כושר ההולכה של עורקי הניקוז בסביבת התכנית

 
אינטרפולציה של ספיקות התכן בנחל דליה בתחנה ההידרומטרית מוצגת בטבלה 

 .הבאה

 אינטרפולציה של ספיקות התכן בנחל דליה :5טבלה  
 (#1)מקור: פרוייקט לוויתן, תנ"ס יבשתי 

 שם התחנה
 ומספרה

 ספיקת שיא
מירבית 
 מדודה

 (שניה/ק"מ)

 
 תאריך
 האירוע

ספיקת שיא מחושבת 
לפי פונקציית פרטו 
 בהסתברות נתונה

 (שניה/ק"מ)

 שנות
 מדידה

 4% א2% 1%

כביש  –נחל דליה 
, חיפה תל אביב

12140 
115 8.2.95 104 77 56 

1950-
2007 

 נחל דליה
 

 נחל דליה
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שלו גבוה  אפיק נחל דליה עבר הסדרה ובחישובים ראשונים נמצא כי כושר ההולכה
 (.6טבלה  ראה) %1מהספיקה המחושבת עבור הסתברות 

 ספיקות מחושבות לנחל דליה וכושר ההולכה של מקטעי הנחל: 6טבלה 
 (#1)מקור: פרוייקט לוויתן, תנ"ס יבשתי 

מספר 
 אקטע

מיקום לאורך 
 אהנחל

 אדרהתיאור ההס
כושר 
 הולכה

 (שניה/ק"מ)

ספיקה 
 במחושבת

 (שניה/ק"מ)

1% 2% 10% 

 1.68-1.78מ "ק 1קטע 
תעלה חצובה 

 בכורכר
130 

 120 תעלת עפר 2.04-2.76מ "ק 2קטע  34 77 104

 109 תעלת עפר 2.76-2.90מ "ק 3קטע 

 87 תעלת עפר 2.90-3.27מ "ק 4קטע 
 .1997אפריל , מ"נטיף מהנדסים יועצים בע-לביא", תחנות הדלק-נחל דליה קטע מעין צביהסדרת "מתוך תכנית פרסום א
הספיקות חושבו לפי פונקציית פרטו המוכללת עבור נתונים . בהוצאת רשות המים והשירות ההידרולוגי" 2006/07שנתון הידרולוגי לישראל "מתוך ב

 .1950-2007מהשנים 

 

 

 הסדרות בנחל דליהמקטעי :  22איור

 

 מעיינות
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 . היבשתיתהחצייה לפי מפות ניטור של השירות ההידרולוגי אין מעיינות מנוטרים בקרבת 

 

 גיאולוגיה-הידרו  

 גיאולוגי כללי-רקע הידרו

אקוות החוף  –המערכת ההידרולוגית של אזור החוף מורכבת משתי אקוות עיקריות 

שהינה חלק מאגן ירקון תנינים , ואקוות חבורת יהודה( ימכונה גם האקוויפר הפלייסטוקנ)

הרקע ההידרוגיאולוגי המובא בהמשך מבוסס על מסמך (. 2007, השירות ההידרולוגי)

 (. 2010מרץ ", ברן הנדסה ופרויקטים"ערוך על ידי חברת " )חלופות לתחנת קבלה"

 אקוות החוף

תצורת . רצנט-מגיל פלייסטוקן החתך הגיאולוגי של האקווה בנוי בעיקרו מתצורת פלשת

אבן חול גירית , חול)פלשת מורכבת משכבות בעלות מוליכות הידראולית גבוהה 

, במערב(. טיט וחמרה)ומשכבות בעלות מוליכות הידראולית בינונית ( וקונגלומרטים

שמחלקות את האקווה (, חרסית וחוואר)ניתן למצוא שכבות אטימות יותר , בקרבת החוף

 (.נהליחידות מש

מהוות את בסיס האקווה ואילו ( גיל ניאוגן)שכבות החרסית האטומות של חבורת סקיה 

 .פני השטח מהווים את גבולה העליון

ח גיאולוגי דוד "דו)מטרים מעל פני הים  5 –מפלס המים באזור תחנת חוף דור הינו כ 

 . (דוד

כגון משקעים  - אקוות החוף ניזונה ממילוי חוזר ישיר מפני השטח ממקורות טבעיים

כגון החדרות מבוקרות מחד ודליפה  -וממקורות מלאכותיים , וחלחול בנחלים ועורקי ניקוז

החשיפה הישירה של . של מערכות צריכה וביוב והשקיה חוזרת משטחי חקלאות מאידך

האקווה לפני השטח מגדילה את הסכנה לזיהום והמלחה של מי התהום ובהתאם 

 .הינה גבוההבכלולות אזור החוף הרגישות ההידרולוגית של 
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 Michelson, 1970מתוך  .תחנותהחתך גאולוגי באזור :  23איור

 Geological evaluation for a gas pipeline – near", דנקמפ' ר ש"ד: מקור)
Dor" , 2014ספטמבר). 

 אקוות חבורת יהודה

את בסיס האגן ומאופיינת בהרכב ליתולגי של מהווה ( קרטיקון תחתון)חבורת כורנוב 

 .קירטון וחול, גיר, פצלים

שמהווה למעשה את אקוות ( קרטיקון עליון)מעל חבורת כורנוב נמצאת חבורת יהודה 

-סנון)את גג האקוויפר בונה חבורת שפלה (. ומכאן שמה אקוות חבורת יהודה)האגן 

בקרבת חדרה מי . מטרים 600 –ל  300הבנויה מקירטון ומחוואר ועוביה נע בין ( איאוקן

. ומליחותם גבוהה מאד( י"ח מנא"דו( )מטרים 2,000 –כ )התהום נמצאים בעומק רב 

מונע כל קשר ומעבר מים ( מטרים 1,000-1,500עובי )הכיסוי העבה של שכבות אטימות 

שהסכנה לזיהום אקוות חבורת יהודה קטנה , מכאן. מאקוות חבורת יהודה לאקוות החוף

 . משמעותית לעומת הסכנה הקיימת למי התהום של אקוות החוף

 

 CVS תחנות 

 דור-PRMS-ו
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  דור-PRMS -החתך קידוח בקרבת :  24איור
 (2005ינואר , דוד דוד", חגית-סקר קרקע לצינור גז דור" קור:מ)

 

 קידוחים ורדיוסי מגן

ידוחים ורדיוסי לק מהמתחמיםהמרחק . קיימים קידוחי מים החצייה היבשתיתבסביבת 

ה אינ יבשתיתהחצייה הנראה כי , על פי נתונים אלו. להלן בטבלההמגן שלהם מוצגים 

ניתן לראות את קידוחי מי  25איורב בתחום רדיוסי המגן של קידוחים אלה.נמצאת 

 השתייה )רדיוס ג'( הקרובים למתחם העבודה.
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 : קידוחים ורדיוסי מגן בקרבת התחנות המתוכננות7טבלה 

שם 

 הקידוח
 *צ"נ

 רדיוס

 'מגן א

 (מטר)

 רדיוס

 'מגן ב

 (מטר)

 רדיוס

 'מגן ג

 (מטר)

מרחק 

מזערי 

מקידוח 

 (מטרים)

מרחק 

מזערי 

 רדיוס ג'מ

 (מטרים)

 – 1כרמל 

 התפלה

193250/

721500 
20 82 164 770 500 

 - 3כרמל 

 התפלה

193150/

721140 
20 82 164 1,060 890 

 1טירלי 
197967/

720687 
20 

לכיוון מזרח 

300 

לכיוון מערב 

578 

לכיוון מזרח 

300 

לכיוון 

מערב 

1,156 

4,655 3,600 

 5טירלי 
197862/

720445 
20 500 1,000 4,850 3,780 

 6טירלי 
197943/

720648 
20 

לכיוון מזרח 

300 

לכיוון מערב 

645 

לכיוון מזרח 

300 

לכיוון 

מערב 

1,290 

4,680 3,650 

מעין צבי 

3 

193100/

721000 
10 92 184 1,200 1,040 

 שפיה
196750/

721100 
20 548 1,096 3,450 2,500 

 1תות 
200590/

721930 
20 150 150 7,350 7,200 
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. תיתכן סטייה קלה בין מיקום הקידוח כפי שמופיע בטבלאות לבין מיקומו בפועל* 

 . חק הקובעים הם המרחקים בפועלהמיקום והמר

 

  : קידוחי מי שתייה הקרובים למתחם העבודות 25איור

 

 4ב//34תמ"א מי תהום לפי  –רגישות הידרולוגית 

העשרה והגנה על מי התהום , החדרה, בתכנית המתאר הארצית לאיגום מים עיליים
 :ות של מי תהוםמוגדרים ארבעה אזורי פגיע( 4ב//34תמ"א )
 

 פגיעות מי תהום גבוהה – 1'וא' א -

 פגיעות מי תהום בינונית –' ב -

 פגיעות מי תהום נמוכה –' ג -

 

 שטח החצייה היבשתית נמצאות באזור פגיעות גבוהה, א' ו- א'1 )ראה איור 20 לעיל(.
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  4ב//34תמ"א מתקני מים לפי 

 4ב//34תמ"א גדרים במ מהתכנית אין אתרים ומפעלי החדרה המו"ק 2ברדיוס שעד 
 (.לעיל 20ה איור רא)

 

 עורקי ניקוז בקרבת התכנית

, מוגדרת רצועת השפעה ברוחב 3ב//34בתכנית המתאר הארצית לנחלים ולניקוז תמ"א 

מטרים מכל צד של ציר העורק, עבור עורק ניקוז ראשי. המרחק המינימאלי בין  100של 

יכך, הצנרת המתוכננת ממוקמת מחוץ מטרים. לפ 400 -הצנרת הנו כ נחל דליה ותוואי

 .21איורבדליה, כפי שניתן לראות  לרצועת ההשפעה של נחל

 

 של העבודות המתוכננות תהשפעות הידרוגיאולוגי 

וביצוע קידוח  לפיתוח שטחי ההתארגנות ת עבודות עפרוכולל חצייה היבשתיתהעבודות 

HDD. אל זיהום מקורות המים מפעילות זו נמוך מאודפוטנצי. 

 

 היבשתיתבחצייה  אמצעים לניטור ומניעת הזיהום 

יינקטו אמצעים למניעת זיהום כמפורט  תיבשתיחצייה הבמהלך ההקמה, במקטע ה

 :להלן

עבודות ההכנה כוללות הבאת ציוד הקידוח לשטח ופריסת הציוד הנדרש. הואיל  •

להתקנת הקו  יבוצע שיקום של השטח, הפעולותולאחר סיום עבודות הקמת הקו 

 .לא צפויות להשפיע על המבנה הטופוגרפי והניקוזי של הסביבה

 סוללות הגנה וניקוזים זמנייםכגון אמצעים בבמהלך ביצוע העבודות יש לנקוט  •

מחוץ לתחום העבודות, אל תוך  למניעת כניסת נגר עילי שמקורו בעונה הגשומה

 וז.בהתאם להמלצת יועץ ניקת יבוצעו זהפעולו .תחום העבודות

במהלך כל הביצוע ינקטו כל האמצעים הנדרשים על מנת להימנע ממצבים של  •

מקורות המים בסביבת התכנית. בין היתר, תהיה הקפדה על מניעת דליפות  זיהום

ה שימוש במיכלי דלק זמניים, הם יותקנו בתוך צמ"ה, ובמידה ויהי דלקים מכלי

כן, שטח ההתארגנות יהיה ממוקם גבוה טופוגרפית מרום  ומאצרות תקניות. כמ

ושטחי ההתארגנות יתוכננו באופן שתימנע הצפה  פני מי תהום בתחום העבודות

  .שלהם באירועי נגר
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  חומ"ס 

הפעלת צורך יעשה שימוש בסולר לבאתר, וההקמה תארגנות העבודות הבמהלך 

 110%ו בתוך מאצרות תקניות בנפח מיכלי הסולר ימוקמתדלוק כלי העבודה. גנרטורים ו

 בחומרים מסוכנים. מגודל המיכל. לא יעשה שימוש נוסף 

 ועבודות עפר ניהול פסולת 

 פסולת  

העבודה של פרויקט  הפסולות אשר עתידות להיווצר כתוצאה מפיתוח השטח במתחמי

  ופסולת ביתית., הן פסולת בניין ושטחי ההתארגנות HDDה

סולת עשויים להיות: פסולת שהייתה מוטלת בשטח לפני מקורות פוטנציאלים של פ

אריזות קרטון ופלסטיק, חלקי חילוף למכונות העבודה, העלייה לקרקע, גזם שיחים, 

שאריות עץ מעבודות טפסנות, אריזות ופסולת ביתית כתוצאה מנוכחות  ,שונים םמיכלי

 עובדים בשטח.  

 .5ראה פרק  - הפסולת וצמצום הנחיות בעניין ניהול

 

 עפר 

 כחלק מעבודות פיתוח השטח, יבוצע מילוי ויישור של שטחי ההתארגנות. 

 .3.4.2ראה מאזן עפר בסעיף 

השפעות אלו  ,לייצר אבק ולהיות בעלת השפעה נופיתעלולה פעילות המילוי והחפירה 

 .בהתאמה( 4.6-ו 4.1נידונות בסעיפים הרלוונטיים )
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  רעש ותאורה 

 קריטריונים לבחינת הרעש  

קובעות את מפלסי הרעש  1990 - ן''התש(, רעש בלתי סביר)למניעת מפגעים התקנות 

משך , המרביים המותרים בתוך מבנים וזאת בהתאם לסוג המבנה ושימושי הקרקע

, מערכות מכאניות: התקנות חלות על מקורות רעש שונים כגון. הרעש ושעות היום

 . רכבים וכן פעילות כלים כבדים 25כלי רכב בחניונים מעל , מתקנים ופעילות עסקים

 

על פי התקנות מתוארים באזור מגורים  Leq  dB(A),מפלסי הרעש המותרים ביחידות 

בין )שעות בשעות היום  9 -לרעש הנמשך יותר מ dB(A) 50הנו –( לפי התקנות 'מבנה ב)

ב בשל .דקות בשעות הלילה 30לרעש הנמשך מעל  dB(A) 40  -ו( 22:00 -ל 6:00השעות 

, הנחיות לביצוע עבודות ה ויידרשהנוכחי, לא מתוכננות עבודות בשעות הלילה. במיד

  .5.5בלילה מופיעות בסעיף 

 

. כאשר החלונות לכיוון מקור הרעש פתוחים, המפלסים המותרים נקבעים בתוך המבנה

מפלסי הרעש המותרים מתייחסים לרעש הנובע מהמקור בלבד ללא תרומת רעש הרקע 

 .במקום

 

המפלסים המותרים , מקרה של רעשים התקפיים או רעשים בעלי טון בולט בספקטרוםב

 .מהמפלסים שבטבלה dB(A) 5 -פחותים ב 

 

רעש בלתי סביר )מפגעים  בתקנות למניעתעל כלי העבודה לעמוד ברמות הקבועות 

 - הנחיות לקביעת רעש בלתי סביר מאתרי בנייה. על פי 1979 -ט "התשל(, מציוד בנייה

ל של המשרד להגנת הסביבה. רעש בלתי סביר מאתרי בנייה, רעש "תוך חוזר מנכמ

בהתאם, .dB 20 בתוספת, במפלס שעולה על מה שהוגדר בתקנות רעש בלתי סביר

 70dBהקריטריון הקובע לרמות הרעש המותרות מעבודות ההקמה הוא מפלס כולל של 

 בשטח פתוח בסמוך לבתים מכלל פעילות אתר הבניה.
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 ור רעש הרקעתיא 

במטרה לאמוד את האקלים האקוסטי המאפיין את סביבת התכנית בכלל ואת הרעש 

במקבלי הרעש הפוטנציאלים בפרט, נערכו במסגרת תסקיר ההשפעה על הסביבה של 

ח מדידות רעש רקע במצב קיים באזור דור. בתרשימים ובטבלאות להלן מוצג /37תמ"א 

שהובאו בתסקיר. יובהר כי נקודות אלו מוצגות אך פירוט נקודות המדידה והממצאים כפי 

 ורק בכדי לאפיין את רמת רעש הרקע האופייני הקיים באזור.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תסקיר השפעה על מקור: מיקום מדידות רעש רקע באזור דור ):  26איור

 ח(/37הסביבה של תמ"א 

 

 

 

 

 - DR3מדידה ' נק
 בדור

 

 - DN1מדידה ' נק
 בגבול חלופת בדור

  - DN2 מדידה ' נק
 בגבול חלופת בדור

 

 

 - FR4מדידה ' נק
 בפורדיס
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תסקיר השפעה על מקור: ר )תוצאות מדידות רעש רקע באזור דו :8טבלה 

ח(/37הסביבה של תמ"א   

 חישוב מפלסי הרעש  

שיטת חישוב מפלסי הרעש היא חיבור לוגריתמי של רמות הרעש בהתאם לנוסחא 

 :הכללית הבאה

    

מאחר שמדובר במרחקים גדולים ניתן לייחס הרעש כאל מקור נקודתי. עפ"י נוסחת 

יך את מפלס הרעש ממקור נקודתי על פי פרופ' רוזנהויז לרעש סביבתי, ניתן להער

 הנוסחא הבאה:

LpI=Lw-20log(R)-8-Ac 

סימון 

נק' 

 המדידה

 מיקום

שווה  מפלס רעש

  dB-ערך, ב

 מקורות רעש עיקריים Aבשקלול 

שעות 

 יום

שעות 

 לילה

1-DN 

גבול מערבי 

של חלופת דור 

 צפון

53.2 46.7 

, 2תנועת כלי רכב בכביש 

 7011תנועת כלי רכב בכביש 

 בשעות הלילה רעש צרצרים

2-DN 

גבול מזרחי 

של חלופת דור 

 צפון

52.8 39.9 
  7011תנועת כלי רכב בכביש 

 שעות הלילה רעש צרצריםב

DR-3 43.0 45.9 מושב דור 

תנועת כלי רכב בכביש 

פנימי, מוזיקה מבית שכן, 

 פעמון רכבת

FR-4 56.6 59.4 פורדייס 

 4תנועת כלי רכב בכביש 

 תנועת כלי רכב בכביש פנימי

 שיחות מבתים קרובים
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 כאשר:

LpI- [ מפלס הרעש בנקודה במרחב כתוצאה מפעולת מקור יחידdB(A).] 

Lw- [ הספק המקורdB(A).] 

R- 'מרחק הנקודה מהמקור )מ(. 

Ac-[ הנחתה עודפתdB(A) נניח ,]Ac=0 לזה , ז"א כל הרעש הנוצר מחוץ למבנה זהה

 שבתוכו. 

 

 השפעת הרעש על הסביבה 

ורים בחוף גובתי מיבשתית המרחק המינימלי שנמדד ממתחמי ההתארגנות בחצייה ה

 במושב דור.מופיע סימון הבתים הקרובים  27איורב. מטר 1,130-דור הוא כ

 

 ם קרובים לאזורי הפעילות באזור דורמגורי:  27איור

בתי המגורים 

הקרובים ביותר 
 לחצייה יבשתית
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השפעת הרעש  –( HDD) 1צנרת יבשתית  -הערכת רמות הרעש   

 מהחצייה היבשתית

 

ורמות  2בטבלה להלן מוצגים כמות הכלים הנדרשת לחציית מסילת הרכבת וכביש 

מ', על פי מדידות שבוצעו באתרי עבודה  15 -במרחק של כ רעש של הכלים המרכזיים

 דומים: 

 חצייה יבשתית –מפלסי רעש מכלים עיקריים  :9לה טב

 מקורות רעש

 15מפלסי רעש במרחק 

)עבור כלי  dB(A),Leq  מ' 

 בודד(

מספר כלי עבודה 

 באתר

 1 90 מכונת קידוח

 1 82 משאבת בנטונייט

 1 85 מערבל בנטונייט

 4 81 מנוף

 1 80 מחפר

 1 81 גנרטור

 1 80 רכינה

 2 80 משאיות

 

 2מפלס הרעש הכולל המחושב מסכימת כלל המכונות יחדיו בעבודות חציית כביש 

 1,130-. בבתי המגורים במושב דור, המרוחקים כdB(A) 93.1-ומסילת הרכבת הוא כ

גם במקרה זה, רמת  dB(A) 18.9.הוא מטרים מאזור העבודות, מפלס הרעש שיתקבל 

צייה היבשתית, נמוכה באופן משמעותי מרעש הרעש הצפויה כתוצאה מעבודות הח

הרקע באזור ומרמות הרעש המותרות במגורים בשעות היום על פי התקנות למניעת 

 מפגעים.
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  שילוב ושיקום נופי  

תנין ממוקמים בסמוך לאתרי -בפרויקט כריש שטחי ההתארגנות עבור החצייה היבשתית

הנופית שנערכה עבור פרויקט  חברת נובל אנרג'י. בהתאם לכך נעשה שימוש בסקירה

 לוויתן. עדכון לסקירה הנופית בוצע ע"י חברת משה לנר אדריכלי נוף, וכלל סקירה

ולשטחים שנסקרו בעבר, תוך התייחסות לעבודות מורחבת לשטחים הנוספים לתנ"ס זו 

 המתבצעות כיום בשטח.

 תאור מצב קיים  

 :חטיבות הנוף בתחום האתר וסביבתו

מאופיין במבנה מורפולוגי יחודי המגדיר ומחלק את השטח  התנ"סנשוא מרחב השטח 

רצועת חוליות  –במקטע זה שני רכסים . לחטיבות נוף אורכיות הכוללות רכסים ומרזבות

להצגת הנושא אנו נעזר במפת יחידות הנוף ובתקציר של מכון  החוף ורכס הכורכר.

 . חטיבת חוף הכרמל, א"דש

 

 מכון דשא –חטיבות נוף :  28איור
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 : חטיבות הנוף הרלוונטיות

כלוא בין רכס הכורכר , המאופיין בטופוגרפיה שטוחה ונמוכהשטח – המרזבה .א

, חטיבת נוף זו מאופיינת בנופי מים כגון בריכות. 2' שעליו עובר כביש מס, ממזרח

 .ונתייםובנוף חקלאי של גידולים חקלאיים ע, מליחות אחו לח ובריכות דגים

 

הכורכר המזרחי רצועה מישורית רחבה זו משתרעת בין רכס  – מישור חוף הכרמל .ב

חטיבת נוף זו אף היא מרזבה ומאופיינת בנוף . למדרונות המערביים של הכרמל

  .בריכות דגים וחממות למיניהן, גידולי שדה ,פרדסים, חקלאי של מטעים

 

 

 ממצאים ארכיאולוגיים

י מבנים וכלים מתקופות היסטוריות שונות. להצגת הנושא במרחב השטח פזורים שריד

יועצים מרשות כן תושאלו ו ,באתר הסקר הארכיאולוגי של ישראל נעשה שימוש

 .העתיקות
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 חלק ממפת סקר ארכיאולוגי, רשות העתיקות:  29איור

 

ר רגנות הנמצא מערבית למסילת הרכבת נמצא בשטח של אתאשטח ההת •

 (.5930/0עתיקות מוכרז: מעין צבי )

' ח, טפת: שטח ההתארגנות המזרחי נמצא בשטח של אתר עתיקות מוכרז •

  (. 39285/0)מזרח 
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 אתרי טבע ונוף

אף . בתחום רצועת החוף והמרזבה נמצאים מספר אתרים בעלי ייחוד נופי או טבעי

 אינו נופל במתחמי העבודה, כמסומן בתרשים:  אחד מהם

 

 אתרי טבע ונוף באזור התכנית :30 איור

בסמוך לחוף הים של קיבוץ , מוזיאון לארכיאולוגיה ימית וסביבתית :מוזיאון המזגגה

און מוצגים ממצאים נבחרים מחפירות יבמוז. דור-ובמרחק הליכה קצרה מתל, נחשולים

 יבשה וים באזור.

שהוצף ברובו ונותרו ממנו הפסגות , מערבישריד מרכס הכורכר ה :שמורת איי חוף דור

בשמורה נכללים . הגבוהות בלבד כאיים מבודדים במרחק מאות מטרים מקו החוף הקיים

 .רגל-והם משמשים אתר קינון לעופות מים וביניהם שחפית ים ושחף צהוב, חמישה איים

 .איי החוף הם אחד המקומות האחרונים בישראל בהם גדל הצמח אוכם חופי
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מ ובסופו "ק 17אורכו , דליה דליה: נחל איתן, שזרימתו מתחילה בסמוך לקיבוץנחל 

זהו אחד הנחלים הראשיים  .מעגן מיכאל נשפך לים התיכון בקטע שבין קיבוץ דור לקיבוץ

 .הים התיכון לכיוון מערב אל מות מנשהר המנקזים את אזור

הכולל , צבי-ביצה ואפיק נחל בין בריכות הדגים של קיבוץ מעיין :שמורת שפך נחל דליה

(, דיפלה)ה משתרעת בחלקה הצפוני של ביצת נחל דליה השמור .נביעות מים טבעיות

 .בין עין טפת לשפך הנחל לים התיכון -ובחלקו התחתון של נחל דליה 

ז חוף כרמל "מועא, ג"כדוגמת רט)י גופים שונים "תוכניות  מקודמות ע :שבילי טיול

 ליצירת שבילי טיול באפניים וברגל העוברים לאורך החוף.( ת"וחמ

 

  תערכיות נופי

, ממוקמות עבודות החצייה היבשתיתהוכנה מפת ערכיות נופית למרחב השטח בו 

דירוג הערכיות  .כאמצעי וכמדד לרמת השימור הנדרשת בעת ביצוע עבודות פיתוח

תאי  34-הסביבה הקיימת חולקה ל .הנופית בפרק זה מתייחס לערכיות הסביבה הקיימת

לקבלת , כסית והשימושים שהוא מכילכך שכל תא שטח הינו הומוגני מבחינת הת, שטח

דרגות  5 שלכל אחד מהם, למדידת הערכיות הוגדרו ארבעה קריטריונים .מפת תאי שטח

י שקלול "ע קיבל ציון של ערכיות נופית כל תא שטח. של ערכיות, כמפורט בטבלה להלן

 .הציונים של תאי השטח התקבל ציון מוערך כללי של כל מרחב חטיבת הנוף

 

 קריטריונים להערכת ערכיות נופית :10טבלה 

 /קריטריון

 ערכיות

5 

 גבוהה

4  

 בינונית גבוהה

3  

 בינונית

2  

 בינונית נמוכה

1  

 נמוכה

מידת 

השתמרות 

השטח ביחס 

 לנוף הטבעי

נחל  -נופים טבעיים

, דיונות חול, וגדותיו

.רכס הכורכר  

דיונות מופרות 

, בור, חלקית

ל נח,  חורשה

.מופר  

, שדות -חקלאות

.מטעים  

דיונות מופרות 

עם צמחיה 

.פולשנית  

שטחים פתוחים 

, מופרים

מאגרי , מחצבות

, בריכות, מים

.חממות  

מתקני , בינוי

, תשתית בנויים

תעלות, דרכים  

 /נדירות 

מופע מיוחד 

 של נופים

רכס , דיונות חול

נחל איתן, כורכר  

, נחל אכזב

, יערות, חורשות

, יםשטחי בור ירוק

 חקלאות

שטחים פתוחים 

תעלות , מופרים

, מים פתוחות

, שטחים בנויים

שטחים פתוחים 

 מופרים

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%94_(%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9F_%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A0%D7%A9%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A0%D7%A9%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A0%D7%A9%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
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 /קריטריון

 ערכיות

5 

 גבוהה

4  

 בינונית גבוהה

3  

 בינונית

2  

 בינונית נמוכה

1  

 נמוכה

. דיונות מופרות

.בריכות דגים  

מאגרים , חממות

 פתוחים

רציפות 

בחטיבות 

 הנוף

תא שטח שיוצר 

רציפות של חטיבות 

הנוף עם תאים 

תאי שטח . סמוכים

.גדולים במיוחד  

תא שטח שיוצר 

רציפות מצומצמת 

 עם תאים סמוכים

תא שטח עם 

תכסית של 

אך ,חטיבת הנוף

קטן ובקצה 

או שהוא . הרצף

מוקף תאים 

.קוטעי רצף  

תא שטח פתוח 

. אך קוטע רצף

שימושו אינו )

מזוהה עם 

(חטיבת הנוף   

תא שטח קוטע 

רצף ומהווה 

.מחסום פיזי  

, עושר

ייחודיות 

וטבעיות 

 הצומח

, אזורי נחל וגדותיו

, צמחית חולות

.הכורכרצמחית   

, שטחי בור טבעי

מחצבות , חורשות

.משוקמות  

, חקלאות מטעים

מאגרים בשילוב 

שטחי בור עם 

.צמחיה פולשנית  

.חקלאות שדות  

 /בנויים  שטחים

שטחים פתוחים 

.מאגרים, מופרים  
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 טבלת ערכים משוקללים עבור כל יחידת נוף :11טבלה  

' יח' מס

 שטח
  סיכום תיאור

 'יח' מס

 שטח
 סיכום תיאור

 4 נחל דליה 24  3 גידולים חקלאים 1

 3 גידולים חקלאים 25  2 מאגרים 2

 1 כביש 26  5 רכס כורכר 3

 5 שטח טבעי 27  1 מאגר גז טמון 4

 3 מטע זיתים 28  1 מאגר מי ביוב 5

 5 שטח טבעי 29  2 גידולים חקלאים וחממות 6

7 
גידולים חקלאים על 

 בריכות
 3 גידולים חקלאים 30  3

 2 חממות 31  3 סבך טבעי 8

ברזל מסילת 9  3 גידולים חקלאים 32  1 

 3 גידולים חקלאים 33  4 שטח טבעי 10

 1 מסילת רכבת 34  3 מטע זיתים 11

2כביש  12  1     

     3 גידולים חקלאים 13

ש מעין צבי"מת 14  1     

     3 מטעים 15

     3 גידולים חקלאים 16

     5 חוף הים 17

     5 בריכה טבעית 18

חול טבעיותדיונות  19  5     

     2 בריכות דגים 20

     3 מטע זיתים 21

     3 גידולים חקלאיים 22

     1 שטח מופר ובנוי 23
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 מפת ערכיות נופית:  31איור
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 )תקריב( מפת ערכיות נופית:  32איור

 

 לסיכום, על פי בחינת הערכיות הנופית:

בשטחים  םממוקשטח ההתארגנות לקידוח האופקי, ממערב למסילת הרכבת,  •

 . בעלי ערכיות בינונית

עובר בתחום  2ה היבשתית בין מסילת הרכבת לכביש יתוואי הקידוח של החצי •

 . 2נמוכה המופרים ע"י הרכבת וכביש פית של מספר תאי שטח בעלי ערכיות נו

צא בשטחים בעלי ערכיות בינונית. נמ 2שטח ההתארגנות ממזרח לכביש מס'  •

בעל ערכיות נופית  קצהו המערבי של שטח ההתארגנות נמצא בשטח רכס כורכר

  מדובר בשטח מצומצם שהשטחים הסמוכים לו מופרים.גבוהה, אך 
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כננים לצורך הקמת החציות יהיו זמניים, לצורך יש לציין כי שטחי ההתארגנות המתו

העבודות בלבד. לאחר סיום העבודה ישוקם השטח הנפגע ויחזור לקדמותו על פי 

 הנחיות השיקום. 

 השפעה נופית 

 

 נצפות 

כפי  באופן זמני בלבד מהאגנים הויזאוליםנצפים  לחצייה היבשתיתשטחי ההתארגנות 

ום העבודה ישוקם השטח הנפגע ויחזור לקדמותו לאחר סי .אזרחי - 1שמפורטים בתנ"ס 

  .5.6ם המופיעות בסעיף על פי הנחיות השיקו

 

  ערכי טבע יבשתיים  

שיהווה את הבסיס , מצב אקולוגי יבשתי מתוך סקירתלהלן מוצגים עיקרי הממצאים 

 לעניין זה. השיקום והניטור , לפעולות צמצום הפגיעה

בסמוך לאתר חברת נובל אנרג'י,  םממוקתנין -ישפרויקט כר מתחם החצייה היבשתית של

בהתאם לכך נעשה שימוש בסקירה האקולוגית  ונמצא באותה מערכת אקולוגית.

ע"י חברת טנא, לאחרונה עדכון לסקירה האקולוגית בוצע  .שנערכה עבור פרויקט לוויתן

, ן()ראה להל ולשטחים שנסקרו בעבר וסקירה מורחבת לשטחים הנוספים לתנ"ס ז וכלל

סיור הסקירה התבססה על על מנת לוודא שלא חל כל שינוי במערכת האקולוגית. 

 .23.2.18-בוצע בשטח בתאריך הש

  :שני שלבי עבודהכללה שנערכה בעבר האקולוגית  סקירהה

שלב זה נערך במשך שנה שלמה וכלל סקר שטח לבחינת מאפייני הצומח : שלב ראשון

 . ומאפייני נציגי מחלקת העופות

סקר זה כלל בחינה . 2016במהלך חודש יוני  שבוצעסקר שטח מצומצם : ב שנישל

סקר זה נערך בין תחנת . כוללנית של מצאי הצומח המעוצה ומיני נציגי מחלקת העופות

  .ועד למחצבת עין אילה 2הממוקמת מערבית לכביש  CVS-ה
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 מאפייני המערכת האקולוגית

 ,Odem)ניתן למצוא שלוש מערכות אקולוגיות  ,דור-PRMS הבאזור שבין חוף דור לאזור 

 (:2001, אצל פרבולוצקי ופולק 1969

 

 .מערכת אקולוגית זו כוללת בתוכה את הישוב דור :מערכת אקולוגית עירונית

 

 -מערכת אקולוגית חקלאית זו מתחלקת לשתי תת מערכות :מערכת אקולוגית חקלאית

מערכת אקולוגית אקווטית המבוססת על שרידי בריכות דגים ושוליים של מערכת 

 .אקולוגית המבוססת על גידולי שדה וחממות

 

מערכת זו כוללת את השרידים של רכס הכורכר שלאורכו מערכת אקולוגית טבעית: 

האקולוגית באזור לא השתנו במהלך שנתיים מאז נערך מאפייני המערכת  . 2עובר כביש 

שנערך עבור  2016הסקר המקיף עבור חברת נובל אנרג'י. לכן, עיקרי הממצאים מסוף 

  .נובל אנרג'י רלוונטיים במקרה זה

 בשל צמידותן, מערכות אלו נמצאות ביחסי גומלין. 



 

 

 פיתוח כריש תנין

לחציית  HDDקידוח  צנרת יבשתית – א1ס "תנ
 2מסילת הרכבת וכביש 

 
Doc. 
No. 

ISR-PER-003-EMMP-1A Rev. 3 

 

 

 page 71 of 129 

 עופות  -מצב קיים  

עריך בסבירות גבוהה מאוד שאוכלוסיית מאחר והסקרים בוצעו לפני כשנה, ניתן לה

העופות וחברת העופות )מאסף של מינים החיים בצוותא באתר אקולוגי ומקיימים מידה 

 לא השתנו בצורה מהותית.  )זו או אחרת של יחסי גומלין

 

ותצפית ע עופות בשני בתי גידול עיקריים טיבו: כלל שני מרכיבים עיקרייםהעופות סקר 

כמו . כפי שניתן לראות בתרשימים הבאים בשישה בתי גידול Point Transectבאמצעות 

אשר ( ג"רט)לכתיבת דוח זה נוספו גם נתוני העופות שהתקבלו מרשות הטבע והגנים , כן

סקר זה נערך בין קו החוף לתחנת . ג ומתנדביהם"נאספו לאורך השנים על ידי עובדי רט

בסקר זה . 2016נערך ביוני שסקר השלמה מקוצר  -המתכונת השניה. דור-PRMS-ה

ועד למחצבת  2הממוקמת מזרחית לכביש  דור-PRMS-התחנת אזור מהנערכה סקירה של 

-PRMS-עד לתחנת הCVS -הינו מתחנת ה החלק הרלוונטי שנלקח עבור תנ"ס זו, עין אילה

 .דור

, מבוסס על סיור שטח באזור העבודות שנערך לתנ"ס זו עדכון ההתייחסות האקולוגית

 .23.2.18 -חברת טנא, בתאריך ה ע"י

ממוקמים  ההתארגנות בחצייה היבשתיתבחינת השטח ואזור העבודות מראה כי שטחי 

 נכללים באותם בתי גידול. ו ל אנרג'יבסמוך לאתרי חברת נוב

 

 ים. סקרה עיקרי ממצאי להלן
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 מיקום אתרי טיבוע:  33איור
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 מיקומם של בתי הגידול באזור הסקר השנתי:  34איור

 

 :הממצאים העיקריים

 

מכלל המינים המוכרים  31% -כ)באזור חוף דור ניתן לצפות בעושר רחב של מינים  •

 (. בארץ

מיכאל לחוף דור מעגן ניתן לומר שקיימת תנועת פרטים בין , לאור נתוני הטיבוע •

דבר המלמד על קשר בין בית הגידול (, טותם העדויות בסקר השנתי הן מועאגם )

 . הלח של חוף דור לבית הגידול הלח של מעגן מיכאל

ה את המשכו הכמעט רציף של בית ולאור נתוני הטיבוע ניתן לומר שחוף דור מהו •

 . הגידול הלח של אזור מעגן מיכאל
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מעגן מיכאל )לאור עושר המינים שנצפה בסקר ניתן לומר שבית הגידול הלח  •

לביצות , חלקי ולא מושלם, המבוסס על בריכות דגים מהווה תחליף( ף דורוחו

אשר היו מנת חלקו של בית גידול זה לפני ייבושן ואשר היוו מקור חיים לעושר רב 

 . של מינים ושפע רב של פרטים

באזור חוף דור לא נצפו מינים פולשים כדוגמת דררה או מיינה בתקופת הסקר  •

הימצאותם של מינים פולשים אלו . נות בסקר השלמהאך כן נצפו מיי, השנתי

המערכת האקולוגית , מלמד שההשקה בין המערכת האקולוגית הכפרית

גורמת להשפעות הדדיות בין מערכות , החקלאית והמערכת האקולוגית הטבעית

 .אלו

פעילותם של פרטים . נתוני הטיבוע מלמדים על שפע ועושר מינים מקננים באזור •

פרטים בוגרים המקננים באזור . ת באזור חוף דור לאורך כל השנהצעירים מתבצע

 .  חוף דור פעילים בין החודשים מרץ ליולי

ניתן להעריך שקיימת פילופטריות גבוהה של קניות החוזרות לקנן בבית הגידול  •

 .בחוף דור

  .ייחודי באזור מהוות בית גידול( 35איור)הקנים חישות  •

מין זה נמצא . של שרקרקים מצויים קיים אתר קינון( 37איור)הכורכר  סבאזור רכ •

  .בסכנת הכחדה

 

 



 

 

 פיתוח כריש תנין

לחציית  HDDקידוח  צנרת יבשתית – א1ס "תנ
 2מסילת הרכבת וכביש 

 
Doc. 
No. 

ISR-PER-003-EMMP-1A Rev. 3 

 

 

 page 75 of 129 

 

 סימון אזורי חישות הקנים :  35איור
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 ת הגידול הלחסימון אזור בי:  36איור
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 אתר מושבת השרקרק המצוי:  37איור

 

 

 



 

 

 פיתוח כריש תנין

לחציית  HDDקידוח  צנרת יבשתית – א1ס "תנ
 2מסילת הרכבת וכביש 

 
Doc. 
No. 

ISR-PER-003-EMMP-1A Rev. 3 

 

 

 page 78 of 129 

 צומח  -מצב קיים  

 טיפוסי צומח

אופיינו , כבר מחלוקה ראשונית זו. מספר טיפוסי צומח כלליים הוגדרו יםעל בסיס הסקר

 (. :12טבלה )מספר טיפוסי צומח להם ערכיות בוטנית גבוהה במיוחד 

 פירוט תצורת הצומח באזורים בעלי חשיבות בוטנית :12טבלה 

 הסיבות מיקום גיאוגרפי טיפוס צומח

בתת עשבוניים 

 רב שנתית
 2ממזרח לכביש 

בתה . בתה הינה תצורת צומח נדירה בארצנו

זו גדלה על שרידי רכס הכורכר המהווה בית 

בית גידול זה נחשב נדיר . דול ייחודיגי

 .בארצנו

בתת עשבוניים 

עם עצים 

 בודדים

 2ממזרח לכביש 

בתה . בתה הינה תצורת צומח נדירה בארצנו

זו גדלה על שרידי רכס הכורכר המהווה בית 

בית גידול זה נחשב נדיר . גידול ייחודי

 .בארצנו

 שיחייה פתוחה

 2ממערב לכביש 

ובחלק הדרומי של 

 הסקר אזור

הכורכר שיחייה זו גדלה על שרידי רכס 

בית גידול זה . המהווה בית גידול ייחודי

 .נחשב נדיר בארצנו

 חורש

מזרחית למושב דור 

כחלק ממחצבת 

 כורכר נטושה

חורש הינה תצורת הצומח האופיינית לאזור 

הים התיכוני. בחורש עושר מינים ושפע 

 פרטים רב. 

 

 

 ת המערבי שטח ההתארגנומאפייני אזור 

בתת  (.38איור) בתת עשבוניים רב שנתייםאזור זה נכלל תחת ההגדרה של תצורת צומח 

את בריכות הדגים אשר אינן נמצאות בשימוש,  מקיפיםהעשבוניים הרב שנתיים באזור 

עשבוניים הנ"ל אינה . בתת המוצפים במים חלקים מבריכות הדגיםבעונות הגשמים אך 

  .מגוונת ועושר המינים בה דל
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 שטח ההתארגנות המזרחי מאפייני אזור 

חקלאי  שטח (.39איורו 38איור) חקלאיכאזור  שהמוגדרבאזור  שטח ההתארגנות ממוקם

בתת ולתצורת הצומח של  2והוא נושק לרכס הכורכר עליו עובר כביש זה קטן בגודלו 

מגוונת ומיוחדת לאור התשתית הכורכרית עליה היא , תצורה זו םעשבוניים רב שנתיי

המזרחי הופך את אזור העבודות  צמחיית בתהלכן, השילוב של שרידי כורכר עם  .צומחת

 .לרגיש יותר מבחינה ההשפעות האפשריות על אזור זה

 

 

 מפת טיפוסי צומח:  38איור
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 אזורים חשובים לשימור בהם תצורות צומח ייחודיות:  39איור

 אתרים בוטניים

ו /אתר בוטני הוגדר ככל אתר בו יש צמח או. סומנו אתרים בוטנים, במהלך הסקרים

ההתייחסות הבוטנית היא ברמה בוטנית  ,זאת אומרת. תופעה בוטנית מיוחדת לאזור

 . אזורית ולא ארצית
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 מפת אתרים בוטניים על בסיס הסקר השנתי:  40איור
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 מינים פולשים

שאינו גדל בבית , צמח פולש הוא מין אשר הובא על ידי האדם במכוון או שלא במכוון

ביוטיים בסביבה אליה פלש -ביוטיים או האגידולו הטבעי וגורם נזק כלשהוא לגורמים ה

הגדרה נוספת הכוללת את המינים הפולשים היא (. Wilson, 2003; 2010, דרור-דופור)

צמח גר הוא מין הגדל באופן טבעי באזורים פיטוגיאוגרפיים אשר ישראל אינה ". מין גר"

שנים מהווה חלק מהם ונכנסו לרשימת הצמחייה הטבעית של ישראל במהלך המאה ה

קטגוריות  4 -ינים הפולשים קובצה לרמת הסכנה מהמ (.1987, בר שי וחובריו)האחרונות 

 . מוצג בטבלה הבאהשכפי 

 

פירוט רמת הסכנה האקולוגית של המינים הפולשים והמשמעות  :13טבלה 

 (2009, דרור-דופור)האקולוגית מכך 

 (#1תי )מקור: פרוייקט לוויתן, תנ"ס יבש

דרגת 

 האיום

 פירוט משמעות אקולוגית

, מינים אלו אינם רצויים 1

חדירתם -אך בשל אי

-לשטחים טבעיים ואי

יכולתם ליצור מבנים 

פוטנציאל , צפופים

הפגיעה שלהם מוגבל 

 מאוד

צמחים פולשים ללא תכונות אללופטיות או בעלי 

אשר יכולים לשנות את  תכונות אללופטיות 

 התנאים 

של הסביבה בצורה מוגבלת ביותר הפיזיים 

ואינם מסוגלים לפלוש לשטחים טבעיים לא 

 ואשר , מופרים

ברמה זו האיום . אינם יוצרים יחידות צפופות

האקולוגי לפי שעה נחשב מינימלי או ברמה 

 נקודתית בלבד

מינים אלו מצויים  2

 בשטחים 

אך העובדה , טבעיים

שהם אינם יוצרים מבנים 

ופן צפופים מקטינה בא

רמה זו מאפיינת את הצמחים הפולשים 

 יכולת : המשלבים את אחת משתי משתי תכונות

אללופטית או יכולת לשנות את התנאים הפיזיים 

 ויכולת לפלוש לשטחים , של הסביבה



 

 

 פיתוח כריש תנין

לחציית  HDDקידוח  צנרת יבשתית – א1ס "תנ
 2מסילת הרכבת וכביש 

 
Doc. 
No. 

ISR-PER-003-EMMP-1A Rev. 3 

 

 

 page 83 of 129 

דרגת 

 האיום

 פירוט משמעות אקולוגית

עצמת  משמעותי את 

פגיעתם במינים 

 המקומיים

אולם מינים מרמת איום זו . טבעיים לא מופרים

האיום , במקרה זה. ותאינם יוצרים יחידות צפופ

משמעותי יותר בכך שמינים מרמה זו יכולים 

, בתחרותם על המשאבים, להתחיל להוות עקה

, אולם. על מינים מקומיים בבית גידולם הטבעי

 האיום עדיין 

מבוקר מאחר שהוא מתבטא ברמה של הפרטים 

 .ולא של האוכלוסיות

מינים אלו אמנם לא  3

 חודרים 

, בקלות לשטחים טבעיים

אך יכולתם ליצור יחידות 

צפופות פוגעת במינים 

 המקומיים האחרים

רמה זו מאפיינת צמחים פולשים בעלי תכונות 

לשנות את התנאים הפיזיים  אללופטיות או יכולת

, והמסוגלים ליצור יחידות צפופות, של הסביבה

 אך לא 

במקרה זה הפגיעה במגוון . בשטחים טבעיים

 המינים 

השיקום של , ונוסף לכך המקומי גדולה יותר

. צפוי להיות קשה יותר, אם יתבצע, השטח הנגוע

עקב השפעת החומרים הכימיים , זאת

או , על ידי הפרטים הפולשים המשוחררים

 .כתוצאה משינוי אופי התנאים הפיזיים המקומיים

 מינים אלו מהווים את  4

הבעיה החמורה ביותר 

מאחר שהם חודרים 

 לשטחים טבעיים ויוצרים

 יחידות צפופות

זוהי רמת האיום האקולוגי הגבוהה ביותר והיא 

מאפיינת צמחים זרים המשלבים את שלושת 

מיני צמחים פולשים בעלי : הפרמטרים שנקבעו

או יכולת לשנות את התנאים  תכונות אללופטיות 

הפיזיים של הסביבה ומסוגלים לפלוש לשטחים 

. טבעיים לא מופרים וליצור יחידות צפופות

שטחים נגועים על ידי מינים בעלי רמת איום זו ב
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דרגת 

 האיום

 פירוט משמעות אקולוגית

אך ממושכת יותר  דרושה פעולת ממשק מידית

עד חזרת האיזון של המרכיבים הפיזיים של בית 

 הגידול הנגוע

 

 . ןללהבמפה כפי שמסומן  צ בהם נצפו מינים פולשים.במהלך הסיורים הרגליים סומנו נ

 

 (14בטבלה ים פולשים שנמצאו בסקר השנתי )מספור מפת מינ:  41איור
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פירוט המינים הפולשים שנצפו בסקר והתייחסות אקולוגית :14טבלה   

מספר 

בתרשים 

 לעיל

 התייחסות אקולוגית הערות פירוט

 קיקיון מצוי 1
נצפה בשטחים 

 מופרים

בעיקר . 4מתוך  3פולש בדרגת איום 

 .תי גידול לחיםכצמח חלוץ בב

2 
דטורה 

 זקופת פרי
 נצפתה בשדה מעובד

בעיקר . 4מתוך  3פולש בדרגת איום 

 .בבתי גידול לחים

3 
טיונית 

 החולות

לאורך כל החוף 

ולאורך כל בריכת 

הדגים המלאה 

 הגדולה הצפונית

בעיקר . 4מתוך  4פולש בדרגת איום 

 לאורך חוף הים ובבתי גידול לחים

4 
זיף נוצה 

 מחוספס
 לאורך פסי הרכבת

אך מתנהג כפולש לבתי גידול , צמח בר

 מופרים

5 
שיטה 

 כחלחלה

ממזרח  2 לצד כביש

 וכן במחצבה

, 4מתוך  4פולשת בישראל ברמת איום 

 בשטחים שלנו רק באיזורים מופרים

6 
חמנית 

 מצויה

צד מערבי של 

פרטים , הכביש

 .מעטים

 1977צמח גר בישראל משנת 

7 
זיף נוצה 

 מחוספס

, ורך כל הכבישלא

 לאורך פסי הרכבת

אך מתנהג כפולש לבתי גידול , צמח בר

 מופרים

8 
אסתר 

 מרצעני
 1960-פלש ב, צמח גר 2 לאורך כל כביש

9 
קייצת 

 מסולסלת
 4מתוך  3מין פולש בדרגת איום  2כל כביש לאורך 

10 
אזדרכת 

 מצויה

באזור המחצבה 

 המופרת
 4מתוך  1מין פולש בדרגה איום 
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מספר 

בתרשים 

 לעיל

 התייחסות אקולוגית הערות פירוט

 השיח טבק 11
באזור המחצבה 

 המופרת
 4מתוך  4מין פולש בדרגה איום 

 

 

 בעלי מעמד מיוחד צורות צומח

 הבתה

, ו בני שיח שגובהם כחצי מטר/היא תצורת צומח הנשלטת על ידי שיחים נמוכים או בתה

, ועל ידי גופים מסוימים גם כיום, בתות לא נחשבו בעבר. או שלטון של עשבוניים

התנועה בהם ברגל בדרך כלל , אין בהם עצים: הסיבות לכך רבות. אטרקטיביות לשימור

במסורת . עלות הכשרתן לפיתוח נמוכה, ולעומת זאת, ערכן למרעה מוגבל, קשה

בעקבות . הישראלית הפגיעה בעצים נחשבת קשה יותר מפגיעה בשיחים ובני שיח

, ייעור. מהירבקצב מצטמצמת , תצורת צומח הבתות במדינת ישראל, תפיסות אלה

בתי . חקלאות וכדומה הם חלק מהגורמים לצמצום שטחי הבתה בישראל, מרעה, פיתוח

גידול המאופיינים על ידי בתות מהווים חלק מהפסיפס האקולוגי ועליהם מבוססים לא 

צב יבשה : לדוגמה. מעט אורגניזמים להם הבתה מהווה בית גידול חשוב ולעתים בלעדי

גבתון שחור , סבכי ערבות, פפיון צהוב, פפיון הרים, נקודחומט , נחושית נחשונית, מצוי

שקדי )סמור וכן מספר מינים של עטלפי חרקים , שרקרק ירוק, שרקרק מצוי, ראש

 (.2012; בלנק, 2004, ואנגרט

 

  רכסי הכורכר

האזור המאוכלס ביותר בישראל שהיה ועודנו , פרושים לאורך מישור החוף רכסי הכורכר

וח נמרצים שקברו את מרבית שטחי הרכסים תחת מעטה הבינוי נתון לבינוי ופית

, התחרות הקשה על ייעודי הקרקע במישור החוף וכריית כורכר לצורכי בינוי. האינטנסיבי

והפיכתם למישארים של גבעות קטנות ומבודדות  רכסי הכורכרגרמו להרס ולקיטוע של 

שמירת הטבע הופנתה תחרות זו בצרוף העובדה שתשומת הלב ל. המוקפות בבינוי

יותר ופסחה במידה רבה על מישור החוף " אטרקטיביים"בראשונה לאזורים שנחשבו 
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שהיו כאן בעבר ניצל מהרס וזכה  מרכסי הכורכרהמאוכלס גרמו לכך שרק חלק מזערי 

והשטחים שנותרו ללא הגנה מתכסים , למעמד מוגן כשמורות טבע וגנים לאומיים

רכסי הכורכר , אולם. ועים וטרקטורונים הפוגעים בהםבאשפה ופסולת ומשמשים אופנ

בהם , הינם בית גידול עשיר מיוחד ורב ערך שמקיים עולם צומח עשיר הכולל מאות מינים

המצויים על סף הכחדה ועולם חי חשוב ומעניין שהכרסום " מינים אדומים"עשרות 

ריאות "וים גם איי הכורכר שנותרו בשטח המבונה מהו. והבידוד מאיימים על קיומם

 . לתושבי מישור החוף" ירוקות

 

מינים להם מעמד מיוחד כתוצאה  61מכל רשימת המינים שנמצאה באזור הסקר קיימים 

אנדמיות או כתוצאה מהחותם , שכיחות הימצאותם בארץ: מאחד מהגורמים הבאים

עקב יתכן מצב בו מין הוכנס לרשימה זו . מוגנים על פי החוק כפי שמוצג בטבלה הבאה

 .שני גורמים או שלושת הגורמים יחדיו, גורם אחד

 

 מינים בעלי מעמד מיוחד באזור הסקר :15טבלה 

 (#1)מקור: פרוייקט לוויתן, תנ"ס יבשתי 

 מוגן אנדמיות שכיחות שם המין שם בית הגידול

בית הגידול הלח סביב 

 בריכות הדגים
     נדיר למדי אספרג ארץ ישראל

 מוגן   מצוי לבנה רפואי בתת עשבוניים

 מוגן   מצוי שום גבוה בתת עשבוניים

   ישראל נדיר חוחן קרדני בתת עשבוניים

   ישראל נדיר חוחן קרדני בתת עשבוניים

     נדיר חוחן קרדני בתת עשבוניים

     נדיר חוחן קרדני בתת עשבוניים

 מוגן   נדיר למדי נרקיס סתוי בתת עשבוניים

     נדיר למדי נרקיס סתוי בתת עשבוניים

     נדיר מאוד בן חיטה קטוע בתת עשבוניים

 נפוץ עכנאי יהודה בתת עשבוניים
סוריה , ישראל

 ולבנון
  

 נפוץ עכנאי יהודה בתת עשבוניים
סוריה , ישראל

 ולבנון
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 מוגן אנדמיות שכיחות שם המין שם בית הגידול

 מוגן   נפוץ חצב מצוי בתת עשבוניים

 מוגן   נפוץ חצב מצוי בתת עשבוניים

 מוגן   נפוץ חצב מצוי בתת עשבוניים

 מוגן   נפוץ כלנית מצויה בתת עשבוניים

 מוגן   נפוץ כלנית מצויה בתת עשבוניים

 מוגן   נפוץ נורית אסיה בתת עשבוניים

 מוגן   נפוץ רקפת מצויה בתת עשבוניים

 תדיר איריס ארץ ישראלי בתת עשבוניים
סוריה , ישראל

 ולבנון
 מוגן

 תדיר איריס ארץ ישראלי עשבונייםבתת 
סוריה , ישראל

 ולבנון
 מוגן

 תדיר דל קרניים כרמלי בתת עשבוניים
סוריה , ישראל

 ולבנון
  

 תדיר דל קרניים כרמלי בתת עשבוניים
סוריה , ישראל

 ולבנון
  

 תדיר מררית החוף בתת עשבוניים
סוריה , ישראל

 ולבנון
  

 ןמוג   תדיר זית ארופי בתת עשבוניים

 מוגן   תדיר חרוב מצוי בתת עשבוניים

 מוגן   תדיר עדעד כחול בתת עשבוניים

 מוגן     .מ.דבורנית ב בתת עשבוניים

 מוגן   מצוי חבצלת החוף הרצועה הסטרילית

 מוגן   נדיר חרחבינה חופית הרצועה הסטרילית

     נדיר חרחבינה חופית הרצועה הסטרילית

 נפוץ יפוסביון  הרצועה הסטרילית
אנדמי לחופי 

 ישראל
  

 מוגן   נפוץ ישראלית-אלה ארץ חורש פתוח

 מוגן   נפוץ חצב מצוי חורש פתוח

 מוגן   נפוץ כלנית מצויה חורש פתוח

 תדיר מררית החוף חורש פתוח
סוריה , ישראל

 ולבנון
  

 מוגן   תדיר חרוב מצוי חורש פתוח
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 מוגן אנדמיות שכיחות שם המין שם בית הגידול

 מוגן   תדיר עדעד כחול חורש פתוח

 מוגן   מצוי שקד מצוי הכורכר הדרומימקטע 

     נדיר מאוד צורית בלוטית מקטע הכורכר הדרומי

 נפוץ שערור שעיר מקטע הכורכר הדרומי
סוריה , ישראל

 ולבנון
  

 מוגן   נפוץ חצב מצוי מקטע הכורכר הדרומי

 מוגן   נפוץ כלנית מצויה מקטע הכורכר הדרומי

 מוגן   נפוץ רקפת מצויה מקטע הכורכר הדרומי

 תדיר איריס ארץ ישראלי מקטע הכורכר הדרומי
סוריה , ישראל

 ולבנון
 מוגן

 תדיר איריס ארץ ישראלי מקטע הכורכר הדרומי
סוריה , ישראל

 ולבנון
 מוגן

 מוגן   תדיר עדעד כחול מקטע הכורכר הדרומי

 מוגן   מצוי עכובית הגלגל מקטע הכורכר הצפוני

 מוגן   נדיר למדי יס סתוינרק מקטע הכורכר הצפוני

     נדיר למדי נרקיס סתוי מקטע הכורכר הצפוני

     נדיר מאוד צורית בלוטית מקטע הכורכר הצפוני

 נפוץ עכנאי יהודה מקטע הכורכר הצפוני
סוריה , ישראל

 ולבנון
  

 מוגן   נפוץ חצב מצוי מקטע הכורכר הצפוני

 ןמוג   נפוץ חצב מצוי מקטע הכורכר הצפוני

 מוגן   נפוץ כלנית מצויה מקטע הכורכר הצפוני

 מוגן   נפוץ רקפת מצויה מקטע הכורכר הצפוני

 תדיר ישראלי-איריס ארץ מקטע הכורכר הצפוני
סוריה , ישראל

 ולבנון
 מוגן

 תדיר ישראלי-איריס ארץ מקטע הכורכר הצפוני
סוריה , ישראל

 ולבנון
 מוגן

 ירתד מררית החוף מקטע הכורכר הצפוני
סוריה , ישראל

 ולבנון
  

 מוגן     .מ.דבורנית ב מקטע הכורכר הצפוני

 מוגן     .מ.דבורנית ב מקטע הכורכר הצפוני
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 עופות  -השפעות פוטנציאליות  

 

כושר התעופה של העופות מאפשר להם להימנע מהימצאות בשטח בעת ביצוע העבודות 

לים להיפגע מהעבודות המתוכננות רק קבוצת המינים המקננים יכו, למעשה. המתוכננות

הפרטים הבוגרים המקננים באזור חוף דור עושים זאת בין החודשים . בצורה רבה יותר

יחד עם זאת פרטים צעירים של מינים יציבים נצפים לאורך כל השנה באזור . מרץ ליולי

גם אלא , לא רק מינים יציבים צעירים מנצלים את אזור חוף דור כבית גידול. חוף דור

עבודות אשר . פרטים צעירים של מינים חורפים וחולפים מנצלים את חוף דור כבית גידול

 .יתקיימו מחוץ לעונת הקינון ישפיעו בצורה מועטה גם על המינים המקננים

  

 : השפעה על עופות באזור שטחי ההתארגנות

ח המאפיין העיקרי של סביבת שטח ההתארגנות המערבי הם חישות קנים המהווה שט

ניתן להעריך בסבירות גבוהה שפגיעה אקולוגית שתתרחש בבית הגידול . קינון לעופות

תשתקם בצורה עצמאית עקב המאפיינים האקולוגיים של מין זה ולא יהיה צורך לערוך 

 .שום פעילות שיקום

מטרים  500-המרוחק כ, בית הגידול הלח. לעופות יכולת שמיעה וראיה טובות מאד

ניתן להעריך , אי לכך. מהווה אזור קינון למחלקת העופות, מערבימשטח ההתארגנות ה

הערכה היא . שפעילות של נציגי מחלקת העופות בבית הגידול הלח תפגע באופן חלקי

בעיקר , שהמינים להם בית הגידול הלח מהווה בית גידול ימצאו אתרים חליפיים בסביבה

בבית הגידול הדרומי יווצר , בהתאם. לכיוון דרום לכיוון בית הגידול הלח של מעגן מיכאל

דבר אשר כנראה ישפיע באופן , לחץ גדול יותר כתוצאה מתחרות בין מינית ותוך מינית

 .על יכולת השרידה של הפרטים  מסוים וזמני

  

 מינים בסכנת הכחדה

מינים אלו שייכים למגוון סדרות . של סיכון תועדו במהלך הסקר שונות ותבדרגמינים 

צוינה גם הערכה של הפגיעה האפשרית בכל מין עקב יישום טבלה להלן ב. ומשפחות

הערכה זו התבססה על בחינת הגורמים אשר מפורסמים בספר האדום של . התכנית

החולייתנים בישראל ואשר גרמו לכך שמין זה או אחר כלול ברשימת של המינים 

איכותנית  נערכה ההערכה, לאחר בחינת הגורמים הללו. הנמצאים בסכנת הכחדה
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בספר האדום המפורטים בלבד למצב בבית הגידול כיום תוך בחינת כל אחד מהגורמים 

 (. לדוגמה גודל אוכלוסייה)

הערכה גבוהה נתנה כאשר גורמי הסיכון עדיין קיימים והמין מאוים מגורמים אלו 

למין בית גידול מצומצם וחוף דור הוא אחד מהם וגודל (, לדוגמה הפרעה בקינון)

 . לוסייתו קטןאוכ

ערכה נמוכה נתנה כאשר בית הגידול של המין אינו ייחודי לחוף דור או כאשר ה

 . האוכלוסייה של המין גדולה מאוד

 .מובאות המלצות למזעור ההשפעה של יישום הפרויקט על כל מין 5בפרק 

 

 באזור הערכה של ההשפעה האפשרית על עופות בסכנת הכחדה :16טבלה 

 (#1)מקור: פרוייקט לוויתן, תנ"ס יבשתי 

 שם המין
סטטוס 

 שמירת טבע

סיבות לסטטוס 

 שמירת טבע

בית הגידול בו 

 נצפה המין

השפעת פעילות 

 שטחי ההתארגנותב

חופמי 

 אלכסנדרי

בסכנת הכחדה 

 חמורה

, זהום חופים ונחלים

, צמצום אזורי הקינון

הפרעה במהלך עונת 

 הקינון

 חוף ים

ת לאור העובדה בינוני

ששטח ההתארגנות 

המערבי נמצא בקרבת 

 בית הגידול הלח

 חרגולן זמירי
בסכנת הכחדה 

 חמורה

צמצום בתי הגידול 

 הלחים
 בית גידול לח

בינונית לאור העובדה 

ששטח ההתארגנות 

 המערבי נמצא בקרבת

 בבית הגידול הלח

עיט 

 צפרדעים

 

 עתידו בסכנה

פגיעה , צייד, הרעלה

, הלחיםבבתי הגידול 

 התחשמלות

 בכל האזור 

נמוכה לאור העובדה 

שהאזור מהווה אזור 

 שיחור מזון

קנית 

 אירופית

בסכנת הכחדה 

 חמורה

צמצום בתי הגידול 

 הלחים
 בית גידול לח

בינונית לאור העובדה 

ששטח ההתארגנות 

 גובל בבית הגידול הלח

 עתידו בסכנה שרקרק מצוי

הרס שטחי הבתה 

, הרעלות, והשיחיות

 ס מושבות קינוןהר

 חורש

נמוכה לאור העובדה 

שהאזור מהווה אזור 

 שיחור מזון
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 שם המין
סטטוס 

 שמירת טבע

סיבות לסטטוס 

 שמירת טבע

בית הגידול בו 

 נצפה המין

השפעת פעילות 

 שטחי ההתארגנותב

 אנפה אפורה
נכחד באזורנו 

 כמקנן

פגיעה בבתי הגידול 

 הלחים והרעלות

 /בית גידול לח 

 חוף הים

נמוכה לאור העובדה 

 נמצא בקרבתשהאזור 

 בבית הגידול הלח

קוקיה 

 אירופית
 חורש הרס בתי גידול בסיכון נמוך

לאור ( אם בכלל) נמוכה

העובדה שהאזור אינו 

מהווה בית גידול עיקרי 

 של מין זה

 בסיכון נמוך שחפית ים
הרס , טריפה, זיהום

 בתי גידול
 חוף הים

בינונית לאור העובדה 

 ששטח ההתארגנות

 נמצא בקרבת המערבי

 בבית הגידול הלח
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 צומח -השפעות פוטנציאליות  

, בתההובאזורי  כרררכס הכו ית נמצא בקרבתשטח ההתארגנות המזרחי לחצייה היבשת

הם בית גידול ותצורת צומח נדירים בישראל ועל  אזורים אלו כפי שפורט במצב הקיים,

 כן יש להמנע ככל האפשר בפגיעה כזו או אחרת בבית הגידול ובתצורת הצומח. 

עיקר ההשפעה העתידית יכולה להיות התבססות של מינים פולשים כתוצאה מעבודות 

ילוי העפר. התבססות מינים פולשים יכולה להביא לפגיעה בבית הגידול ובאופי תצורת מ

 .6הצומח של הבתה. על מנת למנוע פגיעה בהם ייושמו ההנחיות המפורטות בפרק 

 

 שיקום בתי גידול טבעי 

טבלה דור מפורטים ב-PRMSבתי הגידול הטבעיים הקיימים באזור בין חוף הים לתחנת 

 ככל הניתןהארצית. יש להימנע  מיוחדים ברמה שלושה מתוך ארבעת בתי גידול אלו. 17

באזורים אלו  פעילות הנדסית בשלושת האזורים המיוחדים. מניעת פעילות הנדסיתמ

  מיתרת את הצורך בשיקומם של בתי גידול אלו.

 

דור )כולל פעולות -PRMSאזור החוף לתחנת  בתי הגידול בין פירוט: 17טבלה 

 השיקום המוצעות(

מספר 

בית 

 גידול

 פעולות שיקום מוצעות שם

אין צורך  –הים  באזור חוף שלא מתוכננות עבודותלאור העובדה  האזור החופי 1

 בפעולות שיקום.

חישות הקנים  2

מערבית 

 2לכביש 

 נתי המתרבה בצורההקנה המצוי הינו צמח עשבוני רב ש

וגטטיבית. לקנה המצוי יכולת התרבות מהירה לכן אין צורך 

רק בהחזרת הטופוגרפיה הנוכחית.  בפעילות שיקום הצומח, אלא

 כמו כן, אין לעודד צמחיה באזור זה.

לצורך צמצום הפגיעה ברכס הכורכר מבוצעת חציית התשתיות  רכס הכורכר 3

 ת הפגיעה הנופיתאשר יצמצם משמעותית א HDDבקידוח 
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מספר 

בית 

 גידול

 פעולות שיקום מוצעות שם

לצורך צמצום הפגיעה בבתה העשבונית מבוצעת חציית התשתיות  בתה עשבונית 4

 אשר יצמצם משמעותית את הפגיעה הנופית HDDבקידוח 

 

 מינים פולשים

ר הובא צמח פולש הוא מין אש(. 18טבלה באזור התכנית נמצאו מספר מינים פולשים )

 האדם במכוון או שלא במכוון, שאינו גדל בבית גידולו הטבעי וגורם נזק לגורמים על ידי

הגדרה (. Wilson, 2003 ;2010דרור, -ביוטיים בסביבה אליה פלש )דופור-הביוטיים או הא

צמח גר: מין הגדל באופן טבעי באזורים ". מין גר" נוספת הכוללת מינים פולשים היא

ישראל אינה מהווה חלק מהם ונכנסו לרשימת הצמחייה הטבעית  אשר פיטוגיאוגרפיים

 (.1987האחרונות בר שי וחובריו,  של ישראל במהלך המאה השנים

 פירוט המינים הפולשים ודרך הטיפול בהם: 18טבלה 

 אופן ההשפעה פירוט

 מקור אפשריים טיפולים

עקירה 
של 

פרטים 
 צעירים

כריתה 
ל ש

פרטים 
 בוגרים

טיפול 
 כימי

טיפול 
  ביולוגי

 קיקיון מצוי
דחיקה תחרותית של 

מקומיים  מינים
 )עומדים צפופים(

+ - + -  

דטורה 
 זקופת פרי

דחיקה תחרותית של 
מקומיים  מינים

)עומדים צפופים( 
 כולל אללופתיה

דופור - + -+/ +
-

דרור, 
2010 

טיונית 
 החולות

דחיקה תחרותית של 
ומיים מק מינים

)עומדים צפופים(, 
  שינוי בית הגידול,

דופור - + - +
-

דרור, 
2010 

שיטה 
 כחלחלה

דחיקה תחרותית של 
מקומיים  מינים

)עומדים צפופים(, 
שינוי מאזני חנקן 

בקרקע, שינוי בית 

- - + -  
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 אופן ההשפעה פירוט

 מקור אפשריים טיפולים

עקירה 
של 

פרטים 
 צעירים

כריתה 
ל ש

פרטים 
 בוגרים

טיפול 
 כימי

טיפול 
  ביולוגי

 הגידול והגברת
 שריפות

קייצת 
 מסולסלת

דחיקה תחרותית של 
מקומיים  מינים

 )עומדים צפופים(

+ + /+- -  

אזדרכת 
 מצויה

דחיקה תחרותית של 
מקומיים  מינים

  )עומדים צפופים(

דופור - + - +
-

דרור, 
2010 

 טבק השיח

דחיקה תחרותית של 
מקומיים  מינים

)עומדים צפופים( 
 כולל אללופתיה

דופור - + - +
-

דרור, 
2010 

אסתר 
 מרצעני

כמינים פולשים ( 2010דרור ) -שהמינים לא מוגדרים על ידי דופור כיוון
 הטיפול האפשריים אין התייחסות לדרכי

שעטת 
 המסוכות

חמנית 
 מצויה

זיף נוצה 
 מחוספס

 

 פעולות מקדימות

ע"פ הנחיות נוהל "טיפול בצמחים פולשים תחילת העבודות  מניעתי טרםיש לבצע טיפול 

הטיפול  מטרה שלה .( המצורף כנספח2012ומתפרצים בעבודות תשתית" של הרט"ג )יוני 

או מבנק  באופן וגטטיבימינים פולשים  והיתפשטות של המקדים היא להקטין סיכוי להתחדשות

 . שנמצא בקרקעהזרעים 

טיפול בקרקע וטיפול , טיפול במינים פולשים הוא שילוב של טיפול ישיר בצמחים פולשים

ים פולשים "טיפול בצמחפרוט הפעולות הנדרשות מפורטות בהרחבה בנוהל . בצמחייה סובבת

 .(2012ומתפרצים בעבודות תשתית" של הרט"ג )יוני 

 .שימוש בקרקע של החפירה בשיקום .1
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 .טיפול בצמחים פולשים הקיימים בשטח העבודות .2

 טיפול בשטח אחרי סיום עבודותותחילת העבודות  מניעתי טרםיש לבצע טיפול  .3

התאמה להרכב וב שהופרעו שיקום הצומח הטבעי יבוצע רק באתרים •

 .עבודותלפני תחילת ה באתר שהיה קייםח הצומ

בשטחים בהם לא נמצאו מינים פולשים לפני תחילת העבודה או נמצאו  •

יש לסלק  או זרים כאשר יתגלו נבטים של מינים פולשים, פריטים בודדים

 .אותם בשיטה מתאימה באופן מיידי

טיפול בשטח אחרי סיום עבודות צריך להימשך מספר שנים ובתכיפות  •

במקרה מיטבי עד שהצמחים המקומיים יכסו את פני השטח  – גבוהה

 (.שנים 5לפחות )

 :שיטות הדברה של מינים פולשים

היא דורשת ידע על תכונותיו . הדברה של מינים פולשים היא משימה קשה ומורכבת

הכרות עם בית גידול ספציפי בו מתכוונים , מין ספציפיכל ביולוגיות ופיזיולוגיות של 

 .יחסות להגבלות הנובעות מרגישות השטח והאורגניזמים החיים בוהתי, לטפל

 :באופן כללי אפשר לחלק שיטות הדברה לארבע קבוצות

 .טיפול ידני .1

 .טיפול מכאני .2

 (.חיטוי ושריפה –טרמית )טיפול פיזי  .3

 (.ריסוס והזרקה)טיפול כימי  .4

 .העדיפות היא לטיפול בשלב הנביטה עד לפריחה, ככלל

 :שנמדדים בארבעה מישורים עיקריים, נות וחסרונותלכל שיטה יש יתרו

 .מין נגדו הפעולה מכוונתהיעילות השיטה כנגד  .1

 (.רמת נזק לאורגניזמים אחרים)סלקטיביות של השיטה  .2

 .זמן נדרש להשלמת טיפול .3
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 .עלות השיטה .4

. אינה אפקטיבית באופן מוחלטלכל מין ומין קיימות מספר שיטות הדברה ואף אחת 

ניתן לקוות כי וולמי באיתור פתרונות יעילים להדברת המינים הפולשים מושקע מאמץ ע

 . בעתיד ימצאו פתרונות הולמים לבעיה זו

קיימת חשיבות לתיאום הטיפול במינים הפולשים עם רשות הטבע והגנים והמשרד 

 .כדי למנוע פגיעה מיותרת בערכי טבע ובתי גידול להגנת הסביבה 

 :טיפול לאחר ההתפרצות

למנוע התבססות של מיני צומח פולשים ומיני צומח מתפרצים. תקופתי רוך ניטור יש לע

"טיפול בצמחים פולשים כמפורט בנוהל יש לנקוט בפעולות  במידה וימצאו מינים פולשים

 .(2012ומתפרצים בעבודות תשתית" של הרט"ג )יוני 

כמו . פולשיםמינים ולחדירת פגיעה בקרום הקרקע  הגורמים ,הדיקורים יש לצמצם את

 .יש להתמקד בטיפול הידני בתקופת הנביטה של הצמח, כן

פעולות  לכן. הסיכוי למגרם נמוך והעלויות גבוהות, לאחר התבססותם של מינים פולשים

 : המנע הבאות הינן חיוניות

מניעת יישום של מצעים המובאים מאתרים שונים בארץ לאזור העבודה או העתקת  •

  בתוואי העבודה.חומרי מצע מאתר למשנהו 

 . יש לסנן את החול המובא כמצע מילוי על מנת להרחיק את זרעי המינים הפולשים •

 . זרים אין לשתול מינים פולשים או מינים  •

במידה ונוצרו אזורי עבודה של חומר מיובא מאזורים אחרים יש לרססם בחומר  •

ורך מפרט טכני לטיפול בעצים פולשים לא"על פי פרוטוקול )מונע נביטה 

ולפזר מעל את שאריות העפר ( ר זאן מארק דופור דרור"שנכתב על ידי ד" תשתיות

 .יש לפעול על מנת להחזיר את טופוגרפיית האזור לצורתה המקורית. המקומי

 

 גאופיטים

בישראל רוב . הגאופיט הינו צמח בעל איבר אגירה מעובה הנמצא מתחת לפני הקרקע

כך שהשורש , נת הקיץ היבשה ומסירים את העלווהמיני הגאופיטים נכנסים לתרדמה בעו
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כל התכונות הללו מאפשרות את העתקתו ואחסונו של . נותר חבוי תחת פני הקרקע

 .הצמח באופן פשוט יחסית

 . רוב הגאופיטים מתחילים ללבלב עם תחילת הגשמים ונובלים בתחילת הקיץ

ה אבל לפני איסוף אופטימלי של גאופיטים מתבצע לאחר שנעשתה רוב ההטמע

לכל מין עונת גידול . שהעלים נובלים לחלוטין על מנת שניתן יהיה לאתר את הצמח

 .שונה במקצת אולם ניתן לומר שבין סוף פברואר לסוף אפריל ניתן לאתר את רוב המינים

הוצאת הגאופיטים נעשית לרוב באופן ידני עם מכוש על ידי אנשים מקצועיים המכירים 

כגון עומק הבצל או הפקעת והדרך המתאימה להוציאם , מיןאת תכונותיו של כל 

 .מהקרקע שלמים וללא פצעים

מ בארגזים מאווררים במקום קריר "ס 20ניתן לאחסן את הגאופיטים בשכבה של כ 

סון ממושך יותר יש חאם יש צורך בא. ומאוורר עד לפני מועד לבלובם בעונה הבאה

 . לשתול אותם בחלקות שימור מתאימות

מועד . כלומר לפני הגשמים, שתילת גאופיטים אופטימלי חל לפני תחילת הלבלוב מועד

י ניצול מרבי הן של חומרי האגירה של הפקעת והן של כמויות "זה מבטיח קליטה טובה ע

 . המשקעים

השתילה נעשית באופן ידני על ידי אנשים מקצועיים המכירים את הדרישות של כל מין 

יש להדק היטב את הקרקע לאחר השתילה על מנת . בקרקעלגבי עומק ומיצוב הפקעת 

 .שלא יוותרו כיסי אויר

מאופיינים במספר פרמטרים המייתרים את איסוף  HDD-שטחי ההתארגנות לקידוח ה

 הגאופיטים:

ניתן לראות כפי שיבשה בריכת דגים ך תושטח ההתארגנות המערבי ממוקם ב (1

 גאופיטים. שטח מופר ואין זה סביר למצוא בוה. 10באיור 

שטח ההתארגנות המזרחי ממוקם בשטחים חקלאיים ושטחים אשר מופרים על  (2

. גם בשטח זה לא סביר שימצאו יקט לויתןורלשם הקמת פ ידי חברת נובל אנרג'י

 .(13)ראה איור  גאופיטים

עם זאת, צידו המערבי של שטח ההתארגנות המזרחי נמצא ברכס כורכר והם בעלי 

ייתכן וימצאו ברכסים אלה גאופיטים. אי לכך, המלצתינו,  ערכיות נופית גבוהה.

)ראה איור  מרכס זהלאסוף גאופיטים לפעול על מנת במקביל לתחילת העבודות, 

13.) 
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מאחר שברוב הפרויקטים בהם נדרשת העתקת גאופיטים קיימים בדרך כלל אילוצים 

ראש על מנת לנסות לא תמיד ניתן ליישם את ההמלצות במלואן אך רצוי לתכנן מ, שונים

 .להתקרב לכך
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  סיכונים גיאולוגיים וסייסמיים  

חות והפרסומים הנוגעים למבנה הגיאולוגי באזור תוואי הצנרת "בהסתמך על מכלול הדו

כי הערכות הסיכונים הגיאולוגיים וסיסמיים שבוצעו במסגרת אישור החלקים  ניתן להסיק

תקפים במלואם לטובת אישור ( #2תי ס יבש"תנ)התואמים בתוואי הצנרת של לוויתן 

 החצייה היבשתית מהסיבות הבאות: ס של תוואי הצנרת של כריש במקטע"התנ

 :חציית אזורי סיכון גיאולוגי ממוקדים .1

, שגיא וחובריו)במפת העתקים פעילים וחשודים כפעילים של המכון הגיאולוגי לישראל 

החזית . מתוואי הצנרות<  קמ 15לא מסומן כול העתק החשוד כפעיל בטווח ( 2017

; 1974, ביין)ולא תוצר העתקה , המורפולוגית הניכרת של הכרמל היא תוואי השקעה

Zaslavsky, 2009 .) תצפיות מודרניות סותרות רעיונות מוקדמים שהריסת הנמל ההרודיאני

( כנראה גלי צונאמי)ומראות שפעילות גלי הים , בקיסריה קשור בתוואי העתקה מקומי

גם התוואי של (. Goodman-Tchernov and Austin, 2015)אחראית להתמוטטות  הייתה

(, Steinberg et al., 2010)שעיקר פעילותו הייתה במיוקן המאוחר , העתק אור עקיבא

בו עוברים שלושה , כלל האזור של חוף כרמל. מ מתוואי הצנרות"ק 7נמצא במרחק של כ 

גבירצמן )דים בהגברות שתית חריגות מסומן במפת האזורים החשו, תוואי הצנרת

כאתר קרקע עם חשד להגברה חריגה כתוצאה מקיומו של מצע קשה ( 2009, וזסלבסקי

סלמון )במפת האזורים בהם קיים פוטנציאל התנזלות של המכון הגיאולוגי . מאוד בבסיס

עם מ לאורך קו החוף אותם חוצים תוואי הצנרות כאזור  200מסומנים כ ( 2008, וחובריו

ושאר התוואי היבשתי הנדון של שלושת הצנרות מסומן כאזור רגישות , חול בתת הקרקע

של המכון ( 2008, כץ וחובריו)צפון ישראל : מפת דרגת הרגישות לכשל מדרון. זניחה

במסמך . ללא הבדל, הגיאולוגי מראה דרגת רגישות זניחה לאורך שלושת תוואי הצינורות

נלקחת האפשרות שגל צונאמי יציף אזורים ( #2יבשתי  ס"תנ)ס של צנרת לוויתן "התנ

הכוללים בפועל את , קמ מהחוף 5מ ועד למרחק של כ  15בגובה טופוגרפי מתחת ל 

כול אלה מראים שאין . מרבית התוואי היבשתי של הצנרות של כריש וליוויתן ללא הבדל

והפרקים , ן ממוקדיםהבדל בין תוואי הצנרות של כריש וליוויתן בהתייחסותם לאזורי סיכו

לקחו בחשבון את ( #2ס ימי "ותנ, #2ס יבשתי "תנ)ס של צנרת לוויתן "הרלבנטיים בתנ

 . מכלול הנושאים שנמנו פה
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 :שונות גיאולוגית גבוהה .2

כולל , ובפרט אזור החצייה החופית, החתך הגיאולוגי הרדוד לאורך התוואי היבשתי

קרקעות אלוביום , כורכר, ל במיונים שוניםחו, חילופים מורכבים של יחידות של חרסיות

(. Neev et al., 1987; Sivan et al.,2004; #2ס ימי "ותנ, #2ס יבשתי "תנ) וקונגלומרט 

ס לאורך החלק הרלבנטי בתוואי הצנרת של ליוויתן "הערכות הסיכונים של התנ, ברם

ולשם , ים שונות זוי בדיקת מגוון של מודלים שונים המייצג"לוקחים בחשבון מורכבות זו ע

קידוחי בדיקה לאורך , כך משולבים חתכים גיאולוגיים שבוצעו באזור מפרסומים שונים

ס יבשתי "תנ)מ מתוואי הצנרות  700וסקר גיאופיסי שנערך כ , ז"תוואי צנרות ליוויתן ונתג

י המפה של המכון "בנוסף נלקחים בחשבון אזורי תגובת אתר עפ(. #2ס ימי "ותנ, #2

מכאן שהשונות הגיאולוגית <. מ  50שהרזולוציה שלה היא (, Zaslavsky, 2009)יסי הגיאופ

אך שונות זו כבר נלקחת בחשבון , באזור התוואים של צנרות כריש ולוויתן אכן גבוהה

ס יבשתי "תנ)ס של צנרת לוויתן שכבר אושרו "בהערכות הסיכון המובאות במסמכי התנ

 (.#2ס ימי "ותנ, #2

 

ס שהוגשו "עיל מסקנתנו היא שפרקי הסיכונים הגיאולוגיים במסמכי התנלאור האמור ל

תקפים מבחינה גיאולוגית גם ( #2ס ימי "ותנ, #2ס יבשתי "תנ)עבור צנרת ליוויתן ואושרו 

 .לגבי תוואי הצנרת של כריש

 

 הנדסת רעידות אדמה –עמוס שירן עפ"י דו"ח הסיכונים הגיאולוגיים ססמיים שנכתב ע"י 

, לצורך הערכה מפורטת של הסיכונים (#2)תנ"ס יבשתי  רת נובל אנרג'יעבור חב

 ללא ,למקטע ספציפיים תאוצות ערכי של לוויתן, הגיאולוגים והסיסמיים בתוואי הצנרת

 סיסמו מודל באמצעות שנה לחמישים 2% של הסתברות עבור הוערכו, אתר תגובת

 נומרי מודל באמצעות בנפרד החושב האתר תגובת .האתר זורילא במיוחד שנבנה טקטוני

 מקיפה ועבודה המקטע לאורך הגיאולוגיים הנתונים ,הקרקע סקר בסיס על לישכוי

 תחשבה הנומרי המודל. 2009  בשנת הגיאופיסי המכון ידי על התוואי זוריבא שנערכה

 ערכי של מכפלה מתוך. באתר הקרקע בשכבות השונים הפרמטרים של הוודאות באי

 לתכנון תאוצה ערכי התקבלו, ההגברה בערכי האתר תגובת ללא ות,יהספציפ התאוצות
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 ערך (.שנה  2,500- כ של חזרה תקופת) שנה לחמישים 2% של הסתברות עבור

 אדמה ברעידת הצינור עמידות חישוב לצורך אשר הומלץ המקסימלית המהירות

 המקסימלית והתאוצה לשנייה מ"ס 33 הינו שנה לחמישים 2% של בהסתברות

  .הכובד תאוצת 0.4 -כ הינה לתכנון הומלצהש

 מדרונות ויציבות התנזלות ,השטח פני מקריעת סיכון איןזה  במקטעכן, נקבע כי -כמו

 .אדמה רעידת בעת
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  הערכת סיכונים 

 לוגייה להערכת סיכוניםומתוד 

 :הערכת סיכונים סביבתיים לכל השפעה בפרויקט נעשתה על פי המרכיבים הבאים

 

ותאור  (hazard)מפגע סביבתי ל ותפעילויות המביא זיהוי - ותפעילתיאור  .1

 הנובעים מפעילויות אלו.( risk)הסיכון/ים 

  .בחינת אירועי עבר וגזירת דירוג הסבירות .2

על בסיס מדידות או הערכת של חומרת ההשפעה הערכה  – דירוג ההשלכות .3

 .תרחישגישות הסביבה המושפעת מהלוקחת בחשבון גם את רהערכה , המומחים

 

 .מכפלת דירוג ההסתברות ודירוג ההשלכות נותנת את רמת הסיכון הכוללת לכל אלמנט

נבחנה האפשרות להחלת אמצעים  בינונית/כאשר רמת הסיכון הכוללת נמצאה גבוהה

 . נוספים לצמצום הסיכון וערך החומרה הוערך מחדש בהינתן החלת אמצעים אלו

 

לבחינה ודירוג של החומרה וההסתברות ואת המטריצה להלן מציגה את הקריטריונים 

רמת הסיכון הנובעת ממכפלתם.
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 דירוג סבירות    

      1 2 3 4 5 

 התרחשויות עבר    

מעולם לא 

התרחש, או 
נמנע 

באמצעים 
 סטנדרטיים

אפשר 

שיתרחש, אך 
לא סביר אם 

ינקטו אמצעים 
 סטנדרטיים

סביר שיתרחש 

אפילו אם ינקטו 
אמצעים סטנדרטיים. 

ש צורך באמצעי י
 מניעה נוספים

התרחש 

בתעשייה. יש 
לנקוט אמצעי 

 מניעה נוספים

התרחש 

 .באנרג'יאן
אמצעי מניעה 

 נוספים נדרשים

 לאחר נקיטת אמצעים    

אמצעים 

שהוכיחו 
יעילות גבוהה 

 מאוד בעבר

אמצעים שהיו 

לרוב יעילים 

 בעבר

האמצעים לא הוכחו 

בעבר, אך צפויים 

 להיות יעילים

היו  האמצעים

לא יעילים 

 בעבר

האמצעים צפויים 

להכשל או 
להיות מאוד לא 

 יעילים

       השלכות סביבתיות דירוג ההשלכות

5 
גבוהה 

 מאוד

השפעות שליליות על תפקודים של 
מערכות אקולוגיות בבית גידול טבעיים 

 שנים( 5גדולים )זמן שיקום מעל 

5 10 15 20 25 

 גבוהה    4

י גידול טבעיים השפעות שליליות על בת

 2-5בעלי חשיבות אקולוגית )זמן שיקום 

 שנים(

4 8 12 16 20 

 בינונית 3

השפעות שליליות על חלקים משמעותיים 

 1-2של בתי גידול טבעיים )זמן שיקום 

 שנים(

3 6 9 12 15 

 נמוכה 2
השפעה שלילית קצרת טווח על בתי גידול 

 טבעיים
2 4 6 8 10 

1 
לא 

 משמעותית

או השפעה מוגבלת ביותר על ללא השפעה 
בתי גידול טבעיים. אין השפעה ברמת 

 האוכלוסיה, רק ברמת הפרט הבודד.

1 2 3 4 5 

  קריטריונים לדירוג רמת הסיכון של ההשפעות הסביבתיות :19טבלה 
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  טבלה מסכמת להערכת הסיכונים 

 להלן מטריצות הסיכונים למתחמים השונים.

מקטע/ 

 תחםמ
 פעילויות נלוות פעילות

מפגע 

סביבתי 
(hazard) 

 (riskסיכון )
דירוג 

 סבירות

דירוג 

 השלכות

דרגת סיכון  

לפני נקיטת 
 אמצעים 

אמצעי למניעת/צמצום 

 סיכון

דירוג 

 סבירות

דירוג 

 השלכות

דרגת 

סיכון 

לאחר 
נקיטת 

 אמצעים 

חציית 
 2כביש 

ומסילת 
 הרכבת

 רעש / רעידות חצייה
הפרעה 

 מקומית

 פגיעה בבעלי

 חיים
3 2 6 

קיצור זמן החפירה 

 ועבודה רציפה
2 2 4 

חציית 

 2כביש 
ומסילת 

 הרכבת

עבודה 
/  בלילה

 זיהום אור תאורה בטחון

הפרעה 

         2 1 2 לבע"ח 

חציית 
 2כביש 

ומסילת 
 הרכבת

שימוש 

בסולר 
   לתדלוק

זיהום 
 קרקע/מים

טפטוף סולר 
 4 1 4 במהלך מילוי 

בנפח  שימוש במאצרות

 מתאים 
3 1 3 

חציית 

 2כביש 
ומסילת 

 הרכבת

שימוש 
בסולר 

   לתדלוק

זיהום 

 קרקע/מים

שפך מיכל 

 3 3 1 נהלי תפעול ותחזוקה 6 3 2 סולר

חציית 
 2כביש 

ומסילת 
 הרכבת

הפעלת 
   ציוד בנייה

רעש / 
 רעידות

השפעת רעש 

ורעידות על 
         1 1 1 אזורי מגורים
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מקטע/ 

 תחםמ
 פעילויות נלוות פעילות

מפגע 

סביבתי 
(hazard) 

 (riskסיכון )
דירוג 

 סבירות

דירוג 

 השלכות

דרגת סיכון  

לפני נקיטת 
 אמצעים 

אמצעי למניעת/צמצום 

 סיכון

דירוג 

 סבירות

דירוג 

 השלכות

דרגת 

סיכון 

לאחר 
נקיטת 

 אמצעים 

חציית 

 2כביש 

ומסילת 
הפעלת  רכבתה

   ציוד בנייה

רעש / 

 רעידות

השפעת רעש 
ורעידות על 

         1 1 1 בעלי חיים

חציית 
 2כביש 

ומסילת 

 הרכבת

הפעלת 

 הווצרות אבק   ציוד בנייה

השפעה על 

 4 2 2 תושבים

  2 2  1  הרטבת דרכי עפר 

חציית 

 2כביש 

ומסילת 
 הרכבת

עבודות 
   אזרחיות

הווצרות 
         3 1 3 נופימפגע  פסולת בניין

חציית 
 2כביש 

ומסילת 

 הרכבת

הפעלת כלי 

   עבודה

פליטות 

מזהמים מכלי 

 העבודה

השפעה על 

         1 1 1 תושבים

מטריצת סיכונים  :20טבלה 
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  אמצעים למניעה וצמצום מפגעים 

שפעותיהם, על הוהפחתת להלן פירוט האמצעים והנחיות לצמצום מפגעים סביבתיים 

 . לעיל 4כפי שנסקרו בפרק  פי ההיבטים הסביבתיים השונים

 איכות אוויר 

פעילויות ההקמה יתוזמנו כך שתקופת ההקמה תהיה קצרה ככל הניתן, תוך  •

 ונים.מינימלי ומושכל בכלים הש שימוש

משאיות  כתוצאה מתנועת ףאמצעים למניעת היווצרות אבק מרחביש לנקוט  •

 ,הרטבה יזומה של הדרך העבודה. אמצעים אלה יכללומי למתחבדרכי הגישה 

. תדירות ההרטבה תהיה כך שדרכי הגישה ומתחמי האויר תנאי השטח ומזגע"פ 

היווצרות ענני אבק במהלך למניעת יהיו רטובים וכן ערמות עודפי העפר העבודה 

 .העבודות

 .שפיכת עפר ואגרגטים מגובהימנע מיש לה •

 .מ' לשנייה 5העולה על  חזקה רוח בעת וטעינה פריקהמ יש להימנע •

באופן שימנע פיזור אבק  ,או ממנו ,מובילות עפר לאתרהיש לכסות משאיות  •

 .וחלקיקים לסביבה

 תאם.בה שילוט ויוצב היותר לכל ש"קמ 25 -ל תוגבל עפר בדרכי הנסיעה מהירות •

פעולה 

 והשפעה

אמצעים 

לצמצום 

 המפגע

ניטור,תיעוד  לוח זמנים סמכות

 ודיווח

כולל פירוט 

 פרמטרים

פעולות 

 להמשך

היווצרות 

 אבק מרחף

כתוצאה 

מתנועת כלי 
, פריקה רכב

וטעינה של 

 משאיות

הרטבה 
יזומה של 

 הדרכים,

כיסוי 

 המשאיות

הגבלת 
מהירות 

 הנסיעה

אנרג'יאן 
באמצעות 

הקבלן 

 המבצע

מתחילת 
עבודות 

ההקמה ועד 

 סופן

ביצוע מעקב 
כל מספר הדוק 

שעות בהתאם 

ג תנאי מזל
האוויר והעבודות 

 בשטח

הרטבה על 
, פי צורך

הדרכת 

 עובדים
לחידוד 

 נהלים

היווצרות 

אבק 
כתוצאה 

משפיכת 

 קרקע

שפיכת 

קרקע מגובה 
נמוך ככל 

ואיסור  ניתןה

עבודה בעת 

 רוח חזקה

אנרג'יאן 

באמצעות 
הקבלן 

 המבצע

מתחילת 

עבודות 
ההקמה ועד 

 סופן

פיקוח ע"י עובד 

מטעם הקבלן 
בעת פעילות 

כה ובדיקה שפי

ויזואלית של 

 האבק.

הדרכת 

עובדים 
לחידוד 

 נהלים
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מניעת דליפות לקרקע, למי תהום, למים  – והידרוגאולוגיה הידרולוגיה 
 עיליים

 על ידי עובד וילווה תדלוק יפוקחעל מנת למנוע דליפות דלקים מכלי צמ"ה, כל  •

  .שימונה לכך מטעם הקבלן

אשר יאפשר את ניקוז עודפי חול ום לחלאטטרם התחלת העבודות יוכן בור איסוף  •

 הבנטונייט לצורך איסופם ומיחזורם.

)ראה  תקניות יותקנו בתוך מאצרות, באם יהיו כאלה ,מכלי דלק זמניים וגנרטורים •

 .(5.3פירוט בסעיף 

מנע הצפה יבאופן שתיהיו מוגבהים מסביבתם ומנוקזים, תארגנות השטחי ה •

 .גשם קיצונייםשלהם באירועי 

אשר ימנעו הזרמה או וניקוזים זמניים בהמלצת יועץ ניקוז, סוללות הגנה יוקמו  •

 זליגה של בוץ קידוח או תשטיפים מחוץ לגבולות העבודה. 

 

פעולה 

 והשפעה

אמצעים 

לצמצום 

 המפגע

ניטור,תיעוד  לוח זמנים סמכות

 ודיווח

כולל פירוט 

 פרמטרים

פעולות 

 להמשך

תידלוק 

 ודליפה

כל תדלוק יפוקח 
על ידי וילווה 

 עובד מורשה

אנרג'יאן 
באמצעות 

 הקבלן המבצע

מתחילת 
עבודות 

ההקמה ועד 

 סופן

בדיקת אזור 
התדלוק פעם 

. במידה בשבוע

וימצא זיהום בקרקע 
נדרש טיפול ודיווח 

 מידי

 

דליפה 

ממיכלי 

 איחסון

שימוש  ובתח

במאצרות 

 תקניות 

אנרג'יאן 

באמצעות 

 הקבלן המבצע

מתחילת 

עבודות 
ההקמה ועד 

 פןסו

של  חודשיתה בדיק

 המאצרות

יקון מאצרות ר

בהתאם 
ניות להת

 5.3בסעיף 

זליגה של בוץ 

או /קידוח ו

 תשטיפים 

הקמת סוללות 

הגנה וניקוזים 

 זמניים

אנרג'יאן 

באמצעות 

 הקבלן המבצע

מתחילת 

עבודות 
ההקמה ועד 

 סופן

הערכות מוקדמת 

בהתאם לתנאי מזג 
באירועי . האוויר

גשם קיצוניים 

יקה יומית תיערך סר
בגבולות שטחי 

ההתארגנות 

 והעבודה

התייעצות עם 

 יועץ ניקוז
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פעולה 

 והשפעה

אמצעים 

לצמצום 

 המפגע

ניטור,תיעוד  לוח זמנים סמכות

 ודיווח

כולל פירוט 

 פרמטרים

פעולות 

 להמשך

הצפה של 

שטחי 
ההתארגנות 

כתוצאה 

 מגשמים

הגבהת שטחי 

ההתארגנות 

 םוניקוז

אנרג'יאן 

באמצעות 

 הקבלן המבצע

מתחילת 

עבודות 
ההקמה ועד 

 סופן

הערכות מוקדמת 

בהתאם לתנאי מזג 
באירועי גשם  האוויר

קיצוניים תיערך 

קה יומית סרי
בגבולות שטחי 

 ההתארגנות

התייעצות עם 

 יועץ ניקוז

 

 חומ"ס 

מילוי דלקים ונקודות וכן גנרטורים מיכלי אחסון חומ"ס )כגון: דלק, שמן וכיו"ב(  •

והיא  כלימנפח המ 110% יעמוד על לפחותנפח המאצרה . יותקנו בתוך מאצרות

 .תהיה עמידה בפני חלחול שמן ודלק

 סנו אמצעי שאיבת שפכים ממאצרות.באתר ההתארגנות יאוח •

, רצפת המאצרה תהיה בשיפוע ובנקודה הנמוכה שלה יותקן מגוף הוצאת נוזלים •

 .שיהיה תמיד סגור, ויפתח לניקוז מי גשם בלבד

שעות, מרגע גילויו.  12שפך במאצרה יטופל תוך פרק זמן שלא יעלה על  אירוע •

 אתר מורשה.לוסילוק  למיכל ייעודי סגור הטיפול יכלול שאיבה

פעולה 

 והשפעה

אמצעים 

לצמצום 

 המפגע

ניטור,תיעוד  לוח זמנים סמכות

 ודיווח

כולל פירוט 

 פרמטרים

פעולות 

 להמשך

נזילה מאחסון 

 חומ"ס

שימוש 

במאצרות 

עמידות בפני 

 חלחול

מעקב אחרי 

המאצרות 
וטיפול במפגע 

 שעות 12בתוך 

אנרג'יאן 

באמצעות 

הקבלן 

 המבצע

מתחילת 

עבודות 

ועד ההקמה 

 סופן

יש לערוך בדיקה 

ויזואלית למיכלי 

אחסון חדשים 

 באתר.

יש לערוך בדיקה 

ויזואלית אחת 
לחודש לוודא 

שהמיכלים באתר 
אינם 

 סדוקים/פגומים

במידה ונמצא 

כי מיכל 

אחסון פגום 
יש להחליפו 

 במיידי
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 פסולת 

סולת הטיפול בפסולת יבוצע בהתאם לנוהל טיפול בפלהלן עקרונות לטיפול בפסולת. 

 במלואו.  7.4המצורף בנספח 

לרבות תיעוד מפורט של מצב קיים  ,של השטחבדיקה  לפני תחילת עבודה תיערך •

לת יבוצעו . זיהוי וסיווג הפסושתזהה בין השאר פסולת קיימת ,על ידי אדריכל נוף

 ע"י אחראי איכות סביבה.

קמה תטופל באותו האופן כמו פסולת הנוצרת במהלך ההפסולת קיימת באתר  •

ולת יהיה ע"פ ידי המשרד להגנת הסביבה. הטיפול בפסתפונה לאתר מאושר על ו

 נוהל טיפול בפסולת.

 .אריזות, עץ, ברזל: כגון, חזוריהפרדת פסולת הניתנת למ תבוצע •

 .ערם בערימות באזור ייעודי שיוקצה לכךיפסולת בניין ת •

י המשרד "ר עפסולת הבניין תפונה תקופתית לאתר למחזור פסולת בניין המאוש •

 .להגנת הסביבה

המיועד לאיסוף פסולת יותקן שילוט המורה על סוג הפסולת איסוף בכל אזור  •

 באותו איזור.

פעם בתדירות של  תפונהש ,יש להציב מכלי אשפה סגורים לפסולת ביתית •

  .בשבוע לפחות

בוץ )ח פסולת שתיווצר במתחם ההתארגנות היבשתי כתוצאה מתהליך הקידו •

באתר ההתארגנות  תיאסף (3.2.1י קרקע שנחפרו כמפורט בסעיף קידוח וחומר

תיבחן האפשרות  .ותסולק לאתר מוסדר ע"ג משטח אטום לחלחול היבשתי

  .לשימוש חוזר של עודפי החפירה

בתכנון שטח ההתארגנות, כפי שיוצג בבקשה להיתר בנייה, יסומן מיקום האחסון  •

 .של חומרי קרקע שנחפרו

 

 לותמצום פסוהנחיות לצ

יבוצע מאזן חפירה ומילוי, כך  -זר בחומרי החפירה בתחומי הפרויקט שימוש חו •

 .לא יוותרו עודפי עפר שככל הניתן,

 בנטונייטליחידת מחזור יעשה שימוש ב -מחזור  •
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יש להדריך את העובדים לעבוד עפ"י עקרון  –עקרון ההפחתה ושימוש חוזר  •

אריזות שות שימוש חוזר בההפחתה שמשמעו שימוש עפ"י צורך בלבד, וכן לע

 ומיכלים במידת האפשר.

ייערמו במרוכז בנפרד ויוחזרו  ,כגון שקים ופחי צבע ,מיכלים ריקים של חומרי בניה •

 .במידת האפשר ליצרן

 

פעולה 

 והשפעה

אמצעים 

לצמצום 

 המפגע

ניטור,תיעוד  לוח זמנים סמכות

 ודיווח

כולל פירוט 

 פרמטרים

פעולות 

 להמשך

מטרדי 

 פסולת

ת מכלי הצב
אשפה 

יעודיים 

שיפונו 
בתדירות של 

 פעם בשבוע

אנרג'יאן 
באמצעות 

הקבלן 

 המבצע

מתחילת 
עבודות 

ההקמה ועד 

 סופן

בדיקת מכלי 
האשפה 

של בתדירות 

פעמיים 
ע"י  בשבוע

אחראי איכות 

 הסביבה

הזמנת פינוי 
במידת 

 הצורך

הפרדת  עירום פסולת
הפסולת 

למחזור 

להחזרה 
ולהטמנה 

ופינוי 

 בהתאם

נרג'יאן א
באמצעות 

הקבלן 

 המבצע

מתחילת 
עבודות 

ההקמה ועד 

 סופן

בדיקת איכות 
ההפרדה ע"י 

אחראי איכות 

 הסביבה

תיקון תהליך 
ההפרדה 

והדרכת 

 קבלןה

 בוץ קידוח

 וחומרי קרקע

במידת 

האפשר 

 .שימוש חוזר
עודפים 

לריכוז ופינוי 

לאתר 

 מאושר

אנרג'יאן 

באמצעות 

הקבלן 

 המבצע

מתחילת 

עבודות 

מה ועד ההק

 סופן

  

 

 ותאורה רעש 

 רעש

מניעת )לדרישות התקנות למניעת מפגעים הפעילות באתר תתבצע בהתאם  •

 .2011 -א"התשע(, תיקון( )רעש
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רעש )הציוד המכני שבשימוש באתר יעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעים  •

 .1979 –ט "שלתה(, בלתי סביר מציוד בניה

הוראות בדבר "יבוצעו בהתאם להן ילה, בשעות הלבמידה ויידרש לבצע עבודות  •

 .8.7.15של המשרד להגנת הסביבה מיום " מניעת רעש בזמן ביצוע עבודות בנייה

 וייעשו עבודות ליליות, יש להכין תוכנית תאורה ולאשר אותה ע"י רט"ג. הבמיד •

תתבצע  ההתקשרות. אין להפעיל מערכות כריזה באתר למעט לצרכי חירום •

 .וטלפונים ניידים באמצעות מכשירי קשר

 

פעולה 

 והשפעה

אמצעים 
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ניטור,תיעוד  לוח זמנים סמכות

 ודיווח

כולל פירוט 

 פרמטרים

פעולות 

 להמשך

צמצום רעש 

במהלך 

 עבודותה

שימוש 

 במכשירי

קשר 
וטלפונים 

 אישיים

אנרג'יאן 

באמצעות 

הקבלן 

 המבצע

מתחילת 

עבודות 

ההקמה ועד 

 סופן

  

רעש 

מעבודות 

 קידוח

תיקון רעשים 

חורגים 

והתאמה בין 
עבודה 

משולבת של 

 כלים

אנרג'יאן 

באמצעות 

הקבלן 

 המבצע

מתחילת 

עבודות 

ההקמה ועד 

 סופן

במידה 

ויתקבלו 

תלונות 
מתושבי האזור 

יבוצע ניטור 
של רמות 

 הרעש

 

 

  שילוב ושיקום נופי 

 .7.6פרק זה עוסק בעקרונות השיקום הנופי. פרטים נוספים ניתן למצוא בנספח 

עבודות בניית מקטע צנרת זה מתוכננות בסמיכות לעבודות ההקמה של צנרת לוויתן, הן 

מבחינת לוחות הזמנים והן מבחינת השטחים בהם ייעשה שימוש. מטרת החפיפה הנ"ל 

בין שטחי ההתארגנות ואתרי העבודה של שני הפרויקטים, הינה לצמצם ככל הניתן את 

ובכלל זה את משך זמן הביצוע והחשיפה של  ת של העבודותוהסביבתי ותההשפע

תיאור מרכיבי " - 2פרטים על אזורי העבודה והחפיפה האמורה ניתן למצוא בפרק  השטח.

 ".אתרי התארגנות" – 3.2ובסעיף  "הפרויקט

 העקרונות המנחים את נושא השיקום מפורטים להלן:
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ייעודם שטחים בהם לא ייעשה שימוש נוסף לאחר סיום העבודות, יוחזרו ל .א

  .המקורי, בין אם מדובר בשטחים מופרים או בשטחים שאינם מופרים

בצע התל נותמטע האבוקדו אשר לא מתוכנכוללות את העבודות נשוא תנ"ס זו 

 עבודות נוספות לאחר גמר עבודה זו.בו 

לצרכי בשלב מאוחר יותר, להעשות בהם שימוש נוסף שטחים אשר מתוכנן  .ב

-עם סיום עבודת הל שני הפרויקטים, יוחזרו הצנרת שהנחת השלמת עבודות 

HDD .פינוי כל ציוד העבודה, עודפי קרי למצבם טרם תחילת העבודות ,

 החומרים, חומרי בנייה וניקוי כללי של השטח. 

-הקידוח ם משני צידי ייוכוללות שטחי עבודה המצהעבודות נשוא תנ"ס זו 

HDD .איור )ראו  הרכבת והשני ממערב למסילת 2אחד ממזרח לכביש מס' ה

13) . 

צפויות להתחיל לקראת חודש  ת המשך להנחת מקטע הצנרת היבשתיתעבודו

 היתר הבנייה.קבלת "ס ועם אישור התנ ,2019אוגוסט -יולי

 

 טרם תחילת העבודות בכל האתרים יבוצע תיעוד של המצב הקיים ע"י וידאו וסטילס.

 

 בודות העפרמקדימות לע פעולות 

 .כולל דרך הגישה, סימון ומדידה של האתר, איתור - מדידה וסימון •

 ר ו/אוטרם ביצוע העבודות יבוצעו עבודות שימו – העתקת עצים/כריתה/שימור •

בגדר רשת יגודרו ישולטו ועצים המיועדים לשימור . או העתקת עצים/כריתה ו

מגן לעצים קיימים על ידי  . היה ויידרש, יבוצעו עבודות גיזוםמ' לפחות 1בגובה 

גוזם מוסמך. מיד לאחר הגיזום, יש למרוח את פצעי הגיזום במשחת עצים שאינה 

 .מתבקעת ולצבוע את שלד העץ והענפים בסיד

שטחים טבעיים הסמוכים לתחום שטח העבודה יגודרו וישולטו  - ושילוט גידור •

 .למניעת הפגיעה בהם בכל מהלך ביצוע העבודות

אדמת . יבוצע חישוף של שטח העבודות בשטחים שאינם מופרים - אדמת חישוף •

מה נפרדת בשטח ההתארגנות לצורך יתישמר בערלפחות מ "ס 20חישוף בעומק 

 .שיקום נופי של האתר
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לא תותר חריגה . יסומנו בשטח לפני ביצוע העבודות - קווי דיקור ותחום עבודה •

 . מקווי הדיקור

 התארגנות ישטחדרכי גישה ו

 ר חריגה מרוחב הדרך המאושרתלא תות •

 .שטח ההתארגנות יגודר במהלך כל תקופת העבודות •

 ביצוע עבודות העפר

תנאי לביצוע עבודות העפר הוא קבלת אישור בכתב של המפקח להשלמת כל  •

  המוקדמות. העבודות

 -החישוף יבוצע לעומק של כ. יבוצע בשטח האתר המיועד לפיתוח –עליון  חישוף •

אדמת החישוף . דמת החישוף תאסף ותשמר לצורך חיפוי חוזרא. מ לפחות"ס 20

 תערם בתחום שטח העבודה.

ביצוע העבודות יעשה בתחום קווי הדיקור וללא  -או חציבה ומילוי /עבודות חפירה ו •

חומר החפירה העודף, במידה וישנו, יאוחסן זמנית בשטח . דירדור חומר חפירה

אחסון זמני של חומר חפירה בשטחים לא יותר . או בשטחי ההתארגנות/העבודה ו

 .טבעיים שאינם מיועדים לפיתוח

מאושר. כתנאי לביצוע העבודות  פינוי עודפי העפר יפונו לאתר –עודפי עפר  •

  יציג נפחי עודפי עפר צפויים וכן אתר/ים מאושרים לפינוי עודפי העפר. הקבלן

 ושר, כולל אישורהיה ויידרש, יביא הקבלן חומרי מילוי מאתר מא –מילוי מובא  •

חומר המילוי למניעת זיהום השטח בצומח פולשני ו/או צומח המפקח למקור 

חומר המילוי המובא יהיה חומר חציבה או עפר שנחפר  לנוף הסובב. ממינים זרים

 מעומק.

 עם השלמת עבודות החישוף וטרם ביצוע המילוי –הנחת מילוי זמני המיועד לפינוי  •

ת לא ארוגה על פני תחתית החפירה לסימון מפלס פני יניח הקבלן ירעה גיאוטכני

החישוף ולמניעת ערוב חומרי המילוי עם הקרקע הטבעית. ביצוע עבודות  תחתית

 אישור המפקח להשלמת הנחת היריעה הגיאוטכנית . המילוי יהיה לאחר

 היביצוע עבודות הבני

שאינם  פגיעה בשטחים יבוצעו בדרך שתמנעעבודות הבנייה  -עבודות בנייה  •

 .או חומרים אחרים/ללא שפיכה של עודפי בטון ו ,מיועדים לפיתוח
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יבצע  ,היה ויפגעו שטחים שאינם מיועדים לביצוע עבודה - הסדרת שטחים מופרים •

כולל , הקבלן שיקום מיידי של שטחים אלה על פי הנחית המפקח ואדריכל הנוף

 ;פיזי ושיקום צמחי םשיקו

 שיקום נופי פיזי

 ם כלל שטח העבודה והחזרתו למצבו טרם תחילת העבודות. ייתבצע שיקו •

הקבלן  טרם ביצוע עבודות השיקום הפיזי יפנה -פינוי פסולת ושאריות בניה  •

  מהאתר את כל הפסולת ושאריות הבניה לאתר פסולת מאושר.

י הקרקע. היה ויידרש פינוי מחזיקבתאום עם  פינוי המילוי יעשה -פינוי עודפי מילוי  •

הקבלן את חומר המילוי לכל עומקו  בכל מקום בו בוצע מילוי זמני יפנה המילוי,

שהונחה טרם ביצוע  עד לפני הקרקע הטבעית ועד להסרת היריעה הגיאוטכנית

  מאושר. עבודות המילוי. חומר המילוי הזמני יפונה מן האתר לאתר פסולת

יתוח והשלמת הוא השלמת עבודות הפ תנאי לביצוע החיפוי העליון –חיפוי עליון  •

כל המדרונות והשטחים אשר נוקו מחומר   עבודת פינוי עודפי העפר והמילוי הזמני.

הזמני ומיועדים לשיקום וכן כל השטחים אשר הופרו בעת ביצוע העבודות  המילוי

אדמת חישוף עליונה אשר נשמרה לצורך זה, בעובי מינימלי של  ייחופו בשכבת

אדמה מקומית מאתרים  ת חישוף, תובאמ. במידה ויווצר מחסור באדמ"ס 20

המוסמכות  סמוכים הזהים לקרקע הטבעית הקיימת במקום, בתאום עם הרשויות

  ובאישור המפקח.

חישוף כולל יישור כללי של אדמת  עבודת חיפוי השטח באדמת –יישור כללי  •

  החיפוי להתאמתה לפני הקרקע הסובבת.

בהם בוצעו עבודות עפר ופיתוח כל השטחים החקלאיים  –ויישור חקלאי   חריש •

י הקבלן ואשר מיועדים "למעבר כלי רכב וציודו/או שימוש אחר ע ו/או שמשו

החקלאי , יחרשו חריש חקלאי באמצעות מחרשה מפלחת ו/או  להחזרה לשימושם

מ. לאחר השלמת החריש יבוצע יישור השטח "ס 60משתת לעומק מינימלי של 

  באמצעות ארגז מיישר חקלאי.

 

 ום נוף צמחישיק



 

 

 פיתוח כריש תנין

לחציית  HDDקידוח  צנרת יבשתית – א1ס "תנ
 2מסילת הרכבת וכביש 

 
Doc. 
No. 

ISR-PER-003-EMMP-1A Rev. 3 

 

 

 page 116 of 129 

 תנאי לביצוע עבודות השיקום הצמחי הוא קבלת אישור בכתב מהמפקח להשלמת ביצוע

 כוללת זריעת תלתן ההתארגנותעבודות השיקום הפיזי. עבודות השיקום הצמחי בשטחי 

  ואספסת חקלאיים בלבד.

 זריעת אספסת ותלתן חקלאי:

ל תלתן ואספסת כל שטחי השיקום אשר חופו באדמת חישוף יזרעו בתערובת ש •

  . 1:1ג לדונם וביחס משקלי "ק 1בכמות של  חקלאית

ביצוע הזריעה יהיה בחודשים נובמבר דצמבר ו/או לאחר גשם משמעותי  –יישום  •

  להבטחת נביטה והתבססות הצמחייה בקרקע. ראשון

זריעת תלתן ואספסת חקלאית תבוצע לאחר גמר יישור אדמת החיפוי. עבודת  •

ת ו/או באמצעות מכשור חקלאי ייעודי ו/או באמצעי אחר אשר תבוצע ידני הזריעה

 המפקח. י"יאושר ע

בתוך שלושה חודשים מיום הזריעה יבדקו שיעורי הנביטה  – אחריות לנביטה •

ר, "נבטים למ 100שיעור הנביטה המינימלי יהיה  והתפתחות הצמחייה כדלהלן:

יחייבו את הקבלן  נביטה נמוכים מערכים אלה כולל נבטי צומח טבעי. שיעורי

  על חשבונו.  בביצוע מחודש של הזריעה

י המפקח. עד לתאריך זה ישלים "תאריך גמר העבודה יאושר ע – גמר העבודה •

  הזריעה. הקבלן את כל עבודות

הקבלן אחראי להתאמת הזרעים לקרקע המקומית, כולל  – התפתחות ואחריות •

  חשבונו. בדיקת קרקע אשר תבוצע באחריותו ועל

והאספסת  הקבלן אחראי לנביטה והתבססות של התלתן -פול ואחריות הקבלןטי •

  וכן נביטה והתבססות של זרעי צומח טבעי המצויים באדמת החישוף.

 הקבלן אחראי לניטור השטח וזיהוי חדירת צומח -מניעת חדירת צמחייה פולשנית •

 זוהתה צמחייהפולשני כגון שיטה מכחילה, פרקינסוניה, טיונית החולות וכד'. היה ו

פולשנית בתחום שטחי השיקום ישמיד הקבלן את הצומח הפולשני באמצעים 

  י המפקח."ע אשר יאושרו

ומתפרצים  טיפול בצמחים פולשנים"  ראה מסמך -הנחיות לניטור וטיפול בצומח פולשני

מרגרטה וולצ'אק, ניר אנגרט, רשות הטבע ", בעבודות תשתית , בדגש תשתיות אורכיות

  .2012 והגנים
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 ודיווח

כולל פירוט 

 פרמטרים

פעולות 

 להמשך

פגיעה 

בשטחים 

 סמוכים

גידור שטחי 

העבודה 

 וההתארגנות

אנרג'יאן 

באמצעות 
הקבלן 

 המבצע

מתחילת 

עבודות 
ההקמה ועד 

 סופן

שיקום מיידי   שבועיניטור 

א במידה ותמצ
פגיעה 

בשטחים 

 סמוכים

פגיעה בקרקע 

באתר 

 האיחסון

הנחת יריעת 

פלריג 
להפרדה בין 

הקרקע לבין 

 קרקע איחסון

אנרג'יאן 

באמצעות 
הקבלן 

 המבצע

מתחילת 

עבודות 
ההקמה ועד 

 סופן

  

חדירת מינים 

 זרים

שימוש 
בקרקעות 

 נקיות מזרעים

אנרג'יאן 
באמצעות 

הקבלן 

 המבצע

מתחילת 
עבודות 

 ההקמה ועד

 סופן

 חודשיור טני
 יםהאתרשל 

וטיפול במינים 

 זרים בתחומו

ור טהמשך ני

 וטיפול במפגע

שינוי תוואי 

 השטח

שימוש חוזר 

באדמה 
מקומית ויישור 

 לתוואי קודם

אנרג'יאן 

באמצעות 
הקבלן 

 המבצע

מתחילת 

עבודות 
ההקמה ועד 

 סופן

השוואה בין 

פני השטח 
לפני ואחרי 

 השיקום

צילום בוידאו 

רם וסטילס ט

תחילת 

 העבודות

 

שינויי בהרכב 

 קרקע

איחסון 

ושימוש חוזר 

 באדמת חישוף

 אדמה מקומית

אנרג'יאן 

באמצעות 

הקבלן 

 המבצע

מתחילת 

עבודות 

ההקמה ועד 

 סופן

  

פגיעה 

בשטחים 

 סמוכים 

זריעה של 

תלתן חקלאי 

לטיוב הקרקע 

 המושבת

אנרג'יאן 

באמצעות 

הקבלן 

 המבצע

מתחילת 

עבודות 

ההקמה ועד 

 פןסו

, שבועיניטור 

שיקום מיידי 

במידה ותמצא 
פגיעה 

בשטחים 

 סמוכים
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הנחת מילוי 

זמני המיועד 

 לפינוי

פריסת יריעה 

גאוטכנית על 
תחתית 

החפירה 
ליצירת חפיפה 

בין אדמת 

המילוי לאדמה 

 מקומית

ביצוע עבודות   קבלן מבצע

המילוי יהיה 
אישור  לאחר

המפקח 
להשלמת 

הנחת היריעה 

 הגיאוטכנית

 

 יבשתיים ערכי טבע 

 כללי

. בתחילת העבודות יוזמן סימון השטח וגידורו , יבוצעבטרם הכנסת כלים לשטח •

עבודות בשטח היש לבצע את . לבדיקת סימון שטחי העבודה ג"מטעם רטמפקח 

 .הקטן ביותר האפשרי

יש לפנות . החישוף בשטח העבודה שלבתוצאה מכשתיווצר אין להשאיר פסולת  •

 .ים המורשים לכךלאתר פסולותהאת 

 .תאסף ותשמר לצורך חיפוי חוזר( top soil)השכבה העליונה אדמת החישוף  •

בד ולא תותר חריגה מקווי כל העבודות תתבצענה בשטח ההתארגנות והתחנה בל •

 הדיקור.

 (. 65.מתחם העבודה יגודר בכדי להימנע מפגיעה בשטחים טבעיים )ראה פרק  •

 

 עופות

ר הגדרת וסימון שטחים אקולוגים רגישים כגון בית עבודות בשטח יבוצעו רק לאח •

 הגידול הלח, שטחי הכורכר והבתה העשבונית.

תחילת העבודות, יש תהיה סמוכה ל יולי(-)חודשים מרץהקינון במידה ותקופה  •

 יתואמו עם רט"ג.לנקוט בפעולות המרחיקות עופות בסביבת האתר. פעולות אלו 

 גאופיטים

ן ידני עם מכוש ע"י אנשי מקצוע המכירים את ת גאופיטים תעשה באופאהוצ •

 תכונותיו של כל מין.

הגאופיטים יאוחסנו בארגזים מאוורים במקום קריר ומאוורר עד לפני מועד  •

 לבלובם בעונה הבאה.

 הגאופיטים ישתלו בטרם תחילת הלבלול, כלומר לפני הגשמים. •
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 השתילה נעשית באופן ידני ע"י אנשי מקצוע. •

 צומח

חומר מחצבה או עפר למילוי תיבחר ממקור שאינו מכיל זרעים ) קרקע מיובאת •

 .נחפר מעומק(ש

( יטופלו בהתאם 4.7.3זוהו באזור העבודה )ראה סעיף ככל שמינים פולשים  •

 העבודות. להוראות רט"ג טרם ביצוע

ש באזור החוף, אזור בתת העשבוניים ואזור הכורכר, יבתי הגידול המיוחדים ב •

ע"י הפחתה ככל הניתן של נוכחות רכבים כבדים,  לפעול לצמצום פגיעתם

ת פוליגונים בתשתיות תשתיות תומכות )מבנים, אתרי התארגנות וכו'( ותכנון חציי

 תת קרקעיות.

פעולה 

 והשפעה

אמצעים 

לצמצום 

 המפגע

ניטור,תיעוד  לוח זמנים סמכות

 ודיווח

כולל פירוט 

 פרמטרים

פעולות 

 להמשך

שמירה על 

שטחים 

 פתוחים מחוץ

 לאתר

בחירת שטח 

עבודה הקטן 

ביותר 

האפשרי 

 וגידורו 

אנרג'יאן 

באמצעות 

הקבלן 

 המבצע

מתחילת 

עבודות 

ההקמה ועד 

 סופן

שיקום מיידי  שבועיניטור 

במידה 

ותמצא 

פגיעה 
בשטחים 

 סמוכים

חישוף 

 השטח

איסוף 

ושימור 
אדמת 

החישוף על 
מנת 

להחזירה 

 לשטח

אנרג'יאן 

באמצעות 
הקבלן 

 המבצע

מתחילת 

עבודות 
ההקמה ועד 

 סופן

  

פגיעה 

בציפורים 

 מקננות

הרחקת 

עופות 
מתחום 

העבודות 
בתיאום עם 

 רט"ג

 אנרג'יאן

 נציגי רט"ג

ניטור שבועי  בעונת הקינון

 של האתרים 

פניה לנציגי 

רט"ג 
במקרה 

 הצורך

הפצה של 

 מינים זרים

טיפול 

במינים זרים 

באתר 

 העבודות 

לפני תחילת  נציגי רט"ג

 העבודות

ור השטח טינ

לאחר תחילת 

 עבודות 

 

  פניה לרט"ג

חזרה על 

 הטיפול
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פעולה 

 והשפעה

אמצעים 

לצמצום 
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ניטור,תיעוד  לוח זמנים סמכות

 ודיווח

כולל פירוט 

 פרמטרים

פעולות 

 להמשך

מניעת 

חדירת מיני 

 פלורה זרה

שימוש 

בקרקע 

 מעומק 

אנרג'יאן 

באמצעות 
הקבלן 

 המבצע

מתחילת 

עבודות 
ההקמה ועד 

 סופן

המצע בדיקת 

 המובא לאתר

פניה לקבלן 

במקרה 
הצורך 

להחלפת 

 הקרקע

פגיעה בבתי 

 גידול 

 תהימנעו

י מכניסת כל
רכב כבדים 

מחוץ לשטחי 
העבודה 

וכבישי 

הגישה 

 המיועדים 

אנרג'יאן 

באמצעות 
הקבלן 

 המבצע

מתחילת 

עבודות 
ההקמה ועד 

 סופן

ומעקב  הסקיר

באתר  וטףש
העבודה 

בדיקת שלטי 
אחת  אזהרה

 לשבועיים

הדרכות 

 לעובדים

התקנה של 

שילוט 
נוסף/חדש 

במידת 

 הצורך

 

 הנחיות כלליות נוספות 

תבוצענה בתחום קווי הבניין עד כמה שניתן, וכפי שמוגדר  עבודות ההקמה •

 ח./37בתמ"א 

ת עבודות ההקמה, רצועת העבודה , בע4.10.1.2בהתאם להנחיות התמ"א, סעיף  •

ם למינימום האפשרי בהתאם ליכולת הגמישות של מבצעי העבודה בשטח מצותצ

 התוכנית.

 ,המהנדס האחראייש לקבל הצהרה על ידי עם סיום העבודות ולפני ההפעלה  •

 .צינור בוצע על פי הפרמטרים שנקבעו לעמידה ברעידות אדמההש

או שפכים בשטח האתר לכל אורך שלב /או לחסל היקוות של מים ו/יש למנוע ו •

 .הבניה

באמצעות יתדות וסרטי סימון " אתר העבודה"לפני תחילת ביצוע העבודות יסומן  •

 . בולטים

בתיאום עם הגורמים , ות סמוכותקרקעי-יסומנו מיקומן של תשתיות תת •

 . הרלוונטיים

 . ובתיאום עם בעל הקרקע' מ 1.20-השטח יגודר זמנית בגדר שגובהה כ •

 . רצועת העבודה תגודר למשך העבודות בלבד ופירוק הגדר יתבצע בסיומן •
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 .בשירותים כימיים ייעשה שימוש •
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  לניטור ומעקבהנחיות  

 הסביבואיכות ה הגיהות הבטיחות, ניהוללמערכת  יאן'חברת אנרגל

 ((Health, Safety and Environmental Management System – HSE MS ומערכת זו מהווה ,

 ,אנרג'יאן מחוייבת לבטיחות העובדיםחלק בלתי נפרד ממערכת ניהול הפרויקט. 

 המערכת והסביבה וכן מחוייבת לפעול ע"פ כל הכללים הנהוגים בתחום. 

 תאם לדרישות והעקרונות של:מערכת הניהול פותחה בה

1. ISO 14001:2004 

2. OHSAS 18001:2007 

3. European Directive 2030/13/EU 

 חברת אנרג'יאן מחויבת להטמיע, לקיים ולשפר באופן מתמיד מערכת זו, על מנת לעמוד

 במחויבותיה, ואף מעבר לכך.

 פיתוח והטמעה של עקרונות אלו בכל פעילויותיה העסקיות של החברה, יאפשר

 להנהלה:

לזהות ולהיערך ביעילות לטיפול בגורמי סיכון משמעותיים, כפי שמוגדר  •

 .EU/2030/13בדרקטיבה האירופאית 

למנוע התרחשותם של אירועים חמורים אשר עלולים להסתיים בפגיעה באדם,  •

 בסביבה, בפעילות העסקית של החברה, בנכסיה או בשמה הטוב.

רה ומהנחיות המערכת לניהול הבטיחות, למנוע מקרים של חריגה ממדיניות החב •

 הגיהות ואיכות הסביבה.

 לשפר באופן מתמיד את המערכת. •

 

עקרונות הפעולה וההתניות הנוגעות להיבט הסביבתי של הפרויקט, מתבססות על 

 שלוש רמות של מסמכים:

( ואת מערכת HSE Policyכוללת את מדיניות הבטיחות, הגיהות ואיכות הסביבה ) 1רמה 

 .HSE MS)עצמה ) ולניהה

יות, וכן קובעת את מערכת הניהול מגדירה בעלי תפקידים, תחומי אחריות וסמכו

תכנית העבודה והאופן בו משתלבים כל המרכיבים למערכת אחת  של המסגרת הכללית

 שלמה.
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 .7.1מסמכים אלו מצורפים בנספח 

י הרשויות שנקבעו ע"בעניין הוראות ותנאים כוללת את החוקים והתקנות ו 2רמה 

 .הרלוונטיות

כוללת את כל המסמכים והטפסים הנדרשים ליישום, תיעוד ובמידת הצורך   3רמה 

 עדכון מערכת הניהול )כגון: ביצוע הערכות סיכונים, היתרי עבודה ושיטות עבודה(.

 

רת הבטיחות יכאמור, אנרג'יאן מחוייבת לעבודה ע"פ כל הכללים הנהוגים לצורכי שמ

בי הפרוייקט, החל בהקמה ועד לשלבי התפעול השוטף. שימוש והסביבה בכל של

 קט. נו עקרון מנחה לכל התנהלות הפרויי( היBATבטכנולוגיות מתקדמות )

 

יצויין כי פיתוח כריש תנין הנו פרוייקט ראשון בו אנרג'יאן מנהלת בישראל, וככזאת, 

יקט. אנרג'יאן שכרה תוכניות מפורטות ונהלים פרטניים יפותחו תוך כדי התקדמות הפרוי

כקבלן   - Technip –שתי חברות בין לאומיות מובילות בתחום לפיתוח הפרוייקט והנהלים 

 , כקבלן ראשי לתפעול והכנת נהלים.Wood –ראשי לתכנון וביצוע, ו 

 

 וייקט:רלהלן מספר תוכניות המצויות בשלבים אלו בהכנה וצפויים להחתם במהלך הפ

 

 (Emergency Preparedness and Response Planת לתגובה בחירום )תכני •

 ( OSCP – Oil Spill Contingency Planתכנית לטיפול בשפך ) •

 (Chemical Use Planתכנית שימוש בחומרים כימיים ) •

 תכנית הזרמה לים •

 תכנית ניהול פסולת •

 תכנית פעולה במקרה של תגלית עתיקות •

 (Biodiversity Action Planתכנית פעולה במגוון הביולוגי ) •

 מנגנון לטיפול בתלונות של עובדים •

 תוכנית מעורבות של בעלי עניין •

 מנגנון לטיפול בתלונות של הקהילה •

 נהלי תפעול •

 תוכניות ביצוע  •
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 ניהול סיכונים ועוד. •

 

 מפורטים להלן.  על העבודות נשוא תנ"ס זודיווח המעקב והניטור, עקרונות ה

 

 הנחיות כלליות

באחריות מנהל הפרויקט מטעם חברת אנרג'יאן ישראל או  הנחיות התנ"ס הנויישום 

של התנאים הכלולים  ן תמנה מפקחים מטעמה לאבטחת קיומםאנרג'יאהממונה מטעמו. 

בהיתר ובתנ"ס. הפיקוח יכלול אחראים לביקורות ואחראים לדיווח לרשויות המוסמכות. 

חוק התכנון והבנייה. מינויים אלו ייעשו בטרם תחילת העבודות וע"פ הנהלים הקבועים ב

מטעמו צוות פיקוח וניהול אתר. מינויים אלו יבוצעו כאמור בנוסף, הקבלן המבצע ימנה 

באופן  ווידווח ויתעדטרם הביצוע וע"פ הכללים הנהוגים בתחום. האחראים לביקורת 

  ג'יאן ולועדות הרישוי על התקדמות העבודות ובמיוחד על אירועים חריגים.רשוטף לאנ

חודשי מרוכז למשרד להגנת  יאן יעביר דיווח'אנרג' יכות סביבה מטעם חבאחראי א

 .הסביבה ואירועים חריגים ידווחו במידי למשרד

 

הניטור והמעקב על ביצוע העבודות  יות פרטניות בעניין מניעת מפגעים,להלן, הנח

 ולאחריהן.

 

 הנחיות לשלב ההקמה

 איכות אוויר 

 :להלןכדל יפע י איכות הסביבה מטעם הקבלןאאחר

לקבוע אמצעים למניעת היווצרות אבק מדרכים על פי התנאים בשטח ולפקח על  •

 .ביצועם

 הרטבה יזומה של כבישי העפר בכל כמה שעות, בהתאם לקצב האידוי. •

מגובה מינימאלי צעו וכך שיבשפיכת עפר ואגרגטים  לפקח אחר פעולות •

 .חזקה וחר בעת וטעינה פריקהולהגביל  ובמהירות נמוכה ככל שניתן

באופן שימנע פיזור יכוסו וודא כי משאיות אשר מובילות עפר לאתר או ממנו ל •

 .אבק וחלקיקים לסביבה
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 .היותר לכל ש"קמ 25-ל תמוגבל הנסיעה ציב שילוט בדרכי עפר לפיו מהירותלה •

 

 לוגיהוהידרולוגיה והידרוגא 

 :כדלהלןאחראי איכות הסביבה מטעם הקבלן יפעל 

 .ת למנוע דליפות דלקיםהצמ"ה על מנכלי פקח על תדלוק ל •

יותקנו בתוך  ,באם יהיו כאלה ,לפקח על כך שמכלי דלק זמניים וגנרטורים •

  .מאצרות

ימצא זיהום בדיקה שבועית תבוצע באזורי תידלוק לאיתור דליפות. במידה ו •

 .ויועבר דיווח מיידי יבוצע טיפול, בקרקע

צא דליפה היא תטופל לתכולת מאצרות. במידה ותמ שבועיתתיערך בדיקה  •

 .5.3בהתאם להנחיות בסעיף 

בחודשי החורף תתבצע הערכה מוקדמת לצורך בהקמתן של סוללות הגנה  •

גבולות שטחי תיערך סריקה יומית בבאירועי גשם קיצוניים וניקוזים זמניים, וכן 

 .נגר עילי ותשטיפיםההתארגנות לבחינת זליגות 

 

 חומ"ס 

 :כדלהלןיפעל  אחראי איכות הסביבה מטעם הקבלן

יותקנו בתוך  ,באם יהיו כאלה ,לפקח על כך שמכלי דלק זמניים וגנרטורים •

  .מאצרות

 .לחומרים מסוכנים בהם נעשה שימושגליונות בטיחות בכל עת באתר להחזיק  •

אחסון חומרים מסוכנים יעשה בהתאם להנחיות הכתובות בגליונות לוודא כי  •

 הבטיחות.

י אחסון חדשים באתר, ולבצע ביקורת אחת לחודש לערוך בדיקה ויזואלית למיכל •

 על כל מיכלי האחסון באתר לוודא שאינם סדוקים/פגומים.

 

 פסולת 

 .7.5בנספח  מצורףפסולת נוהל טיפול ב

 :יהיה אחראי בין השאר על הנושאים הבאים אחראי איכות הסביבה מטעם הקבלן
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שסולקה לאתרים רישומים ומעקב לכמות פסולת הבניין שיוצרה והכמות  הכנת •

 .מורשים

ולהציג על פי הצורך, תעודות משלוח להובלת פסולת הבניין ועודפי עפר  ,לשמור •

תחנת  /כניסה לאתר טיפול פסולת / ואישורי קליטת הפסולת באתר האיסוף

 .מעבר לפסולת

אחרים, הגורמים לפיזור פסולת ו/או חומרי בניין לוודא כי משאיות אשר מובילות  •

 .ק, יכוסו באופן שימנע פיזור אבק וחלקיקים לסביבהחלקיקים או אב

תקין שילוט המורה על סוג הפסולת שיש להפסולת, איסוף אזור ייעודי ל להקצות •

 .אזור זה בלבדמוודא איסוף הפסולת ללערום ו

הקבלן ידאג להצבה של מכלי אשפה סגורים לפסולת ביתית ולפינויים לוודא כי  •

 .לפחות אחת לשבועבתדירות של 

, ובמידת הצורך לפנותם בתדירות בדיקת מכלי אשפה בתדירות דו שבועית לבצע •

 גבוהה יותר.

 ניטור איכות הפרדת הפסולות ע"י עובד מטעם הקבלן אחת לשבוע. •

 

 רעש ותאורה 

באם תדרשנה פעולות העשויות לגרום לרעש במפלס שעולה על מה שהוגדר  •

ם התייעצות עם יועץ יקיי הקבלן,  dB 20בתוספת בתקנות רעש בלתי סביר

 אקוסטי.

במידה ויתקבלו תלונות על רעש מתושבי האזור יבוצע ניטור רמות הרעש וינקטו  •

 פעולות מתקנות.

 

 לוב ושיקום נופישי 

יבוצע ע"י אחראי איכות הסביבה מטעם הקבלן על מנת לוודא כי אין  שבועיניטור  •

למתחמי  חריגה מגבולות העבודה. במידה ותמצא פגיעה בשטחים סמוכים

 העבודות, הם ישוקמו באופן מיידי.

פולשני כגון שיטה מכחילה, פרקינסוניה, טיונית ניטור תיעוד ודיווח לחדירת צומח  •

פולשנית בתחום  . היה וזוהתה צמחייהיבוצע ע"י הקבלן המבצע החולות וכד'
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י "ע שטחי השיקום ישמיד הקבלן את הצומח הפולשני באמצעים אשר יאושרו

 המפקח.

 טיפול בצמחים פולשנים"צע ניטור וטיפול בצומח פולשני ע"פ המסמך יבו •

מרגרטה וולצ'אק, ניר ", ומתפרצים בעבודות תשתית, בדגש תשתיות אורכיות

  .2012אנגרט, רשות הטבע והגנים 

 טרם תחילת העבודות יבוצע תיעוד של המצב הקיים ע"י וידאו וסטילס. •

אישור המפקח להשלמת הנחת  אחרל יעשה הנחת מילוי זמני המיועד לפינוי •

 היריעה הגיאוטכנית.

 

 ערכי טבע יבשתיים 

. לא תותר הכנסת הקבלן יחזיק אישורים על מקור חומרי המילוי שיובאו לאתר •

 חומר מילוי שאינו ממחצבה או משכבות חפירה עמוקות ללא שיירי צמחיה.

ובאחריות  רט"גנחיות ע"פ ה , גם לאחר סיום העבודות,ניטור מינים פולשים יתבצע •

 .ישראל אןאנרג'י

 מצאשטחים פתוחים מחוץ לאתר. במידה ות שמירה עליבוצע לצורך  שבועיניטור  •

 באופן מיידי.בשטחים סמוכים הם ישוקמו פגיעה 

פגיעה בציפורים מקננות. במידת הצורך ר שבועי יבוצע ע"י הקבלן לבחינת ניטו •

 תבוצע פנייה לנציגי רט"ג.

החדרת פלורה זרה  מנת למנועוטרו בטרם שימושם על מצעי קרקע מובאים ינ •

 לשטח הפרויקט. במידה ותימצא קרקע "מזוהמת" היא תוחלף בטרם שימושה.

 

 

 ארכיאולוגיה 

פעולות חישוף קרקע המתבצעות בשטחים המוגדרים כאתרי עתיקות תבוצענה  •

 בתיאום מול רשות העתיקות.

 

 הנחיות לשלב התפעול

ת צנרת הגז התת קרקעית העוברת מתחת לכביש החוף שלב התפעול כולל למעשה א

 ומסילת הרכבת.
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של הבטחון בתוואי הצנרת על מנת לוודא שאין סחף של מים/  שבועייתבצע סיור  •

 חפירות/עבודות באזור התוואי והצנרת אינה חשופה. 

ניטור רציף על מערכת הגז מבחינת לחצים, זרימות וטמפרטורה מחדרי הבקרה  •

 התפעוליים.

 הול סיכונים ואירועים חריגים ע"פ נהלי התפעול השוטף של החברה.ני •

 

פרטניים התקדמות הפרוייקט יצורפו נהלים  יצויין כי מדובר במקטע צנרת בודד ועם
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1 INTRODUCTION 

 

Energean has established a comprehensive and integrated Health, Safety and Environmental 
Management System (HSE MS) aligned with the requirements and principles of OHSAS 18001:2007 
[1], ISO 14001:2004 [2] and the European Directive 2030/13/EU, which is described in this HSE 
Management Manual.  

The company is committed to the implementation, maintenance and continual improvement of its 
HSE Management System.   

The development of a well-defined and structured HSE MS embedded in Company activities enables 
the Company to meet and exceed its Health, Safety and Environmental (HSE) obligations. 

The objective of the Health, Safety and Environmental Management System (HSE MS) is to develop 
and implement business processes that will enable management to: 

 
 Identify and efficiently control Major Hazards as defined in European Directive 2030/13/EU 
 Prevent major incidents resulting in injuries, environmental damage, business interruptions, 

loss of assets or adverse impact on Company reputation 
 Eliminate instances of non-compliance with Health, Safety and Environmental Guidelines 
 Continuously improve Health, Safety and Environmental performance 

Energean HSE MS comprises three distinct tiers of documents 

Tier I includes Company HSE Policy and this Health, Safety and Environmental Management 
Systems Manual, which contains definitions of corporate policy and senior management organization 
and responsibilities and sets out the framework, road map and interactions of the component parts 
of the HSE MS. 

Tier II covers the Health, Safety & Environmental Standards, Procedures and Guidelines produced 
in support of the HSE MS. 

Tier III comprises the documentation generated as a result of implementation of the HSE MS and 
provides records of compliance thereto.  These include risk assessment, method statements, work 
permits etc. 

The function and relationship of these documents are shown in Figure 1 below:  
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Figure 1 - HSE Management System 
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 Purpose 

The purpose of this Manual is to provide a comprehensive description of the Energean Israel Limited 
Health Safety and Environment Management System (HSE MS) and related procedures, processes 
and components that are essential to ensure safe and effective management of all Companies 
activities. 

It provides an overview of the Management System's design and approach, and a road map 
highlighting the inter-relationship of the organizational and procedural components of the 
Management System. The Manual provides Energean Israel Limited staff with a comprehensive 
understanding of the Company Health, Safety and Environmental Management System, thereby 
allowing them to positively contribute to the Company and Project HSE objectives. 

 Scope 

The processes described in this HSE MS Manual apply to all activities undertaken in pursuit of 
Company’s business objectives across all work locations including, but not limited to Company 
offices, Contractor design offices, construction sites, installation activities within Israel and Company 
operated installations and sites. 

This HSE MS Manual sets out the HSE principles and working methods, which shall be applied 
during work being performed at all work locations. 

This HSE MS Manual covers the general nature of work performed by various disciplines, divisions 
and/or contractors to the organisation.  In specialised areas of sub-contractor operations, such 
operations must be covered by instructions and procedures, provided by the sub-contractor and shall 
be in compliance with Energean HSE Policy and Procedures. These must be submitted to and 
approved by Energean prior to commencement of the concerned operations.  All sub-contractor 
operations are subject to the same control, inspection and auditing as those undertaken by Energean 
themselves. 

 Authorisation, Distribution and Amendment 

Energean Chief Executive Officer is responsible for the authorization of this HSE Management 
System Manual. 

Energean HSE Manager Israel, is responsible for the preparation, issue, overall maintenance and 
distribution of this HSE MS Manual and associated HSE Procedures.  

Copies of the Manual are controlled electronically and available to all personnel on the Company 
server.  A hard controlled copy with authorized signatures will be maintained for the HSE MS Manual 
and associated Procedures. 

A record of all potential material changes that impact Energean Israel Limited HSE MS will be 
maintained by the HSE Manager, who will periodically review the HSE MS manual and undertake 
revision as appropriate. 
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 Abbreviations and Definitions 

The following abbreviations and definitions apply within this document: 

ABBREVIATIONS 

BS   British Standards 

EP   Exploration and Production 

FSA   Formal Safety Assessment 

HAZID  HAZard IDentification (study) 

HAZOP  HAZard and OPerability (study) 

HR   Human Resources Dept 

HSE   Health, Safety and Environment 

HSE MS  Health Safety and Environment Management System 

IACS   International Association of Classification Societies 

ISO   International Standard Organization 

ISSOW  Integrated Safe System of Work 

KPI   Key Performance Indicator 

LOPA  Layers of Protection Analysis 

OHSAS  Occupational Health and Safety Assessment Series 

PPE   Personal Protective Equipment 

QMS   Quality Management System 

SCSM  Supply Chain Selection and Management 

SECE  Safety and Environmental Critical Element 

SIL   Safety Integrity Level 

 

DEFINITIONS 

Audit  A systematic and independent examination to determine whether HSE activities and related 
results comply with planned arrangements, implemented effectively and suitable to achieve 
objectives. 
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As Low As Reasonably Practicable  (ALARP) A term used to define tolerable risk acceptance only 
where a risk reduction is impractical or cost benefit analysis carried out and a judgement is made 
that the cost of further risk reduction is grossly disproportionate when compared to the actual risk 
reduction that would be achieved. 

Company Energean Israel Ltd  

Design HSE Risk Register  A register containing full details of all Design related HSE issues 
and proposed actions to address the identified concerns 

Hazard Source, situation, or act with a potential for harm in terms of human injury or ill health, or a 
combination of these 

Hazard identification Process of recognizing that a hazard exists and defining its characteristics 

Ill health Identifiable, adverse physical or mental condition arising from and/or made worse by a 
work activity and/or work-related situation 

ENVID  ENVironmental Issues IDentification Study 

Environment  Surroundings in which the company operates, including air, water, land, natural 
resources, flora, fauna, humans, and their interrelation 

Environmental aspect Element of the company’s activities or products or services that can 
interact with the environment 

Environmental impact Any change to the environment, whether adverse or beneficial, wholly or 
partially resulting from a Work-related company environmental aspects 

External Factors Forces outside the control of the Company that impinge on health, safety and 
environmental issues and need to be taken account of within an appropriate time frame, eg 
regulations, industry standards 

HAZID  HAZard IDentification Study 

HAZOP  HAZard and OPerability Study 

Incident  Event in which an injury or ill health (regardless of severity) or fatality occurred, or could 
have occurred 

Interested party: Person or group, inside or outside the workplace, concerned with or affected by 
the HSE performance of the company 

Health, Safety and Environment (HSE):  Conditions and factors that affect (or could affect) the 
health and safety of humans or the environment 

HSE Management System Part of a company’s management system used to develop and 
implement its HSE policy and manage its HSE risks 

HSE objective HSE goal, in terms of HSE performance, that the company sets itself to achieve 

HSE performance Measurable results of the company’s management of its HSE risks 
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HSE policy Overall intentions and direction of the company related to its HSE performance as 
formally expressed by top management 

HSE target  Detailed performance requirement, applicable to the company or parts thereof, that 
arises from the environmental objectives and that needs to be set and met in order to achieve those 
objectives 

Key Performance Indicator  A quantifiable measure of HSE performance that is considered to 
be critical for meeting Company HSE Goals 

Lost Time Injury  Any work related injury or illness other than a fatal injury which results in a person 
being medically unfit for work on any day beyond three days after occurrence of the occupational 
injury. “Any day” includes rest days, weekend days, leave days, public holidays or days after ceasing 
employment. 

Organization  Company, corporation, firm, enterprise, authority or institution, or part or 
combination thereof, whether incorporated or not, public or private, that has its own functions and 
administration 

Preventive action Action to eliminate the cause of a potential nonconformity or other undesirable 
potential situation and to prevent re-occurrence 

Risk Combination of the likelihood of an occurrence of a hazardous event or exposures and the 
severity of injury or ill health that can be caused by the event or exposures 

Risk assessment Process of evaluating the risks arising from hazards, taking into account the 
adequacy of any existing controls, and deciding whether or not the risks is acceptable 

SECE Parts of an installation, including computer programmes, the purpose of which is to prevent 
or limit the consequences of a major accident, or the failure of which could cause or contribute 
substantially to a major accident 

Tolerable risk Risk that has been reduced to a level that can be tolerated by the company having 
regard to its legal obligations and its own HSE policy 

Workplace  Any physical location in which work related activities are performed under the control 
of the organization 

2 HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL POLICY 

Energean has developed an Health, Safety and Environmental Policy which sets out Energeans 
values, standards and expectations with respect to HSE matters in relation to the public, employees, 
contractors and other stakeholders. 

A copy of the Energean HSE and Social Responsibility Policy Statement is provided in Appendix 1. 

The HSE & Social Responsibility Policy statement is periodically reviewed and updated to ensure 
that the policies continue to reflect the activities of the Company and its actual or potential Health, 
Safety and Environmental and Social Responsibility impacts. 

The HSE & Social Responsibility policy is displayed in all Energean office and work locations.   
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3 HSE MANAGEMENT PROCESS 

Management of HSE aspects within Energean is implemented in accordance with the traditional 
improvement cycle as illustrated in figure 2 below: 

 

Figure 2 - HSE Management Improvement Cycle 

 

 

 

Energean’s HSE Management System is structured around the classical “PLAN – DO – ASSESS – 
ADJUST” cycle, which is based on tried and tested internationally recognized best practices for the 
management of HSE risks in the EP industry. 

In this manner Energean will ensure the following: 

 All Hazards associated with Energean operations are understood; 
 All necessary activities are undertaken to manage these hazards and reduce risks to a level 

as low as reasonably practicable (ALARP); 
 The effectiveness of Energeans performance through measurement, monitoring, reviews, 

audits and investigations is assessed; 
 Plans and procedures are adjusted accordingly, based upon these assessments. 
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Energean strives to include all staff at all levels in this continuous improvement cycle.  
Implementation of such a rigorous approach will enable Energean to achieve the highest level of 
HSE performance. 

The foregoing process is covered in the following sections of this HSE MS manual: 

Planning (PLAN) 

 Leadership and Commitment (Section 4) 
 Risk Management (Section 5) 
 Legal Compliance (Section 6) 
 HSE Objectives and Management Programmes (Section 7) 

Implementation and Operations (DO) 

 Roles and Responsibilities (Section 8) 
 Competence Management and Training (Section 9) 
 Communication and Involvement (Section 10) 
 Document Control and Records Management (Section 11) 
 Operational Control (Section 12) 

 Emergency Management (Section 13) 

Checking and Corrective Actions (ASSESS) 

 Performance Management (Section 14) 
 Incident and Accident Reporting and Investigation (Section 15) 
 Audit (Section 16) 

Management Review (ADJUST) 

 Improvement and Corrective Actions (Section 17) 
 Management Review (Section 18) 
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4 LEADERSHIP AND COMMITMENT 

HSE Leadership and Accountability for HSE starts with the CEO of Energean, who will take all 
necessary steps to ensure that the highest possible level of HSE performance is achieved within the 
Company.  Energean regards Health, Safety and protection of the Environment as a line 
responsibility and an integral part of the duties of all personnel.  Some positions, by virtue of their 
job content, may also have specific HSE responsibilities that are written into the respective Job 
Descriptions.  
 
All management are expected to be visible at work sites where activities to manage HSE hazards 
are taking place and management are expected to lead by example. 
 
All management are expected to “walk the talk”. 

 Accountability 

Accountability means being liable for the results to be achieved and includes the obligation to deliver 
agreed results in accordance with agreed standards. To be held accountable, individuals must have 
the necessary authority to effectively execute the work.  Accountabilities cannot be delegated but 
others can be given responsibility to complete a component of the overall task, activity or process. 

The key HSE accountabilities for the main management groups within Energean are detailed below. 

 Top Management Appointments 

As stated earlier in this document, the highest level appointment/position in Energean is the Chief 
Executive Officer (CEO), who is accountable for HSE Leadership within the Company. 

An HSE Director is appointed who reports directly to the Energean CEO. 

Other key top management positions are Project Director and Energean Israel General Manager. 

 HSE Resources 

Energean shall put in place appropriate competent HSE personnel and resources to effectively 
manage HSE aspects throughout Project implementation and during subsequent operations. 
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5 RISK MANAGEMENT 

In accordance with Energean HSE Policy, the hazards to which people, the environment and assets 
are exposed are to be systematically identified, the associated risks evaluated, and the measures 
which make it possible to reduce their likelihood of occurrence and consequences are to be defined 
and implemented for all work related activities. The identification and management of hazards and 
adverse effects of activities is a vital part of HSE management and is a core value of Energean. 

In principle, Energean shall adopt a hierarchical approach to Risk Management and the following 
hierarchy is used for the selection of risk reduction measures as illustrated below: 

 

Elimination/Substitution 

Avoidance of the identified hazard(s) by adopting alternative design solutions or using products 
and/or processes with a lower HSE impact. 

Isolation 

Separation of hazards from targets and escalation paths, through provision of safety distances, 
layout review and optimisation.  

Prevention 

Adoption of engineering controls to prevent or reduce the likelihood of the hazard occurring i.e. 
provision of structural redundancy. 

Mitigation 

Adoption of engineering controls to mitigate the effects of the hazard should it occur i.e. provision of 
appropriate passive fire protection or provision of additional escape routes etc. 

Procedural Controls 

Implementation of procedural measures, when automatic safeguards are not feasible. 

Personal Protective Equipment (PPE) 

Employed as a last resort when other means of protection are not practicable i.e. use of full BA and 
full protective suit for tank cleaning. 

 Hazard Identification and Risk Assessment 

Hazard Identification and Risk Assessment is an integral part of Energean activities and this process 
is applied to office work, facilities design, construction, installation, drilling and production operations.  
For all cases the Hazard Identification and Risk Assessment process shall be transparent and 
documented so that the progress of identified actions can be monitored, expedited and closed-out. 

The Energean Risk Assessment Procedure [Ref. 3] defines the level of Hazard Identification and 
Risk Assessment that should be taken, according to the stage of the activity and nature of hazards 
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posed.  The Energean Risk Assessment Matrix (presented in Appendix 2) is used to confirm that 
risks have been reduced to an acceptable level and are at least in the Medium Risk zone and have 
been reduced to ALARP. 

 

 Design Work 

The design of Energean facilities shall be carried out using the Hazards and Effects Management 
Process (HEMP).  HEMP provides a robust and structured approach to managing the hazards and 
potential effects of Energean’s activities and is summarised in the flowchart below: 

 

Figure 3 - Hazards and Effects Management Process 

 

 

 

Design Risk Assessment is carried out for all projects in line with the principles of the HEMP which 
is necessary to demonstrate that identified hazards have been addressed and that the associated 
residual risk has been reduced to As Low As Reasonably Practicable (ALARP). 

Safety studies, appropriate for the stage and maturity of the project design, will be conducted as an 
integral part of the hazard management process. 

Tools and techniques such as HAZID, HAZOP, ENVID, LOPA, Layout Review, Fire Protection Study, 
Quantitative Risk Assessment etc. shall be used to support this process, with the overall aim of 
reducing the residual risk to ALARP. The key safety studies required for each phase of the project 
shall be defined in the project HSE Philosophy document, which is effectively a summary of all 
detailed aspects of the project that are required to address Technical Safety and HSE issues and 
can be considered to be the Safety Concept for a project. 
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Recommendations and findings from these studies shall be input to an HSE Action Tracking 
Register, to ensure that any recommended measures are recorded, monitored and addressed with 
the design phase or handed over to subsequent phases. 

The above process shall be documented in the Report on Major Hazards (RoMH), equivalent to 
Safety Case, for all operational sites.  The RoMH will provide a specific illustration of how the HSE 
MS for Energean Israel will be implemented to manage the identified hazards associated with the 
safe operation of the Karish development facilities. 

Effective engagement of all disciplines will be vital for assuring the integration of the hazard and risk 
management process into all phases of projects. Throughout the design phase this will be a key 
responsibility of the Facilities Engineering Manager with the support of the HSE Engineer.  

 Construction and Installation Work 

All significant construction activities shall be subject to an appropriate level of Hazard Identification 
and Risk Assessment in accordance with the Risk Assessment Procedure [Ref. 3]. 

5.1.2.1 Activities on Energean Sites  

All activities undertaken on Energean operated sites will be subject to Hazard Identification and Risk 
Assessment (HIRA).  Frequent repetitive tasks and processes will be subject to a Job Safety 
Analysis, undertaken by those involved in the activity.  Major activities such as installation of a new 
process module, or an engineered heavy lift, will be subject to a full HIRA, normally chaired by an 
independent Safety or HSE Engineer.  The assessment and findings will be fully documented and 
actions will be recorded and followed-up.   

Where project activities are planned to be conducted within the Energean offshore lease areas, the 
activity hazard management processes of the site, outlined within the Risk Assessment procedure 
[Ref. 3] and Integrated Safe System of Work [Ref. 4] should be adopted.   

Major installation activities and those involving Simultaneous Operations (SIMOPS) will be subject 
to specific HAZID studies and Risk Assessment in order that appropriate risk reduction and mitigation 
measures are identified and implemented. An HSE Management System Interface Manual is 
required for all major installation and hook-up activities involving more than one Contractor, to ensure 
that these activities are managed and coordinated in a safe and controlled manner. 

5.1.2.2 Activities on Contractors Sites  

Energean expects its Contractors to carry out Hazard Identification and Risk Assessment 
appropriate to the level of risk posed by the activities being undertaken.  It is important that the Risk 
Assessment process is documented and actions tracked through to closeout. 

 Drilling 

All planned well drilling and workover activities will be subject to appropriate hazard identification 
and risk assessment studies, which will include assessment of interfaces with production operations 
and may include a “Drill the Well on Paper” (DWOP) exercise. 
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 Production Operations 

As stated in section 4.1.2.1, frequent repetitive tasks and processes will be subject to a Job Safety 
Analysis, undertaken by those involved in the activity. 

A level of Risk Assessment will be undertaken as part of the work permit which could be in the form 
of a Task Risk Assessment. 

Ad hoc activities will be subject to risk assessment in accordance with the Risk Assessment 
procedure [Ref. 3] and Integrated Safe System of Work [Ref. 4]. 

 Major Accident Hazards 

All activities undertaken by Energean employees, whether in the office or at worksites and potential 
hazards associated with facilities operated by Energean, shall be subject to Hazard Identification 
and Risk Assessment. 

Energean shall strive to take all reasonable prevention, control and mitigation measures to ensure 
that the residual risk associated with activities and identified hazards having the potential to give rise 
to Major Accident Hazards resulting in single or multiple fatalities is either eliminated completely or 
at least reduced to a tolerable level in accordance with the Company Risk Assessment Matrix (RAM) 
in Appendix 2. 

 HSE Risk Register 

As described in section 5.1.1 above, Energean shall ensure that all identified HSE Risk Issues and 
associated mitigation measures adopted during the Design Phase are recorded and documented in 
the Design HSE Risk Register.  The Design HSE Risk Register shall contain full details concerning 
the following identified issues: 

 Recommendations arising from specific HSE FSA Studies 
 Any other hazard related HSE issues arising during the Design process 

The Design HSE Risk Register shall be reviewed in collaboration with the selected Main Contractor 
in order to prepare and develop a Project HSE File that will remain a live document throughout 
Project implementation and Construction, through to Operations. 
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6 LEGAL COMPLIANCE 

Compliance with all applicable HSE legislation and regulations is a fundamental requirement of 
Energean HSE MS.  

Energean shall conduct its business in all Company offices and premises, at all Project work 
locations and operational sites and shall undertake all work activities in accordance with the 
applicable local laws and regulations.   

All facilities designed and built by Energean shall be designed to comply with the governing laws 
and regulations in Israel. 

The design and Operation of Energean facilities shall be undertaken in accordance with the following 
specifications, codes and standards in the stated order of precedence: 

 Israeli National Regulations; 

 European Directive on Safety of Offshore Oil & Gas Operations (2013/30/EU); 

 FPSO Classification and Flag State Regulations for Tow; 

 Project Specifications (including Technical Safety Requirements) ; 

 International Codes & Standards. 

In case of differing but non-conflicting requirements, the most stringent shall be applied. In case of 
conflicting requirements, Energean shall be advised for settlement of the conflict. 

Applicable Israeli Regulations and Standards are referenced in Section 6.1 below: 

 Israeli and Local National Regulations 

Applicable local laws and regulations shall be complied with for all Karish-Tanin Project Work 
Locations and for all work activities. 

The relevant Israeli HSE Laws and Regulations currently applicable to the Karish-Tanin project and 
Production Operation are as follows: 

 Safety Management Regulations (Safety Management Plan), 5773 – 2013 
 Work Safety Ordinance (New Version) 5730 – 1970 
 Labour Inspection (Organisation) Law, 5714 – 1954 
 Environmental and Hazardous Material Laws 
 Barcelona Convention & Associated Protocols [HOLD] 

Compliance with these Laws and Regulations takes precedence over other HSE requirements. 

 Report on Major Hazards  

As a European Company, Energean intends to comply with the European Directive on Safety of 
Offshore Oil & Gas Operations (2013/30/EU), which sets out the requirements for the management 
of Major Hazards and includes development of a Report on Major Hazards (RoMH), equivalent to 
Safety Case, for all operational sites. 
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A Report on Major Hazards will be developed for the Karish Installation, which will also cover the 
subsea facilities, FPSO, Gas Export Pipeline and Onshore gas reception facilities. 

The RoMH will typically include the following sections: 

 Introduction and Management Summary 
 Installation Description 
 HSE Management System 
 Formal Safety Assessment(s) and Hazards/Effects Analysis 
 Management of SECE’s, Performance Standards and Verification 
 ALARP Demonstration 
 Remedial Action Plan 

 Conclusion 

 FPSO Classification 

The FPSO shall comply with the rules of DNV GL, who are a recognised Classification Authority, a 
member of IACS, in order to obtain Classification of the FPSO and associated mooring system. 

Classification and maintenance of class during field life will mainly cover: 
 FPSO Hull 
 Hull systems and machinery 
 Living Quarters 
 Safety Systems 
 Life saving equipment 
 Mooring System 
 Offloading Facilities 
 Helideck 
 Cranes 

 Project Specifications (including HSE Philosophy) 

Project Specifications will be developed which shall document the applicable standards for the 
design of the facilities. 

An HSE Philosophy shall be produced for all Energean Major Projects, which shall define the Safety 
Concept and applicable Safety Standards for the design of the facilities along with the Safety Studies 
that need to be undertaken. 

 International Codes and Standards 

In addition to the foregoing requirements, the Karish-Tanin Project and all future projects will design 
the facilities to acknowledged International Codes and Standards as defined in Project 
Specifications. 
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7 HSE OBJECTIVES AND MANAGEMENT PROGRAMMES 

Company HSE objectives and management programmes shall be developed and agreed by 
Energean Israel Technical Director with the assistance of the HSE Manager.  The HSE objectives 
and programs shall be developed to further the stated Company Goals in the HSE Policy Statement 
provided in Appendix 1. 

Company HSE objectives will be cascaded within the Energean organization and operations and 
projects will in turn include Company objectives when developing Project and Operational Site HSE 
objectives. 

 HSE Objectives 

Energean Israel HSE objectives will be updated annually after Management Review. 

The HSE objectives shall as far as practicable be S.M.A.R.T. (Specific, Measurable, Achievable, 
Relevant and Time Bound). 

Some examples of HSE Objectives are illustrated below: 

 Reduce Lost Time Injury (LTI) frequency to less than 0.5 per million manhours worked 
 Increase Safety Observation submission rate (Number of Observations per million 

manhours worked) 
 Appoint Fire Wardens in all Buildings occupied by Energean personnel 
 etc 

Energean HSE Objectives shall be included in the Project and Operational HSE Plans, which shall 
be approved by the Project/Operations Director and HSE Manager. 

 HSE Programs 

HSE Programmes shall focus on planned activities relevant to the pursuit of achieving the stated 
HSE Objectives and underpin the commitment to continual improvement in Energean HSE 
performance over a defined timescale. 

Typical examples of activities that could be included in the Energean HSE Programme are illustrated 
below: 

 Implement Fire and Emergency Response procedures in all Energean office locations 
 Conduct Hazard Identification and Risk Assessment awareness training for all design and 

operations engineers. 
 Undertake Report on Major Hazards (Safety Case) awareness session for operations 

personnel. 
 etc 

Identified HSE Programmes shall be included in Energean Israel Limited HSE Plans. 
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 HSE Plans 

HSE Plans should be developed for all Energean operated sites and projects. 

 Operations 

An annual HSE Plan shall be prepared for each Operational site, setting out the HSE Objectives, 
Key Performance Indicators and HSE related activities proposed towards the continual improvement 
of HSE performance and satisfying Corporate objectives. 

The site HSE Plan should be produced by the site HSE Supervisor in conjunction with the OIM and 
be approved by the Onshore based HSE Manager and Operations Manager. 

 Projects 

Energean Projects shall develop a clearly defined programme for achieving HSE objectives, detailing 
resources, responsibilities and time frames for achieving agreed objectives.  This programme shall 
be summarised in the Project HSE Plan. 

The Project HSE Plan shall be prepared by the HSE Manager.  It will be updated annually and set 
out Project Objectives, Key Performance Indicators (KPI’s) and key HSE Activities to be scheduled 
during the forthcoming year or Project life cycle, until handover to Operations and start-up.  The HSE 
Plan shall define: 

 Specific activities/studies/Management Review etc 
 Date or timeframe required 
 Allocated responsible parties 

HSE Plan progress reviews should be undertaken by the HSE Manager at least every 6 months, to 
ensure that HSE activities are being progressed in accordance with the approved HSE Plan. 

8 ROLES & RESPONSIBILITIES 

Responsibilities for implementation of the Energean Israel HSE MS are as follows: 

 Chief Executive Officer (CEO) 

It is the responsibility of the CEO to ensure that the company has adequate Health, Safety & 
Environmental Policies and that these are implemented. 

The CEO shall also ensure that appropriate competent HSE personnel and resources are put in 
place to effectively manage HSE aspects at all levels in the organization. 

The CEO shall also ensure that the Company is not exposed to unacceptable Health, Safety or 
Environmental risks. 
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 HSE Director 

The HSE Director reports directly to the Company CEO and is charged with ensuring each venture 
in the Energean group has a suitable HSE MS and staff to ensure the companies HSE Policy is 
implemented.   

HSE staff in all assets have a functional relationship with the HSE Director.  They therefore can 
bypass the operational/technical organisation they report through directly to the CEO through the 
HSE Director if they see HSE issues are not being addressed. 

  Technical Director 

The Technical Director has overall responsibility for coordination of all Energean Project activities. 

The Technical Director is responsible for the implementation of this HSE MS as applicable to the 
design, construction, commissioning and handover of Energean Israel facilities to the Israel 
Managing Director. 

The Technical Director will also ensure that appropriate competent resources are available to safely 
construct and commission Energean facilities and will ensure that all necessary staff training is 
undertaken. 

 Israel Managing Director 

The Israel Managing Director will have overall responsibility for coordination of all Energean 
operations in Israel. 

The Managing Director is responsible for the implementation of this HSE MS Manual as applicable 
to the installation and operation of all Energean facilities. 

The Managing Director will also ensure that appropriate competent resources are available to safely 
install and operate Energean facilities and will ensure that all necessary staff training is undertaken. 

 Israel General Manager 

The Israel General Manager is responsible for ensuring that all legal requirements associated with 
working in in Israel are identified and reflected in management systems and business plans. 

The General Manager is responsible for the HSE management of staff working in the offices and 
onshore in Israel. 

 Israel Engineering and Regulatory Manager 

The Israel Engineering and Regulatory Manager is responsible for all engineering undertaken 
onshore and offshore Israel. 

He will also be responsible all permitting, project execution and regulatory operations. 

He will ensure that all engineering activities are undertaken in compliance with this HSE 
Management System Manual. 
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 Israel HSE Manager 

The HSE Manager is responsible for developing and updating the Energean Israel HSE MS and 
associated documentation as appropriate. 

Additionally, the HSE Manager shall: 

 Provide HSE Leadership and support for all Energean Project activities, including health 
and safety planning, implementation, maintaining health and safety plans, risk assessments 
and HSE Training etc ; 

 Maintain and enhance the HSE MS, including development of associated procedures, 
including feedback regarding implementation of the HSE MS ; 

 Maintain an HSE MS audit function to assure the Director and Project Management that all 
Project activities are undertaken in compliance with this Energean Israel HSE MS Manual ; 

 Coordinate on a regular basis, the development of a report summarizing Company HSE 
performance for submission to the Project Director (HSE Management Committee and 
Management Review) 

 Establish a system for communicating and distributing HSE MS documentation within the 
Karish Project and subsequent Operations organisation ; 

 Maintain statistical analysis of the HSE performance records ; 

 Ensure that HSE Incident and Accident Investigations are carried out as necessary ; 
 Undertake environmental management planning, implementation of environmental 

management plans, defining environmental management requirements from contracts, risk 
assessments ; 

 Undertake security management including security management planning, implementing 
security plans, liaison with external security agencies, engineering security reviews and 
security reporting ; 

 Prepare the agenda for Project and Operations HSE Management Committee and issue 
associated Minutes of Meeting. 

 Project HSE Engineer 

The HSE Engineer is responsible for providing technical safety expertise and leadership on 
Energean Israel project’s. 

He shall be instrumental in the oversight of all Safety Studies such as HAZID, HAZOP, FERA , QRA, 
ALARP Workshops, SIL Assessment etc to ensure that the highest standards of HSE are 
incorporated in the design of Energean Israel facilities. 

The HSE Engineer will coordinate development of the Report on Major Hazards and ensuring that 
identified remedial actions are addressed. 

 Operations Manager 

The Operations Manager shall be based onshore with roles and responsibilities as follows: 

 Overall accountability for safe and compliant production operations. 
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 Responsible for the integrity, maintenance and reliability of all process plant, pipelines, 

subsea well heads and flow lines.  
 Accountable for the Operations & maintenance teams and 3rd party support contracts. 

 Ensure training and competency of all operations and maintenance staff including 3rd party 
contract staff.  

 Incident management and coordination of offshore emergencies. 
 Accountable for all aspects of logistical support for the FPSO and subsea systems. 
 Effective implementation of the Integrated Safe System of Work (ISSOW) and application of 

associated procedures. 

 Project Manager 

The Project Manager is responsible for ensuring that activities within his area are undertaken in 
accordance with the requirements of this HSE Management System Manual.  The key 
responsibilities are listed below: 

 Ensure the necessary HSE awareness and competencies are available within his team ; 
 Technical integrity of the facilities design ; 
 Perform Design Risk Asessment and Formal Safety Assessment (with support from HSE 

Engineer) for all projects ; 
 Review and approval of project Design HSE Risk Register and HSE Plan ; 
 Ensure that Design (and Safety) Review is undertaken by suitably competent personnel at 

the appropriate Project Stage(s). 

 Energean Employees 

All Energean Employees have a duty to adhere to Company Policy and comply with this HSE 
Management System Manual and associated procedures and to report to their line manager any 
health, safety or environmental concerns such as hazards or adverse environmental impacts. 
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9 COMPETENCE MANAGEMENT AND TRAINING 

The general competence of Energean employees is evaluated by line management through the staff 
appraisal process and the requirement for additional training recorded in the annual staff appraisal 
report. 

 HSE Competencies 

 Personnel Recruitment and Selection 

When recruiting new staff, Energean shall state any required HSE competencies for each position 
in the job description. 

The personnel selection process will as far as practicable match individual competencies with the 
required HSE competencies for the position. 

The HSE Manager should be consulted if there are any doubts concerning the HSE competency of 
personnel recruited for HSE specific roles. 

 Staff Competence, Training and Development 

The competence, training and development of all Energean employees working on Projects or in 
Operations will be assured at all times, full details of the process by which this is achieved is covered 
in the HSE Competence, Training and Awareness procedure [Ref. 6], which includes an HSE 
competence and training requirements matrix for HSE critical roles and activities. 

Energean or its Contractors will implement a Competence Assurance and Assessment scheme and 
will provide appropriate HSE training to all Employees.  HSE training shall be periodically reviewed 
to identify priorities and address any special needs.  

Staff will not be allowed to undertake safety critical tasks and activities unsupervised until they have 
been assessed and deemed competent. 

Training and certification records shall be retained on file. 
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10 COMMUNICATION AND INVOLVEMENT 

 Communication 

Effective communication of HSE information and involvement of personnel at all levels in HSE 
matters is important to ensure that all personnel are regularly informed about current HSE issues. 

 Internal Communication 

Energean will strive to maintain good communication of HSE information with employees and visitors 
using a range of the following different methods: 

 Visitors Safety Information Card ; 

 Safety Induction ; 

 Safety Notices / Safety Alerts; 

 Lateral Learning Bulletins ; 

 Safety meetings ; 

 Safety Workshops ; 

 High visibility site visits by Company Directors and Senior Managers ; 

 Tool box talks ; 

 Time Out For Safety ; 

 Intranet . 

Campaigns to promote HSE awareness at Project locations and Energean operational sites will also 
be presented within the HSE plans. Incentive and reward schemes for good HSE performance will 
be based on proactive HSE performance indicators and will not be solely based on incident-related 
parameters. 

 External Communication 

Maintaining a means of external communication in times of emergency and special contingency 
arrangements shall be in place (refer to Section 13.1 below). 

All other external communications with Client, Authorities, HSE Stakeholders Sub-consultants and 
Contractors shall be channelled through Corporate Communications and Media Relations 
department. 

 Involvement 

The Company shall ensure that all employees, contractors, Stakeholders and other ‘interested 
parties’ as necessary, are aware of the: 

 Importance of compliance with Energean HSE Policies and Objectives and their individual 
roles and responsibilities in achieving them ; 
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 HSE risks and hazards associated with their work activities and the preventative and 

mitigation measures and emergency response procedures that have been established ; 
 Potential consequences of departure from agreed operating procedures. 

 Site Safety Committee 

A Site Safety Committee will be formed at all Energean Israel operated sites.  The Safety Committee 
will be comprised of approximately 50% persons nominated by management and 50% shall be 
employees nominated by the workforce.  The site safety committee should be chaired by someone 
appointed by the Site Manager. 

The Safety Committee is required and empowered to: 

 clarify the causes and circumstances of work accidents in the undertaking and to 
recommend measures for their prevention; 

 keep itself informed of safety and hygienic conditions, to recommend improvements and to 
advise in the laying down of safety rules; 

 receive a report from the safety delegates and to check and coordinate their activities;  
 accompany a Labour Inspector (Israeli Authorities) at his visits to the facility.  
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11 DOCUMENT CONTROL AND RECORDS MANAGEMENT 

Having a reliable process for the control and management of documents and records is critical for 
the implementation of an effective HSE MS.  This process covers issue and update of standards, 
procedures, operational records and all manner of supporting documents and records.   

Energean’s aim is to provide a full set of documents and records in support of the HSE MS that are 
available electronically, with identified document owners and formally reviewed and updated at an 
agreed frequency. 

 Documents 

Energean has an established system for the control of documents and data necessary for the 
implementation of the HSE MS.  Management shall ensure that documents produced within their 
area of responsibility conform to specified requirements. Documents shall be reviewed and approved 
by authorized personnel prior to issue. 

The Energean Israel document control process is described in the Document Control and Records 
Management procedure [Ref. 7].  The procedure covers the following key steps that are required to 
ensure effective document and records management: 

 Document owner 
 Document number allocation and revision status 

 Electronic storage of native files 
 Review and approval records 
 Distribution to approved distribution list 
 Initiation and expediting of periodic document review and revision 

 Records 

The process for the identification, protection, distribution, retention, logging, storing and disposal of 
HSE records for the Energean Israel is covered in the Document Control and Records Management 
procedure [Ref. 7]. 
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12 OPERATIONAL CONTROL 

All areas of Energean activities shall be covered by documented operational control procedures. 

The governing controls for operations on Energean Operating Sites are covered in the Operating 
Procedures and Maintenance Procedures with a full suite of procedures for the management of 
hazardous activities as covered in section 12.3 below. 

Further specific risk controls are described in section 12.1 below. 

 Specific HSE Risk Controls 

Design and Office based Work/Activities 

Application of the Risk Assessment Procedure [Ref. 3] ensures that the potential hazards associated 
with construction (related to design) and operation of facilities are identified and assessed during the 
design phase.  The Risk Assessment process also requires that after appropriate controls and 
safeguards are implemented, the residual risks to personnel and the public, are reduced to 
acceptable levels. 

Risk assessments shall be undertaken and documented for office based work and activities at all 
Energean office locations. 

The risk assessment forms and identified recommended practices shall be communicated to all 
employees working in the offices. 

Construction Activities 

All Energean personnel working on Construction Sites shall comply with the applicable site 
procedures and comply with the stipulated PPE requirements.  The same conditions apply to 
Energean staff visiting Construction sites. 

Contractors shall have specific and appropriate operating procedures to cover all phases of the work. 
The procedures should be capable of managing conflicting activities and interface issues, particularly 
during the installation phase. 

Projects shall develop appropriate procedures covering for example (but not limited to) FPSO tow, 
SIMOPS (if applicable), Commissioning, Start-up and Production Operations. 

Construction activities undertaken on Energean controlled sites shall be governed by the Energean 
ISSOW and associated procedures and standards. 

 

Oil & Gas Operating Sites 

A full set of Operating Procedures will be developed to cover the safe and efficient operation of 
Energean offshore and onshore facilities.  These procedures will cover start-up, shutdown, normal 
and emergency operation, isolation and preparation of plant for maintenance. 
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 Supply Chain Selection and Management 

Energean Israel applies a systematic process for the selection and management of key suppliers 
and subcontractors.  This process includes the following key steps: 

 Pre-qualification of consultants and contractors from an HSE perspective as appropriate 
 HSE Questionnaire for consultants and contractors 
 Include a summary of HSE requirements in Contract T&C’s 
 Undertake HSE Assessment of tenders with scoring and acceptance criteria 
 Identification of gaps & development of HSE Improvement Plans for Contracts 
 Monitoring and audit of consultant and contractor HSE performance during provision of 

service 

The company ensures that, where necessary, consultants and contractors operate a management 
system that is consistent with the requirements and provisions of this HSE MS. 

Supply Chain Selection and Management is carried out in accordance with “Energean Oil & Gas 
Procurement Policy” and the Supply Chain Selection and Management Procedure [Ref. 8]. 

 Post Contract HSE Evaluation 

Upon completion of the work and prior to closeout of contracted activities an assessment of the 
contractors HSE performance should be undertaken.  Any shortcomings or serious issues identified 
during the review of contractor performance during execution of the contract scope should be 
communicated and discussed with the contractor so that opportunity is given to the contractor to 
take appropriate remedial action. 

Further details of the requirement for post Contract HSE Evaluation are provided in the Supply Chain 
Selection and Management Procedure [Ref. 8]. 

 Activities Hazard Management 

Processes for the control of hazards associated with drilling, construction, installation, 
commissioning and operational activities will be developed through the engineering phase of the 
facilities as detailed in Section 5 above. Guidance on the key areas for management of activity 
hazards is provided in this section and full details along with document references, will be provided 
in the next revision of this HSE MS Manual.  

It is of paramount importance that an appropriate level of hazard identification and risk assessment 
is undertaken prior to undertaking any project or operational activity, to ensure that risks are 
eliminated or that suitable means of hazard prevention, control and mitigation are put in place to 
minimise the risks to personnel, environment and the asset. 

 Work Permits 

The Energean Integrated Safe System of Work (ISSOW) [Ref. 4] shall be implemented on all 
Energean operated facilities and sites. 

Assessments of the hazards identified with respect to a specific activity will be carried out and the 
results recorded. For routine activities, procedures and work instructions will specify the control and 
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mitigation measures applicable to the hazards. For non-routine and high risk activities, a process of 
Risk Assessment will be applied to activities on all sites. 

Fabrication and construction sites will employ an appropriate Permit to Work system where 
necessary. The Permit to Work System applied during Commissioning shall be subject to the 
approval of the Energean HSE and Operations Managers. Specific details of the applicable Permit 
to Work System during the FPSO Tow and the FPSO offshore HUC phase have yet to be defined 
and agreed, however the Integrated Safe System of Work (ISSOW) [Ref. 4] shall be specifically 
adapted and be demonstrated to be appropriate for each project phase. 

The “full blown” Energean Integrated Safe System of Work (ISSOW) [Ref. 4] shall be introduced at 
an agreed time prior to start-up, most likely when Methanol is circulated around the FPSO systems 
[HOLD]. 

All Work Permits shall be accompanied by a Task Risk Assessment as a minimum. 

Toolbox Talks are the final step in the application of hazard management principles for activity 
hazards. They serve the purpose of: 

 Communicating to staff executing a task what the hazards are and what control and mitigation 
measures are required; 

 Communicating to supervision by staff of potential issues or safety improvement measures; 

 Providing a final opportunity to identify hazards not previously identified. 

Toolbox Talks play an integral role in activities on Energean operated sites. 

Energean will encourage all Contractors to implement Toolbox Talks on worksites undertaking 
Energean project activities. 

Significant high risk / non routine activities may be reviewed by a project review panel. 

 Hot Work 

Wood/Energean [HOLD] procedures (Included in the Integrated Safe System Of Work - ISSOW) 
[Ref. 4] will cover hot work activities. 

 Manual Handling / Lifting Operations 

The requirements for manual handling will be eliminated as far as reasonably practicable. Where 
required as part of Energean project and operations activities: 

 An assessment of manual handling risks will be carried out for each location ; 
 Manual handling will be minimized and supported by mechanical aids wherever practicable ; 
 Training, specific instruction and load information is given as appropriate to employees who 

are required to handle loads. 

Good lifting practices will be applied through the project with appropriate consideration given to the 
lifting requirements, risk assessment and control of lifting operations and lifting equipment through 
design, construction and operational phases. 

Detailed requirements are provided in Wood/Energean [HOLD] procedures (Lifting Equipment and 
Operations Procedure). 
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 Electrical Safety  

The requirements for the safe operation and isolation of electrical equipment when preparing for 
maintenance, including Lock-out / Tag out by an Authorised Electrical Technician shall be covered 
in Wood/Energean [HOLD] procedures (Electrical Safety Rules). 

Documentation of the process of electrical isolation will be covered in the Wood/Energean [HOLD] 
procedures (Included in the Integrated Safe System Of Work - ISSOW) [Ref. 4] 

 Working at Height/Dropped Objects 

Precautions shall be taken to prevent falls from any height where injury might result. 

For Construction sites, Contractors shall comply with the prevailing procedures applicable at their 
site, which shall be approved by Company, particularly where there is a significant amount of work 
at height. 

For Company Installations offshore and onshore Israel, personnel shall comply with Wood/Energean 
[HOLD] procedures (Working at Height Guidelines). 

 Confined Space Entry 

Personnel entry to vessels, tanks and other such confined spaces is a particularly hazardous activity. 
The Wood/Energean [HOLD] procedures (Confined Space Entry), will cover all detailed precautions, 
atmospheric testing and personnel training requirements which will need to be in place prior to the 
issue of a Confined Space Entry permit via the Integrated Safe System Of Work - ISSOW [Ref. 4] 

 Excavation 

All precautions required in support of excavation work are defined in the Wood/Energean [HOLD] 
procedures (Excavation Work) prior to the issue of an Excavation permit via the Integrated Safe 
System Of Work - ISSOW [Ref. 4] 

 Over-side Working 

Specific precautions addressing the hazards associated with Over-side working shall be covered in 
Wood/Energean [HOLD] procedures (Guidelines for Safe Working Over the Side), which will also 
require issue of a work permit, via the Integrated Safe System Of Work - ISSOW [Ref. 4] 

 Handling Hazardous Substances 

No hazardous substance should be used on any Energean or Contractor site unless the following 
conditions are fulfilled: 

 Material Safety Data Sheet (MSDS) for the substance being handled is available and in a 
language that is readily understood by the person(s) undertaking the task; 

 The proposed method of handling the substance has been assessed and the potential 
personnel exposure paths have been identified and are minimised. The assessment shall 
determine whether the control of exposure is adequate. If not, recommendations to improve 
control will be implemented and a re-assessment carried out if necessary; 
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 Appropriate Personnel Protective Equipment (PPE) is specified and made available for use 

by the person carrying out the task; 

 Personnel training is given as appropriate. 

Full details of requirements and precautions to be taken when handling chemicals and dangerous 
substances shall be included in Wood/Energean [HOLD] procedures (Control of Substances 
Hazardous to Health). 

 Ionising Radiation Protection 

Energean requires that the exposure to ionizing radiation is reduced to be as low as is reasonably 
practicable in accordance with EU Directive 2003/122/Euratom - radioactive sources. 

Specialist contractors using classified workers will carry out work involving large radioactive sources.  
Radiation protection supervisors will be appointed and trained to control all radiation work, and 
controlled areas will be set up around the work to exclude unnecessary workers. Doses will be 
monitored and recorded for classified workers. 

Detailed requirements shall be available in the Wood/Energean [HOLD] procedures (Radiation 
Procedures). 

 Safety Systems Override 

The management of safety systems overrides shall be covered in the Wood/Energean [HOLD] 
procedures (Control of Protective Device Overrides and Inhibits Procedure). 

 Diving 

All diving operations (near shore or offshore) necessary to support any stage or activity associated 
with Energean operations or projects shall be conducted in compliance with the IMCA International 
Code of Practice for Offshore Diving, IMCA D 014. 

 Change Management 

The process by which significant Design and Operational changes are assessed is described in the 
Management of Change Procedure [Ref 5]. 

This procedure defines how the impact of significant Design and Operational changes (permanent 
and temporary) within the Karish Asset are assessed, particularly the impact on HSE aspects, in 
order to avoid adverse HSE consequences.  

The Management of Change procedure covers the following aspects: 

 Documentation of the proposed change and its implementation (includes changes to 
Project organisation, procedures and facilities); 

 A record of the assessment of the impact of the proposed change on the existing HSE Risk 
Register; 

 Recommendation for any additional Studies or revision of existing design documentation or 
FSA/studies; 



 

HSE MANAGEMENT SYSTEM  

MANUAL (ISRAEL) 

 

ISR-GEN-MA-HSE-001 

Revision: A01 Date: 25.10.2017 

Page 36 / 50 

 

 
 Documented approval by appropriate authorized personnel to proceed with the proposed 

change subject to additional HSE measures being implemented. 

 Environmental Management 

Energean shall maintain a system for safe and pollution free operating practices, for the protection 
of the environment free from all forms of pollution and continuously improve the Company’s 
performance to achieve this aim. 

 Environmental Impact Assessment 

Energean shall undertake an Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) for all significant 
projects undertaken in Israel.  This may involve performing an Environmental Baseline Survey (EBS) 
to assess and record the state of the Environment prior to commencing project activities. 
 
As Energean may pursue international finance for the Karish and Tanin development, the ESIA 
and associated plans shall be compliant with the IFC Performance Standards, as well as 
applicable Israeli regulations and standards.   

 Environmental Management 

Commitments made in the ESIA and environmental actions arising from other sources, will be 
captured and documented in an Environmental & Social Management Plan (ESMP).  The ESMP will 
document the required actions, action parties and proposed completion dates.  

For project activities undertaken onshore and in Israeli territorial waters nearshore, an Environmental 
Monitoring and Management Plan (EMMP) will be developed in compliance with TAMA/37/H and 
associated building permit requirements. 

 Sustainable Development 

Energean policy is to ensure that all business is conducted taking into consideration the efficient use 
and conservation of energy and resources and minimisation of waste. 

Any waste shall be disposed of in a safe and responsible manner. 

 Safeguarding of Health 

Energean will take all necessary steps to ensure the health of its employers and contractors, with 
some key aspects of health management documented below: 

 

 Medical Fitness 

The medical fitness of all new and potential employees is assessed by the Company Doctor via the 
“Pre-Employment Health Questionnaire”. 
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The ongoing assessment of the medical fitness for employees working both onshore and offshore in 
Israel needs shall be coordinated by Energean HR. 

The Wood/Energean [HOLD] procedures (Health Assessment Fitness to Work) will apply for 
personnel working offshore. 

 Industrial Hygiene 

Workplace monitoring and surveillance will be undertaken for: 

 Benzene 
 Dust 
 Toxic materials 

The Wood/Energean [HOLD] procedures (MSDS Procedure & Benzene Surveillance Program) will 
cover requirements. 

 Personal Protective Equipment 

All personnel will be provided with necessary protective clothing and equipment including personal 
protective equipment (PPE) required during fabrication and commissioning.  All personnel offshore 
on the Energean facilities shall be provided with PPE by their employer, in accordance with 
Wood/Energean [HOLD] procedures (Selection & Use of Personal Protective Equipment). 

12.6.3.1 Asbestos 

The use of asbestos is forbidden within ANY component designed for use in Energean surface and 
subsea facilities. The use of materials containing asbestos as a construction aid in the fabrication of 
Energean facilities is also forbidden. Upon Completion of the work, all Contractors are required to 
provide to Company a "Certificate of Conformity" which shall clearly state that the facilities provided 
for Energean projects contains no asbestos whatsoever. 

12.6.3.2 Silica 

The use of Silica is forbidden for use as a medium for sandblasting materials used in the construction 
of Energean facilities. 

 Display Screen Equipment 

Habitual users of VDUs will be given work stations compatible with good ergonomics, and afforded 
conditions and job design which minimise the possibility of eye fatigue or stress.  Assessments will 
be undertaken to ensure these obligations are met in respect of Energean personnel to a standard 
that meets the regulations and is compatible with the Energean policy and guidance. Similar 
standards will be applied on all sites involved with Energean activities. 

Further details may be found in the Wood/Energean [HOLD] procedures (Health Assessment Fitness 
to Work). 
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 Hearing Conservation 

Noise levels will be minimized during the Detailed Design of Energean facilities with the objective of 
limiting noise levels in all working locations to less than 85dB(A).  Where it is not reasonably 
practicable to attain this level, the areas affected will be designated Hearing Protection Zones.  
These will be marked, and personnel entering and working in them will be required to wear 
appropriate hearing protection. 

The Wood/Energean [HOLD] procedures (Hearing Conservation and Noise Measurement Program) 
will apply at all operational sites. 

 Heat Stress Management 

Appropriate procedure/controls for managing heat stress shall be covered in the Wood/Energean 
[HOLD] procedures (Heat Stress Management Procedure). 

 Security 

The procedure covering the arrangements and application of security measures for Energean Israel  
offices, facilities and operational sites are provided in the Security Management Procedure [Ref. 10]. 

 Office Security 

All Energean offices shall either be provided with security guards on a continuous 24/7 basis or fitted 
with an appropriate surveillance and intruder alarm system, with automatic notification of key 
personnel and/or local Police. 

All visitors shall be logged in and out, provided with a visitors badge (for ease of recognition) and 
shall be escorted by their host. 

 Security of Information 

Access to Energean Information Management system and the security of e-mail communications, 
design documentation and operational records etc held in electronic format on the Energean 
computer network, is assured via the application of Information Security Management Systems [Ref. 
11]. 

 Contractor/Subcontractor Offices and Construction Site Security 

Energean expects access to and security in Contractor/Subcontractor offices and on their 
construction sites to be monitored and controlled to an acceptable level. 

 Operational Facilities Security 

Security measures on Energean operational facilities will be given special consideration and shall 
be developed in consultation with Israeli Defence Force (IDF).  The Karish FPSO will apply 
International Ship and Port Security (ISPS) Code measure, enhanced by IDF requirements. 
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13 EMERGENCY MANAGEMENT 

Energean shall identify and assess the most serious potential emergency events and scenarios that 
may arise on Energean operational sites and premises in order to define appropriate resources 
(personnel and technical) to ensure the safety of personnel and protection of the environment.  
Emergency Response plans (ERP) shall be drawn up for each site and should be communicated to 
relevant personnel and tested and improved through periodic drills on a regular basis. 

 Emergency Preparedness and Response  

Emergency Response Plans shall be drawn up for all Energean operated facilities and sites in 
accordance with the Emergency Preparedness and Response Procedure [Ref. 9], which  defines all 
aspects that need to be considered and included within the ERP including the requirement for all 
personnel having emergency response duties i.e. fire wardens, security personnel etc, to have 
appropriate training.   
 
Top management shall: 

 ensure that the emergency and crisis management is set up for identifying foreseeable 
emergencies, planning for mitigation, response and control in case of their occurrence 
including identification of recovery measures; 

 nominate persons who will be responsible in various disciplines who have the capability 
and experience in dealing with the emergency and crisis management, and to define the 
roles and responsibilities of those nominees;  

 define, prepare and make the lines of communication and equipment and systems available 
to support activities required during the situation as needed at all times.  

The Emergency Response Preparedness and Response Procedure [Ref.9] sets out how the above 
requirements should be achieved. 
 
All line management shall establish and implement an Asset emergency response plan and other 
contingency plans in order to ensure that they can promptly and properly respond to an emergency 
situation with the available predetermined resources. 
 
To ensure reliability of an emergency and crisis management plan, desktop exercises, scenario 
drills and suitable means shall be regularly conducted and assessed to check whether any 
improvement is required.  

Energean also expects its Contractors to apply similar standards of emergency preparedness and 
response at their Offices and Construction sites. 

All offshore operations undertaken within the Karish and Tanin license area shall be covered by the 
Energean emergency response procedures. 

Contractors shall as a minimum provide the following documentation: 

 Emergency Response Plan ; 

 Medevac Plan ; 

 SMS Bridging Document (where necessary) ; 
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Additional information shall be required by Energean Israel such as Contractor focal point/key 
personnel, details of available emergency resources such as helideck, boat landing etc to ensure 
effective coordination of available resources and implementation of the emergency response plan. 

14 PERFORMANCE MEASUREMENT 

Energean is committed to the process of continuous improvement and particularly that of improved 
HSE performance which is measured by the collection and monitoring of key HSE statistics and 
Performance Indicators. 

 HSE Inspections 

All Energean offices and operational sites shall be subject to periodic HSE Inspections as defined in 
Departmental and Project HSE Plans.  The frequency and scope of such HSE Inspections should 
be determined according to the nature of and hazards associated with ongoing activities.  Persons 
nominated to undertake HSE Inspections will be defined in respective HSE Plans. It is important that 
employees / Site Safety Committee members take part in regular HSE Inspections. 

Construction Site HSE Inspections shall be planned and carried out in accordance with Site 
Inspection and Audit Plans. 

 Top Management HSE Tours 

Participation of Top Management in HSE Tours provides a great opportunity for Top Management 
to deliver a personal message to the Workforce regarding the importance of HSE aspects.    

Senior and Top management shall plan to make periodic site visits, which shall be included in the 
Departmental and Project HSE Plans.  It is important that employees / Site Safety Committee 
members take part in Top Management Tours. 

 HSE Key Performance Indicators 

Key Performance Indicators represent quantifiable measures of HSE performance that are 
considered to be critical for meeting Company HSE Targets and Goals.  The range of Leading and 
Lagging KPI’s shall be agreed at HSE Management Committee Meetings and during Management 
Review and will be incorporated in Departmental and Project HSE Plans. 

Leading Indicators 

Leading indicators represent tangible and measurable activities that will have a positive influence on 
HSE performance and contribute to the elimination and prevention of incidents and accidents. 

Typical potential Leading KPI’s for consideration are: 

 Delivery of HSE Plan commitments (Target > 90% complete) 
 Closeout of HSE Risk Register/Design & Review actions (Target > 90% complete) 
 Implement Near Miss reporting at all major project construction sites 
 Boost Safety Observation reporting rate to >250 per million manhours worked at all major 

construction sites 
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 Nominate Fire Wardens on all floors in Company offices 
 Each Major Construction site to have at least one site HSE visit by Top Management. 
 Set up Company Safety Committee and hold quarterly meetings 
 Undertake drills and exercises as per HSE Plans 
 Undertake ‘Time Out For Safety’ events   
 Carry out investigation for all High Potential Incidents. 

Lagging Indicators 

Lagging indicators are the traditional HSE metrics used to indicate progress toward compliance with 
safety rules. These are the bottom-line numbers that evaluate the overall effectiveness of safety at 
Energean offices and operational facilities and indicate trends in HSE performance. 

An example of relevant Lagging KPI’s that may be considered are given below: 

 Total Recordable Incident Rate (TRIR) at Company Offices and Project site locations within 
the Energean Recording Perimeter 

 Lost Time Injury Frequency (LTIF) at Company Offices and Project site locations within the 
Energean Recording Perimeter 

 Number of Environmental incidents 
 Road safety – number of motor vehicle accidents  

 HSE Statistics Reporting, Recording and Analysis 

The requirements for HSE statistics reporting and recording within Energean is described in detail 
in the Performance Management and Key Indicators procedure [Ref. 12 ], which covers the following 
requirements: 

 Company Reporting and Recording Perimeters 
 Definition of HSE terms 
 Specification of HSE Statistics reporting requiremnents 
 Presentation of HSE Statistics 
 Location of Central HSE Statistics database 

  



 

HSE MANAGEMENT SYSTEM  

MANUAL (ISRAEL) 

 

ISR-GEN-MA-HSE-001 

Revision: A01 Date: 25.10.2017 

Page 42 / 50 

 

 

15 INCIDENT AND ACCIDENT REPORTING AND INVESTIGATION 

All accidents / incidents which affect, or could have affected, HSE performance shall be subject to: 

 Notification of Company Management and Local Authority representatives  
 Issue of a written report 
 Investigation commensurate with the actual and potential severity of the incident/accident to 

determine the root cause(s) of the event 
 Appropriate actions taken to prevent recurrence 
 Communication of lessons learned within the Company 

 Incident / Accident Reporting 

Full details of the required Incident and Accident notification and reporting requirements is provided 
in Incident and Accident Reporting and Investigation procedure [Ref 13]. 

The procedure also defines the protocol for notification of Energean management, Partners, Local 
Authorities and other HSE Stakeholders regarding details of incidents and accidents. 

 Incident / Accident Follow-up and Investigation 

The actual and potential severity (consequence) of all incidents and accidents shall be assessed 
using the Energean Risk Assessment Matrix (ref Appendix 2) in order to determine the appropriate 
level of investigation that shall be conducted.  The applicable levels of investigation for typical 
incidents and accidents are generally summarised as follows: 

First Aid Case 

Slight:      Level of investigation determined by local HSE team 

Medical Treatment Case (MTC) or Loss Time Injury (LTI), without permanent disability 

Minor:      Investigation led by team nominated by Departmental or Project Manager 

Multiple Lost Time Injuries or High potential Near Miss Incident (NMI) 

Moderate:     Root Cause Analysis undertaken, led by HSE Manager 

Fatal Accident  

Critical/Catastrophic: Root Cause Analysis and Board of Enquiry, Led by independent HSE 
Manager (Team to be appointed by the relevant Company Director) 

Both the immediate circumstances of the incident and the underlying HSE MS weaknesses (root 
causes) shall be identified to ensure that appropriate follow-up action is taken to avoid recurrence of 
serious incidents. 
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Full details of the required Incident and Accident Investigation requirements within Energean and 
externally to Local Authorities are provided in the Incident and Accident Reporting and Investigation 
procedure [Ref 13]. 

 Lateral Learning 

Energean encourages the learning from investigations into serious incidents and accidents to be 
shared within the organization.  It is considered to be good practice to produce and distribute “Safety 
Alerts” within the organization.  Such documents summarise the circumstances surrounding the 
event, the identified root cause(s) and the remedial actions required to prevent recurrence. 

16 AUDIT 

HSE MS audits will be performed in order to determine: 

 Compliance with relevant legal requirements 
 Compliance with this HSE Management Manual and associated procedures 
 Identification of areas for improvement, leading to more effective HSE management 

 
Line management shall establish and implement an audit plan to ensure that all activities 
conducted under their authority are audited to ensure effective implementation and compliance with 
HSE policy, the HSE management system, the certified international standard (e.g. ISO14001, 
OHSAS18001, etc.), applicable legislative and regulatory requirements, etc.  
 
The audit plan shall be established in advance based on the significant and highlighted activities at 
that period, especially any activities required by law and internationally accepted standards. 
 
Inspections supplement the management system audits and can be planned and conducted at site 
level. The records and actions taken as a result of such inspections shall be recorded, analysed, 
reported and formally closed out. 

For this purpose, the audit plan shall include responsibilities for auditing specific activities/areas and 
shall be included in corresponding HSE Plans. 

Audit protocols be established and maintained.  As a minimum, the following points shall be covered: 

 Allocation of adequate resources to the auditing process 
 Personnel requirements, and specifically that the audit team is competent, independent, 

responsible, impartial and able to access necessary support when needed 
 System for tracking implementation status of audit recommendations 
 Distribution and control of audit reports 

The approach taken for undertaking HSE Inspections and Audits is fully described in the Inspections 
and Auditing procedure [Ref. 14]. 
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17 IMPROVEMENT AND CORRECTIVE ACTIONS 

A documented process shall be maintained for recording all HSE improvement actions identified via: 

 HSE Audits 
 Incident and accident investigations 
 HSE Inspections 
 Safety Observations 

Actions will be compiled in a common HSE Action Tracking Register, which may be developed by 
department or project.  

 Action Plans 

The approach taken for documenting and managing all identified improvement actions, non-
conformities, corrective actions and preventative actions on the Karish Project is fully described in 
the Improvement and Corrective Actions procedure [Ref. 15]. 

An HSE action tracking register shall be created to allow the effective monitoring, expediting and 
timely closure of all identified HSE improvement actions.  A monthly HSE actions status report should 
be issued and distributed to action parties and management.  The report will be compiled, issued 
and followed-up by a person nominated by the relevant Project or Department Manager.  
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18 MANAGEMENT REVIEW 

The principle vehicle for undertaking Management Review of the effectiveness of implementation of 
the Energean HSE MS is through establishment of HSE Management Committee(s) and regular 
meetings. 

Project HSE Management Committee should convene twice a year initially (frequency can be 
adjusted at a later stage).  The meetings shall be minuted with identified action items recorded and 
tracked to closure.  The HSE Management Committee should be attended by Senior management 
and be supported by the HSE Manager. 

 HSE Management System Review 

The terms of reference and objectives of the Energean HSE Management Committee should be 
developed along the following lines: 

 Undertake Management Review of HSE performance against stated HSE objectives 

 Review of HSE Statistics (Leading and Lagging Indicators) 
 Review of HSE Action Tracking Register (which should include HSE Audit actions) 
 Review adequacy of HSE Management arrangements to effectively comply with the 

Company HSE MS Management Manual 
 Identify improvements to the system and develop plans to implement such improvements 

 Develop action plans to ensure that appropriate resources are made available to address 
any identified gaps or issues 

 Foster a common approach to HSE matters within the Company 
 Lookahead to identify forthcoming HSE issues or resource requirements 
 Share best practice within the Company 

Relevant outputs from management review should be made available for communication and 
consultation purposes. 

Full details of the HSE Management Committee and the management review process are provided 
in the Management Review procedure [Ref 16]. 
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19 REFERENCES AND APPLICABLE STANDARDS 

 
 

REFERENCES  

Ref 1.  
OHSAS 18001: 2007 (Internationally applied British Standard for 
Occupational Health and Safety Management Systems) 

Ref 2.  ISO 14001: 2004 (Environmental Management Standard) 

Ref 3.  Risk Assessment Procedure [TBD] 

Ref 4.  Integrated Safe System of Work (ISSOW) [TBD] 

Ref 5.  Management of Change Procedure [TBD] 

Ref 6.  HSE Competence, Training and Awareness procedure [TBD] 

Ref 7.  
Document Control and Records Management Procedure (ISR-GEN-
RP-PJM-0033) 

Ref 8.  Supply Chain Selection and Management Procedure [TBD] 

Ref 9.  Energean Emergency Preparedness and Response Procedure [TBD] 

Ref 10.  Energean Security Management Procedure [TBD] 

Ref 11.  Information Security Management Systems [TBD] 

Ref 12.  Performance Management and Key Indicators procedure [TBD] 

Ref 13.  
Energean Incident & Accident Reporting & Investigation Procedure 
[TBD] 

Ref 14.  Energean Inspections and Auditing procedure [TBD] 

Ref 15.  Energean Improvement and Corrective Actions procedure [TBD] 

Ref 16.  Management Review procedure [TBD] 
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Appendix 1 :  HSE & Social Responsibility Policy 
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Appendix 2 :  Energean Risk Assessment Matrix 
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CVS –  .תחנת הגפה חופית 

DVS –  תחנת גז דור, תחנתPRMS. 

PRMS – .תחנת הפחתה ומנייה לגז טבעי 

FPSO – .מתקן צף לטיפול בגז טבעי 

 מערכת לחיבור מספר ספקי גז טבעי למערכת ההולכה הארצית. –( Manifoldסעפת )

HDD – .קידוח אופקי מכוון 

MEG – .כימיקל למניעת הידרציה וקפיאה 
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 שדות כריש ותנין –כללי  ואמב 1.0

( רכשה מחברת דלק את חזקות שדות כריש ותנין Energean E&P Holdingsחברת אנרג'יאן היוונית )
ניתן לאנרג'יאן על ידי הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה  2017לאפריל  25ביום . 2016בדצמבר 

פיתוח הכנית משרד האנרגיה תרה על ידי אוש 2017 לאוגוסט 27"כריש". ביום  I/17שטר חזקה שמספרו 
שראלית יכנית זו, הזרמת גז טבעי למערכת ההולכה המובאים להלן. ע"פ ת לשדות כריש ותנין, שעיקריה

 .2020צפוייה לקראת סוף שנת 

ק"מ מערבית  90  -שדות כריש ותנין מצויים בתחום המים הכלכליים של מדינת ישראל, במרחק של כ
על פי ק"מ.  40-מטרים. המרחק בין השדות הינו כ 1700-1800בעומק מים של לחופי העיר חיפה ו

של גז מעוקבים  מיליארד מטרים 55-הנתונים הידועים כיום, פיתוח שדות כריש ותנין מסוגל להניב כ
ביקוש בהינו תלוי בפועל שנה. קצב ההפקה  25-בתקופת עבודה של כמיליון חביות קונדנסט,  44-טבעי וכ

ראשון של הפיתוח יבוצע עבור שדה  . שלבהמערכתשל ההפקה וההולכה וביכולת המקומי של השוק 
חביות  9,000 -( וכמק"ש 400,000 -מיליארדי מטרים מעוקבים בשנה )כ 3- 4-הצפוי לספק כ כריש,

שנים אחרי פיתוח כריש, וזאת בהתאם  10 -בשלב מאוחר יותר, כצפוי  שדה תניןביום. פיתוח  קונדנסט
ע"פ מאפייני המאגרים, שדה תנין מכיל פחות קונדנסטים משדה כריש  .ההפקה בפועל מכרישלקצב 

   ה לגדול.ת שתופק מרגע פיתוח תנין לא צפויועל כן, כמות הקונדנסטים הכולל

ייעודית  סדה צפהימית, אשר תחובר לא-שיטת פיתוח השדות תהיה באמצעות חיבור מערכת הפקה תת

ע כל הטיפול הנדרש בגז הטבעי לפני הזרמתו למערכת ההולכה הארצית של (, בה יתבצFPSO -)להלן 

. לאחר טיפול FPSO -הטבעי ויעבור גם הוא טיפול מלא על גבי הרד מהגז קונדנסט יופמדינת ישראל. 

תגיע במיוחד יועמס על גבי אוניית הובלה שמספר חודשים ל ואחת FPSO -יאוחסן הקונדנסט על ה

מיליארדי מטרים מעוקבים  4 -מתוכנן לטיפול בכ FPSO -מתקן ה ו לנמל היעד.תוביל אותלמטרה זו ו
מיליארדי מטרים מעוקבים בשנה, על ידי התקנת ציוד  8 -לכ יכולת הרחבההוא בעל בשנה של גז טבעי ו

ציגה מיקומם של מהכללית אור מיקום כללי של כריש ותנין על רקע מפת סביבה ילהלן ת  .נוסף על גביו
 בים. וספיםנשדות 

 
 שדות כריש ותנין כללי  מערך מיקום-  1תרשים 
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 מיקום כללי של מאגרי הגז כריש תנין על רקע מאגרים נוספים סמוכים–  2תרשים 
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 רקע   1.1

בים ועד למערכת  הגז תגליותהיא תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת לקבלה וטיפול בגז הטבעי מח' /37א "תמ
התכנית אושרה במטרה להניח את התשתית הסטטוטורית שתאפשר הקמת מתקני . ההולכה הארצית ביבשה

  . מערכת ההולכה הארציתהטבעי ללהובלת הגז  יםהתשתית הנדרשוכן את מתקני  קבלה וטיפול

הוצג  . תמהיל הפיתוח ים יבשה,20.06.2017הוגשה למשרד האנרגיה  ביום  "כריש ותנין"כנית הפיתוח של ת
 .08.08.2017במועצה הארצית ביום 

 . 27.08.2017על ידי הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה ביום כאמור כנית הפיתוח אושרה ת

י ח', קבלת היתרי בנייה  מותנית באישור "מסמך עקרוני" על יד/37בתקנון תמ"א  4.9.2 -. ו4.2.2פי סעיפים -על
בייעודי שוי ומשרד האנרגיה. מטרתו העיקרית של "המסמך העקרוני" היא להבטיח שימוש מושכל רשות הרי

 ושמירת האפשרות לשימוש במתחמים אלו על ידי מספר בעלי רישיון שונים. 'ח/37בתמ"א  הקרקע

 "המסמך העקרוני" כולל התייחסות להיבטים העיקריים הבאים:

 תחמים התמ"אייםאופן הקצאת השטחים בין ספקים שונים במ: 

 חיבור למערכת ההולכה הארצית; 

 שילוב תשתיות ומרכיבים משותפים;  

 מטרות המסמך 1.2

עניין "המסמך העקרוני" ולסקור את הליכי הרישוי אל מול לח' /37לתת מענה לדרישות תמ"א ך: מסמהמטרת 
 הרשויות והגופים הרלוונטיים. המסמך מוגש לאישור רשות הרישוי ומשרד האנרגיה.

 ולת המסמךתכ 1.3

 והוא כולל את הפרקים הבאים:ח'  /37כאמור בהתאם לדרישות תמ"א המסמך נערך 

 מבוא; 

 כנית הפיתוחיאור כללי של תת; 

  "מכלול ימי ויבשתי -"המסמך העקרוני; 

 כנית הרישוית;  

 לוחות זמנים; 
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  אור כללי של המערכתית -כנית הפיתוח ת 2.0

לת מתקני ייצור וטיפול בים העמוק שימוקמו בסמיכות כולשל שדות "כריש ותנין" כנית הפיתוח ת

 FPSOק"מ מהחוף. התוכנית כוללת מתקני טיפול מלא על גבי אסדה צפה  90 -למאגר הגז כריש, כ
(Floating Production Storage and Offloading)טיפול בגז, הפרדת הקונדנסט ל כלול מתקנים. אסדה זו ת

המשך הפקה רציפה של גז תוך  ויאפשר. נפחי האחסון ליים לקונדנסטוהטיפול בו וכן נפחי אחסון תפעו

תוביל שימית לאוניית הובלה  FPSO -על האחסון המכלי ו מופריקתהפרדת הקונדנסט, אחסונו כדי 
לצרכן הסופי. הגז הטבעי יעבור כאמור טיפול מלא על גבי האסדה ומשם יוזרם בצנרת תת אותו 

 לכה הארצית. למערכת ההולחיבורו קרקעית עד 

יותקנו מדחסים חשמליים, מדי ספיקה ומערכות בקרת לחץ וספיקה שיעבדו בקשר  FPSO -על גבי ה
בהגיע הצנרת לחוף רציף מול נתג"ז ומערכת ההולכה הארצית ויאפשרו שליטה על לחץ וכמויות הגז 

 למערכת ההולכה. ובחיבור 
ק"מ מהחוף בים, יהווה  10 -ועד כ שתיתיבמקטע הצנרת ה, 2017מחודש אפריל  פ החלטת הממשלהע"

לפיכך, בתפעולה של נתג"ז ויכיל אפשרות חיבור בים לספקים נוספים.  ,חלק ממערכת ההולכה הארצית
ק"מ מהחוף. בנקודת חיבור זו יותקנו מגופים על גבי  10 -החיבור בפועל למערכת ההולכה יתבצע בים כ

ספקים עתידיים ללא גופים תהייה אפשרות לחבר , במבים 30" שתהייה בקוטר של  הצנרת הראשית
נובע מהרצון  ,כאמור החלטת הממשלהמבנה זה המוצע ע"פ הפרעה לתפעול השוטף של המערכת. 

שדות עבודות צנרת יבשתיות וחציות חוף נוספות על ידי ספקים נוספים והיה ויימצאו בעתיד לצמצם 
  .גז נוספים

 

 

 שלב ראשון – מתווה כללי פיתוח כריש - 3תרשים 
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 הדמייה –תווה כללי, פיתוח שדות כריש ותנין מ - 4תרשים 
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 תנוחה כללית -תוואי צנרת ימית  - 5תרשים 
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 תנין על רקע צנרת פיתוח לוויתןתוואי כללי של צנרת ימית כריש  - 6תרשים 

 

מקו החוף ותחנת מ'  300  -( כCVSמתקני החוף יכללו צנרת תת קרקעית, תחנת מגופים תת קרקעית )

ירוט רחב יותר פ הקיימת בסמיכות למט"ש מעיין צבי.מערכת ההולכה טובת החיבור ל( לPRMS) גז
 מופיע בהמשך מסמך זה.מרכיבי המערכת היבשתיים של 

 
הכללי של הצנרת הימית של כריש תנין נבחר באופן שלא יצריך חצייה של קווי גז קיימים.  מתווהה

העבודה מצפון למערך הצנרת הקיימת מאפשר גם סביבה בטוחה יותר לביצוע ימי של הצנרת. בשלב 
התכנון המפורט יכול ויחולו שינויים קלים מקומיים במיקום המדוייק של התוואי על פי תנאי השטח 

 ביבה הימית.והס
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 המערכת מרכיבי תיאור  2.1

עיקר מרכיבי המערכת הינם בים. המערכת כוללת מתקני הפקה תת ימיים ומערך צנרת איסוף והולכה 

( ומערך צנרת הולכה של גז טבעי עד לחיבור FPSO, מערכות טיפול ואחסון ימיות )למתקן הטיפול
 למערכת ההולכה הארצית.

 

 

 הימיתמרכיבי המערכת  

 1700 -מהחוף ובעומק מים של כק"מ  90 -מרוחקים כימית, בדגש על שדה כריש, המרכיבי המערכת  עיקר

הים באמצעות  יעוגן לקרקעית FPSO -המתוכנן לפיתוח בשלב הראשון. המעל שדה כריש, מוקם  FPSO-ה מטרים.
 קבוע במקומו גם לצורכי פיתוח והפקה משדה תנין. ויישארעוגנים 

 הם: םיקריימרכיבי המערכת הע

  ,תת ימיים ומתקני צנרת , סעפותראשי בארקידוחי הפקה. 

 אסדה צפה FPSO – וכן מערכות טעינת קונדנסט על גבי אוניות הובלהימיהפקה, טפול ואחסון  מתקן ,. 

  תקשורת ובקרה.מערכות 

  מה גז טבעיהולכה של צנרת-FPSO לחוף. 

 יםקידוחי הפקה, ראשי באר, סעפות ומתקני צנרת תת ימי 2.1.1.1

קידוחים נוספים יבוצעו בהתאם לממצאי הסקרים בשלב הראשון שלושה קידוחי הפקה.  פיתוח כריש כולל
 הראשיתהמחברת כל ראש באר לסעפת ימית צנרת  המערכת כוללת ראשי באר ורשתוכמויות ההפקה בפועל. 

(manifoldמהסעפת התת ימית .) ההפקה )גז, קונדנסט ל תוצרי כללהזרמת  10" בקוטר מתוכננת צנרת טבעתית

 להמשך הפרדה וטיפול. FPSO-( אל הומים

 מערכת הולכה

 מערכת הפקה ימית

 מערכת טיפול
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ק"מ דרומית מערבית לכריש, יכלול בשלב הראשון שני קידוחי הפקה, סעפת וטבעת  40 -פיתוח תנין המרוחק כ

 .  FPSO -עד ל 12צנרתית בקוטר "

אם לקצבי ההפקה הקידוחים מוצג בשני התרשימים שלהלן. קידוחים נוספים יתבצעו ע"פ הצורך בהת מערך
 בפועל והתפתחות המערכת.

 

 ותנין כריש ותבשד כללי קידוחים מערך – 7תרשים 
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 .ימית להלן סכמה חד קווית של מערך ההפקה הימית של כריש והדמיות סעפת ומתקן קצה צנרת

 

 פיתוח כריש – ימייםה הפק נרת ומתקנימערך כללי של צ -  8תרשים 

 

 סעפת ומתקן קצה צינור של צנרת ימית -9  תרשים

  

 הדמיית ראש באר - 10תרשים 
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 FPSO (Floating Production Storage and Offloading)אסדה צפה  2.1.1.2

מ'.  50 -מ' ורוחבה כ 230 -. אורך האסדה הוא כעוגנים 14מדובר באסדה צפה שתעוגן לקרקעית הים באמצעות 
. בפועל מוערך POB 72 -מספר עובדים מרבי כחביות(.  1,000,000 -מ"ק )כ 160,000 -נפח כללי לאחסון נוזלים כ

 עובדי ייצור. 35 -כי בשגרה יהיו כ

חבה פשוטה יחסית (, עם יכולת הרBCM/yליארדי מטרים מעוקבים של גז בשנה )ימ 4-יתוכנן לטפל בכ FPSO -ה
  ליארדי מטרים מעוקבים של גז בשנה.ימ 8-לכ

לפני הורדת . בקרת זרימה ולחץ ומנייה טרם הזרמתו ליבשה, מופרד הגז מהנוזלים ועובר טיפול FPSO-על גבי ה

פרקציית הנוזלים שהופרדה . הידרציה וקפיאה למניעת MEGמוזרק כימיקל , FPSO -הלחץ של הגז על גבי ה
 :ת למערך טיפול ייעודי מקביל בו מתבצעות הפעולות העיקריות הבאותמהגז עובר

 .הפרדת מים וקונדנסט ומערך טיפול במי ייצור 

 וה הפרדת הקונדנסט מהמים- MEG (MEG - Mono Ethylene Glycol) 

  אחסונו במיכלי האגירה המצויים בבטן הוטיפול וייצוב הקונדנסט-FPSO 

 ה הפרדת- MEG ה ואידוי המים והחזרת ה מהמים על ידי הרתחMEG  במערכת סחרור(
  לתהליךסגורה( 

 טרם הזרמתם לים.וטיפול בהם  אחסון מי ייצור עודפים 

, ובגמר הטיפול מועבר למיכלים בבטן האסדה לאחסון FPSO -הקונדנסט כאמור מופרד ומטופל על גבי ה
נון יצויין כי התכ . מל היעד אחת לכחודשייםביניים עד לפינויו. פינוי קונדנסט יבוצע באמצעות אוניית הובלה לנ

 אינו כולל הובלת קונדנסט לשוק המקומי ונמל היעד המסתמן הנו בתי זיקוק בספרד.כרגע 

 

 

 לאוניית הובלה FPSO -פינוי קונדנסט מ - 11תרשים 

 

 .FPSO -הדמיות ומבטים של הפרטים טכניים, להלן מספר 
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 מערכים כלליים - FPSO - 12תרשים 
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 מבט מצפון מערב – FPSOהדמיית מתקן  – 13תרשים 

 

   

 מבט מדרום מזרח – FPSOהדמיית מתקן  – 14תרשים 
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 FPSO - שיקולים בקביעת מיקום ה 2.1.1.3

 . מטרים 1700-, בעומק מים של ככות לשדה כרישבסמיכאמור  מוקםי FPSO-ה

 :FPSO-של ה םלהלן פירוט השיקולים העיקריים בבחירת מיקו

 שיקולי הנדסה ותפעול:

  מתקן טיפול סמוך למאגר מצמצם את אורכי
 הצנרת ומערכות התמך הנלוות.   

  או  ,מאפשר הימנעותסמיכות לבארות ההפקה
למניעת  (MEGהזרקת כימיקלים )כמויות  צמצום

קפיאה בראש באר. מכיוון שאורך הצנרת הוא קצר 
יחסית בין ראש באר למתקן הטיפול, טמפרטורת 

צורך כמעט הגז לא מספיקה להתקרר ועל כן אין 
בראש באר  MEGבמעכבי קפיאה. אי הזרקת ה 

מפשטת מאוד את תהליך הטיפול בגז ובנוזלים 
 בהמשך.

  ותר לטווחי מרחק קצרים ימערכת פיקוד ובקרה
 .משפר את כושר התפקוד של המערכת ואמינותה

  מאפשר מערך טיפול, אחסון ופינוי נוזלים מיטבי
 ללא מתקני חוף.

 הימצאות ה- FPSO  ות חיבור פשוטבסמיכות למרבצי גז נוספים אפשריים, תייצר אפשרויות
  .ייםשל שדות עתידיחסית 

 שיקולים סטטוטוריים:

 פשוט יותר תהליך רישוי. 

  פיתוחים עתידיים ומייצר תשתית לשילובים עתידיים.  מגביללא 

  ח'./37עולה בקנה אחד עם התפישה התכנונית של תמ"א 

  הצורך במשאבי קרקע ותשתית יבשתיים.צמצום 

 שיקולים סביבתיים:

 במים הרדודיםפגיעה בערכי טבע מ תהימנעו.  

 בטרם יגיעו  ירוםמרחק רב מאד מקו החוף, המאפשר זמן תגובה מתאים לטיפול באירועי ח
 .לקירבת החוף

 ,רעש וזיהום אויר. ולריחוק מקורות מרחק רב המתאים להימנעות ממפגעים חזותיים 

  מתקנים יבשתיים.ב תלותמאפשר טיפול ופינוי קונדנסט ללא 
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 לחוף FPSO - מה גז טבעיהולכה של צנרת  2.1.1.4

ק"מ מהחוף  10 -. כמים העמוקיםב 24"קוטר צינור פלדה בק"מ.  90 -צנרת ההולכה לחוף באורך כולל של כ
הצנרת תהיה עטופה ע"מ לאפשר חיבור ספקים עתידיים ולהגדיל את כושר ההולכה.  30" -יוגדל הקוטר ל

 מ'. 400 -פוליפרופילן ובמעטפת בטון במים הרדודים עד לעומק ים של כב

ככל העליון שלה ויתבצע  מ' מעל החלק 1.2עובי הכיסוי יהיה לפחות  .מ' ועד לחוף 60מעומק  תכוסההצנרת 
זה מבצע הרמה מקומית של  ציוד)מחרשה( לאחר הנחת הצנרת על קרקעית הים.  Ploughהנראה באמצעות 

לצנרת יבוצע  FPSO -בין ההחיבור חריש מתחת לעומק הרצוי וכיסוי מיד לאחר מכן בחומר מקומי. הצינור, 
עם פיקוד מרחוק  SSIVהעמוקים יותקן ברז חירום . בין חיבור הרייסרים לצנרת במים 16באמצעות רייסרים "

 בצנרת לצורכי אחזקה ובקרה. (  PIG)וכן מתקן לשילוח מולוכים 

ח' ומצפון לצנרת ליוויתן וצנרת נתג"ז /37תוואי הצנרת עובר בחלקו הצפוני של פרוזדור הצנרת ע"פ תמ"א 
 ור. בעלייה למדף היבשת תוואי הצנרת עובר בחלקה הצפוני של הפרעת דור. הקיימת בנחיתה בחוף ד

לך הנחת הצנרת. מיקום ואופן החצייה ייקבעו במהלך התכנון המפורט ובתאום השלושה קווי תקשורת ייחצו במ
 עם גורמי התשתית הרלוונטיים. 

התקנה זו יבור לספקים עתידיים. יותקנו על הצנרת מגופים ימיים ונק' חקילומטרים מהחוף  10-במרחק של כ
ובחסכון של הקמת מספר צינורות  נועדה לצמצם הצורך בחציית חוף נוספת בעתיד במידה ויהיו ספקים נוספים

המערכת לאחריות תפעולית של נתג"ז. דהיינו, החיבור בפועל ילך, תועבר אנקודת חיבור זו ומ .כמספר הספקים
)ראה תרשים מטה בעניין התכנון העקרוני של נקודת  ק"מ מהחוף 10 -יתבצע בים כ למערכת ההולכה הארצית

 (.30" -ל 24החיבור לספקים נוספים והמעבר קוטר בין "

 מ' מצפון לחציית קו החוף של צנרת ליוויתן.   50 -כאו שרוול  HDDחציית החוף תתבצע באמצעות קידוח אופקי 

 .י הקרקעלהלן מספר תרשימים המתארים את תוואי הצנרת ומאפיינ
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 תנוחה עקרונית -צנרת הולכה לחוף  - 15תרשים 
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 חציית קו החוף 

מ' צפונית לנקודת הנחיתה של צנרת  50 -כח', /37ברצועת הצינור של תמ"א הנחיתה לחוף תהיה 
 ליוויתן.

עות קידוח שרוול מהחוף והשחלת או באמצ ,(HDD) חציית אזור החוף תבוצע באמצעות קידוח אופקי
 קילומטרים.  1.7 -כ הינוהגז דרכו. אורכו הכולל של קידוח צינור 

מ' תוטמן הצנרת מתחת  60עד לעומק ים מטרים.  20-סיומו של הקידוח האופקי הינו בעומק מים של כ 
  .מ' 1.2לקרקעית הים בעומק מינימלי של 

 

 תנוחת צנרת –יתה לחוף נח - 16תרשים 

 

 



 

תנין כריש פיתוח  
"העקרוני"המסמך   
 

 
Doc. 
No. 

ISR-PER-002-REP Rev. A 

 

Page 22 of 37  
 

 היבשתיתמרכיבי המערכת  

( ותחנת השקה CVS, תחנת מגופים חופית )30" טמונה בקוטר ק"מ צנרת 1.5 -כ תהמערכת היבשתית כולל
  למערכת ההולכה הארצית של נתג"ז בסמיכות למט"ש מעיין צבי.

מרחוק לצורכי הגפת הצנרת בעיתות  ( עם אפשרות שליטהCVSמ' מקו החוף תותקן תחנת מגופים חופית ) 300 -כ
 חירום.

 / ח'.  37תוואי הצנרת עובר בפרוזדור הצנרת המוגדר בתמ"א 

לצורכי בקרת ( PRMS)גז  ( תוקם תחנתDVSשל נתג"ז ) מדרום לתחנת המגופים הקיימתוסמוך למט"ש מעיין צבי 
בקרת לחץ ובקרת זרימה, מדי  תחנה זו תכלול מערכתלחץ וזרימה וחיבור למערכת ההולכה הארצית הקיימת. 
 ספיקה, מתקני קצה צנרת, פילטרים ומערכות שירותים. 

 

 להלן מספר תרשימים המציגים את פריסת המתקנים היבשתיים.

 

 צנרת יבשתית תנוחה כללית - 17תרשים 
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 שתי חלופות לחציית כביש ורכבת -הצנרת היבשתישל תוואי אורכי עקרוני ך חת - 18תרשים 

 
 ברקע קו כחול וקווי הבניין של התמ"אמערך מתקני חוף  -19  תרשים
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 על רקע קו כחול וקווי הבניין של התמ"א DVSתחנת ה  –תנוחה כללית  – 20תרשים 

 מי ויבשתימכלול י -"המסמך העקרוני"  3.0

ח', קבלת היתרי בנייה בעניין תחנות קבלה מותנית באישור /37בתקנון תמ"א  4.9.2 -. ו4.2.2פי סעיפים -על
מסמך עקרוני  על ידי רשות הרישוי ומשרד האנרגיה. מטרתו העיקרית של המסמך העקרוני היא להבטיח שימוש 

מוש במתחמים אלו על ידי בעל)י( רישיון מושכל במתחמי תחנות הקבלה בים וביבשה ושמירת האפשרות לשי
 אחר)ים(.

 התייחסות לנושאים הבאים: יכלול עקרוניהמסמך הקבלה, ת ובאשר לתחנ

מיליון  2 -לכלל המתקנים הנדרשים לאספקת גז בהספק שעתי כולל של כ הקצאת שטחיםחלוקת מתחמים ו -
 ;יתק עבור בעלי רישיונות שונים ואופן הזרמתו למערכת ההולכה הארצ"מ

 ותשתיות שירות;, מרכיבים משותפים של ספקים שונים תוך קביעת הכללים למעברי צנרתשלוב תשתיות ו -
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שלבי הקמה והפעלה לשני בעלי רישיון להקים את מתקניהם בנפרד ובמועדים שונים; כמו כן, יגדיר את  -
)להלן "תכנית כנתם סדרי העבודה להגשת היתרי בנייה שיידרשו לרבות תחולתם, סדר עריכתם ואחריות לה

 .הרישוי"(

 

 הקצאת שטחים ומעברי צנרת 3.1

דרשות לפיתוח "כריש ותנין" וחיבורו הנ בהקצאת שטחים לצורכי מעברי צנרת ותחנות מגופים פרק זה יעסוק 
 . 'ח/37למערכת ההולכה בתחומי תמ"א 

 צנרת ימית 

צנרת  ועדה ע"פ התמ"א עבורכולל מתחם ימי לרצועת תשתיות רחבה ביותר שי' ח/37בתמ"א המערך הימי 
 .ת וכן מתחמים למיקום תחנות הקבלהגז טבעי, תוצרי הלוואי ותשתיות שירו

 .בים הצנרת ופרוזדורי הימיים המתחמים בענייןח' /37"א תמ תשריטי מתוך תרשים להלן

 

 ח' 37"א תוואי פרוזדורי צנרת ומתחמי תחנות קבלה ימיים ע"פ תמ - 21תרשים 
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לחוף עוברת בחלקו הצפוני של פרוזדור הצנרת התמ"אי, מצפון לאסדת  FPSO -צנרת הגז הטבעי מאסדת ה
וצנרת לוויתן. הפרוזדור כאמור רחב דיו. מרחקי הבטיחות בין הצינורות ייקבעו בהתאם לתכנון המפורט ושיטת 

 הביצוע ובתאום מול כל הגורמים הרלוונטיים. 

 

 ףחציית קו החו 

 של רב מספר לאפשר מנת על' מ 300 -כ של כולל לרוחב מתכנס הימית הצנרת פרוזדור, לחוף הסמוך באזור
 מטרים עשרות מספר של גודל בסדר ינוע האמור המשפך באזור הצינורות בין מרחק. עתידיות צנרת נחיתות
 ושיטת הביצוע.  המפורט התכנון במסגרת ייקבע הסופי המרחק. בודדים

. הקידוח ביצוע לצורך הקרקע והכנת שטח בפיתוח צורך יש החוף קו חציית לצורך הנדרשות כנותמהה כחלק
 באזור מצעים והידוק השטח יישור, גישה דרכי הכשרת, וניקויו השטח חישוף כוללות השטח פיתוח עבודות

 .והלוגיסטיקה ההתארגנות אתר של זמני וגידור וסימונן קיימות תשתיות איתור, ההתארגנות
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 CVS -תחנת מגופים חופית  

מ' מקו החוף. התמ"א ייעדה שלושה  300-יותר מח' ייעדה שטח לתחנת הגפה חופית במרחק של /37תמ"א 
דונם בחלקה  1.8-דונם כל אחד עבור שני בעלי הרישיונות השונים ו 1.5מתחמים בשטח התחנה, שניים בגודל של 

של ני של הרצועה ינוצל לטובת תחנת ההגפה החופית הדרומי של הרצועה עבור נתג"ז. השטח בחלקה הצפו
 .ותנין" כריש" יפרויקט פיתוח מאגרהצנרת שתכלול גם את כניסת הגז מ

/ ח'. גודל התחנה הוא  37מ' מקו החוף במתחם הצפוני ע"פ תמ"א  300 -כהתחנה תמוקם כנית הפיתוח, ע"פ ת
 רט לגדר היקפית ומערכות שירותים.דונם. כל מרכיבי התחנה יהיו מתחת לפני הקרקע, פ 1.5 -כ

 פרוייקט ליוויתן.של צנרת התחנה תהיה צמודת דופן לתחנת המגופים 

 בריכות דגים של מושב דור. חקלאי ובסמיכות לבשטח נמצא אזור התחנה 

 

 

  

 CVSמבטים תחנת מגופים חופית  - 22תרשים 

 

 DVS - PRMS תחנת דור 

לצורכי בקרת זרימה ולחץ ומנייה של הגז טרם העברתו למערכת ההולכה הארצית. הגז הטבעי  התחנה תשמש
 בר טרם החיבור למערכת ההולכה הארצית.  80-בר ונדרשת הפחתה ל 110המגיע מהצנרת הימית הוא בלחץ 

 שטח האתר המוצע כלוא בין מאגר מי כאשר בשטח חקלאי בצמוד לתשתיות קיימות,תחנת דור ממוקמת 
 של פרוייקט – בתא שטח זה מצויות מצפון לדרום: תחנת נובל אנרג'י .2קולחין של קיבוץ מעיין צבי וכביש מספר 

 לצורכי חיבור PRMS -ההמוצע לתחנת מיקום וה "ז )כולל שטח עבור הרחבה עתידית(, תחנת הגז של נתגיוויתןל
 . למערכת ההולכהשדה "כריש ותנין"  הצנרת של
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 מפרידים ומחליפי חום, מערכת הפחתת לחץ, , מגופים,דונם. התחנה מורכבת מצנרת 4.8-כשטח התחנה הוא 
והעברת הגז בהתאם  גדר היקפית ותשתיות נלוות הנדרשות לתפעול התחנהחדר דוודים, חדר בקרה, סככה, 

מלא  הגז המגיע לתחנה עובר תחילה טפול וייבוש. דרשים לגז הטבעי במערכת ההולכה הארציתלמאפיינים הנ
ולא צפויים להגיע נוזלים ביחד עם הגז לתחנה. ככל שיהיו כאלה, נוזלים אלו יופרדו במפריד  FPSO -על גבי ה

 מסנן בתחנה וייפונו באמצעות מיכל ייעודי קטן יביל לאתר פסולת מורשה. /

ם. במהלך גודל התחנה כאמור נקבע ע"פ המרכיבים וטווחי הבטיחות והנגישות הנדרשת בין המרכיבים השוני
 יתאפשר.ות לצמצום גודל התחנה ככל שהדבר התכנון המפורט תבחן האפשר

 

תרשים כללי של . ששטחים רבים נשארים פנוייםדונם כך  105 -ח' הינו כ/37גודל מתחם התחנה ע"פ תמ"א 
 .  על רקע המתחם התמ"אי מופיע בתרשים שלהלןהתחנה 

 

 להלן מספר מבטים והדמיות של התחנה.
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 DVS –תחנת השקה למערכת ההולכה  - תנוחה כללית 23תרשים 

 

)כריש תנין( נועד על מנת לאפשר את חיבורי הצנרת בין המתקנים.  DVS -הערה: הרווח המופיע בין מתחם תחנת נתג"ז לתחנת ה
 המתחמים האמורים.ניתן לראות ברקע התכנון המתחמי את מתווה הצנרת התת קרקעית שבין שני 

 

 צנרת יבשתית 

כנית עבור מספר בעלי רישיונות. ע"פ ת מ' רוחב רצועה 60בעניין רצועת התשתיות היבשתית, התמ"א ייעדה 
י מ' שיישמשו גם לצורכ 10 -. רוחב הרצועה לצורכי צנרת זו הנו כ30ברצועה זו תונח צנרת אחת בקוטר "הפיתוח, 

 כריש"לצנרת הגז. ע"פ חלוקת השטחים העקרונית של רצועה זו, הצנרת מהנחת כבלי תקשורת ושירות במקביל 
 תונח בחלקה הצפוני של הרצועה העוברת ממערב למזרח.  ותנין"

, מיקום מדוייק של הצנרת ייקבע במסגרת התכנון המפורט 2בקטע העובר מדרום לצפון, במקביל לכביש 
 ובתאום מול כל הגורמים הרלוונטיים.

 .תוואי הצנרת העקרוני בפרוזדור היבשתים המציגים את מילהלן מספר תרשי
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 רצועת תשתית יבשתית לצנרת - 24תרשים 

 

 חתך רוחב טיפוסי של רצועת התשתית היבשתית  - 25תרשים 
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ושה שימוש מצומצם בשטחים שיועדו ע "תנין כריש"לסיכום נושא הקצאת שטחים, מתווה הפיתוח של פרוייקט 
הפרויקט . ככל שיידרש לצורך פיתוח עתידי של תשתיות נוספותופנוי מרחב המתאים  ומשאיר בתמ"א לצנרת 

 אינו עושה שימוש במתחמי תחנות הקבלה בים וביבשה.

חקי אחרים תתאפשר בכפוף לתאום הנדסי. מר רישיונותהוספת מערכי פיתוח וצנרת נוספת על ידי בעלי 
הבטיחות בין הצינורות ייקבעו בהתאם לתנאי השטח ושיטת הביצוע והבקרה. מקובל להניח שטווחי בטיחות 
בין צנרת יבשתית הנם מספר מטרים בודדים, בעוד שבים הרדוד מדובר בעשרות מטרים ובים העמוק בכמה 

 מאות מטרים. 

 

 לוב תשתיות ומרכיבים משותפיםיש 3.2

ייבחן שילוב תשתיות שירות ומערכות נלוות דוגמת, הזנת מים וחשמל, ביטחון  בשלב התכנון ההנדסי המפורט 
ישמשו גם בעתיד את המרכיבים היבשתיים שיבוצעו כחלק מפיתוח השטח של משותפות ובטיחות. דרכי גישה 

 . מרכיבים משותפים נוספים יבחנו לגופו של עניין, במידת הצורך.שיונותיבעלי הר

 תמ"א.לקבוע ב ות אלו יהיו בהתאםמרחקי הפרדה, מגבלבעניין תנועת עובדים ו

 

 , עבודות הביצוע באזור החופי"כריש תנין"כניות הפיתוח של פרוייקט לוויתן ופרוייקט מועדי הביצוע, על פי ת
. השטח המופר כיום במסגרת פרוייקט ליוויתן 2020 – 2018יבוצעו פחות או יותר, באותה מסגרת לוחות זמנים 

זור עבודה ר הפגיעה בסביבה ושימוש מושכל בא" ובכך תהייה שאיפה למזעוכריש תנין"פיתוח  ישמש גם את
 . אחד בעבור שני הפרוייקטים

 

 

 חיבור למערכת ההולכה הארצית 3.3

תחנה זו החיבור למערכת ההולכה הארצית יתבצע בתחנת הגז דור של חברת נתג"ז בסמוך למט"ש מעין צבי.  
" כריש ותנין""ז באופן שיתאפשר חיבור למערכת ההולכה הארצית של פרוייקט מתוכננת להרחבה על ידי נתג

 ופרוייקטים נוספים, ללא הצורך בהשבתה של כלל מערכת ההולכה. 

 להלן מספר תרשימים של מתחם תחנת נתג"ז המורחב ואפשרויות חיבור למערכת ההולכה.

יות למסעף צנרת תת קרקעי המתוכנן כאמור חיצי המטרה בתרשים הסכמטי להלן מייצגים נקודות חיבור עתיד
 על ידי נתג"ז בסמוך לתחנת המגופים הקיימת בדור.
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 בדור DVS -מתווה צנרת כללי בין מתחמי תחנת ה-  26תרשים 

 

 

 הקמההשלבי  3.4

בפיתוח שטח  ההקמה ביבשה תחל. ךמופיע בהמששעיקרו הקמת המערכת תתבצע ע"פ לוח הזמנים הפרוייקטלי 
 ראשוני ועבודות אזרחיות, ולאחר מכן עבודות צנרת ועבודות מכניות. 

 2019. עבודות צנרת ועבודות מכניות יחלו באמצע 2018עבודות פיתוח ועבודות אזרחיות יחלו לקראת סוף 
 .2020. הזרמת גז ראשונה מתוכננת לקראת סוף 2020ויימשכו עד החצי השני של 

ל העבודות יתבצע במקביל לעבודות פיתוח ליוויתן, מה שיצריך תאום מלא בין הגופים ידוע כי חלק גדול ש
 הרלוונטיים. 

 הבקשות להיתרים ומסמכי הרישוי מופיע בהמשכו של מסמך זה. שלבי הביצוע אל מול 
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 כנית הרישוית 4.0

הרלוונטית לפיתוח  רשות הרישוי המחוזית למתקני גז טבעי. רשות הרישוימוגשות לבקשות להיתרי בנייה 
 חיפה. לשכת התכנוןהיא רשות הרישוי למתקני גז טבעי ב תנין-כרישהמוצע בפרויקט 

רכיביו השונים של הפרויקט להיתרים שונים, כך  יכול שיפוצלו ,"כריש תנין"בפרויקט מורכב כמו פרויקט 
בסופו של יום הוא מסגרת  שהליך הרישוי יקודם באופן מדורג. הרציונל הוא להתאים את תחולת ההיתר, אשר

רגולטורית פורמלית, לתחולת העבודה בפועל, אשר כרוכה בהעסקת קבלנים, רכש חומרי גלם, שכירת ציוד, 
העסקת כוח אדם מיומן וכיו"ב. שיקול נוסף לפיצול היתרים יכול להיות סוגי האישורים הנדרשים להוצאת כל 

ישורים שונים. הפיצול מאפשר "עבודה במקביל" וקיצור אשר רכיבים שונים של הפרויקט נזקקים לאכהיתר, 
עכב את הקמתם של חלקים מהפרויקט עלולה ללוח הזמנים להשלמת הפרויקט, מאחר שהמתנה לאישור מסוים 

 .אשר אינם נדרשים לאותו אישור

 .השונים של הפרויקט מתוארת בהמשךהחלוקה המוצעת בין ההיתרים 

, יועבר "מפרט הנדסי" בהתייחס להיתרים הקשורים במתקני גז טבעיי, לחוק משק הגז הטבע 24לס' בהתאם 
. המפרט מכונה בתמ"א "תכנית הנדסית". ההסדר מבטא לאישור המנהל והמהנדס הראשי של רשות הגז הטבעי

"חלוקת עבודה" רגולטורית בין בדיקת ההיבטים של רישוי בנייה שעליהם מופקדת רשות הרישוי, דוגמת 
-שימושי הקרקע הקבועים בתמ"א, היבטי טבע ונוף וכיו"ב, לבין ההיבטים ההנדסייםהתאמת הבקשה ל

 . הטבעי שבמשרד האנרגיה מתקני גז טבעי, שעליהם מופקדת רשות הגזלבטיחותיים הייחודיים 

מרכיבי התוכנית המצויים מחוץ לגבול הטריטוריאלי של מדינת ישראל כפופים לתנאי שטר החזקה ועומדים 
ל היחידה למינהל אוצרות טבע במשרד האנרגיה. תנאי שטר החזקה מחייבים, בין היתר, ביצוע לביקורת ש

 מסמך סביבתי בתאום עם המשרד להגנת הסביבה וביצוע תוכניות הנדסיות שכפופות לביקורות מומחים בין
פעלה של לאומיים בתחום. שטר החזקה קובע גם תנאים לביקורת גוף שלישי, אישורים להקמה ואישורים לה

 המערכת בגמר הביצוע. 

 תכנית לניהול וניטור סביבתי )תנ"ס(  -היבטים סביבתיים  4.1

תוכנית היתרי בנייה, יש להגיש את  לצורך קבלתח'  37כחלק מדרישות תמ"א בהתייחס להיבטים הסביבתיים ו
התוכנית ותכולתה  בהתייחס למרכיבי המערכת נשוא הבקשה להיתר. פרטים בעניין (תנ"סניהול וניטור סביבתי )

מפורטים בהמשך. בנוסף, ע"פ דרישות שטר החזקה, התייחסות להיבטים הסביבתיים הקשורים למרכיבי 
המערכת מחוץ לגבולות המים הטריטוריאליים תעשה במסגרת מסמך השפעה על הסביבה שיוכן ע"פ הנחיות 

 , והמשרד להגנת הסביבה.האנרגיה משרד

תצורף לבקשה להיתר ותהווה חלק ( ס"תנ)כנית ניהול סביבתית כי ת 6.3 יףקובעות בסע' ח 37 א"הוראות תמ
א ויכללו את הסעיפים "ס שצורף לתמ"ס יוכנו בהתאם לנספח ההנחיות להכנת תנ"מסמכי התנ. מתנאיו

בלת חוות דעת לאחר קהרישוי למתקני גז טבעי ס יועברו לאישור רשות "מסמכי התנ. הרלוונטים לאותו היתר
משרד , המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, שיכלול נציגים ממנהל התכנון, משרדיקצועי בינשל צוות מ

 .האוצר ומשרד הבריאות

שלבי הפרוייקט אחד מבכל שיכולות לנבוע , השפעות שליליות על האדם והסביבהצמצום ס הינה "מטרת התנ
, קביעת הנחיות מצעים למזעור ההשפעותניתוח הא, זיהוי ההשפעות הפוטנציאליות, וזאת באמצעות תכנון תקין

 .ליישום אמצעים אלו וניטורם

, ס תצורף להיתר הבניה"כוללת הגשת מספר היתרי בנייה שונים וכאמור התנ, תכנית הרישוי המוצגת במסמך זה
התוכן .  והכלולות בו ולפוטנציאל ההשפעה על הסביבה של פעולות אל ההקמהתוך התייחסות למאפייני עבודות 

. היבטים תפעוליים ככל שיהיו ס יותאם לסוג העבודות וההשפעות הפוטנציאליות כאמור לעיל"כל תנ של
 רלוונטיים לעניין המיקום של המתקנים נשוא ההיתר, יבחנו אף הם במסגרת התנ"ס. 

 ח'. 37הנחיות לביצוע התנ"ס יהיו בהתאם לנספח הנחיות להכנת תנ"ס, אשר צורף כמסמך מנחה בתמ"א 
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 הרישוי  תהליך 4.2

 ח'.  37הליכי הרישוי יבוצעו בהתאם לחקיקה, לתקנות הרישוי וע"פ דרישות תמ"א 

דה ואת תכנית עבו ,תכנית הגשהשיכללו, בין היתר,  י בנייהבקשות להיתר מספרתוגשנה במסגרת פרויקט 
"תכנית האנרגיה,  צנרת ותהליך, תוגש במקביל למשרד התנ"ס הרלוונטי. ביחס להיתרים שעניינם מתקני

ויצורף למסמכי לגז טבעי הנדסית". לאחר שיתקבל אישור משרד האנרגיה לתוכנית זו, הוא יוגש לרשות הרישוי 
 ההיתר.   

 בקשות להיתרי בניה 4.3

סקרים  עבור מרכיבי המערכת השונים, תוכנן ותכולתן העיקריים,הבקשות להיתרי בניה  כולל פירוטפרק זה 
  .נלווים ולוח זמנים לביצוע

דה ויידרשו היתרים נוספים ו/או איחוד מספר בקשות להיתרים על פי חלוקה שונה )כנ"ל לגבי תנ"סים(, במי
הדבר ייעשה בתאום עם רשות הרישוי וע"פ הנחיותיהם מעת לעת. כמו כן, לצורך קבלת תמונה רחבה יותר של 

זמינותו של המידע הנדרש מרכיבי הפרוייקט שאינם נכללים בבקשה להיתר הנדונה, השלמת מידע תנתן ככל ש
 תתאפשר ע"פ התקדמות הפרוייקט. 

 תנ"ס –תוכניות ניהול סביבתיות  4.4

. ההיבטים הפרויקטלהיתרי הבנייה שיוגשו במסגרת ח' תצורף /37מ"א ע"פ ת תכנית לניהול סביבה )תנ"ס(
עת זיהום קרקע, הסביבתיים שייכללו בתנ"ס כוללים היבטי איכות אוויר ויעילות אנרגטית, הזרמות לים, מני

, פסולת, רעש, תאורה וערכי וסיסמייםמי תהום ומים עיליים, בטיחות וחומרים מסוכנים, סיכונים גיאולוגיים 
התנ"ס תובא לאישור רשות הרישוי למתקני גז טבעי, לאחר קבלת חוות דעת של צוות מקצועי בין   טבע ונוף.

 .משרדי שהוקם בתמ"א

 .בהמשךתרים, ככל הנראה יידרשו שלוש תוכניות ניהול סביבה כמפורט ע"פ תוכנית הרישוי והחלוקה להי

 ותנ"סיםבקשות להיתרים לוחות זמנים  4.5

דיון באישור וקבלת , מועדים צפויים להגשה, תכולתן, סים"כוללת פירוט הבקשות להיתרים והתנ הבאההטבלה 
סים "יה הרישויית בין התנהטבלה לוקחת בחשבון את נהלי העבודה של רשות הרישוי והקורלצ. ההיתרים

 5ע"פ מתווה המערכת בתחום הטריטוריאלי של מדינת ישראל, מלאכת הרישוי כוללת  .לבקשות להיתרים
עוסקות במערכת היבשתית ואחת במערכת  4הבקשות להיתרים,  5בקשות להיתרים ושלושה תנ"סים. מתוך 

 התנ"סים מחולקים ע"פ נושאים כלהלן: הימית.

 עבודות פיתוח ועבודות אזרחיות יבשתיות, מערכות תשתית נלוות – 1תנ"ס יבשתי 

 תחום הטריטוריאלי ועד לחציית החוףהתנ"ס ימי העוסק בצנרת הימית מ – 2תנ"ס 

 עבודות צנרת ועבודות מכניות יבשתיות. – 2תנ"ס יבשתי 

הבקשה להיתר אלא , לא יתקיים דיון לאישור ע"פ נהלי העבודה הקיימים כיום ברשות רישוי המחוזית חיפה
ימים לאחר המלצת הצוות הבינמשרדי לאישור התנ"ס,  15 -לאחר המלצת הצוות הבינמשרדי לאישור התנ"ס. כ

ס "במידה והתנזמן קבלת ההיתר עשוי להתקצר יצויין כי . ס"התנ ו שלברשות הרישוי לאישוריתקיים דיון 
 .בשלים לדיוןלהיתר והבקשה 

רכש והכנות יבוצעו , מכרזים. אריך קבלת ההיתר הנו היעד להתחלת ביצועת, מבחינת לוחות זמנים לביצוע
פ לוח זמנים הכללי "משכי הביצוע ע. מבעוד מועד על מנת לאפשר התחלת ביצוע מיד עם קבלת ההיתר

  מופיע בתרשים גאנט בהמשך המסמך.הפרוייקטלי 
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 תנ"ס בקשה להיתר

שם  #
 הבקשה

 בקשהתיאור ה
 להיתר

תאריך 
הגשה 

 יצפו

תאריך 
צפוי 
לדיון 

באישור 
הבקשה 

 להיתר

תאריך 
קבלת 
היתר 
בניה 
 צפוי

שם 
 הבקשה

תכולה ע"פ 
בקשות 
 להיתרים

תאריך 
 הגשה צפוי

לצוות 
 הבינמשרדי

תאריך צפוי 
להמלצת 

הצוות 
הבינמשרדי 

 ס"לתנ

תאריך 
צפוי 

לאישור 
ס "התנ
י "ע

רשות 
 הרישוי

 1-אזרחי 1

 

 עבודות עפר
תשתיות שרות, ו

  HDDקידוח
חציית מסילת ל

 2רכבת וכביש 
 ת שטח יבשתיהכנו
חציית  ביצוע שרוולל

 החוףקו 

 ס"תנ 10/2018 09/2018 4/20180
יבשתי 

1 

 -ו 1-אזרחי
 2-אזרחי

4/20180 08/2018 08/2018 

 2-אזרחי 2

 

עבודות בטונים 
 -ו  DVS ויסודות

CVS  ושרוול חציית
 קו החוף

/201805 10/2018 12/2018 

 1-צנרת 3

 

  צנרת גז ימית
המים תחום מ

הטריטוריאליים עד 
 חציית החוף

ס "תנ 201906/ 05/2019 201805/
 מיי

 04/2019 03/2019 201805/ 1-צנרת

 2-צנרת 4

 

 צנרת גז יבשתית
 DVSמהחוף עד 

ס "תנ 201906/ 04/2019 201806/
יבשתי 

2 

 2-צנרת
 1-ומכני

/201806 02/2019 03/2019 

 1-מכני 5

 

 PRMS/DVSתחנת 
  דור

8/20180 07/2019 9/20190 
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 תכנית הביצוע ולוחות זמנים 5.0

 



 

 

צנרת יבשתית  –א'  1תנ"ס 
)HDD(  

  

  7.3נספח 

  

  

  מינים פולשים

  

   



 טיפול בצמחים פולשים ומתפרצים 

 בעבודות תשתית

בדגש תשתיות אורכיות

מרגרטה וולצ'אק וניר אנגרט
יוני 2012



2

שכונות  ומוקמות  ומים,  גז  קווי  מונחים  ברזל,  מסילות  חדשים,   כבישים  נסללים  ענק.  בצעדי  מתפתחת  הארץ 

בישראל.  החיים  ולבעלי  לצמחים  הגידול  בית  וטבעיים שהם  פתוחים  הפעולות מתבצעות בשטחים  רוב  חדשות. 

הפיתוח הוא עובדה קיימת, אך אנחנו מחויבים לכוון את הפיתוח כך שההשפעה על המערכות הטבעיות תהיה קטנה 

ככל הניתן. 

פרסום זה הוא אחד בסדרה של פרסומים של רשות הטבע והגנים, המכוונים אל גופי התכנון ופיתוח התשתיות, 

במטרה כפולה: הראשונה, מיקוד תשומת הלב בהשפעה השלילית על העולם האקולוגי בישראל כתוצאה מהיבטים 

באופן  להקטין  המאפשרים  ופתרונות  פעולה  דרכי  על  להמליץ  יותר,  חשובה  ואולי  השנייה  בפיתוח.  מסוימים 

משמעותי את ההשפעות השליליות של הפיתוח. 

פרסום זה עוסק בצמחים פולשים – צמחים גרים שהובאו לארץ מארצות אחרות והיום הם משתלטים על שטחים 

פתוחים בארץ, מתחרים בצמחייה מקומית ומשנים את הנוף הטבעי, וכך הם פוגעים גם במגוון ביולוגי וגם מסבים 

נזקים כלכליים. מינים פולשים, בארץ ובעולם, הם גורמים מרכזיים בהכחדה של מינים מקומיים. מתברר שמינים 

פולשים נוטים לפלוש ולהתבסס דווקא בשטחים שהופרו על ידי פעולות פיתוח. במצב זה, יש להם, במקרים רבים, 

יתרון על המינים המקומיים. אם לא מטפלים נכון בשולים של כביש חדש או ברצועת קרקע בה מונח צינור מתחת 

היו  שלא  חדשים  לשטחים  ולהעברתם  פולשים   צמחים  של  מזורזת  להפצה  מסלול  מהווה  השטח  הקרקע,  לפני 

נגועים במינים אלה.

תכונה המאפיינת את רוב המינים הפולשים היא שקשה מאוד לבער אותם לאחר שהם התבססו ויצרו אוכלוסיות 

גדולות. הטיפול בהם הופך ליקר ויעילותו נמוכה. יש הטוענים שלאחר התבססות המין הביעור הופך למשימה בלתי 

אפשרית. לכן, הפתרון הוא במניעה, ובטיפול בתופעה מיד כשהיא מזוהה. 

מסמך זה מגדיר את הבעיה ונותן עצות מעשיות כיצד לתכנן, לבצע, לשקם ולתחזק עבודות עפר כדי למנוע פלישות 

צמחים גרים. אנו קוראים לכל הגופים העוסקים בתכנון, בביצוע ובתחזוקה של עבודות תשתית בישראל לאמץ את 

המסקנות של המסמך וליישם אותן.

 מודי אורון
סמנכ"ל רשות הטבע והגנים
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1. תודות

תודה רבה לכל אלה שתרמו להכנה ולכתיבה של המסמך הזה: לד”ר ז’אן-מארק דופור-דרור על הסכמתו לצרף 

את רשימת המינים הפולשים בארץ מתוך עבודתו “מיני צמחים פולשים בשטחים טבעיים בישראל: תפוצה, שלבי 

הפלישה, רמות איום אקולוגי, והצעת סדר קדימויות לטיפול”; ללירון דין מהמשרד להגנת הסביבה על תרומתה לתוכן 

המסמך ולהגדרות המקצועיות; לפקחי תשתיות ברשות הטבע והגנים, ובמיוחד לזאב הכהן וקובי סופר, על הסיורים 

בשטח, על ההסברים ועל ההערות; לד”ר יהושע שקדי ולד”ר נעם לידר על ההערות ועל הליווי בכתיבה; לאקולוגים 

האזוריים ברשות הטבע והגנים על הביקורת הבונה בתהליך הכתיבה; לאבי אוזן על הערות הנוגעות לבתי גידול לחים; 

לנועה מוטרו, לבלה דקס ולשמוליק אמיר על ההגהות. אנו מודים לאנשים שתרמו צילומים: ז’אן-מארק דופור-

דרוד, ענב וידן, עודד כהן, עוז ריטר, ליאור אלמגור )http://www.fromycamera.com(, קובי סופר ואורי אורבך.
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2. פתח דבר – רקע תכנוני

בפני  תשתיות.  להקמת  מעבודות  הנגרמים  סביבתיים  מפגעים  לצמצום  המודעות  התגברה  האחרונות  בשנים 

את  הבוחנים  סביבתיים-נופיים  מסמכים  כלל  בדרך  מונחים  המאשרים,  הגורמים  שהם  התכנון,  מוסדות 

בסיפוק שגם  לציין  ניתן  בהוראות התכנית.  על הטמעת הסעיפים הרלוונטיים  והם ממליצים  הסוגיות שלפניהם 

הסביבתי. בעניין  רבים  משאבים  ומשקיעים  לנושא  מודעים  התשתית  עבודות  את  המבצעות  והחברות  היזמים 

מכן,  לאחר  וגם  והביצוע  התכנון  בשלבי  עוד  תשתיות  שמלווה  כגוף  והגנים,  הטבע  רשות  של  המתמשך  הניסיון 

החוסר  העבודות.  ביצוע  עם  שמגיעים  הפולשים  במינים  לטיפול  מענה  שחסר  על  מלמד  השיקום,  בשלב 

לשיקום,  ובהנחיות  המבצע  לגורם  בהנחיות  הסביבתיים,  במסמכים  השטח,  בסקרי  הרמות:  בכל  מורגש 

לשרת  נועד  המסמך  זה.  בנושא  לטפל  ויש  גדולים  לטבע  שהנזקים  משום  נכתב  זה  מסמך  ולאחזקה.  לניטור 

תהליכי   במהלך  הנכתבים  סביבתיים  במסמכים  העוסקים  את  וינחה  התשתיות  גופי  ואת  התכנון  מוסדות  את 

 .35 תמ”א  פי  על  הסביבתי-הנופי  והמסמך  הסביבה  על  ההשפעה  תסקיר  של  כתיבתו  בעת  ובעיקר  התכנון, 
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3. רקע אקולוגי – מינים פולשים
3.1. מהו מין פולש?

מינים פולשים הם מינים של בעלי חיים, צמחים, פטריות ומיקרואורגניזמים שהיגרו לאזור חדש, הנמצא מעבר 

לתחום תפוצתם הטבעית, בסיוע ישיר או עקיף של האדם, שם הם התבססו והתפשטו, תוך שהם גורמים לשינויים 

במערכת האקולוגית ונזק למינים המקומיים.

תמונה 1. דוגמאות של בעלי חיים פולשים בישראל: דררה מצויה - Psittacula krameri )התמונה הימנית העליונה( צילום: 
ליאור אלמגור | מאינה מצויה - Acridotheres tristis )התמונה השמאלית העליונה( צילום: ליאור אלמגור | נוטריה - 

 Pseudosuccinea columella - התמונה הימנית התחתונה( צילום: ליאור אלמגור | ביצנית אמריקאית( Myocastor coypu
)התמונה האמצעית התחתונה( צילום: עוז ריטר | Thiara scabra )התמונה השמאלית התחתונה( צילום: עוז ריטר.     

3.2. לאילו בעיות גורמים מינים פולשים? 

מינים פולשים גורמים בעיות קשות בתחומים רבים:

• נזקים סביבתיים: ירידה במגוון הביולוגי והכחדת אוכלוסיות מקומיות טבעיות כתוצאה מתחרות, 	

פגיעה במגוון הגנטי וסכנה לשינוי המערכות האקולוגיות מבחינת הרכב המינים, המבנה והתפקוד, פגיעה 

 .)Acacia saligna - באקוויפרים ובאיכות המים )לדוגמה: שיטה כחלחלה

• נזקים כלכליים: עלויות גבוהות לחקלאות, יערנות, דגה, תחבורה ותעשייה )לדוגמה: סתימת משאבות 	

בתחנות כוח(.

• 	.)Wasmannia auropunctata - נזקים בריאותיים: פגיעה בבריאות האדם )לדוגמה: נמלת האש הקטנה
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 תמונה 2. 
אמברוסיה מכונסת - Ambrosia confertiflora מהווה מפגע סביבתי וכלכלי קשה באזורים שאליהם היא 

פולשת. היא מכסה שטחים נרחבים בגדות נחלים ובמטעים. צילום: ז'אן-מארק דופור-דרור.

3.3. למדינת ישראל מחויבות בינלאומית לטיפול במינים פולשים

 Wilson, 2001,( מינים פולשים נחשבים היום לגורם השני בחשיבותו להכחדת מינים, אחרי הרס בתי גידול

2003(, ובכך מהווים סכנה ממשית למגוון הביולוגי בקנה מידה מקומי, אזורי ועולמי. בסעיף 8 ח’ באמנה בדבר 
המגוון הביולוגי )אמנת ריו( נכתב ש”ככל שהדבר אפשרי ומתאים, כל צד באמנה ימנע חדירתם של מינים זרים 

המאיימים על מערכות אקולוגיות, על סביבות או על מינים, ישלוט בהם או ידבירם”. ישראל חתומה על אמנה 

זו ומחויבת לקיים את עקרונותיה. במדינות מפותחות שבהן מודעות סביבתית גבוהה, כגון ארצות הברית, דרום 

אפריקה או אוסטרליה, מושקעים כל שנה תקציבי ענק בטיפול במינים פולשים ובשיקום הנזקים שהם גורמים.

3.4. כיצד מתרחש תהליך פלישה ומה מקומם של שטחים פגועים בתהליכי פלישה?

תהליך פלישה של מין זר הוא תהליך הדרגתי. החדירה של מין זר לאזור חדש יכולה להתבצע בצורה יזומה )למשל 

אינטרודוקציה של עצים זרים למטרות ייעור או אקלום צמחי נוי זרים לגינון( או באופן מקרי )למשל העברת 

מחלות ומזיקים הנמצאים על צמחים או בעלי חיים מיובאים(. לא כל מין זר הופך למין פולש, אך כל מין זר טומן 

בחובו סיכון פוטנציאלי לפלישה. אין דרך מדויקת להגדיר את רמת סיכון הפלישה של מין מסוים מראש, על פי 

תכונותיו, למרות שיש תכונות ביולוגיות משותפות לרוב המינים הפולשים )כמו קצב רבייה גדול ויכולת שרידות 

גבוהה בתנאים אקלימיים ובבתי גידול שונים(. עדויות על פלישה של מין מסוים באזור גיאוגרפי אחד או בכמה 

אזורים הוא תמרור אזהרה לגבי הפולשנות הפוטנציאלית של אותו המין באזורים נוספים בעלי אקלים דומה. 

הארגון הבינלאומי לשמירת טבע )IUCN( מציע שני קווים מנחים להתייחסות למינים פולשים. הראשון הוא 

מניעת אינטרודוקציה והיא הדרך היעילה ביותר להתמודדות עם מינים פולשים. השני הוא עקרון הזהירות, 

שלפיו יש להימנע מיבוא של מין זר כאשר יש חשש שיפגע במגוון הביולוגי המקומי, גם אם אין הוכחות מדעיות 

חד-משמעיות לכך.



8

חדירתם  אחרי  ארוכה  תקופה  התחיל  מהם  רבים  של  הפלישה  שתהליך  מלמדת  פולשים  מינים  של  ההיסטוריה 

)lag-phase(, לא היו סימנים מוקדמים לפלישה הצפויה )כמו  לאזור חדש. בתקופה זו, המכונה תקופת השהייה 

שאינן  מסיבות  האוכלוסייה,  חיי  במהלך  מסוים  בשלב  אולם,  התפוצה(.  תחום  הגדלת  או  גבוה  בקצב  התרבות 

ברורות, מתחיל המין להתרבות, לייצר כמויות גדולות של צאצאים ולהפיץ אותם למרחקים. במצב זה, השליטה 

בפלישה נעשית קשה עד בלתי אפשרית. הדינאמיקה הזאת מטעה את מקבלי ההחלטות, המסיקים שמין שייסד 

אוכלוסייה מחוץ לתחום התפוצה הטבעי שלו אך לא גורם לבעיות סביבתיות, אינו צפוי לפלוש ושאפשר להמשיך 

ולהשתמש בו למטרות שונות )גינון, יערנות, עיצוב נוף ועוד(. 

איור 1. דינאמיקה של תהליך פלישה אופייני.

במערכת אקולוגית פגועה קיימות נישות פנויות, התחרות מצד המינים המקומיים אינה גבוהה ולמין זר קל להתבסס 

בהן. לכן, בדרך כלל, בשלבי הפלישה הראשוניים חודרים המינים הזרים לבתי גידול אנתרופוגניים )מעשה ידי אדם( 

או לבתי גידול פגועים. בתי גידול אלה מהווים מוקדי התפרצות של מינים פולשים ודרכים להתפשטות ולחדירה 

לבתי גידול טבעיים וחצי-טבעיים. חדירה לבתי גידול טבעיים מתרחשת כשלב האחרון בתהליך הפלישה. עבודות 

תשתית גורמות לפגיעה בשטחים נרחבים, משאירות אותם חשופים ונתונים בקלות לפלישות של מינים זרים. 

עבודות תשתית אורכיות )כבישים, מסילות והסדרת נחלים( החוצות מרחקים גדולים ואזורים גיאוגרפיים שונים 

מהוות דרכי חדירה מהירות להתפשטות מינים פולשים. טיפול יעיל ומושכל במינים פולשים בעבודות תשתית 

.)Kornas, 1990( הכרחי כדי לצמצם תופעות פלישה והתבססות של מינים זרים

בנוסף לצמחים פולשים, מנצלים את בתי הגידול הפגועים צמחים רודראליים ומינים מתפרצים. מינים רודראליים 

הם מינים מקומיים שעברו הסתגלות לבתי גידול מעשה ידי האדם, גדלים לאורך דרכים, במזבלות, או בשטחים 

מופרים אחרים. מינים מתפרצים הם מינים מקומיים המתרבים באופן לא מבוקר לאחר שינויים מעשה ידי האדם, 

משתלטים על שטחים גדולים ודוחקים מינים אחרים. בטיפול בעבודות תשתית יש להתמודד גם עם מינים אלה 

ולמנוע את התפשטותם. הטיפול בהם אינו זהה לטיפול במינים פולשים, כי המטרה אינה ביעור מוחלט של המין 

אלא הדברתו המקומית או מניעת השתלטותו. למרות זאת, פעולות רבות המכוונות נגד מינים פולשים יתאימו גם 

לטיפול במינים רודראליים ומתפרצים. 
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3.5. צמחים פולשים בארץ

בנספח מס’ 1 מצורפת רשימת צמחים פולשים שנמצאו בשטחים טבעיים בארץ בסקר מקיף )דופור-דרור 2008א(. 

 .)www.sviva.gov.il( מידע חלקי על הצמחים הפולשים ניתן למצוא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה

חשוב לציין שמצב הפלישה של מינים זרים הוא דינאמי ולכן גם רשימה זו דורשת עדכון מתמיד. צמחים חדשים 

רבים מיובאים ומאוקלמים בארץ כל שנה על ידי גננים ויערנים. יש חשש שלפחות חלק מהמינים יהפכו עם השנים 

למינים פולשים חדשים. כאמור, שטחי עבודות התשתית ושטחים פגועים אחרים מהווים מקום התבססות ראשוני 

של המינים בשלבים הראשונים של הפלישה. לכן סקר וניטור בשטחים אלה חשובים לא רק למניעה של התפשטות 

על  נוסף  מידע  בהם.  מוקדם  טיפול  פולשים חדשים המאפשר  מינים  לזיהוי  גם  מוכרים אלא  פולשים  מינים  של 

צמחים זרים העלולים להתגלות בארץ כמינים פולשים ניתן למצוא בחוברת "הגנה על מורשת הנוף בישראל: בניית 

מסמך מדיניות למתכננים ולרשויות המקומיות בדבר שימוש בצמחים זרים" )דופור-דרור 2008ב(

 תמונה 3. טבק השיח - Nicotiana glauca, מין פולש מאמריקה, 
בעבודות תשתית באזור מעלה אדומים. צילום: מרגרטה וולצ’אק.

 תמונה 4. פרקינסוניה שיכנית - Parkinsonia aculeata, מין פולש ממרכז אמריקה. 
מתפשט לאורך דרכים וחודר לבתי גידול לחים.  צילום: ז'אן-מארק דופור-דרור.
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 תמונה 5. 
 קיקיון מצוי - Ricinus communis, שיח ממוצא טרופי. 

נפוץ בעיקר בגדות נחלים. צילום: ז'אן-מארק דופור-דרור.

 תמונה 6. 
 צלקנית נאכלת - Carpobrotus edulis, סוקולנט מדרום אפריקה. 
מכסה שטחי חולות מישור החוף. צילום: ז'אן-מארק דופור-דרור.
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4. שיטות לטיפול במינים פולשים - אפיון כללי
ודורשת תכנון. השלב הראשון בטיפול הוא הגדרת המטרה.  טיפול בצמח פולש הוא משימה מורכבת, מתמשכת 

בטווח  אפשרית  הזאת  המטרה  תמיד  לא  מהשטח.  פולש  צמח  מין  ביעור  היא  הטיפול  מטרת  אופטימאלי  במצב 

לכן  זמינות.  טיפול  לשיטות  הצמח  של  עמידותו  בגלל  או  וצפיפותה  הפולש  הצמח  אוכלוסיית  גודל  בגלל  הקצר, 

ומניעת התפשטותו של  זרעים  יצירת  מניעה של  דיכוי הצמח הפולש,  והן  ביניים  קיימת אפשרות לקבוע מטרות 

הצמח לשטחים נוספים. דיכוי מתמשך של האוכלוסייה יכול להקטין ולדלל אותה ולאפשר כעבור כמה שנים את 

שינוי המטרה מדילול ובקרה לביעור המין הפולש.

שיטות  ידניות,  שיטות  קבוצות:  לארבע  הפעיל  הגורם  פי  על  לחלק  אפשר  פולשים  במינים  הטיפול  שיטות  את 

עמידות  מגלים  רבים  פולשים  שצמחים  מלמד  הניסיון  ֶּתרִמי(.  )טיפול  פיזיות  ושיטות  כימיות  שיטות  מכאניות, 

לשיטות ביעור שונות בשלבי חיים שונים. לכן ברוב המקרים, כדי לבער צמח פולש נדרש טיפול משולב בכמה שיטות 

שונות. מינים שונים, אפילו קרובים מבחינה טקסונומית, נבדלים ביניהם ברגישות לחומרים כימיים ומגיבים באופן 

שונה לטיפולים מכאניים. לכן יש לבנות תכנית ביעור ספציפית לכל מין של צמח פולש. 

רצוי להבדיל בין שתי קבוצות ביולוגיות של צמחים: צמחים עשבוניים וצמחים מעוצים. 

צמחים עשבוניים, מתרבים מהזרעים או בצורה וגטטיבית אך לא מייצרים רקמת עצה וגזע ולכן מימדיהם מוגבלים. 

השינויים שעוברים מינים עשבוניים במחזור חייהם קטנים יחסית ומאפשרים שימוש בשיטות הדברה זהות לפרטים 

צעירים ולפרטים בוגרים.

מבחינת  והן  הפיזיולוגית  מהבחינה  הן  מהותית  בצורה  חייהם  במהלך  משתנים  ושיחים(  )עצים  מעוצים  צמחים 

)בנבטים, בפרטים צעירים ובפרטים בוגרים( ידרוש שימוש בשיטות  המבנה ולכן טיפול בשלבי התפתחות שונים 

וגטטיבית בשלוחות שורש  ורבייה  שונות. לעצים ולשיחים פולשים רבים יש שני מנגנוני רבייה – רבייה מזרעים 

אופקיות הנושאות עליהן ניצנים, שמהם מתפתחים נצרים נוספים של העץ במרחק ממנו )סורי שורש(. עצים ושיחים 

חדשים  )נצרים  חזירים  באמצעות  או  שורש  סורי  באמצעות  בהם,  מכאנית  פגיעה  אחרי  להתחדש  יכולים  רבים 

המתפתחים באזור צוואר השורש, צמוד לגזע המקורי(.

אוכלוסיות של צמחים פולשים כוללות בדרך כלל פרטים בגילאים שונים ובשלבי התפתחות שונים, לכן יש לתכנן 

ולבצע ביעור בצורה הדרגתית: תחילה לטפל בעצים בוגרים, המהווים את המקור לתוספת פרטים צעירים, ואחרי 

סילוקם מהשטח לגשת לטיפול בפרטים צעירים, בהתחדשויות וגטטיביות ובנבטים.  

בתוך הקרקע  חיוניות הזרעים  גדולות מאוד. בחלק מהמינים  זרעים  כמויות  כלל  בדרך  מייצרים  פולשים  מינים 

נמשכת לאורך שנים רבות )למשל בשיטה הכחלחלה - Acacia saligna החיוניות היא עד 20 שנה או יותר(. הזרעים 

ובעלי  גם אחרי סילוק הצמחים הבוגרים מהשטח. הזרעים הטמונים בקרקע  ונובטים בהדרגה  נשמרים בקרקע 

כושר נביטה מכונים בנק זרעים. טיפול בצמחים פולשים צריך לכלול גם טיפול בבנק הזרעים בקרקע. 
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המסקנות החשובות לטיפול בצמחים פולשים בעבודות תשתית הן:

• כאשר ביעור מידי של צמח פולש אינו אפשרי, האסטרטגיה היא דיכוי מתמשך של האוכלוסייה שלו.	

• ביעור מינים פולשים מעוצים )עצים ושיחים( נעשה בדרכים שונות מאשר ביעור צמחים עשבוניים.	

• ברוב המקרים ביעור מין פולש משלב כמה שיטות טיפול.	

• פעולות ההדברה מתמשכות על פני שנים. אחרי הטיפול הראשוני נדרש ניטור וטיפול חוזר.	

• לכל מין צמח פולש מתאימות שיטות הדברה אחרות.	

• בבחירת שיטות ביעור יש להתייחס לסלקטיביות של השיטה ואל רגישות בית הגידול וערכיותו.	

• במינים פולשים רבים טיפול בבנק זרעים בקרקע הוא חלק בלתי-נפרד מפעולות הביעור.	

4.1. טיפול בעצים ובשיחים פולשים

טיפול בעצים ובשיחים בוגרים  4.1.1

ביעור מכאני של עצים ושיחים כולל עקירה או כריתה תוך שימוש בכלים מכאניים. מיני עצים שונים 	 

מגיבים לכריתה בדרכים שונות. רק במקרים בודדים )אורן ירושלים - Pinus halepensis, למשל( גורם 

הטיפול המכאני להמתת העץ. מינים רבים, כמו שיטה כחלחלה - Acacia saligna או מיני אקליפטוס - 

.Eucalyptus sp, מגיבים לכריתה בהתחדשות וגטטיבית )ראה לעיל בפרק שיטות טיפול במינים פולשים 

- אפיון כללי(. לכן משולבת בדרך כלל הכריתה עם טיפול כימי בגדמים )ראה בסעיף הבא(. אם בכל 

זאת מתפתחים סורי שורש או חזירים יש לטפל בהם כמו שמטפלים בעצים ובשיחים צעירים )ראה 

אפשרי  שאינו  בגדמים,  כימי  טיפול  בזכות  בעיקר  מעקירה,  טובות  תוצאות  מניבה  הכריתה  להלן(. 

להפצת  לגרום  לא  כדי  בזהירות,  להתבצע  צריך  מהשטח  עקורים  או  כרותים  עצים  פינוי  בעקירה. 

זרעים הנמצאים עליהם. לכן מומלץ לפנות את הגזעים העבים בלבד ולשרוף את הגזם )הענפים הדקים( 

במקום, או לרסקו ולהטמינו עמוק בתוך האדמה. מומלץ לבצע כריתה בעונה בה העץ לא מיצר זרעים.

תמונה 7. ריכוז גזם של שיטה כחלחלה - Acacia saligna אחרי כריתה, לקראת שריפתו, במסגרת 
פעולת ביעור שיטה כחלחלה - Acacia saligna בשמורת עיינות גיבתון. צילום: עודד כהן.
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• ביעור כימי של עץ בוגר מחייב פגיעה מכאנית בגזע העץ המאפשרת החדרת החומר הפעיל לתוך 	

רקמות ההובלה של העץ )שיפה ועצה( ודרכם לכל החלקים שלו. יש שלוש שיטות עיקריות של טיפול 

כימי בעצים בוגרים:

• קידוח לתוך גזע העץ והזרקת חומר רעיל )שיטת drill and fill(. דופור-דרור )2007 א, ב( בדק את 	

השיטה על כמה מינים של צמחים פולשים בישראל ופיתח פרוטוקול מפורט לטיפול באמצעותה. 

לפעמים העץ מתחדש אחרי כמה חודשים ויש לחזור על הטיפול באותה שיטה או בריסוס חזירים 

וסורי שורש. שיטת הקידוח וההזרקה יעילה ביותר בהמתת העץ, אך יש לה חסרונות. העץ נשאר 

עומד בשטח עד להתייבשותו, והוא עלול לחסום גישה לעצים נוספים או להסתיר התחדשות 

וגטטיבית. כריתה של עץ יבש קשה יותר מכריתתו של עץ חי. בעצים בעלי גזעים רבים נדרש קידוח 

בכל גזע בנפרד. השיטה מומלצת לעצים בודדים או לריכוזים דלילים, במקרים שבהם אין צורך 

בפינוי מידי של העץ.

• חיתוך הגזע והזרקת חומר רעיל סיסטמי. השיטה דומה לשיטה הקודמת, אך מתאימה לגזעים דקים 	

שבהם לא ניתן לבצע קידוח. השיטה מומלצת לעצים צעירים או להתחדשויות וגטטיביות.

תמונה 8. טיפול בשיטה כחלחלה - Acacia saligna  בשיטת קידוח והזרקה של חומר כימי. השיטה נבדקה 
ותוארה במפורט במחקר של דופור-דרור )2007ב(. צילומים: ענב וידן ומרגרטה וולצ’אק.

• כריתה ומריחת חומר רעיל סיסטמי על החתך הגדם. אחרי פינוי העץ, נשאר השטח פנוי ונגיש להמשך 	

הטיפול. לעתים העץ מתחדש וגטטיבית ואז יש לטפל בחזירים ובסורי שורש, כמו בעצים צעירים 

 )ראה להלן(. ריוב )1999( ממליץ על שיטת הכריתה והמריחה בגרלון לטיפול בשיטה כחלחלה - 

Acacia saligna. היא מתאימה לריכוזים צפופים של עצים ושיחים פולשים ולמקרים שבהם חשוב 

לפנות את העץ מידית. 
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בכל דרכי הטיפול ההצלחה תלויה בבחירה של קוטל עשבים מתאים למין הצמח ובהפרש הזמן בין 

הפגיעה המכאנית לבין החדרת החומר הרעיל, אשר אמורה להתבצע באופן מידי )עד 10 שניות אחרי 

הפגיעה(, לפני תחילת תהליכי הגלדה בתוך רקמות העץ. השיטות אינן יעילות ב-100%, ולכן נדרש ניטור 

וטיפול נוסף במידת הצורך )ראה להלן(.

 תמונה 9. 
ביעור שיטה כחלחלה בשמורת עינות גיבתון בידי ד"ר עודד כהן. הטיפול נעשה באמצעות כריתה, מריחה וריסוס 

גדמים וחוטרים וכן ריסוסים חוזרים של נבטים. בתמונות: ריסוס גדם בחומר הדברה אחרי כריתה, חורשת שיטה 
כחלחלה - Acacia saligna לפני הביעור; ואותו שטח כעבור כמה חודשים. צילום: עודד כהן ויוסי ריוב

טיפול בעצים ובשיחים צעירים ובהתחדשות וגטטיבית )חזירים וסורי שורש(   .4.1.2

השיטה היעילה היחידה היא השיטה הכימית. הביעור הכימי יכול להתבצע בשתי דרכים:

• חיתוך הגזע והזרקת חומר רעיל סיסטמי )כמו בגזעים דקים של עצים בוגרים(. השיטה מתאימה 	

בעיקר לגזעים בודדים. היא חסכונית יותר בחומר וידידותית יותר לסביבה מאשר שיטת הריסוס, 

לכן היא מומלצת לאזורים ולבתי גידול בעלי רגישות גבוהה.

• ריסוס עלווה בחומר רעיל. במקרה הזה חשובה הקפדה על ריסוס סלקטיבי, כדי לצמצם השפעות 	

שליליות של החומר על צמחים אחרים או על מרכיבים אחרים של המערכת האקולוגית. בבחירת 

החומר הפעיל יש להתייחס לרגישות בית הגידול שבו מתבצע הביעור.

טיפול בנבטים  .4.1.3

      יש כמה שיטות לטיפול בנבטים:

• ביעור ידני: עקירה ידנית של נבטים היא שיטה ידידותית לסביבה, אך מאוד לא יעילה, לכן מומלצת 	

באזורים בעלי ערכיות אקולוגית גבוהה כאשר הנבטים אינם רבים. השיטה הידנית מתאימה לפעמים 

לפרטים צעירים מאוד של שיחים, למשל אשלים, אשר נהפכים בבתי גידול לחים למין מתפרץ.
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• ביעור מכאני: נבטים רגישים בדרך כלל לפגיעה במערכת השורשים, לכן פעולות כמו חריש, דסקוס 	

או הפיכת קרקע באמצעות טורייה גורמים לתמותה שלהם.

• ביעור כימי: באמצעות ריסוס נבטים בחומרי הדברה )ריוב, 1999(.	

• ביעור תרמי: באמצעות שרפה או חיטוי סולארי. טיפול ֶּתרמי בנבטים נעשה במסגרת טיפול בבנק 	

הזרעים והוא מתואר להלן.

 תמונה 10. 
ביעור תרמי של שיטה כחלחלה - Acacia saligna בדיונות חול במישור החוף בידי ד”ר עודד כהן. צילום: עודד כהן.

טיפול בבנק הזרעים   .4.1.4

יש שלוש דרכים עיקריות לטפל בבנק הזרעים:

• חיטוי סולארי הגורם לעידוד נביטה מידית של כל הזרעים הנמצאים בקרקע והמתת נבטים 	

באמצעות החום. כהן )2007( פיתח שיטה לטיפול בבנק הזרעים של שיטה כחלחלה. השיטה מבוססת 

על כיסוי שטח ביריעות פוליאתילן, הגורם לעידוד נביטת הזרעים בתנאי לחות וטמפרטורה מוגברת 

ולתמותת נבטים בטמפרטורות גבוהות שנוצרות מתחת ליריעה. השיטה טרם נבחנה בתנאי שטח 

בקנה מידה גדול.

• שרפה הגורמת להמתת נבטים וזרעים. הגזם הנשאר אחרי הכריתה או העקירה נשרף באופן מבוקר. 	

הטמפרטורה הגבוה ביותר במוקדי השרפה גורמת לתמותה של הזרעים הטמונים בתוך הקרקע. 

הטמפרטורות הנמוכות יותר בשולי השרפה מעודדות נביטה, ולכן נדרש טיפול משלים כנגד הנבטים 

)ראה בסעיף 4.1.3(.

• הטמנת השכבה העליונה של הקרקע המכילה את בנק הזרעים בעומק שאינו מאפשר נביטה. 	
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טיפול בצמחים עשבוניים ובבנק הזרעים שלהם  .4.2

• מערכת 	 עם  יחד  ידנית  לעקור  אפשר  שאותם  עשבוניים,  לצמחים  בעיקר  מתאימה  השיטה  ידני:  ביעור 

השורשים. קשה ליישם את השיטה במקרה שבו הצמחים הפולשים מופיעים בכמויות גדולות בשטחים 

נרחבים. קצב הטיפול הידני איטי ודורש כוח אדם רב. הניסיון מלמד שיש להביא בחשבון ירידה במוטיבציה 

ובהספק של הפועלים המבצעים את העבודה לאורך זמן. השיטה מומלצת למצב שבו מופיעים בשטח צמחים 

פולשים בודדים, או בריכוזים קטנים או באזורים ובבתי גידול בעלי רגישות גבוהה. צמחים עשבוניים רבים 

מסוגלים להשתרש שוב אחרי עקירה, לכן חשוב לפנות אותם מהשטח, בדרך שלא תגרום להפצת הזרעים, 

או להערים אותם ולשרוף אותם במקום.

 תמונה 11.
 טיפול ידני בכנפון זהוב )Verbesina encelioides( בחולות משאבים בידי צוות מחוז דרום של רשות הטבע והגנים. צילום: ענב וידן.

• חריש עמוק תוך שימוש בכלים מכאניים. רוב הצמחים 	 כיסוח או  ביעור מכאני: השיטות המכאניות הן 

העשבוניים הפולשים בארץ )למשל כנפון זהוב או טיונית החולות( מתחדשים אחרי הכיסוח. לכן מטרת 

שהצמחים  בגלל  כימי.  לטיפול  הכנה  להוות  או  הצמחים  של  הזרעים  וביצירת  בפריחה  לפגוע  הכיסוח 

העשבוניים הפולשים בארץ מתפתחים בכל עונות השנה ומסוגלים לפרוח ולייצר זרעים בכל העונות, יש 

של  הנוף  את  מקטין  הכימי  הטיפול  לפני  כיסוח  זרעים.  יצירת  למניעת  בשנה  פעמים  כמה  כיסוח  לבצע 

צמחים בוגרים וחושף את הצמחים הצעירים ואת הנבטים לחומר הכימי הפעיל. חריש לעומק 10 ס”מ 

לפחות מקטין את עצמת הנביטה במינים מסוימים. 

• ביעור כימי: מתבצע על ידי ריסוס הצמח )עלוותו( בקוטל עשבים מתאים או בתערובת של קוטלי עשבים. 	

כפרטים  או  קטנים  בריכוזים  המופיעים  פולשים  צמחים  של  במקרה  ממוקד  ידני  ריסוס  לבצע  מומלץ 

יש  מכאניים.  כלים  באמצעות  לרסס  יש  גדולים  בשטחים  שולט  הפולש  שהמין  במקרה  בשטח.  בודדים 

להימנע מריסוס מן האוויר, כדי לא לפזר חומר רעיל מעבר לגבולות השטח המיועד לטיפול.
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הערות כלליות לגבי הטיפול הכימי

בבחינת שיטת טיפול כימי יש להתייחס לשני מאפיינים עיקריים: יעילות כנגד מין היעד וסלקטיביות של החומר.

להוראות  ובהתאם  מאושרים  בחומרים  להשתמש  יש  מיוחדת.  זהירות  דורש  להדברה  כימיים  בחומרים  שימוש 

השימוש. כדי להקטין את הנזק הסביבתי והאקולוגי, מומלץ להתייעץ עם אקולוגים של רשות הטבע והגנים לגבי 

בחירת חומרים יעילים ומתאימים לשימוש בשטחים טבעיים. באזורים בעלי רגישות גבוהה יש לצמצם את השימוש 

זהירות  באמצעי  לנקוט  יש  בקרבתם  ולכן  מסוימים  עשבים  לקוטלי  במיוחד  רגישים  לחים  גידול  בתי  בריסוס. 

- חובה  ובגנים לאומיים  מיוחדים או להימנע כליל משימוש בשיטות כימיות. בשטחים מוגנים – בשמורות טבע 

לקבל אישור לכל פעולה, כולל הדברה של מינים פולשים.

שיטות לטיפול במינים פולשים ספציפיים  .4.3

בטבלאות  העיקריים.  הפולשים  המינים  כנגד  בארץ  הטיפול  שיטות  לגבי  הקיים  המידע  מרוכז  ו-3   2 בנספחים 

התנאים  היעד”(,  )“אוכלוסיית  הצמח  התפתחות  שלב  שיטה,  כל  של  וחסרונותיה  יתרונותיה  מצוינים  בנספחים 

שבהם השיטה מתאימה ומקור המידע. המידע המופיע בנספחים חשוב, אך הוא כללי ביותר, משום שקצרה היריעה 

במסמך אחד לפרט את כל הידע הקיים. כדי לתכנן נכון טיפול בצמחים פולשים בפרויקט מסוים, יש לפנות לבעלי 

וידע עדכני על שיטות  ניסיון בתחום  מקצוע בתחום הדברת הצמחים ולאקולוגים של רשות הטבע והגנים, בעלי 

טיפול חדשות ועל השפעתן על הסביבה.
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5. שילוב הטיפול במינים הפולשים בתהליכי פיתוח תשתיות
5.1.  רקע

לטיפול במינים פולשים בעבודות תשתית יש ארבע מטרות עיקריות:

• למנוע בתחום העבודות התפשטות של מינים פולשים, מינים מתפרצים או מינים רודראליים אשר היו 	

בשטח לפני תחילת העבודות או אלה שהגיעו לשטח בעקבות עבודות תשתית. 

• למנוע העברת מינים פולשים לשטחים שמחוץ לתחום העבודות.	

• למנוע חדירה של מינים פולשים נוספים. 	

• למנוע הפצה של צמחים פולשים למרחקים.	

כל עבודת תשתית, מעצם הפגיעה בפני השטח ובצומח המכסה אותו, פותחת דרך לחדירת צמחים פולשים, 

צמחים מתפרצים וצמחים רודראליים ולהשתלטותם. לכן חשוב ביותר שכל פרויקט פיתוח תשתיות ייתן מענה 

ארגוני ותקציבי לבעיית המינים הפולשים.

הטיפול בצמחים פולשים חייב להיות מערכתי ולשלב טיפול ישיר בצמחים פולשים, טיפול בקרקע וטיפול 

בצמחייה הסובבת. ההתמודדות עם המינים הפולשים צריכה להוות חלק בלתי נפרד מכל שלבי הפרויקט:

• הכנה לתכנון 	

• תכנון	

• בחינת אופציות תכנוניות	

• אישור	

• הכנה לביצוע	

• ביצוע עבודות	

• שיקום	

• ניטור לאחר השיקום	

במסלולי  עוברים  הפרויקטים  ולאישורן.  להגשתן  תשתיות,  פיתוח  תכניות  להכנת  אחיד  נוהל  בישראל  קיים  לא 

במסמכים  מחויבים  הפרויקטים  כל  לא  ולאופיו.  הפרויקט  לגודל  גיאוגרפי,  לאזור  בהתאם  שונים  וביצוע  תכנון 

סביבתיים, שבהם נעשית הערכה של השפעת הפרויקט על הסביבה. גם כאשר נדרשים המסמכים הסביבתיים, אין 

אחידות בהיקף שלהם, בתוכנם, ברמה המקצועית וברמת המחויבות של היזם להנחיות המסמך.

אישור תכניות פיתוח תשתיות מטופל גם הוא בדרכים שונות בפרויקטים שונים. בפרויקטים רבים נדרש אישור 

של ועדות תכנון ובנייה ברמה מתאימה להיקף העבודות )מקומית או מחוזית(, אך חלק מהפרויקטים שהם בעלי 

חשיבות לאומית פטורים מאישור ועדות אלה.

פולשים בעבודות תשתית, ללא קשר  הפרק הנוכחי מציין ברמה כללית את הפעולות הנדרשות לטיפול בצמחים 

למסלול תכנון או אישור של הפרויקט, בהנחה שכל פרויקט עובר את אותם השלבים הבסיסיים: הכנה, תכנון, 

ביצוע ושיקום. יש להדגיש שהתייחסות למינים פולשים צריכה ללוות את כל התהליך. כל עוד הנושא יקבל יחס 

בשלבים מוקדמים יותר של התכנון, כך רב הסיכוי להצלחה וקטן המאמץ הנדרש לכך.

הסמכות המקצועית של רשות הטבע והגנים  .5.2

בשנים אחרונות צברה רשות הטבע והגנים ניסיון רב בתחום הטיפול במינים פולשים. הצטברו באמתחתנו סקרים, 
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מחקרים, פיקוח וניסיון מעשי בדילול אוכלוסיות ובפעולות ביעור מקומיות. לכן מומלץ לפנות לרשות הטבע והגנים 

בשלבים הראשונים של תכנון התשתיות, כדי לקבל ייעוץ בנושא. בשלבים אלה יש סיכוי טוב יותר למצוא את הדרך 

הסיכון  ולמזעור  השטח  הפרת  של  ממדיה  להקטנת  אקולוגיות,  ולמערכות  לטבע  נזקים  להקטנת  ביותר  הטובה 

להשתלטות צמחים פולשים וצמחים מתפרצים. האנשים בעלי הסמכות והניסיון בתחום הזה ברשות הטבע והגנים 

הם האקולוגים המחוזיים, האקולוגים המרחביים ופקחי התשתיות, שישמחו להעמיד את הידע שברשותם לרשות 

הרבים.

5.3.  הנחיות מפורטות לטיפול במינים פולשים בעבודות תשתית

טבלה מס' 1 מרכזת את הפעולות הנדרשות לטיפול בצמחים פולשים בשלבים שונים של פרויקט פיתוח תשתיות, 

ומכוונת להנחיות מפורטות הנמצאות בהמשך.

טבלה 1. מיקום פעולות הטיפול בצמחים פולשים בתהליכי תכנון, ביצוע ושיקום של עבודות תשתית.

הפניהפעולות נדרשותשלב הפרויקט

תכנון1
 סקרי שטח, תסקיר השפעה על הסביבה, סקר נוכחות מינים פולשים 

בתחום הפרויקט ובסביבה

עמוד 20

תכנון 2
הכנת תכנית כוללת לטיפול בצמחים פולשים, הערכת עלויות הטיפול 

בצמחים פולשים והבטחת התקציב

עמוד 20

תכנון3
 הכנת תכנית טיפול במינים קיימים בשטח לפני תחילת 

העבודות

עמוד 20

עמוד 21הכנת תכנית לטיפול בקרקע, בעודפי עפר ובחומר מילויתכנון4

תכנון5
הכנת תכנית לתחום העבודות, לדרכי גישה, לשטחי אחסון ולמשטחי 

עבודה

עמוד 23

עמוד 24הנחיות לטיפול בציוד המכאניתכנון6

עמוד 24הכנת תכנית ניטור צמחים פולשים וביעורם בזמן העבודות תכנון7

עמוד 24הכנת תכנית ניטור צמחים פולשים וביעורם אחרי סיום העבודותתכנון8

עמוד 25הכנת תכנית לשיקום שטחים פגועים ולתחזוקתם אחרי סיום העבודותתכנון9

עמוד 26טיפול בצמחים פולשים הקיימים בשטח על פי התכניתהכנה לביצוע10

עמוד 27פיקוח על ביצוע העבודות לפי הנחיות התכנוןביצוע11

עמוד 27טיפול בקרקע, בעודפי עפר ובחומר מילוי לפי התכניתביצוע12

ביצוע13
 שמירה על הגבולות של תחום העבודות, של דרכי הגישה, של

שטחי האחסון ושל משטחי העבודה לפי התכנית

עמוד 28

עמוד 28ניטור צמחים פולשים בזמן העבודות וטיפול בהםביצוע14

ביצוע15
 שילוב טיפול בצמחים פולשים ושיקום לפי התקדמות 

העבודות

עמוד 28

עמוד 28שילוב הטיפול בצמחים פולשים בשיקום שטחים פגועים לפי התכניתשיקום16

עמוד 28ניטור צמחים פולשים במשך 5 שנים וטיפול לפי הצורךתחזוקה 17
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5.3.1.  מסמכים סביבתיים וסקר סביבתי )כולל תסקיר השפעה על הסביבה(

מומלץ שלכל פרויקט ייערך סקר סביבתי מקדים אשר יספק נתונים בסיסיים המאפיינים את השטח ומנתחים 

את ההשלכות האקולוגיות והנופיות של הפרויקט. הסקר צריך לספק את המידע הנדרש לתכנון הטיפול בצמחים 

הפולשים ובצמחים המתפרצים:

• רשימת מינים פולשים, מינים רודראליים ומינים בעלי פוטנציאל התפרצות הנמצאים בשטח העבודה 	

המתוכננת, בסביבתו ולאורך דרכי הגישה אליו. 

• הערכה כמותית של מספר הפרטים של כל מין שהוגדר כפולש או מתפרץ והערכת גודל השטחים שהוא 	

מכסה.

• מיפוי פיזור הצמחים הפולשים והמתפרצים בשטח בציון ריכוזים עיקריים אשר ידרשו טיפול אינטנסיבי. 	

• המלצות לטיפול בצמחים פולשים ומתפרצים המתייחסות למינים ספציפיים ולאפיון השטח.	

תכנית כוללת לטיפול בצמחים פולשים - הערכת עלויות והבטחת תקציב  .5.3.2

למזער  כדי  התשתיות,  פיתוח  תכנית  של  אינטגראלי  כחלק  פולשים  בצמחים  לטיפול  תכנית  מראש  להכין  יש 

זמנים לטיפול  לוח  יש להגדיר  פולשים ומתפרצים והשתלטותם בשטח. בתכנית  את הסיכון להתפשטות צמחים 

 - פולשים  במינים  טיפול  פרק שיטות  )ראה  לגבי שיטות הטיפול  להלן(, להחליט  הנחיות  )ראה  פולשים  בצמחים 

אפיון כללי בעמוד 11 ונספחים 2 ו-3(, להעריך עלויות של החומרים, הציוד ומשאבי האנוש הנדרשים בכל שלבי 

הפרויקט )ההכנה, הביצוע, שיקום השטח, התחזוקה והניטור(. העבודות האלה מהוות חלק בלתי נפרד מעבודות 

פיתוח התשתיות. יש לראות את התקציב אשר מושקע בהם כפיצוי חלקי לטבע, לנוף ולסביבה על הנזק הנגרם להם 

כתוצאה מהעבודות. לכן תקציב הפרויקט חייב לכלול את עלות הפעולות האלה.

תכנון הטיפול במינים קיימים בשטח לפני תחילת העבודות  .5.3.3

טיפול מקדים )לפני תחילת העבודות( בצמחים פולשים בתחום עבודות תשתית מגדיל את הסיכוי להצלחה, מקטין 

עלויות צפויות ומקצר את זמן טיפול עד הביעור המלא אחרי סיום העבודות. טיפול מקדים מתבסס על המידע אשר 

נאסף במסגרת עריכת המסמכים הסביבתיים או בסקר ייעודי.

להלן כללים בסיסיים לטיפול המקדים:

• יש לבער את כל הצמחים הפולשים בתחום העבודות כדי למנוע את התפשטותם כתוצאה מהעבודות. 	

• יש לטפל בצמחים פולשים באזורים סמוכים ולאורך דרכי גישה )לבער או לדכא אותם(, כדי לצמצם את 	

הספקת הזרעים לשטחים שיפגעו במהלך העבודות ואת העברת הזרעים משטח העבודות החוצה. אפשר 

לשקול שימוש בשיטות מכאניות )למשל כריתת עצים או כיסוח צמחים פולשים עשבוניים המונע הפצת 

זרעים(, או כימיות )למשל קידוח והזרקה או ריסוס(. מומלץ להתחיל בטיפול זה לפני תחילת העבודות 

ולהמשיך בו במהלך העבודות ואחרי סיומן בשלבי השיקום.

• יש לטפל בכל הצמחים הפולשים, כולל בפרטים בודדים. 	

• מומלץ לנקוט בטיפול מערכתי במינים הפולשים הקיימים בשטח בכל שלבי ההתפתחות שלהם: בצמחים 	

בוגרים, בצמחים צעירים, בנבטים ובבנק הזרעים. יש לבחור שיטות מתאימות למינים פולשים הקיימים 

בשטח )ראה בפרק "שיטות לטיפול במינים פולשים - אפיון כללי" ובנספחים 2, 3 - שיטות טיפול במינים 

באזור.  מים  מקורות  ועל  סמוכים  שטחים  על  גידול,  בית  על  ההשפעה  מבחינת  אותן  ולבחון  ספציפיים( 
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אפשר לשלב שיטות מכאניות וכימיות לטיפול בצמחים בוגרים וצעירים ולטפל בבנק הזרעים באמצעות 

טיפול תרמי )סולארי או שרפה(.

• לא מתאימות לשלב השיקום 	 יותר, אשר  ביעור קטלניות  ניתן להשתמש בשיטות  לפני תחילת העבודות 

אחרי סיום העבודות. 

• במקרה של עבודות תשתית בשטחים הנשלטים על ידי צמחים פולשים, יש לתכנן טיפול בצמחים פולשים 	

בראייה אזורית. לשם כך יש לפנות לגורמים מקצועיים ברשות הטבע והגנים. 

תכנון הטיפול בקרקע, בעודפי העפר ובחומר המילוי  .5.3.4

עבודות תשתית כרוכות בפגיעה גדולה בקרקע ובסלעים. לעתים קרובות עבודות תשתית מלוות בהעברת כמויות 

או   Top soil( שלה  העליונה  השכבה  ובעיקר  הקרקע,  למקום.  ממקום  וסלעים  עומק  אדמת  קרקע,  של  גדולות 

“אדמת חישוף” בעגה המקצועית(, עד לעומק של 30 ס”מ בערך, מכילה בתוכה יחידות הפצה של צמחים, אברי 

אגירה תת-קרקעיים שלהם )בצלים, פקעות, קני שורש( ובעלי חיים שוכני קרקע. הזרעים הטמונים בקרקע מכונים 

“בנק זרעים” והם מקור להתחדשות הצמחים. אופיו של בנק הזרעים בתוך הקרקע תלוי בחברת הצמחים הגדלה 

בשטח. בשטחים טבעיים מכילה הקרקע זרעים של מיני בר האופייניים לבית הגידול ואיברים תת-קרקעיים של 

)הפרטים  בשיקום  ולשימוש  לשימור  ראויה  פולשים  מינים  אין  שבהם  טבעיים  גידול  בבתי  הקרקע  גיאופיטים. 

בהמשך(. לעומת זאת, באזורים מופרים שבהם צומחים בעיקר מינים רודראליים, מינים פולשים ומינים מתפרצים, 

מכיל בנק הזרעים כמויות גדולות של יחידות ההפצה של המינים האלה. שימוש בקרקע הזו לשיקום עלול לגרום 

יחידות הפצה של מינים  ולחבל במאמצי השיקום באמצעות מינים מקומיים.  להשתלטות המינים האלה בשטח 

פולשים, מינים מתפרצים או מינים רודראליים יכולים להגיע לשטח גם עם חומר מילוי המועבר מאתרים אחרים, 

עם ציוד מכאני העובד בשטח או עם הרוח. טיפול בקרקע הוא אחד המרכיבים החשובים בטיפול בצמחים פולשים, 

בצמחים רודראליים ובצמחים מתפרצים.

• עבודות 	 בעומק החפירה: כאשר  פולשים  וצמחים  רודראליים  זרעים של צמחים  הטמנת קרקע המכילה 

התשתית מתבצעות בשטח מופר שבו שולטים מינים רודראליים או מינים פולשים, יש להוריד את השכבה 

עליונה של הקרקע )20–40 ס”מ(, המכונה “אדמת חישוף”, להטמין אותה בעומק החפירה ולכסות אותה 

בשכבה עבה של אדמת עומק, הנקייה מזרעים של צמחים, או בתערובת של אדמת עומק עם קרקע של בתי 

גידול טבעיים צמודים, שבהם שולטים מיני בר מקומיים )בהתאם לאפשרויות(. הטמנה של קרקע המכילה 

זרעים של צמחים רודראליים וצמחים פולשים בעומק תמנע את נביטת הזרעים האלה ותגרום לתמותה 

שלהם.

• שימוש בקרקע של בתי גידול טבעיים בשיקום השטח אחרי סיום עבודות: כאשר עבודות תשתית מתבצעות 	

על המבנה האנכי של הקרקע בשיקום. בחפירות  יש לשמור  בשטח טבעי שבו שולטים מינים מקומיים, 

עמוקות )למשל בקווי תשתית טמונים( יש למלא אותן באדמת עומק ולכסות אותה בקרקע של השכבה 

העליונה )אדמת החישוף( של בית גידול מקומי. 

• ביצוע פעולת שיקום תוך שימוש בשכבת 	 גידול טבעיים לשימוש בשיקום השטח:  שימור קרקע של בתי 

מידי  שימוש  הוא  המיטבי  הפתרון  עבודות.  לסיום  עד  ושמירתה  הורדתה  את  דורשת  העליונה  הקרקע 

הפעולה  אם  זהה.  גידול  בית  שהוא  בתנאי  עבודות,  הסתיימו  שבו  סמוך  קטע  לשיקום  החישוף  באדמת 

האורגניזמים  והן  הקרקע  שהן  לעובדה  להתייחס  יש  הקרקע  בשימור  צורך  ויש  אפשרית  אינה  המידית 

החיים בה מושפעים מהאחסון. התהליכים המתרחשים בקרקע במהלך האחסון הם: תמותת אברי האגירה 
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של גיאופיטים, תמותה של בעלי חיים שוכני קרקע, נביטת זרעים הנמצאים בקרקע או לחילופין - מותם 

והוספת יחידות הפצה מהשטחים הסמוכים ובתוכם מינים רודראליים ומינים פולשים רבים. קיימות שתי 

אפשרויות לשימור הקרקע: בערמות או בשכבה דקה הפרושה על פני השטח. יתרונות השימור בערמות 

לזהם את  המגיעות מהסביבה שעלולות  ליחידות הפצה  יותר  חיסכון בשטח אחסון, חשיפה קטנה  הם: 

הקרקע בצמחים פולשים ובצמחים רודראליים. החיסרון הגדול של הערמת אדמת החישוף הוא תמותה 

מהירה של יחידות ההפצה ואברי האגירה של צמחי בר הנמצאים בה, אשר תגביר את הצורך בשיקום פעיל 

באמצעות שתילה וזריעה. כאשר הקרקע פרושה בשכבה דקה על פני שטח רב, יש סיכוי גדול שהגיאופיטים 

הנמצאים בה ישרדו עד שלב השיקום, אך מצד שני מגיעים אליה יותר זרעים מהסביבה, כולל זרעים של 

צמחים פולשים וצמחים רודראליים. יש לבחור את שיטת האחסון על פי שיקולים מקומיים. בכל מקרה 

יש לאחסן את הקרקע בשטחים קרובים לאתר העבודות ונקיים מצמחים פולשים או צמחים רודראליים. 

אחרי תקופת אחסון ממושכת מאבדת אדמת החישוף את יתרונותיה ועדיף להטמין אותה ולכסות אותה 

באדמת העומק.

• טיפול בערמות של עודפי עפר: ערימות של עודפי עפר הן בית גידול מועדף לחדירה של צמחים פולשים, 	

לשטחים  כמו  אליהן  להתייחס  יש  בשטח.  שלהם  ולהשתלטות  מתפרצים  וצמחים  רודראליים  צמחים 

פגועים בתחום העבודות.

• בלבד. 	 בעבודות תשתית באדמה מקומית  עדיף להשתמש  בעבודות תשתית:  וחומר מילוי  העברת קרקע 

יחידות הפצה של מינים פולשים או  יש לוודא שאינה מכילה  כאשר צריך קרקע שמקורה במקום אחר, 

מינים רודראליים. הסכנה הגדולה ביותר היא בהעברת חול הנדרש ל"ריפוד" צנרת תשתית, מפני ששטחים 

פולשים,  צמחים  ידי  על  כיום  נשלטים  הצפון-מערבי  בנגב  וחולות  החוף  במישור  חולות  של  נרחבים 

 שהנפוצים בהם: שיטה כחלחלה - Acacia saligna, טיונית החולות - Heterotheca subaxillaris וכנפון זהוב -

 Verbesina encelioides. לכן אין להביא חול ממקור בלתי ידוע אלא לאתר מראש מקור חול נקי. מומלץ לבצע 

בקרה של החול המגיע לאתר העבודות. 

 תמונה 12. 
 טיונית החולות )Heterotheca subaxillaris( היא אחד הצמחים הפולשים הנפוצים בדיונות החול של מישור החוף. 

הזרעים שלה עלולים להימצא בחול שהועבר ממישור החוף כחומר מילוי לעבודות 
תשתית באזורים אחרים בארץ. צילום: מרגרטה וולצ’אק.
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 תמונה 13. 
כנפון זהוב )Verbesina encelioides( הוא צמח פולש הנפוץ בחולות צפון הנגב. הוא מתפשט צפונה ודרומה 

בשטחים חקלאיים ובשטחים מופרים בעקבות עבודות תשתית. צילום: מרגרטה וולצ’אק

תכנון תחום העבודות, דרכי הגישה, שטחי האחסון ומשטחי העבודה  .5.3.5 

אחת הסיבות העיקריות לחדירת מינים פולשים ולהתפשטות שלהם היא פגיעה במערכת האקולוגית הקיימת, 

בצומח הקיים, בקרקע ובסלעים. לכן הדרך הטובה ביותר למנוע פלישת צמחים זרים היא לצמצם את הפגיעה 

בשטח עד כמה שניתן, כבר בשלב התכנון, לפי העקרונות האלה:

• למקם את תחום העבודות )את תוואי קו התשתית( בשטחים פגועים במקום לפגוע בשטחים טבעיים 	

נוספים.

• להעדיף העברת קווי תשתית בתשתית יציבה, אשר תאפשר לצמצם את ממדי הפגיעה.	

• להצמיד את משטחי העבודה והאחסון לתוואי קו התשתית ולמקם אותם בשטחים פגועים.	

• לאחסן את הקרקע מהחפירה בסמוך לחפירה ולנצל אותה כמשטח עבודה או אחסון לציוד.	

• להשתמש ברשת דרכים קיימות ולהימנע מפריצת דרכים נוספות ומהרחבת צירי התנועה.	
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תמונה 14. אזור התארגנות בעבודות רכבת ישראל באזור ירושלים. האזור נבחר 
במקום המאפשר צמצום נזק סביבתי וגודר. צילום: אורי אורבך.

הנחיות לטיפול בציוד המכאני  .5.3.6

ציוד מכאני גורם להפצת זרעים של צמחים, כולל צמחים פולשים. עבודות תשתית נרחבות כרוכות בתנועה 

מואצת של משאיות, טרקטורים וציוד מכאני כבד מסוגים שונים לתוך שטח העבודות וממנו. בעבודות אשר 

מתבצעות בשטחים טבעיים וערכיים מומלץ לתכנן מראש מתקנים לניקוי הציוד המגיע לשטח העבודות מהזרעים 

)שטיפה(.

תכנון הטיפול בצמחים פולשים )ניטור וביעור( בזמן העבודות  .5.3.7

יש לטפל בצמחים פולשים בשטחי העבודות, באזורים סמוכים ולאורך דרכי גישה במתכונת דומה לטיפול לפני 

תחילת העבודות )סעיף 5.3.3 לעיל(. מטרותיו של ניטור הצמחים הפולשים בזמן העבודות הן:

• למנוע התאוששות צמחים אחרי הביעור הראשוני לפני תחילת העבודות.	

• להמשיך לדכא ולמנוע את יצירת הזרעים בצמחים פולשים הגדלים בסביבה ולאורך דרכי גישה, אשר לא 	

עברו ביעור מלא.

• למנוע חדירה, התפשטות והתבססות של צמחים פולשים חדשים.	

לשם כך יש לבצע את הפעולות האלה:

• ניטור הנוכחות של צמחים פולשים בשטחים המופרים כתוצאה מהעבודות: במשטחי העבודה והאחסון, 	

לאורך דרכי הגישה, בערימות עודפי העפר ובשטחים שבהם הסתיימו העבודות, בתדירות של פעם בחודש 

לפחות.

• ביעור ודיכוי מידי של צמחים פולשים שיתגלו בשטח, בשיטות מתאימות. 	

• המשך הדיכוי של צמחים פולשים בסביבת העבודות ולאורך דרכי גישה אליהם למניעת יצירת זרעים.	

• התחלה מידית בפעולות שיקום בקטעי השטח שבהם הסתיימו העבודות למניעת השתלטות צמחים 	

פולשים. 
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תכנון הטיפול בצמחים פולשים )ניטור וביעור( אחרי סיום העבודות  .5.3.8

טיפול בצמחים פולשים אחרי סיום העבודות הוא המשך לטיפול שבוצע טרם העבודות ובזמן ביצוען.

• תקופת הטיפול: התחלה מידית בטיפול במינים פולשים, בשיקום ובניטור בתום העבודות היא תנאי 	

הכרחי להצלחה. בתשתיות קוויות, שבהן העבודה מתקדמת בהדרגה, יש לטפל במינים הפולשים עם 

התקדמות העבודה. כל קטע שבו הסתיימו העבודות צריך לעבור טיפול מידי. אם התגלו מינים פולשים 

בשטח המיועד לשיקום יש לבער אותם לפני תחילת שתילה או הזריעה של הצמחים המיועדים לשיקום. 

אחרי סיום השיקום דרוש ניטור ממושך של מינים פולשים )5 שנים מתום העבודות( מלווה בביעור 

הצמחים הפולשים שיופיעו בשטח. אם במשך 5 שנים רצופות לא נצפה בשטח העבודות צמח פולש, כולל 

נבטים, ניתן להפסיק את הניטור והטיפול במינים פולשים. 

• תחום הטיפול: טיפול במינים פולשים צריך לכלול את כל השטחים שנפגעו במסגרת העבודות: השטח 	

שמעל קווי תשתית טמונים, שוליים של כבישים או פסי רכבת, משטחי עבודה ואחסון, שוליים של דרכי 

גישה וערמות של עודפי עפר. על הגוף המפתח לקבל אחריות לכל הנזק שנגרם בשטח עקב העבודות, 

לשקמו ולבער בו מינים פולשים.

• ניטור וביעור צמחים פולשים כחלק מתחזוקת התשתיות: מטרת הניטור אחרי סיום עבודות תשתית היא 	

זיהוי מוקדם של נבטים וצמחים צעירים של מינים פולשים. הניטור מלווה בטיפול מידי המונע התבססות 

מינים פולשים בשטחים שנפגעו במהלך העבודות. אנחנו ממליצים על תדירות ניטור של פעם בחודש 

בשנתיים הראשונות, וארבע פעמים בשנה לאחר מכן. יש לטפל באופן מידי בריכוזי הנבטים ובצמחים 

צעירים שהתגלו בשטח, לפי השיטות המתאימות למין. בשלב הזה מומלץ להשתמש בשיטות סלקטיביות, 

ידניות או כימיות ממוקדות, כדי לא להפר את תהליכי השיקום של השטח. 

תכנון השיקום של שטחים פגועים אחרי סיום העבודות  .5.3.9

שיקום השטח הוא שלב הכרחי בפעולות פיתוח וכולל בדרך כלל שיקום תבנית השטח ושיקום הצומח. מטרתו 

של השיקום היא להחזיר את השטח לקדמותו עד כמה שניתן. יש לתכנן את פעולות השיקום של הנוף והצומח כך 

שיסייעו למנוע חדירה של צמחים פולשים והתפשטותם ויאפשרו לבערם במידת הצורך.

• שימוש בצמחים מקומיים בשיקום: יש לשקם את השטחים הפגועים בהתאם לאזור הביוגיאוגרפי ולנופי 	

הצומח המקומיים. יש להשתמש בצמחייה מקומית ולהימנע מצמחים הזרים לפלורה המקומית, אשר 

עלולים להפוך לפולשים. 

• שיקום פעיל כאמצעי למניעת התפשטות צמחים פולשים: שיקום פעיל של הצומח מזרז את תהליך 	

ההתחדשות אחרי הפגיעה ומכוון אותה לתוצאה הרצויה. כיסוי השטח בצמחים מקומיים מייצר תנאי 

תחרות ומקטין את הסיכויים לנביטה של המינים הפולשים והרודראליים והתבססותם. השיקום הנופי 

והאקולוגי של השטח מסייע בצורה הזאת לטיפול במינים הפולשים. שיקום באמצעות צמחייה מתאים 

בעיקר לאזורים הים-תיכוניים ולאזור הספר שבהם הצומח הוא מרכיב שולט בנוף. באזורים מדבריים 

לעומת זאת יש חשיבות לשיקום קרומי הקרקע.

• יצירת כיסוי צומח זמני למניעת התבססות מינים פולשים: במקרים שבהם יש פער בין תום העבודות 	

לתחילת השיקום, ניתן להשתמש בזריעה של צמחים חד-שנתיים, בעלי כושר נביטה גבוה שנותנים 

כיסוי מלא מידי של השטח. כיסוי צמחים חד-שנתיים מייצר תנאי תחרות ומקשה על התבססות צמחים 

רודראליים וצמחים פולשים. הוא גם מונע סחף קרקע. כדי לבצע את הפעולה ולא לגרום נזק אקולוגי, יש 
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להיערך מראש: לאסוף בהקדם זרעים של מינים עשבוניים הנפוצים באזור ולהשתמש בהם. אין לזרוע 

זרעים שמקורם באזורים אחרים ואין להשתמש במינים זרים, שבעצמם עלולים להפוך לפולשים. המינים 

המתאימים לפעולה זאת הם בעיקר צמחים חד-שנתיים ממשפחות הדגניים והפרפרניים. השיטה הזאת 

אינה מומלצת באזורים צחיחים בעלי נוף פתוח.

• צמצום השימוש בהשקיית-עזר בשיקום: השקיית-עזר מסייעת להתבססות של שתילים בתהליך 	

השיקום. ההשקיה מעודדת גם נביטה והתבססות של מינים פולשים. רצוי למזער את היקף ההשקיה 

ואת תקופת הפעלתה, על ידי התאמת עונת השתילה לעונת החורף, שבה יורדים משקעים באופן טבעי. 

יש להימנע משימוש בממטרות, ובמידת הצורך להשתמש בטפטפות או בהשקיה ידנית ממוקדת שאינה 

דורשת הקמת תשתית של צנרת מיוחדת.

טיפול בצמחים פולשים הקיימים בשטח לפני תחילת העבודות  .5.3.10

הטיפול כולל ביעור ודיכוי של צמחים פולשים הנמצאים בשטח הפרויקט ובסביבתו. הטיפול מתבצע לפי התכנית 

)סעיף 5.3.3 לעיל(.

 תמונה 15. 
כריתת עצי אילנטה בלוטית - Ailanthus altissima בעת הכנת אזור ההתארגנות 

בעבודות רכבת ישראל באזור ירושלים.  צילום: אורי אורבך.
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פיקוח על ביצוע העבודות לפי הנחיות התכנון    .5.3.11

יש חשיבות רבה לליווי כל עבודות התשתית בפיקוח צמוד. חשוב שהפיקוח יבוצע בידי פקחים בעלי ניסיון בעבודות 

תשתית ובעלי ידע בתחום ביעור של צמחים פולשים. מטרות הפיקוח הן: 

• מניעת חריגה מתחומי העבודות שהוגדרו בתכנון )עבודות עפר, משטחי עבודה ואחסון ודרכי גישה(.	

• הקפדה על שימוש נכון בקרקע, בעודפי עפר ובחומר מילוי על פי התכנית.	

• בדיקת ביצוע הניטור של צמחים פולשים בשטח העבודות, בסביבה ולאורך דרכי הגישה ובדיקת הטיפול 	

בהם לפי התכנית ולפי הצורך.

• אספקת פתרונות לבעיות בלתי צפויות אשר יופיעו בזמן ביצוע העבודות במטרה להקטין את הנזק 	

האקולוגי הצפוי.

תמונה 16. פיקוח על עבודות תשתית באזור מישור החוף הדרומי. צילום: קובי סופר.

טיפול בקרקע, בעודפי עפר ובחומר מילוי לפי התכנית  .5.3.12

טיפול בקרקע, בעודפי עפר ובחומר מילוי אמורים להתבצע על פי התכנית )סעיף 5.3.4 לעיל( בדגש ההיבטים האלה:

• ניצול נכון של שכבת הקרקע העליונה מבתי גידול טבעיים לשיקום.	

• צמצום תקופת האחסון של קרקע לפני השיקום, אחסון במקום מתאים ובתנאים מתאימים.	

• הטמנת שכבת קרקע עליונה מבתי גידול מופרים ה"מזוהמת" בזרעים של צמחים רודראליים וצמחים 	

פולשים.

• מניעת העברתו של חומר מילוי מזוהם בזרעים של צמחים פולשים לתחום העבודות.	

• טיפול בערמות עודפי עפר למניעת חדירה של צמחים פולשים וצמחים רודראליים והתבססותם. 	
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שמירה על גבולות תחום העבודות, דרכי הגישה, שטחי האחסון ומשטחי העבודה לפי התכנית  .5.3.13

יש להקפיד בזמן העבודות לא לחרוג מגבולות תחום העבודות המוגדרים בתכנית )ראה סעיף 5.3.5 לעיל(: שטחי 

העבודה, האחסון ודרכי הגישה. רצוי לסמן את הגבולות בשטח לפני תחילת העבודות. אם יש בצמוד לעבודות 

אתרים בעלי ערכיות מיוחדת, יש לסמן אותם בשטח, כדי למנוע פגיעה מקרית בהם.

ניטור צמחים פולשים בזמן העבודות וטיפול בהם  .5.3.14

יש לבצע ניטור צמחים פולשים בתחום העבודות, במשטחי עבודה ואחסון, לאורך דרכי גישה ובערמות עודפי עפר 

בעלי  לעיל(. מומלץ להתייעץ עם   5.3.7 )סעיף  פי התכנית  על  ולטפל בהם בשיטות מתאימות  פעם בחודש  לפחות 

מקצוע בתחום ביעור צמחים פולשים לגבי שיטות הטיפול.

שילוב הטיפול בצמחים פולשים והשיקום לפי התקדמות העבודות  .5.3.15

יש להתחיל בשיקום השטח מיד בתום העבודות. שיקום מידי מסייע למנוע השתלטות של צמחים פולשים וצמחים 

העבודות  שבו  קטע  כל  לשקם  מומלץ  אורכיות,  בתשתיות  בעיקר  בקטעים,  מתבצעות  אשר  בעבודות  מתפרצים. 

למרחקים  מיותרת של הקרקע  הובלה  מונע  נכון  תזמון  בקטעים הבאים.  העבודות  עם המשך  בבד  בד  הסתיימו 

ואחסון שלה. ניתן להשתמש בשיקום של הקטע שבו הסתיימו העבודות בקרקע מקטע סמוך שבו מתחילות העבודות. 

שילוב הטיפול בצמחים פולשים בשיקום שטחים פגועים לפי התכנית  .5.3.16

יש לבצע שיקום ולטפל בצמחים פולשים בתום העבודות על פי התכנית )ראה סעיפים 5.3.8 ו-5.3.9 לעיל(. עקרונות 

הטיפול בשלב השיקום הם:

• תיאום זמנים בין פעולות הדברה וביעור של צמחים פולשים לבין זריעה ושתילה של צמחים מקומיים 	

במסגרת השיקום.

• ניטור שוטף לגילוי צמחים פולשים במשך 5 שנים מתום העבודות בתדירות של פעם בחודש בשנתיים 	

הראשונות ופעם בשלושה חודשים לאחר מכן. 

• שימוש בשיטות הדברה סלקטיביות וממוקדות.	

• שיקום באמצעות צמחים מקומיים המתאימים לאזור ולבית גידול.	

• צמצום ההשקיה.	

• יצירת כיסוי צומח מקומי המונע חדירה של צמחים פולשים )רק באזור הים-תיכוני(.	

• עידוד התפתחות קרומי קרקע באזור מדברי.	

ניטור צמחים פולשים וטיפול בהם במסגרת תחזוקת התשתיות  .5.3.17

התקופה שבה יש לבצע ניטור צמחים פולשים היא 5 שנים. אם במשך 5 שנים רצופות לא יימצא צמח פולש בשטח 

העבודות )כולל כל השטחים המופרים כתוצאה מהעבודות( אפשר להכריז על הצלחת הביעור או מניעתו ולסיים את 

פעולות הניטור. יש להניח שאם הניטור והטיפול יתבצעו באופן סדיר, כמתוכנן, העבודה הנדרשת לניטור ולטיפול 

בצמחים פולשים תקטן מאוד כבר אחרי השנתיים הראשונות מתום העבודות.
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6. טיפול בצמחים פולשים בעבודות תשתית באזורים ביוגיאוגרפיים שונים 
ובבתי גידול רגישים

טיפול במינים פולשים בעבודות תשתית חייב להתאים לאזורים גיאוגרפיים–אקלימיים, לנופים ולבתי גידול שבהם 

באזורי  שונה  המינים  של  הפולשנות  ורמת  שונים  פולשים  מינים  מופיעים  שונים  באזורים  העבודות.  מתבצעות 

אקלים שונים ובקרקעות שונות. 

6.1.  בתי הגידול הנגועים במיוחד בצמחים פולשים

• בתי גידול לחים	

• בתי גידול חוליים )במישור החוף ובנגב(	

בבתי גידול אלה צפויה התמודדות קשה ביותר עם צמחים פולשים.

כימיים  חומרים  נוסף.  אתגר  מעמיד  וכיו”ב(  ביצות  מעיינות,  )נחלים,  לחים  גידול  בבתי  פולשים  במינים  טיפול 

המשמשים לטיפול במינים הפולשים עלולים למצוא את דרכם למערכת האקווטית ולגרום לה נזק. ככלל, טיפול 

כימי בבתי גידול לחים צריך להתאפיין ביישום דקדקני של חומרי ההדברה על מיני המטרה )אין לבצע ריסוס שטח( 

על מנת למזער נגר של חומרי ההדברה לתווך המימי. 

על מנת לבחור את העונה המתאימה ואת החומר המתאים לביצוע שגרת ביעור של מינים פולשים יש להכיר את 

האורגניזמים המאכלסים את בית הגידול המימי )דגים, חרקים, דו-חיים וכיו”ב(.

 תמונה 17. 
השתלטות יקינתון המים - Eichhorina crassipes בבית גידול לח. צילום: ז'אן-מארק דופור-דרור. 
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כללי שיקום באזורים שונים   .6.2

תפקיד השיקום להחזיר לקדמותו את הנוף ואת הצומח שנפגע עקב העבודות, או למצב שתואם את הנוף הסובב ואת 

בית הגידול שנוצר בתום העבודות. שיקום הצומח והחזרת כיסוי מלא של הצומח באזור הים-תיכוני חשוב למניעת 

התפשטות מינים פולשים. באזורים חוליים שבהם הנוף מורכב משטחים המיוצבים על ידי צמחייה ומשטחי חולות 

שאינם מיוצבים, רצוי לשקם את השטחים הפגועים למצב של כיסוי מלא של צומח החולות המקומי.

אזורים מדבריים מתאפיינים בנוף פתוח בעל צפיפות צומח נמוכה. מטרת שיקום הצומח במקרה הזה היא לשחזר 

את הנוף לשטחים אשר נפגעו. באזורים אלו שיקום הצומח לא ייצור תנאי תחרות למינים פולשים. לכן הפעילות 

כנגד מינים פולשים תתרכז בגילוי הצמחים הפולשים המופיעים בשטח ובביעורם, כמו גם בהקטנת מקור הזרעים 

של המינים הפולשים המגיעים לשטח. מטרה זו תושג בטיפול במינים פולשים הקיימים בסביבה. באזור המדברי 

ממלאים קרומי הקרקע תפקיד דומה במניעת פלישה של מינים זרים. לכן חשוב במסגרת השיקום לעודד התחדשות 

של קרומי הקרקע אשר נפגעו כתוצאה מעבודות הפיתוח. שיקום הקרומים יכול להתבצע באחת מארבע שיטות: 

פיזור עיסת קרומים, ריסוס בתרביות של כחוליות שגודלו במעבדה, פיזור רב-סוכרים של כחוליות או אצות ירוקות 

שהופקו במעבדה או כיסוי הקרקע במייצבים מלאכותיים )צעדי, 1999(.

קווי תשתית החוצים אזורים גיאוגרפיים ואקלימיים   .6.3 

בנוסף לכללים הרלוונטיים לכל עבודות התשתית יש גם כללים מיוחדים לתשתיות אורכיות, העוברות באזורים 

אקלימיים וביוגיאוגרפיים שונים. במקרים אלה יש להקפיד על חלוקת העבודות למקטעים, המבוססים על חלוקה 

ניקוי  לדרוש את  רצוי  בין המקטעים האלה.  וצמחים  זרעים  למנוע העברת אדמה,  יש  וביוגיאוגרפית.  אקלימית 

כלי העבודה בהעברה מאזור לאזור במיוחד באזורים בעלי ערכיות גבוהה )למשל שמורות טבע(, כדי למנוע העברת 

יחידות הפצה של הצמחים הפולשים והמתפרצים, אך גם צמחים אחרים שאינם שייכים לפלורה של אותו האזור. 

לכל קטע )לכל אזור או יחידה גיאוגרפית–אקלימית( יש לקבוע תכנית נפרדת לטיפול במינים פולשים המתאימה 

למינים הפולשים הגדלים בה או שצפויים להופיע בה, לטיפוסים של בתי הגידול ולנופים.
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מנגנון הקטילה התרמי. עבודת דוקטור. אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
• סבח ע’, 2008. טבק השיח בנחל אוג. תמונת מצב. דו”ח פנימי, רשות הטבע והגנים.	
• ריוב י’, 1999. הדברת שיטה מכחילה: סיכום ניסויים שנערכו בחבל דרום עם גור רותם. דו”ח פנימי, 	

האוניברסיטה העברית בירושלים.
• שדה ר’, 2006. כנפון זהוב )Verbesina encelioides(: פיסיולוגיה, תפוצה ורגישות לקוטלי עשבים בישראל. 	

עבודה לתואר מוסמך, פקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה, האוניברסיטה העברית בירושלים.
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נספח 1
 טבלה 2

רשימת מיני צמחים פולשים על פי דופור-דרור )2008( “מיני צמחים פולשים בשטחים טבעיים 
בישראל: תפוצה, שלבי הפלישה, רמות איום אקולוגי, והצעת סדר קדימויות לטיפול”.

רמת האיום נקבעה על פי שלושה קריטריונים: יכולת אללופטית, יכולת לחדור לשטחים פתוחים ויכולת ליצור יחידות צפופות.

רמת איוםשם מדעישם הצמח

Carpobrotus edulis23צלקנית נאכלת

Eichhornia crassipes23יקינטון המים

Pistia stratiotes23חסת המים

Ailanthus altissima23אילנתה בלוטית

Myriophyllum aquaticum23אלף-העלה אקווטי

Acacia saligna20שיטה כחלחלה

Heterotheca subaxillaris20טיונית החולות

Xanthium strumarium20לכיד הנחלים

Verbesina encelioides20ורבזינה זהובה

Acacia cyclops20שיטה עגולת-זרעים

Pennisetum clandestinum20זיף-נוצה חבוי

Schinus terebinthifolius20פלפלון דמוי אלה

Schinus lentiscifolius20פלפלון דמוי אלת המסטיק

Acacia victoriae20שיטת ויקטוריה

Populus alba20צפצפה מכסיפה

Pinus halepensis20אורן ירושלים

Pinus brutia20אורן ברוטיה

Ficus benghalensis20פיקוס בנגלי

Melia azedarach16אזדרכת מצויה

Ricinus communis13קיקיון מצוי

Datura stramonium13דטורה זקופת פרי

Ambrosia sp.13 אמברוסיה

Oxalis pes-caprae13חמציץ נטוי

Solanum elaeagnifolium10סולנום זיתני

Oenothera drummondii7נר-הלילה החופי

Eucalyptus camaldulensis7איקליפטוס המקור

Nicotiana glauca7טבק השיח
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רמת איוםשם מדעישם הצמח

Schinus molle7פלפלון בכות

Tipuana tipu7מכנף נאה

Acacia farnesiana7שיטת המשוכות

Parkinsonia aculeata7פרקינסוניה שיכנית

Washingtonia robusta7וושינגטוניה חסונה

Cyperus odoratus7גומא ריחני

Prosopis juliflora7ינבוט המסקיטו

Acacia salicina7שיטת עלי הערבה

Ficus religiosa7פיקוס קדוש

Ficus benjamina7פיקוס השדרות

Atriplex holocarpa7מלוח ספוגי

Lantana camara3לנטנה ססגונית

Phytolacca americana3פיטולקה אמריקנית

Conyza canadensis0קייצת קנדית

Acacia paradoxa0שיטה דוקרנית

Robinia pseudoacacia0רוביניה בת שיטה

Cyperus imbricatus0גומא ]שם עברי טרם נקבע[

Aster subulatus0אסתר מרצעני

 Acacia sclerospermaשיטה מחטנית
subsp. Sclerosperma0
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נספח 2
 טבלה 3

שיטות טיפול במינים פולשים עשבוניים נבחרים

מקורות מידע חסרונות יתרונות אוכלוסיית יעד שיטת טיפול  מין הצמח
הפולש

 סיני 
)מידע אישי(, 
 אורון וחמוד

)2008(

יעילות נמוכה 
ודורשת זמן וכוח 

אדם רב

סלקטיביות - לא 
פוגעת במינים 

אחרים

אוכלוסיות 
קטנות, צמחים 
בוגרים וצעירים

עקירה ידנית טיונית החולות
 Hetheroteca
subaxillaris

 סיני 
)מידע אישי(

בריכוז מתאים 
אינו פוגע בצמחים 
אחרים בבית גידול 

חולי

יעיל נגד הטיונית צמחים בוגרים 
וצעירים בעלי 
עלווה ירוקה

ריסוס 
בראונדאפ

טיונית החולות
 Hetheroteca
subaxillaris

 יעקובי
 )מידע אישי(

צמחים בוגרים 
וצעירים בעלי 
עלווה ירוקה

ריסוס עלווה 
 ירוקה 

בלורוקסיפיר 
)טומהוק או 
סטרן( עם 
ראונדאפ

טיונית החולות
 Hetheroteca
subaxillaris

 יעקובי 
)מידע אישי(

רעילות החומר יעילות גבוהה צמחים בוגרים 
וצעירים בעלי 
עלווה ירוקה

ריסוס 
עלווה ירוקה 
בראונדאפ עם 
תכשיר המכיל 

2,4-D

טיונית החולות
 Hetheroteca
subaxillaris

 יעקובי 
)מידע אישי(

רעילות החומר יעילות גבוהה צמחים בוגרים 
וצעירים בעלי 
עלווה ירוקה

ריסוס עלווה 
ירוקה בתכשיר 

2,4-D המכיל

כנפון זהוב
 Verbesina
encelioides

וידן )2007(
שדה )2006(

השיטה אינה 
סלקטיבית

יעילות גבוהה - 
מתאים לשטחים 
גדולים ולצפיפות 

אוכלוסייה 
גבוהה

צמחים בוגרים 
)כיסוח מוריד 

צמחים גבוהים 
ומאפשר לחומר 
הריסוס להגיע 

לצמחים נמוכים 
יותר(. לבצע לפני 

הפצת זרעים

כיסוח וריסוס 
עלווה ירוקה 

 בפלורוקסיפיר 
)טומהוק או 

 סטרן( 
עם ראונדאפ

כנפון זהוב
 Verbesina
encelioides

וידן )2007( יעילות נמוכה 
ודורשת זמן וכוח 

אדם רב

סלקטיביות - לא 
פוגעת במינים 

אחרים

צמחים בוגרים 
וצעירים. מתאים 
לשטחים קטנים 

ואוכלוסיות 
קטנות. לבצע לפני 

הפצת זרעים 

עקירה ידנית כנפון זהוב
 Verbesina
encelioides

וידן )2007( השיטה אינה 
סלקטיבית - מונעת 

נביטה של מינים 
אחרים

יעילות גבוהה מניעת נביטה - לא 
פוגע בבנק זרעים

 ריסוס 
בחומרים מונעי 

נביטה

כנפון זהוב
 Verbesina

 encelioides
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נספח 3
 טבלה 4

שיטות טיפול במינים פולשים מעוצים נבחרים

מקורות מידע חסרונות יתרונות אוכלוסיית יעד שיטת טיפול מין הצמח 
הפולש

תיאור השיטה: 
דופור-דרור 

)2007ב(
ביקורת: וידן 
ואוחיון )בע"פ(

עצים רבים 
מתחדשים אחרי 

כמה חודשים 
מנוף העץ, 

עץ יבש נשאר 
בשטח וקשה 

לכריתה

הרעל אינו מתפזר 
בשטח, גורם 

להתייבשות עץ 
ואפילו אם לא הורג 
אותו הרי עוצר את 

יצירת הזרעים

עצים בוגרים בעלי 
גזעים ספורים 

עבים. משך הזמן בין 
הקידוח להזרקה - 

10 שניות

קידוח והזרקה 
של חומר רעיל 

סיסטמי: 
ראונדאפ או 

גרלון

שיטה כחלחלה 
Acacia saligna 

 ושיטים 
אוסטרליות 

נוספות

דופור-דרור 
)2007ב(,

וידן ואוחיון 
)בע”פ(

רוב העצים 
מתחדשים מנוף 
העץ אחרי כמה 

חודשים, 
עץ יבש נשאר 
בשטח וקשה 

לכריתה

הרעל אינו מתפזר 
בשטח, גורם 

להתייבשות העץ 
ועוצר את יצירת 

הזרעים

עצים צעירים בעלי 
גזע דק או כמה 

גזעים דקים. משך 
הזמן בין הקידוח 
להזרקה - 10 שניות

חיתוך אופקי 
בתוך הגזע 
והזרקה של 
חומר רעיל 
סיסטמי: 

ראונדאפ או 
גרלון

שיטה כחלחלה 
Acacia saligna

ושיטים 
אוסטרליות 

נוספות

תיאור השיטה: 
ריוב )1999(

ביקורת: דופר-
דרור )בע”פ(

ניסיון שטח: 
צורף )בע”פ(, 
אורון וחמוד 

)2008(

רוב העצים 
מייצרים חזירים 
מצוואר השורש 
ואולי גם סורי 

שורש מרוחקים 
מהגזע,

גורם ליצירת 
צורת שיח 

רב-גזעי

הרעל אינו מתפזר 
בשטח, העץ לא 

נשאר בשטח,
ניתן לבצע כריתה 
של תמורת העץ, 

יעילה יותר מעקירה 
ללא טיפול כימי

עצים בוגרים בעלי 
גזע עבה. משך הזמן 
בין הקידוח להזרקה 

- 10 שניות

כריתה ומריחת 
הגדם בגרלון 
מומס בסולר 
או בשמן מאכל

שיטה כחלחלה 
Acacia saligna

ושיטים 
אוסטרליות 

נוספות

אורון וחמוד 
)2008(

מחלקי השורשים 
מתחדשים 

שיחים, סכנה 
מהתפשטות 

השרפה, דורש 
השלמה בטיפול 

כימי בזרעים

לא נשארים בשטח 
גדמים, 

חלק מבנק הזרעים 
מת ובחלק השרפה 

גורמת לנביטה, 
מטפל חלקית בבנק 

הזרעים

עצים בוגרים, 
שיחים, בנק זרעים

עקירה מכאנית 
ושֵרפה

שיטה כחלחלה 
Acacia saligna

ושיטים 
אוסטרליות 

נוספות

ריוב )1999( חומר הריסוס 
פוגע באורגניזמים 
נוספים בסביבה, 

יעילותו כנגד 
צמחים גדולים 
יותר אינה ברורה

טיפול יעיל בנבטים 
בשלב העלים 

המורכבים

צמחים צעירים 
ונבטים.

יעיל במיוחד כנגד 
נבטים בשלב של 

עלים מורכבים

ריסוס ידני 
של נוף 

הצמח )עלווה 
וגבעולים( 

בגרלון

שיטה כחלחלה 
Acacia saligna

ושיטים 
אוסטרליות 

נוספות

כהן )2007( פגיעה כוללת 
בבנק הזרעים של 

מינים אחרים, 
השיטה עדיין 

לא נבדקה בקנה 
מידה גדול

סילוק בנק הזרעים 
ומניעת נביטה 

עתידית, אין שימוש 
בחומרים רעילים

טיפול בבנק זרעים 
בשטחים חשופים 
שטוחים יחסית – 

נבדק בעיקר בחולות

חיטוי סולארי 
)לפעמים מלווה 

בהרטבה 
מוקדמת של 

השטח(

שיטה כחלחלה 
Acacia saligna

כהן )2007(, 
אורון וחמוד 

)2008(

סיכון התפשטות 
השרפה, דורש 

השלמה בטיפול 
כימי בנבטים

מטפל באופן חלקי 
בבנק הזרעים )חלק 
ממית ולחלק גורם 

לנבוט(

טיפול בבנק זרעים 
באזורים שבהם 

הסיכון להתפשטות 
השרפה אינו גבוה

שרפה או 
שרפה המלווה 

בהרטבה 
מוקדמת

שיטה כחלחלה 
Acacia saligna
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דופור-דרור 
)2007א(

עץ יבש נשאר 
בשטח וקשה 

לכריתה

הרעל אינו מתפזר 
בשטח, גורם 
להתייבשות עץ

עצים בוגרים בעלי 
גזעים ספורים 

עבים. משך הזמן בין 
הקידוח להזרקה - 

10 שניות

קידוח והזרקה 
של חומר רעיל 

סיסטמי: 
ראונדאפ או 

גרלון

אילנטה בלוטית
 Ailanthus
altissima

הורדס )2008( 
– ג"ל כורזים

יש התחדשות 
מחזירים בכ-5% 

מהעצים

טיפול יעיל אך צריך 
לבצע ניטור ואולי 

טיפול חוזר

עצים ושיחים כריתה ומריחה 
ב5% גרלון 

בתוך שמן סויה 
בעזרת ספוג

קיקיון מצוי
 Ricinus

communis

הורדס )2008( 
– ג"ל כורזים

טיפול חלקי, 
סכנת התפשטות 
השרפה, פגיעה 

נופית

טיפול יעיל אך חלקי 
ויש לשלב אותו עם 
טיפול באלבר סופר 
או בעקירה ידנית 

של הנבטים

טיפול בבנק זרעים – 
מעודד נביטה 

שרפה  קיקיון מצוי
 Ricinus

communis

הורדס )2008( 
– ג"ל כורזים

התכשיר אינו 
סלקטיבי

יעילות גבוהה נבטים וזרעים 
בריכוזים גבוהים

ריסוס באלבר 
סופר

קיקיון מצוי
 Ricinus

communis

הורדס )2008( 
– ג"ל כורזים

יעילות נמוכה – 
מתאים לנבטים 

בודדים

סלקטיביות נבטים עקירה ידנית קיקיון מצוי
 Ricinus

communis

דופור-דרור 
)מידע בע”פ(, 

סבח )2008(

השיטה בבדיקה השיטה מומלצת על 
ידי דופור-דרור

עצים ושיחים בוגרים כריתה ומריחה 
בראונדאפ

טבק השיח
 Nicotiana

glauca

גולדשטיין, 
קפלן )2006(

דרוש טיפול 
מתמשך וטיפול 
נוסף בנבטים 

)בריסוס(

סלקטיביות עצים ושיחים בוגרים 
וצעירים

עקירה מכאנית 
מלווה בכיסוח 
ועקירה חוזרת

פרקינסוניה 
סיכנית

 Parkinsonia
aculeata

 יעקובי  
)מידע אישי(

עצים ושיחים בוגרים כריתה ומריחה 
בגרלון או 

טריבל

פרקינסוניה 
סיכנית

 Parkinsonia
aculeata

 יעקובי  
)מידע אישי(

סורים הנוצרים 
אחרי הכריתה

ריסוס עלווה 
ירוקה בגרלון 

או טריבל

פרקינסוניה 
סיכנית

 Parkinsonia
aculeata

 יעקובי  
)מידע אישי(

עצים ושיחים בוגרים כריתה ומריחה 
בגרלון או 

טריבל

אזדרכת מצויה
 Melia

azedarach

 יעקובי  
)מידע אישי(

סורים הנוצרים 
אחרי הכריתה

ריסוס עלווה 
ירוקה בגרלון 

או טריבל

אזדרכת מצויה
 Melia

azedarach
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רשות הטבע והגנים

www.parks.org.il
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 מטרה . 1

, על הקמה יבשתיים בפרויקט כריש ותניןמטרת הנוהל הינה להגדיר את אופן הטיפול בפסולות באתרי 
  סביבתיים ולקיים את המחויבויות הסביבתיות המוטלות על החברה.מנת למנוע מפגעים 

 שיטה . 2

 סיווג ומיון פסולת . 2.1

 לסוגי הפסולת השונים.אזורי איסוף  קצויובאתרי ההקמה   . 2.1.1
 .עמדות ייעודיים ע"מ לוודא טיפול יעיל בפסולת/מיכליםביופרדו סוגי הפסולת השונים   . 2.1.2

עודפי עבודות עפר, פסולת  באתרי הקמה יבשתיים: הצפויים להמצא תופסולהסוגי  . 2.1.2.1
 מעורבת. פסולת ביתיתו , עץריקים, מתכות, פלסטיק , גזם, אריזות ומיכליםבניין

פסולת יסומן בתווית,  כן, כל מיכל-אזורי האיסוף ישולטו בהתאם לסוג הפסולת. כמו  . 2.1.3
 הכוללת את סוג החומר.

עובדים המפנים פסולת יבצעו זאת בהפרדה  לוודא כיבאחריות מנהל העבודה או מי מטעמו   . 2.1.4
  עפ"י ייעוד הפסולת ע"מ לוודא כי הפסולת תגיע לממחזר הנכון/שיטת הטיפול הנכונה.

  פסולת הניתנת למחזור (כגון: ברזל, עץ, אריזות) תאסף ותשלח למחזור.   . 2.1.5
  יוחזרו ליצרן במידת האפשר. )כגון: שקים, פחי צבע(אריזות ומיכלים ריקים   . 2.1.6
מכילים שאריות של חומרים מסוכנים יפונו עם  שאינםמיכלים ריקים שלא יושבו ליצרן ו  . 2.1.7

  פסולת הבניין.
  ותפונה בתדירות של פעם בשבוע לפחות. עודייםסגורים, יביתית תאסף במיכלי אשפה פסולת   . 2.1.8
פסולת אשר תמצא באתר ההקמה לפני תחילת עבודות הקמת האתר, תטופל אף היא עפ"י   . 2.1.9

 נוהל זה.הוראות 
במידה וקיים ספק באשר לסיווג הפסולות, יש לפנות להתייעצות אל אחראי חומרים   . 2.1.10

 מסוכנים ופסולות של חברת אנרג'יאן ישראל.

 פינוי ושילוח פסולת . 2.2

, בהתאם ע"י המשרד להגנת הסביבה פינוי ושילוח פסולת יבוצע אך ורק לאתרים מורשים  . 2.2.1
, ובכלל זה גם תחנות מעבר לולבין אתרים א להסכמי התקשרות בין חברת אנרג'יאן ישראל

 ואתרי מיחזור מורשים ומאושרים ע"י המשרד להגנת הסביבה.
יוסמך לכך ע"י ("משלח הפסולת") מבצע פעולת הפינוי והשילוח מטעם אנרג'יאן ישראל   . 2.2.2

 אחראי איכות הסביבה של אתר ההקמה ויהיה בקיא בהוראות נוהל זה.
לוח וטרם ביצוע המשלוח בפועל, יבצע אחראי איכות לאחר סיום הכנת הפסולת למש  . 2.2.3

הסביבה של אתר ההקמה או מי שהוסמך לכך מטעמו, ביקורת בהתאם לטופס "ביקורת טרם 
 .)1שילוח פסולת" (ראה נספח מס' 

כל פעולת פינוי פסולת תתועד בטבלה ייעודית "טבלת רישום משלוחי פסולת" (ראה נספח   . 2.2.4
בתיק פסולות של אחראי איכות הסביבה באתר (מטעם קבלן  טבלת הרישום תישמר ).2מספר 

 ההקמה).
 אחת לחודש ישלח עותק סרוק של הטבלה המעודכנת למנהל איכות הסביבה של הפרויקט.  . 2.2.5
כל פינוי ושילוח פסולת מאתר ההקמה היבשתי (למעט פסולת ביתית) מחויב בתעודת משלוח   . 2.2.6

 .3לנספח מספר בהתאם 
מהקבלן המבצע קבלת  "משלח הפסולת"בעת העברת המשלוח לידי קבלן הפסולת, יקבל   . 2.2.7

פינוי המאשרת את הפעולה. בקבלה המאשרת את הפינוי יפורטו הכמויות וסוגי הפסולת 
 ויעד הפינוי. מ"ק) 6ז אחד של פסולת ברזל בנפח שפונו (לדוגמה: ארג

עודת המשלוח. במידה ונמצאה אי יבדוק את הקבלה ויוודא התאמתה לת "הפסולתשלח מ"  . 2.2.8
"משלח התאמה תתבצע בדיקה חוזרת של כמות הפסולת וסיווגה. במידה ויש התאמה ימסור 

 .הפסולתפינוי מטעם אנרג'יאן עותק של תעודת המשלוח החתומה לידי קבלן  הפסולת"
סה קבלן פינוי הפסולת יספק לאנרג'יאן ישראל אישורי קליטת הפסולת באתר האיסוף / כני  . 2.2.9

 אישור הקליטה ילווה בתעודת שקילה. לאתר טיפול פסולת/ תחנת מעבר לפסולת.
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בתיקיית "מעקב  ,ת הסביבה באתרבתיק פסולות של אחראי איכוהתיעוד הרלוונטי ישמר   . 2.2.10
טופס ביקורת טרם שילוח, תעודות משלוח חתומות, קבלת פינוי  -הטפסים  4פסולת באתר" (

). עותק סרוק יועבר אל מנהל הפסולת באתר מורשה, אישור קליטת מאת קבלן הפסולת
 איכות הסביבה של הפרויקט.

 אחריות . 3

 .של האתר ביצוע הוראות נוהל זה באחריות מנהל ההקמה . 3.1
 .מעקב אחר יישום הנוהל באחריות מנהל פרויקט כריש ותנין או הממונה מטעמו . 3.2
הסביבה של האתר, רישום ותיעוד הפעולות המבוצעות באתר ההקמה באחריות אחראי איכות  . 3.3

 מטעם קבלן ההקמה.

 תחולה . 4

נוהל זה חל על כלל הפסולת הלא מסוכנת המשולחת מאתרי ההקמה היבשתיים של פרויקט כריש  . 4.1
 ותנין.

 .ותועבר לאתר מורשה ע"י המשרד להגנת הסביבהפסולת מסוכנת תופרד, תאוחסן  . 4.2
 תחולת נוהל זה מיום פרסומו . 4.3

 נספחים . 5

 שילוח פסולתטופס ביקורת טרם  - 1נספח  . 5.1
 טבלת רישום משלוחי פסולת - 2נספח  . 5.2
 תעודת משלוח פסולת לא מסוכנת - 3נספח  . 5.3
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  : טופס ביקורת טרם שילוח פסולת1נספח 

  טופס זה הינו חלק מנוהל "טיפול בפסולת באתרי הקמה יבשתיים".

לנהלים. לאחר סיום הכנת תבצע בהתאם תוודא כי שילוח פסולת מאתר ההקמה מטרת הטופס הינה ל
הפסולת למשלוח וטרם ביצוע השילוח בפועל, יבצע אחראי איכות הסביבה של האתר או מי שהוסמך לכך 

  מטעמו בדיקה לפי טופס זה.

  .יש להקיף בעיגול את התשובה המתאימה בכל סעיף

  תאריך:  שם אחראי איכות הסביבה של האתר:

  חתימה:  שם מבצע הפעולה:

  כן / לא  להבחין בנזילות?האם ניתן   1
  כן / לא  האם המיכלים/אריזות בשימוש תקינים ושלמים (ללא סדקים/חורים)?  2
האם המיכלים/אריזות של הפסולת המשולחת סגורים ומאובטחים בצורה   3

  נאותה?
  כן / לא

האם כל תויות זיהוי הפסולת על גבי האריזות (מכל הצדדים) זהות,   4
  הפסולת במיכל? תקינות ותואמות את סוג

  כן / לא

  כן / לא  האם הוסרו סימונים קודמים?  5
האם קיימת מדבקת קבוצת הסיכון (יהלום) בסמוך  –לפסולת חומ"ס   6

  לתוית זיהוי הפסולת?
  כן / לא

  כן / לא  האם מצורף למשלוח טופס הצהרה לפסולת מסוכנת? –לפסולת חומ"ס   7
  כן / לא  תעודת משלוח חומ"ס?האם מצורפת למשלוח  –לפסולת חומ"ס   8
/  MSDSהאם מצורפים למשלוח גיליונות בטיחות  –לפסולת חומ"ס   9

  כרטיסי בטיחות?
  כן / לא

  כן / לא  האם כמות וסוג הפסולת במיכל תואמים לניירת המצורפת למשלוח?  10
  כן / לא  האם הסימון ע"ג המיכלים/אריזות תואם לניירת המצורפת למשלוח?  11
לאור האמור לעיל ניתן לבצע את השילוח בביטחה תוך הפרדה מלאה  האם  12

  בין סוגי הפסולת השונים?
  כן / לא

  הינה "כן" עצור את ביצוע השילוח ובצע פעולות מתקנות. 1לסעיף במידה והתשובה 

על התשובה החיובית והקפה  Xלאחר ביצוע פעולות מתקנות תוכל לתקן את הסימון ע"ג הטופס ע"י סימון 
  . בסעיף הערות יש לפרט את הפעולות המתקנות שביצעת.("לא") בעיגול של התשובה החדשה

  הינה "לא" עצור את ביצוע השילוח ובצע פעולות מתקנות. 2-12במידה והתשובה לאחד או יותר מסעיפים 

 על התשובה "לא" והקפה Xלאחר ביצוע פעולות מתקנות תוכל לתקן את הסימון ע"ג הטופס ע"י סימון 
בעיגול של התשובה החדשה ("כן"). בסעיף הערות יש לפרט את הפעולות המתקנות שביצעת בהקשר לסעיף 

  הרלוונטי.

  הערות:
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  : טבלת רישום משלוחי פסולת2נספח 

  

  טבלת רישום משלוחי פסולת לשנת _______________

  שם האתר: ______________________________

  כמות  סוג הפסולת  תאריך  

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
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  : תעודת משלוח פסולת לא מסוכנת3נספח 

  

  תעודת משלוח פסולת לא מסוכנת 

  פרויקט כריש ותנין אתר הקמה יבשתי

  האתר:_________________שם 

  פינוי):(החברה המבצעת את ה שם הקבלן

  יעד הפינוי:

  מספר טלפון בחירום:

  

מס'   סוג המיכל/אריזה    סוג הפסולת   מס'
היחידות 
  שנשלחו

סה"כ כמות 
  שנשלחה 

שם מבצע 
הפעולה מטעם 
  הקבלן המבצע

  חתימה

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

  

 _________________:(מטעם אנרג'יאן ישראל) תאריך:______________              שם מבצע הפעולה

  חתימה:_____________

 :(נהג הרכב) תאריך             _______________________________התקבל ע"י______________:  

  חתימה:_____________

  מס' לוחית רישוי:_____________

  מס' ת.ז:______________

  מס' סלולרי:___________



  

 

צנרת יבשתית  –א'  1תנ"ס 
)HDD(  

  

  7.5נספח 

  

  

  נספח גאולוגי וסייסמולוגי

  

   



Applied Marine
Exploration Lab.,
Charney School of
Marine Sciences,
University of Haifa

A preliminary seismic and geological
investigation towards Energean’s onshore

pipeline EMMP

AMEL2018-01

Revision: 1 Date: 3.9.2018

Page 1 / 4

אל: חן בוכריס, 
יאן ישראל בע"מ'אנרג

)HDD–א 1(תנ"ס תהיבשתיהחצייה קטע מתקפות החלק הגיאולוגי בתנ"ס שהוכן עבור צנרת לוויתן לאישור תוואי הצנרת של כריש בהנדון: 

תוואיה. HDDבאמצעות קידוח 2מתחת למסילת הרכבת וכביש תהיבשתיהחצייה במקטע מכתב זה מתייחס לתוואי הצנרת המתוכנן של כריש 
מ'.500-, ואורכו כ2מתחיל מערבית למסילת הרכבת ומסתיים מזרחית לכביש 

עובר יוצא מזרחה וומתכנס דרומה אל תחנת ההגפה מצפון לקו הצנרת של לוויתן,'מ60.5ה החופית יהחצישרוול מגיח מתוואי הצנרת היבשתית 
. בהסתמך על מכלול הדו"חות והפרסומים המצורף)1(כמשורטט באיור מהאחרון'מ20עד7במקביל לקווי הצנרת של נתג"ז וליוויתן במרחק של 

התואמים במסגרת אישור החלקיםההסיכונים הגיאולוגיים וסיסמיים שבוצעתכהנוגעים למבנה הגיאולוגי באזור תוואי הצנרת אנו מסיקים כי הער
לטובת הבמלואהתקפ,)2018שירן, –#2תנ"ס יבשתי מתוך (, כפי שסוכם על ידי עמוס שירן בטבלה המצורפת למטהבתוואי הצנרת של לוויתן

. נציין שמכתב זה בחן רק את מידת ההתאמה בתנאים הגיאולוגיים בין תוואי הצנרת לפי זהאישור התנ"ס של תוואי הצנרת של כריש במקטע
הנתונים הקיימים, ולא בחן את הערכות הסיכונים שבוצעו בהסתמך על נתונים אלה (ואושרו). 

בעקרון ישנן שתי אפשרויות ששני תוואי צנרת שהם כה סמוכים ידרשו בכול זאת הערכת סיכונים נפרדת:

:חציית אזורי סיכון גיאולוגי ממוקדים.1

) לא מסומן כול העתק החשוד כפעיל 2017במפת העתקים פעילים וחשודים כפעילים של המכון הגיאולוגי לישראל (שגיא וחובריו, 
; 1974מ > מתוואי הצנרות. החזית המורפולוגית הניכרת של הכרמל היא תוואי השקעה, ולא תוצר העתקה (ביין, "ק15בטווח 

Zaslavsky, 2009 ,תצפיות מודרניות סותרות רעיונות מוקדמים שהריסת הנמל ההרודיאני בקיסריה קשור בתוואי העתקה מקומי .(
). גם Goodman-Tchernov and Austin, 2015ה אחראית להתמוטטות (ומראות שפעילות גלי הים (כנראה גלי צונאמי) היית

מ "ק7), נמצא במרחק של כ Steinberg et al., 2010התוואי של העתק אור עקיבא, שעיקר פעילותו הייתה במיוקן המאוחר (
ודים בהגברות שתית מתוואי הצנרות. כלל האזור של חוף כרמל, בו עוברים שלושה תוואי הצנרת, מסומן במפת האזורים החש

) כאתר קרקע עם חשד להגברה חריגה כתוצאה מקיומו של מצע קשה מאוד בבסיס. במפת 2009חריגות (גבירצמן וזסלבסקי, 
לאורך קו החוף אותם חוצים 'מ200) מסומנים כ 2008האזורים בהם קיים פוטנציאל התנזלות של המכון הגיאולוגי (סלמון וחובריו, 

ר עם חול בתת הקרקע, ושאר התוואי היבשתי הנדון של שלושת הצנרות מסומן כאזור רגישות זניחה. מפת דרגת תוואי הצנרות כאזו
) של המכון הגיאולוגי מראה דרגת רגישות זניחה לאורך שלושת תוואי 2008הרגישות לכשל מדרון: צפון ישראל (כץ וחובריו, 

) נלקחת האפשרות שגל צונאמי יציף #2ל צנרת לוויתן (תנ"ס יבשתי מסמך התנ"ס שפרק הגיאולוגי של הצינורות, ללא הבדל. ב
מ מהחוף, הכוללים בפועל את מרבית התוואי היבשתי של הצנרות "ק5ועד למרחק של כ 'מ15אזורים בגובה טופוגרפי מתחת ל 

התייחסותם לאזורי סיכון ממוקדים, של כריש וליוויתן ללא הבדל. כול אלה מראים שאין הבדל בין תוואי הצנרות של כריש וליוויתן ב
) לקחו בחשבון את מכלול הנושאים שנמנו פה. #2"ס של צנרת לוויתן (תנ"ס יבשתי והפרקים הרלבנטיים בתנ

:שונות גיאולוגית גבוהה.2

ר, קרקעות כולל חילופים מורכבים של יחידות של חרסיות, חול במיונים שונים, כורכהחתך הגיאולוגי הרדוד לאורך התוואי היבשתי
). ברם, הערכות הסיכונים של Neev et al., 1987; Sivan et al.,2004;2018שירן, –#2תנ"ס יבשתי לוביום וקונגלומרט ( א

התנ"ס לאורך החלק הרלבנטי בתוואי הצנרת של ליוויתן לוקחים בחשבון מורכבות זו ע"י בדיקת מגוון של מודלים שונים המייצגים 
משולבים חתכים גיאולוגיים שבוצעו באזור מפרסומים שונים, קידוחי בדיקה לאורך תוואי צנרות ליוויתן ונתג"ז, שונות זו, ולשם כך 

). בנוסף נלקחים בחשבון אזורי תגובת אתר עפ"י 2018שירן, –#2תנ"ס יבשתי מתוואי הצנרות ('מ700וסקר גיאופיסי שנערך כ 
>. מכאן שהשונות הגיאולוגית באזור התוואים של 'מ50, שהרזולוציה שלה היא )Zaslavsky, 2009המפה של המכון הגיאופיסי (

צנרות כריש ולוויתן אכן גבוהה, אך שונות זו כבר נלקחת בחשבון בהערכות הסיכון המובאות במסמכי התנ"ס של צנרת לוויתן שכבר 
).2018שירן, –#2תנ"ס יבשתי אושרו (

, כפי שסוכם על ידי ואושרבקטע היבשתי נרת ליוויתן התנ"ס שהוגש עבור צךסיכונים הגיאולוגיים במסמלאור האמור לעיל מסקנתנו היא שפרק ה
מבחינה גיאולוגית גם לגבי תוואי הצנרת של כריש.במלואו ףתק,)2018שירן, –#2תנ"ס יבשתי מתוך (עמוס שירן בטבלה המצורפת למטה

בברכה,

יצחק מקובסקי

יישומי,המעבדה לחקר ימי 
בית הספר למדעי הים ע"ש צ'רני,

אוניברסיטת חיפה
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ביחד עם הצנרת המתוכננת של לוויתן בקטע הרלבנטי (צנרות )HDD–א 1(תנ"ס בקטע היבשתי כריש הצנרת המתוכננת של שריטת:1איור 
של התוואי. מרחקי הצנרת של כריש מצנרות לוויתן מסומנים. אווירי), על גבי תצלום#2, תנ"ס יבשתי 6, מקטע #6-ו#4
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(שירן, #2שלהם מתוך תנ"ס ימי 6במקטע סמיים, המסקנות וההמלצות עבור הצנרות של לוויתן ת סיכום הסיכונים הגיאולוגיים והסיטבל:1טבלה
) שאושר. כמפורט למעלה, בשל קרבת תוואי הצנרות טבלה זו תקפה במידה שווה לצנרת של כריש.2018
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 מבוא:

 

 #1מלווה שתי בקשות להיתר בנייה, אזרחי אזרחי ה 1 תנ"סתוכנית שיקום נופי זו מוגשת כנספח ל

 .HDD)) 1-( המלווה את בקשת ההיתר צנרת יבשתית HDDצנרת יבשתית ) – א'1, ותנ"ס #2ואזרחי 

 

(, תחנת CVSושטחי התארגנות: תחנת הגפה חופית ) עוסקת במספר מתחמי תחנותאזרחי  1 תנ"ס

 .והחצייה החופית (דור - PRMSגז דור ) הפחתת לחץ ומניית

 ומסילת הרכבת. 2מתחת כביש שתית ( עוסקת בחצייה יבHDDצנרת יבשתית ) –א' 1תנ"ס 

 

ת השטח הנ"ל ולבחון את הערך והיא לסקור את מרכיבי הנוף הקיימים בחטיב זה נספחמטרת 

 ת עקרונות השיקום והטיפול הנופי.הנופי שלהם כאמצעי להגדר

 

 להלן מבנה הנספח הנופי:

 פירוט העבודות המתוכננות .1

 ניתוח מצב קיים .2

 הנחיות לביצוע עבודות ההקמה .3

 סיכום האמצעים להשפעה על הנוף .4

 שיקום נופי .5

 

 מקורות המידע להכנת פרק זה כוללים:

 ח' ונלווים( 37מסמכי התכנית )תמ"א -

 סיורים בשטח-

 .סקרים ועבודות שנעשו על מקטע זה, כולל סקר משאבי טבע ונוף של מכון דש"א-

 

 דור-PRMSמקו החוף ועד לתחנת תיאור תוואי הצנרת 

והוא מסתיים בנקודת הנחיתה באזור  טרים ביםמ 10.5 -של כ מתחיל בעומק מקטע חציית החוף

לאחר מכן, בריכות הדגים של מושב דור. במקטע זה הצינור מונח דרך שרוול באזור חציית החוף. 

יה תוואי י. לאחר החצ2כביש וחוצה את מסילת הרכבת ו צנרת הגז עוברת בשטחי בריכות הדגים
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 - PRMS-ר בסמוך למטעים ולמתקן טיפול בשפכים עד הגיעו לתחנת ההצנרת עובר בשולי דרך עפ

 .דרומית לתחנת הגז של חברת נתג"ז הממוקמת דור

 

 

 

.ממוקמות בתחומי מועצה אזורית חוף הכרמלבקשות אלה עבודות התשתית וההנדסה כחלק מ

 כי הגישהתרשים סביבה עם סימון תחנות ההגפה, שטחי ההתארגנות ודר -1תרשים 
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 תמציתי של התחנות ואתרי העבודהתיאור 

תכליתה ניתוק בחירום של המכלול תחנת הגפה ש - (CVSתחנת הגפה חופית ) •

היבשתי מהימי. שטח ההתארגנות ישמש גם כאזור התארגנות לקידוח החופי של העברת 

צנרת הגז הימית. שטח ההתארגנות הוכשר על ידי נובל אנרג'י לטובת קידוח העברת הצנרת 

 .1,2מים בתרשימאסדת לוויתן. את מיקום התחנה ניתן לראות 

תחנה זו תשמש להפחתת  - (דור - PRMSת גז דור )תחנת הפחתת לחץ ומניי •

הלחץ, בקרת זרימה ומניית הגז והעברתו אל מערכת ההולכה הארצית של חברת נתיבי הגז 

וחופף  דור – PRMS-שטח ההתארגנות לתחנה נמצא מדרום לשטח תחנת ההטבעי )נתג"ז(. 

את אנרג'י.  בחלקו לתחום שטח שהופר במסגרת עבודות הנחת הצנרת של חברת נובל 

 .1,2מים בתרשימיקום התחנה ניתן לראות 

מטרים בים, אורכו  10.5 -כ מקטע מעבר הקידוח מתחיל בעומק של – חצייה חופית •

שהוכשר והופר על  ק"מ והוא מסתיים בנקודת הנחיתה )הנמצאת בשטח ההתארגנות 1.1-כ

נור יוחדר דרך שרוול ( באזור בריכות הדגים של מושב דור. במקטע זה הציידי נובל אנרג'י

(. את מיקום שטח direct pipe drillingמונחה )הולכה שיונח בעזרת טכנולוגיית מנהור 

 .1,2בתרשימים ההתארגנות ניתן לראות 

שטחי ההתארגנות נמצאים  -2שטח התארגנות וחציית מסילת הרכבת וכביש  •

ההתארגנות שהופרו  וממוקמים מצפון ובצמוד לשטחי בצמוד למסילה ולכביש באזור החצייה

  במסגרת עבודות הכשרה של חברת נובל אנרג'י לצורך קידוח אופקי.

מחולק  2שטח ההתארגנות והשטח הדרוש לביצוע הקידוחים לחציית מסילת הרכבת וכביש 

מיועד עבור  -. חלק שני2מיועד לפריסת הצינור, מזרחית לכביש  -לשני חלקים: חלק ראשון

 2דה. את מיקום שטח ההתארגנות לחציית מסילת הרכבת וכביש מכונת הקידוח וציוד העבו

 .1,2בתרשימים ניתן לראות 
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תרשים סביבה עם סימון תחנות ההגפה, דרכי הגישה ומשטחי ההתארגנות הנדרשים להקמת תחנות ההגפה  -2תרשים 
 ולביצוע הקידוחים
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 פירוט העבודות המתוכננות: .1

 CVS  -תחנת הגפה חופית דור א. 

אתר העבודה יחולק למספר מתחמים: אזור התארגנות הכולל את משרדי ומחסני הקבלן  •

ודה אחרים, ומתחם למכונת הקידוח שתשמש בשלב והמפקחים, מתחם לחניית כלי צמ"ה וכלי עב

   הנחיתה החופית של הצנרת מהים.

אתר העבודה יהיה פעיל לתקופה של כשנתיים, ויתמוך, בנוסף לעבודות הקידוח והנחיתה  •

של הצנרת הימית, גם בשלב העבודות המכאניות של מתקני התחנה וצינורות הגז ועד הזרמת הגז 

 בצנרת. 

דונם.  0.8-אתר העבודה מתוכננת תחנת ההגפה החופית בשטח של כ בחלקו המזרחי של •

באזור זה עבודות הפיתוח יהיו שונות הואיל ומדובר בתחנת מגופים שתהיה בשימוש לאורך חיי 

 הפרויקט קו הגז. 

שיגומים יכללו התקנת קירות  DIRECT PIPE –עבודות ההכנה לחצייה החופית בשיטת ה  •

 הקידוח. ובניית רמפה עבור עבודות

 

 דור - PRMS  -תחנת גז דור  .ב

סקידים, יסודות בטון, חדרי  התחנה מורכבת מצנרת תת קרקעית, מחליפי חום, פילטרים, •

על גבול תחנה זו תוקם חומה מבטון מזויין  .דוודים ובקרה, חדר חשמל של חח"י וחומה היקפית

חנה שני שערים ראשיים מטר. בת 1מטרים ומעליהם גדר רשת מפלדה בגובה של  2.5בגובה של 

 שערי חירום הנפתחים כלפי חוץ ליציאת אדם. 2-ועבור כלי רכב 

מ' מהמפלס הקיים. התחנה מצויה  0.7- 0.1בתחנה זו מתוכננות עבודות עפר בטווח של  •

 דרומית לתחנת נתג"ז. 

 רבות, כגון כבלי תקשורת וצנרות גז ומים.  בסביבת התחנה קיימות תשתיות •

 

 חציה חופית: .ג

טכנולוגיית מנהור מונחה  אמצעותציית אזור החוף, אשר מהווה אזור רגיש סביבתית, תעשה בח

(direct pipe drilling לאורך )טכנולוגיה זו עדיפה מבחינה סביבתית על פני שיטות ק"מ.  1.1-כ

קידוח אחרות מאחר שהיא דורשת כמות פחותה של נוזלי קידוח )בנטונייט( ובלחצים נמוכים יותר, 

 נוסף מתחם ההתארגנות היבשתי תופס פחות שטח. וב
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ראש מקדח המרותך לשרוול הכוללת TBM (Tunnel Boring Machine ,)המנהור יתבצע באמצעות 

 מושבהמצוי סמוך לבריכות הדגים של ור יחל מאזור ההתארגנות היבשתי . המנה56פלדה בקוטר "

יה צורך לבצע עבודות בתחום הקרקע את רצועת החוף כך שלא יה-המנהרה תחצה בתת .דור

מ'  25-מ'. המנהור ימשך מתחת לקרקעית הים, בעומק של עד כ 120רצועת החוף החולי שרוחבה 

תנותק  TBM-מ'. בקצה המנהרה מכונת ה 10.5-מתחת לקרקעית, ויסתיים בעומק מים של כ

מוך לביצוע מהשרוול וראש הקידוח יפונה באמצעות כלי שיט המצויד בעגורן. העבודה תבוצע בס

  .30משיכת צינור ''

 

 ה יבשתית: יחצי .ד

תבוצע באמצעות קידוח  החצייה .2מטרת הקידוח היא חצייה יבשתית של מסילת הרכבת וכביש 

 (, כאשר שטח הקידוח הינו מישורי בין שני צידי הקידוח.HDDאופקי מכוון )

קו הגז של נובל  יכללו בחלקם את השטחים שהוסדרו לצרכי הנחת לחצייהשטחי ההתארגנות 

 אנרג'י במטרה לצמצם עבודות עפר ומפגעים ככל הניתן.

שטח ההתארגנות והשטח הדרוש לביצוע הקידוח מחולק לשני חלקים: עבור פריסת הצינור, 

דונם הינם בתחום  10-מתוכם כ דונם, 11.25-תידרש רצועת עבודה בשטח של כ 2מזרחית לכביש 

  של פרויקט לוויתן.המזרחי חצייה היבשתית שטח ההתארגנות שהוכן עבור קידוח ה

דונם שימוקם מערבית לרצועת הרכבת,  3-עבור מכונת הקידוח וציוד העבודה, נידרש שטח של כ

שהוכן עבור קידוח החצייה היבשתית המערבי דונם הינם בתחום שטח ההתארגנות  1.5-מתוכם כ

 של פרויקט לוויתן.
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 מצב קיים ניתוח .2

המצב הקיים וההשפעות הנופיות של עבודות הפיתוח נתייחס בעיקר לתחנות הקבע  בתיאור וניתוח

CVS ,PRMS - דור. 

שטחי ההתארגנות הדרושים להקמת התחנות ולעבודות הקידוח האופקי הינם זמניים. העבודות 

בשטחי ההתארגנות יהיו לצורך עבודות הפיתוח, לזמן מוגבל, ולאחר העבודות יוחזר השטח 

 ל פי הנחיות שיקום נופי. על כן ההשפעות הנופיות של שטחי ההתארגנות יהיו נקודתיות. לקדמותו ע

 תיאור שטח העבודות המתוכננות: 2.1

 והחציה החופית CVS  -תחנת הגפה חופית דור  .א

 בשטח הבריכה הרביעית ממערב.   ,ממוקם בשטח בריכת הדגים של מושב דור CVS-ה מתקן

( לפני הכניסה 7011יוצאת מהכביש הראשי של מושב דור )כביש דרך עפר ה – דרך הגישה לאתר

ק"מ עד מפעל הדגים של מושב דור. בהמשך דרך הגישה תהיה  1.25-למושב פונה דרומה כ

 1-סוללת העפר של בריכת הדגים, שעברה הרחבה והכשרה מתאימים ע"י חברת נובל אנרג'י, כ

 800 –מ'.  חלקה הצפוני של דרך הגישה )כ  7.5-ק"מ עד אתר העבודה. רוחב דרך הגישה הינו כ

 1200 –מ'( עובר בין תחום מושב דור וכפר הנופש שממערב לו. חלקה הדרומי של דרך הגישה )כ 

 מ'( עוברים בשטח חקלאי מעובד עיבוד אקסטנסיבי. 

שהופר לצורך עבודות י שטח האתר הינו שטח התארגנות של חברת נובל אנרג' – שטח האתר

האתר כולל אזור בו קיים מערום של חול ועפר הממלא חלק מבריכת הדגים. שטח בשטח. שטח 

של חברת אנרג'יאן כולל התארגנות לצורך הקידוח האופקי מהים  CVSההתארגנות להקמת ה 

 לתחנה.

בריכות הדגים שאינן מתפקדות כבריכות דגים מזה זמן רב ומשמשות כשטח  -סביבת האתר

על סוללת הבריכות התפתח סבך צפוף של אשל ה. כת השקילגידול תבואות חורף ללא מער

 מצוי, קנה ושיחי פטל קוצני.

קו הגז הקיים חוצה את שטח הבריכות בקו אלכסוני. ניתן לזהות בשטח הבריכה את תוואי קו הגז 

 הקיים בשל השוני בצמחיה שהתפתחה מעליו. 

 דור - PRMS  -תחנת גז דור  .ב

מטרים מדרום לתחנת הגפה קיימת, בין סוללת מאגר מי  60-כממוקמת  דור - PRMSתחנת גז דור 

. בין תחנת ההגפה למאגר עוברת תעלת ניקוז אזורית 2קולחין של מט"ש מעין צבי לכביש מס' 
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מדרון רכס הכורכר  -הנשפכת לנחל דליה. בצמוד וממערב לתחנת ההגפה ישנו שטח טבעי 

   .חקלאי מעובד בגידולי שלחין עונתייםממוקם בשטח שטח התחנה .  2שעליו עובר כביש מס' 

  :דור – PRMS -ה תחנתתיאור סביבת 

דרך הגישה הינה דרך עפר היוצאת מתחנת דלק בסמוך  (:דור - PRMSדרך הגישה לאתר ) .א

 100-(. הדרך פונה לכיוון צפון ומובילה מערבה למט"ש מעין צבי. כ70למחלף זכרון יעקב )כביש 

מ' עד אתר העבודה. רוחב  300 -פונה הדרך צפונה וממשיכה עוד כמ' מערבית למט"ש מעין צבי 

מ'. דרך הגישה הקיימת לתחנת נתג"ז ונובל אנרג'י תוסט על מנת לאפשר את  5-דרך הגישה הינו כ

 הקמת תחנת הפחתת הלחץ דור עבור פרויקט זה.

מ ס" 80 –מתחם מגודר בגדר בטון חשוף בגובה כ  – תחנת גז קיימת של חברת נתג"ז .ב

מ' . בחלק המערבי של התחנה שער מתכת לרכב ובדופן  2 –ומעליה גדר ביטחון בגובה של כ 

סמ'. שטח התחנה מחופה בחצץ . בצמוד  80 –הצפונית שער מתכת מחופה פח ברוחב של כ 

 של חב' נובל אנרג'י. DVS ומצפון לתחנה זו מפותחת תחנת ה

שיר, בעיקר קנה . בצמוד לגדת התעלה תעלת עפר עם צומח מים ע – תעלת הניקוז האזורית .ג

 מצויים עמודי סימון של בזק .

שטח טבעי הצמוד ממערב לשטח החקלאי המעובד שעליו עובר תוואי כביש מס'  רכס כורכר .ד

. שטח גבעת הכורכר כולל מחשופי אבן כורכר, צומח עשבוני משולב בגיאופיטים רבים ומקבצים 2

 יור בשטח נראתה פריחת החצב. פזורים של שיחי אלת המסטיק.  בעת הס

 רכס הכורכר צמוד לשטח העבודות אך אינו כלול בו.  

 

 חציה יבשתית:  .ג

: עבור םיילשנ יםמחולקה הינם שטחים חקלאיים שטח ההתארגנות והשטח הדרוש לביצוע הקידוח

 10-מתוכם כדונם,  11.25-תידרש רצועת עבודה בשטח של כ 2פריסת הצינור, מזרחית לכביש 

של פרויקט המזרחי הינם בתחום שטח ההתארגנות שהוכן עבור קידוח החצייה היבשתית  דונם

 לוויתן. 

דונם שימוקם מערבית לרצועת הרכבת,  3-עבור מכונת הקידוח וציוד העבודה, נידרש שטח של כ

שהוכן עבור קידוח החצייה היבשתית המערבי דונם הינם בתחום שטח ההתארגנות  1.5-מתוכם כ

 לוויתן. של פרויקט
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 חטיבות הנוף בתחום האתר וסביבתו: 2.2

חודי המגדיר ומחלק את השטח ימאופיין במבנה מורפולוגי י המתקניםיפותחו מרחב השטח בו 

רצועת חוליות החוף ורכס  –לחטיבות נוף אורכיות הכוללות רכסים ומרזבות. במקטע זה שני רכסים 

  דור - PRMSותחנת ההגפה  " המרזבההנוף "ת דיחינמצאת בתחום   CVSתחנת ההגפה הכורכר. 

ידות הנוף . להצגת הנושא אנו נעזרים במפת יח"מישור חוף כרמל בתחום יחידת הנוף " נמצאת

 זרקא".-ג'אסר א –"דור  -ובתקציר של מכון דש"א

 

 חטיבות הנוף הרלוונטיות: 

 

ס הכורכר ממזרח, תא שטח המאופיין בטופוגרפיה שטוחה ונמוכה, כלוא בין רכ –המרזבה א. 

. חטיבת נוף זו מאופיינת בנופי מים כגון בריכות, מליחות אחו לח ובריכות 2שעליו עובר כביש מס' 

 חקלאי של גידולים חקלאיים עונתיים. דגים, ובנוף

 

 היחידה המזרחית ביותר רצועה מישורית רחבה זו משתרעת בין רכס - מישור חוף הכרמלב.  

המערביים של הכרמל. חטיבת נוף זו אף היא מרזבה ומאופיינת בנוף הכורכר המזרחי למדרונות 

 גידולי שדה, בריכות דגים וחממות למיניהן.  חקלאי של מטעים, פרדסים,
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 חלוקה ליחידות נוף )מכון דש"א( -3תרשים 
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 שימושי קרקע -4תרשים 

 

 שימושי קרקע:  2.3

ניים על פי ידי חלוקת המרחב לתאי שטח הומוג-בחינת שימושי הקרקע במרחב התכנית  נעשתה על

 תכסית וטופוגרפיה . שימושי הקרקע אופיינו לכל תא שטח בנפרד.
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 במספר שימושי קרקע: יםנמצא ושטחי ההתארגנות השונים החציות ,תחנות ההגפה

 

בריכות בשטח  , דרכי הגישה אליה ושטח ההתארגנות לצורך הקמתה נמצאים CVSתחנת -

משמש כשטח התארגנות של חברת נובל אנרג'י. לפני מופר ו דור. השטח כיוםהדגים של מושב 

 . , ולא לגידול דגיםתבואת חורף גידוללהשטח ש תחילת העבודות שימ

שימושי קרקע בתחום שני נמצאת  ושטחי ההתארגנות לצורך הקמתה  דור - PRMSתחנת  -

 שונים:

 שטחים חקלאיים .א

 של רכס הכורכר. התחנה מצויה בגבולו המזרחי -שטח טבעי .ב

 1.1-בים, אורכו כעומק מטרים  0.51מקטע מעבר הקידוח מתחיל בעומק של  - חופית יהחצי -

ק"מ והוא מסתיים בנקודת הנחיתה הנמצאת בשטח ההתארגנות באזור בריכות הדגים של מושב 

 בשטחם של שני שימושי קרקע: בצינור מוטמן תת קרקעיעובר דור. תוואי הקידוח 

 -שטח טבעי של חוף ים חולילבעומק האדמה מתחת וואי הקידוח יוצא מהים ועובר ת -שטח טבעי

 חוף דור.

ור, המשמשות בפועל כשטח לגידול תבואות בהמשך עובר בשטח של בריכות הדגים של מושב ד

 חורף.

 כוללת שני מרכיבים: 2חצייה יבשתית של מסילת הרכבת וכביש  -

ח האופקי מורכבים משני שטחים. המערבי, בסמוך שטחי התארגנות לקידוא. שטחי התארגנות: 

למסילת הרכבת נמצא בשטח המשמש לגידולים חקלאיים )בריכות הדגים של מושב דור(. 

 ונמצא בשטחים חקלאיים של קיבוץ מעין צבי. 2השטח השני, המזרחי, נמצא ממזרח לכביש 

מעבודות הפיתוח  כחלק התארגנות נמצאים בשטחים המשמשים כיום לחקלאות.השטחי  -הערה

של חברת נובל אנרג'י יופרו שטחים אלה ושימושם החקלאי יוקפא. עבודות הפיתוח שתבצע 

ע בצחברת אנרג'יאן יהיו לאחר סיום העבודות של חברת נובל אנרג'י, על כן, חברת אנרג'יאן ת

  את עבודות הפיתוח בשטח מופר ולא בשטח חקלאי.

ומסילת הרכבת ועובר בתחום של מספר  2מתחת לכביש  תוואי הקידוח עובר -ב. תוואי הקידוח

 שימושי קרקע. פירוט שימושי הקרקע ממערב למזרח:

הנמצא ממערב למסילת הרכבת, עובר תוואי המיועד לקידוח מיד אחרי שטח ההתארגנות 

הקידוח בשטח חקלאי של מושב דור. זהו שטח של בריכות דגים שבפועל משמש לגידולים 

 חורף. לתבואת -חקלאיים
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רכס הכורכר. את שטח רכס הכורכר קוטעת  -עישטח טב בהמשך תוואי הקידוח עובר בתחום

מוגדר כשימוש קרקע "כביש/ מסילת ברזל" שטח זה רצועת אורכית בה עוברת מסילת הרכבת. 

ידוח בשימוש קרקע המוגדר כחקלאי ומשמש לגידול וזהו שטח מופר. בהמשך עובר תוואי הק

קע בו עובר תוואי הקידוח לפני שמגיע לשטח ההתארגנות מעברו המזרחי מטעים. שימוש הקר

 . 2כביש  בו עוברהוא שימוש קרקע "כביש/ מסילת ברזל"  2של כביש 
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 ממצאים ארכיאולוגיים   2.4

ם במרחב השטח פזורים שרידי מבנים וכלים מתקופות היסטוריות שונות. להצגת הנושא אנו נעזרי

 באתר הסקר הארכיאולוגי של ישראל, וביועצים מרשות העתיקות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , רשות העתיקות31חלק ממפת סקר ארכיאולוגי מספר  - 5תרשים 
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, שטחי ההתארגנות להקמתה, ושטח הקידוח האופקי הנמצא מזרחית דור - PRMSתחנת ההגפה 

 (39285/0נמצאים בשטח של אתר עתיקות מוכרז: טפת, ח' מזרח ) 2לכביש 

מסילת הרכבת נמצא בשטח של אתר עתיקות מוכרז: מעין צבי רגנות הנמצא מערבית לאשטח ההת

(5930/0) 

ודרך הגישה אליו המובילה ממושב דור נמצאים באתר   CVSשטח ההתארגנות לצורת הקמת תחנת 

 (276528/0עתיקות מוכרז: שפך נחל דליה, אתר תת ימי )מזרח( )

 

 סטטוטוריקה 2.5

 יחסות לערכי טבע ונוף ממספר היבטים:ח' יש התי/37בתשריט ובהוראות תכנית מתאר ארצית 

שימור נופי: בתכנית מסומנים שטחי רכס הכורכר ורצועת החוף כאזורים שיש להתחשב בהם   -

 ביתר שאת לצמצום הפגיעה הנופית.

אתרים ארכיאולוגיים: בתכנית מסומנים מספר אזורים שנתגלו בהם ממצאים ארכיאולוגיים ולא  -

 .קיימים ממצאים ארכיאולוגיים בתחום העבודהניתן לבצע בהם עבודות. לא 

 תחום קו החוף בהם לא ניתן לבצע עבודות    -

שיקום נופי: מתוך הוראות התכנית: "הכנת מסמכי שיקום נופי לצמצום הפגיעה הנופית בשלב   -

 עריכת סקר צומח ייחודי ושיקום בתי גידול באתר העבודה..."  ;הקמת המתקנים והנחת הצנרת

אור וניתוח מצב קיים מהווה בסיס להכנת מסמכי השיקום הנופי כנדרש במסמכי ימסמך ת

 התכנית. 
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 חלק דרום מערבי –ח'  /37א "תמ -  6תרשים 
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  ערכיות נופית  .62

 יפותחו תחנות ההגפה, אתרי ההתארגנות ודרכי הגישההוכנה מפת ערכיות נופית למרחב השטח בו 

 יצוע עבודות פיתוח. כאמצעי וכמדד לרמת השימור הנדרשת בעת ב

 טבלת קריטריונים 2.2.1

 הערכיות הנופית מודדת בפרק זה את ערכיות הסביבה הקיימת.

תאי שטח, כך שכל תא שטח הינו הומוגני מבחינת התכסית  34-הסביבה הקיימת חולקה ל

 והשימושים שהוא מכיל. 

ערכיות. כל תא שטח  דרגות של 5למדידת הערכיות הוגדרו ארבעה קריטריונים, שלכל אחד מהם 

ע"י שקלול הציונים של תאי השטח התקבל ציון מוערך כללי של כל  -קיבל ציון של ערכיות נופית

 מרחב חטיבת הנוף.

 

 טבלת קריטריונים להערכת הערכיות :

קריטריון/ 

 ערכיות

5 – 

 גבוהה 

4 –  

 בינונית גבוהה

3 –     

 בינונית  

2 –  

 בינונית נמוכה

1 –  

 נמוכה

השתמרות מידת 

השטח ביחס 

 לנוף הטבעי

נחל  -נופים טבעיים

וגדותיו, דיונות חול, 

 רכס הכורכר.

דיונות מופרות 

חלקית, בור, חורשה,  

 נחל מופר.

שדות,  -חקלאות

 מטעים. 

דיונות מופרות עם 

 צמחיה פולשנית.

שטחים פתוחים 

מופרים, מחצבות, 

מאגרי מים, 

 בריכות, חממות.

בינוי, מתקני 

ים, תשתית בנוי

 דרכים, תעלות

נדירות / מופע 

 מיוחד של נופים

דיונות חול, רכס 

 כורכר, נחל איתן

נחל אכזב, חורשות, 

יערות, שטחי בור 

ירוקים, דיונות 

מופרות. בריכות 

 דגים.

שטחים פתוחים  חקלאות

מופרים, תעלות 

מים פתוחות, 

חממות, מאגרים 

 פתוחים

שטחים בנויים, 

שטחים פתוחים 

 מופרים

ת בחטיבות רציפו

 הנוף

תא שטח שיוצר 

רציפות של חטיבות 

הנוף עם תאים 

סמוכים. תאי שטח 

 גדולים במיוחד.

תא שטח שיוצר 

רציפות מצומצמת 

 עם תאים סמוכים

תא שטח עם 

תכסית של חטיבת 

הנוף,אך קטן 

ובקצה הרצף. או 

שהוא מוקף תאים 

 קוטעי רצף.

תא שטח פתוח אך 

קוטע רצף. 

)שימושו אינו 

חטיבת  מזוהה עם

 הנוף (

תא שטח קוטע 

רצף ומהווה 

 מחסום פיזי.

עושר, ייחודיות 

 וטבעיות הצומח

אזורי נחל וגדותיו, 

צמחית חולות, צמחית 

 הכורכר.

שטחי בור טבעי, 

חורשות, מחצבות 

 משוקמות.

חקלאות מטעים, 

מאגרים בשילוב 

שטחי בור עם 

 צמחיה פולשנית.

שטחים בנויים /  חקלאות שדות.

חים שטחים פתו

 מופרים, מאגרים.



   

 

                                                                                                                      19 

 מפת ערכיות נופית - 7תרשים 

 נופית מפת ערכיות

 

 

 

, שטח ההתארגנות להקמתה ושטח ההתארגנות לקידוח האופקי ממערב CVS-תחנת ה •

גידולי  משמשות לחקלאותהבשטח בריכות הדגים של מושב דור  יםנמצא למסילת הרכבת

 בינונית.שדה. הערכיות  הנופית של שטחים חקלאיים אלה היא 

החלק . 2,6-ושטחי ההתארגנות להקמתה נמצאים בשני תאי שטח דור - PRMS-תחנת ה •

נמצאים בתא והחלק המזרחי של שטח ההתארגנות להקמתה  דור - PRMSהמזרחי של תחנת 

 ובעל דירוג עובר במקביל לתעלת הניקוז האזורית, משמש לחקלאות זה .  שטח6שטח מס' 

 ערכיות נופית בינונית.
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נמצאים והחלק המערבי של שטח ההתארגנות להקמתה  רדו - PRMSהחלק המערבי של תחנת 

 ערכיות נופית גבוהה.דירוג  ( שטח בעל2בשטח של רכס הכורכר )תא שטח מס' 

 . 2,6,22 -נמצא בשלושה תאי שטח 2שטח ההתארגנות לקידוח האופקי ממזרח לכביש מס'  •

ערכיות דירוג בעלי זורית והינם שטחים חקלאיים הכוללים את תעלת הניקוז הא 22-ו 6תאי שטח 

  – 2נופית בינונית. קצהו המערבי של שטח ההתארגנות נמצא בתא שטח מס' 

 .רכס הכורכר, שטח בעל ערכיות נופית גבוהה

עובר בתחום של תאי שטח ו  CVS-תוואי הקידוח המגיע מן הים אל תחנת ה -חופית חציה •

 . נופית גבוהה ערכיות . תאי שטח אלה הם חלק מחוף דור המוגדר כשטח בעל9,10

עובר בתחום של מספר  2תוואי הקידוח של החציה היבשתית בין מסילת הרכבת לכביש  •

הינם חקלאיים ובעלי ערכיות נופית בינונית. בהמשך עובר  16, 13תאי שטח. תאי שטח מס' 

ערכיות נופית נמוכה. ייצג את תשתית מסילת הרכבת ובעל דירוג שמ 16התוואי בתא שטח מס' 

שהינו שטח חקלאי המשמש לגידול מטעים.  18ובר תוואי הקידוח בתא שטח מס' בהמשך ע

 . 2שטח בו עובר כביש  -33לאחר מכן עובר התוואי בתא שטח מס' 

 

המתוכננים לצורך הקמת תחנות ההגפה ולצורך הקידוח האופקי של שטחי ההתארגנות *

לאחר סיום העבודה ישוקם . החציות היבשתית והחופית יהיו זמניים, לצורך העבודות בלבד

 . השטח הנפגע ויחזור לקדמותו על פי הנחיות השיקום

 ,CVSשארו בשטח לאחר סיום העבודות הם תחנות ההגפה יאלמנטי הפיתוח היחידיים שי*

PRMS - דור. 

לחציות אין משמעות  לכן. תת קרקעיבצינור מוטמן יהיו  היבשתית והחופית * החציות

 חזותית, נופית.
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  נצפות

בחינת מידת ההשפעה הויזואלית של תוואי הצנרת נעשתה באמצעות איתור אגנים ויזואליים ובחינת 

 ההשפעה על מוקדי התצפית הרלוונטיים לאורך התוואי. 

 

 מוקדי התצפית הצופים אל תחנות ההגפה הם:  

ד הפינה הצפון מערבית של גבעת עדן צופה על כל המרחב שממערב לה. ממוק גבעת עדן : .1

. ברקע מאגרי המים  דור - CVS ,PRMSתצפית זה נצפה האתר המיועד למיקום תחנות ההגפה 

 .הגדולים של המט"ש

: תחנות ההגפה נצפות מחלקו הצפוני של הכפר פורדיס הפונה מערבה. בולטים  פורידיס. 2

בתווך  בנוכחותם שני המאגרים של מט"ש מעיין צבי וכן ריבוי מבנים חקלאיים ואחרים הממוקמים

 .החקלאי שבין המאגרים והכפר

: תוואי מסילת הרכבת עובר בקטע זה במורדות המערביים של רכס הכורכר.  מסילת הרכבת. 3

, ואילו המבט מזרחה CVSלפיכך מהרכבת יש תצפית מערבה אל עבר בריכות הדגים ותחנת הגפה 

  .2חסום ע"י רכס הכורכר ותוואי כביש מס' 

סביב בריכות הדגים דרכי עפר המשמשות את החקלאים העובדים  : הדגיםדרכי העפר בבריכות  .4

 ת ממוקד זה.  ינצפ  CVS-במקום וכן מטיילים ורוכבי אופניים העוברים בהם. תחנת ה

בעיקר לנוסעים צפונה. ניתן לראות  2ת מכביש מס' ינצפ דור - PRMS: תחנת ההגפה  2כביש מס' . 5

הסמוכים וכן את תחנת ההגפה הקיימת. הנצפות אינה רציפה, את מבני המט"ש וסוללות המאגרים 

 לעיתים נחסמת על ידי סוללות עפר ועצים.

 ת מנקודה זאת.ינצפ דור - PRMS-: תחנת ה חרבת טפת. 6

 

 

 שטחי ההתארגנות השונים ודרכי הגישה נצפים גם הם והם כלולים באגנים הויזואליים של האגנים. 

היא זמנית, לצורך תקופת עבודות הפיתוח בלבד, לא תהיה מאחר וההתערבות בשטחים אלה 

 התייחסות לנצפות שלהם.

 לאחר סיום העבודה ישוקם השטח הנפגע ויחזור לקדמותו על פי הנחיות השיקום. 

 בנוסף, לא תהיה התייחסות לנצפות של החציות היבשתית והחופית מאחר והחציה תת קרקעית.

 דור - CVS, PRMSטח לאחר סיום העבודות הם תחנות ההגפה שארו בשיאלמנטי הפיתוח היחידים שי

 ת מתמקד באלמנטים אלה, להם השפעה ארוכת טווח.וולכן פרק הנצפ
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 מפת אגנים ויזואליים 

 

 

 

 

 

 

 אגנים ויזואליים -8תרשים 
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 הערכת מידת ההשפעה החזותית:

הערכת מידת ההשפעה החזותית נעשתה על פי קריטריונים להערכת מידת הנצפות של האתר וכן 

ומידת  1באופן שמידת ההשפעה הנמוכה ביותר קיבלה   5 – 1ולות להערכה בסקלה של ניתנו משק

 . 5ההשפעה הגבוהה קיבלה 

הוגדר כי לא ינתן משקל בין הקריטריונים אלא לכולם תהיה השפעה שווה על מידת החשיפה של 

 האתר. 

 

 טבלת קריטריונים ומשקולות להערכה

 משקל קריטריון

 0 1 2 3 4 5 

מספר 

 ופיםהצ

אין 

 השפעה

שטח טבעי 

 אתר טיול/

אתר  שטח חקלאי

 מטיילים

כביש ראשי /  יישוב 

 מסילת ברזל

 2מעל מעל  מרחק המבט

 ק"מ

 מ' 250עד  מ' 250-500 ק"מ 1-0.5 ק"מ 1-2

נוסע בכביש/  סוג הצופה

 רכבת

 מטייל  תושב 

משני  סוג המבט

 עולה/יורד

ישיר  

 עולה/יורד

 ישיר 

 שטח בנוי/ רקע

 מופר 

שטח מופר 

 חלקית 

שטח 

 חקלאי 

 שטח טבעי  

 

 

הערכת ההשפעה לכל מוקד תצפית  נעשתה על פי סכומי המשקולות שהתקבלו לכל מוקד תצפית באופן 

 הבא:

 21-25 =  השפעה גבוהה 

 16-20 השפעה בינונית גבוהה = 

 11-15 =  השפעה בינונית  

  6-10 =  השפעה בינונית נמוכה 

 1-5=       השפעה נמוכה 

 0=       אין השפעה
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 הערכת סך כל ההשפעה 

  148-175=    השפעה גבוהה 

 120-147השפעה בינונית גבוהה =   

 92-119=    השפעה בינונית  

 64-91 השפעה בינונית נמוכה = 

 35-63=    השפעה נמוכה 

  0-34 =  השפעה נמוכה מאוד 

 

 :CVSאתר  –טבלת הערכת מידת ההשפעה החזותית 

גבעת  קריטריון

 עדן

ברכות  רכבת פורדיס

 דגים

 כביש

2 

ח. 

 טפת

 סה"כ

מספר 

 הצופים

4 4 5 1    

מרחק 

 המבט

1 1 3 5    

    2 1 3 3 סוג הצופה

    5 1 3 3 סוג המבט

    3 3 3 3 רקע 

 57   16 13 14 14 סה"כ

הערכת 

 ההשפעה

בינונית  בינונית  -בינונית -בינונית

 גבוהה

לא 

 רלוונטי

לא 

 רלוונטי

 נמוכה

 

 

  כנמוכה.נצפה מארבעה מוקדי תצפית אך סך כל ההשפעה החזותית להקמתו הוערכה  CVSאתר 
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 :דור - PRMSאתר  –טבלת הערכת מידת ההשפעה החזותית 

גבעת  קריטריון

 עדן *

פורדיס                 

* 

ברכות  רכבת

 דגים

כביש 

2  

ח. 

 טפת

 סה"כ

מספר 

 צופיםה

    5 5  

מרחק 

 המבט

    5 3  

  5 1     סוג הצופה

  3 3     סוג המבט

  1 2     רקע 

 33 17 16     סה"כ

הערכת 

 ההשפעה

לא 

 רלוונטי 

לא 

 רלוונטי

לא 

 רלוונטי

לא 

 רלוונטי

בינונית 

 גבוהה

 נמוכה בינונית

 מאוד

 

 רלוונטי להם  האתר מוסתר לגבעת עדן ולפורדיס ע"י סוללת המאגר ולכן לא*

 

 כנמוכהסך כל ההשפעה החזותית להקמתו הוערכה  מוקדי תצפית בלבד. ינצפה משנ דור -  PRMSאתר 

 .מאוד
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 ערכיות נופית ונצפותסיכום הערכת 

סך כל הערכת ההשפעה הנופית של תחנות ההגפה בשלב ההקמה הוגדר על פי ערכיות השטח בו 

לית אפי הערכת מידת ההשפעה החזותית ועל פי מידת הפגיעה הפוטנצימצויות תחנות ההגפה, על 

 בסביבה טבעית.

  

 סה"כ השפעה השפעה על הסביבה הטבעית נצפות ערכיות נופית  

 השפעה תאור 

CVS  דרך גישה קיימת, עוברת   נמוכה בינונית

 בשטח טבעי למחצה 

בינונית 

 גבוהה

 

 בינונית 

ר האתר ממוקם בשטח שהופ

במסגרת עבודות הפיתוח של 

 חברת נובל אנרג'י

PRMS - 

 דור

 נמוכה נמוכה דרך גישה קיימת וקצרה מאוד נמוכה בינונית 

שטח האתר סמוך למתקן קיים,    

 2מאגר מי קולחין וכביש 

 

 סיכום:

שהופר במסגרת עבודות  ממוקם בשטחהאתר ושטח ההתארגנות שלו  – CVSאתר תחנת הגפה  

בסמיכות נמצא טנסיביים ובעל מאפיינים חקלאיים אקסשל חברת נובל אנרג'י. שטח  הפיתוח

 . בינונית. סך כל ההשפעה הנופית של פיתוח מוקד זה היא לשטחים טבעיים

שהופר במסגרת בשטח חקלאי  מיםממוק – ושטחי ההתארגנות שלו דור - PRMSאתר תחנת הגפה 

בצמוד לתשתיות קימות . סך כל ההשפעה ת נתג"ז. ועבודות הפיתוח של חברת נובל אנרג'י וחבר

 .נמוכההנופית של פיתוח מוקד זה היא 

יודגש כי למרות העובדה כי חלק מהשטחים המיועדים לפיתוח הופרו ע"י עבודות קודמות קיימת 

 השפעה חזותית להפרה הנופית המתארכת עקב המשך העבודות באתרים אלה. 
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 מבטים: 2.9

המצורפים מתייחסים לשלב טרום פיתוח שטחי ההתארגנות.  CVS-תוח תחנת הבאזור פי המבטים

כיום שטח זה מפותח ומשמש כשטח התארגנות של חברת נובל אנרג'י. מלבד המבטים שמתייחסים 

לשלב טרום הפיתוח, מצורף צילום אלכסוני א' בו נראה שטח ההתארגנות שהוקם על ידי ח' נובל 

 והקידוח האופקי אל הים.   CVS-אנרג'י לצורך פיתוח תחנת ה

לאחר ביצוע   CVS-בשטח תחנת הלא מוצגים מבטים של המצב הקיים  מלבד צילום אלכסוני זה, 

  את שטחי העבודה.לא ניתן לצלם עבודות הכשרת השטח מאחר ו
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 מבטים ממוקדי התצפית:
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ברקע רכס הכרמל ומחצבת עין  לכיוון צפון מז' .  2מבט מכביש מס' 
 אילה

 ברקע רכס הכרמל והישוב פרדיס.  .  מזרחלכיוון  2מבט מכביש מס' 

 : דור - PRMSעדכניים לכיוון תחנת  מבטים
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 -מבט אלכסוני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 והחציה החופית.   CVS-שטח ההתארגנות שהוקם על ידי ח' נובל אנרג'י לצורך פיתוח תחנת ה
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  רי טבע ונוף:את 2.9

חו את תחום אף אחד מהם אינו חופף בשטבתום רצועת החוף והמרזבה מרוכזים מספר אתרים. 

 .העבודה של המתקנים נשוא תנ"ס זה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אתרים במרחב  -9תרשים מס' 
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 פירוט האתרים:

 

: מוזיאון לארכיאולוגיה ימית וסביבתית, בסמוך לחוף הים של קיבוץ נחשולים, מוזיאון המזגגה

 דור. במוזיאון מוצגים ממצאים נבחרים מחפירות יבשה וים באזור-ובמרחק הליכה קצרה מתל

: שריד מרכס הכורכר המערבי, שהוצף ברובו ונותרו ממנו הפסגות הגבוהות רת איי חוף דורשמו

בלבד כאיים מבודדים במרחק מאות מטרים מקו החוף הקיים. בשמורה נכללים חמישה איים, והם 

 .רגל-משמשים אתר קינון לעופות מים וביניהם שחפית ים ושחף צהוב

 ישראל בהם גדל הצמח אוכם חופי.איי החוף הם אחד המקומות האחרונים ב

ק"מ ובסופו נשפך לים  17, אורכו דליה שזרימתו מתחילה בסמוך לקיבוץ נחל איתן:  נחל דליה

ים הראשיים המנקזים את מי זהו אחד הנחל .מעגן מיכאל התיכון בקטע שבין קיבוץ דור לקיבוץ

 .הים התיכון לכיוון מערב אל רמות מנשה אזור

צבי, הכולל נביעות -ביצה ואפיק נחל בין בריכות הדגים של קיבוץ מעיין שמורת שפך נחל דליה:

השמורה משתרעת בחלקה הצפוני של ביצת נחל דליה )דיפלה(, ובחלקו התחתון של  .מים טבעיות

 .בין עין טפת לשפך הנחל לים התיכון -נחל דליה 

בימים אלו מקודמות ע"י גופים שונים )כדוגמת רט"ג, מועא"ז חוף כרמל וחמ"ת(  טיול:שבילי 

 תכניות ליצירת שבילי טיול באפניים וברגל העוברים לאורך החוף. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%94_(%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9F_%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A0%D7%A9%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F


   

 

                                                                                                                      35 

 הנחיות לביצוע עבודות ההקמה.    .3

 התיעוד יכלוליש לבצע עבודת תיעוד מצב קיים טרם תחילת העבודות בכל האתרים. 

מדידת מצב קיים וכן צילומים מהשטח. תיק התיעוד יוגש לאישור המפקח טרם ביצוע 

 העבודות.

 

 מקדימות לעבודות העפר פעולות .  13.

 איתור, סימון ומדידה של האתר, כולל דרך הגישה. - מדידה וסימון -

טרם ביצוע העבודות יבוצעו עבודות שימור  –שימור/כריתה /העתקת עצים  -

או העתקת עצים. עצים המיועדים לשימור ישולטו ויגודרו בגדר רשת ו/או כריתה ו/

מ' לפחות. היה ויידרש, יבוצעו עבודות גיזום מגן לעצים קיימים על ידי גוזם  1בגובה 

מוסמך. מיד לאחר הגיזום, יש למרוח את פצעי הגיזום במשחת עצים שאינה מתבקעת 

 ולצבוע את שלד העץ והענפים בסיד.

שטחים טבעיים הסמוכים לתחום שטח העבודה יגודרו  -ושילוט גידור -

 וישולטו למניעת הפגיעה בהם בכל מהלך ביצוע העבודות.

יבוצע חישוף של שטח העבודות בשטחים שאינם מופרים.  – אדמת חישוף -

ס"מ תישמר בערמה נפרדת בשטח ההתארגנות לצורך  20אדמת חישוף בעומק 

 שיקום נופי של האתר. 

יסומנו בשטח לפני ביצוע העבודות . לא תותר  – ם עבודהקווי דיקור ותחו -

 חריגה מקווי הדיקור. 

פסולת  ריפסולת מסוג כל שהוא תפונה מהאתר לאת -פינוי פסולת   -

 . מורשים בהתאם לסיווגן

 דרכי גישה ושטח התארגנות    23.

 לא תותר חריגה מרוחב הדרך המאושרת -

 דות.שטח ההתארגנות יגודר במהלך כל תקופת העבו -

דרך הגישה עד לאתר בזמן העבודה תהיה על בסיס דרך העפר הקיימת.  -

במידת הצורך תורחב הדרך לרוחב הדרוש על פי תכניות. לא תותר חריגה מרוחב 

 הדרך המאושרת. 

שטח ההתארגנות יכלול מחנה קבלן ושטח לעירום עודפי עפר. כמו כן  -

סניטריים, מיכל אצירה  יכלול שטח ההתארגנות את מבני הקבלן, מבנה שירותים
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צרה למיכלי התדלוק וכל הדרוש למניעת פגיעה בסביבה הטבעית. אלאשפה , מ

 שטח ההתארגנות יגודר במהלך כל תקופת העבודות. 

 

 ביצוע עבודות העפר      33.

 20לעומק של  יבוצע בשטח האתר המיועד לפיתוח. החישוף יבוצע – חישוף עליון  -

תאסף ותשמר לצורך חיפוי חוזר. אדמת החישוף תערם  ס"מ לפחות. אדמת החישוף

 בתחום שטח ההתארגנות. 

פיתוח האתר מחייב עבודות עפר כולל   - עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי -

ומילוי להכנת שטח לבנית תחנות ההגפה ושטחי ההתארגנות,  דרך הגישה וכד'. 

ר המתוכננים וללא ביצוע העבודות יעשה באופן שלא תהיה חריגה מקווי הדיקו

דירדור חומר חפירה . חומר החפירה העודף יאוכסן זמנית בשטח העבודה ו/או 

סון זמני של חומר חפירה בשטחים טבעיים שאינם חבשטחי ההתארגנות. לא יותר א

 . מיועדים לפיתוח

עודפי העפר יפונו אל מחוץ לאתר אל אתר מאושר. כתנאי  – עודפי עפר  -

יציג נפחי עודפי עפר צפויים וכן אתר/ים מאושרים לפינוי לביצוע העבודות הקבלן 

 עודפי העפר. 

היה ויידרש, יביא הקבלן חומרי מילוי מאתר מאושר, כולל  – מילוי מובא -

 אישור למניעת זיהום השטח בצומח פולשני ו/או צומח ממינים זרים לנוף הסובב. 

ם לביצוע כל המדרונות והשטחים המופרים שאינם משמשי - חיפוי עליון -

העבודות יחופו באדמת חישוף עליונה. במידה ויווצר מחסור באדמת חישוף, תובא 

אדמה מקומית מאתרים סמוכים, בתאום עם הרשויות המוסמכות. עובי שכבת 

 ס"מ.  20החיפוי יהיה 

 

 ביצוע עבודות הבניה     43.

עבודות הבנייה יעשו בזהירות למניעת פגיעה בשטחים  – עבודות בנייה -

 אינם מיועדים לפיתוח ללא שפיכה של עודפי בטון ו/או חומרים אחריםש

בכל מהלך ביצוע העבודות לא תפוזר  – ניקוי פסולת ושאריות בנייה -

פסולת באתר. הפסולת תאסף מדי יום ותאוכסן במיכלים למניעת פיזורה בשטח ע"י 

.  רוח ו/או בעלי חיים. הפסולת תאסף ותפונה מהאתר אל אתר פסולת מאושר
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לאחר השלמת עבודות הבנייה תאסף שארית הפסולת וינוקו שאריות הבנייה, כגון 

 שאריות בטון, עץ, ברזל וכד' ויפונו מהאתר אל אתר פסולת מאושר

היה ויפגעו שטחים שאינם מיועדים לביצוע עבודה  -  הסדרת שטחים מופרים    53.

קח ואדריכל הנוף, יבצע הקבלן שיקום מיידי של שטחים אלה על פי הנחית המפ

 פיזי ושיקום צמחי.   םכולל שיקו
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 עים לצמצום ההשפעות על הנוףמצסיכום הא  .4

 עבודות מקדימות 

פעולות 

 והשפעה

אמצעי לצמצום 

 המפגע

ניטור, אחריות ה לוח זמנים  סמכות 

 דיווחהעוד ויתה

פעולות 

 המשך

   מפקח עבודות מקדימות   קבלן גידור ושילוט  ניקוי פסולת  

כריתה והעתקת 

 עצים 

גידור עצים 

 לשימור      

  מפקח עבודות מקדימות  קבלן

 מפקח עבודות מקדימות קבלן סימון יתדות  סימון קווי דיקור

 

שימור וחידוש 

הסימון במהלך 

 כל העבודות

שמירת  מפקח בשלב ראשון קבלן גידור ושילוט  חישוף שטח 

המערום לשלב 

 שיקום ה

 

 

 שלב ההקמה

פעולות 

 והשפעה

אמצעי לצמצום 

 המפגע

ניטור, תעוד  לוח זמנים  סמכות 

 ודיווח

 פעולות המשך

עבודות עפר  

 להסדרת השטח  

לאחר השלמת  קבלן גידור ושילוט 

 עבודות מוקדמות   

  מפקח

הסכם קבלן עם  פינוי עודפי עפר   

 אתר פינוי פסולת       

  מפקח  במהלך העבודה קבלן

אישור לניקיון  מילוי מובא

החומר מצמחייה 

פולשנית ו/או 

 זרה.  

ניטור המילוי  מפקח במהלך העבודות קבלן

וזיהוי נביטה של 

צומח פולשני ו/או 

 זר והשמדתם. 

הכשרת דרכי 

 גישה  

סימון ו/או גידור 

 ושילוט 

שימור וחידוש  מפקח בשלב ראשון קבלן

הגידור ו/או 

 הסימון  
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 יקום נופיש.5

ושטחי  מתוכננותהמתחמי תחנות הגפות  -שטחי העבודותהנחיות שיקום נופי ל

 ההתארגנות.

 

 מבוא:

במסגרת התכנון להקמת תוואי מערכת הולכת גז במקטע דור: תחנת הגפה חופית 

(CVSתחנת הפחתת לחץ ומניית ,) ( גז דורPRMS -  חציית כביש ,)ומסילת הרכבת  2דור

 והחצייה החופית.

מתקנים אלה ממוקמים בשטחים חקלאיים בתחומי מועצה אזורית חוף כרמל. מתקנים 

 אלה כוללים :

  ., הממוקם בתחומי בריכות הדגים של מושב דור CVS –תחנת הגפה חופית דור  .א

דור בצמוד ומצפון למגוף הקיים ממערב לסוללת מאגר מט"ש מעין  - PRMSתחנת  .ב

 .צבי

מסתיים בנקודת הנחיתה )הנמצאת וח בים, מקטע מעבר הקידו –חצייה חופית  .ג

 בשטח ההתארגנות( באזור בריכות הדגים של מושב דור. 

שטחי ההתארגנות נמצאים  -2שטח התארגנות וחציית מסילת הרכבת וכביש  .ד

 בצמוד למסילה ולכביש באזור החצייה. 

 חנות,מסמך הנחיות זה מתייחס לביצוע עבודות השיקום הנופי לאחר השלמת בנית הת

ב מתקני שטחי העבודות סבי ההשפעה על , צמצוםכולל פירוק שטחי ההתארגנות

 . ההגפה ושיקום דרכי הגישה

 

 מטרת המסמך:

 מניעת פגיעה בשטחים שאינם מיועדים לפיתוח  -

 מתן הנחיות לביצוע עבודות השיקום הנופי  -

 

 מסמך זה מורכב משלושה פרקים:

 מקדימות לעבודות העפר פעולות: 1פרק 

 : ביצוע עבודות העפר והפיתוח 2רק פ

 : עבודות השיקום הנופי  3פרק 
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 ך ההנחיות הנופיות כולל:מסמ

 מסמך הנחיות מילוליות זה .א

ת עבור שטחי התארגנובשלב הנוכחי רק  – מרחב העבודותתשריט שיקום נופי ל .ב

(HDD)-  10-11ראו איורים. 

 

 הנחיות כלליות לשיקום נופי  .א

 

 מקדימות לעבודות העפר פעולות  .1

 צעו ע"י הקבלן טרם ביצוע עבודות העפר. עבודות מקדימות לעבודות העפר יבו

 איתור, סימון ומדידה של גבולות העבודה, כולל דרך הגישה. - מדידה וסימון -

בשטח ביצוע עבודות למתקני ההגפה לא נמצאו עצים  –שימור ו/או כריתת עצים  -

המיועדים להעתקה.  טרם ביצוע העבודות יבוצעו עבודות שימור ו/או כריתה עצים 

ל פי הנחיות פקיד היערות . עצים המיועדים לשימור יגודרו וישולטו . ביצוע בתאום וע

     עבודות ההעתקה ו/או השימור יבוצע בליווי אגרונום מוסמך. 

שטחים טבעיים הסמוכים לתחום שטח העבודה יגודרו וישולטו למניעת  -גידור ושילוט -

וט יעשה לאחר השלמת הפגיעה בהם בכל מהלך ביצוע העבודות. פירוק הגידור והשיל

 עבודות הפיתוח והשלמת עבודות השיקום הנופי. 

 פסולת מסוג כל שהוא תפונה מהאתר לאתר פסולת מאושר.  -פינוי פסולת   -

יבוצע חישוף של שטח העבודות המיועדים להפגע בעת ביצוע העבודות  – אדמת חישוף -

ת ותשמש ס"מ. אדמת חישוף תישמר בערמה נפרדת בשטח ההתארגנו 20לעומק 

 לחיפוי עליון של שטחי השיקום הנופי של האתר.

חומר החישוף בשטחים מופרים יפונה לאתר פסולת מאושר ו/או ישמר  -שטחים מופרים

 באתר לשימוש חוזר שאיננו חיפוי עליון, כדוגמת מילוי בשכבות עומק וכד'.  

ולשנית . היה לא אותרו שטחים הנגועים בצחייה פ -שטחים הנגועים בצמחייה פולשנית

שטח הנגוע. אדמת החישוף ותמצא , יתריע המפקח על כך בפני הקבלן ויסומן תחום ה

 תפונה מן האתר לאתר פסולת מאושר. משטח זה 

 -קווי דיקור ותחום הבקשה להיתר -

 קווי הדיקור יסומנו בשטח לפני ביצוע העבודות ויגודרו בגדר אוסטרלית.   -
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 ה להיתר .לא תותר כל חריגה מתחום הבקש -

 לא תותר חריגה מקווי הדיקור אלא באישור בכתב של המפקח.  -

 -דרכי גישה ושטח התארגנות  -

העפר הקיימת. במידת  דרך הגישה עד לאתר בזמן העבודה תהיה על בסיס דרך  -

הדרך לרוחב הדרוש על פי תכניות. לא תותר חריגה מרוחב הדרך  הצורך תורחב

 המאושרת.

 קח יבוצע תיחום רוחב דרך הגישה באמצעות גדר אוסטרלית. על פי החלטת המפ  -

שטח ההתארגנות יכלול מחנה קבלן ושטח לעירום עודפי עפר. כמו כן יכלול שטח  -

ההתארגנות את מבני הקבלן, מבנה שירותים סניטריים , מיכל אצירה לאשפה , מעצרה 

ארגנות יגודר למיכלי התדלוק וכל הדרוש למניעת פגיעה בסביבה הטבעית. שטח ההת

 במהלך כל תקופת העבודות. 

 

 ביצוע עבודות העפר והפיתוח    .2

 עבודות עפר  .א

תנאי לביצוע עבודות העפר הוא קבלת אישור בכתב של המפקח להשלמת כל העבודות 

 המוקדמות , כמפורט לעיל. 

ומילוי להכנת תוח האתר מחייב עבודות עפר כולל פי - עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי -

טח לבנית תחנות ההגפה ושטחי ההתארגנות,  דרך הגישה וכד'. ביצוע העבודות יעשה ש

באופן שלא תהיה חריגה מקווי הדיקור המתוכננים וללא דירדור חומר חפירה . חומר 

החפירה העודף יאוכסן זמנית בשטח העבודה ו/או בשטחי ההתארגנות. לא יותר אכסון 

 אינם מיועדים לפיתוח. זמני של חומר חפירה בשטחים טבעיים ש

עודפי העפר יפונו אל מחוץ לאתר אל אתר מאושר. כתנאי לביצוע העבודות  – עודפי עפר -

 הקבלן יציג נפחי עודפי עפר צפויים וכן אתר/ים מאושרים לפינוי עודפי העפר. 

היה ויידרש, יביא הקבלן חומרי מילוי מאתר מאושר, כולל אישור המפקח  – מילוי מובא -

מר המילוי למניעת זיהום השטח בצומח פולשני ו/או צומח ממינים זרים לנוף למקור חו

 חומר המילוי המובא יהיה חומר חציבה או עפר שנחפר מעומק.הסובב. 

עם השלמת עבודות החישוף וטרם ביצוע המילוי יניח  – הנחת מילוי זמני המיועד לפינוי -

לסימון מפלס פני תחתית  הקבלן ירעה גיאוטכנית לא ארוגה על פני תחתית החפירה
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החישוף ולמניעת ערוב חומרי המילוי עם הקרקע הטבעית. ביצוע עבודות המילוי יהיה 

 לאחר אישור המפקח להשלמת הנחת היריעה הגיאוטכנית .

 

 עבודות בניה  .ב

: עבודות הבנייה יעשו בזהירות למניעת פגיעה בשטחים שאינם ביצוע עבודות הבניה  -

 יכה של עודפי בטון ו/או פסולת בניה אחרת. מיועדים לפיתוח ללא שפ

בכל מהלך ביצוע העבודות לא תפוזר פסולת באתר.  – ניקוי פסולת ושאריות בנייה  -

הפסולת תאסף מדי יום ותאוכסן במיכלים למניעת פיזורה בשטח ע"י רוח ו/או בעלי 

ות חיים. הפסולת תאסף ותפונה מהאתר אל אתר פסולת מאושר.  לאחר השלמת עבוד

הבנייה תאסף שארית הפסולת וינוקו שאריות הבנייה, כגון שאריות בטון, עץ, ברזל וכד' 

 ויפונו מהאתר אל אתר פסולת מאושר

היה ויפגעו שטחים שאינם מיועדים לביצוע עבודה יבצע  - הסדרת שטחים מופרים   -

 םשיקוהקבלן שיקום מיידי של שטחים אלה על פי הנחית המפקח ואדריכל הנוף, כולל 

 פיזי ושיקום צמחי.  

 

 ביצוע עבודות השיקום הנופי     .3

תנאי לביצוע עבודות השיקום הנופי הוא קבלת אישור בכתב מהמפקח להשלמת עבודות 

 הפיתוח .   

 שיקום פיזי: 

טרם ביצוע עבודות השיקום הפיזי יפנה הקבלן מהאתר את   -פינוי פסולת ושאריות בניה .א

 לאתר פסולת מאושר. כל הפסולת ושאריות הבניה 

פינוי המילוי יעשה בתאום עם בעלי הקרקע. היה ויידרש פינוי המילוי,  - פינוי עודפי מילוי .ב

בכל מקום בו בוצע מילוי זמני יפנה הקבלן את חומר המילוי לכל עומקו עד לפני הקרקע 

הטבעית ועד להסרת היריעה הגיאוטכנית שהונחה טרם ביצוע עבודות המילוי. חומר 

 לוי הזמני יפונה מן האתר לאתר פסולת מאושר. המי

עבודת  הוא השלמת עבודות הפיתוח והשלמת תנאי לביצוע החיפוי העליון – חיפוי עליון .ג

כל המדרונות והשטחים אשר נוקו מחומר המילוי הזמני   ינוי עודפי העפר והמילוי הזמני.פ

ות ייחופו בשכבת ומיועדים לשיקום וכן כל השטחים אשר הופרו בעת ביצוע העבוד

ס"מ.   במידה ויווצר  20אדמת חישוף עליונה אשר נשמרה לצורך זה, בעובי מינימלי של 
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מחסור באדמת חישוף, תובא אדמה מקומית מאתרים סמוכים הזהים לקרקע הטבעית 

 הקיימת במקום, בתאום עם הרשויות המוסמכות ובאישור המפקח. 

ישוף כולל יישור כללי של אדמת החיפוי עבודת חיפוי השטח באדמת ח – יישור כללי .ד

 להתאמתה לפני הקרקע הסובבת. 

כל השטחים החקלאיים בהם בוצעו עבודות עפר ופיתוח ו/או  –חריש  ויישור חקלאי  .ה

שמשו למעבר כלי רכב וציודו/או שימוש אחר ע"י הקבלן ואשר מיועדים להחזרה 

לחת ו/או משתת לעומק לשימושם החקלאי , יחרשו חריש חקלאי באמצעות מחרשה מפ

ס"מ. לאחר השלמת החריש יבוצע יישור השטח באמצעות ארגז מיישר  60מינימלי של 

 חקלאי. 

 

 שיקום צמחי :

תנאי לביצוע עבודות השיקום הצמחי הוא קבלת אישור בכתב מהמפקח להשלמת ביצוע 

ת תלתן עבודות השיקום הפיזי . עבודות השיקום הצמחי בשטחי תחנות ההגפה כוללת זריע

 ואספסת חקלאיים בלבד. 

 

 זריעת אספסת ותלתן חקלאי:

ת חקלאית כל שטחי השיקום אשר חופו באדמת חישוף יזרעו בתערובת של תלתן ואספס

 .  1:1ביחס משקלי וק"ג לדונם   1בכמות של 

ביצוע הזריעה יהיה בחודשים נובמבר דצמבר ו/או לאחר גשם משמעותי ראשון  – יישום

 והתבססות הצמחייה בקרקע. להבטחת נביטה 

זריעת תלתן ואספסת חקלאית תבוצע לאחר גמר יישור אדמת החיפוי. עבודת הזריעה 

תבוצע ידנית ו/או באמצעות מכשור חקלאי ייעודי ו/או באמצעי אחר אשר יאושר ע"י 

 המפקח.

בתוך שלושה חודשים מיום הזריעה יבדקו שיעורי הנביטה  והתפתחות  – אחריות לנביטה

נבטים למ"ר, כולל נבטי צומח טבעי  100מחייה כדלהלן: שיעור הנביטה המינימלי יהיה  הצ

. שיעורי נביטה נמוכים מערכים אלה יחייבו את הקבלן בביצוע מחודש של הזריעה  על 

 חשבונו. 

תאריך גמר העבודה יאושר ע"י המפקח. עד לתאריך זה ישלים הקבלן את  – גמר העבודה

 כל עבודות הזריעה. 
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הקבלן אחראי להתאמת הזרעים לקרקע המקומית, כולל בדיקת  – התפתחות ואחריות

 קרקע אשר תבוצע באחריותו ועל חשבונו. 

 -טיפול ואחריות הקבלן

הקבלן אחראי לנביטה והתבססות של התלתן והאספסת וכן נביטה והתבססות של  .א

 זרעי צומח טבעי המצויים באדמת החישוף. 

הקבלן אחראי לניטור השטח וזיהוי חדירת צומח  -שניתמניעת חדירת צמחייה פול .ב

וכד'. היה וזוהתה צמחייה  טיונית החולותפולשני כגון שיטה מכחילה, פרקינסוניה , 

פולשנית בתחום שטחי השיקום ישמיד הקבלן את הצומח הפולשני באמצעים אשר 

 יאושרו ע"י המפקח. 

טיפול בצמחים פולשנים ומתפרצים ראה מסמך "  -הנחיות לניטור וטיפול בצומח פולשני

בעבודות תשתית , בדגש תשתיות אורכיות" ,  מרגרטה וולצ'אק, ניר אנגרט ,  רשות 

 . 2012הטבע והגנים 

 

 

 ב. הנחיות מיוחדות לשיקום תחנות ההגפה

 הנחיות אלה באות בנוסף וכהשלמה להנחיות הכלליות אשר פורטו במסמך זה. 

 

a.  תחנת הגפה חופית דור- CVS 

תחנת הגפה זו ממוקמת בשטחי בריכות דגים שהוסבו לשטחי עיבוד חקלאיים 

 אקסטנסיביים. שטח השיקום הנופי כולל שני מרכיבי שטח עיקריים:

: סוללות בריכות הדגים משמשות להפרדה בין הבריכות וכן כדרך גישה סוללות הבריכה .א

ני  מדרונות הסוללות מ'. שטח פ 3 -2 -לתחזוקתם הממוקמת על ראש הסוללה ברוחב של כ

 ל קדוש. טאשל ושיחי פ ,מכוסה בצומח סבוך הכולל קנה מצויוכן חלק מפני ראש הסוללה 

 השיקום הפיזי של הסוללות 

הסדרת הסוללה במקטעים בהם נחפר הצינור, כולל מילוי והידוק מבוקר של הסוללה  -

 למניעת שקיעות  

 במצע והידוקו שיקום דרך העפר על ראש הסוללה, כולל חיפוי חוזר -

 חיפוי באדמת חישוף של מדרונות הסוללה -

 : השיקום הצמחי של הסוללות 
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בשל העובדה כי הצומח הקיים ע"ג מדרונות ופני הסוללות כולל מיני צומח כגון קנה, אשל 

ופתל קדוש אשר מצויים באתר וישתלטו על השטחים המופרים במהירות, מיותר לזרז את 

יכלול זריעה של תלתן ואספסת חקלאיים בלבד , אשר ייצבו  הופעתם. לכן השיקום הצמחי

במהירות את המדרונות למניעת סחף בחורף הראשון , יטייבו את הקרקע וימנעו חדירה 

 מהירה של מינים פולשים. 

שטח האתר איננו כולל עצים למעט עצי אשל . לפיכך השיקום הצמחי לא יכלול נטיעת 

 עצים. 

 יושארו משטחי מילוי התחומי הבריכה.   CVS: בתחנת ה  משטחי מילוי .ב

   השיקום הפיזי והצמחי של משטחי המילוי

 הסדרת פני שטח המילוי, כולל פינוי פסולת ושאריות בניה  -

 חיפוי פני המילוי ומדרונותיו באדמת חישוף, כולל יישור השטח.  -

דות ביצוע עבו' 3סעיף ראה זריעת תלתן ואספסת חקלאית על פני אדמת החישוף,   .4

  '.השיקום הנופי

 . 

שטח הבריכות משמש כשטח חקלאי לגידול תבואות חורף, ללא השקיה.  פני הבריכות: .ג

 מטרת עבודת השיקום הנופי של שטח הבריכות היא השבת השטח לשימושו החקלאי. 

: השיקום הפיזי של שטח הבריכות יכלול יישור השיקום פיזי והצמחי של שטח הבריכה

בארגז מיישר . השיקום הצמחי יכלול זריעת אספסת ותלתן חקלאי,  כללי , חריש וישור

 במסמך זה .  3ראה פרק א' סעיף 

b.  תחנת גז דור- PMRS 

מש לגידול תבואות חורף ללא תחנת הגפה זו ממוקמת בשטח חקלאי מעובד, המש 

 .השקיה

 שטח טבעי של –שטח תחנת הגפה זו ממוקם בסמוך לשטחים בעלי רגישות נופית גבוהה 

גבעת הכורכר שבצמוד וממערב לשטח התחנה ותעלת הניקוז האזורית הצמודה לאתר 

ממזרח. חל איסור מוחלט לחרוג מתחום שטח הבקשה להיתר . בנוסף לאמור במסמך זה , 

 על הקבלן לנקוט בכל האמצעים שבידיו למנוע חריגה מתחום הבקשה להיתר . 

פיזי של השטח החקלאי יכלול יישור : השיקום ההשיקום פיזי והצמחי של השטח החקלאי .5

כללי , חריש וישור בארגז מיישר . השיקום הצמחי יכלול זריעת אספסת ותלתן חקלאי, ראה 

  '.ביצוע עבודות השיקום הנופי'  3סעיף 
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דרך הגישה לתחנת ההגפה תהיה על בסיס דרך העפר הקיימת המגיע אל  דרך גישה:

 צבי . תחנת ההגפה הקיימת מכיוון מט"ש מעיין
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 שיקום נופי שטח התארגנות מזרחי  -10תרשים מס' 
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 שיקום נופי שטח התארגנות מערבי  -11תרשים מס' 
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