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 מבוא  

  מטרת התנ"ס 

במהלך ההקמה  שליליות על האדם והסביבהההשפעות ה לצמצם את אמטרת התנ"ס הי

ההשפעות ם של ימוקד, זיהוי הולםבאמצעות תכנון  וההפעלה של המערכת. צמצום זה יתאפשר

של שוטף  אמצעים וניטורהקביעת הנחיות ליישום  ,ןהאמצעים למזעור בחינתהפוטנציאליות, 

 .גורמי ההשפעה

 

 להלן: כ ממוקדותח ניתן לנסח מטרות /37תמ"א  הוראותעל בסיס בנוסף, ו

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

 ;ובשלב הפירוק והשיקום הנופי שלאחריו

 שום האמצעים למזעור השפעות סביבתיותלהוות כלי ניהול ליי; 

 כולל ניטור ודיווח ,למסד מערכת מעקב ובקרה אחר יישום תכנית הניהול הסביבתי; 

 .להגדיר דרישות טכניות/סביבתיות בפני המתכננים 

 התנ"ס  תתכול 

 ו להלן:פרקיחמשת תכולת מבנה התנ"ס ופירוט של 

  מפרט ו ,לוויתןפיתוח פרויקט  י שלללכ תיאורוכולל , עוסק במהות התנ"ס "מבוא", 1פרק

 ;פרויקטה לשתכנית הרישוי את 

  ותרלוונטיתאר באופן כללי את העבודות המ, "מרכיבי העבודה ואופן ההקמה" 2פרק 

. פרק זה מהווה והתפעול ומפרט את הפעולות הנדרשות בתהליך ההקמה זה,לתנ"ס 

 ;ההשפעות הסביבתיות של הפרויקטומיפוי לזיהוי  רקע

 נתח וממפה את פוטנציאל ההשפעות ממזהה,  , "הערכת השפעות על הסביבה",3 פרק

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

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

 ;ת שזוהוסביבתיוההשפעות ה אתהמסכמת 



 

 

5וצנרת  3, צנרת 2צנרת –תכנית ניהול וניטור סביבתי   

 

Doc. 
No. 

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0005 Rev. 0 

 

 

 page 10 of 154 

 

 הוראות בדבר הפעולות שיש לנקוט מכיל מצעים למניעה וצמצום מפגעים",, "א4 פרק, 

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

  כי  , בבוא העת,לוודאה ניטור שמטרתהתכנית  את "הנחיות לניטור ומעקב" כולל ,5פרק

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

 .באופן יעיל מתקיימות

 רקע 

 תיאור פרויקט פיתוח לוויתן  

. מטרותיו הקמה ותפעול של מערך לוויתן הוא פרויקט לאומי חיוני למשק האנרגיה פיתוח שדה

, 2020 -אספקה ממקור גז נוסף, שיענה טוב יותר על המחסורים הצפויים במשק הגז הטבעי ב

 . אספקת גז טבעי לישראלמערכת יתירות מלאה בת הבטחון האנרגטי ע"י יצירת וכן הגבר

 

ק"מ מערבית למאגר תמר, בעומק מים  35 -ק"מ מערבית לחיפה וכ 125 -שדה לוויתן נמצא כ

תקופת ההפקה המשוערת היא מטר, ונחשב למאגר הגז הגדול ביותר בים התיכון.  1700 -של כ 

בביקושים בפועל לגז הטבעי של השוק המקומי וצבי ההפקה קוהיא תלויה ב שנה 30לפחות 

 .זורייוהא

 

ימית ייעודית, המקושרת -הפרויקט כולל פיתוח בארות המאגר והקמת מערכת הפקה תת

ק"מ  9.7 -במערכות צנרת לאסדת הפקה וטיפול קבועה. האסדה תמוקם בנקודה הנמצאת כ

 ח. /37במתחם הימי הצפוני המיועד לכך בתמ"א , מקו החוף

 

מאסדת ההפקה והטיפול, מובל הגז באמצעות צנרת ימית ויבשתית, דרך תחנת הגפה חופית עד 

זור דור. הקונדנסט, הנלווה ילתחנת ההשקה הקיימת של חברת נתיבי הגז הטבעי )נתג"ז( בא

להפקת הגז מהמאגר, מטופל ומיוצב על גבי האסדה בים, מובל בצנרת ימית ויבשתית דרך תחנת 

  חופית לבית הזיקוק, באמצעות צנרת ייעודית ושימוש בתשתיות הולכת דלקים קיימות.ההגפה ה

 

 מרכיבי המערכת העיקריים:

  משדה לוויתן אל אסדת הפקה ימית;גולמי מערכות ימיות להפקה והולכה של גז 

  בגז ובקונדנסטמערכות הטיפול ועליה כלל אסדת הפקה ימית; 
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  ל;להולכת גז מטופימית ויבשתית צנרת 

  מיוצבלהולכת קונדנסט ימית ויבשתית צנרת; 

 ( תחנת הגפה חופיתCVS;) 

  המשמשת ל גזתחנת( חיבור למערכת ההולכה הארציתDVS ;) 

  בבדיקת נחיצות(. במתחם תחנת הקבלה בחגית ,לקונדנסטבחירום מיכל גיבוי(  

 

 תחנת קבלה ימית – אסדת הפקה

מ'. חלקה העליון  86 -ובעומק ים של כ קו החוףערבית מק"מ מ 9.7-אסדת ההפקה תמוקם כ

 סיפון האסדה,עוגן לקרקעית הים. יש (,Jacketמסבך נושא )של האסדה יותקן על גבי והתפעולי 

 עליוןהמפלס כאשר גובה ה ,משלושה מפלסי ציוד עיקריים , בנוימ' 96 -אורך ורוחב של כממדי ב

 מ' מעל פני הים. 57 -כ

 

ללא צורך במערך  ,ם לטפל באופן מלא בגז הטבעי ובקונדנסטעל גבי האסדה מתוכנני םמתקניה

אל נקודות חיבור  ,תורוניצ 2באמצעות  ,. הגז והקונדנסט יוזרמו מהאסדהביבשהטיפול נוסף 

 ביבשה.  מתאימותלמערכות 

 

אסדת ההפקה תמוקם בפוליגון הצפוני, המיועד לתחנת  ,ח/37בהתאם לדרישות ותשריטי תמ"א 

 .תהמערבי פאתוככל הניתן ל וסמוך ,קבלה ימית

  

 גזה מערכת

  להלן : תותחנושתי הצנרת  הכוללתיבשתית ימית ומערכת הגז המטופל מובל מהאסדה ע"י 

   

 החופית  הגפהתחנת הCVS  :מטר מקו החוף בשטח כולל של כ 400-תמוקם במרחק של כ-

 . מהיבשתיתכליתה בטיחותית והיא נועדה לנתק, בחירום, את המכלול הימי . דונם 1

 דור  גזתחנת הDVS :כשל בשטח  2מזרחית לכביש , ז הקיימת"תמוקם מצפון לתחנת נתג- 

ייעודה תפעולי והיא משמשת תחנת השקה והעברה של גז מטופל למערכת . דונם 2.8

 ההולכה הארצית של נתג"ז.
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 מערכת הקונדנסט

ה החופית )בצמוד לצינור שתתחבר, לאחר הנחית ייעודיתימית  בצנרת הקונדנסט יוזרם מהאסדה

אשר משמשת לניתוק המכלול הימי מהיבשתי בחירום.   (CVS)הגז(, לתחנת ההגפה החופית 

 החיבור לנקודת עד, ומשם (DVS)המשך הצינור יהיה בתוואי מקביל לקו הגז, דרך תחנת הגז דור 

  .בשוחת נחשולים קיימת דלקים צנרת למערכת

 

בצנרת יעודית מקבילה לתשתית גז ודלקים קיימת, על בנוסף, תתבצע הזרמה של קונדנסט 

על חלקיה השונים. הקונדנסט מיועד להגיע לאתר בתי  37בסיס פרוזדורי הצנרת של תמ"א 

  הזיקוק לצורכי מהילה בנפט הגולמי וייצור תזקיקים.

 

 

 תכנית הרישוי  

די רשות רישוי , שאושר על י(6.1נספח ראה ) תכנית הרישוי כפי שפורטה ב"מסמך העקרוני"

, כוללת פירוט 2016לאומיות האנרגיה והמים בחודש יוני מחוז חיפה ועל ידי משרד התשתיות ה

. כל בקשה להיתר מוגשת כשהיא מלווה בסקירה של ע"פ שלבי הפרויקט בקשות להיתרשל ה

ח ובין אם באמצעות מסמך /37ההיבטים הסביבתיים, בין אם באמצעות תנ"ס הנדרש מכח תמ"א 

והמסמכים שמחוץ לגבולות התמ"א. רשימת התנ"סים  תכנון מרכיבי פרויקטבתי המתייחס לסבי

 בטבלה להלן.   בהתייחס להיתרי בניה מפורטתהסביבתיים 
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 מתקן/מקטע תכולת בקשות להיתר
מסמך /ס"תנ

 סביבתי

  פיתוח שטח – 1אזרחי 

 מחצבה-חוף

 

 #1ס יבשתי "תנ

 (12/2016)אושר 

נדסה אזרחית בתוואי עבודות ה – 3אזרחי 
 הצנרת החופית ותחנות ההגפה

 קונסטרוקציה - 2אזרחי 
 אסדה

 #1ס ימי "תנ

 מתקני תהליך באסדה – 1מכאני  (12/2016)אושר 

 מחצבה-חוף צנרת קונדנסט יבשתית – 6צנרת 
 #2ס יבשתי "תנ

 תחנת דור –חוף  צנרת גז יבשתית – 4צנרת 

וחציית חוף צנרת גז טבעי ימית  – 3צנרת 
מים  (חוף–אסדה )

 -טריטוריאלים 
 חוף

 

צנרת קונדנסט ימית וחציית חוף  – 5צנרת  #2ס ימי "תנ
 (חוף–אסדה )

 תקשורתו יצוא, לםצנרת ג – 2צנרת 

 #3ס יבשתי "תנ חגית-מחצבה צנרת קונדנסט יבשתית – 7צנרת 

פיתוח עבודות , חגית מתחם– 4אזרחי 
 שטח 

 #4 בשתיס י"תנ מתחם חגית

עבודות הנדסה , חגית מתחם– 5אזרחי 
 אזרחית

 מתחם חגית
 #5 ס יבשתי"תנ

  אחסון קונדנסט, חגית מתחם – 2מכאני  

, צנרת קונדנסט-מערך יבשתי – 1צנרת 
 איחוד תשתיות

 - תל קשיש
 שער העמקים

 מסמך סביבתי

 צנרת קונדנסט יבשתית – 8צנרת 
תשבי  – אליקים

 )מ.חיפה(
 תימסמך סביב

 מסמך סביבתי 6מעבר כביש  צנרת קונדנסט יבשתית – 9צנרת 

 צנרת קונדנסט יבשתית -10צנרת 
אסם  –חגית 

 )מ.צפון(
 מסמך סביבתי

  צנרת קונדנסט יבשתית -11צנרת 
 –שער העמקים 

 בז"ן
 מסמך סביבתי

 מכים הסביבתייםוהמס תנ"סיםרשימת ה :1.1טבלה 
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 היתרים נשוא התנ"ס  

 . עבור צנרת ימית יהיבנ הנו מסמך מלווה לשלוש בקשות להיתרתנ"ס זה 

 

 :הינן בקשות להיתרה

 ( #2צנרת )ועד האסדה  ותקשורת מגבול המים הטריטוריאלים צוא, יגלםצנרת  (א

 (#3מהאסדה ועד נקודת הנחיתה בחוף )צנרת תקשורת וטבעי מטופל צנרת גז  (ב

 (#5מהאסדה ועד נקודת הנחיתה בחוף )צנרת מיוצב נרת קונדנסט צ (ג

 

י משרד התשתיות הלאומיות "לוויתן ובהתאם להנחיות שהוכנו ע מאגרמתוקף שטרי החזקה של 

להכנת מסמך השפעה על )הנחיות  האנרגיה והמים בהתייעצות עם המשרד להגנת הסביבה

מערכות תת ימיות והנחת צנרת  תפעול ואחזקה של, הסביבה במים הכלכליים להתקנה

 Environmentalהסביבתי  התסקיר 2016הוגש למשרדים ביולי , (בפרוויקט פיתוח שדה לוויתן

Impact Assessment for installation, operation and maintenance of pipelines and submarine 

system for Leviathan field . 

 

סקר ניטור רקע  ובהם תיאור הסביבה הימית בהתבסס על  ל כולל חמישה פרקים"הנ התסקיר

תיאור הפעולות הנובעות , בחינת חלופות מיקום וחלופות הטכנולוגיות, שבוצע בשדה לווייתן

הערכת ההשפעות הסביבתיות הצפויות וכן התייחסות אמצעים למניעת ומזעור , מביצוע התוכנית

 .2017במרץ י המשרדים "אושר סופית ע התסקיר הנ"ל .נזקים

 

מהמאגר ועד לאסדה, ולפיכך כולל את הסקירה  תייחס אל הצנרת בכללותה,התסקיר מ

כפי שאושרה ע"י משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה  #2הסביבתית הנדרשת במקטע צנרת 

של הבקשה להיתר  תלתכול התסקיר הרלוונטיים ממצאי. והמים וע"י המשרד להגנת הסביבה

. תנ"ס זהבגוף מובאים  #2צנרת 
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   מרכיבי הפרויקט ועבודות ההקמה 

 סביבת העבודה כללי של  רתיאו 

 תוואי הצנרת  

 תהיבשתי נקודת הנחיתהמהגז והקונדנסט, צנרת תנ"ס זה מתייחס לסביבת העבודה של הנחת 

, וכן ק"מ מחוף ישראל 9.7-מרחק כהממוקמת ב הפקההת אסדלעד  דור באיזורהצנרת  של

 מייל ימי 12מרחק )של ישראל  טריטוריאלייםמגבול המים ה 2חת צנרת לסביבת העבודה של הנ

מוצג תוואי הצנרת ורצועת  , מתוך הבקשות להיתר,בתרשימים להלן. ועד לאסדה (מהחוף

 גבולות התמ"א. מיפוי בתימטרי והעבודה על רקע 

 

 }*{בתימטרית על רקע מפה ימית תוואי הצנרת ה: 2.1תרשים 
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 }*{תצ"א וגבולות התמ"א על רקע תוואי הצנרת הימית :  2.1A תרשים
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 }*{ #2צנרת  - על רקע מפה אדמירלית : תרשים סביבה2.2תרשים 

 

 

 }*{ #2צנרת  - אופייני : חתך רוחב 2.2A תרשים
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 }*{ #5 ו #3צנרת  -: תרשים סביבה על רקע מפה אדמירלית 2.3ם תרשי
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 }*{ #5ו 3#צנרת  - : חתך רוחב 2.3A תרשים

 

בשיקולים לבחירת תוואי הצנרת נלקחה בחשבון העובדה כי מיקום האסדה ומיקום הנחיתה 
לפיכך . בר במסמך העקרוני שאושר וניתנו עבורם היתרי בנייהנקבעו כ( CVSתחנת ה )החופית 

זאת לאחר שנערכה בדיקה מקיפה כי אין בתי גידול לאורך , נבחר התוואי הקצר ביותר ביניהם
 .  אי לצנרת כניסה חופית של ספק נוסף"התוואי וכי נותר מספיק מקום בתחום התמ

שתיות קיימות ומגבול התמ"א. ניתן בתרשים להלן מוצגת רצועת הצנרת בציון המרחקים מת
 לראות כי מיקום הצנרת מאפשר כניסה של ספק נוסף. 
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 }*{ #5ו 3#צנרת  -מתשתיות קיימות  : מרחק 2.3B תרשים

 

 

  



 

 

5וצנרת  3, צנרת 2צנרת –תכנית ניהול וניטור סביבתי   

 

Doc. 
No. 

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0005 Rev. 0 

 

 

 page 21 of 154 

 

 

 תיאור הסביבה הימית  

 

 אולוגיה יג

טריאסי על ידי אינטראקציות בין מספר -פני אגן הים התיכון המזרחי מעוצבים מאז העידן הפרה

טקטונית -המערכת הגאו. אסיאתי-לוח הערב והלוח האירו, הלוח האפריקאי –ות טקטוניים לוח

מדף . של האזור כיום נשלטת על ידי המפגש בין הלוח האפריקאי ולוח ערב עם לוח אנטוליה

 ,DOF Subsea)פלייסטוקנית -ומדרון היבשת באזור הפרויקט מונחים בעיקר על תצורת יפו הפליאו

2015 .) 

 

 ן היבשת מדרו

נט נחשב לבית גידול ייחודי הודות לקניונים התת ימיים וגלישות וומדרון היבשת של הל

שולי היבשת לאורך חופי דור . הסדימנטים או ההפרעות המצויים לאורך קו החוף הישראלי

-כ)ומערבה לכיוון המדרון העליון רוויים קניונים וערוצים תלולים שהבולט בהם הוא גלישת דור 

-כגלישת דור היא מערכת של גלישות קרקע המשתרעת על פני שטח כולל של (. עומק' מ 300

 . ר דרומית לראש הכרמל"קמ 650

 מדף היבשת 

, מדף היבשת הישראלי מהווה חלק בלתי נפרד מקו החוף של התא הליטורלי של הנילוס

הולך  המדף. מ מאלכסנדריה שבמצרים ועד למפרץ חיפה"ק 700-המשתרע על פני למעלה מ

מ באזור חוף אשקלון "ק 20עם רוחב של  –והופך צר ותלול יותר ככל שמתרחקים משפך הנילוס 

המדף היבשתי , במיקום המוצע להנחת קו הצינור. בצפון המ באזור ראש הנקר"ק 5-בדרום ו

המדף מורכב בעיקר מקרקעית רכה עם . מ מחוף דור"ק 13', מ 170-מסתיים בעומק מים של כ

 . במקביל לחוף הנמצאיםמיים של סלעי כורכר רכסים תת י

 הסביבה החופית 

סלעי חוף , וכוללת חוף סלעי, הסביבה החופית היא הסביבה הימית הנחקרת ביותר בישראל

טבלאות הגידוד מהוות מבנים ובתי גידול . רבה אקולוגית שיש להם חשיבותוטבלאות גידוד 

וכן על ידי , שילוב של תהליכי בלייה ושחיקה ייחודיים העשויים מסלעי כורכר שעוצבו על ידי

 . כוחות בונים והורסים מפעילות של חלזונות ותולעים
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אזורי בילוי , קווי החוף של ישראל כוללים מגוון אזורים חופיים רגישים לרבות שמורות טבע

מתקני התשתית הממוקמים על קו החוף . מתקני חקלאות ימית ואתרים ארכאולוגיים, ורחצה

באזור מצויים שני נמלים מרכזיים . תחנות כוח ומתקני התפלה, מעגנות, מרינות, ים נמליםכולל

 . א"יפו ות, אשקלון, עכו -ומספר נמלים קטנים יותר , נמל חיפה ונמל אשדוד -גדולים 

מגוון גם קו החוף הישראלי כולל , אשקלון ונתניה, אשדוד, עכו, א"ת, בנוסף לערים דוגמת חיפה

מסעדנות ואספקת מתקנים ושירותים נוספים , קהילות אלו עוסקות באירוח. לתייםישובים קהי

האטרקציות התיירותיות המרכזיות לאורך קו החוף הישראלי הן חופי . למגזר התיירות הימית

, במים הסמוכים לחוף. שמורות טבע וגנים לאומיים, אתרים ארכאולוגיים, אתרי מורשת, רחצה

ענפי הספורט הימי כוללים בעיקר . ל פעילויות ספורט ובילוי ימיהתיירות מבוססת בעיקר ע

 . גלישה ושיט, צלילה

בקטע הים שמול חופי  מתהמוצעת ממוקנקודת הנחיתה החומית של הצנרת המגיעה מהאסדה 

חוף את  קטע חוף זה כולל. באזור הנשלט על ידי חופים סלעיים וחוליים (9 'מס קטע חוף)דור 

וכן שורה , הבונים-שמורת הטבע והגן הלאומי חוף דור, (דרום, מרכז, צפון) חופי דור, נחשולים

  .של אתרים ארכאולוגיים

 מיפוי ימי  

בגבול המים ' מ 600-עד ל, קרקעית הים מעמיקה בהדרגה ככל שמתרחקים מן החוף

 (. לעיל 2.1ראה תרשים ) מייל ימיים מקו החוף 12, הטריטוריאליים של ישראל

  הידרודינמיקה

בין החודשים דצמבר '. מ 0.5-2.0נע בטווח של הדומיננטיים במזרח אגן הים התיכון גובה הגלים 

וחוזרת לעלות  הקיץתדירות זו יורדת בחודשי . תדירות הסופות היא הגבוהה ביותר, עד אפריל

 '.מ 0.3-0.4הוא , הנוצרים בעיקר מהרוח והגאות, גובה גלי החוף. באוקטובר

הנע במקביל לקו החוף כזרם מול חופי דור  Rosen et al. (2013)נטי זוהה ע"י הדומינימי הזרם ה

אך נמצא כי הוא נוטה צפונה , מושפע מאוד מרוחות מקומיות שלוכיוון הזרימה . וקווי העומק

' מ 27של ים ובעומק  לפני הים במי חוף דור בסמוךמהירות הזרם שנמדדה . מהזמן% 70במשך 

תנאי זרם קיצוניים . מהזמן בקיץ% 44-מהזמן בחורף וכ% 29-שנייה כ/מ"ס 20-הייתה נמוכה מ

 . רוחות מערביות חזקות מאודללסופות ותמיד קשורים 
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 רוחות 

משטר הרוחות נשלט על ידי , בחורף. הים התיכון ממוקם בין הרוחות המערביות לרוחות הסחר

פרה על פני המים מתאפיין שדה זרימת האטמוס. ובקיץ על ידי רוחות הסחר, הרוחות המערביות

במשטרי רוחות תת אזוריים התלויים מאוד באינטראקציה שבין הרוחות המערביות לטופוגרפיה 

כיוון הרוח . ובהבדלי הטמפרטורות שבין הים ליבשה בחודשי הקיץ, המקומית בחודשי החורף

י חזק יותר הכללי ברחבי אגן הים התיכון המזרחי נוטה מערבה בחודשי החורף עם מרכיב צפונ

( שנייה'/מ 6.12-ו 2.86)קשר  12-ל 5.6מהירות הרוח הממוצעת נעה בין . בחודשי הקיץ המאוחרים

 .  צפוןמעם רוחות חזקות יותר הנושבות בעיקר ממערב ו

 

 עבודות ההקמה  

 תיאור עבודות ההקמה 

 העיקריים מרכיבי המערכת 

מערכת צנרת תת ימית . ןמערכת הפקת הגז מתחילה בקרקעית הים בשטחו של שדה לווית

תאסוף את תוצרי ההפקה מראשי בארות ההפקה  Infield flowlines) פנימיתצנרת איסוף )

(wellheads) ותחבר אותן לסעפת תת ימית, הממוקמות בקרקעית הים (Manifold)  הנמצאת מחוץ

  לגבול המים הטריטוריאליים.

 כפי שניתן לראותלכיוון האסדה,  נרתצמערכות  מספריוצאות  בשדה לוויתן מהסעפת התת ימית

  :בתרשים להלן

  (באדום) 18"בקוטר  צנרתקווי  שניב( צנרת הפקה) גז גולמימערכת  .1

 (בוורוד) 6"צנרת בקוטר קווי י נבש MEGמערכת  .2

 (בתכלת) בקרהקו -מערכת שירותים ימית .3

 )באדום(   20קו רזרבי אחד בקוטר ": קווים לשימוש עתידי  .4

 בתרשים להלן:  שניתן לראות צנרת לכיוון החוף, כפיערכות יוצאות מאסדה מה

 )בכחול(  32מערכת גז מטופל בקו צנרת בקוטר " .5

 )בירוק(  6מערכת קונדנסט מיוצב בקו צנרת בקוטר " .6

 תקשורת )בצהוב(  כבל .7

 



 

 

5וצנרת  3, צנרת 2צנרת –תכנית ניהול וניטור סביבתי   

 

Doc. 
No. 

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0005 Rev. 0 

 

 

 page 24 of 154 

 

 

 

 
 

 

 }*{ חוףה ועד האסדהמשדה לוויתן לכיוון תת ימיות צנרת  סכמת מערכות: 2.4תרשים 

 להלן פירוט של רכיבי כל אחת ממערכות הצנרת הימית. 

 מגבול המים הטריטוריאליים עד לאסדה  - 2צנרת 

 מייל ימי 12-המצוי כ, התוואי במקטע זה מתחיל בגבול המים הטריטוריאליים של מדינת ישראל

. חוףהמ מ"ק 9.7-לאסדת ההפקה הממוקמת כוממשיך עד , ישראלמערבית לחוף הים של מדינת 

רצועת העבודה תהיה בהתאם להוראות התמ"א בדבר מרחק . מ"ק 12.5-אורך מקטע זה הינו כ

 לאורך התוואי מערכות הצנרת הנ"ל מונחות עלמ' מכל צד של הצנרת.  500בטיחות ברוחב של 

  גבי קרקעית הים.

בסמוך . ההפקה יכים גז גולמי אשר יגיע לאסדתמולה  18"בקוטר  תת ימייםפלדה צנרת קווי שני 

ייעודית  מגןמורכבים בתוך שבכת . המגופים 18ימיים בקוטר "-לאסדה מותקנים מגופי ניתוק תת

לעמוד בדרישות מפרטי  כדי יטופל הגז הגולמיהים באמצעות מזרון בוץ. ת שתעוגן לקרקעי

 . (2.3, פרק #1בתנ"ס ימי )כפי שמתואר  האספקה לצרכני הגז ומערכת ההולכה הארצית
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 6"בקוטר פלדה צינורות  שנייונחו , משדה לוויתן לאסדת ההפקה לםבנוסף לצנרת המובילה ג

לצורך אספקת שירותים מ"מ  160בקוטר  (umbilical) בקרה קוו( MEG)להולכת מונו אתילן גליקול 

  (.בהמשךכפי שיפורט )לשימוש בשדה לוויתן ובמגופי הניתוק 

 שימוש עתידי. המיועד ל 20בקוטר " קו גלםתכלול אשר  צנרת רזרביתותקן במקטע זה ת כמו כן,

, המיועד 20"הקו הרזרבי בקוטר . בזה אחר זה, 2כל הקווים יונחו בשלב ההקמה של צנרת 
  ק"מ מן הסעפת לכיוון האסדה וקצהו ייאטם. 6-לשימוש עתידי, יותקן חלקית באורך של כ

 

 ף מהאסדה לחו -  3+5צנרת 

רצועת העבודה תהיה . חוףהמ מ"ק 9.7-הממוקמת כאסדת ההפקה התוואי במקטע זה מתחיל ב

 מ' מכל צד של הצנרת.  500בהתאם להוראות התמ"א בדבר מרחק בטיחות ברוחב של 

נקודת יצאו מהאסדה אל  6"בקוטר מיוצב וצנרת קונדנסט  32"בקוטר מטופל צנרת גז טבעי 

( טרם הנחת הצנרת. piggybackשני קווי הצנרת מחוברים זה לזה ) .חוף בתוואי משותףהנחיתה ב

שני כבל התקשורת יונח לאורך תוואי הצנרת ויעבור בתוך אותו שרוול המשמש לחצייה החופית. 

קווי הצנרת עשויים פלדה ובמוצא של כל קו מן האסדה מותקן מגוף ניתוק בקוטר הקו. מגופי 

 קנים בשבכת מגן המעוגנת לקרקעית הים. הניתוק ממוקמים בסמוך לקרקעית ומות

בחלק מהתוואי הצנרת מונחת על גבי הקרקעית ובחלקו מוטמנת ומכוסה ובסוף התוואי מבוצעת  

עומק ההטמנה נקבע ע"פ הוראות הנחיתה החופית באמצעות קידוח, כפי שמפורט בהמשך. 

ור ההשפעה התמ"א והוא מספק בכדי לאפשר מיגון של הצנרת לטווח ארוך מחד ומיזע

 הסביבתית מאידך. 

 

 

 2תיאור הקמת צנרת  

 צנרת הנחת  

 הנחת צנרת גז גולמי 

ועד סעפת הצינורות בשדה לוויתן מהנחת הצנרת תבוצע כחלק מעבודות , 2הנחת מקטע צנרת 

מפרט את ההנחה של הצנרת החל  וס ז"תיאור עבודות ההקמה המובא בתנ .אסדת ההפקהל

כלל מקטע הצנרת תואר במסמך הסביבתי  ,של מדינת ישראלוריאליים מגבול המים הטריט

(EIAשל שדה לוויתן ) . 
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תונח על  2צנרת , שהוזכר לעילכפי '. מ 600-הוא כהמים הטריטוריאליים עומק המים בגבול 

יטה נובע מהצורה שמקבל שם הש) S-layשיטת ההנחה תהיה . ללא עיגון או חפירה יתהקרקע

 DPהמצויד במערכת שיטת הנחה זו מתבצעת מכלי שיט (. עיתהצינור בעת הורדתו אל הקרק

, הצינור של( NDTהרס )-אלריתוך ובדיקות ע"ג הסיפון,  טיפול בצינורהמאפשר  ,דינמי איכוןל

  בצינור.המתיחה  מאמץ ושימור (לצורך)בהתאם  וציפוי בחול ניקוי

ד למים בזווית המבטיחה ורמש(, Stinger)מתכוונן יציאה בעזרת מובל  הצינור מורד מהאנייה

הזווית מחושבת . גלישה אידיאלית של הצינור על הקרקעית ומונעת מאמצים חריגים בצינור

 . בהתאם למשקל הצינור ועומק ההנחה

ל מאפשר להניח באופן רציף "הכלי הנ. י כלי שיט ייעודי המיועד להנחת צנרת"ההנחה תבוצע ע

פ פרוצדורות "צעו באמצעות רתכים מוסמכים ועכל הריתוכים יבו. את הצנרת על קרקעית הים

 .תקניות ויעברו בדיקות איכות מחמירותריתוך 

צינור זה לזה  מקטעי , במהלכה ירותכו תוך כדי תנועת כלי השיט פעולת הנחת הצינור תתבצע 

 א:לדוגמ)י הקבלן המבצע "כלי השיט אשר ישמש להנחה ייבחר ע. על מנת ליצור צנרת רציפה

 (.  Allseasשל חברת  Solitaireאניית 

 .אניות אספקה באמצעות אל כלי השיט הייעודימ' יסופקו  12במקטעים של ת ורוניצ

 אניית אספקהבצמוד אליו לכלי שיט המיועד להנחת צנרת ו אדוגמניתן לראות בתרשימים להלן 

 . S-layהנחת צנרת תת ימית בשיטת אופן הדמיה של ו

 

 אניית אספקהדוגמה לכלי שיט להנחת צנרת ולצידו  :2.5תרשים 
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 S-Layהדמיה של הנחת צנרת בשיטת  :2.6תרשים 

 

 מגופי ניתוק  התקנת

ניתוק מהיר לאפשר  ימי בכדי-יותקן מגוף תת, שיגיע מהמאגר לאסדת ההפקה, כל צינור הפקהב

ניתוק הזרימה במקרה חירום מתבצע . במקרה חירום הידרוקרבונים מהמאגר לאסדה הזרמת של

קוטרו של המגוף הוא כקוטר הקו בו הוא מותקן.  .ממערכת הבקרה של האסדה באופן אוטומטי

  המגופים צמודים לאסדה ומצויים ברדיוס הבטיחות של האסדה.

ובסיוע של  י כלי שיט ייעודי"תבוצע ע, אסדת ההפקהסמוך לב, יםימי-הנחת מגופי הניתוק התת

. מכלולי המגופים ונקודות החיבור לצנרת ורכב סביבפלדה ת שבכת מגן העשויהצוללנים. 

ניתן לראות מערך מגופי ניתוק  להלן בתרשים .בוץ אמצעות מזרוןהים בתעוגן לקרקעית השבכה 

 .רוחב' מ x 8אורך ' מ 8הוא כ שטחו של כל סקיד מגופי ניתוק אופייני. 
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 מגופי ניתוק אופייני מערך :2.7תרשים 

 

  MEGהנחת צנרת לאספקת 

כלי שיט המצויד במערכת בעזרת , תתבצע באותה שיטה כמו הנחת צנרת הגז MEGצנרת הנחת 

DP צנרת השירותכו זה לזה והנחת  'מ 12רך של הצנרת תורכב ממקטעים באו. דינמי לאיכון-

MEG צנרת תהיה נקודת החיבור באמצעות  באזור אסדת ההפקה .בנפרד מצנרת הגז תבוצע

כלי , הצנרת המקשרת תידרש עזרת צוללנים לצורך התקנת MEG.לכל קו ( Tie in spool)מקשרת 

 .וכלי אספקה שירות

 

 (  Umbilicalהבקרה )קו  הנחת

על  יוצבהמתקן . המסופקים על גבי תוף תצנרקווי להנחת  reel layח בעזרת מתקן יונהבקרה קו 

כלי שיט דוגמאות ללראות ניתן בתרשימים להלן . קוהאשר ממנו יונח  גבי כלי שיט ייעודי לבניה

 . הבקרהקו חתך וכן הדמייה של המשמשים בתהליך, 
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 (Umbilical)הבקרה קו חתך הדמיה של   :2.8תרשים 

 

 התקנת קו בקרה להמשמש כלי שיט ל אוגמד :2.9תרשים 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw6MSz-JPSAhWG2hoKHZ6xDOAQjRwIBw&url=http://subseaworldnews.com/2014/04/21/reportsnreports-provides-global-umbilical-market-analysis-2013-2017/&psig=AFQjCNFKfiZH91eW8Ze4vVkxe9dhyEErsA&ust=1487311057468241
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  לשימוש תומך בהנחת הצנרתאניית שירות ל אדוגמ : 2.10תרשים 

 

 reel layמסוג  בקרה יקווהנחת התקן דוגמא ל  :2.11תרשים 
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 חציית כבל תקשורת 

אשר התוואי של חברת פרטנר(  תקשורת קוויקיימות תשתיות )ההפקה  מערבית לאסדת

ק"מ.  12-חק של ככבל התקשורת מונח במקביל לחוף במר. ןצנרת חוצה אותההמתוכנן של 

 באמצעות תעשה החצייה. 'מ 124-תוואי הצנרת חוצה את כבל התקשורת בעומק מים של כ

יחצו את הכבל על גבי  MEGצנרת הגלם וצנרת . מעל כבל התקשורתמעבר עילי של קווי הצנרת 

. הנחת קו הבקרה תבוצע באופן שונה, ללא התקנת גשרי הקרקעיתל עשיותקנו גשרי צנרת 

  לא על גבי מזרן בטון שיונח מעל כבל התקשורת של פרטנר.צנרת, א

 

 :החצייהלהלן שלבי ביצוע 

 As-Builtתכניות , יאקוסטהקיים באמצעות ניטור  כבל התקשורתאיתור מיקום מדויק של  .1

 . (admiralty charts)ומפות אדמירליות 

 .ROVסימון מיקום מדויק בעזרת  .2

 .(MEG)עבור קווי גלם ו  קעית היםפ תנאי קר"ועיגון ע גשרי הצנרתמיקום  .3

 מיקום מזרוני הבטון מעל כבל התקשורת )עבור קו הבקרה(.  .4

 .ROVתשתית הקיימת בעזרת מ שמירת מרחקתוך , הצנרת הנחת הצנרת על גבי גשרי .5

 .הצנרת גשריעיגון הצנרת על  .6

 הנחת קו הבקרה מעל מזרן הבטון. .7

 .As-built תכניות הכנת .8

 ות את מפת מיקום החצייה ואת פרט החצייה. ניתן לראבתרשימים להלן 
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  #2צנרת  –מיקום חציית כבל תקשורת  : 2.11A1תרשים 

 

 

 

 



 

 

5וצנרת  3, צנרת 2צנרת –תכנית ניהול וניטור סביבתי   

 

Doc. 
No. 

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0005 Rev. 0 

 

 

 page 33 of 154 

 

 

 

  }*{ #2צנרת  – MEGע"י צנרת גלם או  פרט חציית כבל תקשורת : 2.11A2תרשים 

 

 

 והרצה הרצה קדם  

קדם הרצה  - נרתשל ניקיון ובדיקת הצ פעולות מקדימותהשימוש בצנרת יבוצעו תחילת לפני 

(Pre-Commissioning )והרצה (Commissioning).  

ההפקה ועד האסדה,  בארותמ בחטיבה אחת נהתבוצע MEG -צנרת הגז הגולמי וההרצת בדיקות ו

 להלן.  באופן המתואר, טוריאליים לאסדהילרבות הקטע הרוולנטי לתנ"ס זה, מהמים הטר

 

 :הרצהשלב קדם ההפעולות ב

 המילוי יבוצע  .אסדת ההפקהועד ל מקצה הקו בשדה סונניםים מ מימילוי הצנרת ב

 בזרימה חופשית, ללא שימוש במולוך. 

 לוךומ באמצעות ניקיון (pig) אשר יישלח מן האסדה וייאסף בסעפת שבאזור השדה . 
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  חל"מ  1,000-מכילים חומר מעכב קורוזיה בריכוז של כהמילוי הצנרת במי ים מטופלים

חומר הצבע במי הבדיקה מאפשר קונטרסט ביחס חל"מ.  50-של כוחומר צבע בריכוז 

אם מזהים , כאשר הצינור מצוי תחת לחץ הבדיקה, במהלך הבדיקה. לסביבה הימית

אזי עורכים בדיקה ויזואלית , ירידה של הלחץ שאינה קשורה לתנודות בטמפרטורה

שר ישמשו חומרים א. פ הצבע הפלורוסנטי"לזיהוי מיקום הדליפה ע ROVבאמצעות 

 OCNS (Offshore Chemical ע"פ" זהב"כימיקלי לטיפול במים יהיו כימיקלים המסווגים כ

Notification Scheme)  .הבטוחים לשימוש בסביבה הימית 

  באמצעות מים מטופלים כמתואר לעיל.  (הידרוטסט)של הצנרת בדיקת לחץ ביצוע 

 יקה של הצנרת באמצעות שילוח לאחר הטסט ירוקנו המים מן הצנרת ויבוצע ניקיון ובד

 . , אשר יישלח מן האסדה וייאסף בסעפת שבאזור השדהמולוך

  הזרמה שלMEG  בצנרת לצורך הוצאת שאריות מים, דבר הנחוץ למניעת היווצרות

הייעודיים ורובו  MEGהמשומש יוזרם לאחד מקווי ה  MEGהידראטים בעת הזרמת הגז. ה 

 תגיע אל הזרם היוצא לים.  MEGימוחזר על האסדה. כמות קטנה של 

  חנקן דחוסהזרמה ומילוי ב אמצעותבייבוש . 

ות ומילוי בנוזלי בקרה יכללו בדיק( Umbilical)בקרה ה קו שלההרצה ההרצה ו-פעולות קדם

ייעודי. תהליך הבדיקות בעזרת כלי שיט אסדה הקרוב למקצה הקו יבוצעו בדיקות ה ואיחסון. 

 MacDermid Oceanicשימוש בנוזלים ייעודיים, לדוגמא:ייעשה  דומה לזה שייערך בצנרת אולם

HW540  ו- MacDermid Oceanic SST5007.  .בגמר ההרצה נוזלים אלו יוזרמו לים באזור השדה 

 

  .3.3.1מופיע בסעיף צפויות לים ההזרמות פירוט כמותי של ה

  . 6.15פירוט נוסף אודות תכנית בדיקות הצנרת וקדם ההרצה מופיע בנספח 

 

 5-ו 3תיאור הקמת צנרת  

 צנרתהנחת  

 

 צנרת ה התקנת

)מקטע  6וקו צנרת קונדנסט מיוצב בקוטר "( #3)מקטע צנרת  32בקוטר "גז מטופל צנרת קו 

יחובר כל קו למגוף ניתוק.  . בסמוך לקרקעיתהאסדה לעבר קרקעית היםיירדו מן ( #5צנרת 

ללא עיגון או בתוואי אופקי תמשיך הצנרת לאחר מכן חוזר. -בנוסף, על צנרת הגז יותקן אל
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תוטמן הצנרת מטר  60החל מעומק מים של  .מטר 60קרקעית הים עד לעומק של  ל גביחפירה ע

מנקודה מ' בהתאם להוראות התמ"א.  1.2עומק ההטמנה הוא . 'מ 10של  מיםעומק ותמשיך עד ל

 מושבאזור בריכות הדגים של זו יתבצע קידוח אופקי לצורך חציית החוף ועד לנקודת הנחיתה ב

 .דור

להוריד בכדי ( tensioners)הצנרת תיתמך בעזרת מותחנים , בעת תהליך הריתוך על גבי הסיפון

י חבקים על "ע( 32)"תיקשר אל צנרת הגז ( 6)"צנרת הקונדנסט . את העומס מהצנרת והחיבורים

  (."piggyback")זמנית -מנת לאפשר הנחה בו

, תוך כדי תנועה של כלי דינמי לאיכון DPהמצויד במערכת כלי שיט  באמצעותתונח  צנרתה

הצנרת  .תחילה על גבי קרקעית הים ולאחר מכן בתעלה חפורה, לאורך התוואי המתוכנןהשיט 

. תורכב על גבי הסיפון וניתן לשלוט כל עת על אורך הצינור הנבנה והמונח על פי התכנון והצורך

בקרבת האסדה ירותכו אוגנים בכדי לאפשר חיבור למכלולי  למקטעים שיורכבו על גבי הסיפון

 .המגופים

 

 

 }*{ #5ו  #3חתך הטמנת צנרת  : 2.11Bתרשים 
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 עבודות ריתוך צנרת על גבי הסיפון  :2.12תרשים 

 

 על גבי הסיפוןלהרכבת צנרת  (Tensioners)מותחנים ריתוך הצנרת ו :2.13תרשים 
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 (Piggybacking)קוטר גדול ל צנרת באקוטר קטן צנרת ב קשירת  :2.14תרשים 

 

 

 כבל התקשורת  תקנתה

תקשורת ימי אשר יונח במקביל התקשורת בין האסדה למערך היבשתי תתבצע באמצעות כבל 

 . ובסמוך לצנרת הגז הטבעי

סיבים  48-הכבל יורכב מ. שנה 30מ והוא יתוכנן לאורך חיים של "ק 11.5-אורך הכבל יהיה כ

 Corning SMF-28הסיב האופטי יהיה מסוג (. Buffer tubes)אופטיים בשני צינורות חיץ נפרדים 

ULL single-mode. 

במקטע חציית החוף יוכנס כבל התקשורת . CVS-מאתר ה, יל ביבשהפעילות הנחת הכבל תתח

יחד עם אגד , אשר יותקן בתוך השרוול המשמש לחציית החוף 6"לתוך שרוול פלדה בקוטר 

 . צינורות הגז והקונדנסט

יונח הכבל במקביל ומצפון לאגד , מטר 10-בעומק מים של כ, עם היציאה משרוול חציית החוף

הכבל יונח . מטר 10-המרחק בין כבל התקשורת לבין אגד הצנרת יהיה כ. טצנרת הגז והקונדנס

שם הוא יוכנס אל תוך שרוול , עד הגיעו לאסדה ,מטר 0.75לפחות בעומק של בתוך הקרקעית 

  .העולה אנכית אל האסדה 12"בקוטר 
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מטר לא טמונים בכדי לאפשר את משיכתו  200-יושארו כ, בסמוך לאסדה, בתום הטמנת הכבל

 .העתידית של הכבל אל עבר האסדה לאחר הקמתה

תבוצע בשיטת חריש , מנקודת היציאה של שרוול הקידוח ועד לאסדה, הנחת הכבל במקטע זה

  (.light duty MSV)ובאמצעות ספינה ייעודית קלה , כפי שמוצג בתרשים להלן(, subsea plow)ימי 

 

 

 ת הים של הנחת כבל תקשורת בקרקעי הדמייה : 2.14Aתרשים 

 

 

 מגופי ניתוק  תקנתה

ן ובסיוע באמצעות עגור מכלי שיט ייעודיה. הם יותקנו באזור האסדברו לצנרת ויח מגופי ניתוק

החיבור בין הצנרת . רוחב' מ x 8אורך ' מ 12שטחו של כל סקיד מגופי ניתוק הוא כ של צוללנים. 

ייעשה בעזרת מקטעי , ים לאסדהאשר עולובין מבנה המגופים לצינורות אנכיים , למבנה המגופים

בקצוות החלקים המקשרים יורכבו אוגנים . צרו מראש במפעלויאשר  (Spools)צנרת קשיחים 

כ יותקנו "סה. המאפשרים את חיבורם למערכי המגופים בצד האחד ולמערכת הצנרת בצד השני

ניתן לראות  תרשים להלןב. 6"ושני צינורות מקשרים בקוטר  32"שני צינורות מקשרים בקוטר 

 .בצורה סכמתית את חיבורי הצנרת למגופי הניתוק ומהם לאסדה

לצורך חיבורו , בעזרת כננת אשר תוריד אותו למיקום הנכוןמהסיפון הקצה של הצנרת יונח 

 . למגופי הניתוק באזור האסדה
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 }*{ ומגופים באזור אסדת ההפקה, סכמת צנרת אספקת גז: 2.15תרשים 

 

 

 שלבי ההתקנה 

ר ישמש למילוי מקטע הקרוב לחוף, כאשר חלק מהחומהשלבי העבודה יכללו חפירה ביניקה של 

 S-layבשיטת  תונח . הצנרתובכפוף להיתר הטלה טלההקרקעית באתר החוזר וחלקו יפוזר על 

מר סלעים ומקטע נוסף ימולא בחושברי לאחר מכן, מקטע מהתעלה יכוסה בגבי הקרקעית.  על

 חפור. 

 

 הבאים, כפי שמוצג בתרשים להלן. ניתן לחלק למקטעים  #5-ו #3את תוואי צנרת 

  בו הצנרת תונח על הקרקעית', מ 60מקטע מהאסדה ועד עומק מים. 

  שברי ותכוסה בבו הצנרת תונח בתעלה ', מ 20ועד עומק מים  מ' 60מקטע מעומק מים

 .סלעים

 הצנרת תונח בתעלה ותכוסה באמצעות בו , מ' 10ועד עומק מים  מ' 20ק מים מקטע מעומ

 החומר החפור. של מילוי חוזר 

  בטכנולוגיית , חציית אזור החוף על ידי קידוחמקטעDirect Pipe Drilling. 
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 החוףהצנרת מהאסדה ועד מקטעי תרשים : 2.16תרשים 

 

 אופן חפירת התעלה 

 - מחפר יניקה נגרר בעזרתתבוצע ( Trenching)חפירת התעלה  ,ההטמנה של הצנרת בקטעי

TSHD (Trailer Suction Hopper Dredge .) טכנולוגיה זו תמזער את היווצרות העכירות בשלב

שייט  ליבתרשים להלן מוצג כהחפירה באמצעות יניקת החומש שנחפר ישירות אל כלי השיט. 

 . (TSHD)המשמש לחפירת התעלה אופייני 

 

 

 מחפר יניקה נגרר  – TSHDכלי שיט מסוג  :2.17תרשים 
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החפירה תבוצע בקרקע חולית ובקרקע חרסיתית. בסקר האסטרטגי הסביבתי של משרד 

מ'. אולם ע"פ  35-המתוכנן, בעומק מים של כ האנרגיה זוהה אזור של מצע קשה לאורך התוואי

בדיקות מקיפות שנערכו באזור זה ניתן לומר כי אין מצע קשה לאורך התוואי וכי לא תידרש 

 3.1חציבה. פירוט הממצאים המצביעים על כך שאין מצע קשה לאורך התוואי מופיע בפרק 

  .6.10ובנספח 

חלק '. מ 60ותמשיך עד לעומק של ( קעומ' מ 10)החפירה תחל בקצה המקטע הקרוב לחוף 

החומר המיועד למילוי חוזר בתעלה . ישמש למילוי חוזר בתעלה ,ק"מ 50,000 -כ, החפורמהחומר 

-כ, שאר החומר שנחפר מהתעלה. עד להנחת הצנרת בקרקעית היםזמני הטלה יועבר לאתר 

 .2.2.3סעיף אזורי ההטלה מתוארים ב .יפוזר על קרקעית הים באתר קבע, ק"מ 250,000

 

  מילוי התעלה לאחר הנחת הצינור

החומר ייחפר , יתבצע לאחר הנחת הצנרת, מ' 10-20שבעומקי מים של המילוי החוזר במקטע 

 .וימולא בתעלה (TSHD) נגרר מחפר יניקה בשנית בעזרת

שברי באמצעות יהיה  ,חומר החפור המושבהבנוסף למילוי באמצעות , כיסוי קטעי התעלה

מניח בעל צינור אנכי המגיע קרוב לקרקעית ו( (Fallpipe Vessel בעזרת כלי יעודי נחויוש סלעים

 הסלעים מגובה נמוך ובכך נמנעת פגיעה בצינור או בסביבה. שברי את 

ממקור מחצבה ב םמקור, ששברי סלעים מ"ק 150,000-כמות הנדרשת לכיסוי מוערכת בכה

ה נקי היהחומר שיובא י .יה, או קפריסין()מקורות אפשריים: מחצבות בישראל, טורק יבשתי

מניעת אבק מהנחת שברי הסלעים תבוצע במספר פולשים. מינים  ה שלחדירמנוע כדי לב ייבדקו

, שלבים במהלך העבודה: בעת הכנת החומר במחצבה יבוצע סינון וניפוי של החומר הדק החוצה

ובשלב האחסון בנמל  ה,תבוצע שטיפה של האבנים במחצבה לפני הובלת החומר אל מחוצה ל

מ"מ עם  38-100ניתן לבצע התזת מים למניעת הצטברות אבק. שברי הסלעים יהיו בקוטר של כ 

קבע ע"פ שיקולים של מיגון הצינור נ ברי הסלעיםגודלם של שמ"מ.  59-( של כD50קוטר חציוני )

 ועמידות בעומסים הידרודינמיים. 

  .צנרת והתעלה ואופן הכיסוי במקטעים השוניםהטיפוסי של  ניתן לראות חתךבתרשים להלן 
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 ת הצנרת הטמנתעלת מקטעי של כים טיפוסיים חת: 2.18תרשים 

 

מ' ואילו הרוחב העילי משתנה בהתאם לסוג הקרקע בה  7.8-כבתחתית הוא רוחב התעלה 

בתרשים להלן ניתן לראות חתכים שיפועי התעלה. פיו נקבעים -מתבצעת החפירה אשר על

של התעלה בסוגי קרקע שונים. במקטע בו הקרקע חרסיתית יהיה הרוחב העליון של סכמטיים 

 מ'.  22.8-מ' ובמקטע בו הקרקע חולית יהיה הרוחב העליון של התעלה כ 11.55-התעלה כ

נים, כפי שבעומק מים של מ' חתך התעלה ימולא במלואו באב20-30בעומק מים של יובהר כי 

מ' חתך התעלה ימולא במלואו בחול. לאחר השלמת ביצוע עבודות הכיסוי יבוצע מיפוי  10-20

בתימטרי בכדי לוודא כי בעומקים אלו פני השטח לאחר המילוי מצויים במפלס פני השטח 

  הטבעיים.
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 של התעלה ע"פ סוג הקרקע }*{סכמטיים כים חת: 2.18Bתרשים 

 

 

 אזור החוף  תיחצי 

נהור מונחה יטכנולוגיית מ אמצעותעשה בית, מהווה אזור רגיש סביבתיתה, חציית אזור החוף

(direct pipe drilling )טכנולוגיה זו עדיפה מבחינה סביבתית על פני שיטות  .מ"ק 1 -כ לאורך

ובלחצים  קידוח אחרות מאחר שהיא דורשת כמות פחותה של נוזלי קידוח )בוץ קידוח ובנטונייט(

 מתחם ההתארגנות היבשתי תופס פחות שטח. בנוסף ונמוכים יותר, 

 

ראש מקדח המרותך הכוללת TBM (Tunnel Boring Machine ,) מכונת עשה באמצעותיהמנהור י

המצוי סמוך לבריכות הדגים היבשתי אזור ההתארגנות יחל בר ונהיהמ. 56" פלדה בקוטרלשרוול 

תיים של מתחם ההתארגנות היבשתי נבחנו במסגרת תנ"ס )ההיבטים הסביב דור מושבשל 
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וההנחיות הרלוונטיות לעבודות  לתוכנית זו 6.13מצורף כנספח  1; תנ"ס יבשתי  3, פרק #1יבשתי 

הקרקע את -בתת (. המנהרה תחצהשל מסמך זה 5-ו 4נשוא תנ"ס זו משולבות אף בפרקים 

מ'. המינהור  120רצועת החוף החולי של רצועת החוף כך שלא יהיה צורך לבצע עבודות בתחום 

 של בעומק מים סתייםמ' מתחת לקרקעית, וי 25-ימשך מתחת לקרקעית הים, בעומק של עד כ

 כלי שיטפונה באמצעות ראש הקידוח יתנותק מהשרוול ו TBMבקצה המנהרה מכונת ה '. מ 10-כ

 .  המצויד בעגורן

 

ם בשילוב של בנטונייט. סה"כ יידרשו לביצוע המבוסס על מינוזל קידוח לפעולת המינהור נחוץ 

כמות בוץ הקידוח טון של בנטונייט אשר ימוחזר ברובו.  45מ"ק של מים וכ  1,000העבודות כ 

ו מ"ק, ייאספ 1,975פרו, בכמות של כ מ"ק. חומרי הקרקע שנח 500שיסולק בגמר העבודה היא כ 

 באתר ההתארגנות היבשתי ויסולקו לאתר מוסדר. 

 

 החופיתחתך מסלול הצנרת בקידוח החצייה  :2.19ם תרשי

 

 

 יניים. שלבי ביצוע הקידוח ותרשימים אופ להלן תיאור

 

 עבודות הכנה  .א

תחנת ההגפה החופית היבשתי המיועד לבמתחם  יישור השטחחלו לאחר סיום עבודות העבודות י

(CVSכמתואר בתנ"ס )  קבלת השטח  בעיקר: עבודות ההכנה כוללות .2.3.2, פרק 1#יבשתי

 הבאת ציוד הקידוח לשטחמיושר ומהודק, הקמת תשתיות לביסוס מכונת הקידוח ופיר הכניסה, 

פירוט הכנת אזורי אחסון לחומר החפור ולמים המשמשים להכנת נוזלי הקידוח. , ומיקומו באתר
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פריסה עקרונית של הציוד מצורפת . 2.2.3פרק בראה  שיימצא בשטח ההתארגנות החופיהציוד 

 . #5ו  #3לבקשה להיתר בנייה של צנרת 

 

  השרוולייצור  .ב

מקטעי צנרת  .בצע הכנה מוקדמת של מקטעי השרוולתתהיבשתי באזור אתר ההתארגנות 

הכנת כל  .יונחו על גבי גלגלות בסמיכות לנקודת הכניסה לקידוח )מיתרי השרוול( מרותכים

המקצועי דורשת ריתוך מקטעי השרוול האחד לשני ובדיקת הריתוכים על ידי צוות הפיקוח  מיתר

  .ובהתאם לתקנים

 

 ביצוע המינהור  .ג

 המכונה. פעולה זו מתחילה בריתוך מקטעי השרוול למכונת הקידוח והכנסתם לפיר הקידוח

סיכוך  לצורך, חנוזלי קידוח לראש הקידו תוך כדי הזרקתדוחקת את חלקי השרוול לתוך הקדח 

תוך הקדח אל אתר בצינורות ומפונה מ ניתחומר חפור מוזרם אחור, במקביל. הקרקע הנחפרת

לקראת . נעשה שימוש בנוזלי קידוח במערכת סגורה Direct Pipeבטכנולוגיית  .ההתארגנות

 ,בנוסף. ההגעה למוצא הקידוח מסמיכים את נוזלי הקידוח כדי למנוע זליגה מאזור ראש הקידוח

משאבות ההזנה נעצרות ומפסיקות את הזרמת נוזלי הקידוח , בזמן ביצוע היציאה לקרקע הימית

אל  ה של ראש הקידוח ממוצא המנהרהתתבצע הנפבהגעה לקצה תוואי הקידוח, . TBMלכיוון ה 

, לקראת החזרת האתר כלי שיט. באתר היבשתי יפונה הציוד אשר שימש לביצוע המינהור

 .4.6, פרק #1וראות תנ"ס יבשתי לקדמותו כמתחייב מה

 

 השחלת הצנרת בשרוול .ד

מצדו האחד יחובר (. Pull-in cable)השחלת הצנרת לשרוול הפלדה תתבצע בעזרת כבל משיכה 

כבל המשיכה יעבור דרך שרוול נקודת הכניסה היבשתית. סמוך לבהכבל לכננת הממוקמת 

השיט המשמש ל גבי סיפון כלי הפלדה לכיוון הים ויחובר למקטע הצנרת הראשון שיימצא ע

כבל המשיכה יחובר לצנרת . מקם בקירבת נקודת המוצא של השרוולתאשר י להנחת הצנרת

ולכיוון השרוול  תוךהצנרת להכננת תמשוך את ו )צינור גז וצינור קונדנסט המחוברים זה לזה(

לאחר י השיט. היבשה. במקביל לפעולת המשיכה, ימשיך ייצור מקטעי צנרת נוספים על סיפון כל

, י כך תעגן את הצנרת"הכננת תוחזק תחת לחץ קבוע וע, יבשההצנרת למיקום הרצוי ב הגעת
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תוך , עד לאסדהומ'  10מעומק מים של זאת בכדי לאפשר המשך הנחה של הצנרת בתעלה  

 . כדי תנועת כלי השיט מערבה

 

 

 

 של הקידוח ביבשה כניסהבור דוגמא ל :2.20תרשים 

 

 

file://///tahal-dfs/project/Tami-Division/Gas/617026-Noble-Leviathan Connect/100-EMMP/תנס/תנס ימי 2/פרק ההקמה/דוח/לאחר בקרת לקוח/תמונות/אתר יציאה/1.jpg
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 הכנסתה לשרוולקראת הנפת צנרת לדוגמא ל :2.21תרשים 

 

 

 במינהור  לחציית החוף TBMמכונת  :2.22תרשים 

 

file://///tahal-dfs/project/Tami-Division/Gas/617026-Noble-Leviathan Connect/100-EMMP/תנס/תנס ימי 2/פרק ההקמה/דוח/לאחר בקרת לקוח/תמונות/אתר יציאה/4.jpg
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 הקדח אל תוך צינורות  דחיקתדוגמא ל  :2.23תרשים 

 

 חציית כבל תקשורת  

כבל התקשורת מונח במקביל לחוף . רבתוואי הצנרת עובר כבל תקשורת של חברת פרטנ

לפני מ'.  75-ק"מ. תוואי הצנרת חוצה את כבל התקשורת בעומק מים של כ 7-במרחק של כ

לאחר הנחת . קצותיו יאובטחו בציפה ויפונו לצורך הנחת הצנרת, רת הכבל ייחתךהצנאגד הנחת 

בעלי  ל ידיע בוצעתעבודה זו . הצנרתאגד קצות הכבל יאוחו והכבל יונח על גבי , הצנרת

 .התשתית

 

 בתרשים להלן ניתן לראות את מפת מיקום החצייה ואת פרט החצייה.
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 }*{ #5ו  3צנרת  –תקשורת מיקום ופרט חציית כבל  : 2.23Bתרשים 
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   אבטחת איכות 

ומטרתה לוודא את תקינות  איכות הינה חלק מובנה וחשוב בתהליך הנחת הצנרתאבטחת 

הצינור  הנחת, ככלל. העבודה כך שלא תתאפשרנה דליפותושלמות הצנרת ועמידותה בתנאי 

 :בארבעה שלבים עיקרייםת תבצעמ

 . ספינהה גבי להצינורות לכדי קו צנרת עחלקי ריתוך  (1

 .תוואיבה למיקום הנכון ספינשיוט ה (2

 .ה ליםספינהורדת קו הצנרת מה (3

 .  הנחת קו הצנרת בקרקעית הים (4

 

מתבצעת בקרה המבטיחה את ייצור קו הצנרת על פי התקנים  אחד מהשלבים הנ"לבכל 

בדיקת עמידת קו הצנרת בתקנים המחייבים . הרלוונטיים ואת התקנת הצנרת על פי התכנון

 :וללת את השלבים הבאיםכ

עם קליטת  ,מדיםילמפרט מבחינת מאפייני החומר והמ ותבדיקת התאמה של הצינור .א

 .האספקה ספינתהצינורות מ

 .של כל צינור מספרו הסידורי ומועד כניסתו לתהליךרישום  .ב

 . לאחר וידוא הצמידותצנרת שכבר רותךהצינור חדש לקו בדיקת רמת ההצמדה של  .ג

 .מתחיל תהליך הריתוךבין שני הצינורות 

או בדיקה /באמצעות צילום רנטגן ו ,(NDT)ת אל הרס ובשיט הריתוךבדיקת  .ד

 .התקני בהתאם למפרט, אולטראסונית

 לצינור. ת העטיפה וצמדיובדיקת ה עטיפת אזור הריתוך .ה

 

קומה יאל מ שנקבע מראשתוואי העל פי  ספינהמתקדמת ה, והעטיפה הריתוךאישור לאחר 

התהליך על גבי הסיפון ממשיך . תוך כדי התנועה מורדת הצנרת אל הים. ואיהחדש בהמשך התו

מקצועי ותיעוד של כל פיקוח  כולו יבוצע תחתהתהליך . עם חיבור הצינור הבא לקו המותקן

 .פעולה בהשוואה לתקנים המחייבים

על  קוהלאחר הנחת . תוכנןהמאל המיקום   GPSתעזרב עשהיתהים אל קרקעית  הקוהורדת 

הצינור,  את שלמות ם הצנרת,על מנת לוודא את מיקו( ROV)כלי שיט אוטונומי הים ישוגר  קעיתקר

   .הפרעות בלתי צפויות על הקרקעיתאת תקינות העטיפה והיעדר 
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  והרצההרצה קדם  

קדם הרצה  - של ניקיון ובדיקת הצנרת פעולות מקדימותהשימוש בצנרת יבוצעו תחילת לפני 

(Pre-Commissioning )והרצה (Commissioning).  ני מקטעי הצנרתעבור ש פעולות רלוונטיותאותן 

 .(5-ו 3)

 #2עקרונות הביצוע ושלבי קדם ההרצה וההרצה במקטע זה דומים לאלו שפורטו עבור צנרת 

 (. 2.2.1.2.3)ראה פרק 

הוא  . ריקון המים יבוצע אףDVSמילוי הקווים יבוצע תוך שילוח מולוך מן האסדה לכיוון ה 

המים בהם ייעשה שימוש בשלב זה הם מי ים אל האסדה.  DVSבאמצעות שילוח מולוך, מן ה 

 מטופלים. במידה ותידרש תוספת מים בחוף )למשל: עבור מיכשור הבדיקה(, תובא מיכלית מים. 

 

בדיקות הלחץ יבוצעו מאוניה שתמוקם בסמוך לאסדה, באמצעות מי ים מטופלים הכוללים 

יוזרמו מי הבדיקה  מוצלחתבדיקה  סיוםלאחר כימיקלי זהב" כפי שצויין לעיל. תוספים מסוג "

 . נקודת ההזרמה תהיה בסמוך לאסדה. לים

ות יבוצע ניקוז וניקיון של הקו באמצעות שילוח מולוך, מכיוון החוף לאסדה.  סיום הבדיקלאחר 

 .אסדההסמוך ל קצה הצנרתמק של מים מטופלים "מ 5680-בשלב הוצאת המים יוזרמו לים כ

 .ות לחץהמים המטופלים יהיו מאותו הרכב כמו המים המשמשים לבדיק

 בטבלה להלן מפורטים תנאי הבדיקה עבור כל אחד ממקטעי הצנרת. 

 .6.15פירוט נוסף אודות תכנית בדיקות הצנרת וקדם ההרצה מופיע בנספח 
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 32"צינור אספקת גז 

 (#3צנרת מקטע )

 6"נסט צינור אספקת קונד

 (#5צנרת מקטע )

 DNV-OS-F101 J ASME B31.4 בדיקהה תקן לביצוע

 Bar 100 Bar 137.5 הבדיקהלחץ 

 שעות 8 שעות 24 הבדיקהמשך 

 נוזל הבדיקה

, מיקרון 50-מי ים מסוננים ל

בחומר מעכב ומטופלים 

 1000בריכוז של  קורוזיה

ppm לזיהוי צבע חומר בו

 ppm 50דליפות בריכוז של 

, מיקרון 50-ם מסוננים למי י

בחומר מעכב ומטופלים 

 ppm 1000בריכוז של  קורוזיה

לזיהוי דליפות צבע חומר בו

 ppm 50בריכוז של 

 (ק"מ 1-גלון )כ 275 (ק"מ 36-גלון )כ 9500 נוזל הבדיקה נפח 

 5 -ו 3של צנרת ב קדם הרצה בשלמאפייני בדיקה הידרוסטטית  :2.1טבלה 

 

 הציוד המשמש להקמה 

טבלאות להלן מובא פירוט של ב .יידרשו כלים מסוגים שוניםבקרקעית הים לצורך הנחת הצנרת 

כלי השיט תואמים את  .בהתאמה ,5-ו 3וצנרות  2ידרשו לביצוע עבודות הנחת צנרת יכלים שה

 . לעיל ות ההנחה של הצנורות השונים כפי שתוארו בסעיפיםשיט

 

 כמות כלי

 1 דינמי לאיכון DPהמצויד במערכת כלי שיט 

 1 כלי שיט לאספקת צינורות

 1 (OCV) ימי-תקנת ציוד תתכלי לשיט ייעודי לה

 1 (MSV) לתמיכה בהתקנת הצנרתכלי שיט 

 1 כלי שיט בכוננות

 2 כלי שיט לאספקה

 1 מסוק 

 1-2 (ROV)כלי לא מאויש לביצוע עבודות מתחת למים 

 1 הבקרה קולהנחת , Reel layמתקן 

 2לעבודות הנחת צנרת  עיקרייםכלים  :2.2טבלה 
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 כמות כלי

 1 דינמי לאיכון DPהמצויד במערכת כלי שיט 

 1 השרוולכננת מעוגנת על החוף למשיכת הצנרת דרך 

 1 לחוףלקידוח תעלת חצייה  TBMמכונת 

   ( Pipe Thruster)דוחק צינורות 

 TSHD 1 מסוג מחפר יניקה נגררכלי שיט ייעודי 

 1 (Fallpipe vessel) סלעיםייעודי לכיסוי הצנרת המוטמנת ב כלי

 1 (OCV) ימי-תקנת ציוד תתלהכלי לשיט ייעודי 

 1 כלי שיט לאספקת צינורות

 1 (MSV) לתמיכה בהתקנת הצנרתכלי שיט 

 2 שיט לאספקהכלי 

 1-2 (ROV)כלי שיט לא מאויש לביצוע עבודות מתחת למים 

 1 מסוק 

 1 כלי שיט בכוננות

 5-ו 3  לעבודות הנחת צנרת עיקרייםכלים  :2.3טבלה 

 

 דרכי גישה ושטחי התארגנות 

ימוקם ככל הנראה במספנות חופי אשר ת תתבצע מאתר התארגנו, אספקה לכלי העבודה בים

אשר יענה על דרישות , י ספק חיצוני מתאים"חומרים וציוד שאינם זמינים בישראל יסופקו ע. חיפה

תהיה  במהלך ביצוע העבודות גישה לכלי השיט. של מפרטי הציוד האמינות ואיכות האספקה

כלי שיט מספר עה של הצנרת צפויה תנו התקנתתקופת  במהלך. ת מסוק או אנייהאמצעוב

 כדלקמן: סביבה הימית ינקטו אמצעי זהירותלמזער את הסיכונים לעל מנת . העבודות זוריבא

 המצויד במערכת כלי שיט באמצעות , כפי שתואר לעיל, תונח הצנרתDP ביצוע  .דינמי לאיכון

  .בקרקעית היםבהתאם ימנע את הפגיעה בשיטה זו יוריד את הצורך בעיגון ו

 לא אזור זה ל. סביב העבודות המבוצעות מטר 500מוגבל לגישה ברדיוס של ור יוגדר אז

  .כלי שיט ללא אישורתתאפשר כניסת 
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  בדבר נוכחות שלעבודות התחילת ויועבר עדכון טרם  נמל חיפה עםהעבודות ייעשו בתיאום 

  (.Safety zone) המוגבלזור יאוהכלי שיט 

 בתחום ורק ע"י אנשי מקצוע בעלי הכשרה  תקנים הבינלאומייםל ה תתבצע בהתאםהעבוד

 מתאימה. 

  .תופעל תוכנית לתגובה במקרה חירום של דליפת שפך לים 

 

 ימיים הטלהאתרי 

נפח החומר . מוטמן בתעלה שתיחפר בקרקעית הים #5-ו #3חלק מתוואי צנרת , לעיל שצוייןכפי 

 250,000-תעלה וכשל החוזר מילוי לק מתוכו ישמשו "מ 50,000-ככאשר  ,ק"מ 300,000-כשייחפר 

יאוחסן באתר  החומר אשר ישמש למילוי חוזר. , בכפוף להיתר הטלהבאתר קבע בים יפוזרוק "מ

כמות החומר הנדרש למילוי . זמני על קרקעית הים עד אשר ייחפר בשנית ויועבר למילוי התעלה

ע"י  חוזר של התעלה קטנה משמעותית מכמות החומר שנחפר מאחר ששטח התעלה נתפס

הצנרת שתונח בה. אע"פ כן, בכדי להימנע ממחסור בחומר למילוי חוזר, כתוצאה נדידת חול 

, יש להקפיד על משך זמן קצר ככל הניתן בין ביצוע החפירה עקב זרמים הסמוכים לקרקעית

לבין המילוי של התעלה. בנוסף, יש לבדוק את הזרמים באזורי ההטלה והמילוי בכדי לוודא כיסוי 

צפונית ' מ 500-ימצאו כ שני האתריםל התעלה ולהימנע מגרימת עכירות משמעותית. נאות ש

כך שהחומר יפוזר על שטח , קמ"ר 1.5-כהשטח הדרוש עבור אתר הקבע הוא . לתוואי התעלה

ופיע ממיקום מדויק של אתרים אלו . לשינוי משמעותי ברום הקרקעית בכדי להימנע מלגרוםגדול 

הצפויים באזור  ולזרמים פיסיות של הקרקעית-אם למדידות הגיאובהתנבחן בבקשה להיתר ו

אתר ההטלה הזמני ימוקם בסמוך לתעלה המיועדת לכיסוי מחדש ואילו אתר ההטלה . העבודות

הקבוע ימוקם כך שיישמר מרחק מירבי מאיזורי המצע הקשה כפי שזוהו ע"י הסקר האסטרטגי 

ניתן לראות את מיקום בתרשים להלן המים. הסביבתי שנערך ע"י משרד התשתיות, האנרגיה ו

כאשר האתר המזרחי ישמש כאתר זמני לחומר שישמש למילוי חוזר , אתרי האחסון המתוכננים

 .לפיזור יתרת החומר שנחפר בתעלה והאתר המערבי הינו אתר קבע
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  לחומר החפור אתרי  אחסון ימיים  :2.24תרשים 

 

 אתר התארגנות חופי 

שטח דרש להכשיר נ, קרקעי-אל תוך השרוול התת צנרת הגז והקונדנסטלצורך ביצוע משיכת 

ציוד לשטח והיא  הגעתהסדרת השטח תתבצע לפני (. CVS)החופית  ההגפהסמוך לתחנת ב

של מים ובוץ והכנת איזורים לאיגום  תכלול פינוי ויישור האתר והסדרת דרכי גישה למשאיות

)ותנ"ס יבשתי  6086/רשגז/31/חי 1במסגרת בקשה להיתר אזרחי  בוצעהשטח ייעוד מהקידוח. 

, #1בהתאם להוראת תנ"ס יבשתי  אתר העבודה וההתארגנות ישוקם, לאחר סיום העבודות .(#1

 . 4.6פרק 
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 }*{ נות ועבודה חופיאתר התארג  :2.25תרשים 

 

וציוד ייעודי  כלי עבודה, גנרטורים, משרדים ניידים :באופן זמני וותקני החופי באתר ההתארגנות

המשמש לביצוע החצייה החופית. להלן פירוט הרכיבים הצפויים להימצא באתר ההתארגנות 

יוד הזמני באתר פריסה עקרונית של הצדוגמא של . ותרשימים של ציוד אופייני לעבודות מסוג זה

המיקום המדויק של כל רכיבי הציוד יוצג כחלק מתכנון שטח . בתרשים לעילההתארגנות מובאת 

  .#5-ו #3ההתארגנות, בתשריט הבקשות להיתר בנייה של צנרת 

 דוחק צינורותPipe thruster  - השרוול.  יפה או משיכה בצירבעל יכולת יישום כח דח 

  מכולת בקרהcontrol container – משאבות תערובות בוץ קידוח  של ניטורתשמש לSlurry ,

 .הצנרת בזמן ביצוע הקידוחמיקום מערכת זיהוי ובקרה של וכן כ
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 בתכנון  .הציוד באתר ההתארגנותלמכולת הבקרה ולשאר  הגנרטור יספק חשמל -גנרטור

יש לבחון הזזה של שטח ההתארגנות, כפי שיוצג בבקשה להיתר בנייה, יש להתייחס 

 גנרטור מזרחה ככל הניתן. ה

 הפרדה של לישמש בור לפינוי בוץ הקידוח והרבת יימוקם בק -להפרדת בוץ הקידוח  ציוד

, כולל בין היתר: מיכל השהייה להפרדת מוצקים )מאפשר מיחזור המוצקים מנוזלי הקידוח

 (Mud mixing Unitבמים ותוספים ) בנטונייט מיהוללמיכל ;  של הבוץ בתהליך הקידוח(

( slurryמשאבות הזנה של בוץ );  חומר סיכה לקדחמתאים לשימוש כהפקת בוץ המיועד ל

;  לפינוי שאריות של נוזלי הקידוח ( המשמשspoil pit) קידוחבור לפינוי בוץ ושל בנטונייט ; 

הרכיבים היבשים והכנת הבנטונייט לכניסתו שישמשו לערבוב  משאבת מים ובריכת מים

 .לקדח

  כלי עבודהו , חלקי מכונותאזור לאיחסון ציוד רזרבי -אזור איחסון . 

 באזור שמור ובטוח לצורך ריתוך ובדיקה של חלקי הצינור  - ציוד ריתוך ובדיקות אל הרס

 . בקרבת נקודת הקידוח

 חניה לעובדים ואזור למכולות עבור משרדים זמניים -אזור חניה ומשרדים. 

 

 

 Pipe thruster דוחק צינורות :2.26תרשים 
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 control containerמכולת בקרה  :2.27תרשים 

 

 

 

 

 Mud mixing Unitהבנטונייט  מיהולמיכל  :2.28תרשים 
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 , פירוק ופינויגמר ביצוע 

נו. אתר ההתארגנות בחוף יפונה, , כלי השיט וציוד ההקמה שתואר לעיל יפוהתקנת הצנרתגמר ב

 שטח עליו הוקם. יבוצע שיקום נופי של הו

, ריקון הצנרת מגז וקונדנסט :להלןהפעולות תבוצענה . של המאגר,עם סיום תקופת ההפקה 

 .ות הקוויםסגירה ואיטום של קצ, קרקעית היםהמתקנים הנחים על  סרתה, הצנרת יון קוויניק

באופן שימזער  יםקרקעית הב הריקה והנקייה, קיימת מחד חלופה של השארתהצנרת בנוגע ל

 את ההפרעה לסביבה הימית ומאידך חלופה של פירוק הצנרת. 

מפורטות תכניות , שנה 30מכיוון שההפקה מתוכננת לתקופה של בהתאם לתנאי שטר החזקה, ו

, עם הידלדלות המאגר, ותוגשנה בשלב מאוחר יותר תיערכנה ת הקווים בגמר ההפקהלהשבת

, כל הפעולות הכרוכות בכך ייעשו בהתאם להנחיות והסטנדרטים הרלוונטיים ,עם זאת. לאישור

  .ניתןה ככלתוך מחויבות להפחית את ההשפעה על הסביבה הימית 

וק ופינוי או נטישה של הצנרת. למשרד כאמור לעיל, בתום השימוש בצנרת תוגש תכנית לפיר

להגנת הסביבה תוגש חוות דעת סביבתית המציגה את החלופות לפירוק או נטישה ואת 

ההשפעות הסביבתיות הצפויות בכל חלופה. חוות הדעת תכלול תיאור מצב עדכני של הצנרת 

ה צו נטישה, המלוסביבתה, כולל מיפוי בתימטרי עדכני וסקר ויזואלי, השוואת חלופות לפירוק א

על חלופה נבחרת והצעה לנוהל פירוק או נטישה, כולל לוח זמנים. הנוהל יכלול בין השאר את 

האמצעים שיינקטו למניעת הגעת החומר שהוזרם בצינור לסביבה, הניות לשיקום התוואי במידה 

  ורלוונטי וכן תכנית ניטור למהלך העבודות ולאחריהן.

 

  לביצוע כלליים זמנים לוחות 

 מועדים מדוייקים מותנים במועדי אישור . 2018שני של ן חציית החוף : רבעון ראשון ורבעו

הביצוע נעשה מתוך יודגש כי . וקבלת היתרי הבנייה ובנוסף בזמינות ציוד ואמצעים ייחודיים

אין כל פעילות ברצועת . מתחם ההתארגנות היבשתי שהוא כבר כיום אתר עבודה פעיל

 .החוף

  2-3וצפויה להימשך  2018של  שניתחיל בסוף הרבעון המתוכננת לה:  #2הנחת צנרת 

 חודשים. 

  1-2ולהימשך  2018תחיל בסוף הרבעון השני של מתוכננת לה:  #5-ו #3הנחת צנרת 

 ( לקראת הנחת הצנרת צפויה להימשך ימים ספורים. dredging. פעילות החפירה )חודשים
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 2018 במחצית השנייה שלה להתבצע הנחת כבל התקשורת בין האסדה לחוף צפוי . 

 2019ההרצה של מקטעי הצנרת מתוכננת להתבצע במחצית השנייה של הבדיקות ו . 

זמינות כלי השייט מועדי קבלת ההיתרים, להמועדים לעיל עשויים להשתנות בהתאם ל
 .וכן ע"פ תנאי הים בעת ביצוע העבודות ולהתקדמות הפרוייקט

 

 

 הצנרת של  התפעול בזמן תילוהפעתאור  

  2תפעול ותחזוקה של צנרת 

בזמן התפעול נדרש לוודא את תקינות הצנרת ולעקוב אחר מצבה הפיזי והפרמטרים התהליכיים 

של הזרימה בצנרת, זאת בכדי לזהות מראש תרחיש של כשל עקב בלאי או תקלה ובכך למנוע 

  :בזמן תפעול הצנרת ליפותלצורך כך ינקטו האמצעים הבאים לאיתור דפגיעה בסביבה הימית. 

 ניטור רציף של לחץ וספיקה באסדת ההפקה. 

 ניטור רציף של קצב שאיבת ה MEG ומלאי הMEG. 

 ניטור רציף של צריכת כימיקלים. 

 בעזרת , ביצוע סקרים חזותייםROVע"פ הצורך ,. 

 5-ו 3תפעול ותחזוקה של צנרת 

של  הספיקהלחץ וה ידה רציפה שלשל הזרימה התקינה בצנרת, תבוצע מדלצרכי בקרה וניטור 

   .באסדת ההפקה ובשוחת המגופים בחוף הגז והקונדנסט

 . על מנת לאתר סימנים לדליפות ונזקים בצנרת מעת לעתלאורך הצינור יתבצע  ויזואליסקר 

תפקיד המשלחים ניקיון הצנרות ממשקעים לא רצויים . לוךומ בקצוות הצנרת יותקנו משלחי

תדירות ביצוע הליך זה . זורים שנפגעו מקורוזיהיא וזיהוינזקים בצנרת או ים עיוות זיהוי, בצנרת

יש לציין שתהליך זה אינו חלק מהליך התפעול הרגיל של הצנרת . ייקבע על פי צורך תפעולי

  .הימית
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 בהקמה ובתפעול על הסביבההשפעות  הערכת 

    ימיים טבעערכי   

תוואי הצנרת. הימיים בסביבות ייחס לבתי הגידול זה מספק מידע ספציפי ורלוונטי המת סעיף

 Leviathan Field Backgroundנלקח מתוך סקר ניטור הרקע של שדה לוויתן )זה מידע ספציפי 

Monitoring Survey אשר בוצע על ידי חברת )CSA (2015.)  הקיים בנוסף, נערכה סקירה של הידע

אם לבקשת המשרד להגנת הסביבה שלא עבודות, בהתבהתייחס לאוכלוסיות הימיות באזור ה

 לתנ"ס זו.  6.8הסתפק בתוצאות הניטור שבוצע באזור. סקר הספרות מצורף כנספח 

סעיף זה מציג מידע ספציפי וממוקד אודות בתי הגידול השוכנים באזור תוואי הצנרת. המידע 

רכיב המים  –המוצג ביחס לאתרים ספציפיים נלקח מסקר הניטור המקדים לפיתוח שדה לווייתן 

, גרפיים-סקר הניטור כולל נתונים וידאוCSA (2015 .)י חברת "שהתבצע ע( סקר ניטור)הרדודים 

, אינפאונה ומים מתוואי קו הצינור המוצע, וכן דגימות של סדימנטים, פרופילים של עמודות מים

הסקר  מטרת. מגבולות המים הטריטוריאליים של ישראל ועד למערך הכניסה לחוף באזור דור

הייתה לתעד את תנאי הסביבה לאורך תוואי הצינור בתחום המים הטריטוריאליים של ישראל 

תחנות הדיגום מוקמו בחלקן לאורך התוואי ובחלקן בסביבתו הקרובה ויש . טרם עבודות הפיתוח

להניח כי התוצאות מייצגות את התוואי כולו לאור אופיו ההומוגני של האיזור. טרם תחילת 

נאספו נתוני וידיאו לצורך אפיון כללי של צפוי כי יבוצעו דיגומים נוספים באיזור. בנוסף,  העבודות

שלושה חתכי רוחב נסקרו . ביוטיות ואוכלוסיות שוכני הקרקעית-האוכלוסיות האפי, הקרקעית

כאשר החתך האמצעי ממוקם לאורך תוואי הצנרת , האחד מן השני' מ 50מקבילים במרחק של 

ימי הנשלט -מתחת לפני הים בעזרת רכב תת' מ 220-7בעומק של  ה נעשתההסקיר .המוצע

עד מערך הכניסה לחוף נסקר על ידי צוללנים ' מ 7קטע התוואי מעומק של (. ROV) מרחוק

בעזרת מצלמות וידיאו וסטילס ידניות לצורך אפיון בית הגידול ותיאור בתי הגידול הסלעיים 

 . הקיימים לאורך התוואי( כורכר)

באיזורים פרופיל הסביבה הימית, לאיפיון  CSAתרשימים להלן מוצג תחום הניטור שבוצע ע"י ב

 . , באמצעות תחנות דיגום וסקר וידיאובהם תבוצע התקנת הצנרת
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 באיזור העבודות  של הסקר הימיתחנות הדיגום  :3.1תרשים 
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 של הסקר הימי באיזור העבודות חתכי צילום הוידיאו  :3.2תרשים 

 

 בתי גידול בקרקעית הים  

סדימנטים מורכבים ה. תאפיין בקרקעית רכה וחלקהמ ים התיכון המזרחיאגן ה אזור זה של

מאוכלוסיות  יםמורכב ההחיים בקרקעית הרכ(. כפי שיפורט בהמשך) ןוטי חרסיתמ עיקרב

 (.פאונה-אפי) השטחפני ועל ( אינפאונה)סדימנטים הבתוך  הנמצאותח "צמחים ובע

 ,צינורשנסקרו בתוואי ההווידאו  קטעיבשלושת  היםקרקעית (, CSA, 2015)במהלך סקר הניטור 

 בוץמורכבים מ הסדימנטים. והתאפיינה ברמה גבוהה של פעילות ביוגניתיחסית הייתה שטוחה 

 שבו', מ 35-עומק של כעד של ישראל  יםהטריטוריאליהמים מגבול  חרסית/טין/מסווג כחולהרך 

 . ילחולהסדימנט מתחלף  הרכב
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-מ בעומק הנמוךצינור הלאורך תוואי במהלך הסקר נצפה בית גידול בקרקעית סלעית רדודה 

או ( סלעיים)ים נצפו מצעים קשלא . במהלך הסקר ןי צולל"גודלו ומיקומו נקבעו ע .'מ 10

ממצאים אלה מתייחסים '. מ 10העולה על בעומק אוכלוסיות שוכנות קרקעית סלעית כלשהן 

בעומק מים אזור המצע הקשה כפי שהוגדר בסקר האסטרטגי גם למקטע בתוואי הצינור אשר 

בעומק של ישנו מעבר מקרקעית בוצית רכה לקרקעית חולית מ'. בקטע זה של התוואי  35-של כ

, עם זאתיחד . , כפי שניתן לראות בתרשימים להלן הלקוחים מתוך סקר הוידיאומטר 35 -כ

  .נוכחות מצע קשה לא אותרה בכל אחד משלושת חתכי הוידאו שנסקרו באזור הספציפי הזה

. מטרת 2014בחודש מאי   ROVבתרשים להלן מוצג מיקום חתכי סקירת הוידאו שנעשתה בעזרת 

המצע הקשה הפוטנציאלי בתוואי המוצע של הצינור כפי שהוגדר הסקר הייתה לאתר את אזור 

בסקר שנערך ע"י חיא"ל ומופיע בסקר האסטרטגי הסביבתי של משרד האנרגיה. שלושת חתכי 

מטר ממזרח למערב בעומקים של  500הוידאו חצו את האזור שבו עשוי להיות מצע קשה לאורך 

  ק"מ מהחוף. 3מטרים ובמרחק של  30-36

 

 

 }*{מיקום חתכי סקירת וידיאו ביחס למצע קשה פוטנציאלי ולתוואי הצנרת  : 3.2A םתרשי
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מצאי הסקר העלו שאין באזור מצע קשה ואין בו נוכחות של אוכלוסיות המאפיינות מצע קשה. מ

לאורך שלושת חתכי הוידאו קרקעית הים הייתה מורכבת בעיקר מבוץ רך בעומקים העולים על 

להלן צילום מטרים ) 35 -(, עם מעבר לחול בעומקים הנמוכים מimage 01להלן צילום מטר ) 35

image 02.  הביוטה שנמצאה כללה שבלולים מהסוג .)Strombus sp (להלן צילוםimage 03  ,)

(. דגים נראו בעיקר לאורך חתך image 04להלן צילום וצברים קטנים של אצות או הידרואידים )

ובדה שחתך וידאו זה נעשה בלילה, בעוד השניים האחרים נעשו הדרומי, כנראה בשל העהוידאו 

זור המצע הקשה אוביחס ל לתוואי הצנרת ביחס הצילומיםמציג את מיקום  3.4תרשים ביום. 

 .האסטרטגי הסביבתישאותר בסקר הפוטנציאלי 

 

 

 
 ( image 01: צילום מתוך סקר הוידיאו ) 3.4A תרשים
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 ( image 02הוידיאו ) : צילום מתוך סקר 3.4B תרשים

 



 

 

5וצנרת  3נרת , צ2צנרת –תכנית ניהול וניטור סביבתי   

 

Doc. 
No. 

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0005 Rev. 0 

 

 

 page 67 of 154 

 

 
 ( image 03: צילום מתוך סקר הוידיאו ) 3.4C תרשים
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 ( image 04: צילום מתוך סקר הוידיאו ) 3.4D תרשים
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 מיקום צילומים מתוך סקר הוידיאו על רקע מצע קשה פוטנציאלי לאורך התוואי : 3.4 תרשים

 

 '(מ 220-500)מהחוף  ביוטה מרוחקת

' מ 200-500הראו כי צורות החיים הדומיננטיות בעומקים של ( CSA, 2015)ר תוצאות סקר הניטו

שלושה מינים של רב זיפיות . מסך כל האינפאונה% 61.5המהוות , היו של תולעים רב זיפיות

(Cossura pygodactylata Dipolydora sp., ,ו-Aricidea [Aedicira] sp. 1 EcoA ) מסך כל % 29.6היוו

. מסך כל האינפאונה% 26.2אשר היוו , צה השנייה בשכיחותה הייתה הרכיכותהקבו. האינפואנה

 . מסך כל האינפאונה% 9.9אשר היווה   .Bivalvia spהמין הדומיננטי מבין הרכיכות היה

 

 '(מ 10-220)ביוטה בקירבה לחוף 

סגרת מב תחזותי וביותר שנצפ ותהנפוצ כי צורות החיים הראו( CSA, 2015)תוצאות סקר הניטור 

, Astropecten bispinosusכוכב הים .(, .Lamellibrachia sp) צינורמושבות תולעי  יוסקר הניטור ה



 

 

5וצנרת  3נרת , צ2צנרת –תכנית ניהול וניטור סביבתי   

 

Doc. 
No. 

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0005 Rev. 0 

 

 

 page 70 of 154 

 

 Alcyoniumהאלמוג הרך , Antedon mediterraneaחבצלת הים , Pennatula rubra הים נוצת

palmatum ,עיקרב צפונ תולעי צינור. אדומות וירוקות כן אצותו, מזוהים בלתי דגים קטנים 

אצות נצפו ', מ 65 -במים הרדודים מ, שנסקרו בכל הקטעים'. מ 50-יותר מ עומק שלבמושבות ב

 בעומק '.מ 120נצפו לעתים בעומקים העולים על אצות אדומות . (.Caulerpa spבעיקר )ירוקות 

וו את הי .Strombus sp חלזונות, מצע הקרקעית מתחלף מבוצי  לחולי שבו, 'מ 34-35ים של 

, ים חשופיות, צורבים, צדפות, ים בין שאר המינים שנצפו נמנים נחשוני. השלטת יההאוכלוסי

, גיטרנים, דיונונים, חלזונות, נזירים סרטנים, תמנונים, ים קיפודי, הידרואידים, ספוגים, זהב מיתרני

 .סרטנים ורכיכות בלתי מזוהות אחרות, ים ארנבות

 '(מ 0-10)מים רדודים 

מורכבת בעיקר קרקעית הים ', מ 10-מ נמוךסמוכים לקו החוף בעומק באזור המים הרדודים ה

בית הגידול של קרקעית הכורכר מימדי (. CSA, 2015)למעט שני מחשופי קרקעית סלעית , מחול

המחשופים הם חלק . מקו החוף' מ 186-כ . בית הגידול ממוקםאורך' מ 166-וכרוחב ' מ 207-הם כ

הקרקעית מורכבת ממצע . חוף של אזור חוף הכרמל המזרחימשתרע לאורך רצועת ההמרכס דור 

קטעים מסוימים . ותפזורת של חצץ' מ 0.5-כורכר בטופוגרפיה שטוחה עם הפרשי גובה הנמוכים מ

של המחשופים הסלעיים מורכבים מכורכר בטופוגרפיה שטוחה עד בינונית עם הפרשי גובה של 

במבנה בלתי אחיד הכולל ערוצי חול רבים  בית הגידול מתאפיין, באופן כללי'. מ 0.5-1.5

, הגורם המרכזי בעיצוב סביבה זו הוא השחיקה. הקוטעים לסירוגין את רצף הקרקעית הסלעית

מצילומי לוויין ניתן . כאשר מעת לעת החול מכסה וחושף חלקים שונים של הקרקעית הסלעית

לא חל שינוי ניכר בצורתו  CSAע"י סקר הניטור  ועד למועד ביצוע 2005להתרשם כי בין שנת 

לאורך תקופה זו ניכרה תנועה ערה של שולי המבנה לכיוון , עם זאת. הכללית של רכס הכורכר

 .החוף בייחוד בצדו התחתון של הקטע הדרומי של השונית

בית הגידול של קרקעית הכורכר נשלט על ידי אצות והתאפיין , בעת עריכת הסקרע"פ התצפיות 

, אצות חומות, בית הגידול הסלעי היה מאוכלס בעיקר על ידי אצות חוטיות. לבמגוון אפיביוטי ד

וכן מגוון של ספוגים צמודי , וצדפות פולשות מים סוף מולים, טוניקטות, מושבות הידרואידים

מסכמת את מגוון המינים שנצפו בבית הגידול של קרקעית הכורכר הסלעית  להלן טבלהה. מצע

 . המחלקה והמין של האורגניזמים, ת ציון המערכהלרבו, במסגרת סקר הניטור

בתוך נקיקים קטנים ובסביבתם נצפו לסירוגין דגים צעירים ממינים . למדי דלמגוון הדגים היה 

הכורכר שנסקר סלע , באופן כללי. שוכני קרקעית כגון דגי גובי וכן דגיגונים ממינים אחרים
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מה שמאפשר בית גידול מוגבל עבור , וניתבינ-מתאפיין במורכבות נמוכה וטופוגרפיה שטוחה

לא מתבצעות '( מ 0-10)יודגש כי בתחום המים הרדודים . אוכלוסיות מינים ימיים נייחים וניידים

, אולם הוא עלול להיות מושפע מפעילויות הקמה המתבצעות החל מעומק עבודות הנחת צנרת

  .מטר ומערבה 10מים של 

 

 

Phylum Class Species 

Rhodophyta Florideophyceae Galaxaura sp. 

Phaeophyta Phaeophyceae Padina pavonica 

Phaeophyta Phaeophyceae Colpomenia sinuosa 

Porifera Demospongiae Spirastrella cuntatrix 

Porifera Demospongiae Chondrosia reniformis 

Porifera Demospongiae Ircinia sp. 

Porifera Demospongiae Crambe sp. 

Porifera Demospongiae Cliona sp. 

Cnidaria Hydrozoa Aglaophenia pluma 

Cnidaria Anthozoa Oculina patagonica* 

Mollusca Gastropoda Hexaplex trunculus 

Mollusca Gastropoda Conomurex persicus 

Mollusca Gastropoda Chromodoris annulata* 

Mollusca Gastropoda Hypselodoris webbi 

Mollusca Bivalvia Spondylus spinosus* 

Mollusca Bivalvia Chama pacifica* 

Mollusca Bivalvia Brachidontes pharaonis* 

Mollusca Cephalopoda Octopus vulgaris 

Bryozoa Gymnolaemata Watersipora subtorquata 

Bryozoa Gymnolaemata Schizoporella errata 

Chordata Ascidiacea Botryllus schlosseri 

Chordata Ascidiacea Phallusia nigra* 

Chordata Actinopterygii Thalassoma pavo 

Chordata Actinopterygii Gobius cruentatus 

 

 סיכום מרכיבי הביוטה שנצפתה בסמוך לחוף  :3.1טבלה 

 

 

  יונקים ימיים  

מבקרים קבועים באגן הים התיכון המזרחי כוללים או ל מיני היונקים הקטנים הנחשבים למקומיים

הגרמפוס (, Delphinus delphus) החוטם-הדולפין המצוי ארוך(, Tursiops truncatus)את הדולפינן 

הסטנלה המפוספסת (, Steno bredanensis)הדולפין תלום השן (, Grampus griseus)האפור 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=368670
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=830
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=830
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=164811
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=164811
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=164811
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=164811
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=164811
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1839
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1839
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=10194
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=10194
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(Stenella coeruleoalba ) והעבשן(Pseudorca crassidens .) באגן המצוייםמיני היונקים הגדולים 

 Balaenoptera)ויתני גוץ לו(, Balaenoptera physalus)הלוונט כוללים לווייתנים מצויים 

acutorostrata )ראש -וראשתנים גדולי(Physeter microcephalus .) מיני היונקים שמסלול נדידתם

וקטלנים ( Megaptera novaeangliae)עובר באגן הים התיכון המזרחי הם לווייתנים גדולי סנפיר 

(Orcinus orca ,) וכן דולפיני הסוסא גיבן(Sousa chinensis )יגרו לאזור דרך תעלת סואץשה .

קיימים מספר מיני יונקים ימיים נוספים שמסלול נדידתם עובר באזורים אחרים של הים התיכון 

 .ואשר נוכחותם טרם תועדה במים מול חופי ישראל

האיגוד מוגדרים על ידי שישה  העבודות,מתוך כלל מיני היונקים הימיים שעשויים לפקוד את אזור 

כלב הים )כמינים בסכנת הכחדה חמורה ( IUCN-ה) ר הטבע ומשאבי הטבעהבינלאומי לשימו

-הלוויתן הצפוני והאובלנה הצפון, לוויתן גדול הסנפיר)או בסכנת הכחדה (, תיכוני-הנזירי הים

, היונקים הימייםמבין (. IUCN, 2014) ראש(-, או כפגיעים )דולפינן מצוי, ראשתן גדול(אטלנטית

פוץ ביותר באזור והיחיד שחי באורח קבע באגן הים התיכון המזרחי הדולפינן המצוי הוא הנ

(Kerem et al., 2012) .בעוד , ראש הם מבקרים באזור-הסנפיר וראשתן גדול-הלוויתן גדול

נחשבים לחולפים בלבד בים התיכון וטרם נצפו מול  אטלנטית-שהלוויתן הצפוני והאובלנה הצפון

 . חופי ישראל

 Scheinin et) עיקריים של דולפיננים מצויים לאורך רצועת החוף הישראליתהו שלושה ריכוזים וז

al,. 2014)ריכוזי הדולפיננים העיקריים ממוקמים באזורים הבאים: . העבודותמדרום לאזור  , כולם

מטר;  30-60מטר;בין חוף אשדוד לחוף פלמחים, בעומקים של  40-50חוף אשקלון, בעומקים של 

מטר. למרות שריכוזי אוכלוסיות אלו נמצאים מדרום  90-120בעומקים של  אזור החוף של נתניה,

, הרי שעומקי המים והשונות המרחבית באזור הצנרת אינם שוללים הופעה העבודותלאזור 

 אקראית של להקות דולפיננים באזור.

נצפה בהתייחס לדולפינן המצוי, שהוא היונק הימי הנפוץ ביותר במימי בחופים בישראל, יצור זה 

 -פרטים. הדולפינן המצוי מהווה כ 80עד  15מול חופי ישראל בלהקות גדולות יחסית המונות 

(. אוכלוסיית הדולפינן 2014מכלל התצפיות של לווייתנאים מול חופי ישראל )הוד הים,  85%

המצוי היא קבועה ויציבה והוא אף מתרבה בחופי ישראל. הלהקות מורכבת מדולפינים בגילאים 

 . שונים

 Wiggins)הדולפינאים הקטנים מתאפיינים בדפוסי קריאות יומיים הקשורים לפעילות של אכילה 

et al., 2013; Goold, 2000; Carlstrom, 2005; Todd et al., 2009 .)Wiggins et al., 2013  זיהו שלושה

יקות בשעות בעיקר שר: סוגים של דפוסי קריאות דולפינים האופייניים לזמנים השונים של היממה
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, היות שנקישות מתקשרות לפעילות אכילה. שריקות ונקישות בערב ובעיקר נקישות בלילה, היום

סביר להניח שבשעה זו הדולפינים אוכלים את הדגים שהם צדים בעודם מתפזרים בעמודת המים 

הקלטות משעות הערב זיהו שריקות בעלות תהודה רחבה יותר ומהירות , כמו כן. בשעות הלילה

מה שמתקשר לכאורה לפעילות לקט , שחיה נמוכה יותר מאשר השריקות שהוקלטו בשעות היום

בקרב  נמצאודפוסי קריאות דומים המצביעים על פעילות לקט . מוגברת עם רדת הלילה

 ,.Todd et al)בסביבת אסדות הגז בים הצפוני  (Harbor porpoise) אוכלוסיות של פוקנה מצויה 

2009 .) 

עלות )שיא הפעילות הקולית נשמע בשעות הדמדומים , מינים של לווייתני מזיפותבקרב מספר 

 Wiggens et al)עם קצב קריאות גבוה יותר בלילה מאשר בשעות היום ( השחר ובין הערביים

. תדירות הקריאות בקרב לווייתני מזיפות נמצא ביחס הפוך לפעילויות לקט, עם זאת. (2005

המתנהלת לעתים קרובות , יעים קריאות רבות בזמן פעילות הצידלווייתני מזיפות אינם משמ

 Baumgartner et al 2008, Baumgartner)מה שמייעל את הציד , בשעות היום בסמוך לקרקעית

2014; Matthews et al 2014 .) תדירות הקריאות בקרב לווייתני מזיפות שאינם משתמשים בתהודה

 . הלווייתנים אינם עסוקים באכילה לצרכי לקט היא גבוהה יותר בשעות בהן

 

ניתן לראות  מסכמת תצפיות של לוייתנאים בחופי הארץ.המופיעה מפה להלן  3.3תרשים ב

שבאופן יחסי, מול חופי דור, נצפה מספר נמוך של לווייתנאים מהמין גרמפוס אפור. מין זה חי 

מדף היבשת וניזון מדיונוני עומק. האזור המיועד להנחת הצנרת תחום דרון במים העמוקים של מ

יחד עם זאת, יש לציין כי זוהי מפת תצפיות  המחיה שלו, אלא בעומקים גדולים הרבה יותר.

אולם אינה מתייחסת לפיזור ולצפיפות במרחב , אקראיות היכולה להצביע על שכיחות יחסית

 הנדון. 

מציג את מפת צפיפות התצפיות של להקות הדולפינן המצוי מול חופי הארץ להלן  3.4תרשים 

. מתוך האיור ניתן ללמוד שלהקות הדולפינן המצוי נצפות בעיקר בחלקו 2011עד  2003בשנים 

זאת, ניתן יחד עם  הדרומי של החוף הישראלי, מחדרה דרומה ולא נצפו להקות מול חופי דור.

  לראות כי מאמץ החיפוש באזור העבודות היה נמוך מאד ולמעשה אין מספיק מידע לגבי האזור.
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-שן, זיפיוס חלול-השמות מלמעלה למטה: ראשתן, גרמפוס אפור, סטנלה פסוסה, סטנו תלום 
הים ביה"ס למדעי  –חרטום, לווייתן מצוי ולווייתן גוץ. )הפקת המפה -חרטום,דולפין מצוי קצר

 אוניברסיטת חיפה(
 )מלבד דולפינן מצוי(. 2003-2011: מפת תצפיות של לווייתנאים בין השנים 3.3תרשים 
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 ט"ג(ר) 2003-2011דולפינן מצוי להקות מפת צפיפות תצפיות ב: 3.4תרשים 
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 צבי ים 

ישנם שלושה מיני צבי ים שנצפו בחופי ישראל, צב ים ירוק, צב ים חום וצב ים גלדי. האחרון אינו 

ידוע כמקנן בחופי ישראל. אתרי הקינון העיקריים של צב הים החום בים התיכון הם חופי יוון, 

בים התיכון הם חופי קפריסין, כרתים, טורקיה ולוב. אתרי הקינון העיקריים של צב הים הירוק 

טורקיה. צב הים החום הוא הנפוץ יותר. חופי ישראל נחשבים לאתרי הטלה בעלי צפיפות קינים 

נמוכה יחסית. בשנים האחרונות נצפית עליה ניכרת במספר הקינים לאורך חופי ישראל )יניב לוי, 

2011 .) 

 

ים. עונת ההטלה של צב הים נקבות צבי הים חוזרות באופן קבוע לאותו חוף כדי להטיל את הביצ

בסוף חודש מאי ונמשכת עד סוף יולי ושל צב הים הירוק מתחילה בסוף חודש החום מתחילה 

ושל צב הים הירוק  139היה  2011יוני ונמשכת עד אמצע אוגוסט. מספר קיני צב הים החום בשנת 

דבר , מקננות קבועות נקבות 10-הקינים הללו נחפרו על ידי פחות מ 25יש לציין כי בסך הכל.  25

 .המדגיש עוד יותר את הצורך להגן על מין זה

 

. החופים של 1993-2011מציג את סיכום הקינים וההטלות של צבי ים לתקופה התרשים להלן 

מתאפיין במרוצת השנים  חוף דורנתניה והשרון הם אלה שבהם נמצא מספר הקינים הרב ביותר. 

(. ניתן לצפות להופעת 10עד  0( ושל איכלוס הקינים )19עד  0במספר נמוך יחסית של קינים )

צבי ים בעונת ההטלה באזור החוף, כאשר עיקר הפעילות הצפויה תהיה בערב ובלילה, שכן 

 הנקבות עולות להטיל את הביצים בלילה.

 

 העוסק ברעש.  3.4פירוט נוסף אודות מנגנוני ההשפעה על צבי ים ויונקים מופיע בפרק 
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  (aבמקטעים של קילומטר אחד 1993-2011ל הקינים בין השנים מספר כ  .(b  אכלוס הקינים
 .המרכז להצלת צבי ים, רשות הטבע והגנים: מקור. לכל מקטע

 קינון צבים לאורך חופי ישראל: 3.5תרשים 
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 איכות מי ים וסדימנט 

דגימות אשר התקבל מבנוגע להרכב הכימי של מי הים והסדימנטים  מידע עבור פרוזדור הצנרת

 (.CSA, 2015) ניטורהנאספו ונותחו בסקר 

 המים איכות 

 איכות המים באזור תחום הפעילות מאופיינת בתכונות הבאות:

  מאוד של נוטריינטים )חומרי הזנה(ריכוזים נמוכים. 

  יונים ולתקנים הרלבנטייםת לקריטרנמוכים מסף הזיהוי ו/או מתחריכוזי מתכות. 

  שמקורם בדלקים ריכוזים של כלל פחמימנים- TPH (Total petroleum hydrocarbons ) וריכוזים

 נמוכיםPAH (Polycyclic aromatic hydrocarbons ) -טבעתיים -רבשל פחמימנים ארומטיים 

 . סף הזיהוימ

  וגדרה על ידי הסוכנות הכפי ש המותרתנמוכים מהרמה המרבית ריכוזי רדיואיזוטופים

 (.USEPAהאמריקנית להגנת הסביבה )

 הידרוגרפיה  

אזור המים העמוקים של אגן הים התיכון המזרחי מתאפיין במליחות גבוהה, עכירות נמוכה, ריכוז 

הטווחים השנתיים עבור מליחות פני השטח נמוך של נוטריינטים ורמות גבוהות של חמצן מומס. 

עד  17°C, ועבור הטמפרטורה הם (PSUיחידות מליחות ) 39.5עד  39.0במזרח הים התיכון הם 

28°C המליחות נותרת קבועה למדי ככל שיורדים לעומק רב יותר, בעוד שהטמפרטורה יורדת .

עמודת המים מחומצנת 17°C (Zodiatis et al., 2001 .)עד  14°Cעם הירידה לעומק עד לטווח של 

מג"ל על פני המים,  4.8 -נעים בדרך כלל מערך של כ . ריכוזי חמצן מומסהיטב לכל אורכה

 4.1מג"ל דרך השכבה המעורבלת העליונה ומתייצבים בהדרגה לרמה של  5.4עולים לרמה של 

 NTU 0.2-(. העכירות נעה מKrom et al., 2005המים עד לקרקעית הים ) תמג"ל עבור יתרת עמוד

 בסמוך לקרקעית. NTU 0.06-על פני המים עד ל

ביותר המתאפיין בעמודות מים בעלות רמת התיכון הוא גוף מים אוליגוטרופי המזרחי הים  אגן

מימית הגבוהה -והשקיפות התת TSS)הרמות הנמוכות של המוצקים המרחפים ) שקיפות גבוהה.

 שפךשל חומר מרחף מתשומות דלות והמים  תבמזרח הים התיכון מיוחסות לפריון נמוך של עמוד

 Krom etפי -עלנט המזרחי מאופיין ברמה נמוכה ביותר של חומרים מזינים. וואגן הלשל נהרות. 

al , נובע משילוב של יחס בנוטריינטים המחסורN:P  יםחיצוני ותנטים ממקורינוטריכל הבגבוה ,

גורמים נוספים  .(Krom et al.,1991 ; Krom et al., 2005) עצמובאגן נמוכות דניטריפיקציה  ורמות
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, חוסר במשקעים וזרימת מים מועטה בנחלי החוףהינם: יינטים באגן הלבנט מחסור בנוטרל

שמירב  משוםזאת , חסימת נהר הנילוס והגעת מים עניים בנוטריינטים ממערב הים התיכון

 .מגיעים מהאוקיאנוס מנוצלים בחלקו המערבי של הים התיכוןההנוטריינטים 

 

 18°C-כבשכבה הקרובה לפני המים עד  20.5°C -כ נע ביןטווח טמפרטורות המים בתוואי הצנרת 

המליחות בכל ארבע תחנות הדיגום נשארה יחסית קבועה רמת . לקרקעיתבשכבה הקרובה 

החמצן  רמות. עם תנודות קטנות שצפויות בבדיקות של מים רדודים, לכל עומק עמודת המים

הקרובה לפני המים בשכבה רוויה  98%ל עם "מג 7.0 -בכל התחנות נעו בטווח שהחל בכהמומס 

 .בסמוך לקרקעיתרוויה  91%ל עם "מג 6.85-כעד ל וירדו בהדרגה עם העלייה בעומק

-בעומק של כ (DCM) עד לעומק הכלורופיל המקסימליעם העומק כ "בדהפלואורסנציה עלתה 

רמות של ) הקרובה לחוףניתן להסביר את רמות הפלואורסנציה הגבוהות בתחנה . מטר 110

העכירות  רמות(. מטר 25)ידי קרבת התחנה לחוף והעומק הרדוד -על( ק"ג למ"מ 0.270עד  0.185

  NTU 0.06בשכבה הקרובה לפני המים ועד NTU 0.2בטווח בין , בכל התחנות ות למדינמוכ נותרו

 . בסמוך לקרקעית

 ימנטהסד איכות 

. (CSA, 2015)תחנות סמוכות לחוף  33-נלקחה דגימת סדימנטים רדודה מ, במסגרת סקר הניטור

כלל פחמימני ]פחמימנים , מתכות(, TOC)פחמן אורגני כללי ,ניתוח הדגימות כלל גודל גרגרים

הרכב הסדימנטים .  PCBs -רדיונוקלידים ו([, PAHs)ופחמימנים ארומטיים פוליציקליים ( TPH)דלק 

וף מטין לאורך קטע המים הרדודים של תוואי קו הצינור התחלף בהדרגה עם ההתקרבות לקו הח

'. מ 50-למצע חולי בעומק של פחות מ' מ 200-500חרסיתי בתחנות הממוקמות בעומקים של 

עם ממוצע של % 1.09עד % 0.04ריכוזי הפחמן האורגני הכללי בסדימנטים נעו בטווח של 

 . ופחתו עם ההתרחקות מקו החוף, 0.21% ± 0.49%

לא נצפו מצעים קשים . ורך תוואי הצנרתנתוני גודל הגרגר תואמים לתצפיות הווידאו שנערכו לא

הרכב הקרקעית היה בוצי ברובו '. מ 10-או אוכלוסיות כימוסינתטיות בעומקים של למעלה מ

פעילות . בו התחלף הרכב הקרקעית לחול' מ 33-ל 36ועד עומק שבין ' מ 220החל מעומק של 

או ברוב המוקדים שנסקרו על נצפתה בסקר הוויד, כגון מחילות ותלוליות, ביולוגיות גלויה לעין

 (. ROV)ידי הרכב התת ימי המופעל מהסיפון 
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 מאפיינים כימיים  

 כימיה של המים 

0.82-בטווח של , היו לרוב דומים בקרב תחנות הדיגום TOCריכוזי  – (TOC)פחמן אורגני כללי 

שבהן תוצאות אלו היו דומות לתוצאות הדגימות של המים שנאספו בשדה לוויתן . ל”מג 1.06

ריכוזי הפחמן האורגני . ל”מג  0.86±0.13עמד עלריכוז הפחמן האורגני הממוצע סמוך לפני המים 

, עם זאת(. Levantine Basin Baseline Mean) מערכי טבע מדודים בלוונטהממוצעים היו גבוהים 

של ממוצע אגן הלוונט % 99ריכוזי הפחמן האורגני בכל התחנות היו נמוכים מרמת הסמך של 

ומתחת לריכוז הממוצע המותר בתקני הסביבה המוצעים לאיכות מי הים התיכון בישראל 

(MEWQS.) 

 

כל הנוטריינטים שנבדקו נמצאו בריכוזים דומים לאלו שבדגימות אשר נלקחו בשדה  – נוטריינטים

בתחנות '(. מ 200עד )דבר שהיה צפוי היות שדגימות אלו נלקחו משכבת מי הים העליונה , לוויתן

ל ”מג 0.54-0.70נעו בטווח של ( TP)ריכוזי כלל הזרחן , המים הרדודים לאורך תוואי קו הצינור

% 35-ל% 22זרחן הקשור לזרחות היווה בין . ל”מג 0.08-0.14וריכוזי כלל החנקן נעו בטווח של 

יחס זה . מכלל החנקן% 10-8%וניטריט היווה  ניטראט, חנקן הקשור לאמוניום. מכלל הזרחן

נוטריינטים , ככל הנראה. את ריכוז הנוטריינטים הנמוך ממילא הקיים במים הסמוכים לחוףמבטא 

. אלו נצרכים מיד עם שחרורם למים בתהליכי הייצור הראשוני ומשולבים בצורנים האורגניים

ריכוזי הנוטריינטים תאמו את אלו אשר תועדו במחקרים קודמים שנערכו באגן הלוונט , ככלל

(Azov, 1986; Herut et al., 1999; Kress et al., 2005 ,)היו נמוכים מן הממוצעים , והיכן שנמצאו

 . של אגן הלוונט והרמות המרביות המותרות של תקני הסביבה המוצעים לאיכות מי הים התיכון

 

ריכוזי כלל המוצקים המרחפים הממוצעים המייצגים את  – ועכירות( TSS)כלל מוצקים מרחפים 

אך נמוכים מסף רמת , תחנות הסקר ברוב מערכי טבע מדודים בלוונטו גבוהים אזור הבקשה הי

ריכוזי כלל המוצקים המרחפים תאמו את . של ממוצעי אגן הלוונט בכל התחנות% 99הסמך של 

 ,Köksalan-ו Yilmaz et al., 1998; Uysal)מזרח הים התיכון -תוצאות המחקרים שנערכו בצפון

רמת העכירות שהתקבלה ממדידה לא רציפה . ל”מג 7.8-12.6ל ונעו בטווח ש( 2010 ,2006

נתון התואם לקריאות העכירות , בכל התחנות NTU 0.46-שנערכה על גבי הסיפון היתה נמוכה מ

ריכוזי העכירות היו נמוכים מן הרמות המרביות המותרות . CTD-הרציפה שנלקחו בעזרת מכשיר ה

 (.MEWQS)י הים התיכון בישראל הקבועות בתקני הסביבה המוצעים לאיכות מ
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ערכי ההגבה שהתקבלו מדגימות מי הים המייצגים את אזור הבקשה היו אחידים  –  (pH)הגבה 

תוצאות אלו נמצאות בטווח הממוצע שנקבע בתקני . pH 8.06-8.09בכל התחנות ונעו בטווח של 

מערכי ההגבה  ואינן חורגות( MEWQS)הסביבה המוצעים לאיכות מי הים התיכון בישראל 

 . המרביים המותרים

 

נערכה השוואה בין הרכב היונים מתחנות הסקר המייצגות את אזור הבקשה  – קטיונים ואניונים

, pH  =8.1, 35= מליחות )לבין הרכבי יונים מרכזיים של מי ים ממוצעים בתנאים סטנדרטיים 

כל ריכוזי היונים . ן המזרחיולריכוזים האופייניים למים מאגן הים התיכו( 25°C= וטמפרטורה 

 . נמצאו דומים באופן כללי לערכי מי הים הממוצעים האופייניים לאגן הים התיכון המזרחי

 

ריכוזי המתכות המומסות בדגימות שנלקחו מן התחנות המייצגות את אזור  – מתכות מומסות

תקן של ערכי הבקשה היו נמוכים יותר מגבול הזיהוי של בדיקות המעבדה או בתחום סטיית ה

כל ריכוזי המתכות המומסות בכל התחנות . של ממוצעי אגן הלוונט% 99הסף ורמת הסמך של 

ותקני איכות ( MEWQS)היו נמוכים מתקני הסביבה המוצעים לאיכות מי הים התיכון בישראל 

 Criterion Continuous -וכן נמוכים מערכי הייחוס ( EUCEQS)הסביבה של נציבות האיחוד האירופי 

Concentrations (CCC) .לא נמצאו ערכים בלתי צפויים או חריגים כלשהם . 

 

באף אחת מן הדגימות שנאספו ( TPH)לא זוהו כלל פחמימנים שמקורם בדלקים  – פחמימנים

בהתאם למתודולוגיה לניתוח פחמימנים והיקף . מתחנות המים המייצגות את אזור הבקשה

התבצע ניתוח נוסף של הדגימות לבדיקת ריכוז כלל  לא, העבודה של סקר הניטור המאושר

 . פחמימנים שמקורם בדלקים

 

 226רדיום )מדגימות מי הים באזור שדה לוויתן עברו בדיקת רדיאקטיביות % 15-כ – רדיונוקלידים

. 2נלקחו דגימות של רדיונוקלידים לייצוג קטע צינור  O01-ו N01מתחנות . (n = 4)( 228רדיום -ו

ונמוכים עד דומים לממוצע , בתחנות אלו היו נמוכים באופן כללי 228רדיום -ו 226יום רד-ערכי ה

היו נמוכים , המשולבים 228רדיום -וה 226רדיום -לרבות ערכי ה, כלל הערכים. של אגן הלוונט

-וה 226רדיום -הערכים המשולבים של ריכוזי ה. של אגן הלוונט% 99יותר מסף רמת הסמך של 

 USEPA-י התחנות היו נמוכים מערך הסף של רמת הסמך אשר נקבע על ידי הבשת 228רדיום 

 . משולבים 228רדיום -ו 226ביחס לערכי רדיום ( 1976)
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  כימיה של הסדימנטים  

ריכוזי פחמן אורגני כללי בתחומי אזור הבקשה היו נמוכים בטווח של  – (TOC)פחמן אורגני כללי 

נמצאה קורלציה חיובית משמעותית בין ריכוזי הפחמן .  0.21% ± 0.49%עם ממוצע של  1.09%-0.04%

קיימת ירידה בריכוזי הפחמן האורגני (. r = 0.870, p < 0.0001)האורגני הכללי לבין המרחק מקו החוף 

נמוכים יותר בקרבת החוף צפויים לאור רמות החול  TOCריכוזי . הכללי ככל שמתקרבים לקו החוף

בכל התחנות הסמוכות לקו החוף נעו בתחום  TOC -ריכוזי ה. ים לקו החוףהגבוהות בסדימנטים הסמוכ

 . של ממוצע אגן הלוונט 99%רמת הסמך של 

 

ריכוזי כל המתכות בתחנות הממוקמות במים הרדודים שבסמיכות לרצועת החוף בעומקים  – מתכות

מוקמות בעומקים של ריכוזי המתכות בתחנות המ. ERM-וה ERL-היו נמוכים יותר מערכי ה', מ 50של 

ריכוזי , עם זאת; כרום ונחושת, למעט ריכוזי ארסן, ERL-נטו להיות נמוכים יותר מערך ה' מ 50-500בין 

שלוש המתכות האלה נמצאות באופן . המקבילים שלהם ERM-מתכות אלו עדיין היו נמוכים מערכי ה

כרום , כסביבתיים ביחס לארסן ERL-יש להחשיב את ערכי ה, לפיכך. טבעי בריכוז גבוה באגן הלוונט

הריכוזים הממוצעים של ניקל , מאידך; ERM-וכן מערכי ה ERL-ריכוזי הניקל חרגו הן מערכי ה. ונחושת

הנחושת והניקל , הכרום, ריכוזי הארסן. ERM-בסדימנטים ו בקרום היבשתי חורגים אף הם מערך ה

ריכוזי הבריום היו גבוהים . סביבתייםויש להחשיבם כ, אינם גבוהים ביחס לממוצע של אגן הלוונט

בכל התחנות  99%של אגן הלוונט ומעט גבוהים יותר מרווח הסמך של  הממוצעיותר מאשר ערכי 

הסיבה לערכים הגבוהים הללו אינה ידועה היות שלא התבצעה '. מ 50-200הממוקמות בעומקים של 

. לחומר רעיל ואינו מתמוסס במי ים בריום אינו נחשבעם זאת, . באזור פעילות קידוח ידועה כלשהי

  .לריכוזי הבריום לא צפויה להיות השפעה אקולוגית, לפיכך

 

חלקים   1.4)>ריכוזי כלל פחמימנים בשכבות אלו נעו בין רמות הנמוכות מסף הזיהוי  – פחמימנים

' מ 200-500ריכוזי הכלל פחמימנים הממוצעים בשכבת העומק של . ppm 42.4-ועד ל(  ppm-למיליון 

וגבוהים יותר מרמת ' מ 0-200היו גבוהים ובעלי שונות גבוהה יותר מן הריכוזים שבשכבת העומק של 

במספר בודד של דגימות נמצא ריכוז פחמימנים ארומטיים . של ממוצע אגן הלוונט 99%הסמך של 

-בכלל הפחמימנים הארומטיים הר. ערך הממוצע של אגן הלוונטההגבוה מ( PAHs)טבעתיים -רב

טבעתיים בשתי שכבות העומק היו גבוהים מממוצע אגן הלוונט אך עדיין מתחת לרמת הסמך של 

כלל הפחמימנים הארומטיים , בנוסף[(. ppb]חלקים למיליארד   101.3)של ממוצע אגן הלוונט  99%

הרב טבעתיים בשכבה זו היו נמוכים מריכוזם בשכבה הקרובה לחוף של פרוזדור צנרת שדה תמר. 

 צנרת תמר של םה להבדל בריכוזי הפחמימנים בין שני האזורים עשויה להיות קשורה למיקוהסיב



 

 

5וצנרת  3נרת , צ2צנרת –תכנית ניהול וניטור סביבתי   

 

Doc. 
No. 

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0005 Rev. 0 

 

 

 page 83 of 154 

 

מעידים כי הפחמימנים ( FFPI)יחסי הזיהום מדלק מאובנים . בסמיכות לבתי זיקוק הנפט באשדוד

 . במשקעי הדגימות מן המים הרדודים מגיעים ממקורות פירוגניים

 

בתחנות המייצגות את אזור הבקשה היו  228ותוריום  228רדיום , 226ריכוזי הרדיום  – רדיונוקלידים

 pCi g-1 0.5-5.0ריכוזי הרדיום הסביבתיים ברוב הקרקעות והסלעים בעולם נעים בתחום של . נמוכים

(U.S. Geological Survey, 1999 .) ל 0.36בסדימנטים נעים בין  228הריכוזים הסביבתיים של תוריום-

1.93 pCi g-1 .הרדיום והתוריום הממוצעים בשכבת המים הרדודים שנסקרה היו נמוכים  ריכוזי

וכל ריכוזי , ריכוזי הרדיום והתוריום הממוצעים היו כמעט זהים לריכוזי אגן הלוונט. משמעותית מסף זה

 . של ממוצע אגן הלוונט 99%הדגימות היו בתחום רמת הסמך של 

PCB – כלל ריכוזי ה-PCB סף הזיהוי בכל התחנות שנדגמו לאורכם של קטעי היו נמוכים או מתחת ל

 .  צינור אלו

 

 השפעת התכנית על ערכי הטבע הימיים  הערכת 

עלולות תחומות בפרק זמן קצר ככל הניתן, זמניות ו היותן , על אףנת הצנרתתקעבודות ה

מן הפעילויות  כתוצאהבתחום המים הטריטוריאליים של ישראל להשפיע על הסביבה הימית 

סילוק של חומרי חפירה, אירוע על קרקעית הים,  צנרתנחת החפירה והשינוע הצנרת, ת : הבאו

משאבי הטבע הימיים שעלולים ותפעול הצנרת לאחר ההתקנה.  שפך ימי כתוצאה מתאונה

להיות מושפעים מן העבודות כוללים: אוכלוסיות שוכנות קרקעית, יונקים ימיים, צבי ים, איכות 

 ט. המים ואיכות הסדימנ

 

במסגרת הערכת ההשפעות הסביבתיות זוהו המפגעים והסיכונים הסביבתיים הפוטנציאליים 

( תאונות או תקלות, כלומר)שעלולים להיגרם כתוצאה מפעילויות שגרתיות ובלתי שגרתיות 

תנאים  שלההשפעות הסביבתיות הפוטנציאליות נקבעו על סמך בחינה . בפרויקט

. הצפויים בתחום אזור ההשפעה העיקרי ,יםבופעילויות בחופים ו, מייםבתי גידול י, אוקייאנוגרפיים

הערכת ההשפעות הפוטנציאליות  כאשר, העבודות אזוראפשריות בנזקי תאונות של ניתוח בוצע 

 . סולרעל תרחיש של תאונת דליפה של  התבססה

 

ת וניקוד הסיכון הכולל הנשקף מכל השפעה סביבתית נאמד על ידי שילוב של חומרת ההשלכו

כדי להעריך  (3.13ראה פרק )י 'הסבירות על פי מטריצת הערכת הסיכונים של חברת נובל אנרג

ת כתוצאה מן הפעילות אקונומי-הביולוגית והסוציו, את רמת הסיכון שתישקף לסביבה הפיזית
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חומרת הסבירות שפעילות כלשהי תגרום להשפעה סביבתית דורגה על ידי הערכת . המתוכננת

לאיפחות. בעת הפעלת כל האמצעים כך סבירות לת מהיארעות השפעה זו והערכת הההשלכו

המתודולוגיה להערכת הסיכונים הסביבתיים וניתוח מלא של ההשלכות מביצוע התקנת הצנרת, 

 . 3.13מפורטים בפרק 

 

להלן תיאור כללי של ההשפעות העלולות להיגרם מן הפעולות העיקריות הכרוכות בהתקנת 

 הצנרת. 

 

 הנחת הצינור

. קו הצינור יונח ישירות על קרקעית הים', מ 60מגבול המים הטריטוריאליים ועד לעומק של 

התקנת קווי הצינור והתשתית התת ימית הנלווית בקרקעית הים מאתר הפקת הגז של שדה לוויתן 

שוכני . עלולה להשפיע על בתי הגידול שבקרקעית הים תהצנר וילקועד לאסדת ההפקה ו

או על ידי סדימנטים שיורחפו , הנלווים אביזריםוה תלהתכסות על ידי הצנרלים עית עלוהקרק

השפעות אלו ניתן לצמצם על ידי שימוש במערכות למיקום דינמי לצורך . ההתקנהבעת פעילויות 

. בנוסף, תיערך בדיקה ויזואלית הימנעות מהטלת עוגנים על ידי כלי ההתקנה היכן שניתן

אמצעים אלו תצמצם באופן ניכר את היקף ומשך זמן  נקיטתם ההתקנה. התוואי טר בסביבת

 . ועל כן מיוחס לפעילות זו סיכון כללי נמוך, ההשפעה של הנחת הצינור

 

 הצנרת חפירה ומילוי של תעלת 

. (TSHD) תיחפר תעלה על ידי מחפר יניקה ימי נגרר' מ 60-10בקטע הצינור העובר בעומקים של 

אורגניזמים שוכני קרקעית בתוואי . לגרום להפרעות בקרקעית הים עלולהחפירת התעלה 

בית הגידול . להימחץ על ידי הצינור או להתכסות על ידי הסדימנטים שיורחפו עלוליםהתעלה 

הוא בית גידול טיפוסי המתאפיין בקרקעית רכה  עבודות ההקמהההשפעה של השוכן בתחומי 

. נמוכהצפיפות אורגניזמים בו' מ 35-ומק של כעם מעבר מקרעית בוצית לקרקעית חולית בע

וכן שינוי של פעילויות במקרה של , מהתוואימ "ק 1בטווח של  ניטור ויזואלי של בתי הגידול

הואיל והחפירה תבוצע ביניקה, צפוי כי שלב . יסייעו בצמצום ההשפעות על בתי הגידול, חריגות

י למזער את הסיכוי לפגיעה בסביבה בכד עכירות מאד גבוהה.החפירה לא יתאפיין בגרימת 

פעילות החפירה והטלת החומר מ ם הרגישים המושפעיםיבוצע ניטור של העכירות באזורי, הימית

לפני תחילת  -בנוסף יבוצע סקר ויזואלי לניטור בתי גידול המצויים בסביבת העבודה . הנחפר

   .6.14ור מופיע בנספח פירוט עקרונות הניט. ולאחר סיום העבודות, במהלך ההקמה, העבודה
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המילוי בשברי סלעים עלול להביא להתפתחות מינים פולשים משום שיווצר שטח מחייה חדש 

(, אולם העובדה Sheehy and Vik, 2010 ; Broughton, 2012אשר אינו מאוכלס במינים מקומיים )

חדשים,  מינים פולשים כניסתיבשתית מקטינה מאד את הסיכון של שמקור החומר הוא במחצבה 

יובהר כי מקור החומר אינו משפיע על הסיכון הקיים ממילא . בנוסף לאלו הקיימים כבר באזור

 של התיישבות והתבססות מינים פולשים, בין אם מדובר במינים פולשים קיימים או חדשים. 

חופית לאחר החפירה והנחת הצנרת, יבוצע מילוי של התעלה. בקטע הסמוך למוצא החצייה ה

בקטעים . יניקה ימי נגרר מחפרק"מ יבוצע מילוי ע"י החומר שנחפר באמצעות  0.6-ולאורך של כ

בשברי סלעים הצינור יכוסה (, מ"ק 6.5-כ כ"סה' )מ 20-60יעבור בעומקים של  הצנרתבהם תוואי 

גביר את רמת יקרקעית בית הגידול לכזו של מצע קשה וההפוך את חומר זה י. ממקור יבשתי

 flexible fallpipe) ייעודית מתאימהמילוי התעלה בעזרת ספינה . והתפקוד שלוונות המבנית הש

vessel ) הגעת חומר הכיסוי אל מחוץ לתעלה ואת הפוטנציאל להימחצות עקב נפילה יצמצם את

   עכירות. גרימתאו 

 

ר מרחף בטווח פעילויות החפירה והמילוי צפויות לגרום לעלייה ברמות העכירות והשיקוע של חומ

(. Applied Technology & Management ע"פ נתונים שהתקבלו מ)מ ממוקד הפעילות "ק 1של עד 

משום שהיא תלויה בצורה , והכיסוי לגבי טווח ההשפעה של פעילות החפירה קונצנזוסאין 

מליחות , טמפרטורה, עומק המים, זרמי ים, כמו גודל גרגר, מובהקת בתנאי הסביבה המקומיים

ב מצא שענן העכירות "רסי בארה'סקר שנעשה במהלך עבודות חפירה בנמל ניו ג. הציודסוג ו

מטר מאזור  200היה דומה לרקע הסביבתי של ריכוז חומרים מרחפים בפני המים במרחק של 

מטר  600החפירה ולריכוז הרקע הסביבתי של מוצקים מרחפים בסמוך לקרקעית במרחק של 

.(USACE 2015) ת שהתבצעה בפלורידה מצאה עקבות חומרים מרחפים כתוצאה עבודה אחר

  .(Goodwin and Michaelis 1984)מ מאתר החפירה "ק 1.2מפעילות חפירה בים עד מרחק של 

 Fisher et)מ מהאתר "ק 3מחקר שנעשה באוסטרליה מצא השפעה של פעילות חפירה בים עד 

al. 2015)  .על  העכירותו שלא הייתה השפעה של כל המחקרים שצוינו לעיל הדגיש, עם זאת

מ "ק 1-כהקפדה על מרחק של . (Fisher et al. 2015)אוכלוסיות הקרקעית בטווחים הרחוקים 

, פעילויות במקרה של חריגותשינוי הניטור רמות העכירות ו, הביוטה הידועה על אזורי מצע קשהמ

   .ת שוכני הקרקעיתייצמצמו את ההשפעות הצפויות על אוכלוסי

 

בתי , עם זאתיחד . נזק לבתי הגידולאמצעי האיפחות והבקרה, עדיין ייתכן וייגרם יישום לאחר גם 

השיקום עשוי להימשך שנים ספורות . ע"י התיישבות של לרוות ונדידההגידול צפויים להשתקם 

והוא תלוי בטבעה של האוכלוסיה המקןמית, מאפייני ההשרצה והאיכלוס והתפוצה שלה באזור 
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שנים כתלות בכמות היחסית של  2-3השיקום עשוי להימשך ת. במקרה של מילוי בחול הפעילו

למרות האמור לעיל, מאחר והמינים (. Newell et al., 1998החול ומידת ההפרעה של גלים וזרמים )

המקומיים עלולים להיפגע אף עקב התבססות של מינים פולשים באזור,  לפעילויות החפירה 

 .ת סיכון כללי גבוההוהכיסוי מיוחסת רמ

אך הסבירות לכך תהיה נמוכה ככל , איכות המיםצלילות ופעילויות אלו עלולות לפגוע ב, כמו כן

מחקרים בהזרמות של פעולות קידוח הראו שמצב  .שייושמו הנהלים ואמצעי הבקרה המקובלים

פו זמן קצר (. הואיל והשפעות כאלה יחלNeff, 1987המים חוזר לקדמותו בתוך דקות עד שעות )

 . סיכון כללי בינוני כךמיוחס ל  לאחר סיום העבודות,

 

 סילוק החומר הנחפר

בעזרת מחפר יניקה ימי  –ה קבוע טלזמני ואזור ה הטלהאזור  -וטמן בשני אזורים החומר הנחפר י

שוכני אורגניזמים . להפרעות בקרקעיתעלול לגרום סילוק החומר הנחפר מן הקרקעית . נגרר

. הסדימנטים שיורחפו במים כתוצאה מהפעילות "ילהתכסות ע העבודות עלוליםחום קרקעית בת

מתאפיין בקרקעית רכה עם ( 2.2.3האזור המיועד להטלה של חומר שנחפר )ראה פירוט בפרק 

יש להקפיד . ריכוז נמוך של אורגניזמיםוב' מ 35-מעבר ממצע של בוץ למצע של חול בעומק של כ

שה מגובה נמוך ככל הניתן וזאת בכדי למנוע היווצרות של עכירות. שפיזור החומר הנחפר ייע

פגיעה סייע למנוע תצמצם את עובי שכבת המשקע ובכך ת ההטלה הקבועהגדלת שטח 

בנוסף, ניטור ויזואלי של בתי הגידול בטווח . וכלוסיות שוכני הקרקעית כתוצאה מהתכסותבא

יסייעו בצמצום , פעילויות במקרה של חריגותוכן שינוי של , מ מאיזור ביצוע העבודות"ק 1של 

 . ההשפעות על בתי הגידול

 נזק לבתי הגידוללאחר יישום אמצעי האיפחות והבקרה, עדיין ייתכן וייגרם גם כפי שצויין לעיל, 

בתוך בתי הגידול צפויים להשתקם הואיל ו, עם זאתיחד . החומר שנחפרסילוק כתוצאה מפעילות 

 . מיוחסת רמת סיכון בינונית הללויות לפעילו, שנה עד שנתיים

 

 חוף ציית הח

עד מתחת לפני הים ו' מ 10עומק של קרקעי החל מ-שרוול תתיכנס אל החוף דרך הצנרת ת

שהשפעתה  Direct Pipe תתבצע בשיטת השרוול ת ההתקנ. (CVSלמתחם תחנת ההגפה החופית )

נסת השרוול, ייאסף במתחם אשר ייחפר לצורך הכ החומרעל הסביבה הימית היא מזערית. 

  באתר יבשתי. לסילוקמשם ההתארגנות היבשתי ויועבר 
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 תפעול הצנרת 

יש לצמצם  ולפיכך הצנרת והאביזרים הנלווים נוכחותעיקר ההשפעה היא בזמן תפעול הצנרת 

לצורך מעקב אחר ההשפעות . והאביזרים ההימצאות של הצנרת תחום שטחככל הניתן את 

ובכדי לוודא כי אין  אוכלוסיות שוכני הקרקעיתשל תוואי הצנרת, לזיהוי תית תבוצע סקירה תקופ

 מוגבליםלגרום לנזקים  הצנרת והאביזרים הנלווים עלולה נוכחות. נזק לסביבת הקרקעית החולית

 . סיכון נמוך כךפיכך מיוחס לוללבתי הגידול בלבד 

 

 מתאונה ימי שפך 

 באיכות המיםלפגוע בהרכב הכימי ומתאונה, עלול מדליפה או  שפך של הידרוקרבונים כתוצאה

תיתכן השפעה על רכסי הכורכר ועל קו החוף אם הם , בנוסף. וכתוצאה מכך בביוטה הימית

גז טבעי וקונדנסט שידלפו במקרה תקלה יתפזרו , נמצאים בסביבה הקרובה של השפך. עם זאת

אם אכן תיארע . קו החוף דבר שיקטין את האפשרות להשפעה על קרקעית הים או, במהירות

נזקים אלו . נפח ההידרוקרבונים שידלפו לא יעלה על נפח הצינור שבין מגופי החירום, תאונה

הצנרת, לרבות ניטור תקופתי של הצנרת ויישום י תפעול ותחזוקה נאותים של "ע למניעהניתנים 

 3.3בפרק ם כאלו. בקרת דליפות רציפה, וע"י הפעלת מערך כוננות ייעודי לטיפול במקרי חירו

 . השפעתםטווח ניתוח תרחישים של שפך ימי ומופיע 
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  ערכי טבע יבשתיים    

. מתחם זה נסקר בהרחבה בתנ"ס (CVS)ההגפה החופית  תחנתאזור הנחיתה בחוף הוא במתחם ה

צבי ים, לעניין האפשריות השפעות של המצב הקיים ואשר כלל פירוט של  ,3.7, פרק #1יבשתי 

אשר נקבעו בהוראות  לצמצום ומניעת מפגעים סביבתיים םאמצעיה. צמחייה בחוף הסמוךו עופות

 . התנ"ס זים גם בהקשר של מחייב, הרלוונטיים למקטע היבשתי, #1תנ"ס יבשתי 

לתוכנית זו וההנחיות הרלוונטיות לעבודות נשוא תנ"ס זו  6.13מצורף כנספח  1תנ"ס יבשתי 

  של מסמך זה. 5-ו 4משולבות אף בפרקים 
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  לים הזרמות 

 ההקמה זמןהזרמות לים ב 

הם בעיקר זרמים  5-ו 2,3הצנרת מקטעי של  במהלך עבודות ההקמה לים הההזרממקורות 

, ובנוסף הזרמות הנובעות מנוכחות כלי שיט 2.2ההרצה, כפי שפורט בפרק -לבי קדםמש

  הלוקחים חלק בעבודות ההקמה. 

להלן פירוט הזרמים הצפויים מכל אחת מפעולות ההקמה. יודגש כי הכמויות המפורטות להלן 

מת משוערות ומהוות הערכה, גם אם שמרנית, ולפיכך עלולות להשתנות עם השלהן כמויות 

הסופיים של כמויות ההזרמה ואיכויות ההזרמה יעוגנו בהיתר הזרמה התכנון המפורט. הערכים 

  .קדם ההרצה לים המהווה תנאי לביצוע עבודות

בשלבי קדם ההרצה יהיה שימוש בכימיקלים, כפי שמפורט להלן. הואיל ומדובר בחומרים אשר 

החומר הספציפי אשר ישמש בכל בדיקה. יירכשו בעוד זמן רב )כשנתיים(, טרם נקבע סופית מהו 

אף על פי כן, לצורך הערכת ההשפעה הסביבתית נלקחו בחשבון חומרים ספציפיים המתאימים 

הכולל את דפי המידע והבטיחות של החומרים  6.16לייעוד והמידע המלא עבורם מוצג בנספח 

ערך לאלו -ומרים שוויהללו. במידה וייעשה שימוש בחומרים אחרים בקדם ההרצה, אזי ייבחרו ח

 המוצגים בתנ"ס. 

. סיווג זה מגדיר OCNSהחומרים בהם מתוכנן לעשות שימוש מסווגים בסיווג "זהב" לפי תכנית 

את רמת הרעילות והפריקות של כל כימיקל בשימוש ימי, בהתאם לבדיקות שנערכו על אותו 

data-https://www.cefas.co.uk/cefas-כימיקל. פרטים אודות שיטת הסיווג ניתן למצוא באתר 

scheme/-notification-chemical-hub/offshore . יודגש כי במידה ויהיה צורך לעשות שימוש בחומר

של החומר המיועד בהתאם לאמות  , אזי יבוצע רישום מלאOCNSאשר אינו מסווג ע"פ תכנית 

  המידה של התכנית.

 

  2הרצה של צנרת -קדם

 המשמשים לניקיון מי ים מטופלים יוזרמו לים של הצנרת התהליכית ההרצה -בשלב קדם

 1,000-מכילים חומר מעכב קורוזיה בריכוז של כו מיקרון 50-, אשר עברו סינון להצנרת

-( וחומר צבע בריכוז של כאו ש"ע CRW85838 – Aquasweepאו  Roemex RX5227חל"מ )

(. חומרים אשר ישמשו לטיפול במים או ש"ע HDW2000או  Roemex RX9025חל"מ ) 50

https://www.cefas.co.uk/cefas-data-hub/offshore-chemical-notification-scheme/
https://www.cefas.co.uk/cefas-data-hub/offshore-chemical-notification-scheme/
https://www.cefas.co.uk/cefas-data-hub/offshore-chemical-notification-scheme/
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 OCNS (Offshore Chemical Notification ע"פ" זהב"כימיקלי המסווגים כיהיו כימיקלים 

Scheme)  .בסמוך לאסדה. מיקום ההזרמה יהיההבטוחים לשימוש בסביבה הימית  

 עלולים  בזרם זהכמתואר לעיל. יוזרמו לים מים מטופלים  בסיום שלב בדיקות הלחץ

שאריות שמנים, סיגים ו .שאריות שמנים וחומרים מסיסים מדופן פנים הצינורותמצא ילה

. ריתוך ימוזערו באמצעות ניקיון אברזיבי פנימי וחיצוני של הצינורות לפני השימוש בהם

 לאסדה. מיקום ההזרמה יהיה בסמוך 

  של שאריותMEG  מן הצנרת. מרבית ה  הוצאת שאריות מיםהמשמשMEG  ימוחזר על

אזור במיקום ההזרמה יהיה תגיע אל הזרם היוצא לים.  MEGהאסדה. כמות קטנה של 

( ומשוייך non-CHARMableככימיקל פריק ביולוגית ) OCNSמוגדר ע"י  MEG. השדה

הכוללת חומרים אשר אינם מהווים  PLONORרשום ברשימת  MEGכמו כן, ה  .Eלקבוצה 

 סיכון )או מהווים סיכון מזערי( לסביבה הימית. 

  ה קו שלבשלב הבדיקות( בקרהUmbilical )נוזלי בקרה ואיחסון. הנוזלים  יוזרמו לים

 MacDermid Oceanic -ו  MacDermid Oceanic HW540הצפויים לשמש בשלב זה הם 

SST5007 רצה נוזלים אלו יוזרמו לים.בגמר הה .ערך-או שווי 

ההרצה וההרצה של צנרת -מפורטות כמויות ההזרמה הצפויות בשלבי קדם בטבלה להלן

מהווה ה ,נשוא תנ"ס זה #2מקטע צנרת של  בטבלה מתייחסות לנפחי ההזרמה כמויות ה. #2

 מכלל הצנרת המגיעה מן השדה. חלק רק 

ה ואינן מתרחשות בתחום הבקשה להיתר, במקטע זישנן הזרמות נוספות לים, שאינן קשורות 

. 6.17, כמויות אלה מפורטות בנספח ( של שדה לוויתןEIAבמסמך הסביבתי )כפי שמתואר 

סך ההזרמות מפעילות התקנת הצנרת, בין אם במים הטריטוריאליים או הכלכליים, הוא 

  .6.17סכום ההזרמות המפורטות בטבלאות להלן ובנספח 
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 כמות רםתיאור הז רכיב היתר
מקום 

 ההזרמה

 PL#2 
קו בקרה 

(Umbilical) 
 ריקון נוזלי בקרה ואחסון

HW540P: 
 30.333 to 0.667 m 

  
SST5007: 

 30.333 to 0.667 m 

 אסדה

  PL#2 

  MEGקווי
שני קווים )

 6"בקוטר 
 (א"כ

  MEGבדיקות לחץ של קווי 

לתיאור גנרי של שלב זה 
ההרצה ראו פירוט -בקדם

   6.15בנספח  "IIאודות "חלק 

הבדיקה תבוצע מהאסדה 
באמצעות מי ים מטופלים 

, במהלך הבדיקה. כאמור לעיל
, במקרה שיתגלו נזילות בצנרת

ייתכן ויידרשו מספר שלבים של 
ריקון ומילוי , שחרור לחץ

לפיכך כמות ההזרמה . הקווים
היא הערכה בלבד אשר לוקחת 

בחשבון הנחה מחמירה של 
 . חזרה על בדיקת הלחץ

 : בור כל אחד משני הקווים ע
 

 כ מים מטופלים  "סה
  377 to 154 m 

 
 חומר מעכב קורוזיה  

 30.077 to 0.154 m  

 

 חומר צבע  
 30.00385 to 0.0077 m 

 אסדה

  PL#2 

קווי גז גולמי 
שני קווים )

 18"בקוטר 
 (א"כ

 בדיקות לחץ של קווי גז גולמי 
  ל"נבהתאם לתיאור ה

 :ווים עבור כל אחד משני הק
 

 כ מים מטופלים "סה
 3334 to 668 m 

 
 חומר מעכב קורוזיה  

 30.334 to 0.668 m 

 
   חומר צבע

 30.0167 to 0.0334 m 

 אסדה

  PL#2 
 קו רזרבי 

  20"בקוטר 

  
בהתאם  – בדיקות לחץ

 ל"נלתיאור ה

 כ מים מטופלים  "סה
 3450 to 848 m 

 
 חומר מעכב קורוזיה  

 30.450 to 0.848 m 
 

   חומר צבע
 30.0225 to 0.0424 m 

 אסדה

  
 2הזרמות צפויות בשלב קדם ההרצה והרצה בצנרת  :3.2טבלה 
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  5-ו 3הרצה של צנרת -קדם

 המשמשים לניקיון הצנרתמי ים מטופלים ההרצה של הצנרת יוזרמו לים -בשלב קדם ,

חל"מ  1,000-מכילים חומר מעכב קורוזיה בריכוז של כו מיקרון 50-אשר עברו סינון ל

( וחומר צבע בריכוז של או ש"ע CRW85838 – Aquasweepאו  Roemex RX5227)לדוגמא: 

(. חומרים אשר ישמשו "עאו ש HDW2000או  Roemex RX9025חל"מ )לדוגמא:  50-כ

 OCNS (Offshore Chemical ע"פ" זהב"כימיקלי לטיפול במים יהיו כימיקלים המסווגים כ

Notification Scheme) מיקום ההזרמה יהיה בסמוך . הבטוחים לשימוש בסביבה הימית

 לאסדה.

  מיקום ההזרמה יהיה כנ"ל. מי ים מטופלים בגמר בדיקות הלחץ של הצנרת יוזרמו לים

 בסמוך לאסדה. 

  שאריות שלMEG  המשמש הוצאת שאריות מים מן הצנרת. מרבית הMEG וחזר על ימ

מיקום ההזרמה יהיה בסמוך תגיע אל הזרם היוצא לים.  MEGהאסדה. כמות קטנה של 

( ומשוייך non-CHARMableככימיקל פריק ביולוגית ) OCNSמוגדר ע"י  MEGלאסדה. 

 .Eלקבוצה 

 

צנרת מקטעי ההרצה וההרצה של -בטבלה להלן מפורטות כמויות ההזרמה הצפויות בשלבי קדם

 .#5-ו #3
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 כמות תיאור הזרם רכיב היתר
מקום 

 ההזרמה

 PL#3 
 קו גז מטופל 

 32"בקוטר 

 שלב שטיפת הקו 

לתיאור גנרי של שלב זה   
ההרצה ראו פירוט אודות -בקדם
   6.15" בנספח I"חלק 

י "ע מילוי מים לשטיפה יבוצע
שילוח מולוך מן האסדה אל ה 

DVS , באמצעות מי ים מטופלים
יותר  במידה ויידרשו. כאמור לעיל

העודפים , מים לפעולת השילוח
באמצעות מחבר  6"יוזרמו לקו 

  .DVSזמני שיורכב בין הקווים ב 

 כ מים מטופלים "סה
34 to 8 m 

 
 חומר מעכב קורוזיה  

 30.004 to 0.008 m 

 
   חומר צבע

 30.0002 to 0.0004 m 

 אסדה

 PL#3 
 קו גז מטופל 

 32"בקוטר 

 שלב בדיקות לחץ 

-ל שלב זה בקדםלתיאור גנרי ש
ההרצה ראו פירוט אודות "חלק 

II 6.15" בנספח   

הבדיקה תבוצע מהאסדה 
באמצעות מי ים מטופלים כאמור 

במקרה , במהלך הבדיקה. לעיל
ייתכן , שיתגלו נזילות בצנרת

ויידרשו מספר שלבים של שחרור 
לפיכך . ריקון ומילוי הקווים, לחץ

כמות ההזרמה היא הערכה 
בחשבון בלבד אשר לוקחת 

הנחה מחמירה של חזרה על 
  .בדיקת הלחץ

 כ מים מטופלים "סה
362 to 104 m 

 
 חומר מעכב קורוזיה  

 30.055 to 0.104 m 

 
   חומר צבע

 30.0031 to 0.0052 m 

 אסדה

PL#3 
 קו גז מטופל 

 32"בקוטר 

 שלב ריקון הקו 

לתיאור גנרי של שלב זה   
ההרצה ראו פירוט אודות -בקדם
   6.15בנספח  "III"חלק 

 לאחר גמר הבדיקות וירידת
יבוצע שילוח מולוך , הלחץ בקו

אל  DVSמן ה ( פעמים' מס)
בכדי לרוקן את מי , האסדה
 . הבדיקה

 כ מים מטופלים "סה
35,060 to 5,566 m 

 
 חומר מעכב קורוזיה  

 35.06 to 5.57 m 

 
   חומר צבע

 30.253 to 0.278 m 

 אסדה
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 כמות תיאור הזרם רכיב היתר
מקום 

 ההזרמה

PL#5 
קונדנסט קו 

  מיוצב
 6"בקוטר 

 שלב שטיפת הקו 

לתיאור גנרי של שלב זה   
ההרצה ראו פירוט אודות -בקדם
   6.15" בנספח I"חלק 

י "מילוי מים לשטיפה יבוצע ע
שילוח מולוך מן האסדה אל ה 

DVS , באמצעות מי ים מטופלים
 . כאמור לעיל

 כ מים מטופלים "סה
31 to 2 m 

 
 חומר מעכב קורוזיה  

 30.001 to 0.002 m 

 
   חומר צבע

 30.00005 to 0.0001 m 

 אסדה

PL#5 
קונדנסט קו 

  מיוצב
 6"בקוטר 

 שלב בדיקות לחץ 

-לתיאור גנרי של שלב זה בקדם
ההרצה ראו פירוט אודות "חלק 

II 6.15" בנספח   

הבדיקה תבוצע מהאסדה 
באמצעות מי ים מטופלים כאמור 

במקרה , במהלך הבדיקה. לעיל
ייתכן , שיתגלו נזילות בצנרת

ויידרשו מספר שלבים של שחרור 
לפיכך . ריקון ומילוי הקווים, לחץ

כמות ההזרמה היא הערכה 
בלבד אשר לוקחת בחשבון 

הנחה מחמירה של חזרה על 
  .בדיקת הלחץ

 כ מים מטופלים "סה
31.16 to 1.8 m 

 
 חומר מעכב קורוזיה  

 30.0012 to 0.0018 m 

 
   חומר צבע

 30.000058 to 0.00009 m 

 אסדה

PL#5 
קונדנסט קו 

  מיוצב
 6"בקוטר 

 שלב ריקון הקו 

לתיאור גנרי של שלב זה   
ההרצה ראו פירוט אודות -בקדם
 6.15" בנספח III"חלק 

לאחר גמר הבדיקות וירידת 
יבוצע שילוח מולוך , הלחץ בקו

אל  DVSמן ה ( פעמים' מס)
בכדי לרוקן את מי , האסדה
 . הבדיקה

 כ מים מטופלים "סה
3to 195 m 177 

 
 חומר מעכב קורוזיה  

 37 to 0.195 m70.1 

 
   חומר צבע

 30.006 to 0.01 m 

 

 מונו אתילן גליקול
 35 to 5.5 m 

 אסדה

 

  5-ו 3הזרמות צפויות בשלב קדם ההרצה והרצה בצנרת  :3.3טבלה 
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 כלי שיט המשמשים לעבודות ההקמה 

 :מכלי השיט הלוקחים חלק בעבודות ההקמה הזרמות הבאותה ותצפוי בזמן ההקמה

 לים בכפוף לאמנת  מומכלי השיט יוזרושפכים סניטריים  מים אפוריםMARPOL בהתאם ו

הכמות שתוזרם מותנית במספר האנשים המצויים  .(IMO)לנהלי ארגון הימאות העולמי 

 על כלי השיט. 

  מי נטל(Ballast water) יושבו לים לאחר השימוש.  שמשים לאיזון ספינות ההקמהמה

יובהר כי מי היקף ההזרמה הזו ומיקום נקודת המוצא ייקבעו לאחר בחירת כלי השייט. 

בכדי למנוע החדרה של מייל מהחוף,  20במרחק הנטל ייאספו וישוחררו באותו מיקום, 

ום עם הגורמים החברה תפעל בתא למניעת מינים פולשים, בנוסףמינים פולשים. 

 .IOGP guidelinesפ הנחיות "הרלוונטים וע

 

מוצגת הספיקה , בטבלה להלן 4בהסתמך על הנתונים שנאספו במהלך הקידוח של באר לוויתן 

  .שפכים ביתיים משועריםהיומית הממוצעת של 

ספיקה יומית 

 ממוצעת לאדם 

 (ליטר/ יום לאדם)

 זרם

 שפכים סניטרים 72

 מים אפורים 250

 ממוצעות של הזרמה מכלי שייט ספיקות יומיות  :3.4בלה ט

 

בני  420-כמכיל עד ,  Allseasשל חברת  Solitaireאניית  אלדוגמכלי השיט להנחת הצנרת, מערך 

נבחר  הגודל זבפיתוח המקביל של שדה תמר, נעשה שימוש בכלי שיט מסוג זה ולכן אדם. 

 .מייצגכ

ייעודי וכלי שיט  ,(MSV)כלי שיט שירותי , קיבולת משמעותית של כוח אדם בעלי נוספיםכלי שיט 

בנוסף לכך, צוותים . בני אדם במתקני המגורים על גבי הסיפון 100-מכילים יותר מ, OCV))לבנייה 

י השיט לאספקה הנמצאים בלב ים יכללו את כוח האדם הנמצא בכלי שיט קטנים יותר, כגון כל

-על כלי השיט השונים צפויים כ על הסיפון, כל אחד מהם. בני אדם 40-ל 20יכילו בין וכוננות 
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ליטר ליום )שפכים סניטרים ומים  320-בני אדם, כאשר הספיקה היומית לאדם היא כ 600

 שלב ההתקנה צפוי להימשך מספר ימים לא רב. אפורים(. משך פעולת הספינות ב

 

 ההקמה זמןשפך ב מודל פיזור 

. היקף השפך כתוצאה מהתנגשות בין שני כלי שייטשל סולר כולל שפך לים התרחיש הנבחן 

חביות ומיקומו בסמוך לאסדה, הואיל ובאיזור זה יהיה ריכוז פעילות  2000שנלקח בחשבון הוא 

 של כלי שייט. 

אשר אומד  OSCAR (Oil Spill Contingency and Response)באמצעות מודל פיזור השפך נבדקו השפעות 

מודל זה שפותח על ידי מכון המחקר הימי הנורבגי . שפךכתוצמאה מאירוע את זיהום הים הנוצר 

SINTEF  משמש בים הצפוני ובאזורים אחרים בעולם לצורכי מעקב ומידול ארועי זיהום ים

  .בהידרוקרבונים

 

 כדלקמן :  י ים שוניםבתנאתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה, נבחנו ההשפעות בה

מערביות -תנאי קיץ אופיני עם רוחות צפון( 3, )תנאי חורף אופייני( 2, )תנאי סערת חורף קיצונית( 1)

תקופות שונות בכל אחד מתנאי הים לעיל, כלומר  3הרצת המודל בוצעה עבור . עונת מעבר( 4) -ו

 להלן. בטבלה וצגמ OSCARסיכום תוצאות הרצת מודל  . הרצות מודל 12בוצעו סה"כ 
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 ים תנאי

התאיידות 
מתוך כלל 

 )%(השפך 

 ריכוז מרבי במי הים
משך זמן 
ההגעה 

 לחוף

 )*( המרביתהכמות 

  ףגיע לחותאשר 

שאליו החוף קו מיקום ואורך 

 יגיע השפך

לאחר 
24 

 שעות

לאחר 
 יום 14

ppm mg/L טון שעות 
מכלל % 

 השפך
 מ"ק

סערת חורף 
 1קיצונית 

46 70 92.7 95.3 69 0.003 0.001 
-ישראלגבול סמוך לק"מ  5

 לבנון 

סערת חורף 
 2קיצונית  

 עתלית מגדיםמ "ק 4.2 1.7 4.7 30 649 632 69 52

סערת חורף 

 3קיצונית  
47 63 246 253 n/a n/a n/a בחנההלא ניתן ל 

חורף אופייני 
1 

 ק"מ מגדים שקמונה  7 0.006 0.02 55 146 142 72 42

חורף אופייני 
2 

53 61 549 564 n/a n/a n/a בחנההלא ניתן ל 

חורף אופייני 

3 
51 63 631 648 31 13.4 4.8 

ק"מ  7שדות ים ו מ ב"ק 3

  דורב

 מגדים מ "ק 4 30 82 30 581 565 73 48 1קיץ אופייני 

 גלים -רכפמגדים מ "ק 9 21 58 28 592 576 72 48 2קיץ אופייני 

 שקמונהגלים -כפרמ "ק 7.5 29 79 33 620 604 74 45 3קיץ אופייני 

 ים-שדות מ"ק 1.5 0.3 0.8 78 650 633 73 53 1עונת מעבר 

 מ מגדים "ק 6 24 66 33 641 623 73 48 2עונת מעבר 

 עתלית מ "ק 5.5 19 52 53 622 605 75 46 3עונת מעבר 

 ההקמה  זמןב לשפך של סולר OSCAR: תוצאות מודל 3.5טבלה 

 

)*( הכמות המרבית אשר תגיע לחוף מתייחסת אל כמות החומר המזהם העלולה להגיע לחוף 

  ולא לכמות הפסולת והקרקע שעלולות להיווצר כתוצאה מהגעת הזיהום.

שהוצג לעיל, ועל פי דרישת המשרד להגנ"ס, בוצע מידול גם   OSCARבנוסף להרצת מודל

 לתנאי הים התיכון.ומותאם  "י המכון האוקיינוגרפי בקפריסיןשפותח ע MEDSLIKבאמצעות מודל 

כפי שנלקחו בחשבון בהרצת נתוני קלט )מיקום שפך, היקף שפך, תנאי ים( נעשה שימוש באותם 

 הרצות בוצעו עבור אותן תקופות. וה OSCARמודל 
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היקף השפך יתאדה טרם מ %50-כתוצאות מודל זה מראות כי , OSCAR -בדומה לתוצאות מודל ה

זמן ההגעה לחוף . ומזג האויר כתלות בתנאי היםמשתנים זמני ההגעה לחוף הגעת השפך לחוף. 

 MEDSLIKע"פ מודל  שעות 18 -מוערך בכ ,בתרחיש קיצון וללא התערבות צוותי החירום ,המינימלי

רוב בין יממה נעים ע"פ זמני ההגעה לחוף ביתר התרחישים . OSCARשעות ע"פ מודל  28-ובכ

 .למספר ימים

, עבור תרחישי שפך בזמן MEDSLIK והרצת מודל OSCARהרצת מודל ות המלאים של ד"וחה

 בהתאמה.  6.3ובנספח  6.2ההקמה, מצורפים בנספח 

 

 

 התפעול זמןמודל פיזור שפך ב 

ושחרור מיידי  התרחיש הנבחן כולל שפך לים של קונדנסט כתוצאה מפגיעה בצנרת ההולכה

על תוואי חביות ומיקומו  1220-כ. היקף השפך שנלקח בחשבון הוא הנפח הכלוא בצנרתכל של 

 אמצע הדרך בין האסדה לחוף. בהצנרת, 

ובאמצעות מודל  OSCARבאמצעות מודל פיזור השפך עבור התרחיש הנ"ל נבדקו אף הן שפעות ה

MEDLISK כפי שמתואר לעילבאותם תנאים אוקיינוגרפים ומטאורולוגים ,  . 

 

 להלן.בטבלה  מוצג OSCARסיכום תוצאות הרצת מודל 
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 ים תנאי

התאיידות 
מתוך כלל 

 )%(השפך 

 ריכוז מרבי במי הים
משך זמן 
ההגעה 

 לחוף

 )*( המרביתהכמות 

 ףגיע לחותאשר 

שאליו החוף קו מיקום ואורך 

 יגיע השפך

לאחר 
24 

 שעות

לאחר 
 יום 14

ppm mg/L טון שעות 
מכלל % 

 השפך
 מ"ק

חורף סערת 
 1קיצונית 

  ק"מ עכו  2.5 0.4 0.5 45 165 161 76 65

סערת חורף 
 2קיצונית  

 עתלית מ "ק 8 12 16 17 84 82 65 57

סערת חורף 

 3קיצונית  
66 76 157 161 n/a n/a n/a בחנההלא ניתן ל 

חורף אופייני 
1 

 עתליתמ "ק 6 7.8 10 41 109 106 75 64

חורף אופייני 
2 

66 69 420 431 n/a n/a n/a בחנההלא ניתן ל 

חורף אופייני 

3 
63 74 188 193 20 33 25 

ק"מ  2ו  עתליתמ ב"ק 8

  דורב

  עתלית דור מ "ק 9 38 51 25 149 145 75 63 1קיץ אופייני 

 דורמ "ק 13 36 49 17 125 122 75 62 2קיץ אופייני 

 עתליתמ "ק 15 41 55 30 115 112 76 62 3קיץ אופייני 

 מכמורת  מ"ק 8 13 18 30 157 153 69 62 1בר עונת מע

  דורמ "ק 5 37 50 23 117 114 76 63 2עונת מעבר 

 שדות יםמ "ק 11 48 36 32 386 376 75 64 3עונת מעבר 

 קונדנסט בזמן התפעוללשפך של  OSCAR: תוצאות מודל 3.6טבלה 

 

מרבית אשר תגיע לחוף מתייחסת אל כמות החומר המזהם העלולה להגיע לחוף )*( הכמות ה

  ולא לכמות הפסולת והקרקע שעלולות להיווצר כתוצאה מהגעת הזיהום.

זמני היקף השפך יתאדה טרם הגעת השפך לחוף. מ %60-כבהרצת שני המודלים נמצא כי 

בתרחיש קיצון  ,ה לחוף המינימליזמן ההגע. ומזג האויר כתלות בתנאי היםמשתנים ההגעה לחוף 

שעות ע"פ מודל  17-ובכ MEDSLIKע"פ מודל  שעות 12 -מוערך בכ ,וללא התערבות צוותי החירום

OSCAR . נעים ע"פ רוב בין יממה למספר ימיםזמני ההגעה לחוף ביתר התרחישים. 



 

 

5וצנרת  3נרת , צ2צנרת –תכנית ניהול וניטור סביבתי   

 

Doc. 
No. 

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0005 Rev. 0 

 

 

 page 102 of 154 

 

מן , עבור תרחישי שפך בזMEDSLIK והרצת מודל OSCARהרצת מודל ות המלאים של ד"וחה

 בהתאמה.  6.5ובנספח  6.4ההקמה, מצורפים בנספח 

חשוב להדגיש כי הנתונים בטבלאות להלן מייצגים תרחישי קיצון ואינם מביאים בחשבון את 

בפועל הפעלת תוכנית . י החברה וקבלניה במטרה לצמצם את הפגיעה"ההתערבות הצפוייה ע

של  נוסףפך שיאפשרו צמצום החירום של החברה תאפשר נקיטת מגוון פעולות לטיפול בש

עיקר פעולות איסוף השפך יתרכזו באיסוף מכאני והיערכות לצמצום הפגיעה בחוף  השפעתו

SCAT -Shore line cleanup and Assessment Technique   ,שימושי קרקע , בהתאם לסוג החוף

 '.רגישים וכד

 

 רגישות האזור החופי לשפך  

העלולים להיפגע באירוע שפך ימי, בוצעה חלוקה של בהתייחס לרגישות האזורים החופיים 
עבור שלבי ההקמה ( MEDSLIK -ו OSCARמקטעי החוף בהתאם למודלים שנותחו לעיל )

 עול. פוהת

הטבלה להלן מציגה את מקטעי החוף אליהם עלול להגיע השפך ע"פ התרחישים המחמירים 
  .שנסקרו באמצעות המודלים הללו

ודורגה רגישות החוף )ע"פ פרסומי רט"ג( האם הוא כולל שמורות טבע עבור כל מקטע חופי צוין 
, כאשר דירוג של המשרד להגנת הסביבה GOVMAPע"פ שכבת  9עד  1לזיהומי שמן בסולם של 

 . מצביע על הרגישות המועטה ביותר לזיהום 1
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 : איפיון רגישות האזור החופי לשפך 3.6Aטבלה 

 

  

שמורות טבע מוצעות שמורות טבע קיימות  רגישות חופי הים לזיהומי שמן מקטעי חוף

V גבול ישראל-לבנון

9,6b,5 3-4, מקטע של עתלית-מגדים

V 4, מקטע של 5-6 מגדים-שקמונה

V שדות ים- 9,6a,4-5; חוף דור 1-3 שדות ים, חוף דור

3-4 מגדים

6a 3-4, מקטע של מגדים כפר-גלים

V 6b 4-5, מקטע של כפר-גלים שקמונה

V 9,6b,5 2-3, מקטע של עתלית

V 4 ראש הנקרה

V יפו  2, בקרבת הנמל מקטע של 6-8

V 9,6b ,3-4  קיסריה

8,6b 3,5, בקרבת הנמל מקטע של עכו

V 6b 3, מקטע של חוף הכרמל- חיפה

V 1, 4-5, מקטע 8 אכזיב

V 3, 7, מקטע של 9  מעגן מיכאל

6a 4, מקטע של כפר גלים

V  9,6b,5 1-3, מקטע של עתלית-דור

V 1-3 דור

V 8,6b 2-4, בקרבת המעגנה מקטע של מכמורת

 9,6b 1-3, מקטע של  שדות ים

V 3-4, 7, מקטע של 9 מגדים-מיכאל

6b,5 3, מקטע של נתניה

4-5, מקטע של 8 נווה ים

V 4-5 הבונים

V 4, מקטע של 7 גבעת אולגה-חדרה

V  נחל תנינים
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 רעש  

 ההקמה זמןעש בר 

 א מבו 

. להלן עיקרי (3.6.1)פרק  #1בהרחבה בתנ"ס ימי  נדונוימית -א הרעש והאקוסטיקה התתנוש

 .הדברים

כמו באוויר, עוצמת . גלי קול קיימים בתווך הימי והם בעלי מאפיינים דומים לגלי הקול באוויר

, גם בים קיים רעש רקע הנגרם על ידי מקורות שונים, כמו באוויר .הגלים נמדדת בדציבלים

 . בתופעות טבע םידי אדם או שמקור המעש

  סמים ורעידות האדמהיהרץ שולטים הרעשים הסי 1-100בתחום התדירויות של. 

  הרץ כאשר  10-10,000רעש מספינות ופעילות תעשייתית תת מימית נמצא בתחום התדירויות

 .הרץ 3,000על תדירות של  כלל-בדרך  רעש האניות בלבד לא עולה

 עצמת . הרץ שולטים מקורות הרעש הנובעים מגלי הים 100-20,000ת של בתחום התדירויו

 "ים-מצבי"במהירות הרוח ולכן הוגדרו  התלוי על ידם תהנוצר הגלים והרעש

(Sea States) ,לצורך הדיון . המגדירים את עצמת רעש הגלים כפונקציה של מהירות הרוח

ר כים שקט מאוד ללא רוח וללא המוגד, 0.5או מצב ים  0הנוכחי נסתפק בתיאור מצב ים 

 .  במצבים אלו מפלס הרעש הוא הנמוך ביותר. גלים

בעומקים רדודים . עצמת הרעש בים, כמו באוויר, נחלשת עם גידול המרחק ממקור רעש ספציפי

התפשטות הרעש בים כוללת נתיב התפשטות ישיר ונתיבי התפשטות הנגרמים על ידי החזרות 

 . ומפני הים של גלי הקול מקרקעית הים

לצורך קביעת קריטריון סף לבחינת ההשפעה של מפלס הרעש משימושים תעשייתיים נהוג 

קריטריון זה קרוב לרעש . דציבלים 10בתוספת " 0מצב ים "לעשות שימוש ברעש הקיים בים ב

הרקע הנמוך ביותר שנמצא בפועל ולכן הוא מהווה סף טוב לבחינת השפעת רעשים 

אינו שכיח ניתן להניח שברוב המקרים הרעש  0מכיוון שמצב ים , מזו יתרה. אנתרופוגניים

 .האנתרופוגני יהיה נמוך מרעש הגלים והשפעתו תהיה זניחה

מפלס הרעש . דציבלים 10ועוד  0ובמצב ים  0במצב ים  רעש הרקע הימיאת  מציגהתרשים להלן 

  .פסקל-מיקרו 1-דציבל ביחס ל 100הכולל במצב זה הוא 
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 מפלס רעש רקע בים :3.6תרשים 

  הרעש מעבודות ההקמה אפיון  

בתנועה של כלי שיט מסוגים שונים שייטלו חלק בעבודות הכנת ות עבודות הנחת הצנרת כרוכ

  .כיסויהול קרקע הים, הנחת הצנרת ש

 

 רעש מפעילות כלי שיט

קשורים למערכות ההנעה של כלי השיט. כלי השיט  שלב ההקמהתת ימי במהלך המקורות רעש 

רק מהלך ההקמה, בעוד שכלי שיט אחרים יהיו באתר אופן שוטף בהמיועדים לאספקה יידרשו ב

יהיה נוכח רק במהלך ההנחה  ,כלי השיט המניח את הצנרתלשם פעולות ייעודיות. כך למשל 

 של קווי הצנרת.

קולות  .פיין בקולות בעלי תדר נמוך כתוצאה מתנודות מנועמאו ,הרעש הימי הקשור לכלי שיט

והקולות הטונליים בעלי התדר  ,דינמית על פני גוף האונייה-בפס רחב מקורם בזרימה ההידרו

פעולות המדחף ותופעת המיעור. רמות הרעש נוטות להיות גבוהות יותר מקורם בהגבוה יותר 

 הירות כלי השיט גדלה.עבור כלי שיט גדולים יותר והן גדלות ככל שמ
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ניתן להתבסס על  ,ספציפיים שזוהו כמייצגיםהבעוד שנתוני הרעש אינם זמינים עבור כלי שיט 

 . לאלו שישמשו להקמה בור כלי שיט טיפוסיים מסוג וגודל דומהעת הרעש וטווח של עוצמנתוני 

משמשים מציג את הספקטרומים של עוצמת הרעש הטיפוסית עבור כלי שיט ה להלן תרשיםה

 וכלי שיט להנחת צנרת. MSVאבטחה, /לשם כוננות

 

 אופיניים תדירות ועוצמת הרעש התת ימי של כלי שיט  :3.7תרשים 

 

 

 ספינות תנועתעקב  בעיקר מקורו, האוקיינוסים ברחבי( הרץ 300–10) נמוך רעש רקע בטווח

על ניחות נמוך מאוד על  מעידים ,הרץ 300-מתחת ל ,רעשים בתדרים נמוכים בקנה מידה גדול.

, יכול לגרום לרמות רעש רקע על פני מרחקים גדולים באוקיינוס ה. זפני מרחקים משמעותיים

 .ינותמהאזור הקרוב ביותר של פעילות ספ מ"קכאשר אתר המדידה נמצא עשרות עד מאות  גם

 תהיינה הרעש שרמות לצפות ניתן, dB 90 -ל dB 80בין  ותקע בפס תדר נמוך נערמות רעש ר

 .כבדים ספנות לנתיבי הקרובים באגנים יותר גבוהות
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רעש הרקע  משוייכים אליו,מ( ונתיבי הספנות ה"ק 200כתוצאה מקרבתו לתעלת סואץ )בסביבות 

 .קיינוסיםיותר מאשר רעש הרקע שנמצא באופן טיפוסי באו בוהנט יהיה על פי הצפוי גוובאגן הל

מטר(  5–4( רמות רעשי רקע במים רדודים )דהיינו עומק של Potter et al., 1997) בעבר נמדדו

מאפיינים של רעש  הציגוהספקטרומים של רעש הרקע  ,בלב ים מול חיפה. בתדירויות נמוכות

 בחשבון בהערכה זו. נלקחה dB 100רמת רעש רקע של  ,כךלפיספנות בינוני עד כבד. 

( מכלי השיט המבצעים דציבליםציגים את ההתפשטות הרעש התת ימי )בם להלן מהתרשימי

 את הנחת צנרת במים עמוקים ורדודים, בהתאמה.

 

 צנרת במים עמוקיםודל התפשטות רעש תת ימי בהנחת מ :3.8תרשים 
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 צנרת במים רדודיםודל התפשטות רעש תת ימי בהנחת מ :3.9תרשים 

 

, עד הולך ופוחת ככל שהוא מתפשט על פני הסביבה הרעש המופק בפעילות הקמת הצנרת

 .dB 100העומדת על פי ההנחה על שיעור של  ,מגיע לרמת רעש הרקעש

מ במים "ק 7-מוגבל לרדיוס של כמצטבר כתוצאה מפעילויות הפיתוח יהיה על פי הצפי הרעש ה

  .dB 10 -מ במים הרדודים. רוב אזור זה מוגבל לרמות רעש מצטברות של פחות מ"ק 12-עמוקים ו

דציבלים בים הוא כאמור מפלס רעש נמוך בעשרות דציבלים ממפלסי  100מפלס רעש של 

ים שבהם הים מפלס רעש זה קיים במצב. הרעש העלולים לגרום למטרד ליונקים ימיים ולצבים

קרוב לרעש הרקע הנמוך ביותר  הוא, המדידה' שקט ואין תנועה של כלי שיט בסמיכות לנק

 . שנמצא בפועל ולכן הוא מהווה סף טוב לבחינת השפעת רעשים אנתרופוגניים

הרעש האנתרופוגני  כי במרבית ימות השנהניתן להניח  ,אינו שכיח 0שמצב ים  מכיוון, כךיתרה מ

מפלס , מפלס הרעש הכולל במצב זה, אי לכך .עש הגלים והשפעתו תהיה זניחהיהיה נמוך מר

  .פסקל-מיקרו 1-דציבל ביחס ל 100הינו , דציבלים 10בתוספת " 0"רעש למצב ים 

 6.11( ומובאות אף בנספח 3.5.2 פרק) 1ס יבשתי "בתננדונו מדידות הרעש במצב הקיים מול דור 

 של תנ"ס זו. 
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החדרת כלונסאות לבין רעשים הנובעים מתנועה של של ין רעש עבודות קיים הבדל משמעותי ב

נציין כי בהשוואה לרעש  כלי שיט מסוגים שונים העוסקים בעבודות הקשורות להנחת הצנרת.

מגיע לערך שיא של והחדרת הכלונסאות הנובע מ( 3.6.1)פרק  #1שנדון בתנ"ס ימי 

SPLpeak=200dB מפעילות ספינות וכלי שייט הנובע רעש ה ,במרחק של מטרים בודדים מהכלונס

 20של הפרש זה . במרחק של מטר אחד ממקור הרעש 180dB SPLpeak=למפלס שיא של  מגיע

רעש יודגש כי בנוסף . לי הלחץ האקוסטידציבלים הוא הפרש בסדר גודל מבחינת עצמת ג

אם לשינוי פעילות הכלים העוסקים בהנחת צנרת הוא רציף ומשתנה באיטיות יחסית בהתמ

 המרחק בין מקבלי הרעש לספינות. 

 

 חפירת תעלת הצנרת ( בעת TSHDמחפר יניקת נגרר )רעש מ

מטרים יש  60-לצורך הנחת הצנרת על קרקעית הים בעומקים הקטנים מכ, 2כמתואר בפרק 

 צורך להטמין את הצנרת.

 בתרשים להלןצג כלי זה המו. (TSHDמחפר יניקה נגרר )עבודת חפירת התעלה תתבצע על ידי 

 כולל מספר מקורות רעש והוא כלי השיט הרועש ביותר מבין כל הכלים שיעסקו בהנחת הצנרת.

  ומקורות הרעש הנלווים (TSHDמחפר יניקה נגרר ) :3.10תרשים 



 

 

5וצנרת  3נרת , צ2צנרת –תכנית ניהול וניטור סביבתי   

 

Doc. 
No. 

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0005 Rev. 0 

 

 

 page 110 of 154 

 

משאבה  ראש החפירה, , הם :בחתך המים מעלההקרקעית כלפי מ ,מקורות הרעש של הכלי

רעשי  רעש המדחף המייצב, רעש המשאבה שעל הספינה, רעש מדחף הספינה, ימית,-תת

 ניות ומנוע הספינה.אהמערכות המכ

כתלות במרחק  - SPL -רעש המדידות רעש על מחפרים מסוג זה הראו כי ניתן לקבוע את מפלס 

 במשוואה הבאה: באמצעותמהמחפר בעת פעולה במתכונת מלאה 

SPL= 127-1.2R-10logR [dB] 

 הוא המרחק בק"מ מהמחפר. Rכאשר 

 לות במרחק. תבצורה גרפית את השתנות רעש המחפר כ ניתן לראות תרשים להלןב

 

 הצבת נתונים במשוואה מראה כי:

  157ק"מ( מהמחפר מפלס הרעש יהיה  0.001מ' ) 1במרחק ייחוס של dB . 

  137ק"מ מהמחפר מפלס הרעש יהיה  0.1במרחק dB . 

  126.ק"מ מפלס הרעש יהיה  1במרחק של dB  

 99ק"מ יהיה מפלס הרעש  14-במרחק של כ dB –  מפלס מ נמוךכלומר המפלס יהיה

 וקשה יהיה להבחין ברעש המחפר. , אף בהערכה שמרנית,רעש הרקע הממוצע בים

ם צים סוונה"( מגיע לערכי" דוגמתמפלס הרעש של אוניות משא גדולות )כ, לשם השוואה

 מ' מהספינה. 1במרחק של  dB 180-של כ
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 מפלס רעש מפעולת מחפר ימי כתלות במרחק מהמחפר :3.11תרשים 

 

 רעש ורעידות מציוד חציית החוף 

כתוצאה  ומפלסי הרעש והרעידות הצפויים מהכלים המשמשים לצורך החצייה החופית ייווצר

, משאבות, יחידות לערבוב סלארי, ציוד לחיתוך והפרדה, גנראטורים: כלים הבאיםת המהפעל

, בולדוזרים, מנופים, משאיות)ה המגיעים והיוצאים מהאתר "כלי צמ, מנהור /ציוד לקידוח

אולם יחד , אופן רציףתתבצע בבאתר ההתארגנות היבשתי הפעילות '(. מחפרים וכו, דחפורים

כל אתר לא וסביר להניח כי  ,צוין לעיל יפעל זו זמנית או באופן רציףלא כל הציוד ש, עם זאת

בתפוסתו המרבית ומפלסי הרעש מאתר העבודות לא צפויים להגיע כל הזמן העבודה יפעל 

 . לערכי שיא

- FHWA)ב "הנתונים שהתקבלו מהמנהל הפדרלי של כבישים באגף התחבורה בארהלהלן 

Federal Highway Administration from the US Department of Transportation ) הנוגעים למפלסי

ישמשו כנקודת יחוס לטובת הערכת מפלסי הרעש הצפויים  ,הרעש הנוצרים מכלי עבודה שונים

 . להיווצר במהלך העבודות החציה החופית
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 העבודהתיאור כלי 
 מפלס רעש מדוד

(dBA)(1) @ 50 ft 

 78 מחפרון

 83 דוחיחידת כח של מגבה קי

 81 מנוף

 80 יחידת חיתוך והפרדה

 82 דחפור

 81 ַמְחפֵּר

 79 אחורי -מטעין קדמי 

 81 גנרטור

 HDD 82מגבה קידוח הידראולי 

 75 טנדר

 85 כלים פנאומטיים

 81 משאבות

 78 צלחות סלארי

 85 משאית

 87 נפת רעידות

 74 כלי ריתוך

 

 Valley Lateral Project, Air: לדוגמא)שונים בעולם  פ מידע שהתקבל מדיווחים מאתרי עבודה"ע

and Noise Quality report, Millennium Pipeline Company) , מפלסי הרעש הצפויים בזמן העבודות

כאשר  dBA 71  -כאשר האתר עובד בתפוסה מלאה וכ' מ 15 -במרחק של כ dBA 83  -יהיו כ

 האתר עובד במתכונת רגילה. 



 

 

5וצנרת  3נרת , צ2צנרת –תכנית ניהול וניטור סביבתי   

 

Doc. 
No. 

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0005 Rev. 0 

 

 

 page 113 of 154 

 

לא צפויים חלקים , עם זאת. דידותמידע זמין המתבסס על מ קייםכיום לא  ,מבחינת רעידות

 . והן במרכיבי הצנרת TBM -ה תהנעים במהירות או חלקים היוצרים רעידות הן במכונ

נמצא כי בטווח , הספק וקוטר גדולים יותר ותבעל TBMעל סמך סקר ספרות למכונות , בנוסף

 .ת הן ברמת המטרד והן ברמת סכנה למבניםאין כל השפעה של רעידו' מ 40-הגדול מ

 

 אטמוספרייםמקורות רעש 

ממערכות הנעה של כלי מקורם בעיקר  ,טמוספריים הקשורים לשלב ההקמהמקורות רעש א

קף הערכת יה .שיט, פעילויות בנייה על סיפון כלי שיט ומטסי מסוק לפרקים אל כלי השיט

מ מן החוף( ועד לתשתית בתוך "ק 9.7-כהממוקמת פקה )האסדת האזור ההשפעה הסביבתית מ

על אין צפי להשפעה משמעותית , מביאה למסקנה כי מ מן החוף"ק 125 -כהנמצאת  ,השדה

בחוף תתרחשנה כתוצאה ממסוקים  נקודתיותיש לציין שהפרעות  ,אוכלוסיות בחוף. עם זאת

קנה. על פי אתרים בחוף ומאתרים בחוף אל כלי השיט העוסקים בהתלהמעבירים אנשי צוות 

העברות אלה תתקיימנה פעם בשבוע במהלך שלב ההקמה ויהוו רק הגברה מועטה ברעש  ,הצפי

הטיסות המתוכננות תבוצענה טיסות אלה, כדי למזער את ההשפעה של  ,הרקע. יתרה מזאת

, בכפוף לתיאום מטיסה מעל לאזורים מאוכלסים תוך המנעותובמהלך שעות היום ככל הניתן 

ינותבו בנתיב הטיסה הישיר ביותר המאושר  זאת, טיסות בשעת חירום, עם .תעופהמול רשויות ה

 ממיקומם בחוף.

 

 השפעת הרעש על הסביבה הימית  

ר "מסתמך על עבודה משותפת של דעוסק בהשפעת הרעש על צבי ים ויונקים ימיים וזה חלק 

 ח./37א לתמ" דני כרם ויורם קדמן שבוצעה במהלך הכנת תסקיר ההשפעה על הסביבה

 

 סוגי השפעה  

החישה לטווח הרחוק של הרבה מיני בעלי , בשל מגבלות חושי הריח והראיה בסביבה המימית

לאיתור מזון וטורפים ולתקשורת בין פרטים מושתתת על , חיים ימיים אשר משמשת אותם לניווט

רום לג, מימי מעשה ידי אדם עלול למסך אותות חשובים לבעל החיים-רעש תת. קליטת קול

לפגיעות חריפות או מצטברות באיברי השמע שלו עד כדי חירשות חלקית או מלאה ובעוצמות 
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תופעות אלו משפיעות בעיקר על יונקים ימיים . גבוהות לגרום חבלות רעש לרקמות שונות ולמוות

 .שמערכת השמיעה שלהם דומה למערכת השמיעה של האדם

ת מרחב ההשפעה סביב מקור הקול לשישה אזורים ניתן לחלק א, Richardson et al. (1995)לפי 

 :לפי ההשפעות על בעלי החיים

 בו האות האקוסטי הוא ברמה נמוכה ומתמזג עם רעש הרקע או , אזור חוסר ההשפעה

 .שעצמתו נמוכה ממפלס סף השמיעה של בעל החיים

 בו מפלס הרעש גבוה מסף השמיעה של בעל החיים ועל כן הרעש , קליטה/אזור ההבחנה

 '.נשמע'

 בו בעל החיים מתייחס אל הרעש וקשוב אליו והוא גורר , אזור ההגבה ההתנהגותית

 .תגובה מכוונת

 בו הרעש גורם הפרעות תפקודיות ופוגע ביכולת בעל החיים להבחין , אזור המיסוך

 .באותות החשובים לו

 לגרום  מאיים ועלול/דוחה/בו גירוי הרעש נתפש על ידי בעל החיים כעוין, אזור ההטרדה

 .לבריחת בעל החיים מהאזור הרועש

 בו גירוי הרעש עלול לגרום לפגיעה פיזיולוגית זמנית או קבועה ובלתי  ,אזור הפגיעה

 . הפיכה

וההשפעות )ספי ההטרדה , משמעיות-בעוד ספי הפגיעה נסמכים על עדויות פתולוגיות חד

שינוי או חוסר שינוי לכאורה  כגון, מבוססים בדרך כלל על תצפיות התנהגותיות( המתונות יותר

מאפייני תקשורת , קצב נשימה, כיוון שחייה, כמו מהירות, של אספקטים גלויים לעין או לאוזן

 '. קולית וכו

המתייחס למצב שבו בעל חיים הנמצא קרוב  רדיוס פגיעההושם הדגש על , עד לאחרונה

 רדיוס ההטרדהחה לגבי ההנ .פעמי מאירוע חד פעמי-מספיק למקור רעש חזק יסבול נזק חד

היא שבמרחק גדול יותר ממקור הרעש בעל החיים יוטרד ויתרחק ממקור הרעש עד מעבר לרדיוס 

הנחות אלה אינן מביאות בחשבון השפעות מצטברות ארוכות טווח על בעלי חיים . ההטרדה

 .שלא להתרחק אחרי שמסתגלים לדרגה נתונה של הטרדה' בוחרים'ימיים ש

 

 יונקים ימיים השפעות רעש על 

הן לצרכי , הקבוצה הימית הנסמכת ביותר על חוש השמע, נושא הרעש והשפעותיו על לוויתנאים

דון לעומק במשך שנים נחקר ונ, שמיעה פסיבית והן באיכון הדי הסונר שחלקם מפיקים בעצמם

 . בקטע זה הדגש ייושם בעיקר על הדולפינן המצוי. רבות
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ובמהלך העשור האחרון התווספו הרבה נתונים שנתיים , פי השכיחהדולפינן המצוי הינו המין החו

הם בטווח ' מ 100מין זה ניזון בעיקר מדגי קרקעית ועומקים של  .על תפוצתו מסקרים שונים

ככלל סידרת  .נצפים לאורך כל השנה, כולל ילודים טריים וגורים, פרטיו. הצלילה השגרתי שלו

רגישות וטווח התדרים של . שומעים היטב במים ,ין המצויאליהם משתייך גם הדולפ, לוויתנאיםה

 .מערכת השמיעה שלהם דומה לאלו של יונקים יבשתיים

הספרות המדעית מאוד ענפה והעדויות הניסיוניות ברובן המכריע נסמכות על תצפיות 

ופחות על ניסויי מעבדה מבוקרים ועל נתיחות של חיות , ויזואליות ואקוסטיות, התנהגותיות

מספר מאמרי סקר מסכמים היטב את הנושא על כל השלכותיו . חפות או שמתו בשבימו

(Southall et al, 2007, Weilgart 2007, Tyack, 2008) ,עם דגש על מיסוך התקשורת . 

המסכם את המידע העדכני ביותר על ספי הרעש  (NOAA 2016)פורסם מסמך חדש  2016 ביולי

המחקר פרסומו של עד ל. לשמיעתם של יונקים ימיים, קבועה זמנית או, העלולים לגרום לפגיעה

כבסיס להתייחסות לנושא ברוב  שימש, 2007שנת מ, Southall et alשל  המאמר, החדש

, Total, 2012)ראה למשל )המחקרים ותסקירי הסביבה של השפעות רעש על יונקים ימיים 

 של החדש המסמך על נשענת להלן ההתייחסות. והשינויים בין שני המסמכים הם קטנים יחסית

NOAA לעיל . 

מאוד רגישים לטווח תדרים נמוך יותר הם מינים גדולים לרוב  כמו במחקרים קודמים, נמצא כי

קבוצות  3-נהוג לחלק את הלוויתנאים ל, בהתאם לכך. ומינים קטנים לטווח גבוה יותר

 : פונקציונליות מבחינת רוחב הסרט של מערכת השמיעה שלהם כדלקמן

 שומעי תדרים נמוכים  -    (LF)  Low-Frequency Cetaceans - 7Hz-35kHz     

    שומעי תדרי ביניים  -    ((MF  Mid-Frequency Cetaceans -     150Hz-160kHz 

   שומעי תדרים גבוהים-   HF))  High-Frequency Cetaceans - 275Hz-160kHz     

 

אשר רוחב , האחרים שייכים לקבוצת שומעי תדרי הבינייםהדולפינן המצוי וסוגי הדולפינים 

ספי הרעש המומלצים   150Hz-160kHz.הספקטרום של מערכת שמיעתם הוא בתחום שבין

מתייחסים רק למניעת סיכוני פגיעה שמיעתית ולא לגבי מניעה של חבלה  NOAA במסמך

, כתוצאה מרעש, ההפגיעה בשמיע. באיברים אחרים בגוף או לסיפי רעש הגורמים להטרדה

 Temporary Threshold Shiftוהיא נקראת הסטת סף ארעית או  –יכולה להיות זמנית והפיכה 

בקיצור ) Permanent Threshold Shiftהנקראת  –או פגיעה קבועה ובלתי הפיכה ( TTSבקיצור )

PTS.)   
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 :כדלקמןל הם "ספי הרעש המומלצים על ידי החוקרים הנ

  הסטת סף ארעיתTTS  

 =  dB re 1μPa            SPLpeak 224:                      מאירוע בודד

   :s    ∙2Pa1μSEL =  170 dB re:מרצף אירועים במשך יממה

 

  הסטת סף קבועהPTS  

 =  dB re 1μPa                                SPLpeak 230:   מאירוע בודד

   s     ∙2Pa1μre: SEL =  185 dB:מרצף אירועים במשך יממה

 

ולכן אנו  NOAAהם אינם מקבלים התייחסות במסמך , באשר לספי הטרדה של בני הקבוצה

תוצאות התצפיות המעטות שהיו . Southall et alמסתמכים על מחקרים אחרים ובעיקר זה של 

מקובל לאמץ עבור אירוע בודד ערך . גם לאותו מין, על תגובות לפולסים חוזרים היו סותרות

 : מרני שלש

 מאירוע בודד סף הטרדה:    SPLpeak = 140 dB re 1μPa 
 

 . ל אומצו לצורך ההתייחסות ליונקים ימיים במסמך זה"הספים השמרניים הנ

 

, מהמחפר במרחק כתלות ימי מחפר מפעולת רעש המפלסאת  ציגהמלעיל,  3.13על פי תרשים 

גיע לסף ההטרדה של הדולפינים מהמחפר מפלס הרעש י' מ 40-כ במרחק של ניתן לראות כי

 ,גם על פי המחקרים המצוינים לעיל, ניתן להניח .להתקרב לאזורים רועשים יותרממנעו יוהם י

מלהתקרב למחפר כאשר מפלס הרעש יטרידם והתגובה הטבעית במצב זה כי הדולפינים ימנעו 

בו יונקים יבחרו  יחד עם זאת, יש לסייג הנחה זו הואיל וייתכן מצב .תהיה התרחקות מהמחפר

שלא להתרחק מהמחפר, למרות הרעש המטריד, לדוגמא במקרה של הימצאות מזון רב באזור 

  החפירה.

 

 

 צבי ים  רעש על ההשפעות  

צב ים חום וצב ים ירוק. שני המינים נמצאים  -שני מינים של צבי ים נוכחים לאורך חופי ישראל 

 ."סכנת הכחדה חמורה" -בקטגורית סיכון גבוהה 
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 רדודים רבייה אזורי בין קילומטרים אלפי של ארוכות נדידות מבצעים, הבוגרים בעיקרים,  צבי

 עונת .לחוף קרוב השנה כל להימצא עשויים צעיריםהפתוח.  בים ואזורי חריפה החמה בעונה

 לחוף קרוב מגיעים המינים משני לאוגוסט והבוגרים מאי בין היא המינים שני של ההטלה

 ההטלה. לפני שבועות 6-כ להזדווגות

 בפיזור לא אךהחוף,  כל ולאורך השנה כל מצויים בארץ ים צבי, החפות נתוני על בהסתמך

 לעונת בחפיפה, יוני-מאיחודשים ב החפות של שיא מראה בזמן הפיזור .ובמרחב בזמן הומוגני

 הצב ןבי ההחפות חלוקת .השרון בולטת לאזור עדיפות מראה המרחבי הפיזור ואילו ,ההטלה

 האתרים שני בין ההחפות לשוני בקצב עדות אין. התאמהב 37%-ו 63% היא והירוק החום

יתן להניח נ בשל נאמנות הנקבות לאתרי ההטלה משנה לשנה ובהעדר מידע אחר .הנבחנים

  .שהנקבות מתרבות מול אתרי הקינון

ות המקננות של מספר הנקב. ממלא רק תפקיד משני בחיי צבי הים, ככל הידוע, חוש השמיעה

תמצא בסמיכות  וגם השפעה על נקבה אחת שבמקרה 10-הצב הירוק בחוף הישראלי אינו גדול מ

, לוי וברש)קרובה למקור רעש רם תהיה בעלת השלכה גבוהה למאמצי השימור המקומיים 

2010.)  

ות כשהרגיש, רגישות האוזן של צבי ים פחותה מזאת של דגים וכמוהם מוגבלת לתדרים הנמוכים

 ,DeRuiter) ויורדת בתלילות בתדרים גבוהים יותר 200-400Hzהמרבית נמדדת בתדרים של 

2010 .) 

וסף התדר העליון שעדיין מפיק  1,000Hz-טווח התדר השימושי העליון של הצבים הוא כ

 ,2,000Hz ..(Wever & Vernon 1956 -מבלי לגרום לחבלה באוזן הוא כ, פוטנציאל עצבי שמיעתי

Ridgway et al, 1969, Martin et al, 2012 .) 

 

כלומר עצמת הקול הנמוכה ביותר שהפיקה תגובה התנהגותית )סף השמיעה במינים השונים 

רגישות אוזן צבי הים לפיכך חופפת . dB re 1 μPa 80-100  נע בין( או פוטנציאל חשמלי במוח/ו

 .(DeRuiter, 2010)ם בים את חלקו העליון של טווח תדרי מקורות הרעש האנושיים העיקריי

 

החל , ניסויים על צבי ים בשבי גילו תגובות רתיעה והימנעות ממקור רעש של תותח אוויר בודד

נצפה  dB re 1 μPa2∙s SEL 164ואילו מעל רמות של , dB re 1 μPa2∙s SEL 155מרמות חשיפה של 

רעש מתותח אוויר בעצמת . (McCauley et al, 2000)  דגם שחייה לא יציב שאולי מעיד על עקה 

שימש כמחסום קולי וכאמצעי למנוע מצבי ים מלהתקרב  dB re 1µPa at 1m 220מקור של 

 . ,Moein-Bartol et al) (1994ימיים   למחפרים
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על גבי סיפון ספינה שערכה פעילות סייסמית באנגולה העלה מספר כפול של שנערך סקר 

אם כי מרחק החציון , ו שקטים מאשר כשהם פעלותצפיות צבי ים לשעת תצפית כשהתותחים הי

  (Weir, 2007).של הפרטים שנצפו מהספינה לא היה שונה באופן מובהק 

 

הראה שצבים חומים צוללים ( DeRuiter & Doukara 2012) סקר נוסף מול חופי מרוקו בים התיכון

ק ארוכות ללא אך חוסר ביקורת של תקופות מספי, כאשר מערך תותחי האוויר חולף בקרבתם

 .הפעלה אינו מאפשר הבחנה ברורה בין תגובה לרעש ותגובה למעבר הספינה

 

ל "בהשאלה מהמחקר הנ, לצורך הגדרת ספים עבור צבים משתמש חיל הים האמריקאי

נמוכים במקרה )המדגישה תדרים רלוונטיים באות , בפונקציית שקלול שמיעתי,  Southall et alשל

אותה הוא מפעיל על האות טרם , ך תדרים מחוץ לטווח הרגישותומפחיתה בער( של הצבים

יאומצו הספים שהומלצו לעיל , בהעדר מידע מבוסס יותר, מידע זה הוא חלקי ולכן. החישוב

 .וזאת מתוך ידיעה ברורה שספים אלו הם שמרניים, עבור יונקים ימיים

 

רכו מחקרים רשמיים שבחנו לא נע, צבי יםהשפעת פעולות ההקמה נשואות תנ"ס זה על מבחינת 

מנהור או חפירה בים על , את השפעת הרעש והרעידות הנוצרים כתוצאה מפעילויות קידוח

מספר הערכות שבוצעו בסביבות ימיות הראו כי לא ניכר שהצבים . מערכת השמע ופעילות צבי ים

וח אינה גם פעולת הקיד. מושפעים באופן משמעותי מהרעש שנוצר מפעילות כלי שיט טיפוסית

צפויה לתרום לעליה משמעותית במפלס הרעש בים משום שקרקעית הים משמשת כמחסום 

, למרות שכיום אין מידע מספיק לקביעת סף הפגיעה בצבי ים במהלך פעולות החפירה. אקוסטי

נראה בלתי סביר שפעולות החפירה יגרמו לנזק או לאובדן , בהתבסס על הנתונים הקיימים

ימי לתקופות זמן -שאינם צפויים להימצא בקרבת מקור הרעש התתשמיעה בצבים משום 

צפויה בהלה ושינוי בהתנהגות הנובע מהימנעות להתקרב לאזורי פעילותם , עם זאת. ממושכות

 .בעתות בהם מפלס הרעש במים גבוה
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 מסקנות  

השוואת מפלסי הקריטריון למפלסי הרעש החזויים מפעילות מקור הרעש החזק ביותר המעורב מ

 ניתן להסיק כי אין כל סיכון לפגיעה או הטרדה של צבי הים ,המחפר הימי , קריבהנחת הצנרת

  הנחת הצנרת.בעת לאור זאת אין צורך באמצעים מיוחדים להפחתת רעש  .ויונקים ימיים

 

 התפעול זמןרעש ב 

. תיהיו מקורות רעש אטמוספריים הקשורים ישירות לפעולת הצנרלא צפוי ש הצנרתתפעול  בזמן

 תפעולצורכי ל יםועדבהצבה קבועה המי םלהיות כלי שיט או מתקני בזמן התפעול לא מתוכננים

המהירות של הגז הזורם דרך מערכת ההפקה תישמר מתחת לגבולות  תפעול השוטף,ב. הצנרת

שמירה על מהירויות מתחת לרמות אלה גם . למזער את השחיקה של הצנרת בכדיהמקובלים 

  .ת הרעש התת ימילמזער את הפק תסייע

בהתאם להוראות התמ"א, , הדבר יטופל ויתואם מול גורמי הבטחון. הזרימה בצנרת ירעשבנוגע ל

במועד שיקבע ע"י נציג שר הבטחון ובהתאם בשלב התפעול יתבצעו מדידות של רעשי הזרימה, 

 לדרישותיו, לצורך וידוא עמידה בסף הרעש שייקבע ע"י משרד הבטחון. 

  

 תאורה  

 הקמה

התאורה בסביבה הימית עלולה להשפיע על הפאונה הימית ובעיקר על הצבים ומספר מיני עופות 

תאורה עלולה לגרום לתגובות התנהגותיות כגון שינוי הפעלת (. ושחפים כגון יסעורים)ימיים 

תוך מתן יתרון תחרותי למינים , דגים ודולפינים, עופות ים, לה והרביה בקרב צבי יםידפוסי האכ

תיתכן השפעה ישירה של . או ההישרדות של מינים אחרים/ימים ופגיעה ביכולת הרביה ומסו

 . וכן על פעילות אבקועי הצבים ועופות חוף, תאורת כלי שיט על פעילות הקינון של צבי הים

 

במהלך הצנרת. תקנת השתתפים בעבודות מקורות התאורה בשלב ההקמה הם כלי שיט המ

האור וכלי השיט ישתמשו בתאורה בתוך הספינה שעות ביממה.  24ההתקנה, כלי השיט יפעלו 

תאורת הניווט תעמוד בתנאים . יהיה מינימלי ויוקרן לצרכי ניווט בלבדהחוצה  מכלי השיטהמוקרן 

  .SOLASשל אמנת 



 

 

5וצנרת  3נרת , צ2צנרת –תכנית ניהול וניטור סביבתי   

 

Doc. 
No. 

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0005 Rev. 0 

 

 

 page 120 of 154 

 

מתבצעת הרכבת הצנרת תהיה תאורה שתאפשר ביצוע רציף של העבודה.  עליובכלי השיט 

הצנרת ולא אל השטח הימי המיועד חלקי פון בו מתבצעת הרכבת התאורה תופנה אל תוך הסי

 תהיה מוגבלת ונדרשת בעיקר לצורכי ביטחון ובטיחות.  הארה כלפי חוץלהתקנה. 

זוית התאורה תכוון רק . וואט  X 400 4תרנים עם נורות של  5-6במהלך ההקמה יהיה שימוש בכ 

רה מכל אחד ממקורות התאורה לא עוצמת ההא. אל משטחי העבודה ולא תופנה אל הסביבה

 ROVs (Remotely רובוטים י"עבאופן נקודתי מתחת לים אור יוקרן . לומן 40,000תעלה על 

operated underwater vehicle)  בודהלצורך ניווט והארה על אזור העאך ורק. 

ההשפעות של תאורת ספינות העזר על קו החוף ואזור החוף במהלך ההקמה, לאור האמור לעיל, 

 . והשימוש בתאורה מינימלית אשר מוגבלת בכיוונה עקב המרחק מן החוף , זאתתהיינה זניחות

בייחוד , השפעות התאורה תהיינה זמניות בכל אחד מן המוקדים ומצומצמות מבחינת המרחב

 . מצעים שיופעלו לצמצום פליטת אור מכלי שיטבהתחשב בא

 

 תפעול

 .ומקטעי הצנרת נשואי תנ"ס זהפעלת תאורה על צורך באין בזמן התפעול 

 

 הידרוגיאולוגיה הידרולוגיה ו 

 יבשתי  מקטע 

אזור הסקירה המובאת להלן מתייחסת למקטע היבשתי של חציית החוף בקידוח, ובפרט אל 

אזור זה נסקר בהרחבה במסגרת  דור. בריכות הדגים של מושבהמצוי סמוך ל אתר ההתארגנות

 , עיקרי הסקירה מובאים להלן. #1תנס יבשתי 

 

 לוגי ואירקע הידרוג 

, המכונה אקוות החוף –המערכת ההידרוגיאולוגית של אזור החוף מורכבת משתי אקוות עיקריות 

ירקון תנינים )השירות  ואקוות חבורת יהודה, שהינה חלק מאגן גם האקוויפר הפלייסטוקני,

 (. 2007ההידרולוגי, 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Remotely_operated_underwater_vehicle
https://en.wikipedia.org/wiki/Remotely_operated_underwater_vehicle
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 אקוות החוף

(. תצורת רצנטי-גיל פלייסטוקן)מהחתך הגיאולוגי של האקווה בנוי בעיקרו מתצורת פלשת 

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

טיט וחמרה(. במערב, בקרבת החוף, ניתן למצוא ומשכבות בעלות מוליכות הידראולית בינונית )

ת החרסית שכבו .שכבות אטימות יותר )חרסית וחוואר(, שמחלקות את האקווה ליחידות משנה

גיל ניאוגן( מהוות את בסיס האקווה ואילו פני השטח מהווים את האטומות של חבורת סקיה )מ

 גבולה העליון.

מטרים מעל פני הים )דו"ח  5-הנו כהחופית(  )תחנת ההגפה CVS -ה מתחםמפלס המים באזור 

  הקו למעשה נמצא בסביבה ימית. CVS-הת תחנעד  . כלומר,גיאולוגי דוד דוד(

כגון משקעים וחלחול  -ממקורות טבעיים מילוי  .ישיר מפני השטחווזר אקוות החוף ניזונה ממילוי ח

ות מבוקרות מחד ודליפה של כגון החדר -מקורות מלאכותיים מילוי מבנחלים ועורקי ניקוז, ו

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

ובהתאם הרגישות ההידרולוגית של  ,השטח מגדילה את הסכנה לזיהום והמלחה של מי התהום

 אזור החוף הינה רגישות גבוהה )א'(.

 

 אקוות חבורת יהודה

ון תחתון( מהווה את בסיס האגן ומאופיינת בהרכב ליתולגי של פצלים, חבורת כורנוב )קרטיק

ליון( שמהווה למעשה את מעל חבורת כורנוב נמצאת חבורת יהודה )קרטיקון ע גיר, קירטון וחול.

הבנויה מקירטון ומחוואר איאוקן(, -מגיל סנון. גג האקוויפר מורכב מחבורת שפלה )אקוות האגן

 2,000 –כשל  מי התהום נמצאים בעומק רב ,מטרים. בקרבת חדרה 600 –ל 300ועוביה נע בין 

 1,000-1,500עובי של ב ,אטימותהשכבות ה)דו"ח מנא"י(. הכיסוי  ומליחותם גבוהה מאד מטרים

מונע מעבר מים מאקוות חבורת יהודה לאקוות החוף. מכאן, שהסכנה לזיהום אקוות  ,מטרים

 ה הקיימת למי התהום של אקוות החוף. חבורת יהודה קטנה משמעותית לעומת הסכנ
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   גישות הידרולוגית והידרוגיאולוגית ר 

 מי תהום 

פגיעות מי תהום  - 1מגדירה אזורי פגיעות של מי תהום כדלקמן: אזור א' ואזור א' 4ב//34תמ"א 

 פגיעות מי תהום נמוכה.  -פגיעות מי תהום בינונית, אזור ג'  -גבוהה, אזור ב' 

להציג ולפיכך יש  '(א)גבוהה  תהום מי פגיעות באזור נמצא תוואי הצנרת ,ורהאמ קטעהלאורך 

 . , כפי שיפורט בהמשךבתכנית אמצעים למניעת זיהום קרקע ומי תהום

 . החדרה אתרי התכנית בקרבת מסומנים לא, 4/ב/34א "תמ לפי

 

  שואבים קידוחים

כרמל , המשמשים להתפלה םשני קידוחי של מים מליחיתוואי הצנרת היבשתית ישנם בסביבת 

 הצנרת ור מים מליחים ורדיוסי המגן. תוואיקידוחים עבהמובאים פרטי בטבלה להלן . 3וכרמל  1

 מגן של קידוחים אלה.הרדיוסי אינו נמצא בתחום 

 

 נ"צ שם הקידוח
 רדיוס מגן ב'

 )מטר(

 רדיוס מגן ג'

 )מטר(

 164 82 193250/721500 התפלה – 1כרמל 

 164 82 193150/721140 לההתפ - 3כרמל 

 תוואיקידוחי התפלה ורדיוסי מגן בקרבת ה :3.7טבלה 
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בקרבת ואזורי פגיעות של מי התהום  עבור מים מליחים קידוחיםניתן לראות את הבתרשים להלן 

 הצנרת.תוואי 

 

 }*{ ואזורי פגיעות מי תהום בקרבת התוואימי מליחים קידוחי  :3.12תרשים 

 מעיינות

. אין מעיינות מנוטרים בקרבת התוואי המתוכנןפות הניטור של השירות ההידרולוגי, על פי מ

 .עבודהק"מ מאזור ה 5 –נמצאים כ, מעיינות נחל תנינים, עיינות המנוטרים הקרוביםהמ

 התכנית בקרבת זניקו עורקי

שטח אגן הניקוז של . 3/ב/34א "תממדרום לקו המתוכנן נמצא נחל דליה, עורק ניקוז ראשי לפי 

קמ"ר. הספיקה המירבית המדודה  70 -הוא כ (CVSההגפה החופית ) נחל דליה באזור תחנת

 ,שנות מדידה 60 –עבור כ ,2ממוקמת במפגש החל עם כביש ( 12140)מס' בתחנה הידרומטרית 

 . מ"ק/שניה 115היא 
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 100מוגדרת רצועת השפעה ברוחב של  ,3/ב/34א "תמבתכנית המתאר הארצית לנחלים ולניקוז 

תוואי עבור עורק ניקוז ראשי. המרחק המינימאלי בין נחל דליה ו ,מטרים מכל צד של ציר העורק

ל נחל לרצועת ההשפעה ש מחוץ ממוקמת. לפיכך, הצנרת המתוכננת טריםמ 500-הנו כהצנרת 

 פי שניתן לראות בתרשים להלן. , כדליה

 

 }*{ 4/ב/34א "תמצנרת על רקע התוואי  :3.13תרשים 
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 אמצעים לניטור ומניעת הזיהום 

 כמפורט להלן.  זיהוםנקטו אמצעים למניעת יישל חציית החוף, במקטע היבשתי  ,ההקמה מהלךב

 כות הדגיםיברשטח מילוי פיתוח שטח הכוללות סיום עבודות  יחלו לאחרההקמה  עבודות 

ופריסת הציוד הנדרש  עבודות ההכנה כוללות הבאת ציוד הקידוח לשטח. היבשות

 השטח, הפעולותיבוצע שיקום של לאחר סיום עבודות הקמת הקו הואיל ו .למינהור

 . הסביבה של והניקוזי הטופוגרפי המבנה על להשפיע צפויות לא הקו להתקנת

 שמקורו עילי נגר כניסת למניעת מיוחדים אמצעים לנקוט יש העבודות ביצוע במהלך 

סוללות הגנה וניקוזים זמניים )לדוגמא:  העבודות תחום תוך אל ,העבודות לתחום מחוץ

 בעונה הגשומה, בהתאם להמלצת יועץ ניקוז(. 

 תתאפשר שלא כיוון, קונדנסט של דליפה צפויה לא ההקמה עבודות ביצוע במהלך 

 . ההקמה עבודת סיום לפני בצנרת הנוזל הזרמת

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

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

כמו  .תקניות מאצרות בתוך יותקנוהם  ,םזמניי דלק מיכליובמידה ויהייה שימוש ב, ה"צמ

 העבודות בתחום תהום מי פני מרום טופוגרפית גבוה ממוקם יהיה ההתארגנות שטחכן, 

 . נגר באירועי שלהם הצפה שתימנע באופן יתוכננו ההתארגנות שטחיו

קרקע ומי תהום כתוצאה למניעת זיהום ומצעים לאיתור דליפות א ינקטובשלב התפעול י

 לעיל.  2.3פי שמפורט בפרק כבצנרת, מהשימוש 

 

 ימי מקטע   

עבודות התקנת הצנרת לא יגרמו לשינוי לעיל.  2.1סביבת העבודה הימית מופיע בפרק  שלתיאור 
 המזרחי.  אגן הים התיכוןפרופיל ההידרוגרפי של ב

  



 

 

5וצנרת  3נרת , צ2צנרת –תכנית ניהול וניטור סביבתי   

 

Doc. 
No. 

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0005 Rev. 0 

 

 

 page 126 of 154 

 

 

   אוויר איכות 

יטות לאויר הוא מקור הפל .(2פרק כמתואר לעיל )יקחו חלק מספר כלי שייט במהלך ההקמה, 

 כלי השיט וכלי העבודה.עקב שימוש בדלקים להפעלת בעיקר פליטות מקומיות 

ומזוט דל גופרית  גז טבעי נוזליציוד העבודה העיקרי פועל באמצעות גנרטורים המונעים על ידי 

  וחלק מהציוד פועל באמצעות סולר.

 . שיטה ומושכל בכלימוש מינימלי ישוהתכנון לוקח בחשבון  תקופת ההקמה תהיה קצרה

ייתכן שיהיו השפעות  ח',/37ר ההשפעה על הסביבה של תמ"א כפי שמתואר בנספח לתסקי

 סביבתיות של פעולות אלו, אך אלו יהיו זניחות ומקומיות לאזור הפרויקט הימי.

 ינה פליטות לאוויר ממקטעי הצנרת נשואי תנ"ס זו. התפעול לא תהי בבשל

 

  חומ"סבטיחות ו 

 קמהה

 פירוט החומרים בהם עשוי להיות שימוש במהלך ביצוע עבודות ההקמה:  להלן

  סולר לתידלוק כלי עבודה וגנרטורים במתחם ההתארגנות היבשתי ; הסולר יאוחסן

הגנרטור ימוקם בתוך מאצרה )אלא אם כן הוא מצוייד . אטומה לחילחול במאצרה תקנית

 וקמו אף הן מעל מאצרה. במאצרה פנימית אינטגרלית(. נקודות מילוי הסולר ימ

  ; תרחיש של שפך ימי דיזל ומזוט לתפעול כלי השיט הלוקחים חלק בעבודות ההקמה

. 3.3.2כתוצאה מתאונה בין כלי שיט וההשפעות האפשריות על הסביבה נדונו בפרק 

לצורך ביצוע . 6.7במקרה של שפך תופעל תוכנית חירום שעקרונותיה מתוארים בנספח 

לי שיט מספקים מוכרים ובעלי ניסיון בעבודות מסוג זה. בנוסף, ייקבע העבודה ייבחרו כ

מכל צד של תוואי הצנרת, בכדי למנוע נוכחות מיותרת במהלך מ'  500בטיחות של  מרחק

 העבודות. 

  חומר מעכב קורוזיה )לדוגמא:  -כימיקלים לטיפול במי הבדיקות של הצנרתRoemex 

RX5227  אוCRW85838 – Aquasweep ( וחומר צבע )לדוגמא: ש"ע אוRoemex RX9025  או

HDW2000 חומרים אשר ישמשו לטיפול במים יהיו כימיקלים המסווגים ( ; או ש"ע
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הבטוחים לשימוש  OCNS (Offshore Chemical Notification Scheme) ע"פ" זהב"כימיקלי כ

   בסביבה הימית.

  ,א:לדוגמנוזלי בקרה ואחסון לשלב הבדיקות של קו הבקרהMacDermid Oceanic 

HW540  ו- MacDermid Oceanic SST5007  ; השימוש בכל אחד מן הכימיקלים יהיה

 ( של יצרן החומר. MSDSבהתאם להנחיות גיליון הבטיחות )

 טון.  45-במתחם ההתארגנות היבשתי ייעשה גם שימוש בבנטונייט בכמות של כ

 ח ואינו מהווה חומר מסוכן. המשמש להכנת בוץ קידו מינרלימר הבנטונייט הוא חו

 

 תפעול

 להלן פירוט החומרים בהם עשוי להיות שימוש במהלך תפעול הצנרת: 

 תרחיש של , בין אם בחומר הגלם או בזרמים המטופלים ; נים בצורה נוזלית וגזיתימפחמ

. 3.3.3וההשפעות האפשריות על הסביבה נדונו בפרק כשל בצנרת שפך ימי כתוצאה מ

. יש להפחית 6.7תופעל תוכנית חירום שעקרונותיה מתוארים בנספח במקרה של שפך 

מראש את ההסתברות לכשל בצנרת באמצעות תכנון נכון ויישום שיטות אבטחת איכות 

 . לעיל 2.2.1.3.4כמתחייב מהתקנים וכפי שמפורט בסעיף 

 ( מונו אתילן גליקולMEG שיוזרם במקטע צנרת )פירוט נוסף על השימוש ב ;  #2MEG 

 . העוסק בתהליכים על האסדה ,2.3, פרק #1מופיע בתנ"ס ימי 

, 2.3, כפי שמפורט בפרק ינקטו אמצעים לאיתור דליפותבנוסף לאמור לעיל, בזמן התפעול 

לרבות ניטור רציף של פרמטרים תהליכיים ושל כמויות ההזרמה וביצוע סקירה ויזואלית תקופתית 

 לצורך איתור נזקים בצנרת.  ROVבאמצעות 

 

  פסולת 

 להלן תיאור סוגי הפסולת הנוצרת בזמן עבודות ההקמה. 

 נוכחותם תלווה  ,בעובדיםמאויישים  נחת הצנרת מעורבים מספר כלי שייטבתהליך ה

תפונה לטיפול בחוף בהתאם מכלי השייט ת הפסול .פסולות יבשות ואורגניות ביצירת

 . MARPOLלאמנת 
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  ייווצרו עודפי חומר נחפר בכמות של כ (#5-ו #3בשלב חפירת התעלה )מקטעי צנרת-

 2.2.3מ"ק, אשר יפוזרו בקרקעית הים באתר הטלה ייעודי, כפי שמפורט בסעיף  250,000

 ובכפוף להיתר הטלה. 

  תהליך הקידוח, כמפורט בסעיף כתוצאה מבמתחם ההתארגנות היבשתי תיווצר פסולת

מ"ק( וחומרי הקרקע  500-בוץ קידוח שיסולק בגמר העבודה )בכמות של כ:  2.2.1.3.2

מ"ק(. פסולות אלו ייאספו באתר ההתארגנות היבשתי  1,975-שנחפרו )בכמות של כ

 תיבחן האפשרות לשימוש חוזר של עודפי החפירה. ויסולקו לאתר מוסדר. 

  העוסק בהזרמות לים.  3.3זרמי פסולת נוזלית משלב בדיקות הלחץ מפורטים בסעיף 

 לעיל, הגעה של  3.3.3-ו 3.3.2מתואר בפרקים במקרה של אירוע שפך לים, כ
 הידרוקרבונים לחוף תגרום להיווצרות פסולת שומנית. 

 

 . בזמן תפעול הצנרת לא צפויה להיווצר פסולת

 

 נופי  ושיקוםשילוב  

מוקדי התצפית על אתר . באזור ההקמהבשלב ההקמה ניתן יהיה לצפות בכלי השיט והעבודה 

ברוב שלבי העבודה המבט . 2קיסריה וכביש , גבעת עדן, פורדיס, ההקמה כוללים את חוף דור

 .מבט מרוחק יהיהמוקדי התצפית מ

מכיוון שעבודות ההקמה צפויות להתבצע במשך תקופה קצרה בלבד, ההשפעה הנופית של 

  שלב זה מוגבלת וזניחה.

, (3.6 )פרק #1זה נסקר בהרחבה בתנ"ס יבשתי  . מתחםCVS-אזור הנחיתה בחוף הוא במתחם ה

אמצעי גם הוראות שיקום נופי מפורטות לביצוע בסיום כלל העבודות במתחם. אשר כולל 

הרלוונטיים למקטע היבשתי, , (4.6)פרק  #1תנ"ס יבשתי ע"פ הוראות והשיקום הנופי  האיפחות

 מחייבים גם בהקשר של תנ"ס זה.

 צנרת. להשפעה נופית כל אין בשלב התפעול 
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 יםיסמיסיכונים גאולוגיים וס 

 מבוא 

הנדסת רעידות  –עמוס שירן  אשר הוכן על ידי( 6.6בנספח )המלא ח "פרק זה הוא תקציר הדו

לתוואי צינור הגז ותוואי צינור סמים ים והסייאולוגיורך הערכה מפורטת של הסיכונים הגלצ, אדמה

כתוצאה מרעידת , (CVSלבין תחנת ההגפה החופית ) הקונדנסט בקטע שבין האסדה הימית

סמים נערכה תוך הסתמכות יהערכת הסיכונים הסי לחמישים שנה. 2%אדמה בהסתברות של 

 ם והמחקר המדעי העדכני בתחום.יעל סטנדרטים בינלאומיים, תקנים ישראלי

 

 הצנרת יאתוו 

( #2מגיעה מגבול המים הטריטוריאליים שי ישראל ועד לאסדה )מקטע צנרת מקטע זה הצנרת ב

בעוד . (#5-ו#3)מקטעי צנרת  CVSתחנת ההגפה החופית לד מזרחה עומהאסדה ממשיכה 

חתכים  מספרנחלק למהאסדה לחוף התוואי שממערב לאסדה הצנרת מונחת על קרקעית הים, 

חלקו מונח על קרקעית הים, חלקו מוטמן בתעלה עם סוגי  - 2מפורט בפרק כפי שטיפוסיים 

מטר מפני הים כפי  25בעומק של עד ח כיסוי שונים, וחלקו האחרון החוצה את החוף עובר בקידו

  בתרשים להלן.  שניתן לראות

 שונים מהאסדה לחוף ם תוואי הצנרת בעומקי י :3.14תרשים 
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 ממצאים 

לגבי הסיכונים הסיסמיים מתוך עבודתו של עמוס שירן ים אקרי הממציעמפורטים להלן בטבלה 

 נשואת תנ"ס זו. אי הצנרת בתוו

 

גורם 

 הסיכון

 המלצות לתכנון ממצאים שיטת החקירה

קריעת 

 פני שטח

מפת העתקים 

פעילים וחשודים 

כפעילים וסקר 

גיאופיסי ימי בנתיב 

 .הצינור

בסביבת הצינור במקטע זה לא 

 .עובר העתק פעיל או חשוד כפעיל

_ 

תנודות 

קרקע 

 והגברות

-בנית מודל סיסמו

ציפי טקטוני ספ

הערכת , לאתר

התאוצות הצפויות 

באנליזה 

 PSHA -הסתברותית 

וחישוב ההגברה 

באתר באמצעות 

 .מודל נומרי

מחוף דור 

לעומק מים 

 .מטר 10

האתר נמצא באזור 

 413י "המוגדר בת

כחשוד הגברות 

שתית חריגות ולכן 

הדולומיט מהווה 

כרפלקטור התחתון 

של המודל הנומרי 

לחישוב תגובת 

 .האתר

תכנון עבור  ערכי

הסתברות של 

לחמישים % 2

:שנה  

PGA=0.31g 

PGV=21cm/sec 

מעומק מים 

מטר  10

ה לפלטפורמ

 _ LPPהימית 

ערכי תכנון עבור 

הסתברות של 

לחמישים % 2

:שנה  

PGA=0.26g 

PGV=41cm/sec 
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כשל 

 במדרון

הגרדינט של שיפוע פני הקרקע  .מפה בטימטרית

 1.2מערבה בינו בשיעור ממוצע של 

לות ולכן אין סיכון לצינור מע

 .מיציבות מדרונות

_ 

הערכה כמותית של  התנזלות

פ "הסיכון ע

 ALAפרוצדורה של 

לתכנון סיסמי של 

 .צנרת

מטר קיימת  30עד לעומק מים של 

מתוך . בפני הקרקע שכבה חולית

שמרנות הנחנו כי השכבה עשויה 

לעבור התנזלות ברעידת אדמה 

 וחישבנו את התזוזות הצפויות

 .כתוצאה מהתנזלות הקרקע

ערכי תכנון עבור 

הסתברות של 

לחמישים % 2

:שנה  

 20שקיעה אנכית 

.מ"ס  

 35תזוזה אופקית 

.מ"ס  

קיים סיכון מהצפת החוף במקרה  .סקר ספרות צונאמי

 .של אירוע צונאמי

יש לקחת 

בחשבון אפשרות 

או /של הצפה ו

סחף של חפצים 

העלולים לפגוע 

 .במבנים

 והמלצות לתכנוןסקירת סיכונים סייסמים  ממצאי :3.8טבלה 

 

 השפעות סביבתיות בפירוק הערכת 

. בתוכנית נרת ייאטמוהצקצות ובגמר השימוש יוצאו כלל החומרים מהצנרות , 2צויין בפרק כפי ש

. או תפורק תיוותר בקרקעית הצנרת יוחלט האם הפירוק, שתוגש ותאושר בהתאם לשטר החזקה,

, צפויות השפעות משמעותיות על הסביבהניתן יהיה לבחון האם לפיכך, בעת סיום ההפקה 

 . או נטישת הצנרת פירוק בהתאם להחלטה בדבר
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 סביבתיים  סיכונים הערכת 

 לוגיה להערכת סיכוניםומתוד 

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

( risk( ותאור הסיכון/ים )hazardזיהוי פעילויות המביאות למפגע סביבתי ) -תיאור פעילות  .א

 הנובעים מפעילויות אלו.

  .בחינת אירועי עבר וגזירת דירוג הסבירות .ב

ההערכה של חומרת ההשפעה על בסיס מדידות או הערכת מומחים, –דירוג ההשלכות  .ג

 .הסביבה המושפעת מהתרחיש ההערכה לוקחת בחשבון גם את רגישות

 

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

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

 . לצמצום הסיכון וערך החומרה הוערך מחדש בהינתן החלת אמצעים אלו

 

גה את הקריטריונים לבחינה ודירוג של החומרה וההסתברות ואת רמת המטריצה להלן מצי

 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. 

יש צורך באמצעי 

 מניעה נוספים

התרחש 
בתעשייה. יש 

לנקוט אמצעי 
 מניעה נוספים

התרחש בנובל. 
אמצעי מניעה 

 נוספים נדרשים

 לאחר נקיטת אמצעים    

אמצעים 

שהוכיחו 

יעילות גבוהה 
 מאוד בעבר

אמצעים שהיו 
לרוב יעילים 

 בעבר

האמצעים לא הוכחו 
בעבר, אך צפויים 

 ת יעיליםלהיו

האמצעים היו 
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

שליליות על בתי גידול טבעיים השפעות 

 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 

 יתמשמעות

ללא השפעה או השפעה מוגבלת ביותר על 

בתי גידול טבעיים. אין השפעה ברמת 
 האוכלוסיה, רק ברמת הפרט הבודד.

1 2 3 4 5 

  רמת הסיכון של ההשפעות הסביבתיותקריטריונים לדירוג : 3.9טבלה 
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 ה מסכמת להערכת הסיכוניםטבל 

 ותפעיל שלב
פעילויות 

 נלוות

מפגע 

סביבתי 

(hazard) 

 (risk)סיכון 
דירוג 

 סבירות
דירוג 

 השלכות

דרגת 
סיכון  

לפני 

נקיטת 
 אמצעים 

צמצום /אמצעי למניעת
 סיכון

דירוג 
 סבירות

דירוג 
 השלכות

דרגת 
סיכון 

לאחר 

נקיטת 
 אמצעים 

 הקמה
כלל 

 עבודות ה

נוכחות כלי 
שיט וכלי 

 עבודה

 זיהום אור
הפרעה 

  ח"לבע
3 2 6 

הטיית התאורה לאזורי 
הייעודיים ככל האפשר 

 solasובהתאם לדרישות 

2 2 4 

 הקמה
כלל  

 העבודות

נוכחות כלי 

שיט וכלי 
 עבודה

פליטות 

מזהמים  
 לאוויר מכלים

השפעה על 
איכות אוויר 

ח ובני "לבע)

 (אדם

3 2 6 

שימוש בכלי שיט התעדוף 

העומדים בתקנים  םדרניומ
 ל"הבינ

1 2 2 

 הקמה
כלל  

 העבודות

נוכחות כלי 
שיט וכלי 

 עבודה

נוכחות כלים 
באזורי מחייה 

 של בעלי חיים

הפרעה 

 ח "לבע
3 2 6 

ניטור ויזואלי של בתי 
הגידול לפני ומהלך 

  ההקמה 

2 2 4 

 הקמה
כלל 

  העבודות

נוכחות כלי 

שיט וכלי 
 עבודה

 מפגע רעש
הפרעה 

 ח "לבע
3 2 6 

צמצום תכנון העבודה ל

למינימום הנוכחות הימית 
 האפשרי

 2  2  4 

 הקמה
כלל  

 העבודות

נוכחות כלי 

שיט וכלי 
 עבודה

דליפה מקומית 

של דלקים או 
 שמנים

פגיעה באיכות 

 המים
2 1 2     
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 ותפעיל שלב
פעילויות 

 נלוות

מפגע 

סביבתי 

(hazard) 

 (risk)סיכון 
דירוג 

 סבירות
דירוג 

 השלכות

דרגת 
סיכון  

לפני 

נקיטת 
 אמצעים 

צמצום /אמצעי למניעת
 סיכון

דירוג 
 סבירות

דירוג 
 השלכות

דרגת 
סיכון 

לאחר 

נקיטת 
 אמצעים 

 הקמה
כלל  

 העבודות

נוכחות כלי 

שיט וכלי 

 עבודה

דליפה 

משמעותית 
של דלקים 

 ושמנים

כתוצאה 
מתאונת כלי 

 שיט 

פגיעה באיכות 

ובבעלי  המים
; ם ימיים חיי

פגיעה 
בסביבה 

החופית 
ובפעילות 

  חופית

1 4 4 

הפעלת מערך חירום 
לצמצום מימדי שבחוף 

ושמירת ציוד השפך 

לטיפול בשפך על כלי 
 השייט 

1 2 2 

 הקמה
כלל  

 העבודות

נוכחות כלי 
שיט וכלי 

 עבודה

נוכחות 

 ויזואלית 

נופית השפעה 

 תושביםל
3 1 3      

 הקמה
כלל  

 העבודות

סולת יצירת פ
מכלי  ביתית

 שיט

פסולת  טלתה

 לים בשוגג

פגיעה באיכות 
ובבעלי  המים

 חיים ימיים

1 3 23      

 הקמה
כלל  

 העבודות

יצירת פסולת 
מכלי  הקמה

 השיט 

נפילת פסולת 

 לים בשוגג

פיזית פגיעה 
בקרקעית 

 )כולל בע"ח(

1 3 3      

 רעש חפירה הקמה
הפרעה 

 מקומית  

פגיעה בבעלי 

 חיים
3 2 6 

יצור זמן החפירה ועבודה ק

 רציפה
2 2 4 
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 ותפעיל שלב
פעילויות 

 נלוות

מפגע 

סביבתי 

(hazard) 

 (risk)סיכון 
דירוג 

 סבירות
דירוג 

 השלכות

דרגת 
סיכון  

לפני 

נקיטת 
 אמצעים 

צמצום /אמצעי למניעת
 סיכון

דירוג 
 סבירות

דירוג 
 השלכות

דרגת 
סיכון 

לאחר 

נקיטת 
 אמצעים 

 חפירה  חפירה  הקמה

זמנית הפרה 

של קרקעית 
 הים

פגיעה בבעלי 
 חיים

3 2 6 

שימוש בכלי שיט בעלי 

יכולת איכון דינמי ; 
סקירת התוואי באמצעות 

ROV לפני תחילת ביצוע 

2 2 4 

 חפירה חפירה הקמה
הרחפת 

 מנטים יסד
פגיעה בבעלי 

 חיים
3 3 9 

כנולוגית יניקה שימוש בט

; סקירת  מנטיםישל הסד

 ROVהתוואי באמצעות 
לפני תחילת ביצוע ; 

שימוש בכלי שיט בעלי 
 יכולת איכון דינמי 

2 2 4 

 הקמה

הטלת 

החומר 
 החפור

פיזור חומר 
 חפור באתרי

הטלה 
 ייעודיים 

הרחפת 

 מנטים יסד

בבתי פגיעה 

 גידול רגישים
4 2 8 

בחירת אתר הטלה 

מצע במרחק אופטימלי מ
ומעקב אחר  קשה

העכירות במהלך העבודה 
; סקירת התוואי באמצעות 

ROV  לפני תחילת ביצוע 

2 2 4 

 כיסוי בחול כיסוי צנרת  הקמה
הרחפת 

 מנטיםיסד
בבתי פגיעה 

 גידול רגישים
4 2 8 

מעקב אחר עכירות 
 במהלך העבודה

2 2 4 

 כיסוי בסלעים כיסוי צנרת הקמה
הרחפת 

 מנטיםיסד
בבתי פגיעה 

 ידול רגישיםג
4 2 8 

בקרה מקדימה של מקור 

סמוך הטלה בהסלעים, 
מעקב אחר קרקעית ול

 עכירות במהלך העבודה

2 2 24 
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 ותפעיל שלב
פעילויות 

 נלוות

מפגע 

סביבתי 

(hazard) 

 (risk)סיכון 
דירוג 

 סבירות
דירוג 

 השלכות

דרגת 
סיכון  

לפני 

נקיטת 
 אמצעים 

צמצום /אמצעי למניעת
 סיכון

דירוג 
 סבירות

דירוג 
 השלכות

דרגת 
סיכון 

לאחר 

נקיטת 
 אמצעים 

 כיסוי בסלעים  כיסוי צנרת הקמה
מינים  כניסת

 פולשים 

השפעה על 

הסביבה 
 הימית

2 4 8 
מקדימה של מקור בקרה 

  הסלעים 
2 2 4 

 הנחת צנרת  הקמה
הנחת צנרת 

 בסמוך לחוף
 כחות פיזית נו

הפרה של 

 קרקעית הים
3 3 9 

שימוש בטכנולוגיה 
( direct pipeמתאימה )

 לחציית החוף בקידוח 

2 2 4 

 הנחת צנרת  הקמה
הנחת צנרת 
 בסמוך לחוף

 רעש

הפרעה 

 בעלי חייםל

 ימיים

3 2 6 

שימוש בטכנולוגיה 
מתאימה )התקנה 

בשרוול( למיזעור 

הפעילות בנקודת 
 ההתחברות הימית 

3 1 3 

 הנחת צנרת הקמה
הנחת צנרת 

 במים עמוקים
 נוכחות פיזית

הפרעה 

לבעלי חיים 
 ימיים

3 2 6 

שימוש בכלי שיט בעלי 
יכולת איכון דינמי ; 

סקירת התוואי באמצעות 

ROV לפני תחילת ביצוע 

3 1 3 

 הקמה
התארגנות 

 בחוף

הערכות ציוד 

הקידוח באתר 
ההתארגנות 

 היבשתי

ראה 

התייחסות 

פרטנית 
נ"ס תמסמך ב

, פרק 1יבשתי 
3.8.2 
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 ותפעיל שלב
פעילויות 

 נלוות

מפגע 

סביבתי 

(hazard) 

 (risk)סיכון 
דירוג 

 סבירות
דירוג 

 השלכות

דרגת 
סיכון  

לפני 

נקיטת 
 אמצעים 

צמצום /אמצעי למניעת
 סיכון

דירוג 
 סבירות

דירוג 
 השלכות

דרגת 
סיכון 

לאחר 

נקיטת 
 אמצעים 

 הרצה -קדם הקמה
יון ובדיקות ניק

 צנרת

שפך 

 לים כימיקלים 

פגיעה באיכות 

ובבעלי  המים
 חיים ימיים

3 2 6 

בכימיקלים אך ורק שימוש 

המסווגים כ"זהב" לפי 
OCNS  

3 1 3 

 תפעול
הזרמה 

 בצנרת
 הזרמה בצנרת

דליפה עקב 

 פגיעה בצנרת

פגיעה באיכות 

עלי ובב המים
 חיים ימיים

2 4 8 

מיגון הצנרת באמצעות 
עטיפת בטון או שרוול 

מגן, כיסוי צנרת בסלעים 

או בחול או הטמנה 
בקרקעית, הפעלת 

תוכנית למניעת זיהום ים 
 וצמצום פיזור השפך 

1 3 3 

 מה והתפעול ם סביבתיים לשלבי ההקמטריצת סיכוני :3.10טבלה 
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  מפגעיםצמצום ומניעת אמצעים להסיכום  

 ערכי טבע ימיים  

 " הטלת , ככל הניתן, תימנע, בשלב הנחת הצנרת ביםע"פ מסמך ההנחיות להכנת תנ"ס

תבוצע  הצנרתהנחת  ".עוגנים באזורים סלעיים חשופים המהווים בית גידול ערכי

את הצורך בעיגון , בכדי למזער דינמי לאיכון DPהמצויד במערכת באמצעות כלי שיט 

בנוסף, תיערך בדיקה ויזואלית בסביבת  .בקרקעית היםבהתאם למנוע את הפגיעה ו

 התוואי טרם ההתקנה.

  .יש להקפיד על משך זמן קצר ככל הניתן בין ביצוע החפירה לבין המילוי של התעלה

בנוסף, יש לבדוק את הזרמים באזורי ההטלה והמילוי בכדי לוודא כיסוי נאות של התעלה 

המעקב אחר הזרמים הוא חלק בלתי נפרד ולהימנע מגרימת עכירות משמעותית. 

ניטור ייעשה , תוך כדי ההקמה. ת הרחפהמעבודות ההקמה ומשמש כאמצעי בקרה ומניע

. 6.14בקירבת בתי הגידול הרגישים בהתאם לעקרונות המפורטים בנספח  עכירותה של

בתי גידול על בהעבודה תיעצר במידת הצורך בכדי למנוע ענני עכירות העלולים לפגוע 

 .  , בכפוף לערכי הסף בתוכנית הניטור המאושרתמצע קשה

  בכדי , מ מהתוואי"ק 1בטווח של של בתי הגידול הרגישים המצויים ניטור ויזואלי יבוצע

לזהות ולאפיין אוכלוסיות מצע קשה ככל שקיימות )ע"פ ממצאי סקר הרקע אין 

. הסקר הויזואלי וכן שינוי של פעילויות במקרה של חריגותאוכלוסיות כאלה בתחום הזה(, 

במהלך , ני תחילת העבודהלפ - לניטור בתי גידול המצויים בסביבת העבודה יבוצע

במהלך עבודות  .)במקרה בו זוהו בתי גידול כאלו( ולאחר סיום העבודות, ההקמה

אזורי פעילות קירבת יבוצע ניטור של העכירות בהחפירה והמילוי של תעלת הצנרת 

ניטור עכירות יבוצע באמצעות דיגום מי ים במורד הזרם . החפירה והטלת החומר הנחפר

ובמעלה הזרם לבדיקת נתוני ( באזור העלול להיות מושפע מן העבודות)מאזור העבודות 

לפני תחילת העבודה, תוגש לאישור המשרד להגנת הסביבה תוכנית ניטור . הרקע

הכוללת פירוט של פעולות הדיגום ותדירותן. התכנית תיערך בהתאם לעקרונות , מפורטת

   תנאי לתחילת העבודות בים.אישור התכנית יהווה . 6.14וההנחיות המפורטים בנספח 
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 שברי סלעים לכיסוי התעלה יונחו בעזרת כלי יעודי Fallpipe Vessel) ) בעל צינור אנכי

בכדי למזער את  גובה נמוך ככל הניתןמכך שהנחת החומר תהיה המגיע קרוב לקרקעית 

פעילות זו נדרשת להיתר . געת חומר הכיסוי אל מחוץ לתעלההיווצרות העכירות ולמנוע ה

 הטלה לים. 

  מ' חתך התעלה ימולא במלואו באבנים, כפי שבעומק  20-30יובהר כי בעומק מים של

מ' חתך התעלה ימולא במלואו בחול. לאחר השלמת ביצוע עבודות הכיסוי 10-20מים של 

יבוצע מיפוי בתימטרי בכדי לוודא כי בעומקים אלו פני השטח לאחר המילוי מצויים 

 מפלס פני השטח הטבעיים.ב

  מנוע כדי לממקור יבשתי ויהיה נקי וייבדק במחצבה מהחומר הסלעי למילוי התעלה יובא

מניעת אבק מהנחת שברי הסלעים תבוצע במספר שלבים חדירה של מינים פולשים. 

, וניפוי של החומר הדק החוצהבמהלך העבודה: בעת הכנת החומר במחצבה יבוצע סינון 

ובשלב האחסון  של האבנים במחצבה לפני הובלת החומר אל מחוצה להתבוצע שטיפה 

 בנמל ניתן לבצע התזת מים למניעת הצטברות אבק. 

  התקנת השרוול תתבצע בשיטת ה  ,חציית החוףבעתDirect Pipe  שהשפעתה על

הסביבה הימית היא מזערית. החומר אשר ייחפר לצורך הכנסת השרוול, ייאסף במתחם 

שימוש בנוזלי קידוח יהיה  ההתארגנות היבשתי ויועבר משם לסילוק באתר יבשתי.

משאבות ההזנה ואת את יש לעצור , בזמן ביצוע היציאה לקרקע הימית. במערכת סגורה

 .בכדי למנוע דליפה מהקידוח אל מי הים TBMהזרמת נוזלי הקידוח לכיוון ה 

  במהלך תפעול הצנרת : לצורך מעקב אחר ההשפעות תבוצע סקירה תקופתית של תוואי

 .לרבות סקר בתימטרי תקופתי הצנרת

 

 בשתיים ערכי טבע י 

  אשר נקבעו בהוראות תנ"ס יבשתי יובהר כי האמצעים לצמצום ומניעת מפגעים סביבתיים

, הרלוונטיים למקטע היבשתי של העבודות לחציית החוף, מחייבים גם בהקשר של #1

 תנ"ס זה. להלן פירוט של אמצעים אלו :

o  .מתחם העבודה יגודר בכדי להימנע מפגיעה בשטחים טבעיים 

o  מטר מקו החוף(.   120לא תבוצע כל עבודה באיזור החוף )רצועה של 

o שטחי הכורכר , או באזור אזור בית הגידול הלחימנע מלבצע עבודות ביש לה
 . בתה העשבוניתהו
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o  בתקופה שבין אמצע חודש מאי לאמצע חודש אוגוסט תיאסר כל עבודה הכרוכה
 בציוד כבד באזורים הסמוכים לחוף.  בשימוש

o  החופית במתחם התחנה (CVS ,לרבות שטח ההתארגנות של חציית החוף ,
הנחיות נוספות למינימום ההכרחי.  בשעות הלילה ההקמהעבודות יצומצמו (

 להלן. 4.5-ו 4.4ראו גם בסעיפים  –בנושא רעש ותאורה 

o גנרטורים באזור ה-CVS ,ימוקמו באזור  , לרבות שטח ההתארגנות של חציית החוף
 . המזרחי ככל הניתן של שטח העבודה

o העבודות במתחם ה-CVSיחלו לפני  יית החוף, , לרבות שטח ההתארגנות של חצ
 יולי(, בכדי לאפשר לעופות הנמצאים בשלב של –תקופת הקינון )חודשים מרץ 

 טרם קינון, לאתר מקומות חלופיים. 

o או שפכים בשטח האתר לכל אורך שלב /או לחסל היקוות של מים ו/יש למנוע ו
 .הבניה

o בשירותים כימיים ייעשה שימוש. 

 

 הזרמות לים  

 לים  מויוזרהלוקחים חלק בעבודות ההקמה מכלי השיט ושפכים סניטריים  מים אפורים

 . (IMO)ובהתאם לנהלי ארגון הימאות העולמי  MARPOLבכפוף לאמנת 

  בכדי למנוע מייל מהחוף,  20 של לפחות במרחקמיקום, מי הנטל ייאספו וישוחררו באותו

תפעל בתאום עם  למניעת מינים פולשים החברה, החדרה של מינים פולשים. בנוסף

 .IOGP guidelinesפ הנחיות "הגורמים הרלוונטים וע

  חומרים אשר ישמשו לטיפול במים )בשלבי ניקיון ובדיקת הצנרת( או כנוזלי בקרה ואחסון

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

Scheme)  .הבטוחים לשימוש בסביבה הימית. מיקום ההזרמה יהיה בסמוך לאסדה 

  .בשלב הבקשה להיתר הזרמה לים תנאי ההזרמה ייקבעו במסגרת היתר הזרמה לים

תבוצע הערכה של איכות המים המוזרמים )ריכוז מזהמים( ויוצג אופן הדיגום )כולל 

ה, זאת לצורך קביעת בדיקות מעבדתיות( של המים המוזרמים לים משלבי קדם הרצ

הערכים הסופיים של כמויות ההזרמה ואיכויות ההזרמה איכות המים המוזרמים לים. 

 . קדם ההרצה יעוגנו בהיתר הזרמה לים המהווה תנאי לביצוע עבודות

  ,ניטור תקופתי של הצנרת ותיושם בקרת דליפות רציפהיבוצע במהלך תפעול הצנרת . 
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  במקרה של שפך כתוצאה מתקלה בצינור תופעל תכנית חירום למניעת זיהום ים. תמצית

 תכלול בין השאר:התכנית . 6.7העקרונות בבסיס התוכנית מפורטים בנספח 

o  שימוש בציוד ייעודי להתמודדות עם ארוע שפך ברמתTIER 1. 

o ם לדרישות המשרד להגנת הסביבהתרגולי חירום תקופתיים בהתא. 

o  ן תגובה מיידית לאירוע שפך מקומיקבלן מקומי למתהפעלת. 

o .הפעלת קבלנים בינלאומיים לתגובה לאירוע בדרגה אזורית 

o  התכנית תתבסס על התרחישים שנבחנו הן במודלOSCAR  והן במודלMEDSLIK 

 בהתייחס לזמני התגובה הנדרשים לצמצום התפשטות שפך ומניעת הגעתו לחוף. 

o  ובכפוף להגנת הסביבה בהתאם להנחיות המשרד שימוש בדיספרסנטים יבוצע

מטר,  20-למגבלות הנובעות מן הקירבה לחוף ולשמורות ימיות )עומק מים גדול מ

 מייל(.  1-מרחק משמורה גדול מ

  זמני התגובה לשעת חירום יהיו הקצרים ביותר בהתייחס לניתוח הסיכונים הנובעים

 מפעילות הפקת הגז משדה לוויתן. 

  העבודות יהיה עדכון התכנית לשעת חירום המפעלית כך שייקבעו תנאי לתחילת

 במפורט זמני התגובה. 

  .צוות החירום יגיע מנמלים ממרחב תכנון חיפה, הקרובים ככל הניתן למיקום הפעילות 

 

 

 רעש 

 ולפיכך 3.4, כמפורט בפרק עבודות ההקמה של הצנרת לא צפויות לגרום למפגע רעש 

יחד עם זאת, יש לתכנן  הנחת הצנרת.בעת אין צורך באמצעים מיוחדים להפחתת רעש 

את ביצוע העבודות כך שמשך הנוכחות בים תהיה מינימלית בכדי לצמצם את פוטנציאל 

 ההטרדה. 

  טיסות מסוקים מתוכננות תבוצענה ככל הניתן במהלך שעות היום ותוך המנעות מטיסה

 וף לתיאום מול רשויות התעופה.מעל לאזורים מאוכלסים, בכפ
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 מוכים, בעת ביצוע עבודות קידוח בשעות הלילה, תבוצע מדידה של הרעש ביישובים הס

רעש בלתי סביר -התקנות למניעת מפגעים )בכדי לוודא עמידה בתקנות הרלוונטיות 

מיקום המדידות,  (.1979רעש בלתי סביר מציוד בנייה -והתקנות למניעת מפגעים  1990

אופן ביצוען ותדירותן יתואמו מראש עם המשרד להגנת הסביבה. מדידות כנ"ל תבוצענה 

 גם במקרה של קבלת תלונות על מטרדי רעש. 

  במידה והמדידות יצביעו על חריגה, אזי תבוצע בדיקה של מקורות הרעש לאיתור המקור

או באלמנט אקוסטי המותקן על  הגורם לחריגה והטיפול בו )לדוגמא: תיקון תקלה בציוד

זמנית של מספר -במידה ואין מקור יחיד, אלא תתרחש חריגה כתוצאה מעבודה בוהציוד(. 

כלים, יבוצעו התאמות והציוד יופעל במידרג כזה שתימנע חריגה ממפלסי הרעש 

לאחר יישום האמצעים הנ"ל תבוצענה מדידות רעש חוזרות בכדי לוודא את ברצפטורים. 

 . יעילותם

  יובהר כי האמצעים לצמצום ומניעת מפגעים סביבתיים אשר נקבעו בהוראות תנ"ס יבשתי

, הרלוונטיים למקטע היבשתי של העבודות לחציית החוף, מחייבים גם בהקשר של #1

 תנ"ס זה. להלן פירוט של אמצעים אלו :

o  מניעת )לדרישות התקנות למניעת מפגעים הפעילות באתר תתבצע בהתאם
 ;2011 -א"התשע(, תיקון( )רעש

o  רעש )הציוד המכני שבשימוש באתר יעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעים
 ;1979 –ט "המשל(, בלתי סביר מציוד בניה

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

 . באמצעות מכשירי קשר וטלפונים ניידים

  ,במועד שיקבע ע"י נציג שר הבטחון בשלב התפעול יתבצעו מדידות של רעשי הזרימה

   ובהתאם לדרישותיו, לצורך וידוא עמידה בסף הרעש שייקבע ע"י משרד הבטחון.

 

 תאורה  

 יהיה החוצה  מכלי השיטהאור המוקרן כלי השיט ישתמשו בתאורה בתוך הספינה ו

 . מינימלי ויוקרן לצרכי ניווט בלבד

  התאורה בכלי השיט עליו מתבצעת הרכבת הצנרת תופנה אל תוך הסיפון בו מתבצעת

תהיה מוגבלת ונדרשת  הארה כלפי חוץההרכבה ולא אל השטח הימי המיועד להתקנה. 

 בעיקר לצורכי ביטחון ובטיחות. 
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  תאורת הניווט תעמוד בתנאים של אמנתSOLAS . 

 רצוי להימנע ככל הניתן מלבצע עבודות , בהתייחס לעבודות הקידוח לחציית החוף

ובכך למזער את הצורך  (אמצע מאי עד אמצע אוגוסט)בשעות הלילה בעונת ההטלה 

במידה ולא ניתן להימנע מעבודה בשעות הלילה . בתאורה מלאכותית במתחם היבשתי

 ג. "ביצועה יותנה בהגשת תכנית פיזור תאורה לאישור אקולוג רט, בתקופה זו

 מצעים לצמצום ומניעת מפגעים סביבתיים אשר נקבעו בהוראות תנ"ס יבשתי יובהר כי הא

, הרלוונטיים למקטע היבשתי של העבודות לחציית החוף, מחייבים גם בהקשר של #1

 תנ"ס זה. להלן פירוט של אמצעים אלו :

o ככל שתידרש  ;העבודות יתבצעו בדרך שימוזער הצורך בתאורה מלאכותית

ם עם נציג רט"ג והיא תופנה לכיוון המתחם ולא לכיוון תאורה במתחם, זאת תתוא

מעלות כדי למנוע זליגת  90יש להקפיד שגוף התאורה יותקן בזווית של החוף; 

; תאורה במתחם תצומצם למינימום הנדרש לצרכי בטחון אור כלפי השמיים

 ובטיחות בלבד. 

 

 הידרולוגיה  

  האמצעים כל נקטוהחוף, ייבמתחם ההתארגנות היבשתי, המשמש לצורך חציית 

 בסביבת וזיהום קרקע המים מקורות זיהום של ממצבים להימנע מנת על הנדרשים

ובמידה ויהיה , ה"צמ מכלי דלקים דליפות מניעת על הקפדה תהיה היתר, בין. התכנית

בנוסף, . ועמידות לחילחול מאצרות תקניות בתוך הם יותקנו זמניים, דלק שימוש במיכלי

ההתארגנות, כפי שיוצג בבקשה להיתר בנייה, יש להתייחס גם לאמצעים  בתכנון שטח

למניעת הזרמה או זליגה אל הסביבה החופית של בוץ קידוח או תשטיפים מאזור המיחזור 

 ל בעת ירידת גשם. לשל בוץ הקידוח ומאזור האחסון של חומרי הקרקע שנחפרו, כו

 פ תוכנית "יבשתי, זו תבוצע עבמידה ותידרש השפלת מי תהום במתחם ההתארגנות ה

 במידה ומי ההשפלה יוזרמו לים, יידרש גם היתר הזרמה לים. י רשות המים. "שתאושר ע

  לרבותלעיל 2.3בפרק  מפורטכמהצנרת בשלב התפעול יינקטו אמצעים לאיתור דליפות ,  

  .בקרת דליפות רציפהוניטור תקופתי 
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 איכות אוויר  

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

  . מינימלי ומושכל בכלים השונים

  יש לעמוד בדרישות נספחVI  שלIMO MARPOL 73/78 .למניעת זיהום אוויר על ידי ספינות  

  יובהר כי האמצעים לצמצום ומניעת מפגעים סביבתיים אשר נקבעו בהוראות תנ"ס יבשתי

היבשתי של העבודות לחציית החוף, מחייבים גם בהקשר של , הרלוונטיים למקטע #1

 תנ"ס זה. להלן פירוט של אמצעים אלו :

o  כתוצאה מתנועה משאיות  ףאמצעים למניעת היווצרות אבק מרחביש לנקוט
הרטבה יזומה של הדרך,  בדרכי הגישה למתחמי העבודה. אמצעים אלה יכללו

היה כך שדרכי הגישה ומתחמי ע"פ תנאי השטח ומזג האויר. תדירות ההרטבה ת
העבודה וכן ערמות עודפי העפר יהיו רטובים למניעת היווצרות ענני אבק במהלך 

 העבודות; 

o שפיכת עפר ואגרגטים מגובהימנע מיש לה; 

o מ' לשנייה 5העולה על  חזקה רוח בעת וטעינה פריקהמ יש להימנע; 

o  באופן שימנע פיזור אבק  ,או ממנו ,מובילות עפר לאתרהיש לכסות משאיות
 ;וחלקיקים לסביבה

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

 בטיחות וחומ"ס  

  סולר לתידלוק כלי עבודה וגנרטורים במתחם ההתארגנות היבשתי יאוחסן במאצרה

הגנרטור ימוקם בתוך מאצרה )אלא אם כן הוא מצוייד במאצרה תקנית אטומה לחילחול. 

רצפת המאצרה הסולר ימוקמו אף הן מעל מאצרה. פנימית אינטגרלית(. נקודות מילוי 

ויפתח  שיהיה תמיד סגור,, הוצאת נוזלים תהיה בשיפוע ובנקודה הנמוכה שלה יותקן מגוף

 ,שעות 12ק זמן שלא יעלה על רתוך פשפך במאצרה יטופל  . אירועלניקוז מי גשם בלבד

 .. הטיפול יכלול שאיבה וסילוק לאתר מוסדרמרגע גילויו

  יהיו כימיקלים המסווגים של הצנרת הלחץ במי בדיקות כימיקלים אשר ישמשו לטיפול

הבטוחים לשימוש  OCNS (Offshore Chemical Notification Scheme) ע"פ" זהב"כימיקלי כ

  בסביבה הימית.
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 יהיה בהתאם להנחיות , לרבות נוזלי בקרה ואחסון, אחד מן הכימיקלים השימוש בכל

במסגרת הבקשה להיתר הזרמה יוצגו הריכוזים ( של יצרן החומר. MSDSגיליון הבטיחות )

 הצפויים להזרמה ובמידת הצורך ייבחן שימוש בחומרים חלופיים.

  שימוש בציוד למניעת התנגשות בין כלי שייט )צופרי ערפל, מכשירי רדיו מרוביייעשה-

 תדרים( במהלך הניווט של כלי שיט.  

  יוגדר אזור מוגבל לגישה(safety zone ) סביב העבודות המבוצעות מטר 500ברדיוס של .

  .כלי שיט ללא אישורלא תתאפשר כניסת אזור זה ל

  בדבר נוכחות עבודות התחילת ויועבר עדכון טרם  חיפהנמל  עםהעבודות ייעשו בתיאום

  (.Safety zone) המוגבלזור יאוהכלי שיט  של

  ,תוכנית חירום מפעלית, הכוללת התייחסות לכלי השייט שייקחו חלק בעבודות ההקמה

תנאי לתחילת  חודשים טרם תחילת העבודות. 3תוגש לאישור המשרד להגנת הסביבה 

ית חירום מפעלית לעבודות ההקמה, המאושרת ע"י המשרד העבודות יהיה קיום תכנ

 להגנת הסביבה. 

  זמני התגובה לשעת חירום יהיו הקצרים ביותר בהתייחס לניתוח הסיכונים הנובעים

 מפעילות הפקת הגז משדה לוויתן. 

  תנאי לתחילת העבודות יהיה עדכון התכנית לשעת חירום המפעלית כך שייקבעו

 במפורט זמני התגובה. 

 .צוות החירום יגיע מנמלים ממרחב תכנון חיפה, הקרובים ככל הניתן למיקום הפעילות 

 יש להפחית מראש את ההסתברות לכשל בצנרת באמצעות תכנון נכון ויישום שיטות 

 לעיל.  2.2.1.3.4אבטחת איכות כמתחייב מהתקנים וכפי שמפורט בסעיף 

  ת התמ"א, זאת בכדי לאפשר מיגון מטר ע"פ הוראו 1.2יש לוודא כי עומק ההטמנה יהיה

תבוצע מדידה בתימטרית לאורך מקטע התוואי הטמון של הצנרת לטווח ארוך. לצורך כך 

( 3, )עומק התעלה שנחפרה( 2, )פני הקרקעית לפני החפירה( 1): ל תכלול מדידה שש

בנוסף למפות הבתימטריות של המדידות לעיל תוגש גם ;  פני השטח לאחר כיסוי האגד

החומר יוגש ;  (3)לבין מדידה ( 1)על עם השוואה בין מדידה -הפרשית שתציג מבט מפה

וכן , שעליהם יסומנו תוצאות המדידות לעיל, אנכיים לתוואי, יחד עם הצגת חתכי רוחב

 Multibeam Echo שיטת המדידה היא באמצעות;  עם פרק מילולי של ניתוח התוצאות

Sounder (MBES) , דגם המכשיר יהיהReson Seabat 8125 תוצאות במקרה ו;  או שווה ערך

חריגות אזי תבוצענה פעולות מתקנות בהתאם לתכנית שתתואם עם  המיפוי יצביעו על

 המשרד להגנת הסביבה. 
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 תועבר למשרד להגנת הסביבה תוכנית עדות ) לאחר המיפוי הבתימטרי כאמור לעילas-

made של המפה הבתימטרית בציון עומק כיסוי הצנרת. מפה זו תשמש כמפת ייחוס )

וקו  #2תוכן גם עבור צנרת  as-madeתכנית ככל שתידרש בעתיד פעולה מתקנת. 

לאחר גמר התקנת הצנרת ותכלול השוואה  סקירה נוספת תבוצע כשנההתקשורת. 

 למצב בגמר ההתקנה. בהתאם לממצאים תיקבע תדירות ביצוע סקירות נוספות. 

  לרבות ניטור רציף2.3, כפי שמפורט בפרק ינקטו אמצעים לאיתור דליפותבזמן התפעול , 

ם של פרמטרים תהליכיים ושל כמויות ההזרמה וביצוע סקירה תקופתית לצורך איתור נזקי

 בצנרת.

 

 פסולת  

 אשר יווצרו על כלי השיט הלוקחים חלק בעבודות ההקמה, פסולות יבשות ואורגניות ,

 . MARPOLלטיפול בחוף בהתאם לאמנת ייאספו ע"ג כלי השיט ויפונו 

  ( יפוזרו בקרקעית #5-ו #3בשלב חפירת התעלה )מקטעי צנרת עודפי חומר נחפר שיווצרו

 וזאת בכפוף להיתר הטלה ובהתאם לתנאים הקבועים בו. הים באתר הטלה ייעודי, 

 יבוצע ניטור ויזואלי לזיהוי פסולת חריגה בתוואי , בתום שנה מגמר התקנת הצנרת הטמונה

אזי , במידה ויימצא כי מקטע הצנרת המכוסה בחצץ מהווה מלכודת לפסולת. הצנרת

לממצאים תיקבע בהתאם . תנקוט בפעולות הנדרשות לניקוי התוואי מפסולת החברה

 סקירות נוספות. תדירות ביצוע 

  בוץ קידוח  במתחם ההתארגנות היבשתי כתוצאה מתהליך הקידוחפסולת שתיווצר(

באתר ההתארגנות היבשתי  ( תיאסף 2.2.1.3.2וחומרי קרקע שנחפרו כמפורט בסעיף 

 תיבחן האפשרות לשימוש חוזר של עודפי החפירה. לאתר מוסדר.  ותסולק

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

 חומרי קרקע שנחפרו. 

  יובהר כי האמצעים לצמצום ומניעת מפגעים סביבתיים אשר נקבעו בהוראות תנ"ס יבשתי

, הרלוונטיים למקטע היבשתי של העבודות לחציית החוף, מחייבים גם בהקשר של #1

 ירוט של אמצעים אלו :תנ"ס זה. להלן פ

o אריזות, עץ, ברזל: כגון, תבוצע הפרדת פסולת הניתנת למיחזור; 

o פסולת בניין תיערם בערימות באזור ייעודי שיוקצה לכך; 
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o י המשרד "פסולת הבניין תפונה תקופתית לאתר למחזור פסולת בניין המאושר ע
  ;להגנת הסביבה

o ייערמו במרוכז בנפרד ' צבע וכדפחי , מיכלים ריקים של חומרי בניה כגון שקים
  ;ויוחזרו במידת האפשר ליצרן

o  בכל אזור איסוף פסולת יותקן שילוט המורה על סוג הפסולת המיועד לאיסוף
 באותו איזור;

o  יש להציב מכלי אשפה סגורים לפסולת ביתית, שתפונה בתדירות של פעם
 בשבוע לפחות. 

 

 שילוב ושיקום נופי 

 יית החוף, ינוקו השטחים ששימשו לאחסון הבנטונייט לאחר השלמת העבודות של חצ

 ולאחסון חומרי הקרקע שנחפרו ושטח ההתארגנות יוחזר לקדמותו. 

 בהתאם להוראת תנ"סוחזר לקדמותו יהיבשתי ההתארגנות  מתחם, לאחר סיום העבודות 

, #1אמצעי האיפחות והשיקום הנופי ע"פ הוראות תנ"ס יבשתי  .(4.6)פרק  #1יבשתי 

  הרלוונטיים למקטע היבשתי, מחייבים גם בהקשר של תנ"ס זה.

  יובהר כי האמצעים לצמצום ומניעת מפגעים סביבתיים אשר נקבעו בהוראות תנ"ס יבשתי

, הרלוונטיים למקטע היבשתי של העבודות לחציית החוף, מחייבים גם בהקשר של #1

 תנ"ס זה. להלן פירוט של אמצעים אלו : 

o  השיקום הנופי יבוצע בהתאם לתוכנית השיקום הנופי המהווה חלק מהיתר הבנייה
 , כפי שאושרה ופורסמה. CVSהאזרחי למתחם ה 

o  שטחים חקלאיים בהם בוצעו עבודות עפר ופיתוח ו/או שימשו למעבר כלי רכב
וציוד ו/או שימוש אחר על ידי הקבלן ואשר מיועדים להחזרה לשימושם החקלאי, 

ריש חקלאי באמצעות מחרשת מפלחת ו/או משתת לעומק מינימלי של ייחרשו ח
ס"מ. לאחר השלמת החריש יבוצע יישור השטח באמצעות ארגז מיישר  60

 חקלאי;

o  שיקום צמחי יכלול זריעה בתערובת של תלתן ואספסת על פי הצורך וכמפורט
 בתכנית השיקום.
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  ומעקב לניטורהנחיות  

 הנחיות כלליות 

  על מנת לתעד את  ,יערוך דו"ח מעקב שבועי. הוא אחראי סביבה לפרויקטימונה

הפעילויות הסביבתיות המפורטות להלן וכן לדיווח על תקלות ותאונות שהייתה או עלולה 

 הייתה להיות להן השפעה על הסביבה.

 ס הנו באחריות מנהל הפרויקט מטעם "המעקב אחר יישום הנחיות התנ :ההקמה זמןב

יוגדר מבנה ארגוני בשלבים מתקדמים יותר של הפרוייקט . או הממונה מטעמו י'נובל אנרג

ובטרם ההקמה. עם בחירת הקבלן, חברות הפיקוח וצוותי בקרת האיכות, יוכן מבנה 

אירגוני שיגדיר תפקידים, אחריות, סמכויות דרכי דיווח ועוד. תוכנית זו תצורף לתוכנית 

רד להגנ"ס כשלושה חודשים טרם הביצוע. הביצוע הכללית של המתקנים ותועבר למש

 ועוד יצויין כי קבלני הביצוע ימנו מטעמם מפקחים ואחראי סביבה נוספים שיידווח

למפקחים מטעם נובל. הקבלנים יונחו לדווח מיידית בכל מקרה של אירוע אשר יש לו 

אחראי הסביבה מטעם . את האירוע והשפעתו והשפעה חריגה על הסביבה ויתעד

על כל ההיבטים הסביבתיים שילוו את  ם ומטעם נובל יתעדו וידווחו שבועיתהקבלני

במיידית למשרד להגנ"ס, יועבר דיווח מרכז  והעבודה. לבד מאירועים חריגים שידווח

 חודשי של אחראי הסביבה מטעם נובל למשרד להגנ"ס.

 מחלקת המעקב אחר יישום האמצעים והניטור הסביבתי הנו באחריות  :בזמן התפעול

 .מתקנים קיימיםבאותה מתכונת כפי שמתבצע עבור , איכות הסביבה של חברת נובל

 ס "כאמור, במהלך עבודות ההקמה יועבר דוח חודשי כתוב להגנ :מתכונת דיווח
המסכם את העבודות והממצאים הרלוונטיים וכולל סקירה של כל האמצעים המפורטים 

 .להלן

 מערכת ניהול בטיחות וסביבה יבוצע בהתאם לSEMS (Safety Environmental 

Management System 30( אשר פותחה לפיCFR250. 
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 ימיים ערכי טבע  

  לפני תחילת העבודה - מ מהתוואי"ק 1ניטור ויזואלי של בתי הגידול בטווח של יבוצע ,

בתום ביצוע הסקר הויזואלי יועבר עדכון למשרד  .ולאחר סיום העבודות, במהלך ההקמה

 הסביבה לגבי הממצאים.להגנת 

  יבוצע ניטור של העכירות באזורי החפירה והמילוי של תעלת הצנרת במהלך עבודות

, ע"פ תכנית ניטור מפורטת שתיערך בהתאם הנחפרהחומר פעילות החפירה והטלת 

המשרד להגנת הסביבה לפני המאושרת ע"י  6.14לעקרונות ולהנחיות המפורטים בנספח 

ערך הסף של אישור התכנית יהווה תנאי לתחילת העבודות בים. . תחילת העבודות

במקרה של חריגה יועבר דיווח להגנת הסביבה.  קבע בתיאום עם המשרדנהעכירות 

למשרד להגנת הסביבה ובמידת הצורך תבוצע עצירה של העבודות הכרוכות בהרחפת 

 סדימנטים עד לשקיעת ענן העכירות. 

  הקבלן המבצע ישמור, ויציג לפי דרישה, תיעוד בדבר מקור החומר הסלעי המשמש

 , ניקיון החומר ובדיקתו. למילוי התעלה

  בתום ביצוע הסקר הויזואלי . תקופתי של תוואי הצנרת יבוצע ניטורבמהלך תפעול הצנרת

 הניטור בעת התפעול יכלול גם יועבר עדכון למשרד להגנת הסביבה לגבי הממצאים.

 סקר בתימטרי תקופתי. 

 בתוואי גידול בתי יתגלו וניטור עבודות ביצוע במהלך או פעילות טרם ובסקירה במידה 

 תכנון לטובת, ס"והגנ האנרגיה למשרד נתונים ולשלוח לעדכן יש הצנרת להנחת המיועד

 . מיטבי עתידי

  הנפט עניני על לממונה בנוסף לאמור לעיל, בהתאם לדרישות שטר החזקה, יועבר דיווח 

 . חריגים אירועים או תקלה של במקרה

 

 הזרמות לים  

  להיתר אל המשרד להגנת הסביבה תוגש בקשה  תחילת ביצוע עבודות קדם ההרצהטרם

 . מה ליםהזר

  הערכים הסופיים של כמויות ההזרמה ואיכויות ההזרמה יעוגנו בהיתר הזרמה לים המהווה

 . קדם ההרצה תנאי לביצוע עבודות

  שימוש בכימיקלים יתועד ויכלול את שם החומר, סיווגו ע"פOCNS  .והכמות בשימוש 
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  וממצאיו ידווחו למשרד להגנת ניטור תקופתי של הצנרת במהלך תפעול הצנרת, יבוצע

 הסביבה. 

 

 רעש  

  ,בעת ביצוע עבודות קידוח בשעות הלילה, תבוצע מדידה של הרעש ביישובים הסמוכים

רעש בלתי סביר -התקנות למניעת מפגעים )בכדי לוודא עמידה בתקנות הרלוונטיות 

מיקום המדידות,  (.1979בלתי סביר מציוד בנייה רעש -והתקנות למניעת מפגעים  1990

ם המשרד להגנת הסביבה. מדידות כנ"ל תבוצענה אופן ביצוען ותדירותן יתואמו מראש ע

 גם במקרה של קבלת תלונות על מטרדי רעש.

  בשלב התפעול יתבצעו מדידות של רעשי הזרימה, במועד שיקבע ע"י נציג שר הבטחון

 ובהתאם לדרישותיו, לצורך וידוא עמידה בסף הרעש שייקבע ע"י משרד הבטחון.  

 

 איכות אוויר  

  מפעילי כלי השיט יחזיקו מסמכים המעידים על עמידה בדרישות נספחVI  שלIMO 

MARPOL 73/78 .למניעת זיהום אוויר על ידי ספינות 

  הרלוונטיות #1יובהר כי ההנחיות לניטור ומעקב אשר נקבעו בהוראות תנ"ס יבשתי ,

להלן  למקטע היבשתי של העבודות לחציית החוף, מחייבות גם בהקשר של תנ"ס זה.

 פירוט של הנחיות אלו :

o  :לקבוע אמצעים למניעת אחראי איכות הסביבה מטעם הקבלן יפעל להלן
לפקח אחר  ;ולפקח על ביצועם על פי התנאים בשטח היווצרות אבק מדרכים

מגובה מינימאלי ובמהירות נמוכה ככל כך שיבצעו שפיכת עפר ואגרגטים  פעולות
משאיות אשר מובילות לוודא כי  ;חזקה חרו בעת וטעינה פריקהולהגביל  שניתן

להציב  ;באופן שימנע פיזור אבק וחלקיקים לסביבהיכוסו עפר לאתר או ממנו 
 .היותר לכל ש"קמ 25-ל תוגבלמ הנסיעה מהירותשילוט בדרכי עפר לפיו 

 



 

 

5וצנרת  3, צנרת 2צנרת –תכנית ניהול וניטור סביבתי   

 

Doc. 
No. 

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0005 Rev. 0 

 

 

 page 152 of 154 

 

  בטיחות וחומ"ס  

 הכוללת התייחסות לכלי השייט שייקחו חלק בעבודות ההקמה ,תוכנית חירום מפעלית, 

 חודשים טרם תחילת העבודות. 3תוגש לאישור המשרד להגנת הסביבה 

  יישמרו גיליונות הבטיחות(MSDS של )החומרים בהם ייעשה שימוש במהלך ההקמה. 

  סקירה ויזואלית תקופתית באמצעות  תבוצעבזמן התפעולROV  לצורך איתור נזקים

 הממצאים ידווחו למשרד להגנת הסביבה. בצנרת. 

  הרלוונטיות #1ההנחיות לניטור ומעקב אשר נקבעו בהוראות תנ"ס יבשתי יובהר כי ,

למקטע היבשתי של העבודות לחציית החוף, מחייבות גם בהקשר של תנ"ס זה. להלן 

 פירוט של הנחיות אלו :

o :לפקח על תדלוק כלי הצמ"ה  אחראי איכות הסביבה מטעם הקבלן יפעל להלן

 ,מכלי דלק זמניים וגנרטוריםלפקח על כך ש;  םדליפות דלקי על מניעת למנוע

; לוודא כי אחסון חומרים מסוכנים יעשה  יותקנו בתוך מאצרות ,באם יהיו כאלה

 בהתאם להנחיות הכתובות בגליונות הבטיחות.

 פסולת  

 וד בזמן ההקמה לים תתועד ותדווחנפילה של פסולת או צי. 

  ל שינוע פסולת לפי הפרטים ישמר "יומן פסולת" ובו תרשם כל פעולה שבכלי השיט

הבאים: תאריך ביצוע הפעולה, שעת ביצוע הפעולה, מיקום כלי השיט בעת ביצוע 

 הפעולה, סוג האשפה, הכמות המשוערת )במ"ק( של האשפה.

  פיזור עודפי חפירה בקרקעית הים יבוצע רק באתר ייעודי, וזאת בכפוף להיתר הטלה

 ובהתאם לתנאים הקבועים בו. 

  הרלוונטיות #1יובהר כי ההנחיות לניטור ומעקב אשר נקבעו בהוראות תנ"ס יבשתי ,

למקטע היבשתי של העבודות לחציית החוף, מחייבות גם בהקשר של תנ"ס זה. להלן 

 פירוט של הנחיות אלו : 

o  אחראי איכות הסביבה מטעם הקבלן יהיה אחראי בין השאר על הנושאים הבאים: הכנת

כמות פסולת הבניין שיוצרה והכמות שסולקה לאתרים מורשים; לשמור רישומים ומעקב ל

ולהציג על פי הצורך תעודות משלוח להובלת פסולת הבניין ועודפי עפר ואישורי קליטת 

תחנת מעבר לפסולת; לוודא כי  /כניסה לאתר טיפול פסולת /הפסולת באתר האיסוף 

ם, הגורמים לפיזור חלקיקים או פסולת ו/או חומרי בניין האחרימשאיות אשר מובילות 

להקצות אזור ייעודי לפסולת  ;באופן שימנע פיזור אבק וחלקיקים לסביבה יכוסו אבק,
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בניין, להתקין שילוט המורה על סוג הפסולת שיש לערום ולוודא איסוף הפסולת מהאזור 

יים לוודא כי הקבלן ידאג להצבה של מכלי אשפה סגורים לפסולת ביתית ולפינו ;זה בלבד

 .בתדירות של אחת לשבוע לפחות
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1.0 INTRODUCTION 
 
Noble Energy Mediterranean Ltd. is the Operator (39.66% WI) of I/14 Leviathan South and 
I/15 Leviathan North Leases which contain the Leviathan discovery. The Leviathan Field is 
located approximately 125 km west of Haifa, Israel, and 35 km west of the Tamar field, in the 
Eastern Mediterranean Levantine Basin. Water depths in the Leviathan Field range from 1,600 
m to 1,700. 
 
Partners in the Leviathan project are Ratio Oil Exploration L.P. (15.0% WI), Delek Drilling L.P. 
(22.67% WI), and Avner Oil Exploration L.P. (22.67% WI). 
 
The Leviathan Field is estimated to contain 2C resources of 21.9 trillion cubic feet (Tcf) of gas, 
as estimated by Netherland Sewell and Associates in their resource report dated July 11, 
2014. The current plan for development ultimately calls for 29 development wells (although 
these will be phased). The production life of the Leviathan Field is anticipated to exceed 30 
years. 
 
The Development Plan for the Leviathan field calls for a phased approach, with initial 
production (Phase 1) destined for the Israeli domestic market and future expansion (Phase 2) 
to enable export to regional markets. The selected development concept is a subsea 
production system connecting high-rate subsea wells to a fixed platform located in the TAMA 
37H block. 
 
Phase 1 development will involve the subsea tie-back of four wells (each capable of producing 
400 MMscfd) through dual 16” NB gathering lines to a fixed platform approximately 10 km from 
Dor. Gas will be fully processed (dehydrated and dewpointed) on the offshore platform. 
Domestic gas will be piped to the INGL tie-in point at Dor (point of sale) via a single 32” NB 
pipeline. Stabilised condensate will be piped from the platform via a 6” NB pipeline to an 
onshore tie-in to an existing pipeline. The design capacity of the Phase 1 development is 1200 
MMscfd. 
 
Phase 2 development will come at a later date and will incorporate any increased 
understanding of reservoir performance as a result of the Phase 1 development. At this stage 
Phase 2 is envisaged to involve expansion of the subsea production system and the 
installation of a second fixed platform which will be bridge linked to the Phase 1 facility. The 
Phase 2 platform will export gas to international markets by way of new pipelines and tie-ins. 
The design capacity of the Phase 2 development is planned to be 900 MMscfd, increasing 
total production capacity to 2100 MMscfd. 
 
The regional location and infrastructure requirements for the Phase 1 development are shown 

in Figure 1-1. 
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Figure 1-1: Leviathan Phase 1 Development Location 

 
 

1.1 Document Purpose 

The purpose of this document is to detail the methodology and findings of a Worst Case 
Discharge (WCD) for a scenario involving an accidental spillage of diesel fuel from a support 
vessel, resulting from a collision with another object in the immediate vicinity of the offshore 
platform. The modelling tool of choice that will be used in the WCD spills assessment is Oil 
Spill Contingency and Response (OSCAR), which was also used to support the pre-EIA 
assessment work. 
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2.0 INTRODUCTION TO THE OSCAR MODEL 
 
The Oil Spill Contingency and Response Model (OSCAR) is the end product of an industry 
funded development by SINTEF. SINTEF is an applied chemistry, non-profit, research institute 
headquartered in Norway. OSCAR utilizes advanced numerical modelling methods to analyse 
both the physical and chemical processes, which determine the fate and effects of an oil 
release to the marine environment. OSCAR models provide the ability to compare contingency 
plans as well as to forecast oil spill behaviour in the marine environment. 
 
Over 20 years of SINTEF research stands behind the OSCAR model and on-going 
development is continuously incorporated to improve and expand its capabilities. 
Development of OSCAR was supported by international oil majors including Statoil, BP, Total, 
Shell and ExxonMobil who requested that a modelling tool be developed to address accidental 
hydrocarbon release into the marine environment. The current focus of OSCAR development 
is on underwater gas release modelling. 
 
OSCAR has a wide acceptance across North and South America, Europe, Australia and Asia 
as the tool of choice for conducting oil spill modelling. OSCAR was also applied by the United 
States Environmental Protection Agency (USEPA) to analyse the Deepwater Horizon blowout 
in real time and to plan response efforts. 
 

2.1 OSCAR Methodology 

OSCAR applies a state of the art, three-dimensional oil spill model to predict spill behaviour 
under given environmental conditions. Key features of the model are: 

 A three-dimensional oil trajectory and chemical fates model; 

 A data-based oil weathering model; 

 An oil spill combat model to assess response plans; 

 An exposure model for fish and ichthyoplankton, birds, and marine mammals. 

 
Oil spill weathering and dispersion is based on data gathered by SINTEF researchers who 
have been studying the behaviour of surface oil for over 15 years, this is summarized by Daling 
et al [Ref.1]. Historical observations have shown that light oils and condensates (such as those 
expected from the Leviathan development) show a high tendency for natural dispersion into 
the water column under rough weather conditions. 
 
The application of the weathering module in OSCAR allows the model to simulate the 
changing toxicology of an oil plume as a result of chemical and physical processes (including 
dispersion, dissolution, evaporation, degradation, etc.). This data can then be applied in the 
exposure model to predict the ecological impact to the water column as a result of a spill. 
Plume tracking allows the identification of coastal areas that are at risk of oil strikes for given 
scenarios. 
 
An integrated tactical response model enables a range of response activities to be modelled 
in order to determine their effectiveness at dispersing spills or protecting sensitive areas. 
Responses which can readily be modelled include booming, skimming, dispersant application 
and in-situ burning. 
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The OSCAR model has the ability to conduct both deterministic and stochastic models. The 
latter can provide a statistical prediction of where, when and how likely it is, that an oil release 
will arrive at certain geographical areas in the marine environment. Stochastic modelling is 
also able to providing insight into how an oil spill might behave under a wide range of weather 
or seasonal conditions. 
 
The integrated model features are shown in Figure 2-1. 
 

Figure 2-1: Schematic of OSCAR Modules 

 
2.2 Typical Input Data 

The key inputs into any OSCAR model include: 

 Spill characteristics: 

- Volume; 

- Release Duration; 

- Crude/condensate assay. 

 Environmental conditions: 

- Wind; 

- Current. 

Additionally, if an oil spill response plan is to be modelled then details of the proposed actions 
and mobilisation times are required. 
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The spill characteristics are typically defined by the scenario being considered (e.g. subsea 
blowout, pipeline rupture, loss of storage), however the OSCAR database includes a large 
number of oil and condensate assays which can be used in lieu of project specific data set. 
Environmental datasets for a limited number of areas are available within the OSCAR 
databases. Where this does not adequately cover the spill location supplementary data may 
be sourced from a range of commercial bodies or by way of field data collection. 
 

2.3 Key Modelling Output 

OSCAR provides a variety of outputs depending on the specified modelling methodology 
applied (deterministic vs. stochastic). Stochastic modelling gives an area map with a series of 
probability contours to illustrate the likelihood of oil slicks being observed over the study area. 
Use of deterministic modelling simplifies the output to a time dependent map showing the 
predicted plume thickness over the duration of the modelling interval. Typical outputs for 
stochastic and deterministic models are shown in Figure 2-2 and Figure 2-3 respectively. 
 

Figure 2-2: Example Stochastic Modelling Output 
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Figure 2-3: Example Deterministic Modelling Output 

 
 

In addition to the maps shown above, OSCAR provides an oil mass balance to show the 
ultimate fate (e.g. evaporation, stranded or degraded) of the oil plume. 
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3.0 MODEL INPUT DATA AND SETUP 
 
The following sub-sections summarise the key data used to develop the diesel spill model and 
to assess the impact of a marine release arising from a nearshore development of the 
Leviathan field. The OSCAR model developed for this particular study is deterministic. 
 

3.1 Scenario 

The scenario considered in this modelling work was an accidental spillage of diesel fuel from 
a support vessel as the result of a collision with another object in the immediate vicinity of the 
offshore platform. 
 

3.2 Discharge Location 

The location of the diesel spillage is provided in Table 3-1. The discharge location is 

considered to occur at the coordinates of the offshore platform. 
 

Table 3-1: Marine Discharge Location 

Scenario Value 

Diesel Fuel 
Spillage 

Longitude 034° 48’ 21.6” E 

Latitude 032° 35’ 55.7” N 

Depth 3 m (Above Sea Level) 

 

3.3 Discharge Assay 

The properties of the discharged diesel fuel are based on those available in the default 
OSCAR database. In this case, the fluid selected from the database was Marine Diesel (IKU). 
 

3.4 Discharge Quantity 

The discharged volume of diesel fuel considered in this assessment was based on the worst 
case inventory loss from a support vessel expected to be in the vicinity of the offshore platform. 

Details of the release are provided in Table 3-2. 

 

Table 3-2: Discharge Volume 

Scenario 
Discharge Volume  

(m3) 

Discharge Rate  

(m3/hr) 

Diesel Fuel 
Spillage 

318 308 
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3.5 Hydrographic Data 

Bathymetry data used in the OSCAR model is based on the Sea Topographical 8.2 and 
International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean (IBCAO) databases [Ref.2], these are 
available as standard within the simulation package. 
 
The water depth along the length of the condensate pipeline ranges from 87 m at the platform 
to 0 m at the Coastal Valve Station (CVS) shore crossing. 
 

3.6 Metocean Data 

3.6.1 Winds 

Professor S. Brenner supplied near sea-surface wind data, which was based on data obtained 
from the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) re-analysis 
dataset database. 
 
Beginning with the ERA-Interim global atmospheric re-analysis dataset, bi-linear interpolation 
was used to create a wind grid with higher spatial resolution (1 minute or 1/60O), which is 
approximately 1.5km by 1.8km spacing in the region of interest of this dataset. The temporal 
resolution of the dataset is 6-hourly at 00, 06, 12 and 18 UTC. 
 
OSCAR requires that wind datasets extend across the shoreline within the model; accordingly, 
the interpolated wind grids were shifted Eastward by 1 minute. 
 

3.6.2 Currents 

Three-dimensional sea current data was provided by Professor Brenner from his proprietary 
data assimilation system built for and tuned specifically to the Mediterranean Sea. The dataset 
contains sea current information, applicable to this modelling work, at near surface (3 – 4 m 
depth), 10 m depth and 30 m depth. Spatial resolution is 1 minute or 1/60O, and temporal 
resolution is 6-hourly at 00, 06, 12 and 18 UTC. 
 

3.6.3 Temperature and Salinity 

The ambient temperature and salinity profiles are modelled as per the Leviathan Metocean 

Report [Ref. 3]. These are provided in Figure 3-1 for reference. 

 
The air temperature used in each model was 21°C. 
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Figure 3-1: Seawater Profiles (Temperature and Salinity) 
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4.0 METHODOLOGY 
 
The scenario assessed within this study was modelled for four prescribed meteorological 
seasons as defined by the European Severe Weather Port Guide [Ref. 3]. These are detailed 
in the following sections. 
 

4.1 Seasonal Conditions 

The scenario was assessed for the following four seasonal conditions: 

 Extreme winter storm conditions; 

 Typical winter conditions; 

 Typical summer conditions with persistent Northwest winds; 

 Transition season including periods of strong Northwest winds. 

 
Each seasonal condition was modelled using three different start dates within the respective 
seasonal periods in order to compare the variation due to different initial weather conditions 
within each season. 
 
Sea state and wind data for each of the four seasonal conditions were taken from the data 
sources indicated in Section 3.6. 
 

4.2 Release Dates 

Table 4-1 provides details of the dates and seasonal conditions modelled. 

 

Table 4-1: Discharge Dates and Seasonal Conditions 

Seasonal 
Conditions 

Start Date End Date 

Extreme Winter Storm 09 Dec. 2010 08 Jan. 2011 

Typical Winter 26 Jan. 2008 25 Feb. 2008 

Typical Summer  17 Jul. 2008 16 Aug. 2008 

Transition Season 26 Sep. 2007 25 Oct. 2007 
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5.0 RESULTS 
 
The following section summarises the findings of the OSCAR simulations related to an 
accidental spillage of diesel fuel from a support vessel resulting from a collision with another 
object in the immediate vicinity of the offshore platform. Table 5-1 characterises the fate and 
coastal standing of diesel. This is followed by graphical representations of the release scenario 
for each seasonal condition (at the numerous simulation start dates). 

Table 5-1: Summary of Diesel Fate and Coastal Stranding 

 
Simulation period 

Evaporation 
percentage 

Peak 
concentration 

Time of 
first 

stranding 

Peak 
stranded 

mass 

Most 
affected 
location 

Affected 
coastline 

length 

24 
hours 

14 
days 

ppm mg/L hours tonnes %  km 

E
x
tr

e
m

e
 W

in
te

r 

s
to

rm
 

09 Dec – 23 
Dec 2010 

46 70 92.7 95.3 69 0.003 0.001 
Israel – 

Lebanon 
border 

5 

17 Dec – 31 
Dec 2010 

52 69 632 649 30 4.7 1.7 
Atlit 

Megadim 
4.2 

25 Dec 2010 
– 8 Jan 2011 

47 63 246 253 n/a n/a n/a n/a n/a 

           

T
y
p

ic
a

l 

W
in

te
r 

26 Jan – 9 
Feb 2008 

42 72 142 146 55 0.02 0.006 
Megadim 
Shikmona 

7 

3 Feb – 17 
Feb 2008 

53 61 549 564 n/a n/a n/a n/a n/a 

11 Feb – 25 
Feb 2008 

51 63 631 648 31 13.4 4.8 
Sdot Yam 

Dor 
3 
7 

           

T
y
p

ic
a

l 
S

u
m

m
e

r 17 Jul – 31 
Jul 2008 

48 73 565 581 30 82 30 Megadim 4 

25 Jul – 8 
Aug 2008 

48 72 576 592 28 58 21 
Megadim 

Kfar 
Galim 

9 

2 Aug – 16 
Aug 2008 

45 74 604 620 33 79 29 
Kfar 

Galim 
Shikmona 

7.5 

           

T
ra

n
s
it
io

n
 

S
e

a
s
o
n
 

26 Sep – 10 
Oct 2007 

53 73 633 650 78 0.8 0.3 Sdot Yam 1.5 

4 Oct – 18 
Oct 2007 

48 73 623 641 33 66 24 Megadim 6 

11 Oct – 25 
Oct 2007 

46 75 605 622 53 52 19 Atlit 5.5 

 
A generalized description of the modelling results is presented first followed by screenshots 
from each of the models showing thickness of the surface slick (in micrometres) and mass of 
shoreline stranded diesel per unit area. 
 
These two metrics are shown at four points in time; 4 hours after discharge, 6 hours after 
discharge, at the first instance of stranding (if applicable), and at the point in time where the 
extent of coastal stranding has peaked. 
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Extreme Winter Storm Period 

 9 December start date– turbulent sea conditions mostly dispersed the diesel fuel with the 
remaining surface slick stranding on an area straddling the Israel – Lebanon border; 

 17 December start date – turbulent sea conditions mostly dispersed the diesel fuel before 
the remaining surface slick stranded on coastal areas between Atlit and Megadim with 
negligible concentrations stranding around the Shikmona area; 

 25 December start date– weather conditions later in the timeframe drove the surface slick 
out to sea where it dispersed fully; 

 Stranding occurred as quickly as 30 hours after release. 

 
Typical Winter Conditions 

 For 26 January start date– the diesel fuel slick greatly dispersed at sea before stranding 
in negligible amounts in the areas around Shikmona and around the Israel – Lebanon 
border; 

 For 3 February start date – one instance in the timeframe resulted in the surface slick 
drifting out to sea where it dispersed fully; 

 For 11 February start date – high amount of dispersion at sea with stranding mostly around 
Dor and South of Dor in small to medium concentrations and in negligible amounts in the 
area around Shikmona; 

 Stranding occurred as quickly as 31 hours after release. 

 
Typical Summer Conditions 

 Calmer sea conditions carried the diesel slick North, showing moderate dispersion; 

 For 17 July start date– heavy stranding around Kfar Galim with small quantities farther 
North around Shikmona and the Israel – Lebanon border; 

 For 25 July start date– heavy stranding between Megadim to Kfar Galim with small 
quantities farther North around Shikmona and the Israel – Lebanon border; 

 For 2 August start date – heavy stranding between Kfar Galim to Shikmona with small 
quantities across Haifa Bay up to Acre; 

 Stranding was similar for each start date occurring as quickly as 28 hours after release. 

Transition Season 

 Calmer sea conditions provided moderate dispersion of the diesel slick; 

 For 26 September start date– light stranding across long stretches between Sdot Yam to 
Dor, between Kfar Galim to Shikmona and between Acre and the Israel – Lebanon border; 

 For 4 October start date – heavy stranding around Megadim with negligible amounts 
around Kfar Galim and Shikmona; 

 For 11 October start date – heavy stranding between Atlit to Megadim with negligible 
amounts around Kfar Galim and South of Atlit; 

 Stranding occurred as quickly as 33 hours after release. 
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6.0 CONCLUSIONS 
 
The results from the modelling showed that an accidental spillage of diesel fuel is likely to 
have a coastal impact regardless of the time of year during which the accident occurs. 
Variability in the mass of stranded diesel fuel and coastal extent of stranding was seen 
depending on the seasonal condition, while the time required to reach coastal areas was 
similar regardless of the season. 
 
In comparison to the results from the previous modelling study [Ref. 4], for a diesel spillage of 
half the volume, the results from this modelling showed greater total stranded diesel mass and 
coastal extent of stranding. This result can be attributed to the larger release volume. At the 
same time, the time required for diesel to reach coastal areas and the stranding locations were 
very similar due to the use of the same wind and current conditions as before. 
 
Overall, the Extreme Winter Storm and Typical Winter conditions provided a greater degree 
of dispersion of the diesel fuel spillage prior to its arrival at the shoreline due to the more 
turbulent wind and current conditions. This resulted in smaller quantities of stranded diesel 
fuel typically concentrated along a shorter stretch of coastline. 
 
At the other end of the spectrum, the Summer and Transition season conditions exhibited 
much calmer winds and currents, thus providing much less dispersion of the diesel fuel 
spillage before it arrived at a coastline. This typically resulted in much greater quantities of 
stranded diesel fuel distributed across larger extents of coastline. 
 
With regards to spill response planning, it is important to note that: 

 The results of a model (including those presented in this study), are highly dependent upon 
the initial conditions (i.e. winds and currents); 

 If an effective spill response is to be planned, then stochastic modelling of each of the 
release scenarios should be carried out to provide a statistical analysis of where the 
surface slick and coastal stranding are most likely to occur at different time periods 
following the initial release; 

 The close proximity of the spillage to the coastline modelled in this scenario means that 
the window of opportunity to respond is very small. Any response planning must also take 
into account rescue operations which may be occurring in the vicinity of the spillage given 
the nature of the accident; 

 Different methods of spill response are effective in different situations. Skimming will not 
be effective once the diesel surface slick has dispersed to a certain thickness (below the 
continuous/discontinuous levels shown in the results). Dispersion of the surface slick can 
be rapid during the more turbulent seasonal conditions. If spill response cannot respond 
quickly enough then the benefits of other methods must be considered, such as dispersant 
chemicals or allowing the release to become stranded on the shoreline if the majority will 
volatilize or degrade in the marine environment. 

 
Further work should consider diesel dissolved within the water column and the toxic effects. 
This could have a negative impact on marine fauna, and it will be important to conduct a 
modelling study of the risk to marine fauna by quantifying the Environmental Impact Factor 
(EIF) metric used by the DREAM software tool related to the OSCAR software used for this 
modelling study. 
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Executive summary 

 

Within the framework of the environmental impact assessment of the proposed 

offshore gas processing platform, a series of model simulations were conducted to 

assess the potential dispersion of a nearly instantaneous discharge of diesel fuel from 

a shipping accident near the proposed gas processing platform. The platform is 

located approximately 12 km offshore from Dor at water depth of ~87 m. The diesel 

fuel is treated as an equivalent oil discharge. The slick is positively buoyant (API = 

35) and therefore floats on the surface where it is dispersed by the currents and the 

winds. It is also subjected to various physical and chemical weathering processes. The 

dispersion and fate of the oil slick are simulated with the MEDLSIK oil spill model.  

The slick is treated as a collection of small floating particles which are dispersed 

using a Lagrangian particle trajectory approach, based on current and wind effects, 

combined with random walk turbulent mixing and physiochemical weathering. The 

currents are computed by running the Princeton Ocean Model (POM) to produce a 

high resolution downscaling of the MOON/MyOcean reanalysis fields for the 

Mediterranean Sea while the winds are extracted from the ECMWF ERA-Interim 6 

hourly reanalysis. A total of twelve simulations of a nearly instantaneous discharge 

were run based on meteo-oceanographic conditions selected from four different 30-

day time periods that are representative of extreme and typical conditions. These 

periods were determined in coordination with the Ministry of Environmental 

Protection. 

 

In general the main concern is the amount and location of the oil that will potentially 

reach the coast. Discharge amounts for worst case scenarios were determined to be 

2000 barrels of oil equivalent for the shipping accident discharge. The four time 

periods considered were: (1) 9 Dec 2010 – 8 Jan 2011 which included an extreme 

winter storm; (2) 26 Jan – 25 Feb 2008 which represents typical winter stormy 

conditions; (3) 17 Jul – 16 Aug 2008, typical summer conditions with persistent 

northwesterly winds and swell; and (4) 25 Sep - 25 Oct 2007, autumn conditions 

typical of the transition seasons and including at least one episode of stong easterly to 

northeasterly winds. For each of the four months, three sub-periods of 10-15 days 

duration were selected with the initial days of the simulations taken eight days apart.   
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For all cases considered 41-44% of the slick will evaporate within 24 hours while 

within three days more than 45% of the diesel fuel evaporates. Precise details of the 

location and amount of the coastal deposition will depend on the combined advection 

due the wind and currents which occurs under the specific meteo-oceanographic 

conditions. Of the diesel fuel remaining after evaporation, nearly all of the material 

will be deposited on the coast (more than 54% of the initial discharge), except in two 

winter cases (out of a total of 12 simulations) where between a negligible amount and 

one fifth of the remaining material reaches the coast and the rest stays diluted and 

dispersed in the water. This can be attributed to the stronger winds and currents in 

winter which may lead to more extensive spreading and dilution of the slick. In the 

majority of cases the most adversely affected coastal areas (highest concentrations) 

are projected to extend northward from Dor to Akko, although in some cases the main 

impact can occur as far north as Rosh Hanikra and as far south as Caesarea. In most 

cases the most adversely affected region consists of a single stretch of shore that is 

typically 3-8 km in length. In a few cases it may be as long as 10 km while in others it 

may consist of two or three short sections. Since the platform is located relatively 

close to shore (~12 km) in 10 of the 12 most of the unevaporated diesel fuel will be 

deposited on the coast. For the diesel fuel shipping accident cases beaching will 

typically begin within the first two days (10 case average of 37 hours). Once beaching 

begins most of the remaining diesel fuel will be deposited on the coast within the 

following 10-30 hours. 

 

Finally it should be emphasized that the results presented in this report represent 

worst case scenarios in the sense that no intervention is implemented and the slick is 

allowed to freely spread. In reality an emergency response plan would be activated 

including various containment and cleanup actions. The shortest initial beaching is 

projected to be 18 hours followed by significant deposition over an additional 8-12 

hours. This should allow sufficient time to respond to the spill by deploying booms or 

other equipment to contain significant portions of the slick while it is still at sea. 
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1. General background 

In fulfillment of the requirements of the guidelines to assess the potential 

environmental impacts of the proposed gas processing and distribution platform, it 

was decided to conduct model simulations of potential diesel fuel spills of nearly 

instantaneous discharges from a shipping accident near the proposed gas processing 

platform. The diesel fuel is treated as an oil slick which is positively buoyant. It is 

assumed to float on the surface where it is dispersed by the near surface currents and 

winds, and is subjected to various physical and chemical weathering processes. The 

modeling approach is to treat the spill as a collection of small floating particles which 

are dispersed using a Lagrangian particle trajectory approach, based on current and 

wind effects, combined with random walk turbulent mixing and physiochemical 

weathering. 

 

Realistic current and wind fields are crucial for achieving reliable simulations of the 

dispersion. Direct current and wind measurements in the vicinity of the discharge or 

spill, if available, are often used to estimate the spreading and are especially useful for 

computing the initial dispersion. However currents and winds vary in both time and 

space and therefore as the slick drifts further from the source it will be affected the 

circulation patterns in other regions. In cases where no meteorological and/or 

oceanographic data are available, the necessary fields of currents and winds are 

typically derived from climatological data. Such data usually have relatively coarse 

resolution in both space (tens of kilometers or more) and time (monthly or longer term 

means). However, recent studies conducted with MEDSLIK oil spill model have 

demonstrated the clear advantages of using high spatial resolution currents and high 

temporal resolution winds (e.g. Coppini et al., 2011; De Dominicis et al., 2013). Thus 

the preferable way to provide spatially and temporally varying meteo-oceanographic 

conditions (especially for predictions) is from high resolution dynamical downscaling 

simulations or from forecast models and the associated reanalysis data sets. Following 

is a brief description of the models and data that are used in this study. 

 

2. Hydrodynamic model 

The currents used to drive the oil spill model were generated using an expanded 

domain version of the model developed by Brenner (2003) and Brenner et al. (2007) 

for the southeastern Levatine basin within the framework of the Mediterranean 
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Forecasting System (MFS) and today run operationally as part of the Mediterranean 

Operational Oceanoography Network, MOON/MyOcean (www.moon-

oceanforecasting.eu). The model is based on the Princeton Ocean Model, POM 

(Blumberg and Mellor, 1987), which is a time dependent, free surface, three 

dimensional primitive equations ocean model with an embedded subgrid scale 

turbulence closure model. The dependent variables include the three spatial 

components of the current vector, temperature, salinity, the free surface height, the 

turbulent kinetic energy, and the turbulence length macroscale. The numerical scheme 

is based on second order accurate finite differencing schemes using an Arakawa-C 

grid (see Figure 1 for the placement of the variables), a terrain following coordinate in 

the vertical, and a split explicit, leap frog time scheme. 

 

Figure 1: Placement of variables on the Arakawa-C grid 

 

For the scenarios considered here, the model domain covers the entire Levantine basin 

east of 30°E. The horizontal resolution is 1' (~1.7 km) and the water column is 

divided into 30 unevenly spaced sigma layers which cover the entire water column. 

The bathymetry was extracted from the GEBCO global 1' data set (GEBCO, 2012). 

The model is one-way nested in the daily MOON/MyOcean reanalysis fields (1/16°, 
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~6.5 km horizontal resolution) for the relevant periods following the methodology of 

Brenner (2003) and Brenner et al (2007). These models and the nesting methodology 

have been extensively tested and validated for this region within the framework of 

MFS and MOON. The domain and the bathymetry for the model are shown in Figure 

2. The location of the gas processing platform, approximately 12 km offshore from 

Dor, is indicated by the red dot (34.8060°E, 32.5988°N). The simulated pipeline 

rupture is assumed to occur roughly half way between the platform and the coast 

(33.8611°E, 32.6031°N). 

 

Figure 2: Domain and bathymetry (m) for the circulation model. The red dot indicates 

the location of the gas processing platform. 

 

Further details concerning the MOON/MyOcean reanalysis and the results of the 

downscaling with the high reoslution ocean model are given in Chapter 5. 

 

3. Oil spill model and discharge characteristics 

The model used for the assessment of the diesel fuel dispersion is MEDSLIK Version 

5.3.6. MEDSLIK is a software package designed to predict the fate and dispersal of 

an oil spill. It has been developed over a period of more than ten years at the Cyprus 
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Oceanographic Center. The version used here is described by Lardner (2011). The 

surface oil slick is advected and dispersed by both the near surface currents and direct 

wind forcing. Advection of the oil is simulated as a Lagrangian displacement by the 

currents and winds plus a horizontal turbulent diffusion based on the random walk 

hypothesis. Details can be found in recent studies such as Coppini et al. (2011) and 

Zodiatis et al. (2012). The model also accounts for weathering of the oil through 

physiochemical processes such as evaporation, emulsification, and small scale 

turbulent mixing in the water as well as adhesion to the coast as described by Lardner 

and Zodiatis (1998). 

 

MEDSLIK has been incorporated as part of the Mediterranean Forecasting System 

(Pinardi et al., 2003) which provides daily forecasts of the circulation on various 

scales within the framework of the Mediterranean Operational Oceanography 

Network (MOON/MyOcean). 

 

During the past few years, MEDSLIK has been used in various oil spill exercises in 

the eastern Mediterranean. The most recent and extensively studied application of 

MEDSLIK was the oil spill from the Jieh power station near Beirut in July 2006 (e.g., 

Zodiatis et al., 2007; Coppini et al., 2011; Neves et al., 2015). Scientists from INGV 

in Italy have also used MEDSLIK in a preliminary study of the Deepwater Horizon 

oil spill in the Gulf of Mexico.  

 

The various parameters that determine the weathering processes have been carefully 

chosen and tuned by the model developers so there is no need to adjust these values. 

In addition there are two tuning parameters related to the wind fields, one related to 

the choice of current fields, and one related to the eddy diffusion which is used for the 

random walk component of the advective displacement. Here it is proposed to use the 

values that were determined as suitable for this region of the eastern Mediterranean 

based on the experience of the model's developers in general, and specifically based 

on the forecasts and hindcasts that were conducted as part of the study of the Lebanon 

accident in 2006 (e.g., Zodiatis et al., 2007; Coppini et al., 2011; Neves, 2015) using a 

similarly configured oceanographic model, as well as for other oil spills in the eastern 

Levantine basin (Zodiatis et al, 2012; Di Dominicis et al., 2013). A short model 

simulation run for the Lebanon spill with our model configuration, including currents 
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and winds for the relevant period, gave results similar to those in the other studies 

mentioned. The relevant parameter values are summarized in Table 1. 

 

 

Table 1. Calibration parameters for MEDSLIK 

Parameter Value 

Wind drift factor 0.03 

Wind drift angle 0 

Current depth 30 m 

Horizontal diffusivity 2 m2 s-1 

 

As will be described in the next section, four 30 day time periods representative of 

various extreme and typical meteo-oceanographic conditions over the eastern 

Mediterranean were considered. Within each period, three 10-15 day long  

simulations were conducted with initial conditions spearated by eight days. The 

simulations assumed a nearly instantaneous discharge of 2000 barrels of diesel fuel 

for the shipping accident with API of 35 (details provided by Noble Energy 

Mediterranean and Genesis, Ltd.). Thus a total of 12 simulations were conducted. 

 

4. Meteorological data 

For surface forcing, the 10 m winds were extracted from the ECMWF ERA-Interim 

reanalysis data (Dee et al., 2011). These data are available with a frequency of 6 

hours. Surface heat and fresh water fluxes were approximated by relaxing the model's 

surface temperature and salinity to the MOON/MyOcean reanalysis fields with a 

relaxation time scale of 2 days. All data were spatially and temporally interpolated to 

the hydrodynamic model grid and time steps as necessary. Four specific periods were 

chosen which represent meteo-oceanographic conditions that could potentially lead to 

worst case scenarios. They were chosen in accordance with the guidelines issued  by 

the Ministry of Environmental Protection. 

9 Dec 2010 – 8 Jan 2011  
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The 30-day average of the mean sea level pressure is shown in Figure 3. This period 

was chosen due to the extreme winter storm that occurred between 10-12 Dec 2010. 

 

Figure 3: 30-day average of the mean sea level pressure for 9 Dec 2010- 8 Jan 2011. 

The extreme storm of interest is represented by the sea level pressure field on 12 Dec 

2010 as shown in Figure 4. During this storm, the central pressure dropped to below 

996 hPa and sustained westerly to southwesterly winds with speeds of nearly 15 m s-1 

or more blew across the southeastern corner of the Levantine basin. 

 

Figure 4: Mean sea level press for 12 Dec 2010. 
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Figure 5: Wind rose at the platform for the period 9 Dec 2010 – 8 Jan 2011. 

 

The wind rose at the location of the platform for this period is shown in Figure 5. The 

winds fall mostly in the southwesterly and northeasterly quadrants with the two most 

frequest directions being SW and ENE, although the northeasterlies are clearly much 

weaker. The extreme storm appears as the strongest winds (purple sectors) from the 

southwest. 

26 Jan – 25 Feb 2008 

This period was chosen to represent typical winter stormy conditions including at 

least one typical storm, The 30-day average of the mean sea level pressure for this 

period is shown in Figure 6. The zone of low pressure over the eastern part of the 

Levantine basin is indicative of the combined effects of Cypus lows and the Red Sea 

trough. 
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Figure 6: 30-day average of the mean sea level pressure for 26 Jan – 25 Feb 2008 

The wind rose at the location of platform for this period is shown in Figure 7. The 

winds fall mostly in the northeasterly and westerly quadrants with the two dominant 

directions of W and NE, and the speeds are less than or equal to 6 m s-1 85% of the 

time and less than or equal to 10 m s-1 95% of the time. The strongest winds 

(indicated by the cyan and purple zones, stronger than 10 m s-1) always have a 

predominant westerly component and range in direction from SW to WNW. 

 

Figure 7: Wind rose at the platform for the period 26 Jan – 25 Feb 2008. 
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17 Jul – 16 Aug 2008 

This period is representative of typical summer conditions with persistent 

northwesterly to westerly winds and swell. The Levantine basin is under the influence 

of a pronounced Persian trough as shown by the mean sea level pressure field in 

Figure 8. 

 

Figure 8: 30-day average of the mean sea level pressure for 17 Jul – 16 Aug 2008. 

 

The wind rose in the vicinity of the platform for this period is shown in Figure 9. The 

very persistent westerly to northwesterly winds are apparent with with some periods 

of weaker southwesterlies. Wind speeds are 6 m s-1 or less 81% of the time and never 

exceed 8 ms-1. 
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Figure 9: Wind rose at the platform for the period 17 Jul – 16 Aug 2008. 

25 Sep - 25 Oct 2007 

This period represents autumn conditions which are typical of the transition seasons. 

The transitions seasons are often affected by sharav cyclones which result in dry, 

northerly to easterly winds over the southeastern Levantine basin. A persistent Red 

Sea trough also contributes to these northeasterly winds. The mean sea level pressure 

field averaged over the 30-day period is shown in Figure 10. 

 

Figure 10: 30-day average of the mean sea level pressure for 25 Sep – 25 Oct 2007. 
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The corresponding wind rose in the vicinity of the platform is shown in Figure 11. 

The dominant directions are NW and NNW accounting for 41%. Northerly to NE 

winds occur 16% of the time. Wind speeds are 6 m s-1 or less 97% of the time. The 

period of strong northeasterlies (wind speeds of 6-8 m s-1) on 16-18 Oct 2007 appears 

as the blue sector on the NNE zone. 

 

Figure 11: Wind rose at the platform for the period 25 Sep – 25 Oct 2007. 

 

5. Oceanographic conditions 

In addition to the winds described in the previous section, the oil spill model also 

needs currents as an input for computing the trajectiories of the oil spills and sea 

surface temperature (SST) for the computations of the physio-chemical weathering. 

Recent studies have shown that high resolution current fields improve the accuracy of 

the oil spill model. Thus the currents and SST were computed by downscaling of 

coarser spatial and temporal resolution reanalysis fields with the hydrodynamic model 

(POM). The hydrodynamic model requires initial conditions as well as time 

dependent lateral boundary conditions at the open (western) boundary and surface 
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forcing. The initial and lateral boundary conditions were extracted from the reanalysis 

fields produced within the framework of the operational MOON/MyOcean forecast 

system. Daily averaged three dimensional fields of temperature, salinity, currents, and 

sea level  are available beginning from 1999 with a  spatial resolution of 1/16° (~6.5 

km) horizontally and 72 fixed depth levels in the vertical. The high resolution fields 

were produced from a continuous 34 day downscaling run of the model. In order to 

eliminate the initial shock or mismatch between the original reanalysis fields and the 

interpolated values, each simulation was started three days before the desired date to 

allow for model spin up and adjustment. The current data are provided to MEDSLIK 

on the spatial grid of 1’ (~1.7 km) with the same 6 hr frequency as the winds. Due to 

the proximity of the discharge locations to the coast, it is reasonable to assume that 

the dispersion of the slick will be most affected by the currents over the continental 

shelf. Nevertheless, in the following subsections we describe the currents in the entire 

domain in order to better understan the shelf flow within the context of the overall 

circulation. 

9 Dec 2010 - 8 Jan 2011 

The 30-day average currents at 30 m depth for this period are shown in Figure 12. The 

general basinwide cyclonic circulation can be seen beginning with the eastward 

flowing jet entering the domain at 32°N (Robinson and Golnaraghi, 1994). It forms 

the northern flank of an intense anticyclonic eddy and near  33-34°E where it splits 

into two northward flowing branches. The right branch, which is weaker, flows along 

the continental shelf and break of Israel and Lebanon. The left branch turns to the 

northwest where it forms the western 
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Figure 12: 30-day average currents at 30 m for 9 Dec 2010 – 8 Jan 2011. 

flank of another an intense anticyclonic eddy locate south of Cyprus, which can be 

indentified as the Shikmona Gyre (Robinson and Golnaraghi, 1994). In then loops 

around the west side of Cyprus and continues to the coast of Turkey where it turns 

westward and leaves the domain near 36°N. Four very prominent, large mesoscale 

eddies can be seen – the two intense anticyclonic eddies already mentioned, and two 

cyclonic eddies – one in the northeast corner off the coast of Syria and one near the 

northwest corner of the domain. 

26 Jan – 25 Feb 2008 

The 30-day average currents at 30 m depth for this period are shown in Figure 13. The 

meandering  Mid-Mediterranean Jet (Robinson and Golnaraghi, 1994) enters the 

domain near the center of the western boundary, forming a series of mesoscale eddies 

as is flows eastward to the south of Cyprus. The jet turns northward between Cypus 

and Syria and then westward along the coast of Turkey where is forms a well defined, 

meandering Asia Minor Jet. In contrast to the Dec 2010 case with four large eddies, 

here the circulation is composed of a relatively large number of small to medium 



18 
 

sized anticyclonic and cyclonic eddies in the open sea as well as along the 

northeastern and northern coastal areas. 

 

Figure 13: 30-day average currents at 30 m for 26 Jan – 25 Feb 2008. 

17 Jul – 16 Aug 2008 

Figure 14 shows the 30-day average current at 30 m for this period. Here a very 

prominent coastal jet enters the domain in the southwestern corner and continues to 

follow the coasts of Egypt and Israel. This jet bifurcates near 33.5°E and the western 

branch forms an anticyclonic eddy off the coast of Israel. The other branch forms a 

persistent, intense shelf current off the coast of Israel, which is consistent with the 

summer maximum northward current speed observed by Rosentraub and Brenner 

(2007). This current separates from the coast near Haifa and meanders as it continues 

flowing northward and forming a series of small, coherent eddies.  
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Figure 14: 30-day average currents at 30 m for 17 Jul – 16 Aug 2008. 

 

25 Sep – 25 Oct 2007 

The 30-day average currents for this period are shown in Figure 15. Here the coastal 

jet enters in the southwestern corner of the domain but it quickly turns northward and 

merges with the Mid-Mediterranean Jet. This jet meanders through the center of the 

basin, bifurcating several times and forming several anticyclonic eddies. This jet 

continues flowing eastward, forming the northern flank of a well defined anticyclonic 

eddy of the coast of Gaza, and then turning north forming a strong shelf current along 

the coast of Israel.  This current continues to flow northward, intensifying between 

Cyprus and Syria, and then turning westward to form a strong, coherent Asia Minor 

Jet. A series of small to medium anticyclonic and cyclonic eddies can be seen 

throughout the domain. 
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Figure 15: 30-day average currents at 30 m for 25 Sep – 25 Oct 2007. 

 

 

6. Results of the diesel fuel shipping accident discharge simulations 

In this section the results are presented for the diesel fuel discharge from a shipping 

accident in the vicinity of the plaform. This includes a total of 12 simulations – three 

simulations for sub-periods of the four sets of meteo-oceanographic conditions. The 

nearly instantaneous discarge is for 2000 barrels of diesel fuel with an API of 35. It 

should be emphasized that these simulations represent a worst case scenario in the 

sense that no efforts are made to stop the spread of the oil at sea during the entire 

period. In reality an emergency response plan will be activated which will include 

various cleanup efforts beginning within the first few hours after the discharge. 
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6.1 Extreme winter storm period: 9 Dec 2010 – 8 Jan 2011 

Within this period three simulations were conducted with a separation of 8 days 

between the initial conditions. The duration of each simulation was 10 or 15 days, 

depending on the amount of time required for most of the surface slick to disappear. 

Thus simulations were conducted for 09-19 Dec 2010, 17 Dec 2010 – 01 Jan 2011, 

and 25 Dec 2010 – 9 Jan 2011. For each simulation figures are presented showing the 

time series of the oil fate parameters (mass balance), the dispersion of the surface 

slick at 6, 12, and 24 hours after the discharge, and the distribution of the oil on the 

coast at the end of the simulation. 

09-19 Dec 2010 

 

Figure 16: Oil fate parameters for the diesel fuel shipping accident discharge 

beginning 9 Dec 2010 

 

The oil fate parameters for this scenario are shown in Figure 16. The fate parameters 

include oil remaining on the sea surface, oil evaporated, oil mixed vertically in the 

water column, oil permanently deposited on the coast, and oil deposited on the coast 

but which may wash back into the sea depending upon its physio-chemical condition. 

The diesel fuel is medium oil (API 35), and therefore a significant amount evaporates. 

Within 24 hours, 42.4% of the oil has evaporated. Beaching begins after 51 hours near 
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Rosh Hanikra and progresses rapidly with nearly all of the non-evaporated material 

deposited over the next 6 hours. The final balance of the slick at the end of 10 days is 

mainly between evaporation and oil permanently deposited on the coast with 45.6% 

and 53.9%, respectively. Only 0.74% remains on the surface. The length of 

potentially impacted coastline is 102.4 km extending northward from Akko to north 

of Beirut, although the projected deposition is negligible over most the area except 

near Rosh Hanikra (see discussion of Figure 18 for details). 

 

Figure 17: Oil remaining on the surface after 6, 12, and 24 hours for the discharge on 

9 Dec 2010. 

 

Figure 17 shows spreading of the surface at 6, 12, and 24 hours after the discharge. 

The slick is slowly transported to the north northeast. The center of mass of the slick 

between 6 and 12 hours hardly moves, whereas between 12 and 24 hours the slick 

spreads and moves further north but is still located 8 km offshore. The pattern of the 

coastal deposition at the end of 10 days is shown in Figure 18. The main impact is 
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projected to occur along a 5-6 km section of the coast near Rosh Hanikra where the 

maximum concentration of diesel fuel is 822.4 bbl/km, but drops off to less than 20 

bbl/km within a few kilometers. In other affected coastal areas the distribution is 

patchy with values of less than 2.5 bbl/km, although there is a secondary localized 

patch of over 110 bbl/km just north of the Israel-Lebanon border. 

 

Figure 18: Total oil deposited on the coast at the end of 10 days for the discharge on 

9 Dec 2010. 
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17 Dec 2010 – 01 Jan 2011 

 

Figure 19: Oil fate parameters for the diesel fuel shipping accident discharge 

beginning 17 Dec 2010 

 

The oil fate parameters for this scenario are shown in Figure 19. Within 24 hours, 

45.5% of the oil has evaporated. Beaching begins after 18 hours near Atlit and 

progresses rapidly with nearly all of the non-evaporated material deposited over an 8 

hour period. The final balance of the slick at the end of 10 days is mainly between 

evaporation and oil deposited on the coast with 52.96% and 45.6%, respectively. Only 

0.61% remains on the surface. The length of potentially impacted coastline is 49.9 km 

extending northward from Hadera to the southern coast of Haifa, although the 

projected deposition over most of the area is negligible except near Megadim (see 

discussion of Figure 21 for details). 
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Figure 20: Oil remaining on the surface after 6, 12, and 24 hours for the discharge on 

17 Dec 2010. 

 

Figure 20 shows spreading of the surface at 6, 12, and 24 hours after the discharge. 

The slick is quickly transported to the northeast and by 24 hours the majority of the 

remaining oil has beached. The pattern of the coastal deposition at the end of 10 days 

is shown in Figure 21. The main impact is projected to occur along a 3 km section of 

the coast near Megadim where the maximum concentration of diesel fuel is 546.0 

bbl/km, but drops off to less than 30 bbl/km within a very short distance. In other 

affected coastal areas the distribution is negligible with values of less than 1 bbl/km. 
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Figure 21: Total oil deposited on the coast at the end of 10 days for the discharge on 

17 Dec 2010. 
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25 Dec 2010 – 09 Jan 2011 

 

Figure 22: Oil fate parameters for the diesel fuel shipping accident discharge 

beginning 25 Dec 2010 

 

The oil fate parameters for this scenario are shown in Figure 22. Within 24 hours, 

42.8% of the oil has evaporated. In contrast to the two previous cases, here beaching 

does not begins until nearly 7 days (162 hr) after the discharge and progresses very 

slowly. The two largest terms in the final mass balance at the end of 10 days are 

evaporation and oil remaining on the surface with 45.6% and 49.4%, respectively. 

Only 0.007% is deposited on the coast. The length of potentially impacted coastline is 

2.7 km extending northward from Ashdod to Tel Aviv, although the projected 

deposition is negligible over most of the area except near Yaffo (see discussion of 

Figure 21 for details). 
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Figure 23: Oil remaining on the surface after 6, 12, and 24 hours for the discharge on 

25 Dec 2010. 

 

Figure 23 shows spreading of the surface at 6, 12, and 24 hours after the discharge. 

The slick is quickly transported to the southwest and continues to spread towards the 

open sea. The direction of transport switches back to eastward only after more than 

one week and only a small amount returns to the coast. The pattern of the coastal 

deposition at the end of 10 days is shown in Figure 24. The main impact is projected 

to occur along a 3-4 km section of the coast near Yaffo where the maximum 

concentration of diesel fuel is only 0.12 bbl/km (i.e., smaller than the previous cases 

by a factor of more than 4000). These results clearly reflect the longer time that the 

slick remains at sea and the resulting dilution and dispersion in the water. 
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Figure 24: Total oil deposited on the coast at the end of 10 days for the discharge on 

25 Dec 2010. 
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6.2 Typical winter conditions: 26 Jan – 25 Feb 2008 

Simulations were conducted here for three sub-periods: 26 Jan – 10 Feb 2008, 03-18 

Feb 2008, and 11-21 Feb 2008. 

26 Jan -10 Feb 2008 

 

Figure 25: Oil fate parameters for the diesel fuel shipping accident discharge 

beginning 26 Jan 2008 

 

The oil fate parameters for this scenario are shown in Figure 25. Within 24 hours, 

40.4% of the oil has evaporated. Beaching begins after 46 hours near Atlit and 

progresses rapidly with nearly all of the non-evaporated material deposited on the 

coast over the next 6 hour period. The final balance of the slick at the end of 15 days 

is mainly between evaporation and oil deposited on the coast with 45.6% and 54.3%, 

respectively. Only 0.11% remains on the surface. The length of potentially impacted 

coastline is 67.1 km extending northward from Hadera to Nahariya, although the 

projected deposition is negligible over most of the area except near Atlit (see 

discussion of Figure 27 for details). 



31 
 

 

Figure 26: Oil remaining on the surface after 6, 12, and 24 hours for the discharge on 

26 Jan 2008. 

 

Figure 26 shows spreading of the surface at 6, 12, and 24 hours after the discharge. 

The slick is slowly transported to the south, parallel to the coast, as it spreads 

apparently along a front. The pattern of the coastal deposition at the end of 15 days is 

shown in Figure 27. The main impact is projected to occur along a 3-4 km section of 

the coast near Atlit where the maximum concentration of diesel fuel is 388.8 bbl/km, 

but drops off to less than 10 bbl/km within a short distance. A second localized hot 

spot with a maximum of 110 bbl/m appears a few kilometers further south. In other 

affected coastal areas the distribution is negligible with values of less than 1-2 bbl/km. 
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Figure 27: Total oil deposited on the coast at the end of 15 days for the discharge on 

26 Jan 2008. 
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03-18 Feb 2008 

 

Figure 28: Oil fate parameters for the diesel fuel shipping accident discharge 

beginning on 03 Feb 2008 

 

The oil fate parameters for this scenario are shown in Figure 28. Within 24 hours, 

44.8% of the oil has evaporated. Similar to the 25 Dec 2010 case, here beaching does 

not begins until 9 days (228 hr) after the discharge’ accumulating near Hadera and 

increasing gradually until the end of the simulation (360 hr). The two largest terms in 

the final mass balance at the end of 15 days are evaporation and oil remaining on the 

surface with 45.6% and 36.7%, respectively. Only 12.4% is deposited on the coast. 

The length of potentially impacted coastline is 76.4 km extending northward from Bat 

Yam to the southern coast of Haifa, although the projected deposition is negligible 

except for two sections near Caesarea and Atlit (see discussion of Figure 30 for 

details). 
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Figure 29: Oil remaining on the surface after 6, 12, and 24 hours for the discharge on 

03 Feb 2008. 

 

Figure 29 shows spreading of the surface at 6, 12, and 24 hours after the discharge. 

The slick is quickly transported to the southwest by a current defining the edge of an 

offshore anticyclonic eddy and continues to spread towards the open sea. The 

direction of transport switches back to eastward only five days later. The pattern of 

the coastal deposition at the end of 15 days is shown in Figure 30. The main impact is 

projected to occur along a 15 km section of the coast near Caesarea where the 

maximum concentration of diesel fuel is only 26.8 bbl/km, and a second stretch of 5 

km near Atlit with a maximum concentration of 13-14 bbl/km. In other affected 

coastal areas the distribution is negligible with values of less than 1-2 bbl/km. These 

results clearly reflect the longer time that the slick remains at sea. 



35 
 

 

Figure 30: Total oil deposited on the coast at the end of 15 days for the discharge on 

03 Feb 2008. 
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11-21 Feb 2008 

 

Figure 31: Oil fate parameters for the diesel fuel shipping accident discharge 

beginning 11 Feb 2008. 

 

The oil fate parameters for this scenario are shown in Figure 31. Within 24 hours, 

45.2% of the oil has evaporated. Beaching begins after 24 hours near Nahal Taninim 

and progresses rapidly with nearly all of the non-evaporated material deposited over a 

7 hour period. The final balance of the slick at the end of 15 days is mainly between 

evaporation and oil permanently deposited on the coast with 45.6% and 54.1%, 

respectively. Only 0.01% remains on the surface. The length of potentially impacted 

coastline is 92.8 km extending northward from Bat Yam to the southern coast of 

Haifa, skipping Haifa Bay, and then along the coast north of Akko, although the 

projected deposition is negligible except near Caesarea (see discussion of Figure 33 

for details). 
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Figure 32: Oil remaining on the surface after 6, 12, and 24 hours for the discharge on 

11 Feb 2008. 

 

 

Figure 32 shows spreading of the surface at 6, 12, and 24 hours after the discharge. 

The slick is rapidly transported eastward towards the coast with beaching starting 

after 24 hours. The pattern of the coastal deposition at the end of 15 days is shown in 

Figure 33. The main impact is projected to occur along an 8 km section of the coast 

near Caesarea where the maximum concentration of diesel fuel is 600.6 bbl/km, but 

drops off to less than 10 bbl/km within a few kilometers. In other affected coastal 

areas the distribution is patchy with values of less than 1 bbl/km. 
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Figure 33: Total oil deposited on the coast at the end of 10 days for the discharge on 

11 Feb 2008. 
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6.3 Typical summer conditions: 17 Jul – 16 Aug 2008 

Simulations were conducted here for three sub-periods: 17-27 Jul 2008, 25 Jul – 09 

Aug, 2008, and 02-17 Aug 2008. 

17-27 Jul 2008 

 

Figure 34: Oil fate parameters for the diesel fuel shipping accident discharge 

beginning 17 Jul 2008. 

 

The oil fate parameters for this scenario are shown in Figure 34. Within 24 hours, 

43.1% of the oil has evaporated. Beaching begins after 30 hours near Kfar Galim but 

accumulates slowly until 75 hours when the coastal deposition speeds up 

significantly. Most of the non-evaporated material is then deposited over the next 40 

hours. The final balance of the slick at the end of 10 days is mainly between 

evaporation and oil deposited on the coast with 45.6% and 54.2%, respectively. 

Practically no diesel fuel remains on the surface. The length of potentially impacted 

coastline is 86.4 km extending northward from the southern coast of Haifa to Beirut 

with the projected deposition being largest in Haifa Bay and around Akko (see 

discussion of Figure 36 for details). 
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Figure 35: Oil remaining on the surface after 6, 12, and 24 hours for the discharge on 

17 Jul 2008. 

 

 

Figure 35 shows spreading of the surface at 6, 12, and 24 hours after the discharge. 

The slick is rapidly transported northeastward with beaching starting after 30 hours. 

The pattern of the coastal deposition at the end of 10 days is shown in Figure 36. The 

most adverse impact is projected to occur along a 7-8 km section of the coast in Haifa 

Bay and near Akko where the maximum concentration of diesel fuel is 118.7 bbl/km. 

Concentrations along the coast of Nahariya are also projected to locally reach values 

of 80-90 bbl/km. Elsewhere the distribution is patchy with values of less than 2 

bbl/km. 
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Figure 36: Total oil deposited on the coast at the end of 10 days for the discharge on 

17 Jul 2008. 
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25 Jul – 09 Aug 2008 

 

Figure 37: Oil fate parameters for the diesel fuel shipping accident discharge 

beginning 25 Jul 2008. 

 

The oil fate parameters for this scenario are shown in Figure 37. Within 24 hours, 

43.6% of the oil has evaporated. Beaching begins after 24 hours near Hachotrim. 

Most of the non-evaporated material is then deposited rapidly over the next 8 hours. 

The final balance of the slick at the end of 15 days is mainly between evaporation and 

oil deposited on the coast with 45.6% and 54.2%, respectively. Practically no diesel 

fuel remains on the surface. The length of potentially impacted coastline is 44.9 km 

extending northward from Atlit to north of the Israel-Lebanon border with the 

projected deposition being largest along the southern coast of Haifa (see discussion of 

Figure 39 for details). 
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Figure 38: Oil remaining on the surface after 6, 12, and 24 hours for the discharge on 

25 Jul 2008. 

 

 

Figure 38 shows spreading of the surface at 6, 12, and 24 hours after the discharge. 

The slick is rapidly transported northeastward with beaching starting after 24 hours 

and most of the diesel fuel deposited on the coast within the next 8 hours. The pattern 

of the coastal deposition at the end of 15 days is shown in Figure 39. The most 

adverse impact is projected to occur along a 7 km section of the southern coast of 

Haifa where the maximum concentration of diesel fuel is 230.2 bbl/km near Hof 

Hacarmel. Elsewhere the distribution is patchy with values of less than 3-4 bbl/km. 
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Figure 39: Total oil deposited on the coast at the end of 15 days for the discharge on 

25 Jul 2008. 
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02 - 17 Aug 2008 

 

Figure 40: Oil fate parameters for the diesel fuel shipping accident discharge 

beginning 02 Aug 2008. 

 

The oil fate parameters for this scenario are shown in Figure 40. Within 24 hours, 

41.3% of the oil has evaporated. Beaching begins after 72 hours neat Akko. Most of 

the non-evaporated material is then deposited over the next 28 hours. The final 

balance of the slick at the end of 15 days is mainly between evaporation and oil 

deposited on the coast with 45.6% and 53.3%, respectively. Only 0.62% of the diesel 

fuel remains on the surface. The length of potentially impacted coastline is 108.6 km 

extending northward from mid-Haifa Bay to Beirut with the projected deposition 

being largest near Achziv (see discussion of Figure 42 for details). 
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Figure 41: Oil remaining on the surface after 6, 12, and 24 hours for the discharge on 

02 Aug 2008. 

 

 

Figure 41 shows spreading of the surface at 6, 12, and 24 hours after the discharge. 

The slick is rapidly transported north northeastward, remaining offshore at it passes 

Carmel Head after 24 hours. The pattern of the coastal deposition at the end of 15 

days is shown in Figure 42. The most adverse impact is projected to occur along a 5-6 

km section of coast near Achziv where the maximum concentration of diesel fuel is 

355.0 bbl/km. Elsewhere the distribution is patchy with low values of less than 1 

bbl/km. 
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Figure 42: Total oil deposited on the coast at the end of 15 days for the discharge on 

02 Aug 2008. 
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6.4 Transition season with periods of easterly winds: 25 Sep – 225 Oct 2007 

Simulations were conducted here for three sub-periods: 25 Sep – 05 Oct 2007, 03-13 

Oct 2007, and 11-21 Oct 2007. 

25 Sep – 05 Oct 2007 

 

Figure 43: Oil fate parameters for the diesel fuel shipping accident discharge 

beginning 25 Sep 2007. 

 

The oil fate parameters for this scenario are shown in Figure 43. Within 24 hours, 

43.7% of the oil has evaporated. Beaching begins after 36 hours near Habonim. The 

accumulation of beached oil proceeds slowly for the next 20-24 hours. After this, 

most of the non-evaporated material is then deposited over the next 42 hours. The 

final balance of the slick at the end of 10 days is mainly between evaporation and oil 

deposited on the coast with 45.6% and 54.1%, respectively. Only 0.42% remains on 

the surface. The length of potentially impacted coastline is 68.4 km extending 

northward from northern Hadera to Akko and a few minor spots near Achziv with the 

projected deposition being largest near Maagan Michael (see discussion of Figure 45 

for details). 
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Figure 44: Oil remaining on the surface after 6, 12, and 24 hours for the discharge on 

25 Sep 2007. 

 

 

Figure 44 shows spreading of the surface at 6, 12, and 24 hours after the discharge. 

During the first 6 hours the slick is slowly transported northeastward. From 6 – 12 

hours it moves slightly eastward remaining offshore. The pattern of the coastal 

deposition at the end of 10 days is shown in Figure 45. The most adverse impact is 

projected to occur along a 8-10 km section of coast near Maagan Michael where the 

maximum concentration of diesel fuel is 329.2 bbl/km. Elsewhere the distribution is 

patchy with low values of less than 1 bbl/km. 
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Figure 45: Total oil deposited on the coast at the end of 10 days for the discharge on 

25 Sep 2007. 
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03 -13 Oct 2007 

 

Figure 46: Oil fate parameters for the diesel fuel shipping accident discharge 

beginning 03 Oct 2007. 

 

The oil fate parameters for this scenario are shown in Figure 46. Within 24 hours, 

42.3% of the oil has evaporated. Beaching begins after 30 hours near Hachotrim. 

Most of the non-evaporated material is then deposited over the next 9 hours. The final 

balance of the slick at the end of 10 days is mainly between evaporation and oil 

deposited on the coast with 45.6% and 54.2%, respectively. Only 0.19% remains on 

the surface. The length of potentially impacted coastline is 59.8 km extending 

northward from northern Dor to Nahariya with the projected deposition being largest 

near Kfar Galim (see discussion of Figure 48 for details). 
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Figure 47: Oil remaining on the surface after 6, 12, and 24 hours for the discharge on 

03 Oct 2007. 

 

 

Figure 47 shows spreading of the surface at 6, 12, and 24 hours after the discharge. 

During this time the slick consistently move to the northeast and after 24 hours is 

about to impact with the coast from Atlit to Shikmona. The pattern of the coastal 

deposition at the end of 10 days is shown in Figure 48. The most adverse impact is 

projected to occur along a 7-8 km section of coast near Kfar Galim where the 

maximum concentration of diesel fuel is 302.2 bbl/km. Within a few kilometers the 

values drop to less than 1-2 bbl/km. Elsewhere, the distribution is patchy, especially 

in Haifa Bay, with low values of less than 1 bbl/km. 
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Figure 48: Total oil deposited on the coast at the end of 10 days for the discharge on 

03 Oct 2007. 
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11 -21 Oct 2007 

 

Figure 49: Oil fate parameters for the diesel fuel shipping accident discharge 

beginning 11 Oct 2007. 

 

The oil fate parameters for this scenario are shown in Figure 49. Within 24 hours, 

41.9% of the oil has evaporated. Beaching begins after 36 hours neat Atlit. Most of 

the non-evaporated material is then deposited over the next 30 hours. The final 

balance of the slick at the end of 10 days is mainly between evaporation and oil 

deposited on the coast with 45.6% and 53.7%, respectively. Only 0.48% of the diesel 

fuel remains on the surface. The length of potentially impacted coastline is 82.1 km 

extending northward from Netanya to north of Akko with the projected deposition 

being largest near Atlit (see discussion of Figure 51 for details). 
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Figure 50: Oil remaining on the surface after 6, 12, and 24 hours for the discharge on 

11 Oct 2007. 

 

 

Figure 50 shows spreading of the surface at 6, 12, and 24 hours after the discharge. 

During the first 12 hours the slick is transported northeastward, mainly by the 

currents. Soon after the slick moves into a zone with very weak currents and is then 

pushed towards the east southeast by the winds and eventually beaches around Atlit. 

The pattern of the coastal deposition at the end of 10 days is shown in Figure 51. The 

most adverse impact is projected to occur along a 5-6 km section of coast near Atlit 

where the maximum concentration of diesel fuel is 220.2 bbl/km. Within 3-4 km the 

values drop to less than 8 bbl/km. Elsewhere, the distribution is patchy with low 

values of less than 1 bbl/km in most locations. 
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Figure 51: Total oil deposited on the coast at the end of 10 days for the discharge on 

11 Oct 2007. 

 

6.5 Summary of the diesel fuel discharge from a shipping accident simulations 

For the 12 cases considered, more than 45% of the diesel fuel evaporates within 2-3 

days. In 10 of the 12 cases most of the remaining diesel fuel (~52-54% of the initial 

spill volume) is deposited on the coast. Beaching will typically begin within the first 

two days (range from 18-72 hours) and in only 2 winter cases did the diesel fuel stay 

offshore for a week or more. The ten case average initial beaching time is 37 hours. 

Once beaching begins most of the remaining unevaporated diesel fuel will generally 

be deposited on the coast within the following 10-30 hours. Table 2 summarizes the 

coastal deposition for all 12 cases. 
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Table 2: Summary of initial and maximum coastal deposition of diesel fuel discharge 

from the shipping accident near the platform 

Simulation 

period 

Time of 

first oil 

on coast 

(hours) 

Location of first 

oil on coast 

Total oil 

on coast 

(% of 

spill) 

Length of 

coast 

affected 

(km) 

Maximum oil 

on coast at 

end of period 

(bbls/km) 

Location of 

maximum oil 

on coast at end 

of period 

Most 

affected 

region 

09 Dec - 

19 Dec 2010 

51 33.0731 N 

35.0947 E 

Rosh Hanikra 

53.93 102.4   822.4 33.0903 N 

35.1049 E 
Rosh 

Hanikra 

17 Dec 2010 –  

01 Jan 2011 

18 32.6912 N 

34.9245 E 

Atlit  

52.96 49.9 546.0 32.7187 N 

34.9420 E 
Megadim 

25 Dec 2010 –  

09 Jan 2011 

162 32.0661 N 

34.7604 E 

South Tel Aviv 

0.007 2.7 0.12 32.0952 N 

34.7704 E 
Yaffo 

        
26 Jan – 

10 Feb 2008 

46 32.6904 N 

34.9250 E 

Atlit 

54.27 67.1 388.8 32.6904 N 

34.9249 E 
Atlit 

03 Feb –  

18 Feb 2008 

228 31.7241N 

34.5877 E 

Nitzanim 

12.40 76.4 26.8 32.4811 N 

34.8870 E 
Caesarea 

11 Feb –  

26 Feb 2008 

24 32.5329 N 

34.8995 E 

Caesarea 

54.13 92.8 600.6 32.5329 N 

34.8995 E 
Caesarea 

        

17 Jul –  

27 Jul 2008 

30 32.8079 N 

34.9525 E 

Hof Hacarmel, 

Haifa 

54.17 86.4 118.7 32.9188 N 

35.0636 E 
Akko 

25 Jul –  

09 Aug 2008 

24 32.7537 N 

34.9474 E 

Hachotrim 

54.25 44.9 230.17 32.8079 N 

34.9525 E 

Hof 

Hacarmel, 

Haifa 
02 Aug – 

17 Aug 2008 

72 32.9177 N 

35.0642 E 

Akko 

53.27 108.6 355.0 33.0528 N 

35.1007 E 
Achziv 

        
25 Sep – 

05 Oct 2007 

36 32.6445 N 

34.9203 E 

Habonim 

54.14 68.4 329.2 32.5528 N 

34.9041 E 
Maagan 

Michael 

03 Oct – 

13 Oct 2007 

30 32.7494 N 

34.9470 E 

Hachotrim 

54.19 59.8 302.2 32.7679 N 

34.9487 E 
Kfar Galim 

11 Oct –  

21 Oct 2007 

36 32.6799 N 

34.9237 E 

Atlit 

53.65 82.1 220.2 32.7095 N 

34.9395 E 
Atlit 
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1.0 INTRODUCTION 
 
Noble Energy Mediterranean Ltd. is the Operator (39.66% WI) of I/14 Leviathan South and 
I/15 Leviathan North Leases which contain the Leviathan discovery. The Leviathan Field is 
located approximately 125 km west of Haifa, Israel, and 35 km west of the Tamar field, in the 
Eastern Mediterranean Levantine Basin. Water depths in the Leviathan Field range from 1,600 
m to 1,700. 
 
Partners in the Leviathan project are Ratio Oil Exploration L.P. (15.0% WI), Delek Drilling L.P. 
(22.67% WI), and Avner Oil Exploration L.P. (22.67% WI). 
 
The Leviathan Field is estimated to contain 2C resources of 21.9 trillion cubic feet (Tcf) of gas, 
as estimated by Netherland Sewell and Associates in their resource report dated July 11, 
2014. The current plan for development ultimately calls for 29 development wells (although 
these will be phased). The production life of the Leviathan Field is anticipated to exceed 30 
years. 
 
The Development Plan for the Leviathan field calls for a phased approach, with initial 
production (Phase 1) destined for the Israeli domestic market and future expansion (Phase 2) 
to enable export to regional markets. The selected development concept is a subsea 
production system connecting high-rate subsea wells to a fixed platform located in the TAMA 
37H block. 
 
Phase 1 development will involve the subsea tie-back of four wells (each capable of producing 
400 MMscfd) through dual 16” NB gathering lines to a fixed platform approximately 10 km from 
Dor. Gas will be fully processed (dehydrated and dewpointed) on the offshore platform. 
Domestic gas will be piped to the INGL tie-in point at Dor (point of sale) via a single 32” NB 
pipeline. Stabilised condensate will be piped from the platform via a 6” NB pipeline to an 
onshore tie-in to an existing pipeline. The design capacity of the Phase 1 development is 1200 
MMscfd. 
 
Phase 2 development will come at a later date and will incorporate any increased 
understanding of reservoir performance as a result of the Phase 1 development. At this stage 
Phase 2 is envisaged to involve expansion of the subsea production system and the 
installation of a second fixed platform which will be bridge linked to the Phase 1 facility. The 
Phase 2 platform will export gas to international markets by way of new pipelines and tie-ins. 
The design capacity of the Phase 2 development is planned to be 900 MMscfd, increasing 
total production capacity to 2100 MMscfd. 
 
The regional location and infrastructure requirements for the Phase 1 development are shown 

in Figure 1-1. 
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Figure 1-1: Leviathan Phase 1 Development Location 

 
 

1.1 Document Purpose 

The purpose of this document is to detail the methodology and findings of a Worst Case 
Discharge (WCD) for a scenario involving a discharge of stabilised condensate from the 
subsea condensate export pipeline, connecting the offshore platform with the Coastal Valve 
Station (CVS), as the result of a pipeline rupture. The modelling tool of choice that will be used 
in the WCD spills assessment is Oil Spill Contingency and Response (OSCAR), which was 
also used to support the pre-EIA assessment work. 
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2.0 INTRODUCTION TO THE OSCAR MODEL 
 
The Oil Spill Contingency and Response Model (OSCAR) is the end product of an industry 
funded development by SINTEF. SINTEF is an applied chemistry, non-profit, research institute 
headquartered in Norway. OSCAR utilizes advanced numerical modelling methods to analyse 
both the physical and chemical processes, which determine the fate and effects of an oil 
release to the marine environment. OSCAR models provide the ability to compare contingency 
plans as well as to forecast oil spill behaviour in the marine environment. 
 
Over 20 years of SINTEF research stands behind the OSCAR model and on-going 
development is continuously incorporated to improve and expand its capabilities. 
Development of OSCAR was supported by international oil majors including Statoil, BP, Total, 
Shell and ExxonMobil who requested that a modelling tool be developed to address accidental 
hydrocarbon release into the marine environment. The current focus of OSCAR development 
is on underwater gas release modelling. 
 
OSCAR has a wide acceptance across North and South America, Europe, Australia and Asia 
as the tool of choice for conducting oil spill modelling. OSCAR was also applied by the United 
States Environmental Protection Agency (USEPA) to analyse the Deepwater Horizon blowout 
in real time and to plan response efforts. 
 

2.1 OSCAR Methodology 

OSCAR applies a state of the art, three-dimensional oil spill model to predict spill behaviour 
under given environmental conditions. Key features of the model are: 

 A three-dimensional oil trajectory and chemical fates model; 

 A data-based oil weathering model; 

 An oil spill combat model to assess response plans; 

 An exposure model for fish and ichthyoplankton, birds, and marine mammals. 

 
Oil spill weathering and dispersion is based on data gathered by SINTEF researchers who 
have been studying the behaviour of surface oil for over 15 years, this is summarized by Daling 
et al [Ref.1]. Historical observations have shown that light oils and condensates (such as those 
expected from the Leviathan development) show a high tendency for natural dispersion into 
the water column under rough weather conditions. 
 
The application of the weathering module in OSCAR allows the model to simulate the 
changing toxicology of an oil plume as a result of chemical and physical processes (including 
dispersion, dissolution, evaporation, degradation, etc.). This data can then be applied in the 
exposure model to predict the ecological impact to the water column as a result of a spill. 
Plume tracking allows the identification of coastal areas that are at risk of oil strikes for given 
scenarios. 
 
An integrated tactical response model enables a range of response activities to be modelled 
in order to determine their effectiveness at dispersing spills or protecting sensitive areas. 
Responses which can readily be modelled include booming, skimming, dispersant application 
and in-situ burning. 
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The OSCAR model has the ability to conduct both deterministic and stochastic models. The 
latter can provide a statistical prediction of where, when and how likely it is, that an oil release 
will arrive at certain geographical areas in the marine environment. Stochastic modelling is 
also able to providing insight into how an oil spill might behave under a wide range of weather 
or seasonal conditions. 
 
The integrated model features are shown in Figure 2-1. 
 

Figure 2-1: Schematic of OSCAR Modules 

 
2.2 Typical Input Data 

The key inputs into any OSCAR model include: 

 Spill characteristics: 

- Volume; 

- Release Duration; 

- Crude/condensate assay. 

 Environmental conditions: 

- Wind; 

- Current. 

 
Additionally, if an oil spill response plan is to be modelled then details of the proposed actions 
and mobilisation times are required. 
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The spill characteristics are typically defined by the scenario being considered (e.g. subsea 
blowout, pipeline rupture, loss of storage), however the OSCAR database includes a large 
number of oil and condensate assays which can be used in lieu of project specific data set. 
Environmental datasets for a limited number of areas are available within the OSCAR 
databases. Where this does not adequately cover the spill location supplementary data may 
be sourced from a range of commercial bodies or by way of field data collection. 
 

2.3 Key Modelling Output 

OSCAR provides a variety of outputs depending on the specified modelling methodology 
applied (deterministic vs. stochastic). Stochastic modelling gives an area map with a series of 
probability contours to illustrate the likelihood of oil slicks being observed over the study area. 
Use of deterministic modelling simplifies the output to a time dependent map showing the 
predicted plume thickness over the duration of the modelling interval. Typical outputs for 
stochastic and deterministic models are shown in Figure 2-2 and Figure 2-3 respectively. 
 

Figure 2-2: Example Stochastic Modelling Output 
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Figure 2-3: Example Deterministic Modelling Output 

 
 

In addition to the maps shown above, OSCAR provides an oil mass balance to show the 
ultimate fate (e.g. evaporation, stranded or degraded) of the oil plume. 
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3.0 MODEL INPUT DATA AND SETUP 
 
The following sub-sections summarise the key data used to develop the subsea pipeline 
condensate release model and to assess the impact of a marine release arising from a 
nearshore development of the Leviathan field. The OSCAR model developed for this particular 
study is deterministic. 
 

3.1 Scenario 

The scenario considered in this modelling work was a discharge of stabilised condensate from 
the subsea condensate export pipeline, connecting the offshore platform with the CVS, as the 
result of a pipeline rupture, potentially as the result of an accidental vessel strike. The pipeline 
rupture is considered to be a full bore rupture. 
 

3.2 Discharge Location 

The location of the condensate release from the export pipeline is provided in Table 3-1. 

 

Table 3-1 Marine Discharge Location 

Scenario Value 

Pipeline 
Condensate 
Release 

Longitude 034° 51’ 40.2” E 

Latitude 032° 36’ 11.1” N 

Depth 1 m (Above Sea Bed) 

 

3.3 Discharge Assay 

The properties of the released condensate are based on those available in the default OSCAR 
database. In this case, the fluid selected from the database was Kristin 2006 13oC. 
 

3.4 Discharge Quantity 

The discharged volume of condensate considered in this assessment was based on the total 
inventory of the pipeline plus five (5) minutes of liquid discharge at the maximum export pump 
rate to allow for rupture detection and operator action. Details of the release are provided in 

Table 3-2. 

 

Table 3-2: Discharge Volume 

Scenario 
Discharge Volume  

(m3) 

Discharge Rate  

(m3/hr) 

Pipeline 
Condensate 
Release 

194 69.5 
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3.5 Hydrographic Data 

Bathymetry data used in the OSCAR model is based on the Sea Topographical 8.2 and 
International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean (IBCAO) databases [Ref.2], these are 
available as standard within the simulation package. 
 
The water depth along the length of the condensate pipeline ranges from 87 m at the platform 
to 0 m at the CVS shore crossing. 
 

3.6 Metocean Data 

3.6.1 Winds 

Professor S. Brenner supplied near sea-surface wind data, which was based on data obtained 
from the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) re-analysis 
dataset database. 
 
Beginning with the ERA-Interim global atmospheric re-analysis dataset, bi-linear interpolation 
was used to create a wind grid with higher spatial resolution (1 minute or 1/60O), which is 
approximately 1.5km by 1.8km spacing in the region of interest of this dataset. The temporal 
resolution of the dataset is 6-hourly at 00, 06, 12 and 18 UTC. 
 
OSCAR requires that wind datasets extend across the shoreline within the model; accordingly, 
the interpolated wind grids were shifted Eastward by 1 minute. 
 

3.6.2 Currents 

Three-dimensional sea current data was provided by Professor Brenner from his proprietary 
data assimilation system built for and tuned specifically to the Mediterranean Sea. The dataset 
contains sea current information, applicable to this modelling work, at near surface (3 – 4 m 
depth), 10 m depth and 30 m depth. Spatial resolution is 1 minute or 1/60O, and temporal 
resolution is 6-hourly at 00, 06, 12 and 18 UTC. 
 

3.6.3 Temperature and Salinity 

The ambient temperature and salinity profiles are modelled as per the Leviathan Metocean 

Report [Ref. 3]. These are provided in Figure 3-1 for reference. 

 
The air temperature used in each model was 21°C. 
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Figure 3-1: Seawater Profiles (Temperature and Salinity) 
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4.0 METHODOLOGY 
 
The scenario assessed within this study was modelled for four prescribed meteorological 
seasons as defined by the European Severe Weather Port Guide [Ref.3]. These are detailed 
in the following sections. 
 

4.1 Seasonal Conditions 

The scenario was assessed for the following four seasonal conditions: 

 Extreme winter storm conditions; 

 Typical winter conditions; 

 Typical summer conditions with persistent Northwest winds; 

 Transition season including periods of strong Northwest winds. 

 
Each seasonal condition was modelled using three different start dates within the respective 
seasonal periods in order to compare the variation due to different initial weather conditions 
within each season. 
 
Sea state and wind data for each of the four seasonal conditions were taken from the data 
sources indicated in Section 3.6. 
 

4.2 Release Dates 

Table 4-1 provides details of the dates and seasonal conditions modelled. 

 

Table 4-1: Discharge Dates and Seasonal Conditions 

Seasonal 
Conditions 

Start Date End Date 

Extreme Winter Storm 09 Dec. 2010 8 Jan. 2011 

Typical Winter 26 Jan. 2008 25 Feb. 2008 

Typical Summer  17 Jul. 2008 16 Aug. 2008 

Transition Season 26 Sep. 2007 25 Oct. 2007 
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5.0 RESULTS 
 
The following section summarises the findings of the OSCAR simulations related to an 
accidental release of stabilised condensate from the subsea export pipeline connecting the 
offshore platform with the CVS. Table 5-1 characterises the fate and coastal standing of 
condensate. This is followed by graphical representations of the release scenario for each 
seasonal condition (at the numerous simulation start dates). 

Table 5-1: Summary of Condensate Fate and Coastal Stranding 

 
Simulation period 

Evaporation 
percentage 

Peak 
concentration 

Time of 
first 

stranding 

Peak 
stranded 

mass 

Most 
affected 
location 

Affected 
coastline 

length 

24 
hours 

14 
days 

ppm mg/L hours tonnes %  km 

E
x
tr

e
m

e
 

W
in

te
r 

s
to

rm
 09 Dec – 23 

Dec 2010 
65 76 161 165 45 0.5 0.4 Acre 2.5 

17 Dec – 31 
Dec 2010 

57 65 82 84 17 16 12 Atlit 8 

25 Dec 2010 
– 8 Jan 2011 

66 76 157 161 n/a n/a n/a n/a n/a 

           

T
y
p

ic
a

l 

W
in

te
r 

26 Jan – 9 
Feb 2008 

64 75 106 109 41 10 7.8 Atlit 6 

3 Feb – 17 
Feb 2008 

66 69 420 431 n/a n/a n/a n/a n/a 

11 Feb – 25 
Feb 2008 

63 74 188 193 20 33 25 
Atlit 
Dor 

8 
2 

           

T
y
p

ic
a

l 

S
u

m
m

e
r 

17 Jul – 31 
Jul 2008 

63 75 145 149 25 51 38 
Dor 
Atlit 

9 

25 Jul – 8 
Aug 2008 

62 75 122 125 17 49 36 Dor 13 

2 Aug – 16 
Aug 2008 

62 76 112 115 30 55 41 Atlit 15 

           

T
ra

n
s
it
io

n
 

S
e

a
s
o
n
 

26 Sep – 10 
Oct 2007 

62 69 153 157 30 18 13 Mikhmoret 8 

4 Oct – 18 
Oct 2007 

63 76 114 117 23 50 37 Dor 5 

11 Oct – 25 
Oct 2007 

64 75 376 386 32 48 36 Sdot Yam 11 

 
A generalized description of the modelling results is presented first followed by screenshots 
from each of the models showing thickness of the surface slick (in micrometres) and mass of 
shoreline stranded condensate per unit area. 
 
These two metrics are shown at four points in time; 4 hours after discharge, 6 hours after 
discharge, at the first instance of stranding (if applicable), and at the point in time where the 
extent of coastal stranding has peaked. 
 
Extreme Winter Storm Period 

 For 9 December start date – turbulent conditions mostly dispersed the surface slick with 
light coastal stranding around and North of Acre and negligible amounts around Shikmona; 
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 For 17 December start date – surface slick experienced some dispersion at sea before 
being driven quickly towards shore where some heavy stranding occurred between Atlit 
and Megadim with negligible amounts around Shikmona; 

 For 25 December start date – weather conditions drove the surface slick out to sea where 
it dispersed fully. 

 
Typical Winter Conditions 

 For 26 January start date – surface slick dispersed mostly at sea before stranding around 
Atlit with negligible stranding around Shikmona, across the Northern part of Haifa Bay and 
extending Southward from the Israel – Lebanon border; 

 For 3 February start date – weather conditions drove the surface slick out to sea where it 
dispersed fully; 

 For 11 February start date – surface slick dispersed to a smaller degree, compared with 
other periods in the timeframe, prior to stranding at medium to low levels over a wide area 
between Dor to Megadim with a negligible amount around Shikmona. 

 
Typical Summer Conditions 

 Calmer sea conditions carried the condensate slick North, showing a low degree of 
dispersion; 

 For 17 July start date – surface slick stranded heavily North of Dor up to Atlit with light 
stranding around Dor and extending North from Atlit with negligible amounts from Atlit all 
the way up to Shikmona; 

 For 25 July start date – surface slick stranded heavily between Dor and Atlit with light 
stranding around Dor and North of Atlit with negligible amounts around Shikmona; 

 For 2 August start date – surface slick stranded heavily around Atlit with light stranding 
around Dor and North of Atlit. 

 
Transition Season 

 Calmer sea conditions provided moderate dispersion of the condensate slick; 

 For 26 September start date – moderate stranding of surface slick around Mikhmoret with 
lighter stranding extending North to Sdot Yam; 

 For 4 October start date – calmer conditions resulted in medium/high stranding at Dor with 
lighter to negligible levels of stranding extending both North and South towards Sdot Yam 
and Atlit; 

 For 11 October start date – heavy stranding concentrated around Sdot Yam with lighter 
stranding extending both North and South from this area. 
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6.0 CONCLUSIONS 
 
The results from the modelling showed that an accidental release of condensate is likely to 
have a coastal impact regardless of the time of year during which the accident occurs. 
Variability in the mass of stranded condensate and coastal extent of stranding was seen 
depending on the seasonal condition, while the time required to reach coastal areas was 
similar regardless of the season. 
 
Overall, the Extreme Winter Storm and Typical Winter conditions provided a greater degree 
of dispersion of the condensate prior to its arrival at the shoreline due to the more turbulent 
wind and current conditions. This resulted in smaller quantities of stranded condensate, which 
were typically concentrated along a shorter stretch of coastline. 
 
At the other end of the spectrum, the Summer and Transition seasonal conditions exhibited 
much calmer winds and currents, thus providing much less dispersion of the condensate 
before it arrived at a coastline. This typically resulted in much greater quantities of stranded 
condensate distributed across larger extents of coastline. 
 
With regards to spill response planning, it is important to note that: 

 The results of a model (including those presented in this study), are highly dependent upon 
the initial conditions (i.e. winds and currents); 

 If an effective spill response is to be planned, then stochastic modelling of each of the 
release scenarios should be carried out to provide a statistical analysis of where the 
surface slick and coastal stranding are most likely to occur at different time periods 
following the initial release; 

 The close proximity of the release to the coastline modelled in this scenario means that 
the window of opportunity to respond is very small. Any response planning must take into 
account how much time will likely pass before a release is noticed by operators, especially 
for a very small pipeline rupture that may be less noticeable; 

 The most likely location for a vessel to strike the subsea export pipeline must be carefully 
considered. At least once in all four of the seasonal conditions, less than 24 hours was 
required for coastal stranding to occur when the release site was 5 km from shore; 

 Different methods of spill response are effective in different situations. Skimming will not 
be effective once the condensate surface slick has dispersed to a certain thickness (below 
the continuous/discontinuous levels shown in the results). Dispersion of the surface slick 
can be rapid during the more turbulent seasonal conditions. If spill response cannot 
respond quickly enough then the benefits of other methods must be considered, such as 
dispersant chemicals or allowing the release to become stranded on the shoreline if the 
majority will volatilize or degrade in the marine environment. 

 
Further work should consider condensate dissolved within the water column and the toxic 
effects. This could have a negative impact on marine fauna, and it will be important to conduct 
a modelling study of the risk to marine fauna by quantifying the Environmental Impact Factor 
(EIF) metric used by the DREAM software tool related to the OSCAR software used for this 
modelling study. 
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Executive summary 

 

Within the framework of the environmental impact assessment of the proposed 

offshore gas processing platform, a series of model simulations were conducted to 

assess the potential dispersion of a nearly instantaneous discharge of condensate from 

a pipeline rupture. The platform is located approximately 12 km offshore from Dor at 

water depth of ~87 m, and the simulated pipeline rupture is assumed to occur 

approximately half way between the platform and the coast. The condensate released 

due the rupture is treated as an equivalent oil discharge. The slick is positively 

buoyant (API = 43.2, SG= 0.8099) and therefore floats or rises rapidly to the surface 

where it is dispersed by the currents and the winds. It is also subjected to various 

physical and chemical weathering processes. The dispersion and fate of the oil slick 

are simulated with the MEDLSIK oil spill model.  The slick is treated as a collection 

of small floating particles which are dispersed using a Lagrangian particle trajectory 

approach, based on current and wind effects, combined with random walk turbulent 

mixing and physiochemical weathering. The currents are computed by running the 

Princeton Ocean Model (POM) to produce a high resolution downscaling of the 

MOON/MyOcean reanalysis fields for the Mediterranean Sea while the winds are 

extracted from the ECMWF ERA-Interim 6 hourly reanalysis. A total of twelve 

simulations of a nearly instantaneous discharge were run based on meteo-

oceanographic conditions selected for four different 30-day time periods that are 

representative of extreme and typical conditions. These periods were determined in 

coordination with the Ministry of Environmental Protection. 

 

In general the main concern is the amount and location of the oil that will potentially 

reach the coast. Discharge amounts for worst case scenarios were determined to be 

1220 barrels for the pipeline rupture. The four time periods considered were: (1) 9 

Dec 2010 – 8 Jan 2011 which included an extreme winter storm; (2) 26 Jan – 25 Feb 

2008 which represents typical winter stormy conditions; (3) 17 Jul – 16 Aug 2008, 

typical summer conditions with persistent northwesterly winds and swell; and (4) 25 

Sep - 25 Oct 2007, autumn conditions typical of the transition seasons and including 

at least one episode of stong easterly to northeasterly winds. For each of the four 

months, three sub-periods of 10-15 days duration were selected with the initial days of 

the simulations taken eight days apart.   
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For all cases considered 47-50% of the slick will evaporate within 24 hours while 

within three days more than 59% of the condensate evaporates. Precise details of the 

location and amount of the coastal deposition will depend on the combined advection 

due the wind and currents which occurs under the specific meteo-oceanographic 

conditions. Of the condensate remaining after evaporation, nearly all of the material 

will be deposited on the coast except in two winter cases (out of a total of 12 

simulations) where between 70-80% of the remaining material reaches the coast and 

the rest stays in the water. This can be attributed to the stronger winds and currents in 

winter which may lead to more extensive spreading and dilution of the slick. In the 

majority of cases the most adversely affected coastal areas (highest concentrations) 

are projected to extend northward from Dor to Carmel Beach, Haifa. In only two 

cases was the most affected beach located south of Dor, once in Hadera and once in 

Netanya. In most cases the most adversely affected region consists of a single stretch 

of shore that is 1-3 km in length. In a two winter cases, when the slick stayed offshore 

for more than a week, the most adversely affected coastline was as long as 8-12 km. 

In some other it may consist of two or three short sections. Since the pipeline rupture 

occurred close to shore (~6 km) in ten of the twelve cases practically all of the 

unevaporated condensate will be deposited on the coast. Beaching is projected to 

begin within the first day (10 case average of 19 hours). Once beaching begins most 

of the remaining condensate will be deposited on the coast within the following 8-12 

hours. 

 

Finally it should be emphasized that the results presented in this report represent 

worst case scenarios in the sense that no intervention is implemented and the slick is 

allowed to freely spread. In reality an emergency response plan would be activated 

including various containment and cleanup actions. The shortest initial beaching is 

projected to be 12 hours followed by significant deposition over an additional 8-12 

hours. This should allow sufficient time to respond to the spill by deploying booms or 

other equipment to contain significant portions of the slick while it is still at sea. 
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1. General background 

In fulfillment of the requirements of the guidelines to assess the potential 

environmental impacts of the proposed gas processing and distribution platform, it 

was decided to conduct model simulations of potential condensate discharges from 

nearly instantaneous discharges of condensate (oil equivalent) from a storage tank 

failure on the platform and from a pipeline rupture between the platform and the 

coast. The condensate is treated as an oil slick which is positively buoyant. It is 

assumed to float on the surface or to rise to the surface rapidly. It is dispersed by the 

near surface currents and winds, and is subjected to various physical and chemical 

weathering processes. The modeling approach is to treat the spill as a collection of 

small floating particles which are dispersed using a Lagrangian particle trajectory 

approach, based on current and wind effects, combined with random walk turbulent 

mixing and physiochemical weathering. 

 

Realistic current and wind fields are crucial for achieving reliable simulations of the 

dispersion. Direct current and wind measurements in the vicinity of the discharge or 

spill, if available, are often used to estimate the spreading and are especially useful for 

computing the initial dispersion. However currents and winds vary in both time and 

space and therefore as the slick drifts further from the source it will be affected the 

circulation patterns in other regions. In cases where no meteorological and/or 

oceanographic data are available, the necessary fields of currents and winds are 

typically derived from climatological data. Such data usually have relatively coarse 

resolution in both space (tens of kilometers or more) and time (monthly or longer term 

means). However, recent studies conducted with MEDSLIK oil spill model have 

demonstrated the clear advantages of using high spatial resolution currents and high 

temporal resolution winds (e.g. Coppini et al., 2011; De Dominicis et al., 2013). Thus 

the preferable way to provide spatially and temporally varying meteo-oceanographic 

conditions (especially for predictions) is from high resolution dynamical downscaling 

simulations or from forecast models and the associated reanalysis data sets. Following 

is a brief description of the models and data that are used in this study. 

 

2. Hydrodynamic model 

The currents used to drive the oil spill model were generated using an expanded 

domain version of the model developed by Brenner (2003) and Brenner et al. (2007) 
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for the southeastern Levatine basin within the framework of the Mediterranean 

Forecasting System (MFS) and today run operationally as part of the Mediterranean 

Operational Oceanoography Network, MOON/MyOcean (www.moon-

oceanforecasting.eu). The model is based on the Princeton Ocean Model, POM 

(Blumberg and Mellor, 1987), which is a time dependent, free surface, three 

dimensional primitive equations ocean model with an embedded subgrid scale 

turbulence closure model. The dependent variables include the three spatial 

components of the current vector, temperature, salinity, the free surface height, the 

turbulent kinetic energy, and the turbulence length macroscale. The numerical scheme 

is based on second order accurate finite differencing schemes using an Arakawa-C 

grid (see Figure 1 for the placement of the variables), a terrain following coordinate in 

the vertical, and a split explicit, leap frog time scheme. 

 

Figure 1: Placement of variables on the Arakawa-C grid 

 

For the scenarios considered here, the model domain covers the entire Levantine basin 

east of 30°E. The horizontal resolution is 1' (~1.7 km) and the water column is 

divided into 30 unevenly spaced sigma layers which cover the entire water column. 

The bathymetry was extracted from the GEBCO global 1' data set (GEBCO, 2012). 
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The model is one-way nested in the daily MOON/MyOcean reanalysis fields (1/16°, 

~6.5 km horizontal resolution) for the relevant periods following the methodology of 

Brenner (2003) and Brenner et al (2007). These models and the nesting methodology 

have been extensively tested and validated for this region within the framework of 

MFS and MOON. The domain and the bathymetry for the model are shown in Figure 

2. The location of the gas processing platform, approximately 12 km offshore from 

Dor, is indicated by the red dot (34.8060°E, 32.5988°N). The simulated pipeline 

rupture is assumed to occur roughly half way between the platform and the coast 

(33.8611°E, 32.6031°N). 

 

Figure 2: Domain and bathymetry (m) for the circulation model. The red dot indicates 

the location of the gas processing platform. 

 

Further details concerning the MOON/MyOcean reanalysis and the results of the 

downscaling with the high reoslution ocean model are given in Chapter 5. 

 

3. Oil spill model and discharge characteristics 

The model used for the assessment of the condensate dispersion is MEDSLIK Version 

5.3.6. MEDSLIK is a software package designed to predict the fate and dispersal of 
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an oil spill. It has been developed over a period of more than ten years at the Cyprus 

Oceanographic Center. The version used here is described by Lardner (2011). The 

surface oil slick is advected and dispersed by both the near surface currents and direct 

wind forcing. Advection of the oil is simulated as a Lagrangian displacement by the 

currents and winds plus a horizontal turbulent diffusion based on the random walk 

hypothesis. Details can be found in recent studies such as Coppini et al. (2011) and 

Zodiatis et al. (2012). The model also accounts for weathering of the oil through 

physiochemical processes such as evaporation, emulsification, and small scale 

turbulent mixing in the water as well as adhesion to the coast as described by Lardner 

and Zodiatis (1998). 

 

MEDSLIK has been incorporated as part of the Mediterranean Forecasting System 

(Pinardi et al., 2003) which provides daily forecasts of the circulation on various 

scales within the framework of the Mediterranean Operational Oceanography 

Network (MOON/MyOcean). 

 

During the past few years, MEDSLIK has been used in various oil spill exercises in 

the eastern Mediterranean. The most recent and extensively studied application of 

MEDSLIK was the oil spill from the Jieh power station near Beirut in July 2006 (e.g., 

Zodiatis et al., 2007; Coppini et al., 2011; Neves et al., 2015). Scientists from INGV 

in Italy have also used MEDSLIK in a preliminary study of the Deepwater Horizon 

oil spill in the Gulf of Mexico.  

 

The various parameters that determine the weathering processes have been carefully 

chosen and tuned by the model developers so there is no need to adjust these values. 

In addition there are two tuning parameters related to the wind fields, one related to 

the choice of current fields, and one related to the eddy diffusion which is used for the 

random walk component of the advective displacement. Here it is proposed to use the 

values that were determined as suitable for this region of the eastern Mediterranean 

based on the experience of the model's developers in general, and specifically based 

on the forecasts and hindcasts that were conducted as part of the study of the Lebanon 

accident in 2006 (e.g., Zodiatis et al., 2007; Coppini et al., 2011; Neves, 2015) using a 

similarly configured oceanographic model, as well as for other oil spills in the eastern 

Levantine basin (Zodiatis et al, 2012; Di Dominicis et al., 2013). A short model 
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simulation run for the Lebanon spill with our model configuration, including currents 

and winds for the relevant period, gave results similar to those in the other studies 

mentioned. The relevant parameter values are summarized in Table 1. 

 

 

Table 1. Calibration parameters for MEDSLIK 

Parameter Value 

Wind drift factor 0.03 

Wind drift angle 0 

Current depth 30 m 

Horizontal diffusivity 2 m2 s-1 

 

As will be described in the next section, four 30 day time periods representative of 

various extreme and typical meteo-oceanographic conditions over the eastern 

Mediterranean were considered. Within each period, three 10-15 day long  

simulations were conducted with initial conditional spearated by eight days. The 

simulations assumed a nearly instantaneous discharge of 1220 barrels for the pipeline 

rupture with API of 43.2, SG = 0.8099 (details provided by Noble Energy 

Mediterranean and Genesis, Ltd.). Thus a total of 12 simulations were conducted. 

 

4. Meteorological data 

For surface forcing, the 10 m winds were extracted from the ECMWF ERA-Interim 

reanalysis data (Dee et al., 2011). These data are available with a frequency of 6 

hours. Surface heat and fresh water fluxes were approximated by relaxing the model's 

surface temperature and salinity to the MOON/MyOcean reanalysis fields with a 

relaxation time scale of 2 days. All data were spatially and temporally interpolated to 

the hydrodynamic model grid and time steps as necessary. Four specific periods were 

chosen which represent meteo-oceanographic conditions that could potentially lead to 

worst case scenarios. They were chosen in accordance with the guidelines issued  by 

the Ministry of Environmental Protection. 

9 Dec 2010 – 8 Jan 2011  



10 
 

The 30-day average of the mean sea level pressure is shown in Figure 3. This period 

was chosen due to the extreme winter storm that occurred between 10-12 Dec 2010. 

 

Figure 3: 30-day average of the mean sea level pressure for 9 Dec 2010- 8 Jan 2011. 

The extreme storm of interest is represented by the sea level pressure field on 12 Dec 

2010 as shown in Figure 4. During this storm, the central pressure dropped to below 

996 hPa and sustained westerly to southwesterly winds with speeds of nearly 15 m s-1 

or more blew across the southeastern corner of the Levantine basin. 

 

Figure 4: Mean sea level press for 12 Dec 2010. 
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Figure 5: Wind rose at the platform for the period 9 Dec 2010 – 8 Jan 2011. 

 

The wind rose at the location of the platform for this period is shown in Figure 5. The 

winds fall mostly in the southwesterly and northeasterly quadrants with the two most 

frequest directions being SW and ENE, although the northeasterlies are clearly much 

weaker. The extreme storm appears as the strongest winds (purple sectors) from the 

southwest. 

26 Jan – 25 Feb 2008 

This period was chosen to represent typical winter stormy conditions including at 

least one typical storm, The 30-day average of the mean sea level pressure for this 

period is shown in Figure 6. The zone of low pressure over the eastern part of the 

Levantine basin is indicative of the combined effects of Cypus lows and the Red Sea 

trough. 
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Figure 6: 30-day average of the mean sea level pressure for 26 Jan – 25 Feb 2008 

The wind rose at the location of platform for this period is shown in Figure 7. The 

winds fall mostly in the northeasterly and westerly quadrants with the two dominant 

directions of W and NE, and the speeds are less than or equal to 6 m s-1 85% of the 

time and less than or equal to 10 m s-1 95% of the time. The strongest winds 

(indicated by the cyan and purple zones, stronger than 10 m s-1) always have a 

predominant westerly component and range in direction from SW to WNW. 

 

Figure 7: Wind rose at the platform for the period 26 Jan – 25 Feb 2008. 
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17 Jul – 16 Aug 2008 

This period is representative of typical summer conditions with persistent 

northwesterly to westerly winds and swell. The Levantine basin is under the influence 

of a pronounced Persian trough as shown by the mean sea level pressure field in 

Figure 8. 

 

Figure 8: 30-day average of the mean sea level pressure for 17 Jul – 16 Aug 2008. 

 

The wind rose in the vicinity of the platform for this period is shown in Figure 9. The 

very persistent westerly to northwesterly winds are apparent with with some periods 

of weaker southwesterlies. Wind speeds are 6 m s-1 or less 81% of the time and never 

exceed 8 ms-1. 
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Figure 9: Wind rose at the platform for the period 17 Jul – 16 Aug 2008. 

25 Sep - 25 Oct 2007 

This period represents autumn conditions which are typical of the transition seasons. 

The transitions seasons are often affected by sharav cyclones which result in dry, 

northerly to easterly winds over the southeastern Levantine basin. A persistent Red 

Sea trough also contributes to these northeasterly winds. The mean sea level pressure 

field averaged over the 30-day period is shown in Figure 10. 

 

Figure 10: 30-day average of the mean sea level pressure for 25 Sep – 25 Oct 2007. 
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The corresponding wind rose in the vicinity of the platform is shown in Figure 11. 

The dominant directions are NW and NNW accounting for 41%. Northerly to NE 

winds occur 16% of the time. Wind speeds are 6 m s-1 or less 97% of the time. The 

period of strong northeasterlies (wind speeds of 6-8 m s-1) on 16-18 Oct 2007 appears 

as the blue sector on the NNE zone. 

 

Figure 11: Wind rose at the platform for the period 25 Sep – 25 Oct 2007. 

 

5. Oceanographic conditions 

In addition to the winds described in the previous section, the oil spill model also 

needs currents as an input for computing the trajectiories of the oil spills and sea 

surface temperature (SST) for the computations of the physio-chemical weathering. 

Recent studies have shown that high resolution current fields improve the accuracy of 

the oil spill model. Thus the currents and SST were computed by downscaling of 

coarser spatial and temporal resolution reanalysis fields with the hydrodynamic model 

(POM). The hydrodynamic model requires initial conditions as well as time 

dependent lateral boundary conditions at the open (western) boundary and surface 
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forcing. The initial and lateral boundary conditions were extracted from the reanalysis 

fields produced within the framework of the operational MOON/MyOcean forecast 

system. Daily averaged three dimensional fields of temperature, salinity, currents, and 

sea level  are available beginning from 1999 with a  spatial resolution of 1/16° (~6.5 

km) horizontally and 72 fixed depth levels in the vertical. The high resolution fields 

were produced from a continuous 34 day downscaling run of the model. In order to 

eliminate the initial shock or mismatch between the original reanalysis fields and the 

interpolated values, each simulation was started three days before the desired date to 

allow for model spin up and adjustment. The current data are provided to MEDSLIK 

on the spatial grid of 1’ (~1.7 km) with the same 6 hr frequency as the winds. Due to 

the proximity of the discharge locations to the coast, it is reasonable to assume that 

the dispersion of the slick will be most affected by the currents over the continental 

shelf. Nevertheless, in the following subsections we describe the currents in the entire 

domain in order to better understan the shelf flow within the context of the overall 

circulation. 

9 Dec 2010 - 8 Jan 2011 

The 30-day average currents at 30 m depth for this period are shown in Figure 12. The 

general basinwide cyclonic circulation can be seen beginning with the eastward 

flowing jet entering the domain at 32°N (Robinson and Golnaraghi, 1994). It forms 

the northern flank of an intense anticyclonic eddy and near  33-34°E where it splits 

into two northward flowing branches. The right branch, which is weaker, flows along 

the continental shelf and break of Israel and Lebanon. The left branch turns to the 

northwest where it forms the western 
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Figure 12: 30-day average currents at 30 m for 9 Dec 2010 – 8 Jan 2011. 

flank of another an intense anticyclonic eddy locate south of Cyprus, which can be 

indentified as the Shikmona Gyre (Robinson and Golnaraghi, 1994). In then loops 

around the west side of Cyprus and continues to the coast of Turkey where it turns 

westward and leaves the domain near 36°N. Four very prominent, large mesoscale 

eddies can be seen – the two intense anticyclonic eddies already mentioned, and two 

cyclonic eddies – one in the northeast corner off the coast of Syria and one near the 

northwest corner of the domain. 

26 Jan – 25 Feb 2008 

The 30-day average currents at 30 m depth for this period are shown in Figure 13. The 

meandering  Mid-Mediterranean Jet (Robinson and Golnaraghi, 1994) enters the 

domain near the center of the western boundary, forming a series of mesoscale eddies 

as is flows eastward to the south of Cyprus. The jet turns northward between Cypus 

and Syria and then westward along the coast of Turkey where is forms a well defined, 

meandering Asia Minor Jet. In contrast to the Dec 2010 case with four large eddies, 

here the circulation is composed of a relatively large number of small to medium 
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sized anticyclonic and cyclonic eddies in the open sea as well as along the 

northeastern and northern coastal areas. 

 

Figure 13: 30-day average currents at 30 m for 26 Jan – 25 Feb 2008. 

17 Jul – 16 Aug 2008 

Figure 14 shows the 30-day average current at 30 m for this period. Here a very 

prominent coastal jet enters the domain in the southwestern corner and continues to 

follow the coasts of Egypt and Israel. This jet bifurcates near 33.5°E and the western 

branch forms an anticyclonic eddy off the coast of Israel. The other branch forms a 

persistent, intense shelf current off the coast of Israel, which is consistent with the 

summer maximum northward current speed observed by Rosentraub and Brenner 

(2007). This current separates from the coast near Haifa and meanders as it continues 

flowing northward and forming a series of small, coherent eddies.  
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Figure 14: 30-day average currents at 30 m for 17 Jul – 16 Aug 2008. 

 

25 Sep – 25 Oct 2007 

The 30-day average currents for this period are shown in Figure 15. Here the coastal 

jet enters in the southwestern corner of the domain but it quickly turns northward and 

merges with the Mid-Mediterranean Jet. This jet meanders through the center of the 

basin, bifurcating several times and forming several anticyclonic eddies. This jet 

continues flowing eastward, forming the northern flank of a well defined anticyclonic 

eddy of the coast of Gaza, and then turning north forming a strong shelf current along 

the coast of Israel.  This current continues to flow northward, intensifying between 

Cyprus and Syria, and then turning westward to form a strong, coherent Asia Minor 

Jet. A series of small to medium anticyclonic and cyclonic eddies can be seen 

throughout the domain. 
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Figure 15: 30-day average currents at 30 m for 25 Sep – 25 Oct 2007. 

 

 

6. Results of the pipeline rupture simulations 

In this section the results are presented for the condensate discharge from a pipeline 

rupture. This includes a total of 12 simulations – three simulations for sub-periods of 

the four sets of meteo-oceanographic conditions. The nearly instantaneous discarge is 

for 1220 barrels of condensate with an API of 43.2. Since the location of the pipeline 

rupture is close to the coast than the platform, it is reasonable to expect the slick in 

these cases to reach the coast sooner than those in the previous chapter. Once again it 

should be emphasized that these simulations represent a worst case scenario in the 

sense that no efforts are made to stop the spread of the oil at sea during the entire 

period. In reality an emergency response plan will be activated which will include 

various cleanup efforts beginning within the first few hours after the discharge. 
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6.1 Extreme winter storm period: 9 Dec 2010 – 8 Jan 2011 

09-19 Dec 2010 

 

Figure 16: Oil fate parameters for the pipeline rupture discharge beginning  

9 Dec 2010 

 

The oil fate parameters for this scenario are shown in Figure 16. Within 24 hours, 

50.3% of the oil has evaporated. Beaching begins after 33 hours and nearly all of the 

non-evaporated material is deposited in two episodes over the next 18 hours. The final 

balance of the slick at the end of 15 days is mainly between evaporation and oil 

permanently deposited on the coast with 59.6% and 40.3%, respectively. Only 0.11% 

remains on the surface. The length of potentially impacted coastline is 77.9 km 

extending northward from Atlit to just north the Lebanese border. The most adversely 

affected region is projected to be along the southern coast of Haifa (see discussion of 

Figure 54 for details). 
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Figure 17: Oil remaining on the surface after 6, 12, and 24 hours for the discharge on 

9 Dec 2010. 

 

 

Figure 17 shows spreading of the surface at 6, 12, and 24 hours after the discharge. 

The slick is slowly transported to the north northeast. The center of mass of the slick 

between 6 and 12 hours hardly moves, whereas between 12 and 24 hours the slick 

spreads and moves further north but is still located offshore. The pattern of the coastal 

deposition at the end of 10 days is shown in Figure 18. The main impact is projected 

to occur along a 5-6 km section of the southern coast of Haifa where the maximum 

concentration of condensate is 216.7 bbl/km, but drops off to less than 5 bbl/km 

within a few kilometers. A secondary patch of concentrations of 30-40 bbl/km 

appears along the coast of Nahariya. In other affected coastal areas the distribution is 

patchy with values of less than 0.5 bbl/km. It is interesting to note that this is the only 
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case out of all of the simulations where the highest, single point concentration on the 

coast is larger for the corresponding platform discharge than for the pipeline 

discharge. This is due to the closer proximity of the initial pipeline spill to the coast so 

that as the slick is transported to the north northeast it is partially blocked and split 

into two while passing the Carmel Head. 

 

 

Figure 18: Total oil deposited on the coast at the end of 10 days for the discharge on 

9 Dec 2010. 
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17-27 Dec 2010 

 

Figure 19: Oil fate parameters for the pipeline rupture discharge beginning  

17 Dec 2010 

 

The oil fate parameters for this scenario are shown in Figure 19. Within 24 hours, 

51.5% of the oil has evaporated. Beaching begins after 12 hours and progresses 

rapidly with nearly all of the non-evaporated material deposited over the next 6 hours. 

The final balance of the slick at the end of 15 days is mainly between evaporation and 

oil deposited on the coast with 59.6% and 39.3%, respectively. Only 0.85% remains 

on the surface. The length of potentially impacted coastline is 64.3 km extending 

northward from Netanya to Shikmona, Haifa, although the projected deposition is 

negligible except near Atlit (see discussion of Figure 21 for details). 
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Figure 20: Oil remaining on the surface after 6, 12, and 24 hours for the discharge on 

17 Dec 2010. 

 

Figure 20 shows spreading of the surface at 6, 12, and 24 hours after the discharge. 

Initially the slick is slowly transported to the northeast, but the advection speed 

increase after 12 hours and by 24 hours most of the slick has beached. The pattern of 

the coastal deposition at the end of 15 days is shown in Figure 21. The main impact is 

projected to occur along a 2-3 km section of the coast near Atlit where the maximum 

concentration of condensate is 400.1 bbl/km, but drops off rapidly within a very short 

distance. In most other affected coastal areas the deposition is negligible with values 

of less than 0.2 bbl/km. 
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Figure 21: Total oil deposited on the coast at the end of 10 days for the discharge on 

17 Dec 2010. 
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25 Dec 2010 – 09 Jan 2011 

 

Figure 22: Oil fate parameters for the pipeline rupture discharge beginning  

25 Dec 2010 

 

The oil fate parameters for this scenario are shown in Figure 22. Within 24 hours, 

50.5% of the oil has evaporated. In contrast to the two previous cases, here beaching 

does not begins until 6 days (153 hr) after the discharge and progresses very slowly, 

increasing significantly only on day 13 (316 hr). The two largest terms in the final 

mass balance at the end of 15 days are evaporation and oil deposited on the coast with 

59.6% and 28.4%, respectively. 11.4% of the condensate remains in the water with 

4.5% on the surface and 6.9% vertically mixed. The length of potentially impacted 

coastline is 121 km extending northward from Ashkelon to the southern coast of 

Haifa, although the projected deposition is negligible in most areas except from 

Hadera to Maagan Michael (see discussion of Figure 24 for details). 
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Figure 23: Oil remaining on the surface after 6, 12, and 24 hours for the discharge on 

25 Dec 2010. 

 

Figure 23 shows spreading of the surface at 6, 12, and 24 hours after the discharge. 

The slick is transported to the southwest and continues to spread towards the open 

sea. The direction of transport switches back to eastward only after more than one 

week. The pattern of the coastal deposition at the end of 15 days is shown in Figure 

24. The main impact is projected to occur along a nearly 20 km section of the coast 

from Michmoret to Dor where concentrations are more than 9 bl/km. The maximum 

concentration of 17.7 appears near Maagan Michael. There is also a secondary patch 

near Bat Yam with values of 3-4 bbl/km. In other affected coastal areas the 

distribution is negligible with values of less than 0.5 bbl/km. These results clearly 

reflect the longer time that the slick remains at sea. 
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Figure 24: Total oil deposited on the coast at the end of 15 days for the discharge on 

25 Dec 2010. 
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6.2 Typical winter conditions: 26 Jan – 25 Feb 2008 

Simulations were conducted here for three sub-periods: 26 Jan – 10 Feb 2008, 03-18 

Feb 2008, and 11-21 Feb 2008. 

26 Jan -10 Feb 2008 

 

Figure 25: Oil fate parameters for the pipeline rupture discharge beginning  

26 Jan 2008 

 

The oil fate parameters for this scenario are shown in Figure 25. Within 24 hours, 

53.6% of the oil has evaporated. Beaching begins after 30 hours and progresses 

rapidly with nearly all of the non-evaporated material deposited over a 10 hour period. 

The final balance of the slick at the end of 15 days is mainly between evaporation and 

oil deposited on the coast with 59.6% and 40.4%, respectively. Only 0.06% remains 

on the surface. The length of potentially impacted coastline is 50.6 km extending 

northward from Hadera to the southern coast of Haifa although the projected 

deposition is negligible except near Atlit (see discussion of Figure 27 for details). 
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Figure 26: Oil remaining on the surface after 6, 12, and 24 hours for the discharge on 

26 Jan 2008. 

 

Figure 26 shows spreading of the surface at 6, 12, and 24 hours after the discharge. 

The slick is slowly transported to the north northeast by the northward flowing current 

over the inner shelf. The pattern of the coastal deposition at the end of 15 days is 

shown in Figure 27. The main impact is projected to occur along a 7-8 km section of 

the coast near Atlit where the maximum concentration of condensate is 268.4 bbl/km, 

but drops off to less than 5 bbl/km within a short distance. In other affected coastal 

areas the distribution is negligible with values of less than 0.1 bbl/km. 
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Figure 27: Total oil deposited on the coast at the end of 15 days for the discharge on 

26 Jan 2008. 
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03-18 Feb 2008 

 

Figure 28: Oil fate parameters for the pipeline rupture discharge beginning on  

03 Feb 2008 

 

The oil fate parameters for this scenario are shown in Figure 28. Within 24 hours, 

48% of the oil has evaporated. Similar to the 25 Dec 2010 case, here beaching does 

not begins until 8.5 days (204 hr) after the discharge. Most of the deposition occurs 

over the next 60 hours. The two largest terms in the final mass balance at the end of 

15 days are evaporation and oil remaining on the surface with 59.6% and 32.5%, 

respectively. Only 1.9% is deposited on the coast. The length of potentially impacted 

coastline is 110.9 km extending northward from Ashdod to the southern coast of 

Haifa, although the projected deposition is negligible except for a 15 km section of 

coast near Netanya (see discussion of Figure 30 for details). 
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Figure 29: Oil remaining on the surface after 6, 12, and 24 hours for the discharge on 

03 Feb 2008. 

 

Figure 29 shows spreading of the surface at 6, 12, and 24 hours after the discharge. As 

in the storage tank case for this date, the slick is quickly transported to the southwest 

and continues to spread towards the open sea. The direction of transport switches back 

to eastward only five days later. The pattern of the coastal deposition at the end of 15 

days is shown in Figure 30. The main impact is projected to occur along a 15 km 

section of the coast near Netanya where the maximum concentration of condensate is 

41.9 bbl/km. Within a few kilometers the concentrations drop to less than 2 bbl/km 

and elsewhere the deposition is negligible with values of less than 0.5 bbl/km. 
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Figure 30: Total oil deposited on the coast at the end of 15 days for the discharge on 

03 Feb 2008. 
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11-21 Feb 2008 

 

Figure 31: Oil fate parameters for the pipeline rupture discharge beginning  

11 Feb 2008. 

 

The oil fate parameters for this scenario are shown in Figure 31. Within 24 hours, 

50.8% of the oil has evaporated. Beaching begins after 12 hours and progresses 

rapidly with nearly all of the non-evaporated material deposited over the next 8 hours. 

The final balance of the slick at the end of 15 days is mainly between evaporation and 

oil permanently deposited on the coast with 59.6% and 40.4%, respectively. Only 

0.004% remains on the surface. The length of potentially impacted coastline is 91.4 

km extending northward from Rishon Lezion to the southern coast of Haifa, skipping 

most of Haifa Bay, and then along the coast north of Akko, although the projected 

deposition is negligible except near Maagan Michael (see discussion of Figure 33 for 

details). 
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Figure 32: Oil remaining on the surface after 6, 12, and 24 hours for the discharge on 

11 Feb 2008. 

 

 

Figure 32 shows spreading of the surface at 6, 12, and 24 hours after the discharge. 

The slick is rapidly transported eastward directly towards the coast with beaching 

starting after 12 hours. The pattern of the coastal deposition at the end of 15 days is 

shown in Figure 33. The main impact is projected to occur along a 7-8 km section of 

the coast near Maagan Michael where the maximum concentration of condensate is 

497.5 bbl/km, but drops off to rapidly to less than 1 bbl/km within a few kilometers. 

In other affected coastal areas the distribution is patchy with values of less than 0.1 

bbl/km. 
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Figure 33: Total oil deposited on the coast at the end of 15 days for the discharge on 

11 Feb 2008. 
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6.3 Typical summer conditions: 17 Jul – 16 Aug 2008 

Simulations were conducted here for three sub-periods: 17-27 Jul 2008, 25 Jul – 09 

Aug, 2008, and 02-17 Aug 2008. 

17-27 Jul 2008 

 

Figure 34: Oil fate parameters for the pipeline rupture discharge beginning  

17 Jul 2008. 

 

The oil fate parameters for this scenario are shown in Figure 34. Within 24 hours, 

48.9% of the oil has evaporated. Beaching begins after 12 hours but progresses slowly 

until 72 hours when the deposition speeds up. Most of the non-evaporated material is 

then deposited over the next 10-12 hours. The final balance of the slick at the end of 

10 days is mainly between evaporation and oil deposited on the coast with 59.6% and 

40.4%, respectively. No condensate remains on the surface. The length of potentially 

impacted coastline is 42.1 km mostly from Atlit to Nahariya with the projected 

deposition being largest around Neve Yam (see discussion of Figure 36 for details). 
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Figure 35: Oil remaining on the surface after 6, 12, and 24 hours for the discharge on 

17 Jul 2008. 

 

 

Figure 35 shows spreading of the surface at 6, 12, and 24 hours after the discharge. 

The slick is transported along a straight line northeastward with beaching starting 

after 12 hours. The pattern of the coastal deposition at the end of 10 days is shown in 

Figure 36. The most adverse impact is projected to occur along a 2-4 km section of 

the coast near Neve Yam where the maximum concentration of condensate is 267.9 

bbl/km. A short distance to the south there is another small, localized patch with 

concentrations of 90-100 bbl/km, but elsewhere the distribution is patchy with values 

of less than 0.5 bbl/km. 
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Figure 36: Total oil deposited on the coast at the end of 10 days for the discharge on 

17 Jul 2008. 
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25 Jul – 09 Aug 2008 

 

Figure 37: Oil fate parameters for the pipeline rupture discharge beginning  

25 Jul 2008. 

 

The oil fate parameters for this scenario are shown in Figure 37. Within 24 hours, 

49.8% of the oil has evaporated. Beaching begins after 12 hours. Most of the non-

evaporated material is then deposited rapidly over the next 9-10 hours. The final 

balance of the slick at the end of 15 days is mainly between evaporation and oil 

deposited on the coast with 59.6% and 40.4%, respectively. No condensate remains 

on the surface. The length of potentially impacted coastline is only 22.6 km extending 

northward from Dor to the southern coast of Haifa with the projected deposition being 

largest near Habonim (see discussion of Figure 39 for details). 
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Figure 38: Oil remaining on the surface after 6, 12, and 24 hours for the discharge on 

25 Jul 2008. 

 

 

Figure 38 shows spreading of the surface at 6, 12, and 24 hours after the discharge. 

The slick is rapidly transported northeastward in a straight line to the coast with 

beaching starting after 12 hours and most of the condensate deposited on the coast 

within the next 8-9 hours. The pattern of the coastal deposition at the end of 10 days is 

shown in Figure 39. The most adverse impact is projected to occur along a 3-4 km 

section of the coast near Habonim where the maximum concentration of condensate is 

347.2 bbl/km. Beyond this immediate zone, the concetrations drop off rapidly to 1 

bbl/km and elsewhere the distribution is patchy with values of less than 0.2 bbl/km. 
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Figure 39: Total oil deposited on the coast at the end of 10 days for the discharge on 

25 Jul 2008. 
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02 - 17 Aug 2008 

 

Figure 40: Oil fate parameters for the pipeline rupture discharge beginning  

02 Aug 2008. 

 

The oil fate parameters for this scenario are shown in Figure 40. Within 24 hours, 

46.6% of the oil has evaporated. Beaching begins after 21 hours. Most of the non-

evaporated material is then deposited over the next 10 hours. The final balance of the 

slick at the end of 10 days is mainly between evaporation and oil deposited on the 

coast with 59.6% and 40.4%, respectively. No condensate remains on the surface. The 

length of potentially impacted coastline is 21.7 km extending northward from Neve 

Yam to Shikmona and a few isolated, low concentration patches in the norther part of 

Haifa Bay. The largest projected deposition is near Atlit (see discussion of Figure 42 

for details). 
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Figure 41: Oil remaining on the surface after 6, 12, and 24 hours for the discharge on 

02 Aug 2008. 

 

 

Figure 41 shows spreading of the surface at 6, 12, and 24 hours after the discharge. 

The slick is rapidly transported northeastward directly towards Atlit. The pattern of 

the coastal deposition at the end of 10 days is shown in Figure 42. The most adverse 

impact is projected to occur along a 2-3 km section of coast near Atlit where the 

maximum concentration of condensate is 217.1 bbl/km. Within a few kilometers the 

concentrations drop off to 1 bbl/km and elsewhere the distribution is patchy with low 

values of less than 0.1 bbl/km. 
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Figure 42: Total oil deposited on the coast at the end of 10 days for the discharge on 

02 Aug 2008. 
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6.4 Transition season with periods of easterly winds: 25 Sep – 25 Oct 2007 

Simulations were conducted here for three sub-periods: 25 Sep – 05 Oct 2007, 04-14 

Oct 2007, and 11-25 Oct 2007. 

25 Sep – 05 Oct 2007 

 

Figure 43: Oil fate parameters for the pipeline rupture discharge beginning  

25 Sep 2007. 

 

The oil fate parameters for this scenario are shown in Figure 43. Within 24 hours, 

50.7% of the oil has evaporated. Beaching begins after 21 hours. Most of the non-

evaporated material is then deposited over the next 9-10 hours. The final balance of 

the slick at the end of 10 days is mainly between evaporation and oil deposited on the 

coast with 59.6% and 40.4%, respectively. No condensate remains on the surface. The 

length of potentially impacted coastline is 33.9 km extending northward from Hadera 

to the southern part of Haifa Bay with the projected deposition being largest near 

Givat Olga (see discussion of Figure 45 for details). 
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Figure 44: Oil remaining on the surface after 6, 12, and 24 hours for the discharge on 

25 Sep 2007. 

 

 

Figure 44 shows spreading of the surface at 6, 12, and 24 hours after the discharge. 

During this time the slick is transported directly southward until intersecting with the 

coast just north of Hadera. The pattern of the coastal deposition at the end of 10 days 

is shown in Figure 45. The most adverse impact is projected to occur along a 2-3 km 

section of coast near Givat Olga where the maximum concentration of condensate is 

260.3 bbl/km although in most of the zone the concentrations are less than 100 

bbl/km. Within a few kilometers the concentrations drop off rapidly to less than 1 

bbl/km and elsewhere the distribution is patchy with low values of less than 0.1 

bbl/km. 
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Figure 45: Total oil deposited on the coast at the end of 10 days for the discharge on 

25 Sep 2007. 
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03 -13 Oct 2007 

 

Figure 46: Oil fate parameters for the pipeline rupture discharge beginning  

03 Oct 2007. 

 

The oil fate parameters for this scenario are shown in Figure 46. Within 24 hours, 

49.4% of the oil has evaporated. Beaching begins after 12 hours. Most of the non-

evaporated material is then deposited over the next 9-10 hours. The final balance of 

the slick at the end of 10 days is mainly between evaporation and oil deposited on the 

coast with 59.6% and 40.4%, respectively. No condensate remains on the surface. The 

length of potentially impacted coastline is 35.7 km extending northward from 

northern Hadera to Hahotrim with the projected deposition being largest near Dor (see 

discussion of Figure 48 for details). 
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Figure 47: Oil remaining on the surface after 6, 12, and 24 hours for the discharge on 

03 Oct 2007. 

 

 

Figure 47 shows spreading of the surface at 6, 12, and 24 hours after the discharge. 

The slick is slowly transported eastward directly towards the coast which it reaches 

within 12 hours. The pattern of the coastal deposition at the end of 10 days is shown 

in Figure 48. The most adverse impact is projected to occur along a 2-3 km section of 

coast at Dor where the maximum concentration of condensate is 287.9 bbl/km. Within 

a kilometer the values drop to less than 60 bbl/km and then rapidly drop low values of 

less than 0.1 bbl/km. 
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Figure 48: Total oil deposited on the coast at the end of 10 days for the discharge on 

03 Oct 2007. 
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11 -26 Oct 2007 

 

Figure 49: Oil fate parameters for the pipeline rupture discharge beginning  

11 Oct 2007. 

 

The oil fate parameters for this scenario are shown in Figure 49. Within 24 hours, 

47.3% of the oil has evaporated. Beaching begins after 24 hours. Most of the non-

evaporated material is then deposited over the next 12 hours. The final balance of the 

slick at the end of 15 days is mainly between evaporation and oil deposited on the 

coast with 59.6% and 40.4%, respectively. No condensate remains on the surface. The 

length of potentially impacted coastline is 60.2 km extending northward from Tel 

Aviv to Neve Yam with the projected deposition being largest near Nahal Taninim 

(see discussion of Figure 51 for details). It should be noted that the potentially 

affected coastline is longer here than other summer and transition season cases due to 

the two days of strong easterly winds that could wash some of the coastal oil back into 

the sea where it can then spread further to the north and south. 
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Figure 50: Oil remaining on the surface after 6, 12, and 24 hours for the discharge on 

11 Oct 2007. 

 

 

Figure 50 shows spreading of the surface at 6, 12, and 24 hours after the discharge. 

During the first 24 hours the slick moves southwards until it first hits the coast near 

Maagan Michael. The pattern of the coastal deposition at the end of 15 days is shown 

in Figure 51. The most adverse impact is projected to occur along a 5-6 km section of 

coast near Nahal Taninim where the maximum concentration of condensate is 261.2 

bbl/km. The values drop rapidly to less than 5 bbl/km. Elsewhere, the distribution is 

patchy with low values of less than 0.2 bbl/km in most locations. 
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Figure 51: Total oil deposited on the coast at the end of 15 days for the discharge on 

11 Oct 2007. 

 

6.5 Summary of the pipeline rupture simulations 

For the 12 cases considered, more than 59% of the condensate evaporates within 2-3 

days. In 10 of the 12 cases most of the remaining condensate (~40% of the initial spill 

volume) is deposited on the coast. Beaching will typically begin within the first day 

and in only 2 winter cases did the condensate stay offshore for a week or more. The 

ten case average initial beaching time is 19 hours. Once beaching begins most of the 

remaining unevaporated condensate will be deposited on the coast within the 

following 8-12 hours. Table 2 summarizes the coastal deposition for all 12 cases. 
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Table 2: Summary of initial and maximum coastal deposition of condensate discharge 

from pipeline rupture 

Simulation 

period 

Time of 

first oil 

on coast 

(hours) 

Location of first 

oil on coast 

Total oil 

on coast 

(% of 

spill) 

Potential 

length of 

coast 

affected 

(km) 

Maximum oil 

on coast at 

end of period 

(bbls/km) 

Location of 

maximum oil on 

coast at end of 

period 

Most affected 

region 

09 Dec - 

19 Dec 2010 

33 32.6904 N 

34.9249 E 

Atlit 

40.29 77.9 216.7 32.8079 N 

34.9525 E 

Carmel Bch, 

Haifa 

17 Dec –  

27 Dec 2010 

12 32.6904 N 

34.9249 E 

Atlit  

39.28 64.3 400.1 32.6904 N 

34.9250 E 

Atlit 

25 Dec 2010 –  

09 Jan 2011 

153 32.2270 N 

34.8182 E 

Gaash 

28.40 121.0 17.7 32.5537 N 

34.9045 E 

Maagan 

Michael 

        

26 Jan – 

10 Feb 2008 

30 32.6579 N 

34.9233 E 

Habonim 

40.35 50.6 268.4 32.6904 N 

34.9250 E 

Atlit 

03 Feb –  

18 Feb 2008 

204 31.9362 N 

34.7045 E 

Palmachim 

32.50 110.9 41.9 32.2978 N 

34.8387 E 

Netanya 

11 Feb –  

26 Feb 2008 

12 32.5770 N 

34.9100 E 

Maagan Michael 

40.40 91.4 497.5 32.5787 N 

34.9104 E 

Maagan 

Michael 

        

17 Jul –  

27 Jul 2008 

12 32.6328 N 

34.9203 E 

Habonim 

40.41 42.1 267.9 32.6753 N 

34.9278 E 

Neve Yam 

25 Jul –  

09 Aug 2008 

12 32.6328 N 

34.9203 E 

Habonim 

40.41 22.6 347.2 32.6439 N 

34.9205 E 

Habonim 

02 Aug – 

17 Aug 2008 

21 32.6904 N 

34.9249 E 

Atlit 

40.41 21.7 217.1 32.6904 N 

34.9250 E 

Atlit 

        

25 Sep – 

05 Oct 2008 

21 32.4794 N 

34.8866 E 

Sedot Yam 

40.41 33.9 260.3 32.4487 N 

34.8775 E 

Givat Olga, 

Hadera 

03 Oct – 

13 Oct 2008 

12 32.6078 N 

34.9137 E 

Dor 

40.41 35.7 287.9 32.6078 N 

34.9137 E 

Dor 

11 Oct –  

26 Oct 2008 

24 32.5612 N 

34.9075 E 

Maagan Michael 

40.41 60.2 261.2 32.5462 N 

34.9033 E 

Nahal 

Taninim 
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  11  ....................................................................................................  לקו החוף. LPPממתקן 

ק"מ מהאתר. מתוך אתר  200-ברדיוס של כ 1960) משת M>3.5ת אדמה (מוקדי רעידו – 6איור 

  13  ........................................................................................  האיטרט של המכון הגיאופיסי.

פרוס מוקדים של רעידות אדמה מהכרת עד למפרץ אילת, למטה עומק המוקד שלהן אחרי  - 7איור 

  15  ....................................................................................................................  .2006שמיר, 

 Achmon and Ben-Avraham, 1997חלק יבשתי מתוך  –גלבוע -מערכת העתקי הכרמל - 8איור 

.  .....................................................................................................................................  20  

ומשוואות  Class Bללא תגובת אתר עבור קרקע  CVSספקטרום תגובה בסביבת מתקן  – 9איור 

מ"מ לשה בהעתק הכרמל. 0.5לחמישים שה וקצב תזוזה של  2%היחות השוות בהסתברות של 

  ......................................................................................................................................  25  

לפי מודלים  Class Bללא תגובת אתר עבור קרקע  CVSספקטרום תגובה בסביבת מתקן  – 10איור 

היחות  מ"מ לשה בהעתק הכרמל ומשוואת 1.0-ו 0.5, 0.25טקטויים עם קצב תזוזה של -סיסמו

CB  ה. 2%בהסתברות של25  ...............................................................................  לחמישים ש  

ומשוואות היחות השוות בתאוצת קרקע  Class Bעבור קרקע  Hazard Curves -11איור 

  26  ...........מ"מ לשה בהעתק הכרמל. 0.5). מודל הסתברותי עם קצב תזוזה של PGAמקסימלית (

בתאוצת קרקע מקסימלית  CBומשוואת היחות  Class Bעבור קרקע  Hazard curves – 12איור 

)PGA ה בהעתק הכרמל. 0.5). מודל הסתברותי עם קצב תזוזה של27  ...........................  מ"מ לש  

 2%ללא תגובת אתר עבור הסתברות של  CVSספקטרום תגובה ספציפי לסביבת מתקן  – 13איור 

  28  ..........................................  לחמישים שה מבוסס על מהירויות מעבר גלי גזירה שוות בסלע.

-בעומק מים של כ LPPלמעלה: מפת בטימטרית עם תוואי הציור (קו אדום) בין מתקן – 14איור 

המצא בחוף דור. לאורך התוואי מסומים בדיקות הקרקע השוות שעשו  CVSמ' למתקן  90

בסביבתו. למטה: חתך עקרוי של שכבות הקרקע הרדוד והשכבות הגיאולוגיות העמוקות לאורך 



4 

 

  הנדסת רעידות אדמה    ----    בע"מ    עמוס שירןעמוס שירןעמוס שירןעמוס שירן

 

 2-תוואי הציור. למעט קצוות המקטע, רוב תוואי הציור (בקוקו שחור) טמון בתעלה בעומק של כ

  29  ..................................................................................................................................  מ'.

מערב) ע"ב מדידות  -יתוח שכבות גיאולוגיות עמוקות לאורך תוואי הציור (מזרח – 15איור 

.LPPום קו החוף ומתקן סייסמיות באדיבות הגיאולוג ג'וש שטייברג. בקווים אכיים שחורים מיק

  ......................................................................................................................................  30  

  30  ).2009התוואי ע"ג מפת הגברות שתית חריגות (המכון הגיאולוגי והמכון הגיאופיסי,  – 16איור 

. מיקום החתך ביחס Michelson (1970)מערב מתוך -ע"ג חתך קרקע מזרח CVSמתקן  – 17איור 

  31  .............................................................  .18לתוואי הציור מתואר במפה הגיאולוגית באיור 

  31  .....................................................  תוואי הציור בחוף דור על גבי מפה גיאולוגית. – 18איור 

המחלקת את   Zaslavsky (2009)משמאל: תוואי הציור באזור חוף דור ע"ג המפה של  – 19איור 

עפ"י היתוח של  2הסביבה לאזורים בעלי מודלים שוים בתת הקרקע. מימין: מודל קרקע מס' 

Zaslavsky (2009)  .ור32  ............................................  המתאר את הקרקע מתחת לתוואי הצי  

 ,SB1-P )DOF Subsea Hustonחתך סייסמי ואיטרפטציה גיאוטכית בסביבת קידוח – 20איור 

2015.(  ............................................................................................................................  33  

 CPTע"ב מדידות  LPPמ' במתקן  150פרופיל מהירות מעבר גלי גזירה לעומק של – 21איור 

  SB1-P2 )Fugro, 2015.(  ....................................................................  34 -ו SB1-Pבקידוחים 

  35  ...............).14מטר מקרקעית הים בחרסית (מיקום ראה איור  5לעומק  CPTבדיקת – 22איור 

  INTECSEA, 2009.(  35מ' ( 10מקו החוף ועד לעומק מים של  1-4לוגים של קידוחי דור – 23איור 

-ו K-20).  קידוחים Denekamp, 2014(מתוך  CVSמפה של הקידוחים בסביבת מתקן – 24איור 

K-26B  ור. בקו שחור חתך הקרקע שבאיורכס . בקוקו שחור גבולות הר17סמוכים לתוואי הצי

  36  ...............................................................................................  דרום.-הכורכרי בכיוון צפון

 K-26B-ו K-20ומפלס מי תהום בקידוחים  SPTמערב של לוגים, ערכי -חתך מזרח– 25איור 

  David David & Ishay David, 2005.(  ...............................  37ר (מתוך הסמוכים לתוואי הציו

לעומק מים  CVSהגברה ספקטראלית עבור מודלים שוים של הקרקע בקטע שבין מתקן  - 26איור 

ודל המבוסס , בקוקו אדום לפי מZaslavsky 2009מ'. בקו קודות ירוק לפי מודל הקרקע של  10של 

 10) ובקו כחול לפי המודל המבוסס על הקידוחים בים עד עומק מים 25על הקידוחים בחוף (איור 

  48  ....................................................................................................................  ).23מ' (איור 

מ' עד עומק מים  10ספקטראלית עבור חתכים שוים לאורך התוואי מעומק מים הגברה  - 27איור 

  48  .............................................................................................................................  מ'. 35

מ' עד עומק מים  40ואי מעומק מים הגברה ספקטראלית עבור חתכים שוים לאורך התו - 28איור 

  49  .............................................................................................................................  מ'. 60

 LPPמ' עד מתקן  60הגברה ספקטראלית עבור חתכים שוים לאורך התוואי מעומק מים  - 29איור 

  49  ............................................................................................................  מ'. 88בעומק מים 

עם רמות ריסון שוות בשכבת  LPPהגברה ספקטראלית עבור מודל קרקע במתקן  - 30איור 

  50  .............................................................................החרסית התחתוה (השכבה הפליוקית).
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מ') מסומן  10ספקטרום תגובה אופקי לתכון האזור המזרחי (בין חוף דור לעומק מים של – 31איור 

 2%מוצג בקוקו שחור, עבור הסתברות של  Class Cעבור קרקע  413בקו ירוק וספקטרום ת"י 

  51  .................................................................................................................  לחמישים שה.

ספקטרומי תגובה אופקיים ספציפיים מחושבים למקטעים שוים באזור המערבי (מעומק  – 32איור 

ספקטרום תגובה אופקי לתכון האזור  ) מוצגים בקו כחול, אדום וחום.LPPמ' ועד למתקן  10מים 

 80% -מוצג בקוקו שחור ו Class Eעבור קרקע  413המערבי מסומן בקו ירוק. ספקטרום ת"י 

לחמישים  2%מוצג בקו קודות שחור עבור הסתברות של  Class Eעבור קרקע  413ספקטרום ת"י 

  52  ...............................................................................................................................  שה.

.2012האתר על רקע מפת העתקים פעילים וחשודים כפעילים בהוצאת המכון הגיאולוגי,  – 33איור 

  ......................................................................................................................................  55  

למעלה: תוואי הציור (קו ירוק), מיפוי ההעתקים (קו משון אדום) ומיקום החתכים  – 34איור 

. למטה: חתך 5_09(קו תכלת). באמצע: חתך סייסמי  Rev_01 -(בקו אדום) ו 5_09הסייסמיים 

  D’Appolonia, 2017. ...................................................................  56. מתוך Rev_01סייסמי 

בכרתים  M=8.9גובה הגל לאורך החוף בעקבות גלי צואמי שמקורם ברעידת אדמה – 35איור 

  Thio )2009.(  ..............................................................  59שה, מתוך  5,000 -שתקופת חזרתה כ

ק"מ)  10X10גובה הגל לאורך החוף בעקבות גלי צואמי שמקורם בגלישה ימית קטה ( – 36איור 

שה,  1,000 -ה ולגלים המוכים כש 7,500 -תקופת חזרה לגל המקסימלי כ –מול חוף הרצליה 

  Thio )2009.(  ...........................................................................................................  59מתוך 

ק"מ)  10X25גובה הגל לארוך החוף בעקבות גלי צואמי שמקורם בגלישה ימית גדולה ( – 37איור 

  Thio )2009.(....................................  60שה, מתוך  100,000 -תקופת חזרה כ –מול חוף הרצליה 

 Thioגובה הגל לארוך החוף בעקבות גלי צואמי שמקורם בדלתה של הילוס, מתוך  – 38איור 

)2009.(  ............................................................................................................................  60  

מטר עבור פי שטח ללא  10עבור גלי צואמי בגובה עד  עומק ההצפה הצפוי מפי החוף – 39איור 

  Alper )2004.(  ..........................................................................................  61מכשולים. מתוך 

ון בישראל בהוצאת המכון הגיאולוגי, האתר על רקע מפת סכה ארצית לגלישות מדר – 40איור 

2008.  ..............................................................................................................................  62  

  Gvirtzman et al., 2015.  .........................  63האתר על רקע מפת גלישות ימיות מתוך  – 41איור 
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  מבוא

לצורך הערכת הסיכוים הסיסמיים לתוואי ציור הגז ותוואי ציור י ובל ארג'י זה הוזמן ע"סקר 

שבחוף דור כתוצאה  CVSמטר למתקן  90 -בעומק מים כ LPPהקודסט בקטע שבין מתקן 

לחמישים שה. הערכת הסיכוים הסיסמיים ערכה תוך  2%מרעידת אדמה בהסתברות של 

  הסתמכות על סטדרטים בילאומיים, תקים ישראלים והמחקר המדעי העדכי בתחום. 

   .בעמוד הבא 1סיכום העבודה והמסקות מתוארים בטבלה 

  

הסיסמיים לתוואי ציור הגז ותוואי ברעידת אדמה  דו"ח זה הוכן במיוחד לצורך בחית העומסים

ואיו תקף לאתרים אחרים. אליזות של  CVSלמתקן  LPPציור הקודסט בקטע שבין מתקן 

סיכוים סיסמיים שייכות לתחום בהדסת רעידות אדמה המתפתח במהירות. סביר כי הפרקטיקה 

המוצגת בדו"ח זה, תשתה במהלך  המקובלת באזור הפרויקט בוגע להערכת סיכוים סיסמיים

השים הקרובות. כתוצאה מכך, מומלץ כי התוצאות המוצגות בעבודה זו יבחו מחדש במקרה 

שמידע חדש יצוץ במהלך תקופת התכון של הפרויקט. למרות שהמידע המוצג בדו"ח עשוי להיות 

תם שימושים. בכל לתועלת לשימושים אחרים, הוא עלול להתגלות כאיפורמציה חלקית עבור או

מקרה בו מבוצעים בפרויקט שיויים לעומת המוצג בדו"ח, המסקות וההמלצות לתכון בגוף 

  הדו"ח דורשות בחיה מחדש ואישור לתקפותן בכתב מאת עמוס שירן בע"מ.
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  המלצות לתכון  ממצאים  שיטת החקירה  גורם הסיכון

קריעת פי 

  שטח

מפת העתקים פעילים 

 וחשודים כפעילים

וסקר גיאופיסי ימי 

 בתיב הציור. 

בסביבת הציור במקטע זה לא עובר העתק 

  פעיל או חשוד כפעיל. 

_  

תודות קרקע 

  והגברות

-בית מודל סיסמו

טקטוי ספציפי 

לאתר, הערכת 

התאוצות הצפויות 

באליזה הסתברותית 

- PSHA  וחישוב

ההגברה באתר 

באמצעות מודל 

  ומרי.

מחוף דור 

לעומק מים 

  מטר. 10

האתר מצא באזור המוגדר 

כחשוד הגברות  413בת"י 

שתית חריגות ולכן 

הדולומיט מהווה 

כרפלקטור התחתון של 

המודל הומרי לחישוב 

  תגובת האתר. 

ערכי תכון עבור 

 2%הסתברות של 

 לחמישים שה:

PGA=0.31g 

PGV=21cm/sec 

מעומק מים 

מטר  10

לפלטפורמה 

  LPPהימית 
_  

עבור ערכי תכון 

 2%הסתברות של 

 לחמישים שה:

PGA=0.26g 

PGV=41cm/sec 

הגרדיט של שיפוע פי הקרקע מערבה ביו   מפה בטימטרית.  כשל במדרון

מעלות ולכן אין סיכון  1.2בשיעור ממוצע של 

  לציור מיציבות מדרוות. 

_  

הערכה כמותית של   התזלות

הסיכון ע"פ 

 ALAפרוצדורה של 

לתכון סיסמי של 

  .צרת

מטר קיימת בפי  30עד לעומק מים של 

הקרקע שכבה חולית. מתוך שמרות החו 

כי השכבה עשויה לעבור התזלות ברעידת 

אדמה וחישבו את התזוזות הצפויות 

  כתוצאה מהתזלות הקרקע.

ערכי תכון עבור 

 2%הסתברות של 

 לחמישים שה:

ס"מ. 20שקיעה אכית   

ס"מ. 35אופקית תזוזה   

קיים סיכון מהצפת החוף במקרה של אירוע   .סקר ספרות  צואמי

  צואמי.

יש לקחת בחשבון 

אפשרות של הצפה ו/או 

סחף של חפצים 

  העלולים לפגוע במבים.

  

 LPPבתוואי הציור בקטע שבין מתקן סיכום העבודה, המסקות וההמלצות לגבי הסיכוים הסיסמיים  – 1טבלה 

  .CVSלמתקן 
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  רקע  .1

בחוף  CVSוממשיך מזרחה עד מתקן  LPP תוואי הציור במקטע זה יוצא מהפלטפורמה הימית

מקטע זה כולל שי ציורות: ציור הגז ק"מ.  10.5-אורך התוואי במקטע כ. וספח א') 1(איור  דור

התוואי חלק לשלושה חתכים טיפוסיים (איור  איצ'. 6 איצ' וציור הקודסט בקוטר 32בקוטר 

מעומק  מ' הציור מוח על קרקעית הים.  60מ' עד עומק מים  90 -כעומק מים ב LPPמתקן ). מ2

מ'  10ומעומק מים  )3איור חתך טיפוסי במ' הציור טמון בתעלה (ראה  10מ' עד עומק מים  60מים 

כפי שמתואר  מטר מפי הים 25תת קרקעי בעומק של עד  הציור המצא בחוף דור CVSעד מתקן 

  .4באיור 

  

  

 CVSמזרחה למתקן  LPPבקו אדום תוואי הציור היוצא ממתקן  .בטימטריתעל גבי מפה  תוואי הציור – 1איור 

  המצא בחוף דור.

  

  

בקו כתום הציור מוח  לאורך תוואי הציור. LPPהים והמרחק ממתקן  פי קרקעיתגרף המתאר את עומק  – 2איור 

התת מ' מקרקעית הים. בקו כחול הציור  2-טמון בתוך תעלה בעומק של כעל קרקעית הים. בקו ירוק הציור 

  .קרקעי
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מ' מקרקעית הים בתוך תעלה. ציור הקודסט מוח על  2-בעומק של כחתך טיפוסי של הציור הטמון  – 3איור 

  מ'. 60מ' לעומק מים  10בין עומק מים של ציור הגז. חתך זה מצא 

  

  

  

  

: חתך למטהמתחת לקו החוף.  בתוך ציור מוליך תת קרקעי(קו אדום) העובר : תוואי הציור למעלה – 4איור 

   החוף. מתחת לקומ'  25עד לעומק  בחפירהטיפוסי של הציור 
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   מתודולוגיה .2

ע"י אליזה הסתברותית לסיכוים ב"סלע", עשתה  באתר הצפויות התאוצות האופקיותהערכת 

שלבי עבודה: אפיון  ימורכבת מש) הProbabilistic Seismic Hazard Analysis, PSHAים (ייסמס

   וחישוב היחות בדרך לאתר. סיסמיים מקורות

  אפיון המקורות הסיסמיים .2.1

ים. האחת היא "רעידת אדמה אופייית" יסמתי גישות שוות לאפיון מקורות סיישן ש

)Characteristic Earthquakeברגייה היא "קשר גוטריכטר" ( -) והשGutenberg-Richter 

Relationshipברגמדדו ריכטר", מודל מערי -). גישת "קשר גוטכי המבוסס על רעידות אדמה ש

, שימשה את המכון הגיאופיסי 1982 -ובדיוק מספק רק מ מאה השים האחרוותאופן כללי בב

 5ג"ת  413) וכן להכת מפת התאוצות העדכית של ת"י 1995( 413להכת מפת התאוצות של ת"י 

)2013( .  

בעל שטח פים מסוים וקצב החלקה  העתקבמודל "רעידת אדמה אופייית" מבוסס על התפיסה ש

שאין מתאימות  מסוים, ייווצרו רעידות אדמה בעלות מגיטודה אופייית בתקופת חזרה אופייית

בעזרתו של בעבודה זו בה מודל ספציפי להערכת הסיכון הסיסמי באזור האתר לפילוג המעריכי. 

  .פרופ' א. עגון מהאויברסיטה העברית

  חישוב היחות .2.2

בעבודה זו עשה  מספר משוואות המקובלות היום לחישוב היחות בדרך בין המקור לאתר.ישן 

 NGA )Abrahamson et. al. Next-שימוש בשלוש משוואות יחות שפותחו במסגרת פרוייקט ה

Generation Attenuation האחת ,( Boore-Atkinson 2008 ייההש ,Campbell-Bozorgnia 

 Abrahmson-Silva) והשלישית 2013, 413התקן הוכחית (ת"י ששימשה להכת מפת  2008

2008 .  
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  המקורות הסיסמיים בסמוך לאתר .3

  כללי .3.1

 -ק"מ להעתק המשי  - 20מצא במרחק של כ התוואי. תוואי הציור ממוקם מערבית לחוף דור

בקע ים המלח) העובר  –ק"מ מהעתק העיקרי (גבול הלוחות  60 -העתק הכרמל ובמרחק של כ

ממפרץ אילת בדרום, דרך הערבה, בקע הירדן, מזרח הכרת וצפוה ללבון. המקורות הסיסמיים 

 .5המצאים בקרבת האתר ומכתיבים את הסיכון מרעידות אדמה בו, מתוארים באיור 

   

  

 LPPתוואי הציור מסומן בקו לבן ממתקן   .תרהמקורות הסיסמיים המשפיעים על הסיכון הסיסמי בא - 5איור 

  לקו החוף.
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באלפי השים האחרוות התרחשו באזור, לאורך הבקע, מס' רעידות אדמה בעוצמה גבוהה. תמצית 

. חשוב לציין שהמיקום והעוצמה הוערכו על בסיס מחקר 2 בטבלההאירועים השוים מתוארים 

מגיטודה לפחות  1היסטורי רחב אולם הם בגדר הערכות בלבד. יש לצפות שסטייה בשיעור 

  בעוצמת האירוע וסטייה במיקום המוקד בשיעור עשרות עד מאות ק"מ. 

  

 

Date 
Estimated 

Location 
Fault 

Magnitude 

Estimate 
Comments 

31 B.C 
North of 

Dead Sea 
Jordan 6.7 

Most of the damage in the area of the Dead 

Sea (Ben Menahem, 1991). 

363  
The Jordanian 

River 
Jordan 6.0-7.0 Felt in Tiberias (Salomon 2008).  

419 
The Jordanian 

River 
Jordan 6.0-5.5  

No documented damage to Tiberias (Salamon 

2008). 

634 Jericho Jordan 5.0-6.0 
No documented damage to Tiberias (Salamon 

2008). 

659 Jericho Jordan 5.0-6.0 
No documented damage to Tiberias (Salamon 

2008). 

18.1.746 

Between 

Jerusalem 

and Tiberias 

Jordan 6.0-7.3 

A strong earthquake which was felt from 

Egypt to Mesopotamia. Waves in Sea of 

Galilee and Tiberias (Ben Menahem, 1991). 

757 Jericho Jordan 5.0-6.0 
No documented damage to Tiberias (Salamon 

2008). 

854-853  Tiberius Kinneret 5.0-6.0 Many fataleties in Tiberias (Salamon 2008). 

5.12.1033 
Beit Sheean 

Valley 
Jordan 6.7-7.8 

Heavy damage in Tiberias (Ben Menahem, 

1991). 

24.12.1105 Jericho Jordan 5.0-6.0 
No documented damage to Tiberias (Salamon 

2008). 

14.1.1546 Adam Bridge Jordan 6.0-7.0 
Heavy damage in Tiberias (Ben Menahem, 

1991). 

1557 Jericho Jordan 6.0-5.0  
No documented damage to Tiberias (Salamon 

2008). 

27.2.1923 Tiberias area Kinneret 5.1 Geophysical institute catalogue   

24.8.1984 
Yeezreal 

Valley 
Carmel 5.3 Geophysical institute catalogue   

 

 

Date Estimated Location Magnitude  

29.3.1903 E. Shomron 5.6 

11.7.1927 Dead Sea Basin 6.3 

30.1.1951 E.Medite.Sea 5.8 

18.12.1956 Dead Sea Basin 5.5 

3.11.1957 North Jordan 5.5 

8.10.1970 Dead Sea Basin 5.0 

23.4.1979 Dead Sea Basin 5.0 

24.8.1968 Carmel Tirza 5.3 

11.2.2004 Dead Sea Basin 5.2 

11.5.2012 E.Medite.Sea 5.3 

  

  .ורעידות אדמה שמדדו במאה השים האחרוות אירועים סיסמיים היסטוריים - 2טבלה 
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מתוך אתר האיטרט של  ק"מ מהאתר. 200-ברדיוס של כ 1960) משת M>3.5מוקדי רעידות אדמה ( – 6איור 

  הגיאופיסי. המכון
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  מודל הישות רעידות אדמה בהעתקים הסמוכים לאתר  .3.2

בתו, המודל הוגדר באתר מההעתקים הפעילים בקרהמודל מתבסס על הסיכון הסיסמי הצפוי 

  בסיועו של פרופ' א. עגון מהאויברסיטה העברית. 

גבול הלוחות שעובר ממפרץ אילת בדרום, דרך הערבה,  מצא מהאתרק"מ  60-במרחק של כ כאמור,

בקע הירדן, הכרת וצפוה ללבון. עדות לקריעה של פי השטח בפעילות סיסמית אותרה מדרום 

בתוך הגדרה כללית של ההעתק  בעבודה זוהבלע במודל המוצג ( העתק הירדן ההררילחולה ע"ג 

וט משביעה את הדעת במצד עתרת ובאזור ברמת פיר )סר'עיה -העתק רשאיה  -ממזרח לחולה 

). עדות וספת Ellenblum et al., 1998, Marco et al., 2005הבטיחה בתעלות פאליאוסיסמיות (

  ).Niemi et al, 2001לקריעת פי שטח מצאה מדרום לים המלח ע"ג העתק הערבה (

מתוים ידועים ומהחות  המידע הקיים בידו היום בוגע להעתקים איו מלא, לפיכך המודל מורכב

שועדו להשלים את המידע הדרוש לצורך הערכה של התאוצות הצפויות באתר ומידת הסתברותן. 

  ההחות מפורטות במודל, אולם אין יכולות להוות תחליף לתוים מדעיים בדוקים.

כת להער) Wells and Coppersmith )Wells and Coppersmith, 1994מתוארות משוואות להלן 

המגיטודה ע"פ שטח ההעתק ותקופת החזרה של הרעידה האופייית ע"פ קצב התזוזה השתי ע"ג 

בו על בסיס מאגר תוים של רעידות אדמה  Wells and Coppersmithההעתק. המשוואות של 

חזקות מכל רחבי העולם. סטיות התקן הגדולות דורשות מידה רבה של זהירות בוגע לתוצאות 

  ממשוואות אלו.המתקבלות 

 

Wells and Coppersmith (1994): 

AM w log98.007.4 +=   24.0=
wMσ   All Faults Types 

AMw log02.198.3 +=       23.0=
wMσ  Strike Slip Only 

(1) A=LH   L = Fault length (km); H = Fault depth (km) 

(2) DM w log74.069.6 +=   40.0=
wMσ   All Faults Types 

(3) DM w log78.081.6 +=    29.0=
wMσ  Strike Slip Only 

(4) 46.582.0log −= wMD    42.0log =Dσ   All Faults Types 

(5) 03.703.1log −= wMD    34.0log =Dσ   Strike Slip Only 

D = Maximum surface displacement (m) 

 

Kanamori (1979): 

(6)   Λ = 1/Return Period (year) 

(7)       GAuM =0  
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(8)       '

0' GAuM =  

210211 /1007.3/1007.3 mNcmdynG ×=×=  - Elastic Shear Modulus 

u = Slip across the fault (D) ; u' = Slip rate across the fault. 

(9)  00 /' MM=Λ  

(10) 6log
3

2
0 −= MM w    For Mo (N-m) 

(11) 7.10log
3

2
0 −= MM w    For Mo (dyn-cm) 

  

 10ההערכה של עומק (או רוחב) ההעתקים לאורך בקע ים המלח משתה ממחקרים שוים. עומק 

היו העומק שהיה מקובל בעבר (בהעדר תוים אחרים, עומק זה קבע בהתאמה להעתקים  ק"מ

דומים בקליפוריה). לאור מחקרים שעשו בשים האחרוות, מתקבלת תמוה שוה, המעידה על 

) מצא שעומק 2006שמיר, (ממדידות סיסמולוגיות רוחב העתקים גדול יותר בשוה מקליפוריה. 

ק"מ  20-25 -מך מוקדים של אירועים סיסמיים חלשים עד ביויים) מגיע עד לכהמקורות (על ס

  ).Sadeh et al, 2012ק"מ ( 15התקבל ערך עילה סביב  GPSע"פ מדידות . 7איור מפי השטח, ראה 

  

  .2006שלהן אחרי שמיר, אילת, למטה עומק המוקד פרוס מוקדים של רעידות אדמה מהכרת עד למפרץ  - 7איור 

  

י, הוגדרו ההעתקים בקרבת האתר בפרוט רב בעוד שההעתקים טוטק -לצורך המודל הסיסמו

 הרחוקים תוארו באופן כללי יותר. בצומת המפגש בין העתק הירדן להעתק הכרמל, פוצל העתק

לכרת העתק  . מצפוןוכרת מערב ,ב התועהועוברת ר שעל גביו ,כרת מזרח -הירדן לשי העתקים 

הירדן ההררי צורף כעף מזרחי לסרע'יה והראשיה בעוד העתק השוליים המערבי (העתק בצד 

  המערבי של עמק החולה) צורף לעף המערבי המורכב מהעתק היאמוה והעתק הרום.
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  העתק הירדן ההררי 

העתק הירדן  –מכורסי לכיוון עמק החולה דרך הירדן ההררי משתרע סגמט צפוי של העתק הירדן 

ההררי. הקודה הצפוית בה הוא מזוהה בוודאות במצד עתרת (דרומית לגשר בות יעקב). ההעתק 

טקטוי להעתק -מהאתר הוא צורף במודל הסיסמו מרחקולאור שמאלי.  Strike Slipמסוג 

  הסרע'יה.

Marco et al., 2005 ו לפחותבאזור הירדן ההררי, אולם יתכן  מ"מ 3, מציגים עדויות כי הקצב הי

מאחר ומבה ההעתקים מצפון לכרת הוא מורכב. במצד עתרת  –שלא כל התזוזה עברה דרך הירדן 

) Ellenblum et al., 1998( 1,202מ' המשויכת לרעידת האדמה של  1.6קיימת הסטה בחומה בשיעור 

מ' המשויכת לאותו  2.2שיעור ובאופן מקביל, בחפירות בבקעת בית צידא בבטיחה, מצאה הסטה ב

 1759). הסטות קטות יותר, שיתן לשייך אותן לאירוע של אוקטובר Marco et al., 2005אירוע (

מטר במסגד בחלק הדרומי של המצד,  0.5, מתועדות במצד עתרת (1837או לחילופין לאירוע של 

Ellenblum et al., 1998) מטר,  0.5) ובחפירות בבטיחהMarco et al., 2005 .(  

  

  העתק הסרע'יה

העתק הסרע'יה משתרע מצפון רמת הגולן צפוה לסוריה לאורך הצד המזרחי של החרמון. ההעתק 

ק"מ (א. עגון, דברים בע"פ)  80 -שמאלי. אורך ההעתק ע ע"פ ההערכות שוות מ Strike Slipמסוג 

 1759האדמה של ובמבר ). ההעתק היה אחראי לרעידת Daeron et al., 2004ק"מ ( 130 -עד ל

, ערכו מחקר פאליאוסיסמי לאורך הסרע'יה M=7-7.5  .Gomez et al., 2003בשיעור מגיטודה 

האחרוות. להערכתם יתן  יםהש 6,500 -לחמישה אירועים שקרעו את פי השטח ב דומצאו תיעו

ם תקופת חזרה , ע.M=7לאפיין את הסיכון הסיסמי בהעתק הסרע'יה בשיעור מגיטודה אופייית 

 1.6עד  1.2מטר. קצב התזוזה שהם העריכו היה בשיעור  2העתק בשיעור בשה ותזוזה  1,300של 

  .מ"מ בשה

  

  יהשאהעתק הר

שאיה משתרע מאזור כפר סאלד צפוה לסוריה לאורך הצד המערבי של החרמון. ההעתק העתק הר

), ויש Daeron et al., 2004ק"מ ( 50 -שמאלי. זהו העתק קטן, אורך המקטע כ Strike Slipמסוג 

המצרפים אותו מבחית הערכת הסיכון סיסמי להעתק הסרע'יה ויוצרים מקטע אחד. גישה זו 

  .הוכחיתבחרה בעבודה 

  

  העתק הרום

 Strikeהעתק הרום משתרע מאזור כפר גלעדי צפון, צפון מערב לכיוון הר האוולי. ההעתק מסוג 

Slip "ע ע ות משמאלי. אורך ההעתקק"מ ( 35 -פ ההערכות שוNemer and Meghraoui, 2006 (

בשיעור  1837ק"מ (א. עגון, דברים בע"פ). ההעתק היה אחראי לרעידת האדמה של  80 -עד ל
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ערכו מחקר פאליאוסיסמי לאורך הרום  M=6.5-7.5 .Nemer and Meghraoui, 2006מגיטודה 

האחרוות. דווקא  השים 10,000 -פי השטח בשקרעו את לפחות לארבעה אירועים  דומצאו תיעו

מציין שלא מצא תיעוד לקריעת  Ambraseys, 2009הם לא מצאו תיעוד ודאי, גם  1837לאירוע של 

בבטיחה  מטר 0.5, מעריכים אף הם כי ההסטה בשיעור Marco et al., 2005פי שטח באותו אירוע. 

. ולכן ראה שעוצמתו בפועל מתאימה יותר 1837ולא לאירוע של  1759שייכת לאירוע של אוקטובר 

  ). M=6.5להערכה המוכה (

יתן לאפיין את הסיכון הסיסמי בהעתק הסרע'יה  Nemer and Meghraoui, 2006של להערכתם 

. קצב התזוזה שהם העריכו מטר לאירוע 2.5שה ותזוזה להעתק בשיעור  2,500בתקופת חזרה של 

ע"פ המשוואות של מסה"כ התזוזה של הלוחות.  14%מ"מ בשה, או  1.05עד  0.86היה בשיעור 

Wells and Coppersmith )Wells and Coppersmith, 1994 יטודות שההעתקהרום) טווח המג 

   ההעתק שלקח בחשבון. ואורך בהתאם לעומק .2M=7 -ל =6.8Mיכול לייצר ע בין  

  

  העתק היאמוה

שמאלי.  Strike Slipהעתק היאמוה משתרע מאזור קרית שמוה צפוה לצפון לבון. ההעתק מסוג 

). ההעתק Daeron et al., 2007מ (ק" 190 -ל) Daeron et al., 2004ק"מ ( 160אורך ההעתק בין 

אופקית  וקריעת פי שטח M=7-7.5בשיעור מגיטודה  1,202היה אחראי לרעידת האדמה של 

ערכו מחקר פאליאוסיסמי מעמיק לאורך היאמוה בבקעת  Daeron et al., 2007מטר.  2בשיעור 

השים האחרוות.  12,000 -אירועים סיסמיים משמעותיים ב 13עד  10 -ל דהלבון ומצאו תיעו

עד  1,000כל  M=7.5שיעור מסקתם היא שע"ג היאמוה צפוי אירוע בסדר גודל של מגיטודה ב

 ,.Daeron et alשה. החה של קצב תזוזה שתי על בסיס מדידות איזוטופים קוסמוגים ( 1,250

מ' לאירוע. קצב תזוזה זה  5.5מ"מ בשה יביא לתזוזה לאירוע בשיעור  6.4עד  3.8) בשיעור 2004

 מ"מ של כל המערכת, אי התאמה זו אף מוזכרת ע"י המחברים. 5עד  3איו תואם את קצב תזוזה של 

  השוואה זו מחלישה את אמיות קצב התזוזה בהתבסס על איזוטופים קוסמוגים. 

) טווח Wells and Coppersmith )Wells and Coppersmith, 1994ע"פ המשוואות של 

 ואורך בהתאם לעומק M=7.6 -ל M=7.4יכול לייצר ע בין   היאמוההמגיטודות שההעתק 

לאירוע (סדר גודל של רעידת האדמה  2.5עד  2.0של  בהחה של תזוזהההעתק שלקח בחשבון. 

מבט אחרת, סה"כ  מקודתמ"מ לשה.  2קצב תזוזה שתי בשיעור של יתקבל זמן ), 1202שת ב

התזוזה השתית בין הלוחות צריכה להסתכם ע"י חיבור של העתקי הסרע'יה (כולל רשאיה), רום 

 3תזוזה של לקבל  כיםצרייחד עם הרום  מוההיא מ"מ לשה, 4.5לפי תזוזה כוללת של ויאמוה. 

  מ"מ לשה. 
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   הירדן העתק

. ההעתק עד לבית שאןמשך מצפון ים המלח דרך בקעת הירדן, כהעתק הירדן בעבודה זו הוגדר 

העתק  -מבית שאן צפוה, פוצל ההעתק לשי העתקים מקבילים שמאלי.  Strike Slipהוא מסוג 

  המזרחי הושא על גביו את רוב התזוזה.הכרת המערבי וההעתק הכרת 

), קובע את קצב התזוזה בהעתק GPS )Sadeh et al, 2012שות מדידות  12מחקר עדכי המסכם 

  ק"מ בהעתק הירדן.  15.8מ"מ לשה עם עומק עילה של  4.9הירדן 

 Wells and. ע"פ המשוואות של ק"מ 75בית שאן עד לההעתק הירדן מצפון ים המלח אורך 

Coppersmith )Wells and Coppersmith, 1994 ( יכול הירדןההעתק ק"מ,  12עבור רוחב העתק 

. ע"פ ק"מ 45 -צפון הכרת כלעד והעתקי כרת מערב/מזרח מבית שאן אורך  .M=7.0-7.5לייצר 

 12רוחב העתק  עבור) Wells and Coppersmith )Wells and Coppersmith, 1994המשוואות של 

   .M=7.0-7.25ים לייצר יכולי הכרת העתקק"מ, 

  

  אגן ים המלח

 (העתק הירדן) אגןמקטע שמצפון לזור אגן ים המלח בדל בהתהגותו מהמקטעים הסמוכים לו. הא

והמקטע שמדרום לו ) בע"פ מרקו, דברים אל(שמו הבזמן רעידת אדמאיו קורע את צפון ים המלח 

  .שיוי) o10-כשוה ( יכרת תבזווימצא (העתק הערבה) 

מצא פעיל ביותר בתקופה אגן ים המלח  למקטע שמדרום (הערבה) ולמקטע שמצפון (ירדן),ביגוד 

מהארגיה הסיסמית  משחררות חלקרעידות אלו  .(מדדו בו מס' רעידות ביויות) המכשירית

  . שהן מייצגות התפלגות מעריכית ויתכן

 4.3-4.9), קובע את קצב התזוזה GPS )Sadeh et al, 2012שות מדידות  12מחקר עדכי המסכם 

 413ק"מ בהתאמה. בהתאם לדברי הסבר למפת ת"י  9.8-14.8מ"מ לשה עם עומק עילה של 

  . M=7.5(שפירא, אתר המכון הגיאופיסי) קבעה מגיטודה מקסימלית באגן ים המלח 

  

  העתק ערבה צפון

ההעתק מהקצה הדרום מזרחי של אגן ים המלח מתחיל העתק הערבה היורד דרומה  עד לטאבה. 

ק"מ מאזור ג'בל רישא בדרום  80 -המקטע הצפוי של העתק הערבה אורכו כ .Strike Slipמסוג 

) עד לים המלח בצפון. עקבותיו של ההעתק מטשטשים במפגש עם העתק אמציהו 221200/460000(

) בגלל סחף ומשקעי האגם מאלפי השים האחרוות. ההערכות (משיקולי 240500/534300(

 10 -טקטויות הלוחות, עגון דברים בע"פ) הן שהוא ממשיך צפוה לאורך הגדה המזרחית עוד כ

מעלות לכיוון  60). ההערכה זו מבוססת על כך שלהעתק אמציהו דיפ בשיעור 243000/544000ק"מ (

ק"מ צפוית  10 -ק"מ יהיה ב 15העתק הערבה והעתק אמציה בעומק צפון מזרח ולכן המפגש של 

  מזרחית למפגש שלהם בפי השטח. 
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 ,Niemi et al, 2001קצב התזוזה של מקטע הערבה הצפוי חקר בפירוט בשים האחרוות (

Klinger et al., 2000 .(Niemi  ט ב6.0עד  3.4 -וחובריה העריכו את קצב התזוזה לאורך הסגמ 

לשה. לאורך העתק הערבה קיימות עדויות גיאולוגיות להעתקים כתוצאה מפעילות סיסמית.  מ"מ

Niemi  וחובריה מצאו בתעלות שפתחו עדויות לתזוזות כתוצאה מאירועים סיסמיים בשיעור

מ' וצרה  3.0מ'. במסגרת המחקר הם לא הצליחו לקבוע האם ההעתקה בשיעור  3.0מצטבר של 

רה לאורך מספר אירועים עוקבים. באזור המקטע הצפוי של הערבה מאירוע אחד או הצטב

 -ו 1293באלף השים האחרוות, בשים  M=6.5 -התרחשו שתי רעידות אדמה במגיטודה גדולה מ

1458 )Migowski et al., 2004 .(Niemi  ) וחבריהNiemi et al., 2001 העריכו את הפעילות לאורך ,(

  שה.  885 -ל 500תקופת חזרה בין  עם M=7.0המקטע בשיעור של  

  

  אור עקיבאהעתק 

, ע"ב של העתק אור עקיבא מוערך מיקומוהעתק אור עקיבא היו העתק ורמלי בכיוון מזרח מערב. 

במדף היבשתי חריגה מערב -טיית ההעתק מזרחק"מ בים.  20-ק"מ ביבשה ו 10-כ ,פעילות סיסמית

 Freund 1970; Fleischer & Gafsou 2003; Matmon etבלוק הכרמל (וזוהתה עד כה צפוית ל

al. 2003 סקר בעבר ע"י ,הימיקרא גם העתק בחלקו היבשתי של ההעתק, ה .(Gvirtzman 

(1970), Neev et al. (1977), Gelberman & Bruner (1990) and Fleischer & Gafsou (2003) .

מספק עדות לפעילות סיסמית של ההעתק  Steinberg et al. (2010)מערך התוים הסיסמי שמציג 

על אף שהמידע לגבי העתק אור עקיבא מוגבל, הערכו כי קיימת תועה הממשיכה בתוך הים. 

  .6.0מ"מ לשה ע"ג ההעתק והוא מסוגל לייצר רעידות אדמה בשיעור מגיטודה  0.1בשיעור 

  

   כרמלההעתק 

שאן וממשיך לכיוון צפון מערב דרך מפרץ חיפה אזור העתקה זה מתפצל מהעתק הירדן באזור בית 

מצביעים על המשך  Kafri and Folkman (1981)לתוך הים התיכון. בקטע הימי של העתק הכרמל 

תוואי  םשל ההעתק בתוך הים בכיוון צפון מערב, בדומה להעתק היבשתי. ממל חיפה לכיוון יקע

מגון ההעתק מורכב יותר, חלק  ,מזרחה ההעתק ברור, לאורך המפגש של הכרמל עם עמק יזרעאל.

מהחוקרים רואים בהעתק הגלבוע שמצפון להר הגלבוע את הסגמט המזרחי של מערכת העתקי 

גלבוע בעוד חלק אחר מצביע על האפשרות שההעתק הראשי ממשיך באותו כיוון דרום מערב -כרמל

בעיקר בגלל הריכוז של  – )8דרך מגידו עד למפגש עם העתק הירדן (ראה איור  םמחיפה ליוקע

, בעבודה זו העתק הכרמל עובר שייהפעילות סיסמית מכשירית באזור זה. בהתאם לגישה ה

גישה שמרית יותר  -דרך מגידו  םבאותו כיוון דרום מערב מחיפה ליוקעדרומית יותר וממשיך 

  מאחר ותוואי זה קרוב יותר לאתר. -עבור סקר זה

) עם רכיב אכי משי. עבודה מסכמת Strike-Slipהיא תועה אופקית (התועה לאורך העתק הכרמל 

 ,Sadeh et alבוגע לקצב התזוזה ועומק העילה כתבה לאחרוה ע"י  GPSשות מחקר  12של 

 -ל 0.9גלבוע היו בין -. בהתאם לעבודתם, קצב התזוזה האופקי על פי מערכת העתקי כרמל2012
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יתחו מידע  Palano et al, 2013ק"מ בהתאמה.  20 -ק"מ ל 5יו בין מ"מ בשה ועומק העילה ה 1.5

, בהתאם למודל שהם מציעים אין תזוזה אופקית כלל לאורך העתק GPSסיסמולוגי ותצפיות 

במורדות הכרמל זוהו הסטות על פי מיפות סחף. מחקר ראשוי בושא ערך ע"י גליק, הכרמל. 

בשיעור  מצאו הסטות ימיה באזור יגור ואלרואי הכרמל במיפות סחף מחלים על העתק. 2002

 העתיקהגיל  ,רחב טווח הת לומיסציה מ'. הערכת גילאים של מיפות הסחף לפי 50-80של 

שה ותת קצב  80,000מ' לאורך  50-80סה"כ העתקה של  ה.ש 80,000 -לשהתקבל הגיע  ביותר

עבדו על רכס חוסם  Zilberman et al, 2011  ).2002, (גליק, שה/מ"מ 0.6-1.0החלקה ממוצע של 

דרום בין -שוצר עקב תועה שמאלית אופקית לאורך המקטע של העתק יגור המשך בכוון צפון

מטר ארעה בתקופה של  100 -יקעם לצומת העמקים. הם קבעו כי תועה שמאלית בשיעור של כ

תר מ"מ לשה). הם לא הצליחו לא 0.5 -שה (דהייו קצב החלקה מוך מ 200,000 -למעלה מ

בשכבות החרסית העליוות הסטות הולוקיות, בעיקר בגלל הקושי לאתר הסטות כאלו בקרקע 

חרסיתית העוברת תהליכי ייבוש והרטבה. אף אל פי כן, הם טועים שלאור כך שאין עדויות לשיוי 

משמעותי במערך ובקצב של תועת הלוחות באזורו לפחות מאז תחילת הפלייסטוקן, יתן להעריך 

מצאים שאספו לגבי אופי וקצב הפעילות הטקטוית של מערכת זו בפלייסטוקן המאוחר, שהמ

  מייצגים גם את תקופת ההולוקן.

  

  

  . Achmon and Ben-Avraham, 1997חלק יבשתי מתוך  –גלבוע -מערכת העתקי הכרמל - 8איור 

  באזור עמק יזרעאל מסוכמים להלן: Marco et al. 2006אירועים ארכיאולוגים שתועדו ע"י 

 3,200 -בתל מצאו ממצאים המעידים על שי אירועים סיסמיים בתוך חלון זמן של כ – תל מגידו

שה יש עדות  5,000שה. לאחר האירוע מלפי  2,750 -שה והשי לפי כ 5,000 -שה. האחד לפי כ
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 ןלהעיד על רעש חזק וטראומתי ששאר בזיכרושה, עובדה שיכולה  200 -לטישה של הישוב למשך כ

  ולכן מע יישוב מחדש. 

שה (לא  5,000תגלו ממצאים המעידים על אירוע סיסמי בתוך חלון זמן צר יותר לפי  – תל יקעם

  מצאה עדות לאירוע השי שזוהה בתל מגידו).

  שה. 5,000תגלו בעבר סימים לאירוע סיסמי מלפי  – מגדל העמק

לציין כי כל העדויות הין עדויות סיבתיות, ישם סימים המעידים על רעידת אדמה לכאורה  חשוב

אולם לא תגלו עדויות חד משמעיות או סימן לקריעת פי שטח (כגון מצד עתרת). יתרה מכך, קרבתו 

של תל מגידו לבקע ים המלח יכולה להצביע על כך שההרס בתל ובע מאירועים שמקורם בבקע ולא 

  .גלבוע-בהעתק כרמל

) הם Braun et al, 2010עדויות אלו, בוסף לתיארוך של טיפים שבורים שהתגלו במערה בכרמל (

למעשה הסיבה שלמרות שאין עדויות ישירות לרעידות אדמה הרסיות במערכת העתקי הכרמל, 

יטודה (המג 6.0 -אירועים בשיעור מגיטודה גדולה מ במערכת זומיחים כי יתכן שיתרחשו 

  המיימלית המקובלת כמגיטודה הגורמת הרס במבי אבן).

ברם,  . M=6.5המגיטודה המקסימלית בהעתק הכרמל  (שפירא) 413סבר למפת ת"י ההדברי מתוך 

 Wells and Coppersmithע"פ המשוואות של גלבוע מאפשר -האורך של מערכת העתקי כרמל

)Wells and Coppersmith, 1994( ה בשיעור עד רעידות אדמM=7.0.   

  

  הקשת הקפריסאית ו"מול הלבון"

 413מפת התאוצות של ת"י מבוססים על  אלוים יאזורים סיסמוגשל מודל ההישות להפרמטרים 

  :אתר המכון הגיאופיסי) –(שפירא א., דברי הסבר למפה 

  

Zone Mmin Mmax alfa beta 

Cyprus 4 8 2.7769 2.25 

Mediterranean 1 4 6.5 0.3956 2.21 

  

  .413מפת התאוצות של ת"י  מתוך הקשת הקפריסאית ו"מול הלבון"הפרמטרים למודל ההישות של  - 3טבלה 

  

   על פי ההעתקים הישות של אירועים סיסמיים מודל

מודל הסתברותי של הישות אירועים סיסמיים על בהכת  שימשו אותוהתוים שהוצגו עד כה, 

ודאות בתוי המקור (שטח -וקיימת אי ההעתקים השוים. המודלים רגישים להחות היסוד פי

ההעתקים, פעילות סיסמית, קצב תזוזה וכיו"ב). להלן החות העבודה להגדרת המודלים להשות 

  האירועים הסיסמיים באזורים השוים:
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בעזרת לשה. המודל יקיים קצב תזוזה זה מ"מ  4.5קצב התזוזה לאורך בקע ים המלח היו   .א

), יתן לקשור בין קצב התזוזה השתי ע"ג ההעתק Kanamori, 1979לעיל ( 11עד  6משוואות 

להשות המגיטודות על אותו העתק. למעשה מודל ההשות צריך ל"קיים" קצב תזוזה מוגדר 

באופן זה יתן לקשור בין תזוזות לאורך העתק מתוך תצפיות גיאודטיות או תצפיות ארוכות  –

סיסמולוגיה) לבין מודל ההשות (ראה בהרחבה, -טווח (גיאולוגיה, ארכיאולוגיה או פליאו

Youngs and Coppersmith, 1985 .( מקצב  2קצב התזוזה המוגדר לעיל גדול בפקטור

(שפירא א.,  413ששימשו לצורך ביית מפת התאוצות של ת"י  התזוזה המתאים להגדרות

אתר המכון הגיאופיסי), חשוב לציין כי המשמעות של קצב תזוזה גבוה  –דברי הסבר למפה 

 .413תבטא בתאוצות גבוהות יותר באתר ביחס למפת ת"י עשויה לה

 GPS -בוגע לסוגיה מורכבת. המחקר העדכי  הקביעת קצב התזוזה לאורך העתק הכרמל הי  .ב

 לאפס תזוזה אופקית )Sadeh et al, 2012( מ"מ לשה 1חלוק בין תזוזה אופקית בשיעור 

)Palano et al, 2013 יית הגיאולוגית הממצעת את קצב התזוזה על פהעבודה העדכ .(

 ,Zilberman et alמ"מ לשה ( 0.5 -שה האחרוות מצביעה על קצב תזוזה מוך מ 200,000

בלבד (דברי  מ"מ לשה 0.12ד מפת התקן הוכחית מבוססת על קצב תזוזה של ) בעו2011

מ"מ  0.5. לפיכך בחרו לתת לקצב תזוזה שתי של אתר המכון הגיאופיסי) –הסבר למפה 

  .4לשה את עיקר המשקל בעץ הלוגי כמפורט בטבלה 

   

Zone Slip Rate (mm/y) Weight 

Carmel Fault 0.25 0.50 and 1.00 0.25, 0.70 and 0.05 

  

  טקטוי. -והמשקל שקיבלו במודל הסיסמושבחו בהעתק הכרמל קצבי התזוזה  – 4טבלה 

 

 -והמשקל שקיבלו במודל הסיסמו הקושרות בין מגיטודה, מרחק ותאוצה, משוואות היחות  .ג

 .5טקטוי מתוארים בטבלה 

 

Attenuation Equation Weight 

Abrahmson-Silva 2008 0.33 

Boore-Atkinson 2008 0.33 

Campbell- Bozorgnia 2008 0.33 

  

  טקטוי. -משוואות היחות והמשקל שקיבלו במודל הסיסמו – 5טבלה 
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כאשר עומק האזור ק"מ. רוחב ההעתק מוגדר כאזור הסיסמוגי,  12-10 הוגדר רוחב ההעתק  .ד

 GPSמדידות מ .5.45M+26.85,0)-2=max(0.25MTORZהסיסמוגי מוגדר ע"י המשוואה 

ק"מ. בהחה שבחלק העליון סדימטים רכים  15יתן להיח עומק ממוצע של המוקדים סביב 

 .) Campbell, 1997ק"מ העליוים אים מוגדרים כחלק מהאזור הסיסמוגי ( 2-4יחסית, 

הפילוג הסטטיסטי של משואות היחות לקח במלואו ולא עשה "קיטום" בקצוות הפעמון   .ה

 ההסתברותי. 

 ,Y&Cכאשר משתמשים במודל   .ו

 תחום המגיטודות האופיייות שווה לחצי מגיטודה וההסתברות להופעתן שווה. •

המגיטודה המקסימלית ה"שייכת" לפרוס המעריכי קטה בחצי מגיטודה מהמגיטודה  •

 אופייית המקסימלית.ה

, הסתברות הופעת Youngs and Coppersmith, 1985בשוה מההגדרות המקוריות של  •

מגיטודה  1.5 -האירועים האופיייים איה שווה להסתברות הופעת אירוע קטן ב

 אלא קבעה בהתאם לקצב ,מהאירוע האופייי המקסימלי בהתאם למודל המעריכי

 ריים.האירועים ההיסטו משוער מתוך

  

ועפ"י דיאגרמת הסתברות  )McGuire, 2004בהתאם למתודולוגיה ההוגה בספרות המקצועית (

   .6 הפעילות הסיסמית ע"ג כל העתק בטבלה  מוצגים מודלי הישות המתארים את (עץ לוגי)

  

  

  

  

  Fault   Fault 

Length 

[Km]  

Branch 
Branch 

Weight  

Slip Rate 

[mm/y] 

cr,maxM cr T

[years] 

R, -GM

max 

0000....5555αααα    ββββ  

1  
Kinneret East 

45  1  1.00  3.00   7.25  835  6.75  0.006 1.64  

2  Kinneret West 45  1 1.00  1.00  7.00  910  6.50  0.006 1.88  

3  Jordan 75  1  1.00  4.50  7.25  420  6.75  0.020 2.06  

4  Carmel Yam 50  1  0.25  0.25  6.90  3000  6.40  0.001  2.66  

2  0.70  0.50  7.15  3000  6.65  0.001  2.66  

3  0.05  1.00  7.35  3000  6.85  0.001  2.66  

 



24 

 

  הנדסת רעידות אדמה    ----    בע"מ    עמוס שירןעמוס שירןעמוס שירןעמוס שירן

 

  Fault   Fault 

Length 

[Km]  

Branch 
Branch 

Weight  

Slip Rate 

[mm/y] 

cr,maxM cr T

[years] 

R, -GM

max 

0000....5555αααα    ββββ  

5  Carmel 35  1  0.25  0.25  6.75  3000  6.25  0.004  1.81  

2  0.70  0.50  7.00  3000  6.50  0.004  1.81  

3  0.05  1.00  7.20  3000  6.70  0.004  1.81  

6  Gilboa Tirtza 60  1  0.25  0.25  6.9  3000  6.4  0.004  2.22  

2  0.70  0.50  7.15  3000  6.65  0.004  2.22  

3  0.05  1.00  7.35  3000  6.85  0.004  2.22  

7  
Or Akiva 

30  1  1.00  0.10  6.50  3500  6.00  0.0004  2.49  

8  
Roum- Yamune 

115  1  1.00  3.00  7.50  850  7.00  0.02  2.33  

9  
Saria- Rashaia 

115  1  1.00  1.00  7.25  850  6.75  0.007  2.12  

10  Dead Sea Basin 100  1  1.00  4.50  -  -  7.50  0.060  1.84  

11  Arava North 80  1  1.00  4.50  7.60  1000  7.10  0.01  2.5  

12  
Mediterranean 1 

  1  1.00  -  -  -  7.50  0.042  2.21  

13  
Cyprus 

  1  1.00  -  -  -  8.00  0.294  2.21  

  

cr,maxM – .י מקסימלי ע"ג ההעתקאירוע אופיי  

crT – .ייםתי של אירועים אופיי הממוצע, סה"כ קצב שות של האירוע האופייקצב ההיש  

.05α -  תי של אירועים סיסמיים בעוצמה סה"כיטודה  השווה או גדולהקצב שלמגM=5.0  

מקיימים את  β -ו McGuire, 2004 .(αכמגיטודה המיימלית בעלת משמעות הדסית ( המוגדרת

  המשוואה המצטברת הבאה:

  

  טקטוי לאתר.-פרמטרים לעפי העץ הלוגי שהשתתפו בקביעת המודל הסיסמו - 6טבלה 

  

  

  

min))max(exp(1

min))max(exp(min))(exp(

MM

MMMm
N

−−−

−−−−−
=

β

ββ
α
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  תוצאות האליזה ההסתברותית  .3.3

  

  2%ללא תגובת אתר, עבור הסתברות של  CVSבסביבת מתקן מוצג ספקטרום התגובה  9ור באי

 =BA= Boore-Atkinson, 2008, CBבהתאם למשוואות היחות השוות ( מחושב לחמישים שה

Campbell Bozorgnia, 2008 and AS= Abrahmson-Silva, 2008 .(עבור הספקטרום מחושב 

). השוואה של Class Bבהתאם לאתר סלע רגיל ( מ' לשייה 750של מהירות מעבר גלי גזירה בסלע 

מוצגת ספקטרום התגובה לפי מודלים סיסמוטקטויים עם קצב תזוזה שתי שוה בהעתק הכרמל 

  .10 באיור

  

  

משוואות היחות השוות ו Class Bקרקע  ללא תגובת אתר עבור CVSבסביבת מתקן ספקטרום תגובה  – 9איור 

  .מ"מ לשה בהעתק הכרמל 0.5וקצב תזוזה של  לחמישים שה 2%בהסתברות של 

  

  

-סיסמו יםלפי מודל Class Bעבור קרקע ללא תגובת אתר  CVSבסביבת מתקן ספקטרום תגובה  – 10איור 

 2%בהסתברות של  CBיחות הת ומשווא בהעתק הכרמל מ"מ לשה 1.0-ו 0.5, 0.25וזה של קצב תזטקטויים עם 

  לחמישים שה.
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הסתברות  המתארות את, CVSלסביבת מתקן  )Hazard Curves( ת סיכוןועקומ ותמוצג 11באיור 

עבור  מ"מ בשה להעתק הכרמל) 0.5(בקצב תזוזה של היחות השוות  עפ"י משוואות כגד התאוצה

יים שלקחו בחשבון את הסיכון עבור כל האזורים הסיסמוג. העקומות כוללות Class Bקרקע 

 ויתן לראות) PGA )Peak Ground Acceleration. התוים מוצגים עבור טקטוי -במודל הסיסמו

   AS. למשוואה שללחמישים שה ערכי התאוצה גבוהים יותר  2%שעבור הסתברות של 

  

  . PGA-ב CBור משוואת היחות עב אזור סיסמוגיעקומות סיכון לכל מתאר  12איור 

  

  

מודל  .)PGAבתאוצת קרקע מקסימלית (משוואות היחות השוות ו Class Bקרקע עבור  Hazard Curves -11איור 

   .בהעתק הכרמל מ"מ לשה 0.5עם קצב תזוזה של הסתברותי 
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מודל  .)PGAתאוצת קרקע מקסימלית (ב CBמשוואת היחות ו Class Bקרקע עבור  Hazard curves – 12איור 

  מ"מ לשה בהעתק הכרמל.  0.5הסתברותי עם קצב תזוזה של 
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   ספקטרום תגובה באתר ללא תגובת אתר .3.4

עבור הסתברות  ללא תגובת אתר CVSבסביבת מתקן הספציפי מוצג ספקטרום התגובה  13באיור 

ספקטרום התגובה  .בסלעשוות ת מעבר גלי גזירה יומבוסס על מהירו לחמישים שה 2%של 

מרכזת את ערכי תאוצת  7טבלה . 3.2לפי המודל ההסתברותי המפורט בסעיף הספציפי מחושב 

שייה באזורים שוים לאורך  1.0הקרקע המקסימלית והתאוצה הספקטרלית בזמן מחזור של 

שיהווה בסיס  Class Aר גלי גזירה השייכת לסלע . ערכים אלו מבוססים על מהירות מעבהתוואי

  המודל הומרי לחישוב תגובת האתר.

  

 לחמישים שה 2%עבור הסתברות של ללא תגובת אתר  CVSספקטרום תגובה ספציפי לסביבת מתקן  – 13איור 

  ס על מהירויות מעבר גלי גזירה שוות בסלע.מבוס

  

  

Section VsBedrock (m/s) PGA (g) Sa1 (g) 

W.D. 10m to CVS 2,000 0.13 0.10 

W.D. 35m to W.D. 10m 1,600 0.14 0.11 

W.D. 60m to W.D. 35m 1,600 0.13 0.11 

LPP to W.D. 60m 1,600 0.13 0.10 

  

עבור  ללא תגובת אתר )Sa1( יהשי 1.0של ) ותאוצה בזמן מחזור PGAערכי תאוצת קרקע מקסימלית ( – 7טבלה 

  לחמישים שה. 2%בהסתברות של  Class Aקרקע 
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 חתך הקרקע באתר .4

  לאורך התוואי גיאולוגיה .4.1

היבשתי. בסביבת החוף מזוהות שכבות גיאולוגיות על המדף  מערב-בכיוון מזרחתוואי הציור 

איור קשות בסמוך לפי הקרקע אשר הולכות ומעמיקות ככל שהתוואי מתרחק מערבה לתוך הים. 

מתאר את החתך הגיאולוגי לאורך התוואי. בוסף, איור זה מרכז בתוכו את מירב המידע  14

השכבות הגיאולוגיות מבוססות על פעוח לאורך התוואי. בתת הקרקע הרדוד הגיאוטכי שאסף 

באזור  בחתךיש לציין שהרזולוציה  באדיבות הגיאולוג ג'וש שטיייברג. 15איור החתך הסייסמי שב

  . הוערך בצורה גסה חלק מהמידעאיה מספקת ולכן  התוואי

  

  

  

מ' למתקן  90-בעומק מים של כ LPP) בין מתקן : מפת בטימטרית עם תוואי הציור (קו אדוםלמעלה –14איור 

CVS  .עשו בסביבתוות שים בדיקות הקרקע השומצא בחוף דור. לאורך התוואי מסומי : הטלמהשל חתך עקרו

. למעט קצוות המקטע, רוב תוואי לאורך תוואי הציורשכבות הקרקע הרדוד והשכבות הגיאולוגיות העמוקות 

   מ'.  2-בתעלה בעומק של כ הציור (בקוקו שחור) טמון
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מערב) ע"ב מדידות סייסמיות באדיבות  -יתוח שכבות גיאולוגיות עמוקות לאורך תוואי הציור (מזרח – 15איור 

  .LPPהגיאולוג ג'וש שטייברג. בקווים אכיים שחורים מיקום קו החוף ומתקן 

  

  גיאולוגיה בסביבה היבשתית .4.2

מוגדר בת"י  זהאזור כאמור, באזור החוף מופיעות שכבות סלע קשות בסמיכות יחסית לפי השטח. 

 17איור . )16(איור  בבסיסהגברות שתית חריגות לאור המצאות סלע בקשיחות גבוהה בחשוד כ 413

מתאר את חתך הקרקע הרדוד בסביבת הקצה המזרחי של תוואי הציור. בחתך זה מופיעה שכבה 

  ). Michelson, 1970מ' ( 40-גיר בעומק של כ של סלע

בוסף, באזור בוצע סקר של המכון הגיאופיסי להערכת תגובת אתר בעזרת מדידת רעש רקע. בסקר 

זה, על בסיס הידע הקיים על תת הקרקע מקידוחים וחתכים גיאולוגיים, וכן על בסיס מדידות 

תך הגיאולוגי פחות או יותר אחיד. איור מופה השטח לאזורים בהם הח -גיאופיסיות של רעש רקע 

ואת מודל חתך הקרקע באזור  מתאר את תוואי הציור ע"ג מפת האזורים של המכון הגיאופיסי 19

  מ'. 165במודל זה, מזוהה הסלע הקשה (חבורת יהודה) בעומק של  ).Zaslavsky, 2009( הציור

  

  

  

  ).2009הגברות שתית חריגות (המכון הגיאולוגי והמכון הגיאופיסי, התוואי ע"ג מפת  – 16איור 
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מיקום החתך ביחס לתוואי הציור  .Michelson (1970)מתוך מערב -מזרחחתך קרקע ע"ג  CVSמתקן  – 17איור 

  .18יור באמתואר במפה הגיאולוגית 

  

  

  

 

  .על גבי מפה גיאולוגית בחוף דור הציור תוואי – 18איור 
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המחלקת את הסביבה לאזורים   Zaslavsky (2009)תוואי הציור באזור חוף דור ע"ג המפה של : משמאל – 19איור 

המתאר את   Zaslavsky (2009)עפ"י היתוח של  2מודל קרקע מס'  :מימיןבעלי מודלים שוים בתת הקרקע. 

  הקרקע מתחת לתוואי הציור.

  

  גיאוטכיקה .4.3

של דו"ח המתאר גם את חתך הקרקע הרדוד באתר. האיור לקח מ 14כאמור, איור 

INTECSEA, 2016  ו בחתך אתעשו לאורך התוואי (הוספבו ריכזו את כל בדיקות הקרקע ש

ג). בחתך הקרקע הטיפוסי, השכבות הגיאולוגיות העמוקות ע"ב יתוח גיאולוגי של ג'וש שטייבר

מ'. מתחת  10-30 -בעובי של כ) Unit A( קרקעית היםבפי עד קשה  רכהמופיעה שכבת חרסית 

 Unit(חבורת כורכר מ' (הערכה גסה) השייכת ל 20 -שכבת קרקע קשה יותר בעובי של כ לחרסית,

Bי תערובות של חול חרסית, טין מכי) וים. מתחת לחבורת וצרורות לה באופן לא הומוגביחסים שו

שכבה זו מגיעה לעומק של מאות הכורכר שכבת חרסית קשה השייכת לתצורת יפו מגיל פליוקן. 

מופיעה  )Unit Aשכבת החרסית העליוה (במקום בסמוך לחוף, החתך הטיפוסי מעט שוה.  מטרים.

  גבוהים.  SPTNי מ'. בבדיקות שדה שעשו בקידוחים התקבלו ערכ 20-10שכבת חול בעובי של 

מתאר  20איור מ'.  150-קידוחי יסיון לעומק של כבדיקות גיאופיסיות ועשו  LPPבסביבת מתקן 

. תיאור השכבות הגיאוטכיות בחתך SB1-Pבסביבת קידוח ואיטרפטציה גיאוטכית  סייסמיחתך 

ו, יתן ללמוד על קשיחות שכבות אלזה כולל את כל השכבות שהוזכרו לעיל עבור החתך הטיפוסי. 

(איור  SB1- P2 -ו SB1-Pמתוצאות מדידות גיאופיסיות של מהירות מעבר גלי הגזירה בקידוחים  

21(.  
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  ).SB1-P )DOF Subsea Huston, 2015בסביבת קידוח ואיטרפטציה גיאוטכית  סייסמיחתך – 20איור 
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 -ו SB1-Pבקידוחים  CPTע"ב מדידות  LPPמ' במתקן  150של פרופיל מהירות מעבר גלי גזירה לעומק – 21איור 

SB1-P2 )Fugro, 2015.(  
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קרקעית הים בוצעו בדיקות שדה ובדיקות מעבדה שכבת החרסית בפי המטרים העליוים בעבור 

  ). 22תוצאות הבדיקות מתארות שכבת חרסית רכה מאוד עם חוזק גזירה מוך (ראה איור רבות. 

  

  

   ). 14מטר מקרקעית הים בחרסית (מיקום ראה איור  5לעומק  CPTבדיקת – 22איור 

של  שעשו מקו החוף ועד לעומק מים 1-4שכבת החול העליוה באזור החוף מופיעה בקידוחי דור 

בעזרת קורלציות . עובי השכבה איו אחיד אך יתן לקבל הערכה של קשיחות החול )23(איור  מ' 10

מתוארת הערכה  8). בטבלה Seed et al., 1986למהירות מעבר גלי גזירה ( SPTNהקושרות בין ערכי 

  . 4של מהירות מעבר גלי הגזירה בשכבת החול בקידוח דור 

  

  .)INTECSEA, 2009מ' ( 10מקו החוף ועד לעומק מים של  1-4לוגים של קידוחי דור – 23איור 
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Depth [m] 
SPT 1,60N Vs (m/s) 

2.00 50 100 190 

4.00 50 94 225 

6.00 50 77 240 

8.00 50 67 250 

10.00 50 60 260 

12.00 50 55 270 

  

  ).SPT )Seed et al., 1986ע"ב קורלציות מבדיקות  4מהירות מעבר גלי גזירה בשכבת החול בקידוח דור  – 8טבלה 

  

 David Davidבוצע סקר גיאוטכי ע"י דוד דוד ( CVSבאזור היבשתי של התוואי בסביבת מתקן 

& Ishay David, 2005הקידוחים  מ'. 10.5 -) שכלל קידוחים לאורך הקו עד לעומק של כ

המצאים ממזרח וממערב למתקן K-26B  -ו K-20בסקר עבור סביבת הציור הם  םהרלווטיי

CVS .י השטח (עד כמצאה שכבת מילוי דקה בפ מ') ומתחתיה שכבת חול  2-בקידוחים אלו

מופיעה שכבת חרסית.  K-20, בתחתית קידוח )23המוצגים באיור ( . בדומה לקידוחי דורוכורכר

דרום כמתואר בסקר  -היא חלק מרכס כורכר בכיוון צפון K-26שכבת הכורכר שמצאה בקידוח 

  .)24(איור  Denekamp, 2014הגיאולוגי של 

  

סמוכים  K-26B-ו K-20.  קידוחים )Denekamp, 2014(מתוך  CVSמפה של הקידוחים בסביבת מתקן – 24איור 

  דרום.-. בקוקו שחור גבולות הרכס הכורכרי בכיוון צפון17שחור חתך הקרקע שבאיור לתוואי הציור. בקו 
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  הנדסת רעידות אדמה    ----    בע"מ    עמוס שירןעמוס שירןעמוס שירןעמוס שירן

 

  

הסמוכים לתוואי  K-26B-ו K-20בקידוחים  ומפלס מי תהום SPTמערב של לוגים, ערכי -חתך מזרח– 25איור 

  ).David David & Ishay David, 2005הציור (מתוך 
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  הנדסת רעידות אדמה    ----    בע"מ    עמוס שירןעמוס שירןעמוס שירןעמוס שירן

 

  ישוב יחס ההגברה באתרח .5

  ןמקדם תגובת האתר בהתאם לתק .5.1

  

ההגברה  מי. מקדלפי אזורים שוים לאורך תוואי הציור סווגה הקרקע באתר 413 לת"יבהתאם 

  מוצגים בטבלה שלהלן.לחמישים שה  2%הסתברות של עבור ע"פ התקן 

  

Pipeline Section Site Class Fa* Fv** 

LPP to 60m W.D. E 2.2 3.5 

60m to 10m W.D. E 2.1 3.5 

10m W.D. to CVS C 1.2 1.7 

*Amplification factor for short periods     **Amplification factor for 1.0 sec period 

לחמישים שה עבור אזורים שוים לאורך התוואי  2%בהסתברות של  413מקדמי הגברה לפי ת"י  – 9טבלה 

  באתר.ובהתאם לסיווג הקרקע 

  

  

  אריתייל-קדם תגובת האתר על בסיס אליזה דימית אימ .5.2

 ,Schnabel et alעשה שימוש במודל מתמטי ומרי (לאורך הציור לצורך חישוב תגובת האתר 

המודל היו מודל חד ממדי של הקרקע מבוסס על המידע הגיאולוגי, הגיאוטכי והגיאופיסי  ).1972

אי הודאות בפרמטרים השוים של המודל לקחה בחשבון ע"י שימוש . ובסביבתו שאסף באתר

האקסלורוגרמות המייצגות שבחרו לתאר את עומס  במודלים שוים כפי שיודגם להלן בתוצאות.

גרמות הותאמו כך שספקטרום התגובה שלהן והאקסלור .10וארות בטבלה רעידת האדמה מת

)Ra,in רוגרמות הופעלו כעומס רעידת אדמה ו. האקסלבסלע) מכסה את ספקטרום התגובה

רוגרמה המתקבלת בפי השטח ורוגרמה חושבה האקסלותחתית המודל. עבור כל אקסלב

) Fחושב יחס ההגברה הספקטראלי ( רוגרמהו). עבור כל אקסלRa,outוספקטרום התגובה שלה (

  בהתאם לוסחה הבאה: 

)(,

)(,
)(

TinRa

ToutRa
TF =

 

  רוגרמה. ויחסי ההגברה שחושבו עבור כל אקסל חמשתיחס ההגברה לאתר חושב כממוצע של 
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  הנדסת רעידות אדמה    ----    בע"מ    עמוס שירןעמוס שירןעמוס שירןעמוס שירן

 

  Source 

1  El Centro (1940) - El Centro, Imperial Valley EQ.   

2  Yerba Buena Island (1989) - Santa Cruz MTNS, Loma Prieta EQ.  

3  Taft (1952) - Kern County EQ.  

4  Petrolia (1992) – Cape Mendocino EQ.  

5  Topanga (1994) – Northridge EQ.  

  

  .האתר תגובת לחישוב אקסלורגרמות - 10טבלה 

  

  

ות. הרקע לכל מודל מתואר הבאאות בטבלים השוים לתיאור שכבות הקרקע באתר מוצגים המודל

  . 11בטבלה 

  

  

Model Pipeline Section Description 

A1 10m W.D. to CVS Model 2 in Zaslavsky, 2009 

A2 10m W.D. to CVS. Based on onshore boreholes 

A3 10m W.D. to CVS Based on offshore boreholes 

B1 60m to 10m W.D. 25m W.D. (bedrock depth 150m) 

B2 60m to 10m W.D. 35m W.D. (bedrock depth 450m) 

B3 60m to 10m W.D. 15m W.D. (bedrock depth 150m, without clay layer) 

C1 60m to 10m W.D. 40m W.D. (bedrock depth 450m, 15m clay layer thick) 

C2 60m to 10m W.D. 60m W.D. (bedrock depth 1000m, 25m clay layer thick) 

D1 LPP to 60m W.D. LPP site 

D2 LPP to 60m W.D. 65m W.D. (bedrock depth 1000m, 25m clay layer thick) 

  

  הרקע עבור המודלים ששימשו לחישוב תגובת האתר. – 11טבלה 
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  הנדסת רעידות אדמה    ----    בע"מ    עמוס שירןעמוס שירןעמוס שירןעמוס שירן

 

   

  

  

  .Zaslavsky, 2009מודל המבוסס על עבודתו של לאליזה דימית.  A1מודל  – 12טבלה 

  

  

  

  

  בהתאם לקידוחים בחוף דור.לאליזה דימית.  A2מודל  – 13טבלה 

  

Description Number z(m) dz(m) U.W(kN/M^3) Vsmax(m/s) Modulus & Damping curves

0.00

2.00 2.0 18.0 400

2.00

5.00 3.0 18.0 400

5.00

10.00 5.0 18.0 400

10.00

25.00 15.0 18.0 400

25.00

35.00 10.0 19.0 750

35.00

45.00 10.0 19.0 750

45.00

75.00 30.0 20.0 1000

75.00

115.00 40.0 20.0 1000

115.00

165.00 50.0 20.0 1000

165.00

- 23.0 2200
Dolomite 10 Rock (Idriss)

Kurkar

5

Rock (Idriss)

6

Chalk

7

Rock (Idriss)8

9

Alluvium

1

G-Sand (Seed & Idriss) - Average           

D-Sand (Seed & Idriss) - Average

2

3

4
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  הנדסת רעידות אדמה    ----    בע"מ    עמוס שירןעמוס שירןעמוס שירןעמוס שירן

 

  

  מ'. 10לאליזה דימית. בהתאם לקידוחים בים עד עומק מים  A3מודל  – 14טבלה 

  

  

  

  

  מ'. 25לאליזה דימית. עומק מים  B1מודל  – 15טבלה 

  

Description Number z(m) dz(m) U.W(kN/M^3) Vsmax(m/s) Modulus & Damping curves

0.00

3.00 3.0 18.0 200

3.00

10.00 7.0 18.0 250

10.00

15.00 5.0 18.0 280

15.00

18.00 3.0 16.0 250

18.00

30.00 12.0 18.0 750

30.00

40.00 10.0 18.0 750

40.00

50.00 10.0 18.0 750

50.00

90.00 40.0 19.0 950

90.00

140.00 50.0 19.0 950

140.00

- 23.0 2000

G-Clay (Sun et al)-PI=40-80                  

D-Clay Aveage (Sun et al)

Kurkar

Fat Clay

Rock (Idriss)

Sand
G-Sand (Seed & Idriss) - Average           

D-Sand (Seed & Idriss) - Average

1

2

3

4

Chalk Rock (Idriss)

Dolomite

5

6

7

8

9

10 Rock (Idriss)

Description Number z(m) dz(m) U.W(kN/M^3) Vsmax(m/s) Modulus & Damping curves

0.00

1.00 1.0 18.0 180

1.00

2.00 1.0 18.0 200

2.00

6.00 4.0 18.0 230

6.00

10.00 4.0 18.0 250

10.00

15.00 5.0 15.0 120

15.00

20.00 5.0 15.0 120

20.00

25.00 5.0 18.9 250

25.00

30.00 5.0 18.9 250

30.00

35.00 5.0 18.9 250

35.00

40.00 5.0 18.9 250

40.00

50.00 10.0 19.0 225

50.00

60.00 10.0 19.0 225

60.00

75.00 15.0 19.0 230

75.00

90.00 15.0 19.0 240

90.00

110.00 20.0 19.0 260

110.00

130.00 20.0 19.0 280

130.00

150.00 20.0 19.0 300

150.00

- - 22.0 1600

7

8

6

Soft Clay

Sand

G-Clay (Sun et al)-PI=40-80                  

D-Clay Aveage (Sun et al)

G-Sand (Seed & Idriss) - Average           

D-Sand (Seed & Idriss) - Average

1

2

3

4

5

9

Half-Space 18 Rock (Idriss)

12

13

14

15

16

17

Clay
G-Clay (Sun et al)-PI=80+                    

D-Clay Lower Bound (Sun et al)

10

11

Calcareous Sand
G-Sand (Seed & Idriss) - Average           

D-Sand (Seed & Idriss) - Average
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  הנדסת רעידות אדמה    ----    בע"מ    עמוס שירןעמוס שירןעמוס שירןעמוס שירן

 

  

  מ'. 35לאליזה דימית. עומק מים  B2מודל  – 16טבלה 

  

Description Number z(m) dz(m) U.W(kN/M^3) Vsmax(m/s) Modulus & Damping curves

0.00

1.00 1.0 18.0 180

1.00

2.00 1.0 18.0 200

2.00

6.00 4.0 18.0 230

6.00

10.00 4.0 18.0 250

10.00

15.00 5.0 15.0 120

15.00

20.00 5.0 15.0 120

20.00

25.00 5.0 18.9 250

25.00

30.00 5.0 18.9 250

30.00

35.00 5.0 18.9 250

35.00

40.00 5.0 18.9 250

40.00

65.00 25.0 19.0 225

65.00

100.00 35.0 19.0 275

100.00

150.00 50.0 19.0 300

150.00

200.00 50.0 19.0 300

200.00

250.00 50.0 19.0 300

250.00

350.00 100.0 19.0 350

350.00

450.00 100.0 19.0 450

450.00

- - 22.0 1600

Sand

1

G-Sand (Seed & Idriss) - Average           

D-Sand (Seed & Idriss) - Average

2

3

4

Soft Clay

5
G-Clay (Sun et al)-PI=40-80                  

D-Clay Aveage (Sun et al)
6

Calcareous Sand

7

G-Sand (Seed & Idriss) - Average           

D-Sand (Seed & Idriss) - Average

8

9

10

Half-Space 18 Rock (Idriss)

Clay

11

G-Clay (Sun et al)-PI=80+                    

D-Clay Lower Bound (Sun et al)

12

13

14

15

16

17
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  הנדסת רעידות אדמה    ----    בע"מ    עמוס שירןעמוס שירןעמוס שירןעמוס שירן

 

  

  מ'. 15לאליזה דימית. עומק מים  B3מודל  – 17טבלה 

Description Number z(m) dz(m) U.W(kN/M^3) Vsmax(m/s) Modulus & Damping curves

0.00

1.00 1.0 18.0 180

1.00

2.00 1.0 18.0 200

2.00

6.00 4.0 18.0 230

6.00

10.00 4.0 18.0 250

10.00

15.00 5.0 18.0 280

15.00

20.00 5.0 18.0 300

20.00

25.00 5.0 18.9 250

25.00

30.00 5.0 18.9 250

30.00

35.00 5.0 18.9 250

35.00

40.00 5.0 18.9 250

40.00

50.00 10.0 19.0 225

50.00

60.00 10.0 19.0 225

60.00

75.00 15.0 19.0 230

75.00

90.00 15.0 19.0 240

90.00

110.00 20.0 19.0 260

110.00

130.00 20.0 19.0 280

130.00

150.00 20.0 19.0 300

150.00

- - 22.0 1600
Half-Space 18 Rock (Idriss)

1

2

3

4

Calcareous Sand

7

Sand
G-Sand (Seed & Idriss) - Average           

D-Sand (Seed & Idriss) - Average

Clay

11

G-Clay (Sun et al)-PI=80+                    

D-Clay Lower Bound (Sun et al)

12

13

14

15

16

17

5

6

G-Sand (Seed & Idriss) - Average           

D-Sand (Seed & Idriss) - Average

8

9

10
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  הנדסת רעידות אדמה    ----    בע"מ    עמוס שירןעמוס שירןעמוס שירןעמוס שירן

 

  

  מ'. 40לאליזה דימית. עומק מים  C1מודל  – 18טבלה 

  

Description Number z(m) dz(m) U.W(kN/M^3) Vsmax(m/s) Modulus & Damping curves

0.00

1.00 1.0 15.0 50

1.00

2.00 1.0 15.0 70

2.00

5.00 3.0 15.0 90

5.00

8.00 3.0 15.0 110

8.00

11.00 3.0 15.0 130

11.00

15.00 4.0 15.0 150

15.00

20.00 5.0 18.9 250

20.00

25.00 5.0 18.9 250

25.00

30.00 5.0 18.9 250

30.00

35.00 5.0 18.9 250

35.00

40.00 5.0 19.0 250

40.00

50.00 10.0 19.0 280

50.00

100.00 50.0 19.0 300

100.00

150.00 50.0 19.0 380

150.00

200.00 50.0 19.0 450

200.00

300.00 100.0 19.0 550

300.00

450.00 150.0 19.0 600

450.00

- - 22.0 1600

10

4

Soft Clay
G-Clay (Sun et al)-PI=40-80                  

D-Clay Aveage (Sun et al)

Calcareous Sand
G-Sand (Seed & Idriss) - Average           

D-Sand (Seed & Idriss) - Average

1

2

3

5

6

7

8

9

Half-Space 18 Rock (Idriss)

12

13

14

15

16

17

Clay

11

G-Clay (Sun et al)-PI=80+                    

D-Clay Lower Bound (Sun et al)
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  הנדסת רעידות אדמה    ----    בע"מ    עמוס שירןעמוס שירןעמוס שירןעמוס שירן

 

  

  מ'. 60לאליזה דימית. עומק מים  C2מודל  – 19טבלה 

Description Number z(m) dz(m) U.W(kN/M^3) Vsmax(m/s) Modulus & Damping curves

0.00

1.00 1.0 15.0 50

1.00

2.00 1.0 15.0 70

2.00

5.00 3.0 15.0 90

5.00

10.00 5.0 15.0 110

10.00

16.00 6.0 15.0 130

16.00

25.00 9.0 15.0 150

25.00

30.00 5.0 18.9 250

30.00

35.00 5.0 18.9 250

35.00

40.00 5.0 18.9 250

40.00

45.00 5.0 18.9 250

45.00

50.00 5.0 19.0 250

50.00

100.00 50.0 19.0 300

100.00

200.00 100.0 19.0 400

200.00

400.00 200.0 19.0 500

400.00

600.00 200.0 19.0 650

600.00

800.00 200.0 19.0 750

800.00

1000.00 200.0 19.0 800

1000.00

- - 22.0 1600

Soft Clay

1

G-Clay (Sun et al)-PI=40-80                  

D-Clay Aveage (Sun et al)

2

3

4

5

6

Calcareous Sand

7

G-Sand (Seed & Idriss) - Average           

D-Sand (Seed & Idriss) - Average

8

9

10

Half-Space 18 Rock (Idriss)

Clay

11

G-Clay (Sun et al)-PI=80+                    

D-Clay Lower Bound (Sun et al)

12

13

14

15

16

17
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  הנדסת רעידות אדמה    ----    בע"מ    עמוס שירןעמוס שירןעמוס שירןעמוס שירן

 

  

  .LPPלאליזה דימית. אתר  D1מודל  – 20טבלה 

  

Description Number z(m) dz(m) U.W(kN/M^3) Vsmax(m/s) Modulus & Damping curves

0.00

5.00 5.0 15.0 50

5.00

10.00 5.0 15.0 70

10.00

15.00 5.0 15.0 90

15.00

20.00 5.0 15.0 110

20.00

25.00 5.0 16.2 130

25.00

30.00 5.0 16.2 150

30.00

31.00 1.0 18.1 250

31.00

36.00 5.0 18.9 250

36.00

41.00 5.0 18.9 250

41.00

46.00 5.0 18.9 250

46.00

52.00 6.0 18.9 250

52.00

53.00 1.0 17.8 225

53.00

55.00 2.0 17.8 230

55.00

60.00 5.0 16.4 240

60.00

70.00 10.0 16.4 260

70.00

80.00 10.0 16.4 280

80.00

90.00 10.0 16.4 300

90.00

91.00 1.0 18.5 350

91.00

96.00 5.0 18.5 350

96.00

97.00 1.0 19.0 300

97.00

110.00 13.0 19.0 320

110.00

120.00 10.0 19.0 335

120.00

130.00 10.0 19.0 350

130.00

150.00 20.0 19.0 380

150.00

300.00 150.0 19.0 560

300.00

500.00 200.0 19.0 600

500.00

700.00 200.0 19.0 700

700.00

1000.00 300.0 19.0 800

1000.00

1235.00 235.0 19.0 900

1235.00

1580.00 345.0 20.0 1000

1580.00

- - 22.0 1600

Soft Clay

1

G-Clay (Sun et al)-PI=40-80                  

D-Clay Aveage (Sun et al)

2

3

4

5

6

Calcareous Sand

7

G-Sand (Seed & Idriss) - Average           

D-Sand (Seed & Idriss) - Average

8

9

10

11

Clay

12

G-Clay (Sun et al)-PI=80+                    

D-Clay Lower Bound (Sun et al)

13

14

15

16

17

29

Clayey Sand

18
G-Sand (Seed & Idriss) - Average           

D-Sand (Seed & Idriss) - Average
19

Clay

20

G-Clay (Sun et al)-PI=80+                    

D-Clay Lower Bound (Sun et al)

21

22

23

24

25

26

27

28

Mesinean 30
G-Clay (Sun et al)-PI=80+                    

D-Clay Lower Bound (Sun et al)

Half-Space 31 Rock (Idriss)
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  הנדסת רעידות אדמה    ----    בע"מ    עמוס שירןעמוס שירןעמוס שירןעמוס שירן

 

  

  מ'. 65לאליזה דימית. עומק מים  D2מודל  – 21טבלה 

  

  

   

Description Number z(m) dz(m) U.W(kN/M^3) Vsmax(m/s) Modulus & Damping curves

0.00

1.00 1.0 15.0 50

1.00

2.00 1.0 15.0 70

2.00

5.00 3.0 15.0 90

5.00

10.00 5.0 15.0 110

10.00

16.00 6.0 15.0 130

16.00

25.00 9.0 15.0 150

25.00

30.00 5.0 18.9 250

30.00

35.00 5.0 18.9 250

35.00

40.00 5.0 18.9 250

40.00

45.00 5.0 18.9 250

45.00

50.00 5.0 19.0 250

50.00

100.00 50.0 19.0 300

100.00

200.00 100.0 19.0 400

200.00

400.00 200.0 19.0 500

400.00

600.00 200.0 19.0 650

600.00

800.00 200.0 19.0 750

800.00

1000.00 200.0 19.0 800

1000.00

- - 22.0 1600

Soft Clay

1

G-Clay (Sun et al)-PI=40-80                  

D-Clay Aveage (Sun et al)

2

3

4

5

6
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מ' חושבה ההגברה עבור מודלים של קרקע המבוססים על  10בקטע שבין חוף דור לעומק מים 

בין המודלים מעידות על השוי הרב  26תוים שוים שאספו באזור זה. תוצאות ההגברה שבאיור 

   הן בעוצמה והן במיקום התדר הדומיטי. 

 

 

מ'. בקו  10לעומק מים של  CVSשוים של הקרקע בקטע שבין מתקן מודלים הגברה ספקטראלית עבור  - 26איור 

) 25, בקוקו אדום לפי מודל המבוסס על הקידוחים בחוף (איור Zaslavsky 2009קודות ירוק לפי מודל הקרקע של 

  ).  23מ' (איור  10עומק מים ובקו כחול לפי המודל המבוסס על הקידוחים בים עד 

  

מ'. באזור זה קיימת  10-35מעומק מים חתכים שוים את תוצאות ההגברה עבור האיור הבא מתאר 

) בעובי משתה. כמו כן, העומק Unit Aותחתיה שכבת החרסית ( קרקעית היםשכבת חול בפי 

  מ'.   450מ' לבין  150לבסיס המודל בחתכים אלו ע בין 

  

  

  .מ' 35עומק מים  מ' עד 10חתכים שוים לאורך התוואי מעומק מים  הגברה ספקטראלית עבור - 27איור 
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חול. עובי שכבת ללא ו חתך הקרקע רק עם חרסית בפי קרקעית היםמ'  35-60בעומק מים של 

רך הציור. איור החרסית והעומק לבסיס המודל משתה בהתאם לעומק השכבות הגיאולוגיות לאו

  מתאר את תוצאות ההגברה עבור חתכים אלו. 28

  

  

  מ'. 60מ' עד עומק מים  40חתכים שוים לאורך התוואי מעומק מים  הגברה ספקטראלית עבור - 28איור 

  

  

. כפי שמתואר בחתך LPPמ' עד למתקן  60מתאר השוואה של חתכים באזור עומק מים  29איור 

, קיימת עלייה חדה בעומק השכבות הגיאולוגיות וכן שיוי בהרכב השכבות 14הגיאולוגי באיור 

  . LPPבאזור מתקן 

 בשכבת החרסית של תוצאות ההגברה עבור רמות ריסון שוותמתאר את השוואה  30איור 

  ור זה. הפליוקית. ראה כי לריסון בשכבה זו השפעה רבה על תגובת האתר באז

  

  

 88בעומק מים  LPPמ' עד מתקן  60חתכים שוים לאורך התוואי מעומק מים  הגברה ספקטראלית עבור - 29איור 

  מ'.
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עם רמות ריסון שוות בשכבת החרסית התחתוה  LPPמודל קרקע במתקן  הגברה ספקטראלית עבור - 30איור 

  (השכבה הפליוקית).
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   ספקטרום תגובה לתכון .6

 413הוכן ספקטרום תגובה ספציפי בהתאם לת"י  LPPתוואי הציור שבין חוף דור למתקן  עבור

על ספקטרום התגובה באתר ללא תגובת אתר המחושב ע"פ התגובה מבוסס  םספקטרו .ספח ה'

מית האי3-ו 2יחות (סעיפים משוואות הליזה הדייארית לחישוב תגובת האתר (סעיף -) ועל האלי

  .4שהוצגו בסעיף ) בהתאם לתכוות שכבות הקרקע המקומית כפי 5

לאורך בוגע למבה תת הקרקע והשוי הרב דאות וה-האליזה של תגובת האתר התחשבה באי

מחוף דור עד  המזרחיהאזור מתוך זהירות, בחרו לחלק את התוואי לשי אזורים: . תוואי הציור

מ' ועד  10מעומק מים  המערביהציור עובר בחפירה מתחת לקו החוף. והאזור מ' בו  10לעומק מים 

 מיספקטרו יםמוצג 32-ו 31באיורים . בו הציור טמון בתעלה או מוח בקרקעית הים LPPמתקן 

  .413בהשוואה לספקטרום התגובה המחושב ולספקטרום התגובה לתכון ע"פ ת"י התגובה לתכון 

לצורך הערכת היחס בין ספקטרום התגובה האכי לספקטרום התגובה האופקי, חושב היחס 

) בהחה Abrahamson and Silva, 1997 ,Campbell, 1997באמצעות שתי משוואות יחות שוות (

. להערכת היחס עבור בטרספורם ים המלח ובהעתק הכרמלחתך קרקע באתר ורעידת אדמה של 

  .6.0-7.0  ותמגיטוד בטווחשה שימש אירוע סיסמי בעוצמה  2,500תקופת חזרה של 

  

מ') מסומן בקו ירוק  10לתכון האזור המזרחי (בין חוף דור לעומק מים של אופקי  תגובה ספקטרום– 31איור 

   לחמישים שה. 2%מוצג בקוקו שחור, עבור הסתברות של  Class Cעבור קרקע  413וספקטרום ת"י 
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מ' ועד  10למקטעים שוים באזור המערבי (מעומק מים  יםמחושב יםספציפי יםתגובה אופקי מיספקטרו – 32איור 

האזור המערבי מסומן בקו ירוק.  לתכוןאופקי  תגובה ספקטרום אדום וחום. בקו כחול, יםמוצג) LPPלמתקן 

מוצג  Class Eעבור קרקע  413ספקטרום ת"י  80% -ו מוצג בקוקו שחור Class Eעבור קרקע  413ספקטרום ת"י 

   לחמישים שה. 2%בור הסתברות של ע בקו קודות שחור
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 מבה( מ' 10, בין חוף דור לעומק מים של האזור המזרחי לתכון ספציפיואכי  אופקי תגובה ספקטרום – 22טבלה 

  לחמישים שה.  2%עבור הסתברות של  )ריסון 5% -ו אחת חופש דרגת בעל

  

  

  

 

 

  

 LPPלמתקן  מ' 10, בין עומק מים של המערביהאזור  לתכון ספציפיואכי  אופקי תגובה ספקטרום – 23טבלה 

  לחמישים שה.  2%עבור הסתברות של  )ריסון 5% -ו אחת חופש דרגת בעל מבה(

.   

  

T(s)

 Horizontal 

Response 

Spectrum    

 5% 

Damping

 Vertical 

Response 

Spectrum    

   5% 

Damping

0.00 0.31 0.21

0.01 0.31 0.22

0.02 0.31 0.23

0.03 0.34 0.25

0.05 0.40 0.31

0.08 0.52 0.41

0.10 0.62 0.49

0.15 0.75 0.50

0.20 0.78 0.52

0.25 0.79 0.53

0.30 0.79 0.53

0.40 0.75 0.50

0.50 0.64 0.43

0.75 0.45 0.30

1.00 0.22 0.15

1.50 0.11 0.07

2.00 0.07 0.05

SDs 0.78 0.52

SD1 0.22 0.15

T(s)

 Horizontal 

Response 

Spectrum    

 5% 

Damping

 Vertical 

Response 

Spectrum    

   5% 

Damping

0.00 0.26 0.17

0.01 0.30 0.21

0.02 0.35 0.25

0.03 0.40 0.30

0.05 0.48 0.37

0.08 0.59 0.46

0.10 0.63 0.50

0.15 0.63 0.42

0.20 0.63 0.42

0.25 0.63 0.42

0.30 0.63 0.42

0.40 0.62 0.42

0.50 0.53 0.36

0.75 0.45 0.30

1.00 0.44 0.29

1.50 0.38 0.26

2.00 0.27 0.18

SDs 0.63 0.42

SD1 0.54 0.36
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  )PGVמהירות קרקע מקסימלית ( .7

כפוקציה  ALA, 2005במדריך  4-1חישוב מהירות הקרקע המקסימלית עשה בהתאם לוסחה 

שייה. הוסחה מתוארת להלן  1.0בזמן מחזור של  Class Bלקרקע של התאוצה הספקטרלית 

  ביחידות של מ' לשייה:

PGV� = ���1 ∗ �2 � 1.65 

  

טבלה  במקדמי תגובת האתר.את המהירות המקסימלית תוך בפי השטח יש להתחשב ע"מ לקבל 

  עבור האזור המזרחי והאזור המערבי של תוואי הציור. PGVמציגה את ערכי  24

  

Area Pipeline Section PGV (cm/s) 

East Side 10m W.D. to CVS 21 

West Side LPP to 10m W.D.  41 

  

עבור תוואי הציור באזור המזרחי ובאזור המערבי מחושבים בהתאם למתודולוגיה של  PGVערכי   –  24טבלה 

ALA, 2005 .  

  

   



55 

 

  הנדסת רעידות אדמה    ----    בע"מ    עמוס שירןעמוס שירןעמוס שירןעמוס שירן

 

  קריעת פי השטח  .8

בהתאם למפת העתקים פעילים וחשודים כפעילים בהוצאת המכון הגיאולוגי, לא עובר בתחום 

  . )33(איור  העתק פעיל או חשוד כפעיל היבשתי של תוואי הציור

מ'  80זוהה בסקרים גיאופיסיים עמוקים העתק אחד החוצה את התוואי בעומק מים בתחום הימי, 

מ' מפי קרקעית הים  -100מצא בעומק של למעלה מ). העתק זה 34(איור  LPPוסמוך למתקן 

בעת  איו מהווה סכה לקריעת פי השטח באתרלכן ו syn- sedimentary growth faultומסווג 

  . )D’Appolonia, 2017( אירוע סיסמי

   

  

  

   .2012, האתר על רקע מפת העתקים פעילים וחשודים כפעילים בהוצאת המכון הגיאולוגי – 33איור 
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 5_09: תוואי הציור (קו ירוק), מיפוי ההעתקים (קו משון אדום) ומיקום החתכים הסייסמיים למעלה – 34איור 

מתוך  .Rev_01: חתך סייסמי למטה. 5_09: חתך סייסמי באמצע(קו תכלת).  ev_01R -(בקו אדום) ו

D’Appolonia, 2017.  
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  צואמי  .9

Miloh and Striem (1978)  אמי בחופה הדרומי שלהציגו מודל מתמטי פשוט להערכת הסיכון מצו

ק"מ  20 -ישראל. במודל שלהם הטריגר לגלי הצואמי היו העתקים מקבילים לחוף במרחק של כ

מטר  2-3ודאות בשיעור –מטר (אי  4-6מערבית לאשדוד. להערכתם יתכו גלי צואמי בחוף בגובה 

דקות. להערכתם, האירוע יתחיל בסיגה של הים (בהתאמה  20 -כמעלה או מטה) עם זמן מחזור של 

  לאירועים שתועדו במהלך ההיסטוריה).

Salmon et al (2007)  ות. הם אספוים האחרואמי בישראל באלפי השתעדו דיווחים של אירועי צו

 -ל לה לפה"ס בלבט במקביידיווחים אמיים של אירועי צואמי שקרו מאז אמצע המאה השי 21

רעו באותה תקופה לאורך טרספורם ים המלח. ההשוואה יאירועים סיסמיים משמעותיים שא 57

רעו בסמיכות לרעידות אדמה ביבשה. רעידות יבין שי הקטלוגים מראה שעשרה אירועי צואמי א

אירועי צואמי  8האדמה ביבשה גרמו לגלישות ימיות והאחרוות להיווצרות גלי צואמי בחוף. 

ו מהקשת ההלית/קפריסין, אחד מאיטליה ושי אירועים ותרו ללא שיוך ברור. בהתאם הגיע

למודלים שבו על ידם לאירוע צואמי כתוצאה מגלישה ימית, הם קיבלו גלים הערמים בחוף 

מטר בלבד. בטבלה  3מטר בעוד גלים שמקורם בקשת ההלית יגרמו להתרוממות של עד  4-6לגובה 

  של ישראל. הצפויי צואמי היסטוריים בחוף מוצגים אירוע 25

Frydman and Talesnick (1988)  חקרו את התאוצות האופקיות שיהוו טריגר לגלישות הימיות

תאוצת הכובד  0.15-0.20במדרון היבשתי. בהתאם לאליזות שלהם, תאוצות אופקיות בשיעור 

בעומק מאות מטרים מפי הקרקע שמקורן ברעידות אדמה חזקות בטרספורם ים המלח עשויות 

ירועים קרובים יותר, חלשים יותר וקצרים יותר לגרום לגלישה. גלישות מאירועים סיסמיים בים (א

תאוצות  0.4 -לעומת האירועים מטרספורם ים המלח) יגרמו ע"י תאוצות אופקיות גדולות מ

  הכובד. 

Thio (2009)  אמי לאורך חופה של ישראל. הוא לקח בחשבוןומרי של הסיכון מצו ערך מחקר

ימיות בקרבת החוף עד לרעידות אדמה אזורים העלולים ליצור גלי צואמי החל מגלישות 

בסיציליה. לאפיון גלי הצואמי במודל הוא השתמש בסקר ספרות ובתכוות טיפוסיות של 

יסח בצורה ראשוית הערכה הסתברותית לגלי  Thioהתקדמות גלי צואמי מהמקור לחוף. 

ה, גובה גלי ש 500-1,000הצואמי העלולים לפגוע בחופה של ישראל. עבור תקופת חזרה של 

 שה, 2,500-7,500הצומאי יושפע בעיקר מאירועים מקפריסין ומכרתים. עבור תקופת חזרה של 

גובה גלי הצומאי יושפע בעיקר מאירועים שוצרו בעקבות גלישות ימיות קטות מול חופה של 

וצרו שה, גובה הצומאי יושפע בעיקר מאירועים ש 100,000 -ישראל. עבור תקופת חזרה של כ

בעקבות גלישה ימית גדולה מול חופה של ישראל. תקציר התוצאות הומריות של האליזות של 

Thio (2009) ליזות היו בסדר גודל של . 35-38איורים מוצגות בי המחזור שהתקבלו בא60-90זמ 

דקות לגלי הצואמי מאירועים סיסמיים בקפריסין וכרתים, סדר גודל של כעשרים דקות לגלי 

ות. צואמי כתוצאה מגלישות קטאמי כתוצאה מגלישות גדולות וסדר גודל של דקות לגלי צו  
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Date Source Description 

middle of the 

second century 

BC 

Unknown Tsunami was documented in Acre.  

13.12.115 
Earthquake on Cyprian Arc 

fault. 

Tsunami hits Herod the Great's harbor in Caesarea and 

destroys it.  

9.7.551 
Earthquake on the 

Lebanese coast. 
Tsunami on Lebanese coast. 

18.1.746 Earthquake in Tiberius.   

A documented tsunami, but not certainly on the 

Mediterranean coast and not the Sea of Galilee, but 

most likely was to the Mediterranean. 

5.12.1033 Earthquake in Beit Shean. 
The water at port of Acre withdrew, and then a large 

wave hit the port causing major damage. 

18.3.1068 
Large earthquake on the 

southern part of the DST. 

"The sea receded the distance of a day's walk; Strong 

tsunami waves were observed at Yavne and Ashdod". 

20.5.1202 
From south Lebanon to the 

Sea of Galilee. 
Significant damage was reported in Acre. 

8.8.1303 Crete 
According to the report, A tsunami flooded large parts 

of Acre, and then the sea withdrew 10 km. 

14.1.1546 
A moderate earthquake on 

the central part of the DST.   

"The sea withdrew from the coast of south Palestine 

and returned as a tsunami, which drawn many people". 

30.10.1759 Jordanian Highlands 
A Tsunami hit Acre flooding the streets to a height of 2-

2.5 m. 

25.11.1759 
A large earthquake on the 

north part of the DST.   

"A seismic sea waves associated with the earthquake 

was noted as far as the Nile Delta". Ships in the port of 

Acre were thrown to shore by the tsunami. 

9.7.1956 Greek Archipelago. 
"Tsunami in Jaffa, amplitude 28 cm, wave period 12-15 

min, duration two days".  

  

  .)Salmon et al )2007אירועי צואמי היסטוריים לאורך החוף הדרומי של ישראל אחרי   –  25טבלה 
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 -בכרתים שתקופת חזרתה כ M=8.9גובה הגל לאורך החוף בעקבות גלי צואמי שמקורם ברעידת אדמה – 35איור 

  ).Thio )2009שה, מתוך  5,000

  

  

  

ק"מ) מול חוף הרצליה  10X10גובה הגל לאורך החוף בעקבות גלי צואמי שמקורם בגלישה ימית קטה ( – 36איור 

  ).Thio )2009שה, מתוך  1,000 -שה ולגלים המוכים כ 7,500 -תקופת חזרה לגל המקסימלי כ –
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ק"מ) מול חוף הרצליה  10X25גובה הגל לארוך החוף בעקבות גלי צואמי שמקורם בגלישה ימית גדולה ( – 37איור 

 ).Thio )2009שה, מתוך  100,000 -תקופת חזרה כ –

  

  

 ).Thio )2009גובה הגל לארוך החוף בעקבות גלי צואמי שמקורם בדלתה של הילוס, מתוך  – 38איור 
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) הוציאו דוח מקיף בוגע לגובה הגל הצפוי בחופי הארץ מגלי צואמי. הם עבדו 2009גלטי וחובריו (

וקיבלו לכאורה תוצאות מחמירות יותר לטעתם (לא ברור  Thioעל סריג צפוף משמעותית לעומת 

אם מקור התוצאות בסריג הצפוף או בהגדרה של גורמי צואמי מחמירים יותר). להערכתם 

דקות.  10 -מטר שזמן הגעתם לחוף קצר מ 10ות הסמוכות לחוף יכולות ליצור גלים בגובה הגליש

דקות (דב רוזן, דברים בע"פ). המקורות שהוגדרו עבור  20עד  15 -זמן המחזור של הגלים מוערך ב

בכרתים. הגלישות  8.4ק"מ ומגיטודה  4.0X8.0ק"מ עד  2.5X5.0גלישות ימיות היו שטח של 

מטר מול המקור  10 -צרות ע"פ המודלים שלהם גלים בחוף בגובה מקסימלי של כהימיות יו

 8.4מטרים מייד שמתרחקים מהמקור. רעידת אדמה בכרתים בשיעור מגיטודה  5 -שדועכים לכ

  מטר לאורך מרבית החוף הישראלי.  10 -תגרום לגלי צואמי בגובה כ

ון הגיאופיסי. לאור סקר הספרות לעיל, ראה אזור דור איו מכוסה במפת סיכוי הצואמי של המכ

מטר. בעזרת המשוואה הקושרת בין גובה גל בחוף,  5-10כי צפויים בחוף גלי צואמי בגובה של 

מדגים את עומק  39). איור Alper, 2004בהתחשב בפי השטח לעומק ההצפה של גל הצואמי (

טר עבור פי שטח ללא מכשולים. יתן מ 10ההצפה הצפוי מפי החוף עבור גלי צואמי בגובה עד 

  . מטר 5-10עבור גלי צואמי בגובה של  ק"מ מהחוף 5 -לכ 2.5לראות שעומק ההצפה ע בין 

מטר, קיים  15 -ק"מ ופי השטח מוכים מ  5 -לפיכך גדיר כי אם במצטבר המרחק מהחוף קטן מ

הצפה ו/או סחף של חפצים  סיכון לציור מהצפה של גל צואמי ויש לקחת בחשבון אפשרות של

  שעלולים לפגוע בציור.

  

  

מתוך מטר עבור פי שטח ללא מכשולים.  10עומק ההצפה הצפוי מפי החוף עבור גלי צואמי בגובה עד  – 39איור 

Alper )2004.( 

  

 

  

  



62 

 

  הנדסת רעידות אדמה    ----    בע"מ    עמוס שירןעמוס שירןעמוס שירןעמוס שירן

 

  יציבות מדרוות  .10

ובהתאם למפת סכה ארצית לגלישות מדרון  תמישורי בסביבהבתחום היבשתי של תוואי הציור 

  מדרוות. מגלישתאין סיכון ) 40(איור בישראל 

אזורים בהם מעלות.  1.2בתחום הימי, שיפוע הקרקע מתון וזווית השיפוע הממוצעת לאורך התוואי 

 ). לפיכך, יתן (41מצאים מערבית לתוואי (איור Gvirtzman et al., 2015מתועדים גלישות מדרון (

  לומר כי אין סיכון מגלישת מדרון באתר.

  

   .2008האתר על רקע מפת סכה ארצית לגלישות מדרון בישראל בהוצאת המכון הגיאולוגי,  – 40איור 
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   .Gvirtzman et al., 2015 מפת גלישות ימיות מתוךהאתר על רקע  – 41איור 

  מהתזלות סיכון  .11

בפי מ'  10-20-בעובי של כמ' קיימת שכבה חולית  35-כאמור, באזור החוף עד לעומק מים של כ

יתן להעריך את השקיעות האכיות והאופקיות  ,בעזרת שימוש בהחות זהירותקרקעית הים. 

  . ALA, 2005במדריך  C4.6המתוארת בסעיף  בהתאם לפרוצדורה

  החות:

 2%המתאימה לסביבת חוף דור בהסתברות של  PGA=31gתאוצת קרקע מקסימלית   .א

 לחמישים שה.

 שה. 500-גיל הקרקע מתחת ל  .ב

 גבוהה.דרגת רגישות הקרקע להתזלות   .ג

 מ'. 20עובי הקרקע הרגישה   .ד

 .2%שיפוע המדרון   .ה

 אירוע על העתק הכרמל או בטרספורם ים המלח.   .ו

 .6.5-7.5טווח מגיטודות בשיעור   .ז

 

Settlements (cm) Lateral Spreading (cm) 

20 
35 

  

המתוארת בסעיף  הפרוצדורההערכה של שקיעה אכית ותזוזה אופקית הצפויה מהתזלות הקרקע ע"פ  – 26טבלה 

C4.6  רת לעומסים סיסמייםון צבמדריך לתכ– ALA, 2005.   
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 .נ.,א
 

 

 חוות דעת המכון הגיאולוגי  – ימיצינור קונדנסט תוואי פרויקט הנדון: 
 

א חוות נשו 15.3.17מיום לחוף דור  LPPמקטע ימי: מפלטפורמה ימית דו"ח סיכונים סיסמיים  [1] סמך:
 הדעת.

 
 

המענה  .5.7.2017מכתב המכון הגיאולוגי למשרד להגנת הסביבה מיום  - שבנספח א'להלן מענה למכתב 

 בהתאם לסעיפים שבמסמך המקורי.

 

 תאוצות קרקע, הגברות וספקטרום תגובה

 

 1סעיף 

גלי מהירות מעבר  לצורך הערכתבוצע סקר גיאופיסי באזור חוף דור לבקשת המכון הגיאולוגי,  .1

סקר זה,  '(. על בסיסגק לחבורת יהודה )ראה נספח שכבות הכורכר הקשה ואת העומבהגזירה 

לחוף דור  יותר של חתך הקרקע מדויקיםמידע גיאוטכני עדכני, בנינו מודלים  ל בסיסוע

. מודלים לתת הקרקע הנמצא בין חוף דור לפלטפורמה הימית נבנו LPPולפלטפורמה הימית 

 (.'באולוגיים )ראה נספח בהתאם לחתכים הגי

בחוף דור בוצע סקר גיאופיסי בו נקבע העומק לגג חבורת יהודה ומהירות מעבר גלי הגזירה  .2

ומהירות מעבר גלי גזירה בה  מ' 300-400בחבורת יהודה. נמצא כי העומק לחבורת יהודה הינו 

 לשנייה. מ' 1900היא 

מדידה שתי שיטות שכלל גיאופיסי מהירות מעבר גלי הגזירה בכורכר נמדדה באמצעות סקר  .3

 .מ' לשנייה 750-מעבר גלי הגזירה בכורכר הינה כ שונות בשני אתרים שונים. נמצא כי מהירות

בפלטפורמה הימית  CPTמתוך קורלציות למדידות  1שבסימוכין  21פרופיל המהירויות באיור  .4

LPP.  הקורלציות נעשו ע"י חברתugroF של  עפ"י עבודתםd Kabal, 2012an Robertson. 

תערובות של חול ) Unit Bהנקראת בעבודתנו גם  באזור הימי במקטע מדובר בחבורת כורכר

תיאור השכבה )ראה או כורכרי  גיריביחסים שונים( ולא בשכבת סלע חרסית, טין וצרורות 

בל ביכולת החדירה שלו לשכבות גמו CPT -ין כי מכשיר היצו. '(בבנספח  14-ו 11איורים ב

בקידוחים בסביבת  CPTלפיכך, לא נמדדו ערכים עבור יחידה גירית קשה במדידות  . קשות

הסקר באזור החוף, המהירויות במודלים בשכבת הכורכר מבוססות על הפלטפורמה הימית. 
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זסלבסקי  עבודתו של'( ועל ג)נספח בקשת המכון הגיאולוגי שבוצע לפי הגיאופיסי של גיאוטק 

(2009) . 

קיימות שכבות דקות, לכאורה עם קשיחות גדולה יותר,  LPP -באתר ה קר בחתך הקרקע שנח .5

כפי  Bשכבה זו, אינה שייכת ליחידה סיסמית מטר.  90בעיקר השכבה המופיעה במודל בעומק 

(. 1בסימוכין  20)ניתן לקבל תיאור של השכבה באיור  Cאלא ליחידה סיסמית  נספח א'שצוין ב

תוך שאנו  1בסימוכין  D1עבור מודל  חישוב של ההגברה בחתךלבקשת המכון הגיאולוגי, ערכנו 

ה במודל ימטר לשני 350ה לעומת ימטר לשני 600קובעים מהירות מעבר גלי גזירה בשיעור 

מטר מפני הקרקעית. התוצאות מוצגות באיור  90מטר בעומק  6בעובי  ת קרקעהמקורי בשכב

קומות ההגברה. מסקנה זו חזקה יותר אין שינוי משמעותי בין שתי עהבא, ניתן לראות כי 

 הרלוונטיים לתכנון הצנרת. - הקצריםבתחום זמני המחזור 

 

 

ה ימטר לשני 600מהירות מעבר גלי גזירה בשיעור  עם 2בסימוכין  D1עבור מודל  בחתךהשוואה של פונקציית ההגברה  – 1 איור

 מטר מפני הקרקעית. 90מטר בעומק  6בעובי  ת קרקעורי בשכבה במודל המקימטר לשני 350לעומת 

 

 –ועל פי נתונים גיאוטכניים עדכניים  2017על בסיס מידע גיאופיסי מהסקר שבוצע באוגוסט   .6

 .המפורטים בנספח ב'הוכנו מודלים למקטע הימי 

 (DSSהתאוצה הספקטרלית לזמני המחזור הקצרים )היא צינור הת לתכנון והרלוונטי התאוצה .7

 . שניות 0.2זמן מחזור של  –

. כמו 'בבנספח  10-11מוצגים בטבלאות רישומי התאוצות אשר שימשו לחישוב תגובת האתר  .8

כן, מפורטים בטבלה המגניטודות, המרחקים וההתאמה שלהן לתאוצה בתחתית מודל הקרקע 

 הנומרי.
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 '.בבנספח  23 -ו 18ספקטרום ההגברה הסופי מוצג באיורים  .9

 

 2סעיף 

הערות בסעיף זה, הרחבנו את המודל ההסתברותי לחישוב ספקטרום התגובה באתר כמפורט תאם לבה

  להלן.

 ים המלח ספורםרנט מקורות .א

)מדרום לחיבור עם העתק  ע"ג טרנספורם ים המלחלצורך התחשבות בקצבי תזוזה שונים על 

כמפורט  טקטוני-מ"מ לשנה במודל הסיסמו 4-ו 4.5, 5של  קצבי תזוזההכרמל( נלקחו בחשבון 

 .1בטבלה 

 

 העתק הכרמל

במקטעי  בקשת המכון הגיאולוגיאור לבהמשך להערת המכון הגיאולוגי לגבי קצב התזוזה בכרמל ו

מ"מ  0.5-1.0העתק הכרמל, רוב המשקל יהיה על קצב שבין שב, עדכנו את המודל כך צנרת אחרים

 .1 כמפורט בטבלה מ"מ לשנה( 0.75לשנה )קצב תזוזה משוקלל של 

 

 העתקי הכנרת

 בחנו את ההשפעה של קצב התזוזה בהעתקי הכנרת על הסיכון באתר Hamiel (2016)בהתבסס על 

מוצגת  2. באיור )במודל שלנו התזוזה האופקית בטרנספורם ים המלח עוברת ממערב ומזרח לכנרת(

כנרת עתק העבור ( PGAבתאוצת קרקע מקסימלית ) (Hazard curves) השוואה של עקומות הסיכון

ע"פ המודל שלנו )קו כחול(, שנה בהתאמה( ל מ"מ 1-ו 3של  תזוזה כנרת מערב )קצביהעתק מזרח ו

 .)קו אדום( Hamiel (2016)ע"פ  מ"מ לשנה 4.1תזוזה של  קצבעם  ,מזרח בלבדהעתק כנרת לעומת 
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השוואה של  - 2 איור

 Hazardעקומות הסיכון )

curves)  בתאוצת קרקע

(  עבור PGAמקסימלית )

העתק כנרת מזרח והעתק 

כנרת מערב )קצבי תזוזה 

מ"מ לשנה  1-ו 3של 

בהתאמה( ע"פ המודל 

המקורי שלנו )קו כחול(, 

לעומת העתק כנרת מזרח 

בלבד, עם קצב תזוזה של 

מ"מ לשנה ע"פ מחקרו  4.1

)קו  Hamiel (2016)של 

 אדום(.

 

-יאמונה, סרע'יה-רחוקים: רום ני מקורות ואזורים סיסמוגניםטקטו-סמוהוספנו למודל הסי .ב

והעתק  Mediterranean2, Mediterranean3 ,Mediterranean1ראשיה, הקשת הקפריסאית, 

ים מבוססים על מפת סיסמוגנהאזורים ההפרמטרים למודל ההישנות של . (1 טבלה)ראה  ערבהה

 . (אתר המכון הגיאופיסי – אבי שפירא, דברי הסבר למפה) 413התאוצות של ת"י 

עם מגניטודה לספירה  551משנת  האירועאינו מכסה את  Mediterranean1האזור הסיסמוגני  .ג

. ע"מ להתחשב באירוע זה עבור סקר הסיכונים הספציפי, עודכן מודל (Elias, 2007) 7.5בשיעור 

 .3אר באיור כמתו Mediterranean1האזור הסיסמוגני ההישנות של 

 

 

מול  7.5בשיעור מגניטודה לספירה  551משנת ובלי האירוע  עם Mediterranean1מודל ההישנות לאזור הסיסמוגני  – 3 איור

 חופי לבנון.
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 םייסמוגניהסאזורים את הטקטוני -ב לעיל, הוספנו למודל הסיסמו2כאמור בסעיף  .ד

Mediterranean2, Mediterranean3 רקע"  בסביבת האתר. עם "סיסמיות 

 

ם ששימשו לבניית המודל וגנישלהלן מרכזת את הפרמטרים שנקבעו עבור המקורות הסיסמ 1טבלה 

טקטוני המורחב לאתר. כמו כן, בעבודה זו נעשה שימוש בשלוש משוואות ניחות שפותחו -הסיסמו

-Boore, האחת NGA (Abrahamson et. al. Next Generation Attenuation )-במסגרת פרוייקט ה

Atkinson 2008 השנייה ,Campbell-Bozorgnia 2008  ששימשה להכנת מפת התקן הנוכחית )ת"י

 . לכל אחת ממשוואות הניחות משקל שווה בעץ הלוגי.Abrahmson-Silva 2008( והשלישית 2013, 413

 

 

 

 Fault  Fault 

Length 

[Km] 

Branch 
Branch 

Weight 

Slip 

Rate 

[mm/y] 

cr,maxM cr T

]years[ 

R, -GM

max 

 

1 Kinneret East 45 1 1.00 3.00  7.25 835 6.75 0.006 1.64 

2 Kinneret West 45 1 1.00 1.00 7.00 910 6.50 0.006 1.88 

3 Jordan 75 1 0.25 4.00 7.30 485 6.80 0.020 2.06 

2 0.50 4.50 7.30 430 6.80 0.020 2.06 

3 0.25 5.00 7.30 385 6.80 0.020 2.06 

4 Carmel Yam 50 A 0.00 0.25 7.05 4700 6.55 0.001 2.66 

B 0.50 0.50 7.05 2300 6.55 0.001 2.66 

C 0.50 1.00 7.05 1100 6.55 0.001 2.66 

5 Carmel 35 A 0.00 0.25 6.90 7000 6.40 0.004 1.81 

B 0.50 0.50 6.90 2500 6.40 0.004 1.81 

C 0.50 1.00 6.90 1100 6.40 0.004 1.81 

6 Gilboa Tirtza 60 A 0.00 0.25 7.15 7500 6.65 0.004 2.22 

B 0.50 0.50 7.15 3000 6.65 0.004 2.22 

C 0.50 1.00 7.15 1500 6.65 0.004 2.22 

7 
Roum- Yamune 115 1 1.00 3.00 7.50 850 7.00 0.02 2.33 
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8 Saria- Rashaia 115 1 1.00 1.00 7.25 850 6.75 0.007 2.12 

9 

 

Dead Sea Basin 100 1 0.25 4.00 - - 7.40 0.075 1.84 

2 0.50 4.50 - - 7.40 0.077 1.77 

3 0.25 5.00 - - 7.40 0.080 1.73 

10 Arava North 80 1 1.00 4.50 7.60 1000 7.10 0.01 2.5 

11 Mediterranean 1 - 1 1.00 - - - 7.50 0.055 2.02 

12 Mediterranean 2 - 1 1.00 - - - 6.50 0.024 2.21 

13 Mediterranean 3 

 
- 1 1.00 - - - 6.50 0.023 2.21 

14 Cyprus - 1 1.00 - - - 8.00 0.294 2.21 

15 Central Israel - 1 1.00 - - - 5.5 0.0018 2.21 

 

 טקטוני המורחב לאתר.-פרמטרים לענפי העץ הלוגי שהשתתפו בקביעת המודל הסיסמו -1טבלה 

 

 ללא תגובת אתר)חוף דור(  CVSספקטרום תגובה ספציפי לסביבת מתקן האיור הבא מציג השוואה של 

הספקטרום  .1 מ"מ לשנה לעומת הספקטרום בסלע מסימוכין 0.75עבור קצב תזוזה משוקלל בכרמל של 

ההפרש בין הספקטרום בסלע עבור קצב  בסלע. Vs=750m/sעבור  לחמישים שנה 2%תברות של בהס

בתחום  8%-ל 4%נע בין  1מ"מ לשנה לבין הספקטרום בסלע מסימוכין  0.75תזוזה משוקלל בכרמל של 

שניות. ניתן לראות את הספקטרום בסלע ששימש לחישוב תגובת האתר  2.0עד  0זמני המחזור של 

 16-17באיורים  LPPמ' למתקן  10מ' ובתחום שבין עומק מים  10לעומק מים  CVSין שבבתחום 

 '.בבנספח )בהתאמה( 

 

 
 Vs=750m/s עבור לחמישים שנה 2%הסתברות של בללא תגובת אתר  CVSספקטרום תגובה ספציפי לסביבת מתקן  –  4איור 

 .1מסימוכין  בסלע"מ לשנה לעומת הספקטרום מ 0.75של בכרמל הספקטרום מוצג עבור קצב תזוזה משוקלל  בסלע.
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Section VsBedrock (m/s) PGA (g) Sa1 (g) 

W.D. 10m to CVS 2,000 0.132 0.111 

LPP to W.D. 10m 1,600 0.139 0.113 

 

 Class( ללא תגובת אתר עבור קרקע Sa1שנייה ) 1.0( ותאוצה בזמן מחזור של PGAערכי תאוצת קרקע מקסימלית ) – 2 טבלה

A  לחמישים שנה. 2%בהסתברות של 

 

 

לעומק מים  CVSהימי בתחום שבין מתקן מציג השוואה של ספקטרום התגובה הסופי במקטע  5איור 

עם  1מ"מ לשנה בכרמל לעומת הספקטרום לתכנון מסימוכין  0.75עם קצב תזוזה משוקלל של  מ' 10

 מ"מ לשנה בכרמל.  0.50קצב תזוזה משוקלל של 

 

מ' עם קצב תזוזה  10 עד לעומק מים CVSהשוואה של ספקטרום התגובה הסופי במקטע הימי בתחום שבין מתקן  –  5איור 

 מ"מ לשנה בכרמל. 0.50עם קצב תזוזה משוקלל של  1מ"מ לשנה בכרמל לעומת הספקטרום לתכנון מסימוכין  0.75משוקלל של 

 

מ' לבין  10פקטרום התגובה הסופי במקטע הימי בתחום שבין עומק מים מציג השוואה של ס 6איור 

LPP  עם  1מ"מ לשנה בכרמל לעומת הספקטרום לתכנון מסימוכין  0.75עם קצב תזוזה משוקלל של

 מ"מ לשנה בכרמל.  0.50קצב תזוזה משוקלל של 
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עם קצב תזוזה משוקלל  LPP-מ' ל 10 עד במקטע הימי בתחום שבין עומק מים השוואה של ספקטרום התגובה הסופי –  6איור 

 מ"מ לשנה בכרמל. 0.50עם קצב תזוזה משוקלל של  1מ"מ לשנה בכרמל לעומת הספקטרום לתכנון מסימוכין  0.75של 

 

בזמני מחזור (, PGAשניות ) 0בזמן מחזור של  לאחר תגובת אתרהטבלה הבאה מסכמת את התאוצה 

ועבור  1שהוצג בסימוכין  ( עבור הספקטרום לתכנוןD1Sשניות ) 1.0 ובזמן מחזור של( DSS) קצרים

 בהתאם לדרישות המכון הגיאולוגי. ספקטרום התגובה

 

  מקטע

Equivalent 

slip rate in 

the Carmel 

fault 

(mm/y) 

PGA(g) (g)DSS (g)D1S 

 CVSבין 

לעומק מים 

 מ'10

ספקטרום 

 לתכנון

דו"ח ב

ין שבסימוכ

1 

0.50 0.31 0.78 0.22 

ספקטרום 

 תגובה

לאחר 

 הערות

המכון 

 הגיאולוגי

0.75 0.34 0.90 0.29 
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בין עומק 

מ' 10מים 

 LPPלמתקן 

ספקטרום 

לתכנון 

דו"ח ב

שבסימוכין 

1 

0.50 0.26 0.63 0.48 

ספקטרום 

תגובה 

לאחר 

 הערות

המכון 

 הגיאולוגי

0.75 0.26 0.63 0.44 

 

שניות  1.0 ובזמן מחזור של( DSS) בזמני מחזור קצרים(, PGAשניות ) 0בזמן מחזור של  תגובת אתרלאחר התאוצה  - 3טבלה 

(D1Sעבור הספקטרום לתכנון )  ספקטרום התגובה בהתאם לדרישות המכון הגיאולוגי.ועבור  1שהוצג בסימוכין 

 

 גלישת מדרון

. על המפה מסומנת Katz, 2015לבקשת המכון הגיאולוגי מצורפת מפת הגלישות התת ימיות של 

 אשר ממנה לכיוון מזרח )אל קו החוף( מתוכנן מקטע הצנרת הימי. LPPהפלטפורמה הימית 

 

 
)בכוכב צהוב( אשר ממנה לכיוון מזרח  LPPעם סימון הפלטפורמה הימית  Katz, 2015מפת הגלישות התת ימיות של  – 1 איור

 )אל קו החוף( מתוכנן מקטע הצנרת הימי.
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 םסיכו

וספקטרומי התגובה הגברה התאוצה הבסיסית )ספקטרום התגובה ב"סלע"(, החישבנו מחדש את  .א

ות של המכון בהתאם להערות המפורט מהאסדה הימית לחוף דור לאורך תוואי הצינורלתכנון 

חישובים אלו התבססו גם על מידע . ('אנספח הגיאולוגי )עיקרי הדברים במסמך זה ופירוט ב

 1בסימוכין סיסמי שמאז שהוצאו ההנחיות לתכנון  הפרויקטמסר עם התקדמות גיאוטכני חדש שנ

 .(ג'נספח ראה ) בחוף דור 2017ועל סקר גיאופיסי שבוצע באוגוסט 

התאוצה הספקטראלית עבור זמן מחזור  -  DSS נועל תכנון הצינור לרעידת אדמה הי הערך המשפיע .ב

 DSSיש להגדיל את הערך  קרה הקיצוני ביותרבמ מתוך החישובים לעיל מתקבל כישניות.  .20של 

  .1בסימוכין  שנקבעהתכנוני ביחס לערך  15%-כבבספקטרום התגובה 

נמצא כי הצינור המתוכנן, יכול לעמוד בעומסים  -בבדיקה שנערכה מול מתכנני הצינור ביוסטון  .ג

 .המוגדלים עם מקדם בטחון נאות

 

 

 
 בכבוד רב,

         
 עמוס שירן   
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 ,שחר סולר לכבוד: 
 המשרד להגנת הסביבה

 

 

 ,2תנ"ס ימי עבור  סייסמיים וגיאולוגיים םהנדון: חוות דעת המכון הגיאולוגי להערכת סיכוני

 דור לחוף ימית מפלטפורמה ימי קונדנסט

 

 שלום רב,

 

 עבור םלסקר הערכת סיכונים סייסמיים וגיאולוגיי דעת המכון הגיאולוגימצורפת בזאת חוות 

הערכה הסיכונים בוצעה על ידי  .דור לחוף LPP ימית מפלטפורמה ימי קונדנסט, 2 ימי ס"תנ

 עמוס שירן בע"מ.

 

 הגברות וספקטרום תגובהתאוצות קרקע, 

 ומודל תת הקרקע גיאולוגיה .1

 :לפרק זה הערות

; מטר 150 בעומק מסומן יהודה חבורת גג 14 באיור: החוף בקו יהודה חבורת גג -

 אחד ערך אין מדוע. מטר 140 בעומק A2 A3 במודלים; מטר 165 בעומק  A1במודל

 ?שבחוף לאתר מדויק

(. מקרא ראה) קשה גירי חול יחידת גג של במובן" כורכר" גג את אדום בקו מציג 14 איור -

 750 של גזירה גלי מהירות עם A1, A2, A3 במודלים  KURKAR נקראת זו סלע יחידת

 calcareous יחידה לאותה קוראים B1, B2, B3, C1, C2, LPP, D2 במודלים אבל. ש/מ

sandstone צריכים זו יחידה של בתכונות השינויים. ש/מ 250 של גזירה גלי מהירות עם 

 . להיבדק

 הגירית היחידה את רואים LPP מתקן בקרבת הסיסמי החתך את שמציג 20 באיור -

 SEISMIC נקראת היא זה באיור. חזקות סיסמיות החזרות עם ברורה בצורה הקשה
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UNIT B, KURKAR .הכורכרית היחידה את מזהים 21 שבאיור במהירויות בפרופיל 

 . ויותר ש/מ 400 ל שמגיעה גזירה גלי מהירות עם מטר 90-110 של עומקים בטווח הזו

 ,B1, B2, B3, C1, C2 המודלים בכול, עצמו ח"מהדו הלקוחים, הללו הנתונים למרות -

LPP, D2 הסיסמית המהירות וגרדיאנט קשה גירית שכבה של לקיומה עדות שום אין 

 המקבילה הינה הנראה שככל CALCAREOUS SAND המכונה היחידה. הדרגתי הוא

 עבור אחרות במילים. ש/מ 250 של גזירה גלי מהירות עם אלו במודלים מופיעה כורכר של

 פני בין שנמצאת קשה שכבה של לקיומה ביטוי אין( החוף מקו חוץ) הצינור תוואי רוב

 מחזור בזמני משמעותית להגברה לגרום עלולה זו יחידה. שבעומק הקשה למצע השטח

 .העמוק הרפלקטור שיוצר מאלה יותר קצרים

 קשה מצע ידי על שנוצרת חריגה להגברה מצוינת דוגמא הוא הכרמל חוףהערה כללית:  -

 באזור אתר הגברת זה ח"בדו החישובים פי על. מטרים מאות עד עשרות של בעומק

 ממזרח משתנה ההגברה תדר. סלע לאתר ביחס 5 פי ואפילו 3 לפי להגיע עלולה שנחקר

 בחשבון להביא נדרש התכנון בזמן יש לכך ובהתאם הקשה המצע עומק לפי למערב

 הנתונים בין מדוקדקת התאמה זו ח"בדו שחסר מה. רחב תדרים בספקטרום הגברה

 ההגברה מידת את לשנות שיכולים ההגברה חושבה םפיה שעל למודלים הגיאולוגיים

 שכבה של לקיומה לב לשים יש, בפרט. המתוכנן הצינור של השונים בחלקים שלה והתדר

 בקצה מטר 1000-1500 וכ החוף בקו מטר 150 כ) בעומק הקשה המצע בין( כורכר) קשה

 ולא שיתכן נוסף הגברה פיק לייצר צפויה זו קשה ששכבה מפני, השטח לפני(, היבשת מדף

 .כהלכה חושב

 

 :בנושא והשלמות לתיקונים דרישה

 ביניים ולאתרי,  LPP לאתר, דור בחוף לאתר כלומר, אתר לכל מדויק אחד מודל נדרש. 1

 ניתן, תחנה לכל תחושב ספציפית אתר והגברת יושג הנדרש המידע שכל לאחר רק. בדרך

 ערכי עם משחקים שבהם יאורטייםת מודלים. שונים מסוגים ודאות אי שיקולי להעלות

 . 413 י"ת דרישות פי על מסוים קרקע תת למודל תחליף אינם הפרמטרים

 או/ו קידוח פי על יהודה חבורת עומק על ספציפי מידע לאסוף יש דור שבחוף המתקן עבור. 2

 יהודה חבורת של גזירה גלי מהירות לגבי. בסביבתו ולא באתר שנעשו גיאופיסיות מדידות על

 לאתר ספציפי מידע יש אם אך, בארץ רבים במקומות מצוי ערך שזה, ש/מ 2000 להניח ניתן

 . לציינו כדאי
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 אינטרנט אתר ראה) זסלבסקי בקבוצת שנערכו בסקרים. הקשה הכורכר שכבת לגבי ל"כנ. 3

 קשה כורכר לסלע אביב בתל. קשה כורכר סלע עבור שונים ערכים ישנם( גיאופיסי מכון של

 מה היא הרלבנטית השאלה.  ש/מ 750 כרמל בחוף ואילו ש/מ 1120 של גזירה גלי מהירות

 מדידות על שמבוסס מודל דרוש קודם שנאמר כפי.  כאן שנחקר המסוים באתר קורה

 עד באתר לקדוח לא מחליטים אם גם. סמוך ממקום מידע על ולא לאתר וספציפיות מדויקות

 הכורכר יחידת לגבי, יהודה לחבורת בנוגע סיותגיאופי מדידות על ולהסתמך יהודה לחבורת

 מאזור מסקנות להסיק ולא באתר מקידוח( ועומק גזירה גלי מהירות) מידע להוציא יש הקשה

 .     סמוך

-SB1 בקידוחי CPT מדידות מתוך גזירה גלי מהירות חישוב בדבר ההנחות את שוב לבדוק. 4

P SB1-P2 .300-450) הקשה הגירית היחידה עבור המהירויות בפרופיל שמתקבלים הערכים 

 יתכנו, תיאורטית, אמנם(. ש/מ 750) החוף באזור שנלקחו מהערכים משמעותית נמוכים( ש/מ

 לוודא נא. בדיקה ודורש חשוד זה אבל, מערבה החוף מקו הדרגתיים פציאליים שינויים

? CPT נתוני מתוך חישוב זה האם. 21 איור של המהירויות פרופיל מבוסס מה על ולהסביר

 אין אם? ביבשה שנעשה למה זהה הים בקרקעית CPT מ גזירה גלי מהירות של חישוב האם

 . עצמו מהקידוח סיסמית מהירות נתוני להמציא יש, משכנעות תשובות

 עבור,  21 איור של המהירויות פרופיל על( והסבר הבהרה לאחר) סומכים אם, מקרה בכל. 5

 בטווח הקשות ליחידות ש/מ 400 מ תפחת שלא גזירה גלי מהירות לקחת יש, LPP ב המודל

 שמופיע כפי ש/מ 250 ולא( האיור שמראה כפי) מטר 90-110 וכן מטר 30-50 העומקים

 יראה הקרקע תת שמודל יתכן לא: להבהיר חשוב.  B1, B2, B3, C1, C2, LPP, D2 במודלים

 והנתונים הקידוח נתוני את נוגד זה; באמצע קשה יחידה ללא הדרגתי מהירות גרדיאנט

 . עצמו ח"בדו שמופיעים הסיסמיים

 יהיה אפשר, LLP ולמתקן החופי למתקן קרקע תת מודל לגבי ברורים נתונים שיהיו לאחר. 6

 מודל ולבנות 14-15 שבאיורים הגיאולוגיים החתכים פי על המתקנים בין ביניים ערכי לקחת

 . המתקנים שני שבין לאזור קרקע תת

 למבנים הרלוונטיים המחזור זמני את האפשר במידת לציין בעתיד מתבקש התסקיר עורך. 7

 .התסקיר נעשה עבורם

 התסקיר עורך  - האתר תגובת חישוב לצורך שימוש נעשה בהן האקסלרוגרמות לגבי. 8

 ואיזו הרישום נקלט המוקד מן מרחק באיזו, המגניטודה מהי רעידה כל עבור לציין מתבקש

 .באתר לספקטרום שיתאים בכדי פקטרוםלס בוצעה התאמה
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 שנלקח הקרקע מודל של כפונקציה, השונים באתרים להגברה שונות עקומות מציג הסוקר. 9

 הוא, זאת עם יחד. השונים לפרמטרים שבוצעה הרגישות אנליזת את זה באופן ומציג, בחשבון

 התכנון ספקטרום חישוב לצורך שימוש בה נעשה אשר הסופית ההגברה עקומת את מציג אינו

 .לאתר

 תכונות המקורות הסייסמיים .2

כאשר  ,למר שירן בעבר כי ההערות המופיעות בפרק זה כבר נשלחו כבר בהתחלה חשוב לציין

ת ההפקה ובצינור הקונדנסט היבשתי. מן הראוי היה שמר שירן העוסקים באסד דוחותנבדקו 

  יקח הערות אלו לתשומת ליבו ויתקנם.

ו"ח: קצבי התנועה על ההעתקים השונים  המופיעים בבסיס המודל מקורות המופעים בד .א

הינם קצבים בהערכת חסר. קצב התנועה שנלקח בחשבון עבור מקטעי ים מלח מדרום 

 עדכנייםמ"מ בשנה. אולם, מחקרים  4.5הינו  כרמל-לאזור החיבור עם העתק הגלבע

(Sadeh et al., 2012 )ים המלח מדרום  וי על העתקשמדדו את קצב התנועה העכשו

 -מ קצב גדול מ"מ בשנה, ובכל מקרה 5 -של כ תנועה מצביעים על קצב זה חיבורלאזור 

 מ"מ בשנה. 4.5

מ"מ בשנה.  3קצב התנועה שנלקח בחשבון במודל שהוצג עבור מקטע כנרת מזרח הינו 

קצב התנועה העכשווי על הראה ש (Hamiel et al., 2016עדכני שפורסם ו ) אולם מחקר

 .מ"מ בשנה 4.1ע זה הינו מקט

מ"מ בשנה, כאשר רוב  0.1-1נלקחו במודל משקולות עבור קצבים בין  עבור העתק הכרמל

(. אולם, מחקרים 95%מ"מ בשנה ) 0.5 -המשקל ניתן לקצבים הקטנים או שווים ל

(, הן מתחום Sadeh et al., 2012; Palano et al., 2013עדכניים הן מתחום הגיאודזיה )

( מצביעים על Dembo et al., 2016( והן מתחום הגיאופיסיקה )2002גיה )גליק, הגיאולו

מ"מ לשנה. קצב זה תואם את מגמת הירידה  0.5-1.3 -קצב תנועה על העתק הכרמל של כ

כרמל. לפיכך, ישנה -בקצב התנועה על העתק ים המלח באזור המפגש עם העתק הגלבע

גם מחקר נוסף שמצויין  ס המודל שהוצג.בבסי הערכת חסר של התנועה על העתק הכרמל

( Sadeh et al., 2012( השתמש שוב בנתונים שפרסמנו )Palano et al., 2013בדו"ח )

מ"מ בשנה על ההעתק הכרמל, ולא כפי  1והראה שוב כי ישנה תנועה אופקית של כ 

 שמצויין בטעות בדוח.
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ק"מ  200ם קיימים עד מקורות נוספים: הדו"ח מציין כי יש להכליל מקורות סייסמיי .ב

ק"מ כאשר משוואות הניחות  200נשאלת השאלה מדוע נלקחו מקורות רק עד מהאתר. 

 ק"מ. 300הן עד מרחק של 

מכסה את הסכנה מהעתק שייצר  Mediterranean1יש להסביר אם הפוליגון  21בעמוד  .ג

(. אם לא, Elias et al., Geology, 2007מול חופי לבנון ) 551בשנת  7.5רעידה במגניטודה 

 נא להביאו בחשבון.

 ואור ים– כרמל, הקרובים שההעתקים הוסבר, התסקיר עורך עם שקוימה בשיחה .ד

 הרעידות כל מרוכזות אליהם אשר, צרים סייסמוגניים כאזורים מאופיינים, עקיבא

 עם סייסמוגניים אזורים האתר בקרבת מאופיינים לא. בסביבתם המתרחשות

 בזמני במיוחד, באתר הסייסמית הסכנה את להוריד עלול אשר דבר", רקע סייסמיות"

 אזורים הוספת של ההשפעה את לבדוק מתבקש התסקיר עורך. ארוכים חזרה

 .באתר המחושבת הסכנה על רקע כאזורי סייסמוגניים

 

 המתוכנן הצינור בתוואי מדרון לגלישות סכנה

 מדף גבי על בים עובר( דור וףלח LPP ימית מפלטפורמה ימי קונדנסט) המתוכנן הצינור תוואי

 בהערכת. מדרון גלישות להתפתחות הסכנה בתחום אינם אשר מתונים בשיפועים היבשת

 סכנה מהוות אינן מדרון שגלישות נקבע( 10 סעיף, 6.6 נספח) והגיאולוגים הסיסמיים הסיכונים

 . והיבשתי הימי בחלק הצינור בתוואי

 מפת רקע על האתר את לבחון מומלץ. ימיות תת ישותגל מפת של רקע על האתר מוצג, 41 באיור

 .באיור אותה להציג וכן Katz et al.  (2015) של יותר המפורטתהעדכנית ו ימיות התת הגלישות
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 דר' יריב חמיאל, ראש אגף סיכונים גיאולוגיים וגיאולוגיה הנדסית, המכון הגיאולוגי
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 הנדסת רעידות אדמה - בע"מ עמוס שירן

 

 תת הקרקע באתר .1

 גיאולוגיה לאורך התוואי .1.1

מערב על המדף היבשתי. בסביבת החוף מזוהות שכבות גיאולוגיות -תוואי הצינור בכיוון מזרח

קשות בסמוך לפני הקרקע אשר הולכות ומעמיקות ככל שהתוואי מתרחק מערבה לתוך הים. איור 

ואנו  INTECSEA, 2016האיור נלקח מהדו"ח של  .מתאר את החתך הגיאולוגי לאורך התוואי 1

 2פענוח החתך הסייסמי שבאיור על בסיס הוספנו בחתך את השכבות הגיאולוגיות העמוקות 

הוערך על בסיס סקר גיאופיסי של גג חבורת יהודה באזור החוף באדיבות הגיאולוג ג'וש שטייינברג. 

 '( כפי שנתבקשנו ע"י המכון הגיאולוגי עבור פרויקט זה.גגיאוטק )ראה נספח 

( בעובי של Unit Aיפוסי, מופיעה שכבת חרסית רכה עד קשה בפני קרקעית הים )בחתך הקרקע הט

מ' )הערכה גסה( השייכת  20 -מ'. מתחת לחרסית, שכבת קרקע קשה יותר בעובי של כ 10-30 -כ

ביחסים וצרורות ( ומכילה באופן לא הומוגני תערובות של חול חרסית, טין Unit Bלחבורת כורכר )

ת הכורכר שכבת חרסית קשה השייכת לתצורת יפו מגיל פליוקן. שכבה זו שונים. מתחת לחבור

, החתך הטיפוסי מעט מ'( 35-)עד עומק מים של כ מגיעה לעומק של מאות מטרים. בסמוך לחוף

 מ'. 10-20( מופיעה שכבת חול בעובי של Unit Aשכבת החרסית העליונה ) מעלשונה. 

 

 

עקרוני של שכבות הקרקע הרדוד והשכבות הגיאולוגיות העמוקות לאורך תוואי הצינור. למעט קצוות חתך – 1איור 

 מ'.   2-המקטע, רוב תוואי הצינור )בקוקו שחור( טמון בתעלה בעומק של כ
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דידות סייסמיות באדיבות מערב( ע"ב מ -ניתוח שכבות גיאולוגיות עמוקות לאורך תוואי הצינור )מזרח – 2איור 

 .LPPהגיאולוג ג'וש שטיינברג. בקווים אנכיים שחורים מיקום קו החוף ומתקן 

 

 

 גיאולוגיה בסביבה היבשתית .1.2

 413זה מוגדר בת"י אזור באזור החוף מופיעות שכבות סלע קשות בסמיכות יחסית לפני השטח. 

מתאר  4(. איור 3בבסיס )איור ה הגברות שתית חריגות לאור המצאות סלע בקשיחות גבוהבחשוד כ

 ואי הצינור. בחתך זה מופיעה שכבת קירטוןאת חתך הקרקע הרדוד בסביבת הקצה המזרחי של תו

 (. Michelson, 1970מ' ) 40-בעומק של כ

 

 

 

 (.2009התוואי ע"ג מפת הגברות שתית חריגות )המכון הגיאולוגי והמכון הגיאופיסי,  – 3איור 
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. מיקום החתך ביחס לתוואי הצינור Michelson (1970)מערב מתוך -חתך קרקע מזרחע"ג  CVSמתקן  – 4איור 

 .5מתואר במפה הגיאולוגית באיור 

 

 

 

 

 תוואי הצינור בחוף דור על גבי מפה גיאולוגית. – 5איור 
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  מידע גיאוטכני .1.3

 קידוחים יבשתיים .1.3.1

 

 (.CVSמיקום הקידוחים היבשתיים בסמוך לתוואי המקטע הימי )התוואי מסתיים במתקן  – 6איור 

 

 David Davidבוצע סקר גיאוטכני ע"י דוד דוד ) CVSבאזור היבשתי של התוואי בסביבת מתקן 

& Ishay David, 2005מ'. הקידוחים  10.5 -עומק של כ( שכלל קידוחים לאורך הקו עד ל

הנמצאים ממזרח וממערב למתקן K-26B  -ו K-20בסקר עבור סביבת הצינור הם  םהרלוונטיי

CVSמ'( ומתחתיה שכבת חול  2-. בקידוחים אלו נמצאה שכבת מילוי דקה בפני השטח )עד כ

 K-20וח בתחתית קידבדומה לקידוחים נוספים בסביבת הצינור )ומוצגים בהמשך(, וכורכר. 

 -היא חלק מרכס כורכר בכיוון צפון K-26מופיעה שכבת חרסית. שכבת הכורכר שנמצאה בקידוח 

  (.8)איור  Denekamp, 2014דרום כמתואר בסקר הגיאולוגי של 

 ,Roved Geologyבמסגרת סקר קרקע נרחב שבוצע לאחרונה ע"י דוד דוד הוכן דו"ח גיאולוגי )

(. חתך זה נותן הערכה נוספת להרכב השכבות 7טיפוסי לאזור החוף )איור ( בו הוצג חתך קרקע 2017

 באזור החוף ובסביבה הימית הרדודה.

 

בקו אדום, תוואי הצינור טמון מתחת  (.Roved Geology, 2017) חתך קידוחים בים בעומק רדוד ובחוף דור– 7איור 

 לפני השטח.
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סמוכים  K-26B-ו K-20.  קידוחים (Denekamp, 2014)מתוך  CVSמפה של הקידוחים בסביבת מתקן – 8איור 

 דרום.-. בקוקו שחור גבולות הרכס הכורכרי בכיוון צפון4לתוואי הצינור. בקו שחור חתך הקרקע שבאיור 

 

 

הסמוכים לתוואי  K-26B-ו K-20בקידוחים  ומפלס מי תהום SPTמערב של לוגים, ערכי -חתך מזרח– 9איור 

 (.David David & Ishay David, 2005הצינור )מתוך 
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מיקום הקידוח  .David David & Ishay David (2017a)מתוך הסקר של  DC-DG-06תיאור קידוח  – 1טבלה 

 .6באיור 
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מיקום הקידוח  .David David & Ishay David (2017a)מתוך הסקר של  DC-DG-07תיאור קידוח  – 2 טבלה

 .6באיור 

 

 



11 

 

 הנדסת רעידות אדמה - בע"מ עמוס שירן

 

 

 

מיקום הקידוח  .David David & Ishay David (2017a)מתוך הסקר של  DC-DG-08תיאור קידוח  – 3 טבלה

 .6באיור 
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באיורים הבאים מתוארים קידוחים נוספים בסביבה היבשתית. קידוחים אלו עמוקים ומאפשרים 

מ' שכבת חול.  8-מפני השטח ועד לעומק של כלהבין טוב יותר את תת הקרקע בחלק היבשתי. 

מ'. מתחת לחרסית אבן חול  15 -מ' עד לעומק של כ 2-7-מתחת לחול, שכבת חרסית בעובי של כ

מ' של חרסית(. מתחת  1.5מופיעה שכבה דקה בעובי  24-מ' )בעומק של כ 50 -ק של כגירית עד לעומ

  .     Michelson, 1970לאבן החול מופיעה שכבת חוואר/קירטון בדומה לחתך של 

 

 

 .6מיקום הקידוח באיור  .Intecsea (2009)מתוך  BH-6תיאור קידוח  – 4טבלה 
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 .6מיקום הקידוח באיור  .Intecsea (2010)מתוך  Dor1תיאור קידוח  – 5טבלה 
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 ימייםקידוחים  .1.3.2

 

. הסקר (David David & Ishay David, 2017bגיאוטכני ע"י דוד דוד )דוד בוצע סקר בעומק מים ר

(. מיקום הקידוחים באיור DC-DG-05קידוחים בים וקידוח קידוח אחד על החוף )קידוח  4כלל 

. נראה כי הרכב שכבות הקרקע דומה לחתך הקרקע באזור DC-DG-02מתואר קידוח  6בטבלה . 10

 היבשתי. 

 

 

 

 (.David David & Ishay David, 2017b) מפת קידוחים בים בעומק רדוד– 10איור 

 

 

 SB1-Pקידוח  אתמתאר  11מ'. איור  150-בוצעו קידוחי ניסיון לעומק של כ LPPבסביבת מתקן 

ובדיקות השדה שנעשו בו. תיאור השכבות הגיאוטכניות בקידוח זה כולל את כל השכבות שהוזכרו 

( בעובי Unit Aבפני קרקעית הים מופיעה שכבת חרסית רכה עד קשה )לעיל עבור החתך הטיפוסי. 

מ' השייכת לחבורת כורכר  20 -רסית, שכבת קרקע קשה יותר בעובי של כמ'. מתחת לח 30 -של כ

(Unit B ומכילה באופן לא הומוגני תערובות של חול חרסית, טין ) ביחסים שונים. מתחת וצרורות

לחבורת הכורכר שכבת חרסית קשה השייכת לתצורת יפו מגיל פליוקן. שכבה זו מופיעה עד לקצה 

 הקידוח.
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 .David David & Ishay David (2017b)מתוך הסקר של  DC-DG-02תיאור קידוח  – 6 טבלה
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 SB1-P (Fugro, 2014.)קידוח לוג – 11איור 
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 ומהירות מעבר גלי גזירה מידע גיאופיסי .1.4

 בחתך יבשתיומהירות מעבר גלי גזירה גיאופיסיקה   .1.4.1

'(. גלבקשת המכון הגיאולוגי, נערך סקר גיאופיסי ספציפי לתוואי הצינור במקטע זה )ראה נספח 

להערכת מהירות מעבר גלי הגזירה בקרקע,  MASWהסקר בוצע ע"י חברת גיאוטק וכלל מדידות 

 ומדידת רעש רקע להערכת חתך הקרקע והעומק לחבורת יהודה בסביבת החוף. 

 

 (.Geotec, 2017התוואי על רקע מפת המדידות בסקר הגיאופיסי של גיאוטק )– 12איור 

 

 

מהירות מעבר גלי הגזירה בכורכר  (.Geotec, 2017בסקר הגיאופיסי של גיאוטק ) MASW-Wמדידת  – 7 טבלה

מ' לשנייה  1400-עם מהירות מעבר גלי גזירה של כ מ' מפני השטח שכבת קירטון 50-מ' לשנייה. בעומק של כ 750

 (.4בטבלה  BH-6ולקידוח  4)שכבת הקירטון בהתאם לחתך הגיאולוגי באיור 
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 הנדסת רעידות אדמה - בע"מ עמוס שירן

 

 

עומק  מודלים חד מימדיים של הקרקע לאורך התוואי )באזור החוף( שכויילו ע"ב מדידות רעש רקע. – 8 טבלה

מ'  1200מ' מפני השטח שכבת קרקע עם מהירות של  55-169מ' מפני השטח. בעומק של  300-400לחבורת יהודה 

 לשנייה המתאימה לשכבת הקירטון בחתך הגיאולוגי.

 

באזור חוף דור בוצע סקר של המכון הגיאופיסי להערכת תגובת אתר בעזרת מדידת רעש רקע. בסקר 

ל תת הקרקע מקידוחים וחתכים גיאולוגיים, וכן על בסיס מדידות זה, על בסיס הידע הקיים ע

מופה השטח לאזורים בהם החתך הגיאולוגי פחות או יותר אחיד. איור  -גיאופיסיות של רעש רקע 

מתאר את תוואי הצינור ע"ג מפת האזורים של המכון הגיאופיסי ואת מודל חתך הקרקע באזור  13

 מ'. 165דל זה, מזוהה הסלע הקשה )חבורת יהודה( בעומק של (. במוZaslavsky, 2009הצינור )

 

המחלקת את הסביבה לאזורים   Zaslavsky (2009): תוואי הצינור באזור חוף דור ע"ג המפה של משמאל – 13איור 

המתאר את  ) Zaslavsky (2009עפ"י הניתוח של  2: מודל קרקע מס' מימיןבעלי מודלים שונים בתת הקרקע. 

 הקרקע מתחת לתוואי הצינור.
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 הנדסת רעידות אדמה - בע"מ עמוס שירן

 

 בחתך ימיומהירות מעבר גלי גזירה גיאופיסיקה  .1.4.2

חתך סייסמי ואינטרפטציה מתאר  14נעשו בדיקות גיאופיסיות. איור  LPPבנוסף, בסביבת מתקן 

. על קשיחות שכבות אלו, ניתן ללמוד מתוצאות מדידות SB1-Pבסביבת קידוח גיאוטכנית 

 (.15)איור  SB1- P2 -ו SB1-Pגיאופיסיות של מהירות מעבר גלי הגזירה בקידוחים  

 

 

 SB1-P (DOF Subsea Huston, 2015.)בסביבת קידוח חתך סייסמי ואינטרפטציה גיאוטכנית – 14איור 
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 הנדסת רעידות אדמה - בע"מ עמוס שירן

 

 

 -ו SB1-Pבקידוחים  CPTע"ב מדידות  LPPמ' במתקן  150של פרופיל מהירות מעבר גלי גזירה לעומק – 15איור 

SB1-P2 (Fugro, 2015.) 
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 הנדסת רעידות אדמה - בע"מ עמוס שירן

 

 חישוב יחס ההגברה באתר .2

 מקדם תגובת האתר בהתאם לתקן  .2.1

 

ההגברה  מימקד. לפי אזורים שונים לאורך תוואי הצינור סווגה הקרקע באתר 413 לת"יבהתאם 

 מוצגים בטבלה שלהלן.לחמישים שנה  2%הסתברות של עבור ע"פ התקן 

 

Pipeline Section Site Class Fa* Fv** 

LPP to 10m W.D. E 2.2 3.5 

10m W.D. to CVS C 1.2 1.7 

*Amplification factor for short periods     **Amplification factor for 1.0 sec period 

לחמישים שנה עבור אזורים שונים לאורך התוואי  2%בהסתברות של  413מקדמי הגברה לפי ת"י  – 9טבלה 

 ובהתאם לסיווג הקרקע באתר.

 

 ליניארית-מקדם תגובת האתר על בסיס אנליזה דינמית אי .2.2

 

 ,Schnabel et al) נעשה שימוש במודל מתמטי נומרילאורך הצינור לצורך חישוב תגובת האתר 

המודל הינו מודל חד ממדי של הקרקע מבוסס על המידע הגיאולוגי, הגיאוטכני והגיאופיסי  (.1972

אי הודאות בפרמטרים השונים של המודל נלקחה בחשבון ע"י שימוש שנאסף באתר ובסביבתו. 

ת עומס א רוגרמות המייצגות שנבחרו לתארהאקסל במודלים שונים כפי שיודגם להלן בתוצאות.

גרמות הותאמו כך שספקטרום התגובה שלהן ורהאקסל .10-11רעידת האדמה מתוארות בטבלאות 

(Ra,in מכסה את ספקטרום התגובה )תחתית ב. האקסלרוגרמות הופעלו כעומס רעידת אדמה בסלע

המודל. עבור כל אקסלרוגרמה חושבה האקסלרוגרמה המתקבלת בפני השטח וספקטרום התגובה 

( בהתאם לנוסחה Fרוגרמה חושב יחס ההגברה הספקטראלי )ו(. עבור כל אקסלRa,outשלה )

 הבאה: 

)(,

)(,
)(

TinRa

ToutRa
TF 

 

 ורוגרמה. יחסי ההגברה שחושבו עבור כל אקסל חמשתיחס ההגברה לאתר חושב כממוצע של 
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 הנדסת רעידות אדמה - בע"מ עמוס שירן

 

 Source LM Distance 

(km) 

PGA-

original 

(g) 

PGA-scaled 

for short 

period (g) 

PGA-scaled 

for long 

period (g) 

1 El Centro (1940) - El Centro, Imperial 

Valley EQ.  
6.9 12.2 0.34 0.13 0.07 

2 Yerba Buena Island (1989) - Santa Cruz 

MTNS, Loma Prieta EQ. 
6.9 65.5 0.07 0.13 0.10 

3 Taft (1952) - Kern County EQ. 7.2 36.2 0.19 0.12 0.24 

4 Petrolia (1992) – Cape Mendocino EQ. 
7.2 27.9 0.42 0.13 0.055 

5 Topanga (1994) – Northridge EQ. 6.4 23.8 0.33 0.13 0.08 

 

 .מ' 10לעומק מים של  CVSבתחום התוואי שבין מתקן  האתר תגובת לחישוב גרמותוראקסל - 10טבלה 

 

 

חמשת האקסלרוגרמות המותאמות בזמני מחזור קצרים וארוכים ביחס ממוצע מתואר  16איור ב

 .מ' 10לעומק מים של  CVSבתחום התוואי שבין מתקן  לספקטרום בסלע

 

בתחום  וארוכים ביחס לספקטרום בסלעממוצע חמשת האקסלרוגרמות המותאמות בזמני מחזור קצרים – 16איור 

 . PSHA (Vs=2000m/s). הספקטרום בסלע חושב בשיטת מ' 10לעומק מים של  CVSהתוואי שבין מתקן 
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 הנדסת רעידות אדמה - בע"מ עמוס שירן

 

 Source LM Distance 

(km) 

PGA-

original 

(g) 

PGA-scaled 

to short 

period (g) 

PGA-scaled 

to long 

period (g) 

1 El Centro (1940) - El Centro, Imperial 

Valley EQ.  
6.9 12.2 0.34 0.13 0.08 

2 Yerba Buena Island (1989) - Santa 

Cruz MTNS, Loma Prieta EQ. 
6.9 65.5 0.07 0.14 0.10 

3 Taft (1952) - Kern County EQ. 7.2 36.2 0.19 0.14 0.20 

4 Petrolia (1992) – Cape Mendocino EQ. 
7.2 27.9 0.42 0.15 0.08 

5 Topanga (1994) – Northridge EQ. 6.4 23.8 0.33 0.15 0.08 

 

מ' לפלטפורמה הימית  10בתחום התוואי שבין עומק מים של  האתר תגובת לחישוב גרמותוראקסל - 11טבלה 

LPP. 

 

 

ממוצע חמשת האקסלרוגרמות המותאמות בזמני מחזור קצרים וארוכים ביחס מתואר  17באיור 

 .LPPמ' לפלטפורמה הימית  10בתחום התוואי שבין עומק מים של לספקטרום בסלע 

 

 

בתחום ממוצע חמשת האקסלרוגרמות המותאמות בזמני מחזור קצרים וארוכים ביחס לספקטרום בסלע – 17איור 

 PSHAהספקטרום בסלע חושב בשיטת  .LPPמ' לפלטפורמה הימית  10התוואי שבין עומק מים של 

(Vs=1600m/s .) 

 

  



26 

 

 הנדסת רעידות אדמה - בע"מ עמוס שירן

 

ות. הרקע לכל מודל מתואר הבאאות בטבלים השונים לתיאור שכבות הקרקע באתר מוצגים המודל

 . 12בטבלה 

 

 

Model Pipeline Section Description 

A1 10m W.D. to CVS Model 2 in Zaslavsky, 2009 

HD1 10m W.D. to CVS Model HD1 in Geotec, 2017 ( 'גנספח  ) 

HD2 10m W.D. to CVS Model HD2 in Geotec, 2017 ( 'גנספח  ) 

HD3 10m W.D. to CVS Model HD3 in Geotec, 2017 ( 'גנספח  ) 

HD4 10m W.D. to CVS Model HD4 in Geotec, 2017 ( 'גנספח  ) 

DC-DG-02 10m W.D. to CVS Borehole DC-DG-02 

DC-DG-06 10m W.D. to CVS Borehole DC-DG-06 

B1 60m to 10m W.D. 25m W.D. (bedrock depth 150m) 

B2 60m to 10m W.D. 35m W.D. (bedrock depth 450m) 

B3 60m to 10m W.D. 15m W.D. (bedrock depth 150m, without clay layer) 

C1 60m to 10m W.D. 40m W.D. (bedrock depth 450m, 15m clay layer thick) 

C2 60m to 10m W.D. 60m W.D. (bedrock depth 1000m, 25m clay layer thick) 

D1 LPP to 60m W.D. LPP site- borehole SB1-P 

D2 LPP to 60m W.D. 65m W.D. (bedrock depth 1000m, 25m clay layer thick) 

 

 הרקע עבור המודלים ששימשו לחישוב תגובת האתר. – 12טבלה 

 

 

 

 

 .Zaslavsky, 2009בעבודתו של  2לאנליזה דינמית. מודל המבוסס על אזור  A1מודל  – 13טבלה 

 

 

Description Number z(m) dz(m) U.W(kN/M^3) Vsmax(m/s) Modulus & Damping curves

0.00

2.00 2.0 18.0 400

2.00

5.00 3.0 18.0 400

5.00

10.00 5.0 18.0 400

10.00

25.00 15.0 18.0 400

25.00

35.00 10.0 19.0 750

35.00

45.00 10.0 19.0 750

45.00

75.00 30.0 20.0 1000

75.00

115.00 40.0 20.0 1000

115.00

165.00 50.0 20.0 1000

165.00

- 23.0 2200
Dolomite 10 Rock (Idriss)

Kurkar

5

Rock (Idriss)

6

Chalk

7

Rock (Idriss)8

9

Alluvium

1

G-Sand (Seed & Idriss) - Average           

D-Sand (Seed & Idriss) - Average

2

3

4
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 הנדסת רעידות אדמה - בע"מ עמוס שירן

 

 

 .בסקר הגיאופיסי של גיאוטק HD1לאנליזה דינמית. מודל המבוסס על מודל קרקע  HD1מודל  – 14טבלה 

 

 בסקר הגיאופיסי של גיאוטק. HD2לאנליזה דינמית. מודל המבוסס על מודל קרקע  HD2מודל  – 15טבלה 

 

 

 בסקר הגיאופיסי של גיאוטק. HD3לאנליזה דינמית. מודל המבוסס על מודל קרקע  HD3מודל  – 16טבלה 

 

Description Number z(m) dz(m) U.W(kN/M^3) Vsmax(m/s) Modulus & Damping curves

1 0.00

2.00 2.0 18.0 600

2 2.00

5.00 3.0 18.0 600

3 5.00

11.00 6.0 18.0 600

4 11.00

15.00 4.0 17.0 460

5 15.00

23.00 8.0 17.0 460

6 23.00

38.00 15.0 18.0 550

7 38.00

61.00 23.0 18.0 550

8 61.00

211.00 150.0 20.0 1200

9 211.00

391.00 180.0 20.0 1200

10 391.00

- 22.0 1900
Half Space Rock (Idriss)

1

2

3

4

Rock (Idriss)

G-Sand (Seed & Idriss) - Upper Bound  

D-Sand (Seed & Idriss) - Lower Bound

Rock (Idriss)

Rock (Idriss)

Description Number z(m) dz(m) U.W(kN/M^3) Vsmax(m/s) Modulus & Damping curves

1 0.00

2.00 2.0 17.0 420

2 2.00

5.00 3.0 17.0 420

3 5.00

8.00 3.0 17.0 420

4 8.00

11.00 3.0 18.0 650

5 11.00

15.00 4.0 18.0 650

6 15.00

35.00 20.0 17.0 360

7 35.00

55.00 20.0 19.0 710

8 55.00

205.00 150.0 20.0 1200

9 205.00

405.00 200.0 20.0 1200

10 405.00

- 22.0 1900

5 Rock (Idriss)

Half Space Rock (Idriss)

4

3
G-Sand (Seed & Idriss) - Upper Bound  

D-Sand (Seed & Idriss) - Lower Bound

Rock (Idriss)

1
G-Sand (Seed & Idriss) - Upper Bound  

D-Sand (Seed & Idriss) - Lower Bound

2 Rock (Idriss)

Description Number z(m) dz(m) U.W(kN/M^3) Vsmax(m/s) Modulus & Damping curves

1 0.00

2.00 2.0 18.0 670

2 2.00

5.00 3.0 18.0 670

3 5.00

10.00 5.0 18.0 670

4 10.00

20.00 10.0 18.0 670

5 20.00

35.00 15.0 18.0 670

6 35.00

55.00 20.0 18.0 670

7 55.00

80.00 25.0 18.0 670

8 80.00

150.00 70.0 20.0 1300

9 150.00

300.00 150.0 20.0 1300

10 300.00

- 22.0 1900

2 Rock (Idriss)

Half Space Rock (Idriss)

1 Rock (Idriss)
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 הנדסת רעידות אדמה - בע"מ עמוס שירן

 

 

 בסקר הגיאופיסי של גיאוטק. HD4לאנליזה דינמית. מודל המבוסס על מודל קרקע  HD4מודל  – 17טבלה 

 

 .DC-DG-02לאנליזה דינמית. מודל המבוסס על קידוח  DC-DG-02מודל  – 18טבלה 

 

 

 

 .DC-DG-06לאנליזה דינמית. מודל המבוסס על קידוח  DC-DG-06מודל  – 19טבלה 

Description Number z(m) dz(m) U.W(kN/M^3) Vsmax(m/s) Modulus & Damping curves

1 0.00

2.00 2.0 18.0 650

2 2.00

5.00 3.0 18.0 650

3 5.00

15.00 10.0 18.0 650

4 15.00

45.00 30.0 18.0 650

5 45.00

84.00 39.0 18.0 650

6 84.00

119.00 35.0 19.0 850

7 119.00

169.00 50.0 19.0 850

8 169.00

249.00 80.0 20.0 1200

9 249.00

389.00 140.0 20.0 1200

10 389.00

- 22.0 1900

3 Rock (Idriss)

Half Space Rock (Idriss)

1 Rock (Idriss)

2 Rock (Idriss)

Description Number z(m) dz(m) U.W(kN/M^3) Vsmax(m/s) Modulus & Damping curves

1 0.00

2.00 2.0 18.0 250

2 2.00

5.00 3.0 18.0 300

3 5.00

12.00 7.0 18.0 350

4 12.00

15.00 3.0 16.0 250

5 15.00

45.00 30.0 18.0 600

6 45.00

100.00 55.0 18.0 600

7 100.00

150.00 50.0 20.0 1200

8 150.00

200.00 50.0 20.0 1200

9 200.00

300.00 100.0 20.0 1200

10 300.00

- 22.0 1900
Half Space Rock (Idriss)

Chalk Rock (Idriss)

Sand
G-Sand (Seed & Idriss) - Upper Bound  

D-Sand (Seed & Idriss) - Lower Bound

Kurkar

Clay
G-Clay (Sun et al)-PI=40-80                  

D-Clay Aveage (Sun et al)

Rock (Idriss)

Description Number z(m) dz(m) U.W(kN/M^3) Vsmax(m/s) Modulus & Damping curves

1 0.00

2.00 2.0 18.0 250

2 2.00

7.00 5.0 18.0 300

3 7.00

12.00 5.0 16.0 250

4 12.00

17.00 5.0 16.0 250

5 17.00

40.00 23.0 18.0 600

6 40.00

80.00 40.0 18.0 600

7 80.00

130.00 50.0 20.0 1200

8 130.00

200.00 70.0 20.0 1200

9 200.00

300.00 100.0 20.0 1200

10 300.00

- 22.0 1900

G-Sand (Seed & Idriss) - Upper Bound  

D-Sand (Seed & Idriss) - Lower Bound

G-Clay (Sun et al)-PI=40-80                  

D-Clay Aveage (Sun et al)

Rock (Idriss)

Rock (Idriss)

Rock (Idriss)

Sand

Clay

Kurkar

Chalk

Half Space



29 

 

 הנדסת רעידות אדמה - בע"מ עמוס שירן

 

 

 

 מ'. 25לאנליזה דינמית. עומק מים  B1מודל  – 20טבלה 

 

Description Number z(m) dz(m) U.W(kN/M^3) Vsmax(m/s) Modulus & Damping curves

0.00

1.00 1.0 18.0 180

1.00

2.00 1.0 18.0 200

2.00

6.00 4.0 18.0 230

6.00

10.00 4.0 18.0 250

10.00

15.00 5.0 15.0 120

15.00

20.00 5.0 15.0 120

20.00

25.00 5.0 18.9 250

25.00

30.00 5.0 18.9 250

30.00

35.00 5.0 18.9 250

35.00

40.00 5.0 18.9 250

40.00

50.00 10.0 19.0 225

50.00

60.00 10.0 19.0 225

60.00

75.00 15.0 19.0 230

75.00

90.00 15.0 19.0 240

90.00

110.00 20.0 19.0 260

110.00

130.00 20.0 19.0 280

130.00

150.00 20.0 19.0 300

150.00

- - 22.0 1600

7

8

6

Soft Clay

Sand

G-Clay (Sun et al)-PI=40-80                  

D-Clay Aveage (Sun et al)

G-Sand (Seed & Idriss) - Average           

D-Sand (Seed & Idriss) - Average

1

2

3

4

5

9

Half-Space 18 Rock (Idriss)

12

13

14

15

16

17

Clay
G-Clay (Sun et al)-PI=80+                    

D-Clay Lower Bound (Sun et al)

10

11

Kurkar Group- Unit B
G-Sand (Seed & Idriss) - Average           

D-Sand (Seed & Idriss) - Average
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 הנדסת רעידות אדמה - בע"מ עמוס שירן

 

 

 מ'. 35לאנליזה דינמית. עומק מים  B2מודל  – 21טבלה 

 

Description Number z(m) dz(m) U.W(kN/M^3) Vsmax(m/s) Modulus & Damping curves

0.00

1.00 1.0 18.0 180

1.00

2.00 1.0 18.0 200

2.00

6.00 4.0 18.0 230

6.00

10.00 4.0 18.0 250

10.00

15.00 5.0 15.0 120

15.00

20.00 5.0 15.0 120

20.00

25.00 5.0 18.9 250

25.00

30.00 5.0 18.9 250

30.00

35.00 5.0 18.9 250

35.00

40.00 5.0 18.9 250

40.00

65.00 25.0 19.0 225

65.00

100.00 35.0 19.0 275

100.00

150.00 50.0 19.0 300

150.00

200.00 50.0 19.0 300

200.00

250.00 50.0 19.0 300

250.00

350.00 100.0 19.0 350

350.00

450.00 100.0 19.0 450

450.00

- - 22.0 1600

Sand

1

G-Sand (Seed & Idriss) - Average           

D-Sand (Seed & Idriss) - Average

2

3

4

Soft Clay

5
G-Clay (Sun et al)-PI=40-80                  

D-Clay Aveage (Sun et al)
6

Kurkar Group- Unit B

7

G-Sand (Seed & Idriss) - Average           

D-Sand (Seed & Idriss) - Average

8

9

10

Half-Space 18 Rock (Idriss)

Clay

11

G-Clay (Sun et al)-PI=80+                    

D-Clay Lower Bound (Sun et al)

12

13

14

15

16

17
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 הנדסת רעידות אדמה - בע"מ עמוס שירן

 

 

 מ'. 15לאנליזה דינמית. עומק מים  B3מודל  – 22טבלה 

Description Number z(m) dz(m) U.W(kN/M^3) Vsmax(m/s) Modulus & Damping curves

0.00

1.00 1.0 18.0 180

1.00

2.00 1.0 18.0 200

2.00

6.00 4.0 18.0 230

6.00

10.00 4.0 18.0 250

10.00

15.00 5.0 18.0 280

15.00

20.00 5.0 18.0 300

20.00

25.00 5.0 18.9 250

25.00

30.00 5.0 18.9 250

30.00

35.00 5.0 18.9 250

35.00

40.00 5.0 18.9 250

40.00

50.00 10.0 19.0 225

50.00

60.00 10.0 19.0 225

60.00

75.00 15.0 19.0 230

75.00

90.00 15.0 19.0 240

90.00

110.00 20.0 19.0 260

110.00

130.00 20.0 19.0 280

130.00

150.00 20.0 19.0 300

150.00

- - 22.0 1600
Half-Space 18 Rock (Idriss)

1

2

3

4

Kurkar Group- Unit B

7

Sand
G-Sand (Seed & Idriss) - Average           

D-Sand (Seed & Idriss) - Average

Clay

11

G-Clay (Sun et al)-PI=80+                    

D-Clay Lower Bound (Sun et al)

12

13

15

16

17

5

6

G-Sand (Seed & Idriss) - Average           

D-Sand (Seed & Idriss) - Average

8

9

10

14
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 הנדסת רעידות אדמה - בע"מ עמוס שירן

 

 

 מ'. 40לאנליזה דינמית. עומק מים  C1מודל  – 23טבלה 

 

Description Number z(m) dz(m) U.W(kN/M^3) Vsmax(m/s) Modulus & Damping curves

0.00

1.00 1.0 15.0 50

1.00

2.00 1.0 15.0 70

2.00

5.00 3.0 15.0 90

5.00

8.00 3.0 15.0 110

8.00

11.00 3.0 15.0 130

11.00

15.00 4.0 15.0 150

15.00

20.00 5.0 18.9 250

20.00

25.00 5.0 18.9 250

25.00

30.00 5.0 18.9 250

30.00

35.00 5.0 18.9 250

35.00

40.00 5.0 19.0 250

40.00

50.00 10.0 19.0 280

50.00

100.00 50.0 19.0 300

100.00

150.00 50.0 19.0 380

150.00

200.00 50.0 19.0 450

200.00

300.00 100.0 19.0 550

300.00

450.00 150.0 19.0 600

450.00

- - 22.0 1600

10

4

Soft Clay
G-Clay (Sun et al)-PI=40-80                  

D-Clay Aveage (Sun et al)

Kurkar Group- Unit B
G-Sand (Seed & Idriss) - Average           

D-Sand (Seed & Idriss) - Average

1

2

3

5

6

7

8

9

Half-Space 18 Rock (Idriss)

12

13

14

15

16

17

Clay

11

G-Clay (Sun et al)-PI=80+                    

D-Clay Lower Bound (Sun et al)
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 הנדסת רעידות אדמה - בע"מ עמוס שירן

 

 

 מ'. 60לאנליזה דינמית. עומק מים  C2מודל  – 24טבלה 

Description Number z(m) dz(m) U.W(kN/M^3) Vsmax(m/s) Modulus & Damping curves

0.00

1.00 1.0 15.0 50

1.00

2.00 1.0 15.0 70

2.00

5.00 3.0 15.0 90

5.00

10.00 5.0 15.0 110

10.00

16.00 6.0 15.0 130

16.00

25.00 9.0 15.0 150

25.00

30.00 5.0 18.9 250

30.00

35.00 5.0 18.9 250

35.00

40.00 5.0 18.9 250

40.00

45.00 5.0 18.9 250

45.00

50.00 5.0 19.0 250

50.00

100.00 50.0 19.0 300

100.00

200.00 100.0 19.0 400

200.00

400.00 200.0 19.0 500

400.00

600.00 200.0 19.0 650

600.00

800.00 200.0 19.0 750

800.00

1000.00 200.0 19.0 800

1000.00

- - 22.0 1600

Soft Clay

1

G-Clay (Sun et al)-PI=40-80                  

D-Clay Aveage (Sun et al)

2

3

4

5

6

Kurkar Group- Unit B

7

G-Sand (Seed & Idriss) - Average           

D-Sand (Seed & Idriss) - Average

8

9

10

Half-Space 18 Rock (Idriss)

Clay

11

G-Clay (Sun et al)-PI=80+                    

D-Clay Lower Bound (Sun et al)

12

13

14

15

16

17
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 הנדסת רעידות אדמה - בע"מ עמוס שירן

 

 

 .LPPלאנליזה דינמית. אתר  D1מודל  – 25טבלה 

 

 

 

Description Number z(m) dz(m) U.W(kN/M^3) Vsmax(m/s) Modulus & Damping curves

0.00

5.00 5.0 15.0 50

5.00

10.00 5.0 15.0 70

10.00

15.00 5.0 15.0 90

15.00

20.00 5.0 15.0 110

20.00

25.00 5.0 16.2 130

25.00

30.00 5.0 16.2 150

30.00

31.00 1.0 18.1 250

31.00

36.00 5.0 18.9 250

36.00

41.00 5.0 18.9 250

41.00

46.00 5.0 18.9 250

46.00

52.00 6.0 18.9 250

52.00

53.00 1.0 17.8 225

53.00

55.00 2.0 17.8 230

55.00

60.00 5.0 16.4 240

60.00

70.00 10.0 16.4 260

70.00

80.00 10.0 16.4 280

80.00

90.00 10.0 16.4 300

90.00

91.00 1.0 18.5 350

91.00

96.00 5.0 18.5 350

96.00

97.00 1.0 19.0 300

97.00

110.00 13.0 19.0 320

110.00

120.00 10.0 19.0 335

120.00

130.00 10.0 19.0 350

130.00

150.00 20.0 19.0 380

150.00

300.00 150.0 19.0 560

300.00

500.00 200.0 19.0 600

500.00

700.00 200.0 19.0 700

700.00

1000.00 300.0 19.0 800

1000.00

1235.00 235.0 19.0 900

1235.00

1580.00 345.0 20.0 1000

1580.00

- - 22.0 1600

Soft Clay

1

G-Clay (Sun et al)-PI=40-80                  

D-Clay Aveage (Sun et al)

2

3

4

5

6

Kurkar Group- Unit B

7

G-Sand (Seed & Idriss) - Average           

D-Sand (Seed & Idriss) - Average

8

9

10

11

Clay

12

G-Clay (Sun et al)-PI=80+                    

D-Clay Lower Bound (Sun et al)

13

14

15

16

17

29

Clayey Sand

18
G-Sand (Seed & Idriss) - Average           

D-Sand (Seed & Idriss) - Average
19

Clay

20

G-Clay (Sun et al)-PI=80+                    

D-Clay Lower Bound (Sun et al)

21

22

23

24

25

26

27

28

Mesinean 30
G-Clay (Sun et al)-PI=80+                    

D-Clay Lower Bound (Sun et al)

Half-Space 31 Rock (Idriss)
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 הנדסת רעידות אדמה - בע"מ עמוס שירן

 

 

 מ'. 65לאנליזה דינמית. עומק מים  D2מודל  – 26טבלה 

 

 

 

  

Description Number z(m) dz(m) U.W(kN/M^3) Vsmax(m/s) Modulus & Damping curves

0.00

1.00 1.0 15.0 50

1.00

2.00 1.0 15.0 70

2.00

5.00 3.0 15.0 90

5.00

10.00 5.0 15.0 110

10.00

16.00 6.0 15.0 130

16.00

25.00 9.0 15.0 150

25.00

30.00 5.0 18.9 250

30.00

35.00 5.0 18.9 250

35.00

40.00 5.0 18.9 250

40.00

45.00 5.0 18.9 250

45.00

50.00 5.0 19.0 250

50.00

100.00 50.0 19.0 300

100.00

200.00 100.0 19.0 400

200.00

400.00 200.0 19.0 500

400.00

600.00 200.0 19.0 650

600.00

800.00 200.0 19.0 750

800.00

1000.00 200.0 19.0 800

1000.00

- - 22.0 1600

Soft Clay

1

G-Clay (Sun et al)-PI=40-80                  

D-Clay Aveage (Sun et al)

2

3

4

5

6

Kurkar Group- Unit B

7

G-Sand (Seed & Idriss) - Average           

D-Sand (Seed & Idriss) - Average

8

9

10

Half-Space 18 Rock (Idriss)

Clay

11

G-Clay (Sun et al)-PI=80+                    

D-Clay Lower Bound (Sun et al)

12

13

14

15

16

17
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 הנדסת רעידות אדמה - בע"מ עמוס שירן

 

כמו מ'.  10בקטע שבין חוף דור לעומק מים עבור המודלים תוצאות ההגברה באיור הבא, מוצגות 

 כן, מוצג ספקטרום ההגברה לתכנון בתחום תוואי זה.

 

 

מ'. בקו שחור  10שבין חוף דור לעומק מים עבור המודלים בקטע הגברה ספקטראלית של תגובת האתר  – 18איור 

 ספקטרום ההגברה לתכנון בתחום תוואי זה. עבה,

 

מ'. באזור זה קיימת  10-35מתאר את תוצאות ההגברה עבור חתכים שונים מעומק מים  19איור 

( בעובי משתנה. כמו כן, העומק Unit Aשכבת חול בפני קרקעית הים ותחתיה שכבת החרסית )

 מ'.   450מ' לבין  150בחתכים אלו נע בין  לבסיס המודל
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 הנדסת רעידות אדמה - בע"מ עמוס שירן

 

 
 מ'. 35מ' עד עומק מים  10חתכים שונים לאורך התוואי מעומק מים  הגברה ספקטראלית עבור - 19איור 

 

מ' חתך הקרקע רק עם חרסית בפני קרקעית הים וללא שכבת חול. עובי  35-60בעומק מים של 

החרסית והעומק לבסיס המודל משתנה בהתאם לעומק השכבות הגיאולוגיות לאורך הצינור. איור 

 מתאר את תוצאות ההגברה עבור חתכים אלו. 20

 

 
 מ'. 60מ' עד עומק מים  40חתכים שונים לאורך התוואי מעומק מים  בורהגברה ספקטראלית ע - 20איור 

 

 

. כפי שמתואר בחתך LPPמ' עד למתקן  60מתאר השוואה של חתכים באזור עומק מים  21איור 

, קיימת עלייה חדה בעומק השכבות הגיאולוגיות וכן שינוי בהרכב השכבות 1הגיאולוגי באיור 

 . LPPבאזור מתקן 

מתאר את השוואה של תוצאות ההגברה עבור רמות ריסון שונות בשכבת החרסית  22איור 

 הפליוקנית. נראה כי לריסון בשכבה זו השפעה רבה על תגובת האתר באזור זה. 
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 הנדסת רעידות אדמה - בע"מ עמוס שירן

 

 

 88ם בעומק מי LPPמ' עד מתקן  60חתכים שונים לאורך התוואי מעומק מים  הגברה ספקטראלית עבור - 21איור 

 מ'.

 

 

 
 

עם רמות ריסון שונות בשכבת החרסית התחתונה  LPPמודל קרקע במתקן  הגברה ספקטראלית עבור - 22איור 

 )השכבה הפליוקנית(.
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 הנדסת רעידות אדמה - בע"מ עמוס שירן

 

מ' לפלטפורמה הימית  10, מוצגות תוצאות ההגברה עבור המודלים בקטע שבין עומק מים 23באיור 

LPP ספקטרום ההגברה לתכנון בתחום תוואי זה.. כמו כן, מוצג 

 

מ' לפלטפורמה הימית  10עבור המודלים בקטע שבין עומק מים הגברה ספקטראלית של תגובת האתר  – 23איור 

LPP,ספקטרום ההגברה לתכנון בתחום תוואי זה. . בקו שחור עבה 
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ABSTRACT 
 

At the request of TMNG co. (Tahal Group) Geotec Engineering & Environmental 

Geophysics Ltd carried out a geophysical survey at the coast of Dor. The 

Geophysical measurements included: 

 Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW); 

 Ambient noise measurements. 

A new gas pipeline is planned to go through the coast of Dor and the 

purpose of this geophysical survey is to collect data for a preliminary geological 

& engineering investigations. The survey was carried out on August 20, 2017. 

Figure 1 shows Location of MASW lines and Seismic Measuring sites.  

The MASW measurements were conducted along two lines in a length of 

69 meters each. The East line is located on alluvial sediments and the West line 

on an outcrop of calcareous sandstones "kurkar". Rayleigh surface waves were 

measured allowing the calculation of shear wave velocities of the Vsv type 

(vertical polarization). 

The ambient noise measurements carried out at 4 locations to assess the 

1-D model in the coast of Dor. 

  

1.  MASW method 

  

1.1. Data acquisition 
 

The Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW) method is used to 

measure dispersion of surface wave velocities of Rayleigh & Love (separately), 

which enable the calculation of shear wave velocities vertical (SV) and horizontal 

(SH, horizontal polarization), respectively. 

In this survey Geotec used the analysis of Rayleigh waves (only) to 

calculate the vertical shear wave (Vsv) velocities. 

mailto:geotec@geotec.co.il
http://www.geotec.co.il/
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 The method is efficient to a depth of some 30 meters and is not affected by 

inverse seismic velocities (upper layer is characterizes by higher seismic velocity 

than the underlain layer).   

 

Measurement

 
 

Figure 1. Location of MASW lines and ambient noise measuring sites. 

 

Ambient noise measurement 

Sites 
MASW lines 

mailto:geotec@geotec.co.il
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The location map of the survey is shown in Fig. 1 including the two MASW lines 

and the ambient noise measurements. Table 1 shows the coordinates of the 

lines. Fig. 2 shows pictures taken at the sites of the seismic MASW lines at the 

Dor coast. 

To record surface waves (Rayleigh) we have used 24 vertical, 4.5 HZ 

geophones, with a distance of 3 meters apart. The seismic source was a sledge 

hammer of 10 kg mass hitting a metal plate, vertically. Every line was shot using 

two offsets: the first one at distance of 10 meters from the first geophone of the 

spread and the second one, at distance of 11.5 meters. Such methodology 

allows the increasing resolution of the method. In both MASW lines the offset 

shots were executed at the south.  

 

Table 1. Location of the MASW lines. 

Site name 
Israel TM Grid Elevation 

[m] a.s.l East North 

MASW_E start 192989.34 722922.03 2.55 

MASW_E centre 192986.9 722956.42 2.55 

MASW_E end 192984.79 722990.71 2.6 

MASW_W start 192858.57 722861.09 4.47 

MASW_W centre 192856.58 722895.49 4.62 

MASW_W end 192854.64 722929.98 4.72 

 

 

Seismic equipment: The recording system was 24-channel Seismograph 

Mod.16SG24-N, 24 Bit (Fig. 3) and 4.5Hz vertical Geophones (PASI, Italy). The 

seismic energy source was 10 kg. Sledge hammer. 
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Figure 2: MASW spread on Alluvium sediments, a view from south to north (a). 

 MASW spread on the calcareous sandstones "kurkar" outcrop, view from south 

to north (b). 

 

Field acquisition geometry & parameters: 

 Spread length – 1st to last geophone is 69 meters; 

 Geophone interval 3 meters (due to two offsets, actually is 1.5m); 

 Number of geophones (channels) – 24; 
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 Far offsets shots at 10 and 11.5 meters south of the nearest geophone; 

 Record length 1024 milliseconds; 

 Sample rate 1 millisecond; 

 Each record consists of 10 shots. 

 

 
 

Figure 3. The recording system (1) and the 4.5Hz vertical geophones used (2). 

 

 

1.2 Processing and results 

The processing of the seismic surface waves and shear wave conducted using 

the winMASW ver. 6.0 software of Eliosoft. The MASW processing is based on 

the inversion of Rayleigh waves. The calculation of vertical shear wave velocities 

from Rayleigh wave is done by different inversion for each offset shot and 

combined inversion for both offsets shots (10 and 11.5 meters) as so, the 

resolution is  significantly increased. The depth of interpreted seismic data is 30 

meters and more; and free of the inverse velocity problem.  In addition to the 

shear wave velocities from Rayleigh waves, the integrated processing enables 

the estimation of longitudinal wave velocity Vp, density, Poisson's ratio and other 

dynamic elastic modules (shear modulus, Young and Bulk). 

Data Processing included: 

 Applying of different filters to eliminate ambient noise. 
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 Spectrum analysis of surface waves records with generation of dispersion 

curves. 

 Picking of dispersion curves to extract dispersion curves of shear waves 

(Sv). 

 Using the inversion to calculate shear wave velocity model in accordance 

to the appropriate dispersion curves which fit the picking. 

Figures 4 and 5 shows the results of MASW Processing of Rayleigh wave 

on the two lines – one, on the alluvium sediments and the second one, along the 

calcareous sandstones "kurkar" ridge.  

 

Fig. 4: MASW data obtained at two lines at the Coast of DOR 

          Line 1 Row data of Rayleigh waves (a) and spectrum of Rayleigh waves (b) 

          Line 2 Row data of Rayleigh waves (c) and spectrum of Rayleigh waves (d) 

       (1a) Imaging Dispersion of basic mode  

       (1b) Imaging Dispersion of 3rd mode 

       (2) Dispersion curves which are input data to inversion of surface waves. 

       (3) The model best fit to dispersion curves. 
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a 

b 
Fig. 5:  

(a) Results from the MASW line  1 on the alluvial sediments. Integrated 

inversion for Rayleigh waves. 

(b) Results from the MASW line 2 on the kurkar. 

         The results shown on the upper left side are the dispersion curves 

along the line; on the lower left side the fittest model (blue line) along 

the inversion and on the right side are the shear wave velocity as a 

function of depth (related to the mid point of the MASW line).   
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The results obtained after processing and interpreting of the seismic data from 

the two MASW lines are shown in tables 2 and 3. 

 

 Table 2. Results of the MASW survey along the line MASW_E located in alluvial 

sediments, shear wave (V SV ) velocity of the Rayleigh mode (Best model)   

*) presumably, with respect to geological data 
 

Table 3. Results of the MASW survey along the line MASW_W located in the 
kurkar area, shear wave (Vsv) velocity of the Rayleigh mode  (Best 
model)  

 

*) presumably, with respect to geological data 

Poisson's 

Ratio 

Density 

calculated, 

g/cm 3  

V
p

, 

m/s 

V SV , 

m/s 

Depth 

range, 

m 

Geological 

Layer         

*)        

Point name 

      MASW_ E 

0.23 1.58 137 81 0 – 0.9 clay  

0.25 1.67 206 119 0.9 – 

2.7 

clay  

0.23 1.72 249 147 2.7 – 

5.2 

clay  

0.36 1.87 476 223 5.2-

18.0 

clay  

0.34 1.90 536 263 18.0-

20.1 

clay  

0.37 2.17 1628 739 More 

than 

20.1 

kurkar  

Point name Geological 

Layer 

*) 

Depth 

range, 

 m 

V SV , 

m/s 

V
p

, 

m/s 

Density 

calculated, 

g/cm 3  

Poisson's 

Ratio 

MASW_ W       

 soil 0 – 0.6 91 245 1.71  0.42 
 kurkar 0.6 – 

48.6 
751 1744 2.19  0.39 

 kurkar More 

than   
48.6 

1419 2364 2.26  0.22 

Vs 30    653    
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2.  Ambient noise measurements 

 

2.1. Data acquisition 

 

Ambient noise measurements are conducted using the CMG-6TD (Güralp 

Systems) seismometer. The CMG-6TD is an ultra-lightweight digital three-axis 

seismometer consisting of three sensors in a sealed case, which can measure 

the north/south, east/west and vertical components of ground motion 

simultaneously. Each sensor is sensitive to ground vibrations over a wide 

frequency range 0.033 – 50 Hertz. A built-in 24-bit digitizer converts ground 

movements to digital data at source with maximum fidelity. Accurate timing 

information can be taken from a GPS unit connected to the 6TD through a 

breakout box.  For seismometer configuration, real-time acquisition and 

monitoring Scream 4.5 software of Güralp Systems was applied.  

In order to estimate the 1-D subsurface model at the investigated area 

ambient noise measurements were carried at 4 stations. The locations of 

measurement points are shown in Figure 1. Coordinates of the measurement 

points are summarized in Table 4.   

 

Table 4. Measurement points locations. 

Site 
name 

Israel TM Grid Elevation 
[m] a.s.l East North 

HD1 192346 722092 1.31 

HD2 192426 722085 1.46 

HD3 192830 722128 2.54 

HD4 192509 722070 1.64 

 

 

Figure 6 displays examples of measurements at locations.  
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Figure 6. Photograph of the HD3 measuring site.  

 

2.2. Data processing 

 

The basic criteria is to choose the minimal time window. We have concluded that 

at sites with fundamental frequencies below of 1 Hz we should use a record of 

60 sec. To study the characteristics spectra of the ambient noise signals we 

compute Fourier spectra and spectral ratios. At sites with significant site effects, 

the spectral amplitudes of the two horizontal components will differ only within a 

certain limited frequency band, probably at the neighborhood of the resonance 
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frequency. At a site with no site effects, the amplitude spectra of the H and V 

components of the ground motions are of the same level throughout the 

spectrum.  

 

 

 

 

2.3. 1-D Analytical model 

 

Figure 7 displays average Fourier spectra for two horizontal and vertical 

components of ambient noise recorded and H/V average spectral ratios at all 

sites investigated. 

 It can be seen that at points 1, 2 and 4 the amplitudes of EW and NS 

horizontal components exceed the vertical one at the frequency of 0.8 Hz and in 

the frequency range 1.5-3.0 Hz indicating amplification of ground motion at these 

frequencies.  

Horizontal-to-vertical spectral ratios at these sites exhibit amplification about 2 at 

frequency 0.8 Hz and 2-3 in the frequency range 1.5-3.0 Hz. 

 

 At site 3 the amplitudes of EW and NS horizontal components exceed the 

vertical one at the frequency 1.2 Hz and in the frequency of 2.2 Hz indicating 

amplification of ground motion at these frequencies. 

 Horizontal-to-vertical spectral ratios at that site exhibit amplification about 2 at 

frequency 1.2 Hz and 2.5 in the frequency of 2.2 Hz. 
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Figure 7. (a) Average Fourier spectra of horizontal and vertical components 

from ambient recorded and (b) H/V average spectral ratios. 

 

Figure 7. Continuation 
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Figure 7. Continuation 
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H/V spectral ratio from ambient noise technique (Nakamura, 1989, 2000) is used 

to delineate the fundamental resonance frequency of the subsurface and its 

correspondent amplification. Also H/V spectral ratios are transfer function of 

local surface ground. 

Detailed comparison between the analytical transfer function, calculated by 

SHAKE (Schnabel et al., 1972) and experimental transfer function obtained by 

ambient noise measurements allows evaluating of S-wave velocity and sediment 

thickness for 1-D models of the subsurface. 

Table 5 presents the optimal 1-D model for all investigated sites. Density and 

damping in the different lithological units were chosen on the base of literature 

sources and from our experience.  

 

Table 5. 1-D subsurface models. 

Site 
name 

Layer 
Thickness 

m 
Vs               

m/sec 
Density   
gr/cm3 

Damping  
% 

HD1 

1 11 600 1.8 3 

2 12 460 1.7 3 

3 38 550 1.8 3 

4 330 1200 2 1 

Half-space 
 

1900 2.2   

HD2 

1 8 420 1.7 3 

2 7 650 1.8 3 

3 20 360 1.7 3 

4 20 710 1.9 2 

5 350 1200 2 1 

Half-space 
 

1900 2.2   

HD3 

1 80 670 1.8 3 

2 220 1300 2 1 

Half-space 
 

1900 2.2   

HD4 

1 84 650 1.8 3 

2 85 850 1.9 2 

3 220 1200 2 1 

Half-space 
 

1900 2.2   
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3.  Conclusion 

 
On 20 August 2017, Geotec Engineering and Environmental Geophysics LTD 

conducted a Geophysical survey at Leviathan Gas Pipe Line Site at the Coast of 

DOR on behalf of TMNG Member of TAHAL Group. The survey consisted of two 

methods for different goals: 

  MASW method to calculate the alluvium sediments and 

calcareous sandstones "kurkar" shear wave velocities; 

  Ambient noise measurements to assess 1-D model for all 4 

investigated sites. 

1. Results of the MASW lines data interpretation showed: 

 The shear wave velocity of alluvium sediments between 80 – 260 

m/sec. 

 The shear wave velocity at the kurkar outcrop down to a depth of 40 

– 50 meters varied between 750 - 800 m/sec. Deeper layer is 

characterized by the shear wave velocity of 1400 m/sec. 

 This survey show that surface wave penetration can reach as deep 

as 35 – 45 meters. 

2. Optimal 1-D model was calculated and shown in table 5 by comparison 

between the analytical transfer function, calculated by SHAKE (Schnabel et al., 

1972) and experimental transfer function obtained by ambient noise 

measurements. Two values of shear wave velocities were calculated: 

 1200 m/sec. at a depth range of 55 – 169 meters and a thickness of    

220 – 350 meters 

 1900 m/sec. at a depth range of 300 – 405 meters 

It is worthwhile to point out that we have no indicative way to conduct a 

stratigraphic correlation and to advice which geological formation is 

mapped. Nevertheless, the geophysical layering i.e. the 1D model 

interpreted in this survey is of high quality and most reliable. 
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 #2מי תנ"ס י

 

 6.7נספח 

 

 

 רום לטיפול בשפך יעקרונות תכנית ח



 

 שפךתכנית חירום לטיפול ב עקרונות

 

 

 רקע

 

תוכנית להתמודדות עם שפך שמן לים על פי מדיטרניאן י 'לחברת נובל אנרג

ההנחיות המפורטות בתכנית הלאומית למוכנות ותגובה לאירוע זיהום ים בשמן 

במהלך שנות  ,חברת נובל אנרג'י מדיטרניאן. של המשרד להגנת הסביבה(, ת"תלמ)

יכולות להתמודדות עם תרחישי חירום העלולים להתרחש  פיתחה ,פעילותה באזור

 . במהלך שלבי החיפוש וההפקה של גז טבעי

 

 

 מרכיבי מערך החירום 

 

תגובה מיידית וכולל מספר דרכי  מחייבהרוע של שפך שמן לים הינו תרחיש חירום יא

 :התמודדות

 

 צוות יעודי פנימי של החברה (1

רוע יהכשירה את עובדיה להיות חלק מצוות ניהול א מדיטרניאןי 'חברת נובל אנרג

מאומנים למתן תגובה מיידית בהתמודדות עם שפך שמן לים כולל העובדים . חירום

לקבל תוצאות  בכדיבמטרה לצמצם את השפעותיו ו רועיפריסת ציוד וניהול הא

בשלבי גי צוות החירום בשלבי ההכנה וכן תכנית החירום מנחה את נצי. מיטביות

 רוע החירום.יהתגובה והניהול של א

 

 רוע שפךיציוד להתמודדות עם א (2

מחזיקה בארץ במסגרתה פעילותה ציוד ייעודי להתמודדות  דיטרניאןאנרג'י מנובל 

בחיפה. ציוד זה עובר תחזוקה תקופתית  מאוחסןאשר  TIER 1רוע שפך ברמת יעם א

וכן נפרס בים במסגרת תרגילי החירום התקופתיים שהחברה מבצעת בהתאם 

מטר,  250לדרישות המשרד להגנת הסביבה. הציוד כולל בין היתר בום חוסם באורך 

 סופגנים, סקימר וחומר דיספרסנט.

 

 קבלנים מקומיים  (3

לצורך מתן שירותי , עם קבלן מקומיחוזה התקשרות  דיטרניאןמי 'חברת נובל אנרגל

הינו בעל יכולות  הקבלן הממוקם בנמל אשדוד. תגובה מיידית במקרים של שפך לים

. שעות 3והוא מחוייב לזמן תגובה של  (1TIER) יתרוע שפך ברמה המקומיתגובה לא

בתרגילי החירום המקיפים פעיל לוקח חלק  ןרת התקשרות זו, הקבלבמסג



מטרת תרגילים . בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה, שמבוצעים ע"י החברה

של שפך  םרועיילו הינה לבחון את יכולות החברה על קבלניה בהתמודדות עם אלה

 .שמן לים

 לאחזקת אפשרות בוחנת החברה הראשוני התגובה זמן את לצמצם מנת על, בנוסף
וזאת בנוסף  TIER 1 לאירוע מענה לתת שיותאם, חדרה בנמל ראשוני תגובה ציוד

 . לציוד העומד לרשות החברה כיום בחיפה ואשדוד

 

 קבלנים בינלאומיים (4

הנחשבות למובילות , התקשרות עם שתי חברות בינלאומיותחוזה לחברת נובל אנרג'י 

לחברות הללו יכולות  .בתחום הטיפול וההתמודדות עם שפך שמן בים, בעולם

יכולת הפעלה מיידית  לרבות,  TIER 3) -ו ( TIER2רועים בדרגות אזוריות  ילטיפול בא

ואספקת ציוד  של מומחים בינלאומיים בתחומים הרלוונטים לטיפול בשפך שמן בים

 . הקבלנים הללו זמינים ויופעלו בשעת הצורך. ייעודי לטיפול בארועים מסוג זה

 

 

  תרחישי שפך לים

 

בוצעה הרצה של מודלים מן האסדה כבסיס להערכת ההשלכות של אירועי שפך 

האומדים את פוטנציאל הפיזור של שפך בתנאים שונים. המודלים בהם נעשה שימוש 

 הם : 

  מודלOSCAR (Oil Spill Contingency and Response)  פותח על ידי מכון אשר

ובאזורים אחרים בעולם משמש בים הצפוני ו SINTEFהמחקר הימי הנורבגי 

 . לצורכי מעקב ומידול ארועי זיהום ים בהידרוקרבונים

  מודלMEDSLIK  שפותח ע"י המכון האוקיינוגרפי בקפריסין. מודל זה בעיקרו

 נבנה במיוחד לצורכי ולתנאי הים התיכון.

 

תנאי חורף ( 2, )(תנאי סערת חורף קיצונית1)התרחישים נבחנו בתנאי סביבה שונים: 

עונת מעבר כאשר מוקד ( 4) -מערביות ו-תנאי קיץ אופיני עם רוחות צפון( 3, )יניאופי

מן בכל אחד ממצבי הים נבחנו שני אירועי שפך  השפך בים זהה למיקום האסדה.

שפך מידי של כל הקונדנסט אירוע ראשון מדמה  :תחת הנחות מחמירותהאסדה, 

שפך מידי כל אירוע שני מדמה . (מ"ק 160-חביות )כ 1000 -כ, ג האסדה"שיאוחסן ע

 (. מ"ק 160חביות ) 1000-כ ,ג האסדה"של כמות הדיזל המאוחסנת ע

 

לים  המכמות הקונדנסט שנשפכ %50-כ, שעות 24לאחר בשני המודלים נמצא כי 

שעות  28( או MEDSLIK)לפי  שעות 18זמני ההגעה לחוף שהתקבלו נעים בין . תתאדה

הכמויות הגדולות ביותר  .כתלות בתרחיש ובתנאי הים, ועד מספר ימים (OSCAR)לפי 

 . המגיעות לחוף הם בתנאי קיץ עקב תנאי הים השקטים



 תוכנית החירום

 

הן תרחישי קיצון של שפך  לעילשל המודלים יודגש כי ההנחות בבסיס הממצאים 

. בפועל, תוכנית החירום שהוזכרו לעיל מלא מבלי כל התערבות של צוותי החירום

באה לתת מענה אמצעות צמצום מימדי השפך, הן בהיבט של הכמות המפעלית 

 המתפזרת בים והן בהיבט של התפזרות השפך במרחב הימי. 

 

ה של שני המודלים ותתוכנן לתת מענה תוכנית החירום תתבסס על תוצאות ההרצ

התוכנית תכלול  שעות(. 6 – 4לתרחיש קיצון תוך פרק זמן של מספר שעות בודדות )

גם מידע מפורט בהתייחס לכלי השייט שיקחו חלק בעבודות ההקמה, לרבות תרחיש 

 תאונה ימית בין כלי שייט. 

 

חלון ההזדמנויות להתמודדות עם השפך הוא , יםכפי שניתן לראות בתוצאות המודל

קיימת חשיבות גבוהה , בהתאם. לחוףשל האסדה קצר וזאת לאור הקרבה היחסית 

 . מהיר של אירוע והפעלה מהירה של צוותי החירום לזיהוי

 

יודגש כי . תגובה מהירה לאירוע תאפשר שימוש בדיספרסנטים לטיפול בשפך

פיזור השפך לשכבה אפשרי בזמני תגובה מהירים, עוד טרם השימוש בדיספרסנטים 

בחורף כאשר מתקיימים  בעיקר במהירות רבה יחסיתדבר העלול להתרחש  ,דקה

תוכנית החירום תכלול התייחסות פרטנית לשימוש . תנאים טורבולנטיים

בדיספרסנטים, אשר יבוצע בהתאם להנחיות המשרד ובכפוף למגבלות הנובעות מן 

-מטר, מרחק משמורה גדול מ 20-הקירבה לחוף ולשמורות ימיות )עומק מים גדול מ

 מייל(. 1

 

תבסס בעיקרה תם, התגובה לעשות שימוש בדיספרסנטי במקרים בהם לא ניתן יהיה

איסוף באמצעים מכאניים בים ובמקביל היערכות לטיפול בהגעת השפך לחוף.  על

עשה גם בהתאם למאפייני החוף שצפוי יערכות בחוף תיהה, בין יתר השיקולים

 להיפגע )תשתיות, סוג החוף ושימושיו וכד'(.

 

זמני התגובה לשעת חירום יהיו הקצרים ביותר בהתייחס לניתוח הסיכונים הנובעים 

 מפעילות הפקת הגז משדה לוויתן. 

 

העבודות יהיה עדכון התכנית לשעת חירום המפעלית כך שייקבעו תנאי לתחילת 

 במפורט זמני התגובה. 

 

צוות החירום יגיע מנמלים ממרחב תכנון חיפה, הקרובים ככל הניתן למיקום 

 הפעילות.



 

שנתיים תרגילים מחוייבת להמשיך ולבצע  דיטרניאןמי 'חברת נובל אנרג, לסיכום

בהיקף מלא כולל פריסת ציוד כנדרש ובהתאם להוראות , להתמודדות עם שפך בים

להוסיף ולהגדיל את היכולות והידע הנדרש  ממשיכהבנוסף נובל . ס"המשרד להגנ

לאפשר התמודדות עם שפך שמן בים בקרבת החוף   בכדי, לצוות ניהול מצבי החירום

בהתאם לאזורי הפגיעה שזוהו וזמני ההגעה הצפויים . באופן המיטבי והיעיל ביותר

רועי שפך ילהגיב לא, לחוף, החברה תוודא שביכולתה וביכולת הקבלנים שבשירותה

רוע שכזה יבים באופן המיטבי ובמטרה לצמצם את ההשפעה הפוטנציאלית של א

  הסביבה הימית והחופית.על 
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הצנרת משדה לוויתן סקר זה מסכם את הידע הקיים בהתייחס לאוכלוסיות הימיות באזור המוצע להקמת 

הסקר הוכן לבקשת המשרד להגנת הסביבה שלא . לחוף דור בתחום המים הטריטוריאליים של ישראל

סתפק בתוצאות הניטור שבוצע באזור. הסקר מתייחס רק לספרות בשפה העברית שכן הספרות ה

 עבור פרויקט פיתוח שדה לוויתן. CSAהמקצועית באנגלית נסקרה בדוחות שהוכנו ע"י 

 

ישנה חלוקה של מקטעי חוף וים ( 2011אגרנט ויהל )במסמך מקטעי ים וחופים של רשות הטבע והגנים 

נעשה שימוש במאגר המידע הנמצא . מקטעי הים סווגו לפי סוגי הקרקעית. לכל אורך חופי ישראל

י סוג, תחום המים הטריטוריאליים כולו חולק על פי המאפיינים הבתימטריים. ברשות הטבע והגנים

הפרק הרלוונטי למסמך . המקטעים מוספרו באותיות ובספרות מצפון לדרום. הקרקעית ושימושי השטח

רכסי "המקטע . בפרק זה ישנו תיאור של הים באזור הרלוונטי גם לחוף דור. ים כרמל: 6הנוכחי הוא פרק 

זור שמול חוף הא. מתייחס לים שממפרץ עתלית מצפון עד לנחל תנינים מדרום" כורכר ים כרמל דרומי

מול תל דור נצפו פרטים של בעלי " המערה"באתר הצלילה . דור מתאפיין בטבלאות גידוד במים הרדודים

נמצאת  2002שהוכרזה בשנת " הבונים-דור"שמורת הטבע ים . חיים המעידים על קיום שונית מפותחת

הנקודה העמוקה ביותר . ר"קמ 5.23מ ובשטח של "ק 3.15מ מהחוף והיא באורך של "ק 1.6במרחק של 

בים מול חופי דור . האי הקטן מול חופי דור גם הוא שמורת טבע מוכרזת. מטר 21בשמורה היא בעומק 

בסקר שערך . קיימת פעילות של צב ים החום המשתמש בחוף החולי להטלה וברצועה הימית למרעה

', מ 8–109עומקים של  מול חוף מעגן מיכאל וחוף הבונים בטווח 2009בית הספר למדעי הים בשנת 

בסקר זה נמצא עושר מינים רב בחברת החי . נמצא כי אין הבדלים משמעותיים בהרכבה של חברת החי

 -כ'. מ 30–60ובעומקים ' מ 20–60בעומקים ( אפיבנטוס)ובחברה העל קרקעית ( מיובנטוס)בקרקעית 

בכמה תחנות . ב זיפיותמהפרטים שנצפו בדגימת החי בקרקעית השתייכו למחלקת התולעים הר% 40

 . נצפו אורגניזמים נדירים כגון עכביש ים מגוון, בינוניות ועמוקות, מדידה

ועד לעומק ' מ 50משתרע ממערב לרכסי הכורכר התת ימיים מעומק של " מדף יבשת כרמל"המקטע 

במערבו של . הקרקעית במקטע זה טינית רכה ומורכבת מחרסיות(. תחילת מדרון היבשת' )מ 100

בסקר ויזואלי שנערך במדף '. מ 100 -ימי מקביל לקו החוף בעומק של כ-המדף מצוי רכס כורכר תת

, חבצלות, היבשת נמצא שבקרקעית הרכה מצויים בעלי חיים המתאימים לבית גידול זה כמו נוצות ים

שעליהן ( מיקומן המדויק לא נמסר)ברכס הכורכר נסקרו שלוש פסגות . שושנות וחי טחביים, קיפודי ים

בשטח רכס הכורכר המכוסה בסדימנט עבה אין . דגים ותולעים, נצפתה פאונה עשירה של ספוגים

 . התיישבות של יצורים ישיבים כמו ספוגים

' מ 1000עד ( תחילת המדרון הימי' )מ 100מתייחס לשטח הים בין העומקים " ים עמוק כרמל"המקטע 

בסקר ". גלישת דור"בערוצים רבים שהבולט בהם הוא  המדרון מתאפיין(. גבול המים הטריטוריאליים)

בעומק שבין . שנערך במקטע זה נמצאו שבתי הגידול של המדרון היבשתי מגוונים ומשתנים עם העומק

בחלק מהמקרים נראו . מטר נמצאה קרקעית רכה בעלת חורים רבים המצויים במקבצים 250-480

כמו כן נמצאו עדויות רבות על פני הקרקע . ת את החוריםככל הנראה של תולעים היוצרו, צינורות בולטים

החתך בבית גידול זה כלל . קווצי עור ותולעים, סרטנים, נצפו מגוון דגים. להרחפת סדימנט על ידי דגים

מטר  480-520בעומק שבין . מעבר בקניון שבעומקו נצפו בעלי חיים רבים וצפיפות גבוהה של דגים

בית הגידול דומה במאפייניו לבתי גידול . ייתכן שמדובר במרבצי קלציט, ניםנמצא קיר תלול עם סלעים לב

שבהם חיים חיידקים המנצלים ( Bacterial Matts)נצפו מרבדי חיידקים . שבהם יש נביעה של מתאן

בעומק . נצפו סרטנים ארוכי בטן רבים, בנוסף. מתאן כמקור אנרגיה ויוצרים תנאים כימיים לשקיעת סידן

צפיפות גבוהה של כתמים צהובים . מטר נצפתה קרקעית רכה עם הרבה תלוליות וחורים 520-740שבין 
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, לאורך החתך בבית גידול זה נצפו כמה מיני דגים. שלגביהם הועלתה השערה שמדובר במרבצי גפרית

 מטר התשתית היא של קרקעית טין רכה 800-918בעומק שבין . שני מיני סרטנים ארוכי בטן ונוצת ים

בבית גידול זה נצפו כמה מיני . המזכירים בצורתם תרכיזי מנגן, נצפו כתמים שחורים. עם תלוליות וחורים

 .    מלפפונים וכוכבי ים, דגים

 

האזורים (. 2015משרד התשתיות הלאומיות )לקוחה מתוך הסקר האסטרטגי הסביבתי  1מפה מספר 

 :מול חופי דור כוללים את הרצועות הבאות

קרקעיתו עשויה סדימנט ומאפייניו דומים לכל . מ מהחוף"ק 17 -במרחק המתחיל כ" בתיאל מצע רך: "01

אזור זה מרוחק מהחוף ואינו נמצא בתחום . אין יחודיות לאזור זה במקטע שמול חוף דור. אורך החוף

 .שבו עוסק המסמך הנוכחי

. אפייניו דומים לכל אורך החוףקרקעיתו עשויה סדימנט ומ. מהחוף 7-17במרחק " מדרון היבשת: "02

 .אין יחודיות לאזור זה במקטע שמול חוף דור

קרקעיתו עשויה , קטע זה תלול מאוד. מ מהחוף"ק 5.6-7במרחק " מטר 100-200מדף היבשת : "04

מלבד מקטע )אין יחודיות לאזור זה במקטע שמול חוף דור . סדימנט ומאפייניו דומים לכל אורך החוף

 (.להלן 19מספר 

קרקעיתו עשויה סדימנט ומאפייניו . מ מהחוף"ק 4.2-5.6במרחק " מטר 60-100מדף היבשת : "03

 (.להלן 19מלבד מקטע מספר )אין יחודיות לאזור זה במקטע שמול חוף דור . דומים לכל אורך החוף

ו קרקעיתו עשויה סדימנט ומאפייני. מ מהחוף"ק 1.1-4.2במרחק " מטר דרום 30-60מדף היבשת : "06

 34,35מלבד מקטעים מספר )אין יחודיות לאזור זה במקטע שמול חוף דור . דומים לכל אורך החוף

 (.להלן

קרקעיתו עשויה סדימנט ומאפייניו . מ מהחוף"ק 0.8-1.1במרחק " מטר דרום 10-30מדף היבשת : "08

ר זה במקטע אין יחודיות לאזו. הוא מאופין בהתחדשות תכסית מהירה מאוד. דומים לכל אורך החוף

 (.להלן 34מלבד מקטע מספר )שמול חוף דור 

קרקעיתו עשויה חול סדימנט ומאפייניו דומים לכל אורך . מ מהחוף"ק 0-0.8במרחק " חוף חולי: "05

אזור זה מאופיין במינים ייחודיים אולם לא מצוינת . הוא מאופין בהתחדשות תכסית מהירה מאוד. החוף

 (.להלן 43מלבד מקטע מספר )יחודיות לאזור זה במקטע שמול חוף דור 

קרקעיתו סלעית . זהו מקטע שזוהה מתוך תצפית. מ מהחוף"ק 5 -במרחק כ" מטר 100נחשולים : "19

אין נתונים בספרות המצביעים על באזור זה יתכן בית גידול ייחודי למצע קשה אך . ר"קמ 6.5 -ושטחו כ

 .קיומה של אוכלוסייה כזו במקטע זה

. זהו מקטע שזוהה מתוך ניתוח בתימטרי. מ מהחוף"ק 1.5 -במרחק כ" מטר 30מעגן מיכאל : "34

באזור זה יתכן בית גידול ייחודי למצע קשה אך אין נתונים . ר"קמ 2.5 -קרקעיתו סלעית ושטחו כ

 .ה של אוכלוסייה כזו במקטע זהבספרות המצביעים על קיומ

המקטע . זהו מקטע שזוהה מתוך ניתוח בתימטרי. מ מהחוף"ק 2 -במרחק כ" מטר 30חוף הכרמל : "35

. ר ורק חלק קטן ממנו מצוי מול חופי דור"קמ 25 -קרקעיתו סלעית ושטחו כ. צר וארוך ונמצא במקביל

ים בספרות המצביעים על קיומה של אוכלוסיה באזור זה יתכן בית גידול ייחודי למצע קשה אך אין נתונ

 .כזו במקטע זה

האיים . והם מהווים למעשה קטעי יבשה בתוך הים, באזור החולי, הנמצאים סמוך מאוד לחוף" איים: "43

 . מהווים שמורת טבע מוכרזת
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 חלוקת החוף והים למקטעים בעלי מאפיינים דומים: 1' מפה מס

 (2015, הסביבתימתוך הסקר האסטרטגי ) 
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נערך סקר מקיף באזור מתחם דור ובאזור (, 2013ברנע וצדוק ' )ח 37א "במסמך שהוכן עבור תמ

במפה נמצא מול חופי  1מתחם . מראה את נקודות הדיגום במסגרת הסקר 2מפה מספר . חבצלת השרון

-10תחנות בעומקים  10במהלכו נדגמו ( אינפאונה)במסגרת הסקר נעשה דיגום חי בתוך המצע . דור

פרוקי  15, מהם תולעים רב זיפיות 25, טקסונים שונים 67נצפו (. חזרות בכל תחנה 3)מטרים  100

נמצא שינוי בהרכב . הטקסונים משתייכים לקבוצות שונות 11צורבים ויתר  5, רכיכות 11, רגליים

החי על המצע . מטר 50-60מגוון המינים הגדול ביותר היה בעומקים . האוכלוסיה עם העליה בעומק

גרירת הרשת במתחם דור נעשתה . נדגם בסקר זה בעזרת גרירת רשת וצילומי וידאו( אפיפאונה)

מניתוח צילומי . מטר 100, 90, 80, 70, 60צילומי הוידאו נעשו בעומקים . מטר 80 -ו 60בעומקים של 

תולעים רב , ם של נוצת יםנמצאו מספר פרטי. הוידאו נמצא שהקרקעית באזור ענייה בבעלי חיים

באזור . פרט אחד של שושנת ים ופרט אחד של אלמוג רך, כוכבי ים, פתחי מחילות של תולעים, זיפניות

נתוני גרירת הרשת תמכו בממצאי . נראו סימנים רבים של גרירת רשתות דיג וכן פסולת מסוגים שונים

מספר פרטים של סרטן ארוך , למין אחד בנוסף נמצאו ברשתות מספר צדפות שהשתייכו. צילומי הוידאו

במהלך . לא נלכדו דגים במהלך גרירת הרשתות. קיפודי ים ומסרקניות, חלזונות חשופים, נחשוני ים, בטן

באזור מכמורת , לעומת זאת. הסקר לא דווח על נוכחות של מצע קשה באזור שנסקר מול חופי דור

מטרים  800 -עם אוכלוסיה אופיינית במרחק של כנמצאה באותו סקר קרקעית של מצע קשה ( 2תמונה )

 30 -באזור החוף הצפוני של מכמורת נמצאה פתחה ברכס הכורכר ונוצר מסדרון צר רוחב של כ. מהחוף

מסקנת החוקרים . נעשתה סריקה מקיפה לאורך הפתחה. מחוף' מ 830מקו החוף ועד למרחק של ' מ

אנתרופגנית מתמשכת לחי והצומח הימי באזור כולו א כולו היא שקיימת הפרעה "בהתייחס לסקר התמ

 . שעשויה להיפסק עם בניית מתקנים ימיים שיביאו לאיסור כניסה של ספינות מכמורת לאזור

 

חלקה . נעשתה עבודה רבה יחסית על טבלאות הגידוד שבאזור חוף דור הנמצאות באזור הרדוד

האזור הליטורלי לאורך הים התיכון  במאמר מפורט על(. 2014, סטמבלר)מתוארת בספר הוד הים 

יש (. Fishelson, 2000) ורך חופי הים התיכוןאל מתאר לב פישלזון את החי והצומח באזור הרדוד

בהתייחס ס המאמר נעשו בשנות השבעים של המאה הקודמת. בסלהדגיש כי התצפיות עליהן מת

 6-8עד לעומק של  ממינים שונים נמצא כיסוי עבה של אצותלטבלאות הגידוד העשויות אבן כורכר, 

נצפו הכרית  בחלק התחתון של אזורוצדפות.  נצפו בלוטי ים רביםסלעי החשוף ה באזורמטרים. 

חלקו ב , כאשרנמצא מגוון רב יותר של בעלי חייםרית כבחלק המוצף של אזור ה .וחלזונות שבלולים

נמצאו  שבין סלעי הכורכר הטבולים בסדקים ., שבלולים וסרטניםנמצאו בעיקר צדפות מוק יותרהע

 , סרטניםחיים נוחה למגוון של תולעיםימנטים בתוך הסדקים מאפשר סביבת סדהמצע . שושנות ים

בחלקו  ובלוטי ים. בחלקו האמצעי של אזור הכרית נמצא מגוון בעלי חיים הכוללים צדפות. וחלזונות

רכיכות השולטים הם המינים נמצאו מינים פולשים רבים שמקורם בים סוף. של אזור הכרית הרדוד 

מגוון ים מקום מחסה לומביאים לנוכחות של שברי סלעים המהו תהליכי השחיקה של אזור זה וסרטנים.

חי טחביים,  . צמודים לחלקם התחתון של סלעי הכורכר ניתן למצוא מגוון שלסרטניםרחב של מיני 

דול יהאזורים החשופים של הסלעים מכוסים באצות מסוגים שונים היוצרות מצע ג .שושנות יםו ספוגים

מחילות ב .וסרטנים זעירים קיפודי ים, ובהם ספוגים, חי טחביים, שושנות ים בעלי חיים אחריםמגוון ל

  מינים של חלזונות, מלפפוני ים ותולעים.מגוון וסדקים ניתן למצוא 
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כוללת מרכיבים רבים שרובם אינם , מנהל המכון לחקר ימים ואגמיםתכנית הניטור הלאומית אותה 

החלקים שעשויים להיות רלונטיים הם מיפוי סביבתי של מימי החופין מנתוני . רלוונטיים למסמך זה

מתבצע החל מ )על קרקע רכה ( דגים וחסרי חוליות)פאונה -לוויינים וניטור המגוון הביולוגי של מאקרו

אכזיב )בעיקר בצפון הארץ , תכנית הניטור התבצע סקר ראשוני של שוניות סלעיותבמסגרת (. 2014

במסגרת הניטור נעשתה עבודה רבה יחסית על טבלאות הגידוד שבאזור חוף הבונים הנמצאות (. וחיפה

בהתייחס  .הנתונים הגלמיים של הניטור הלאומי נשמרים במרכז המידע הימי הלאומי. באזור הרדוד

. תחנת הדיגום הקרובה ביותר לחוף דור נמצאת מול שפך נחל תנינים(, אינפאונה)וך מצע לניטור חי ת

ממצאי הניטור שנערך מראים כי תחנה זו הינה ממוצעת מבחינת מספר המינים וכמות הפרטים 

 (.2015תכנית הניטור הלאומית )בהשוואה לשאר תחנות הדיגום לאורך החוף 
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 (2013לרמן )תחומי הסקר ובתי גידול באזור דור ומכמורת : 2' מפה מס
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למתקני טיפול בגז טבעי ' ח 37א "סיכום סקר ביולוגי שנערך עבור תמ. 2013, ברנע אורית וצדוק רמי
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Mediterranean seashore: the Red-Mediterranean Seas communities of species. Ital. J. 

Zool. 67:393-415 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CSA Ocean Sciences Inc. 9 literature review 

 



 

 

 #2מי תנ"ס י

 

 6.9נספח 

 

 

 מפות ושרטוטים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 תוכן העניינים  – 6.9נספח 

 

 תוואי  הצנרת על רקע מפה בתימטרית2.1 רשיםת : 

 2.1 תרשיםA ח'37: תרשים סביבה על רקע תצ"א ויעודיי קרקע מתמ"א 

 2# צנרת - אדמירלית מפה רקע על סביבה תרשים : 2.2תרשים 

 2.2תרשיםA : 2# צנרת -אופייני  חתך רוחב 

 5# ו 3# צנרת - אדמירלית מפה רקע על סביבה תרשים : 2.3תרשים 

 2.3תרשיםA : 5# ו 3# צנרת - חתך רוחב 

 2.3תרשיםB : 5# ו 3# צנרת - מרחק מתשתיות קיימות 

 החוף ועד האסדה לכיוון לוויתן משדה ימיות תת צנרת מערכות סכמת : 2.4תרשים 

 2.11 תרשיםA2:  #2צנרת  -פרט הגשר המוצע בעת חציית כבל תקשורת 

 2.11 תרשיםB : חתך הטמנה של הצנרת 

 ההפקה אסדת באזור מגופיםו גז אספקת צנרת סכמת:  2.15תרשים 

  2.18תרשיםB :של התעלה ע"פ סוג הקרקעסכמטיים כים חת 

  2.23תרשיםB : 5#-# ו3צנרת  –כבל תקשורת מיקום ופרט חציית 

 חופי ועבודה התארגנות אתר: 2.25 תרשים 

 3.2  תרשיםA מיקום חתכי סקירת וידיאו ביחס למצע קשה פוטנציאלי ולתוואי הצנרת : 

 התוואי בקרבת תהום מי פגיעות ואזורי מליחים מי קידוחי  :3.15 תרשים 

 4/ב/34 א"תמ רקע על הצנרת תוואי :3.16 תרשים 

 



 על רקע מפה בתימטרית: תוואי  הצנרת 2.1 רשיםת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 ח'37: תרשים סביבה על רקע תצ"א ויעודיי קרקע מתמ"א 2.1A תרשים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 



 

 2# צנרת - אדמירלית מפה רקע על סביבה תרשים : 2.2תרשים
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 2# צנרת - חתך רוחב : 2.2Aתרשים

 

 

  





 5# ו 3# צנרת - אדמירלית מפה רקע על סביבה תרשים : 2.3תרשים

  



  

 

 

 

 



 5# ו 3# צנרת - חתך רוחב : 2.3Aתרשים

 5# ו 3# צנרת - מרחק מתשתיות קיימות : 2.3Bתרשים
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 לוויתן משדה ימיות תת צנרת מערכות סכמת : 2.4תרשים

 החוף ועד האסדה לכיוון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEGEND

FLYING LEADS

UTA

SUBSEA TREE

INFIELD UMBILICAL

RIGID JUMPER

MAIN UMBILICAL

18" AND 20" GATHERING LINE

PLET

6-SLOT MANIFOLD

14" INFIELD FLOWLINE

PRODUCTION

PLATFORM

NOTES:

LEVIATHAN PRODUCTION PLATFORM

ISO SUBSEA SYSTEM LAYOUT

LPP-SS-NEM-SYS-DWG-0005
1

N.T.S.

1=1

R. Acree 02/25/16

R.Pyron 12/14/16

J. Babin 12/14/16

0 RAc ISSUED FOR USE 12/14/16 RLP JRA JLB

1 RAc ISSUED FOR USE 02/17/17 RLP JRA JLB

SUBSEA EQUIPMENT INFORMATION

ITEM QTY. DESCRIPTION

MASTER CONTROL STATION1 1

HYDRAULIC POWER UNIT2 1

TOPSIDES UMBILICAL TERMINATION ASSEMBLY3 2

MAIN UMBILICAL4 2

UMBILICAL TERMINATION ASSEMBLY

5 5

18" PRODUCTION LINE TIE-IN SPOOL

6 14

PLATFORM

PLATFORM

PLATFORM

AIC

AIC

AIC

32" DOMESTIC SALES & 6" CONDENSATE SKID

7

4

GATHERING - PRODUCTION - 18-in

8

1

INFIELD FLOWLINE - 14-IN

9

2

PLET  - FLOWLINE 14-in

10

4

SSIV MANIFOLD

11

1

AIC

FIC

FIC

FIC

FIC

JUMPER - 8-in (TREE to PLET)

12

8

JUMPER - 16-in (GATHERING TO MANIFOLD)

13

2

14

2

15

4

AIC

AIC

AIC25

26

27

28

16

3

17

MANIFOLD - 6 SLOT AIC

SUBSEA TREE

HYDRAULIC FLYING LEAD

DRILLING

AIC

18

19

1

20

ELECTRICAL FLYING LEAD

21

4

22

16

41 AIC

23

24

1. DISTANCES SHOWN ARE HORIZONTAL LENGTHS THAT DO NOT ACCOUNT FOR WATER DEPTH.

2. WD = APPROX. WATER DEPTH

3. AIC = ANCILLARY INSTALLATION CONTRACTOR

4. FIC = FLOWLINE INSTALLATION CONTRACTOR

INSTALLATION

CONTRACTOR

INFIELD UMBILICAL AIC

SUBSEA DISTRIBUTION ASSEMBLY1 AIC

6" MEG LINE TIE-IN SPOOL2 AIC

GATHERING - PRODUCTION - 20-IN1 FIC

DOMESTIC SALES - 32-IN1 FIC

PLET - MEG LINE

6" MEG LINE

SDA
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HADERA

TEL-AVIV
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-
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A

32" DOMESTIC SALES

6" CONDENSATE LINE

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

6

CONDENSATE LINE - 6-IN

FIC

8

32" PIPELINE TIE-IN SPOOL1 AIC

6" CONDENSATE LINE TIE-IN SPOOL1 AIC

16

16

16

16

17

19

19

19

19

19

19

22

21

PLET - PRODUCTION MANIFOLD3 FIC

23

23

23

23

JUMPER - 14-in (FLOWLINE to MANIFOLD)4 AIC

24

24

24

25

26

27

27

27

27

MEG LINE - 6-in2 FIC

19

29

28 29

28 29

28 29

28 29

WD = 86m

LEV-4

WD = 1623m

LEV-7

WD = 1629m

LEV-3

WD = 1674m

LEV-5

WD = 1710m

MANIFOLD

WD = 1662m

30 OPTICAL FLYING LEAD AIC

FLEXIBLE FLYING LEAD

8

11 AIC31

8

28 29 30

6

6

31

31

31

28

29

31

31

32

COMMUNICATION DISTRIBUTION UNITS2 AIC32

19

24

33

SSIV UMBILICAL1 AIC33



 #2צנרת  -פרט הגשר המוצע בעת חציית כבל תקשורת  :2.11A2 תרשים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROPOSED PIPELINE

ELEVATION VIEW

SCALE: N.T.S.

MUDLINE

PLAN VIEW

SCALE: N.T.S.

SUPPORT STRUCTURE

(BY OTHERS)

1. COORDINATES BASED ON MAP PROJECTION UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (ZONE

36N), GRID UNITS IN METERS, GEODATIC DATUM: WGS-84, ELLIPSOID: WGS-84.

2. THE COORDINATES OF THE CROSSING POINT SHOWN IN THE TABLE ARE FOR

INFORMATION ONLY AND ARE BASED ON THE BEST AVAILABLE DATA. ACTUAL CROSSING

COORDINATES SHALL BE DETERMINED ON SITE BY THE INSTALLATION CONTRACTOR.

3. MATTRESS QUANTITIES ARE SUFFICIENT TO COVER LAY CORRIDOR +2M ON EACH SIDE.

4. ALL SUPPORT STRUCTURES AND MATTRESSES SHALL BE INSTALLED IN ACCORDANCE

WITH COMPANY SPECIFICATIONS. MATTRESSES SHOULD BE PLACED END-TO-END

ALLOWING FOR NO GAPS BETWEEN ADJACENT MATTRESSES.

5. SEPARATION MATTRESSES SHALL BE 8' x 20' x 9" WITH ANTI-ABRASION COATING ON BOTH

SIDES. SEPARATION MATTRESSES SHALL NOT BE PLACED OVER CABLES.

6. SUPPORT STRUCTURES WILL BE PROVIDED AS TWO TYPES

I - SUPPORT HEIGHT 1.0M

II - SUPPORT HEIGHT 0.5M

7. A MINIMUM CLEARANCE GAP OF 0.15M SHALL BE MAINTAINED BETWEEN THE BOTTOM OF

FLOWLINE AND TOP OF PROTECTIVE CONCRETE SEPARATION MATTRESS.

8. SPECIFIED MATTRESS AND STRUCTURAL SUPPORT QUANTITIES DO NOT INCLUDE

SPARES.

9. SUPPORT LOAD IS PRELIMINARY AND SUBJECT TO CHANGE.

10. SEPARATION MATTRESSES AND SUPPORT STRUCTURES SHALL BE INSTALLED WITH A

LONGITUDINAL AND LATERAL TOLERANCE OF ±0.50M.

PROPOSED PIPELINE

EXISTING PIPELINE/CABLE/UMBILICAL

(SEE TABLE)

TO PLATFORM
FROM INFIELD
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SUPPORT STRUCTURE

(BY OTHERS)
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DATE July 2, 2017 

TO DJ Blockhus (EXP), Ryan Drodge (Noble), Enrique Banda (Noble) 

FROM John R. Brand, Ph.D. (INTECSEA) 

COPY  

PROJECT 408024-00284 Leviathan Geotechnical Support 

SUBJECT Leviathan Shore Approach: Soil Conditions to 1m Below Trench depth at 35m WD 

DOC NO 408024-00284-SS-MEM-003 

PROJECT DESCRIPTION 

Noble Energy Mediterranean, Ltd. (NEM) is planning the development of the Leviathan field with an 

infield gas gathering system tied back to a production platform on the shelf and subsequently a shallow 

water pipeline to shore on the northern cost of Israel. The shallow water pipeline will run from the LPP to 

the land-end of the DPC shore crossing. The length of the pipeline is approximately 10.5km and ranges in 

water depth from ~-86m at the LPP to a land elevation of ~+3m at the land end of the Direct Pipe 

Crossing (DPC). The location of the pipeline route is shown in Figure 1.  

The shallow water pipeline is intended to be trenched and covered for a portion of the route between the 

LPP and the DPC. The trenched section is anticipated to be from the seaward exit of the DPC, in ~10m 

water depth to 60m water depth. Cover requirements for the trenched pipeline are not finalized at this 

time. 

INTRODUCTION 

NEM requested INTECSEA to perform an evaluation of seabed and shallow soil conditions to below 1m 

trench depth at 35m water depth along the shore approach of the Leviathan export pipelines. This is in 

response to the following environmental request: 

“Provide a lithologic section (from seabed surface to 1m below bottom of dredging) to 

show that there are no hard-bottom rocks under the sand, specifically at approx. 35m 

water depth where MEWR survey shows suspected kurkar ridges.” 

In response, INTECSEA reviewed all available and provided data and interpretations, including prior 

reports, to provide an assessment of the conditions of interest and a response to the environmental 

request.  



   

Memorandum 

 

480824-00284-S-MEM-003-SOIL CONDITIONS AT 35M WD-REV 0.DOC July 2, 2017 

PURPOSE 

This memo provides an assessment of seabed and shallow subsurface soil conditions to a depth of1 m 

below trench depth at the 35m water depth along the proposed Leviathan export pipeline shore approach 

route.  

Figures for this memo are found in the Figures section after the body of the text. 

AVAILABLE DATA 

The area of the Leviathan shallow water pipeline is in a similar location as a prior unused option for the 

Tamar project pipeline. Therefore, there are a number of geophysical and geotechnical surveys in the 

pipeline route corridor conducted for not only Leviathan but also for Tamar. All data was reviewed and 

considered in the assessment in terms of relevance and application to the assessment of trenching along 

the proposed shallow water route.  

TRENCHING CRITERIA 

The following project engineering criteria were considered when assessing trenching of the shallow water 

pipeline. 

 Target depth of trench = 3m (2.5m +0.5m) 

 The pipeline centerline is considered fixed, unless conditions dictate otherwise. 

 Trenched section will be from seaward exit of the DPC to 60m water depth. 

NEM provided guidance on the intended trench depth of 3m as shown conceptually in Figure 2. A 3m 

trench depth + 1m additional depth is used to evaluate the trenching feasibility for the shallow water 

pipeline. 

NATURAL HAZARDS AND CONSIDERATIONS 

The following natural hazards and/or constraints were considered when assessing trenching of the 

shallow water pipeline. 

 Surface and buried Kurkar/Rock 

 Presence of any other surface or subsurface soil conditions that may limit or prohibit trenching 

 Soil conditions both within and immediately below the desired trenched zone 

 Standard avoidance of common geohazards within the pipeline route corridor 

The critical factor for the feasibility of trenching in the shallow water pipeline is the location of surface and 

buried rock. The trenching of shallow water pipelines is preferred to be via some form of mechanical 
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excavation that requires avoidance of rock. In this area of the Israeli continental shelf there is a unit of 

buried cemented rock known as the Kurkar Unit and it is present and consistent across the area. Kurkar 

is traditionally considered to be cemented aeolian deposits (i.e. cemented sand dunes). Offshore of 

Israel, this unit may be topped with coral reef and carbonate pinnacles which, in places along the shallow 

continental shelf, are near to, and outcrop at the seabed. Shallow buried our outcropping rock poses a 

direct threat to the feasibility of trenching the pipeline using conventional methods and is desired to be 

avoided if at all possible.  

SEABED AND SHALLOW SOIL CONDITIONS AT 35M WATER DEPTH 

The geophysical data, combining sidescan and multibeam data from both the 2010 and 2015 geophysical 

surveys was used to assess seabed conditions relevant to trenching. A composite seabed rendering from 

the multibeam and single beam bathymetry overlain with the sidescan, along with geotechnical locations, 

is shown in Figure 3. 

Review of available data shows generally benign seabed with little changes and relief or side-scan sonar 

reflectivity along most of the shore approach route. An exception to this is a north-south trending trench 

occurring at 35m water depth which coincides with the location of the MEWR’s suspected Kurkar location 

and reason for the environmental request. The N-S feature runs through the as-built location of the INGL 

line where it is trenched in, and, will also be crossed by the trenched section of the Leviathan shallow 

water pipeline. The trenched configuration of the INGL line suggests that shallow rock is not 

present in the shallow subsurface. 

The N-S feature had jagged, redundant, linear edges which do not appear natural. The morphology of the 

trench, at least in the vicinity of the Leviathan and INGL lines appears to be man-made, or modified by 

man, and could be related to prior trenching and burial activities associated with the INGL line. There is 

no man-made infrastructure documented to move north from the INGL line on either Figure 1 or from 

INTECSEA’s Israeli project database although on the map in Figure 1 the area is noted as a TAMA 

pipeline corridor. 

The trench is higher in sidescan reflectivity than the surrounding seabed, likely as a result of disturbance, 

but also because more dense sands or stiff clays may be exposed at the seabed. A reasonable 

preliminary assessment relying only on the sidescan sonar data would suggest the possibility of hard 

substrate, however, cores and CPTs in the area of the trench at 35m water depth show ~1-2m of sand 

over clay to at least 5m below seabed as shown in the logs from core PC-DO-02 and CPT-DO-02 in 

Figure 4 and Figure 5. During two separate geotechnical programs, no hard areas within the trench 

were observed, which confirms that the higher reflectivity of the sidescan in the vicinity of the shallow 

water route is possibly due to disturbance and likely due to exposure of potentially more dense sands 

over clay. 
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LITHOLOGIC CROSS-SECTION 

There are four horizons of interest to trenching identified from the interpretations of the geophysical data 

and soil conditions they may represent along the shallow water route. They are as follows: 

 “Base Surface”, also known as the Kurkar layer. This horizon is interpreted to be the general top of 
the rock Kurkar unit in the subsurface. The depth of this horizon is key as it represents the top of 
potential rock prone conditions that would be practically prohibitive to trenching. 

 “Outer Unconformity”, this horizon is mapped as an irregular break from the strata below and the 
layer parallel stratigraphy above. In some places the horizon appears above the Kurkar and in other 
areas it appears to be the top of the pinnacle trend that lies at the top of the Kurkar Unit. We interpret 
this horizon to represent a conservative upper extent of the Kurkar Unit below which is considered to 
be rock prone and an issue for trenching. 

 “Exposed” Surface, this is a shallow surface that may outcrop at the seabed along the trenched 
section of the pipeline route. It is described in the 2010 Oceana report as a horizon that may 
represent a local extent of a coarser grained, possibly gravel prone deposit.  

 “Shallow” Horizon, this is a very shallow horizon present in the nearshore section of the pipeline 
route. It is described as lying on-trend with the Base Surface but is unknown if it represents the top of 
Kurkar or just a change in sediment composition. After review of the data, we conclude this 
represents a change in sediment composition as opposed to representing the top of a rock 
unit. 

These horizons, along with the bathymetry were used to develop a stratigraphic cross sectional profile 

along the shallow water pipeline route. All geotechnical locations were then subsequently plotted 

downline on the cross section. For those locations not directly on the pipeline route, they were projected 

orthogonally to the route. The gross soil column for box core, piston core, CPT, and soil boring were then 

plotted to depth on the cross section. The target trench depth was also plotted on the cross section. The 

result is the full integrated stratigraphic/lithologic cross section profile along the entire shallow water route 

including the vicinity of the 35m water depth shown in Figure 6. 

Of the four horizons, two of them remain below the trenched zone along the route and two come up 

shallower and into the trenched zone. Both the Base Surface and Outer Unconformity, which is 

interpreted to be the Kurkar Unit and possible conservative shallowest extent of the Kurkar, respectively, 

remain below the target trenched zone, therefore, the potential for rock conditions from these units is 

considered negligible as they do not reach shallow enough into the trenched zone.  

The other two horizons, the “Exposed Horizon” and the “Shallow Horizon” do come up into the trenched 

zone. The “Exposed Horizon” was originally interpreted to be local deposit of coarser sand or gravel, 

however, this is not observed in core DO-PC-27. It could be that the core tipped out into it, but, there is no 

reported sand or gravel in the core. Neither sand nor gravel is prohibitive to trenching. The “Shallow 

Horizon”, which was possibly an extension of the Base Surface into the shallow section, comes up into 

the trenched zone near the DPC exit point. However, the 27 jet probes in the area, which penetrate to six 

meters and pass through this horizon, reported only sand. Additionally, soil boring BH-4 has a strata 
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break right where this horizon intersects the core, but, the main soil type remains sand. Based on these 

data, this horizon likely represents a change in soil composition but first, does not appear to represent the 

top of a rock prone layer or extension of the Base Surface, and second, while soil composition may 

change, the overall soil type remains sand where it comes up near and into the trenched section. 

Reviewing the cross section shows the soil conditions are feasible for trenching along the entire 

route to the target trench depth. The lithologic conditions observed in the vicinity of 35m water 

depth consist of sand over clayey sand which extends below the 3m trench depth plus an 

additional meter below. The “Outer Unconformity” horizon, representing the most conservative 

potential shallowest extent of Kurkar lies 4 m deeper while the possible Top of Kurkar horizon lies 

9 m deeper. 

CONCLUSIONS 

Based on the available geophysical and geotechnical data, interpretations, and integrated cross section, 

the soil conditions in the trenched zone both along the entire route and at 35m water depth along the 

present Leviathan shallow water pipeline route appear clear of Kurkar strata to 1m below the target 

trench depth and are feasible for trenching.  
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FIGURES
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Figure 1. Overview map of the Leviathan shallow water pipeline route from LPP to shore-end of the DPC crossing. All existing geotechnical 

locations for the pipeline route and surrounding corridor are shown. Proposed future soil boring locations for the DPC are also on the map. The 

image is derived from NEM-provided drawing LPP-SS-DWG-PLI-DLO-0001-Rev 0 (3).
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Figure 2. General trenching configuration for the Leviathan shallow water pipeline route showing target depth of 3.0m below seabed.
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Figure 3. Overview map of the Leviathan shallow water pipeline route from LPP to shore-end of the DPC crossing overlain on seabed rendering and SSS mosaic 

to show the possible interpretations of the dark reflectivity on the SSS mosaic around 35m water depth.
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Figure 4. Core log of PC-DO-02 close to 35 m water depth just north of the Leviathan shore approach centerline showing SAND over sandy CLAY 

to a depth of ~ 4m, or, 1m below target trench depth of 3m.
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Figure 5. Core log of CPT-DO-02 close to 35 m water depth just north of the Leviathan shore approach centerline showing SAND over CLAY to a 

depth of ~ 5m, or, 2m below target trench depth of 3m. 
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Figure 6. Integrated Cross Section along the Leviathan shallow water pipeline route showing horizons of interest, geotechnical locations, and 

soil classifications along the route. The target trench depth and section is shown along with the DPC path. Based on the available data, the key 

horizons that are potentially rock-prone do not come up into the target trench depth. For the horizons that do, the existing geotechnical data 

indicates that the soil conditions are rock-free and appear feasible for trenching. There is no indication of rock within the 3m target trench depth 

+ 1m additional in the vicinity of 35m water depth. 
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  איפיון רעש רקע קיים

 באזור דור 
   



 pg. 2 

 

 כללי

 

במטרה לאמוד את האקלים האקוסטי המאפיין את סביבת התוכנית בכלל ואת הרעש במקבלי 

 הרעש הפוטנציאלים בפרט, נערכו מדידות רעש רקע במצב קיים. 

 

מהישובים דור ופורדייס שהם מקבלי הרעש  ק"מ 1-מדידות הרעש במצב הקיים נמדדו במרחק של כ

הקרובים ביותר למתקן הקבלה בחוף. מדידות אלו מהוות בסיס להשוואה עם מפלסי הרעש 

המחושבים במצב העתידי ולקביעת מידת השינוי ברעש עקב התוכנית הנדונה. הרעש במצב הקיים 

ם הרגישים, העלולים להיות כולל את כל המקורות הקבועים הקיימים בסביבת מקבלי הרעש והאזורי

 מושפעים מהתוכנית.

 

לצורך אפיון מפלסי הרעש עבור נערכו שתי סדרות של מדידות רעש, האחת בשעות היום בתאריך 

. מדידות הרעש הסביבתיות נערכו 26-27/07/2012והשניה בשעות הלילה בין התאריכים  26/07/2012

 14:00-19:30ש בשעות היום נערכו בין השעות דקות בכל נקודה. מדידות הרע 10-בפרקי זמן של כ

 .22:00-03:00בין השעות  -ובלילה 

 

נקודות מייצגות, שתיים בסמוך לגבולות התוכנית ושתיים נוספות בסמוך לבתי  4-המדידות בוצעו ב

מטרים בכל נקודות המדידה, מלבד בישוב דור,  4מגורים בדור ובפורדיס. המיקרופון הוצב בגובה 

 מטרים בהתאם לגובה חלונות הבתים. 2גובה שם הוצב ב

 

 ציוד ושיטת המדידה 

 

  :כשור הבאיהמדידות בוצעו בעזרת המ

o  תוצרת  831מנתח ספקטרום בזמן אמיתי, דגםLarson Davis .ארה"ב 

o  קדם מגבר, דגםPRM831  תוצרתLarson Davis .ארה"ב 

o  ,377מיקרופון קבליA02  תוצרתPCB .ארה"ב 

o רעש, דגם מכשיר כיול למפלסי CAL200 תוצרת  Larson Davis ארה"ב. 

o מגני רוח וחצובות. 
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 למכשירי מדידת רעש מדויקים מסוג IEC 67672 לאומי-כשור זה עומד בדרישות התקן הביןימ

Type 1- Precision).) מנתח מפלסי הרעש תוכנת למדוד את הרעש בסולם dB  בשקלולA  במצב

 הערך, המסומנים -פלט המכשיר תוכנת לכלול במשך המדידה את מפלסי הרעש שווי .(Fast)מהיר 

כל שנייה אחת. אופן מדידה זה מאפשר הבנה מלאה של תוצאות המדידות ויכולת  LAeq (1sec)-כ

הפרדה בין אירועים, כולל הפרעות למדידה ממקורות שונים בזמן המדידה. כהפרעות למדידה 

אינם אופייניים לרעש הכללי במקום, כמו נביחת כלבים עקב נוכחות ייחשבו כל מקורות הרעש ש

 המודדים, צפירת אזעקה של מכונית חונה, וכו'. 

 

 תוצאות מדידות הרעש

 

מרכזת את תוצאות המדידות בכל אחת מהחלופות ומפרטת את מקורות הרעש להלן  2טבלה מספר 

 העיקריים הקובעים את האקלים האקוסטי הקיים. 
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 מקום נקודות מדידת רעש  - 1תרשים 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

נק' מדידה בדור-   DR3 

נק' מדידה - DN1 
 בגבול חלופת דור

 
נק' מדידה - DN2 

 בגבול חלופת דור
 

בפורדיס נק' מדידה - 
FR4 
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בשקלול  dB-ב, פרוט נקודות המדידה ומפלסי רעש שווי הערך המדודים -2טבלה מספר 

A 

סימון 
נק' 

 המדידה
 מיקום

מפלס רעש שווה 
בשקלול   dB-ערך, ב

A מקורות רעש עיקריים 

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 

 בשעות הלילה רעש צרצרים

DR-3 43.0 45.9 מושב דור 
תנועת כלי רכב בכביש פנימי, 

מוזיקה מבית שכן, פעמון 
 רכבת

FR-4 56.6 59.4 פארדיס 
 4תנועת כלי רכב בכביש 

 תנועת כלי רכב בכביש פנימי
 שיחות מבתים קרובים

 

 



 

 

 

 #2תנ"ס ימי 
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 השפעות תאורה מלאכותית 

 על הסביבה הימית
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 ימית הסביבה העל תאורה מלאכותית השפעות  -סקר ספרות 

 

 רקע 

מערכות אקולוגיות ימיות רבות ברחבי העולם חשופות להארה מלאכותית בלילה שמשנה את 

בסביבתן. השפעות סביבתיות של זיהום אור קשות הצבעים, המחזורים ועוצמות תאורת הלילה 

לאיתור אמפירי. האתגר המשמעותי של מחקרים בנושא, הוא בידוד ההשפעות של האור הנוצר 

מהמוקדים השונים. בחיפוש אחר הפרמטרים הנכונים הנדרשים למדידה בהקשר התאורה 

. המחקר על  [1]האור המלאכותית, נדמה שעוצמת האור הינה פחות חשובה מהעקביות של זיהום

מידע על ההשפעות מספיק הנזק הפוטנציאלי מתאורת לילה מלאכותית עדיין מתפתח, אך כיום אין 

. תאורה לילית זמנית וקבועה משפיעה בוודאי על מגוון [2]באופן כללי  הסביבתיות של זיהום אור

רחב של אורגניזמים בסביבה הימית. בספרות נבחנה ההשפעה של תאורה לילית על מס' מצומצם 

לכמה מחקרים בנושא  התייחסות תמציתיתמההשפעות טרם נחקרו. להלן  רבותשל מינים, אך 

ים הראו שלדגים תגובה התנהגותית . מחקר1ההשפעות האקולוגיות של התאורה המלאכותית: 

להארה מלאכותית זמנית. נצפתה ירידה משמעותית בהימצאות פרטים באזורים סמוכים לתאורה 

ים, גורם -הים באזורי הטלה של צבי-. חוקרים מצאו כי אור מלאכותי סביב חופי2. [3]מלאכותית 

לאיבוד כיוונם של הצבים הבוקעים בדרך אל הים, כתוצאה מכך ישנה ירידה בסיכויי ההישרדות של 

 [5]. מחקרים הראו כי קיימת עליה בתמותת ציפורים כתוצאה מתאורה מלאכותית 3.  [4]הפרטים 

 . ROVs [7]רידה ביכולת הטריפה של סרטנים כתוצאה מהארת . אובחנו שינויים התנהגותיים וי4. [6]

 

 

 רגולציה 

 בארה"ב, המסדירה באופן ישיר את נושא זיהום האור.  אין בנמצא חקיקה ברמה הפדרלית

 Model Lightingלאחרונה תקנות תאורה כלליות,  םרסיפ ,לאומי לשמיים חשוכיםנ, הארגון הביIDA ה

Ordinance [2] קיימת שם התייחסות לתעשייה ולסביבה הימית. , אך לא 

במדינת ישראל, קיים מסמך עמדה של רשות הטבע והגנים, המסכם המלצות תאורה בסביבה 

 . [8]יבשתית 

( מכירה בזיהום אור כגורם EPAהסביבה ) להגנת לסוכנות המייעצת המדעית על אף שהוועדה

לא הגדירה זיהום  -EPAה לעכשיואפשרי להעלאת הסיכון להפרעות למיני חי וצומח טבעיים, נכון 

 . [9]אור כגורם משמעותי בדו"ח גורמי הסיכון הסביבתיים 

לאחרונה התקיימה ועדת מומחים של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה בנושא זיהום 

  [. 9]אור וצמצומו על מנת להתחיל בפעילות במישורים אלו 
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 המלצות 

יות שמובאות במסמכים הנ"ל ורלוונטיות לכלי שיט המאירים בסביבה הדרישות וההמלצות העיקר

 ימית מפורטות מטה:

 

. מאחר ובמקרים מסוימים ככל הניתןיש להגביל את זמני ההארה וליצור שעות חושך . 1

רה לפרקי זמן קצרים ומועטים במידת תאוה הכרחית יעשה ניסיון למקד את התאורת לילה הינ

 . [9]האפשר 

 

 .[9]אור(  אליו )פלישת מיועד שהוא לאזור מחוץ אור פיזור שימנעו יש לנקוט באמצעים. 2

יש לדאוג כי האור יאיר במקום המיועד לו. יש לכוון את פנסי התאורה ישירות למקום שהאור נחוץ 

ירת רקיע על ידי מניעת פליטת אור ישירות אל קו . יש למנוע זה[5] ,[9]ידי שימוש בכיסוי  על בו,

 . בסביבה הימית יש להימנע מהארה על קו החוף.[9]האופק או מעליו 

אלו מצמצמים במידה ניכרת את  ,(cut-offישנה עדיפות לשימוש בגופי תאורה בעלי פיזור מוגבל )

 . [8]זיהום האור  מידת

 

. לאורכי גל שונים של אור יכולת שימוש במנורות שפיזורן הספקטרלי גורם נזק מזערי. 3

חדירות שונה בתווך הימי. אור בצבע כחול יחדור לעומק רב וכך תגדל רמת ההשפעה הפוטנציאלית 

. לאורות אדומים, באורכי גל קצרים, [9]שלו, בעוד שאור אדום ייבלע על ידי המים וייחלש במהירות 

יש בדרך כלל פחות השפעה על חיות הבר, צבי ים וחיות חוף אחרות כמעט ולא מגיבות לאורות 

החיים מגלים שינויים התנהגותיים בעקבות חשיפה -. יחד עם זאת, לא כל מיני בעלי[10]אדומים 

גל קצרים. מיני עופות שונים נמצאו כמגיבים באופן חזק יותר לאור אדום, בעוד -לאור באורכי

כל הנורות  מחקר שהתבצע בים הצפוני הראה כי החלפה של  .[11]שאחרים נמנעים ממנו 

עותית את מס' הציפורים הנפגעות המסורתיות בנורות ירוקות "ידידותיות לציפורים" הורידה משמ

 .  [6]מתקנים ימייםמ

 

. השימוש בתאורה לילית האקולוגית באזוריש להימנע ממקומות וזמנים קריטיים למערכת . 4

. במישור זה ההשפעה הידועה ביותר של אור [5] ,[9]עלול להזיק במיוחד בתקופות נדידה ורביה 

. מזרח [12] מלאכותי היא על מינים המשתמשים באור טבעי כאמצעי ניווט, בעיקר ציפורים וצבי ים 

יש לתאם עם רט"ג את לפיכך ים צבי ים והים התיכון הוא ציר מרכזי לנדידת עופות, בחופיו בוקע

 פעולות ההקמה.
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, חשוב לציין כי פעולת הנחת הצנרות מתבצעת בפרק זמן מצומצם. כיום ישנם כלי שיט לסיכום

 העוגנים בנמלי ישראל לפרקי זמן ארוכי טווח ובעלי השפעות משמעותיות יותר עקב שימוש בתאורה.
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 מבוא  

, הקובעות כי תכנית 6.3/ח, סעיף 37מוגשת בהתאם להוראות תמ"א  #1תנ"ס יבשתי 
 ( תצורף לבקשה להיתר בנייה ותהווה חלק מתנאיו.תנ"ססביבתית ) ניהול

  
העוסקים בהכנת שטחי התארגנות  #3ואזרחי  #1ס זה מוגש עבור היתרי בנייה  אזרחי "תנ

 .וכמפורט להלן 2.1כפי שמוצג בתרשים  ,ועבודות אזרחיות עבור שלושה מתחמים

כל מתחם כולל שטח בו תוקם התחנה ובצמוד שטח לצורכי התארגנות ואחסון במהלך 
 . עבודות ההקמה

. צנרת ומגופיםשטחי ההתארגנות והאחסון ישמשו כהכנה גם לשלב הבא של התקנת 
ס "תנ)ס נפרד "עבור עבודות הצנרת יוגשו בעתיד בקשות נפרדות להיתרי בניה ויוגש תנ

 .ובו התייחסות להיבטי ההקמה והתפעול של הצנרת( #2יבשתי 

 בכדיודרכי הגישה אליו  פיתוח של שטח ההתארגנותבכל מתחם בשלב הראשון יבוצע 
עשה שימוש רק בשטחי התחנות יי יבשלב הסופ. לאפשר שימוש במתחם כאתר עבודה

 .עצמן כאשר המתחמים סביבן ישוקמו ויוחזרו לבעליהם לאחר סיום העבודות

 להלן תיאור תמציתי של המתחמים : 

  תחנת הגפה חופית(CVS) -  תחנת הגפה שתכליתה ניתוק בחירום של המכלול
דרומית , התחנה תוקם בשטח בריכת דגים יבשה של מושב דור. היבשתי מהימי

דונם ואילו השטח הסופי של התחנה  50-שטח ההתארגנות הוא כ. למושב דור
זה נדרשת הכנה של שטח גדול בכדי לאפשר עבודה במתחם . דונם 1-הוא כ

ישמש אף לציוד  CVS-בעונת החורף וכן משום ששטח ההתארגנות של תחנת ה
זה ייבחן נושא )הקידוח עבור הנחיתה החופית של צנרת גז וקונדנסט ימית 

שטח ההתארגנות  שיקום השטח והחזרת(. שיוגש בעתיד #2ס ימי "בפרטנות בתנ
הדמייה של התחנה בתצורה . יבוצע לאחר גמר עבודות חציית החוףלקדמותו 
 .1.2-ו 1.1ראה בתרשימים ( סיום העבודות ושיקום המתחםלאחר )הסופית 

  תחנת גז דור(DVS) -  המגיע , המטופלתחנה זו תשמש למעבר הגז הטבעי
התחנה תוקם צפונית לתחנת (. ז"נתג)אל מערכת ההולכה הארצית , מהאסדה

 7.8-שטח ההתארגנות הוא כ. ש מעיין צבי"מערבית למאגר מטו ז הקיימת"נתג
 החזרתשיקום השטח ו. דונם 2.8-דונם ואילו השטח הסופי של התחנה הוא כ

הדמייה של . הצנרתיבוצע לאחר גמר התקנת שטח ההתארגנות לקדמותו 
ראה בתרשימים ( סיום העבודות ושיקום המתחםלאחר )התחנה בתצורה הסופית 

 .1.4-ו 1.3

  שוחת נחשולים מזרח(PIT) -  שוחה זו תשמש כנקודת חיבור של הקונדנסט
המתחם נמצא בשוליה הדרומיים של . א"למערכת הולכת הנפט הגולמי של קצא

. קרקעית ואין לה מופע עילי-תחנה זו כוללת שוחת השקה תת .מחצבת עין איילה
 165-דונם ואילו השטח הסופי של התחנה הוא כ 1.6-שטח ההתארגנות הוא כ

שטח ההתארגנות  החזרתיבוצע שיקום לצורך  ,בגמר התקנת הצנרת. ר"מ
  .מחצבהשימוש הל ותחזרהו לקדמותו
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 מערבהמבט , CVS-הדמיית תחנת ה :1.2תרשים  

 

 

 
 ז"לצד תחנת נתג, DVS-הדמיית תחנת ה :1.3תרשים 
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 ערבה מבט מ, DVS-הדמיית תחנת ה  :1.4תרשים 

 
  



 

 

 3ואזרחי  1אזרחי –תכנית ניהול וניטור סביבתי 

 Doc. 
No. 

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0001 Rev. A 

 

 

 page 12 of 122 

 

  מטרת התנ"ס 

במהלך  שליליות על האדם והסביבהההשפעות ה לצמצם את אמטרת התנ"ס הי
מוקדם , זיהוי הולםבאמצעות תכנון  יתאפשר. צמצום זה ההקמה וההפעלה של המערכת

, קביעת הנחיות ליישום ןהאמצעים למזעור בחינתההשפעות הפוטנציאליות, של 
 .של גורמי ההשפעהשוטף  אמצעים וניטורה

 
 להלן: כ ממוקדותח ניתן לנסח מטרות /37תמ"א  הוראותעל בסיס בנוסף, ו

 ייבחנו, ינוטרו ויטופלו לאורך חיי  ,להבטיח שההיבטים הסביבתיים אשר זוהו
 ;הפרויקט

  למזעור השפעות סביבתיותלהוות כלי ניהול ליישום האמצעים; 

 כולל ניטור  ,למסד מערכת מעקב ובקרה אחר יישום תכנית הניהול הסביבתי
 ;ודיווח

 .להגדיר דרישות טכניות/סביבתיות בפני המתכננים 

 התנ"ס  תתכול 

 :ו להלןפרקיחמשת תכולת מבנה התנ"ס ו שלפירוט 

  לוויתןפיתוח פרויקט  י שלכלל תיאורוכולל , עוסק במהות התנ"ס "מבוא", 1פרק, 
 ;פרויקטה לשתכנית הרישוי את מפרט ו

  עבודותהאת באופן כללי תאר מ, "מרכיבי העבודה ואופן ההקמה" 2פרק 
 ומפרט את הפעולות הנדרשות בתהליך ההקמה זה,לתנ"ס  ותרלוונטיה

 ;ההשפעות הסביבתיות של הפרויקטומיפוי לזיהוי  רקע. פרק זה מהווה והתפעול

  פוטנציאלנתח וממפה את ממזהה,  "הערכת השפעות על הסביבה",, 3פרק 
של הפרויקט, במתחמים  ההקמה והתפעול ההשפעות הסביבתיות, עבור מרכיבי

 כולל גם הצגה שלולב תכנית הניהול והניטור הסביבתי,  ה הואזהרלונטיים. פרק 
 ;ת שזוהוסביבתיוההשפעות ה אתמטריצת הסיכונים המסכמת 

 הוראות בדבר הפעולות שיש  מכיל , "אמצעים למניעה וצמצום מפגעים",4 פרק
כפי הפוטנציאליות הסביבתיות על מנת למנוע ו/או למזער את ההשפעות  ,לנקוט
 ;לעיל שזוהו

  בבוא לוודא הניטור שמטרתהתכנית  את כולל"הנחיות לניטור ומעקב"  5פרק ,
למניעה או מזעור  הפרויקט,, בכל אחד משלבי תנקטונההפעולות כי  ,העת

 .באופן יעיל מתקיימות הסביבתיות ההשפעות
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 רקע 

 פרויקט פיתוח לוויתן  תיאור 

של  ותפעול הקמה ויתומטר. לוויתן הוא פרויקט לאומי חיוני למשק האנרגיה פיתוח שדה
הגז משק בעל המחסורים הצפויים טוב יותר , שיענה נוסף גזמקור מערך אספקה מ

אספקת מערכת יתירות מלאה ביצירת  ע"י יחון האנרגטטהב הגברתכן ו ,2020 -ב הטבעי
 . אלגז טבעי לישר

 
עומק , בק"מ מערבית למאגר תמר 35 -ק"מ מערבית לחיפה וכ 125 -שדה לוויתן נמצא כ

תקופת ההפקה  ., ונחשב למאגר הגז הגדול ביותר בים התיכוןמטר 1700 -של כ מים 
בביקושים בפועל לגז ו ,קצבי ההפקה, והיא תלויה בשנה 30המשוערת היא לפחות 

 .והאזוריהטבעי של השוק המקומי 
 

ימית ייעודית, המקושרת -הקמת מערכת הפקה תתוהמאגר בארות הפרויקט כולל פיתוח 
 10 -כ . האסדה תמוקם בנקודה הנמצאתבמערכות צנרת לאסדת הפקה וטיפול קבועה

  .ח/37עד לכך בתמ"א החוף, במתחם הימי הצפוני המיוקו ק"מ מ
 

דרך תחנת הגפה  ,ימית ויבשתית באמצעות צנרתהגז  מובלמאסדת ההפקה והטיפול, 
דור.  אזורעד לתחנת ההשקה הקיימת של חברת נתיבי הגז הטבעי )נתג"ז( בחופית 

מובל , הנלווה להפקת הגז מהמאגר, מטופל ומיוצב על גבי האסדה בים, הקונדנסט
תחנת ההגפה החופית לבית הזיקוק, באמצעות צנרת ייעודית  דרך בצנרת ימית ויבשתית

 ת.והולכת דלקים קיימ תשתיותושימוש ב
 

 מרכיבי המערכת העיקריים:
  משדה לוויתן אל אסדת הפקה ימית;גולמי מערכות ימיות להפקה והולכה של גז 

  בגז ובקונדנסטמערכות הטיפול ועליה כלל אסדת הפקה ימית; 

  להולכת גז מטופל;ימית ויבשתית צנרת 

  מיוצבלהולכת קונדנסט ימית ויבשתית צנרת; 

 ( תחנת הגפה חופיתCVS;) 

  המשמשת ל גזתחנת( חיבור למערכת ההולכה הארציתDVS ;) 

  במתחם תחנת הקבלה בחגית ,לקונדנסטבחירום מיכל גיבוי. 
 

 תחנת קבלה ימית – אסדת הפקה

מ'. חלקה  86 -קו החוף ובעומק ים של כערבית מק"מ מ 10-אסדת ההפקה תמוקם כ
עוגן לקרקעית הים. יש ,(Jacket) נושא מסבךשל האסדה יותקן על גבי והתפעולי העליון 

 ,משלושה מפלסי ציוד עיקריים בנוי ,מ' 96 -אורך ורוחב של כממדי ב ,סיפון האסדה
 מ' מעל פני הים. 57 -כ עליוןהמפלס כאשר גובה ה

 
ללא  ,על גבי האסדה מתוכננים לטפל באופן מלא בגז הטבעי ובקונדנסט םמתקניה

 ,תורוניצ 2באמצעות  ,. הגז והקונדנסט יוזרמו מהאסדהביבשהצורך במערך טיפול נוסף 
 ביבשה.  מתאימותאל נקודות חיבור למערכות 

 
אסדת ההפקה תמוקם בפוליגון הצפוני, המיועד  ,/ח37בהתאם לדרישות ותשריטי תמ"א 

 .תהמערבי פאתוהניתן לוסמוך ככל  ,לתחנת קבלה ימית
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 גזה מערכת

 תותחנהושתי צנרת  כוללתהיבשתית ימית ומערכת מהאסדה ע"י  הגז המטופל מובל
  להלן :

   

 החופית  הגפהתחנת הCVS  :מטר מקו החוף בשטח כולל  400-תמוקם במרחק של כ
בחירום את המכלול הימי תכליתה בטיחותית והיא נועדה לנתק, . דונם 1-של כ

 . מהיבשתי
 דור  גזתחנת הDVS :בשטח  2מזרחית לכביש , ז הקיימת"תמוקם מצפון לתחנת נתג

ייעודה תפעולי והיא משמשת תחנת השקה והעברה של גז מטופל . דונם 2.8 -כשל 
 למערכת ההולכה הארצית של נתג"ז.

 

 מערכת הקונדנסט

שתתחבר, לאחר הנחיתה החופית  ייעודיתימית  בצנרת הקונדנסט יוזרם מהאסדה
משמשת לניתוק המכלול הימי  אשר  (CVS))בצמוד לצינור הגז(, לתחנת ההגפה החופית 

, (DVS) תחנת הגז דורדרך מקביל לקו הגז, יהיה בתוואי  בחירום. המשך הצינור מהיבשתי
 .(PIT)שוחת נחשולים מזרח ב קיימת דלקים צנרת למערכת החיבור לנקודת עדומשם 

 

בצנרת יעודית מקבילה לתשתית גז  PIT -מהתתבצע הזרמה של קונדנסט  בנוסף,
הקונדנסט  על חלקיה השונים. 37ודלקים קיימת, על בסיס פרוזדורי הצנרת של תמ"א 

 .לצורכי מהילה בנפט הגולמי וייצור תזקיקים בחיפה הזיקוקלהגיע לאתר בתי  מיועד
 

 

 תכנית הרישוי  

רשות רישוי מחוז חיפה  שאושר על ידיתכנית הרישוי כפי שפורטה ב"מסמך העקרוני", 
של פירוט , כוללת 2016בחודש יוני  לאומיות האנרגיה והמיםועל ידי משרד התשתיות ה

. כל בקשה להיתר מוגשת כשהיא מלווה בסקירה ע"פ שלבי הפרויקט בקשות להיתרה
/ח ובין אם 37ת תנ"ס הנדרש מכח תמ"א של ההיבטים הסביבתיים, בין אם באמצעו

שמחוץ לגבולות התמ"א.  י פרויקטתכנון מרכיבבאמצעות מסמך סביבתי המתייחס ל
 .1.1טבלה ב תייחס להיתרי בניה מפורטת הבוהמסמכים הסביבתיים רשימת התנ"סים 
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 /מתקןמקטע תכולת בקשות להיתר
/מסמך ס"תנ

 סביבתי

  פיתוח שטח – 1אזרחי 

 מחצבה-חוף

 

עבודות הנדסה  – 3אזרחי  #1 ס יבשתי"תנ
אזרחית בתוואי הצנרת החופית 

 ותחנות ההגפה

 קונסטרוקציה - 2אזרחי 

מתקני תהליך  – 1מכאני  #1 ס ימי"תנ אסדה
 באסדה

צנרת קונדנסט  – 6צנרת 
 יבשתית

 מחצבה-חוף

 #2 ס יבשתי"תנ
תחנת  –חוף  צנרת גז יבשתית – 4צנרת 

 דור

צנרת קונדנסט  – 7צנרת 
 יבשתית

 #3 ס יבשתי"תנ חגית-מחצבה

צנרת גז טבעי ימית  – 3צנרת 
 (חוף–אסדה )וחציית חוף 

מים 
 -טריטוריאלים 

 חוף

 

 #2 ס ימי"תנ
צנרת קונדנסט ימית  – 5צנרת 

 (חוף–אסדה )וחציית חוף 

, יצוא, צנרת גולמי – 2צנרת 
 תקשורת

עבודות , תחנת חגית– 4אזרחי 
מתחם תחנת  הנדסה אזרחית

 הקבלה חגית
 4ס יבשתי "תנ

אחסון , תחנת חגית – 2מכאני 
 קונדנסט

צנרת -יבשתימערך  – 1צנרת 
 איחוד תשתיות, קונדנסט

שער -תל קשיש
 העמקים

 מסמך סביבתי

צנרת קונדנסט  – 8צנרת 
 יבשתית

 מסמך סביבתי ן"בז –חגית 

צנרת קונדנסט  – 9צנרת 
 מסמך סביבתי 6מעבר כביש  יבשתית

צנרת קונדנסט  -10צנרת 
 יבשתית

 מסמך סביבתי אליקים-יקנעם

 סביבתייםהמסמכים הו תנ"סיםרשימת ה :1.1טבלה 
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 היתרים נשוא התנ"ס  

עוסק , ו#3 ואזרחי #1 אזרחי ,יהיבנ בקשות להיתרי שתו מסמך מלווה לנהתנ"ס זה 
( ושוחת DVSדור ) גז(, תחנת CVSתחנת הגפה חופית ) :נפרדים שלושה מתחמי תחנותב

 (. PIT) נחשולים מזרח
 

 :הינן בקשות להיתרשתי ה
 ( #1עבודות פיתוח שטח )אזרחי  (א
 ( #3בודות אזרחיות בתחנות )אזרחי ע (ב
 

הבקשה הראשונה  בשלבי פיתוח שונים. מתחמים,שלושה מתייחסות לאותם בקשות אלו 
שעיקרן עבודות עפר ומילוי לצורכי שטחי התארגנות והערכות  היא לעבודות פיתוח שטח

הבקשה השניה עוסקת  להקמת תחנות ההגפה הנ"ל וההשקה של הצנרת הימית לחוף.
שוחות בטון,  בסיסיהתחנות, הכוללות  בתחוםשעיקרן עבודות בטון בעבודות האזרחיות 

 .וכד' שערים ,גדרות בטון, 
 

 שלבי הפיתוח נשוא ההיתרים הנ"ל.הבא עוסק בתאור העבודות והפרק 
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  ועבודות ההקמה הפרויקטמרכיבי  

  כללי של סביבת העבודה רתיאו 

( ושוחת DVS(, תחנת גז דור )CVSתחנת הגפה חופית ) –מתחמים  השלושזה עוסק בתנ"ס 
ק"מ דרומית למושב  1.3 -, כהים חוף עורףמרחב המשתרע בין ב יםנמצאה ,(PITנחשולים מזרח )

, מדרום 4כביש נמצאת ממזרח לה (,של תש"ןהקיימת )ולים שלשוחת נחסמוך דור, במערב, ועד 
 .למחצבת עין איילה

 

 א"ג תצ"מיקום התחנות השונות ע: 2.1תרשים 
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 של המרחב האמור, וכולל תקריבים של מתחמי שלוש התחנות יצילום אויר הוא, עילל 2.1תרשים 
, מדובר באזור חקלאי אינטנסיבי של מטעים, שלחין מהתצ"א. כפי שניתן להתרשם ודרכי הגישה

(, מט"ש ומאגר 4-ו 2וברכות דגים, המופר ע"י תשתיות שונות כגון מסילה, כבישים ארציים )
 ,בתוך מרחב זה נמצאים מספר ישובים פכים וקולחים.קולחין, קוי צנרת של גז טבעי, דלק, מים, ש

 אותם ניתן לראות בצילום.
 

נמצא בסמוך שפך נחל דליה . נמצא באזור בריכות הדגים של קיבוץ מעיין צבי CVS-מתחם ה
מ מקיבוץ דור "ק 4.5-המשתרעת לאורך כ ,הבונים-מצפון רצועת חוף דור. למתחם ומדרומו

רצועת מול .  דור-והאתר הארכיאולוגי תל "בונים-דור"גם שמורת החוף  מצאיםבאזור זה נ .וצפונה
  ."שמורת איי חוף דור" –נמצאת שמורה המורכבת ממספר איים קטנים , החוף, בים

 
 /ח מוצג בתרשימים הבאים.37מיקום המתחמים על רקע תמ"א 

 
 (DVS-ו CVS)ח מתקני טיפול בגז טבעי מתגליות /37א "תמ : 2.2תרשים 
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 (PIT)מתקני טיפול בגז טבעי מתגליות  -ח /37א "תמ  :2.3תרשים 

 

 תיאור התחנות 

בסעיף זה מפורטים פרטי כל אחד מהמתחמים. בטבלה להלן מרוכזים שטחי התחנות והמתחמים 
 תנ"ס זה.במסגרת 

 

 

שטח 
התחנה 

 (שלב סופי)

אשר בו  שטח המתחם
 יבוצעו העבודות

שטח התארגנות  כולל)

 (ודרכי גישה זמני

 הערות

תחנת 

הגפה 
  CVSחופית

ייצוב שטח המתחם נועד לאפשר עבודה  דונם 57 דונם 1

בעונת החורף וכן לאפשר מקום לציוד 
  ימיתה צנרתאופקי של ה קידוח

תחנת גז 

 DVS דור

   דונם 7.8 דונם 2.8

שוחת 
נחשולים 

 PIT מזרח

   דונם 1.6 ר"מ 165

 שטחי בתחנות והמתחמיםפירוט  :2.1טבלה 
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   CVS הגפה חופית תתחנ 

 תוקם התחנה .הימימניתוק בחירום של המכלול היבשתי החופית היא הגפה הת תחנתכליתה של 
 של נתג"ז צנרת ההולכה הקיימתל מצפון, וכשר לכךתש בשטח בריכת דגים יבשה של מושב דור

 . מהים לחוף צנרות הגז והקונדנסטלאזור הנחיתה של בסמיכות ו
מ'  350-כ מ' מקו החוף, 450-כמאזור המגורים של המושב, דרומית ק"מ  1.5-כ תנמצא התחנה

חיפה(.  -אביב -)תל 2ביש מס' מ' מערבית מכ 600-כוחיפה(,  -מערבית ממסילת הברזל )תל אביב
-הוא כ שיעבור הסדרה ופיתוח מתחםה שטחו שלדונם.  1-כהשטח שידרש לתחנה עצמה הוא 

 ., עבור שלבים שונים של הפרויקטהתארגנות ישמש לצרכי . מרביתודונם 50
, במקטע הדרומי של דרך הגישה הקיימת, העובר בקצה בריכת 2.14כפי שניתן לראות בתרשים 

יחד עם דרך הדגים, נדרשת הכשרה של הדרך לנסיעת משאיות )מסומן באדום בתרשים(. 
 דונם. 57-הגישה מגיע שטח הפיתוח לכ
 ו שטח חקלאי.הינ 2. ייעוד הקרקע על פי תב"ע מש"ח//ח37תמ"א מיקום התחנה נקבע בהתאם ל

, השייך 30בקוטר "טמון בקרקע מדרום לאתר העבודה ולתחנת ההגפה נמצא צינור גז טבעי 
 .של הקו הימי מכיוון דרום )אשדוד(לחברת נתג"ז, המהווה המשך יבשתי לנחיתה הימית 

 דרך הגישהחלק מהמתחם הכולל את התחנה, שטח ההתארגנות ולהלן מציג את  2.4תרשים 
שטח ההתארגנות מוסט מזרחה ביחס  .ולאחר מכן מוצג תרשים ובו תקריב לאתר ההתארגנות

לתרשימים ברזולוציה . הגידול הלחבריכת בית כדי להתרחק אף יותר מלהיתר לתחום הבקשה 
  לעיין בבקשה להיתר. ישמיטבית 

 

 

  CVS-ה תכנית מתחם: 2.4תרשים 

שטח לשימוש עתידי לצורך קידוח 

 (#2ס ימי "במסגרת תנ)חציית החוף 
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  תקריב לאתר ההתארגנות - CVSתכנית מתחם : 2.5תרשים 

 

 

 הבא מוצגת כניסת ויציאת הצנרת המתוכננת לתחנה על רקע תצ"א.בתרשים 

 
 CVS, : כניסת ויציאת צנרת2.6תרשים 
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  DVS –דור  גז תתחנ 

מערכת ההולכה הארצית  לאמעבר הגז הטבעי המטופל, המגיע מהאסדה, ל תשמש זותחנה 
 100-, מערבית למאגר מט"ש מעיין צבי וכהקיימת צפונית לתחנת נתג"ז תוקם ההתחנ)נתג"ז(. 

ה, דונם. לצורך התארגנות והסדרת דרך הגיש 2.8 -כ מטר מזרחית לכביש החוף. שטח התחנה
  .דונם 7.8 -כשל עבודות פיתוח  דרש מתחםיי

הינו שטח  7ב"ע מש"ח/ה. ייעוד הקרקע על פי ת/ח37תמ"א מיקום התחנה נקבע בהתאם ל
 פני הקרקע שטוחים ומצויים ברום של המתחם משמש כשטח חקלאי של גידולי שדה,  חקלאי.

ברוחב של  , ויופרד ממנה ע"י מסדרון עביר,צפונית לתחנת גז קיימת . המתחם נמצא+ 8÷ 7.5
 מ'. 8 -כ

בסביבת התחנת תשתיות קיימות רבות, כגון כבלי תקשורת וצנרות גז ומים. ככל שהתשתיות 
 .2.3.1מופו ותואמו, על הקבלן לבצע את כל הנדרש ע"פ ההנחיות הכלליות המפורטות בפרק 

ולאחר מכן מוצג  התחנה, שטח ההתארגנות וחלק מדרך הגישהלהלן מציג את  2.7תרשים 
 לעיין בבקשה להיתר. ישתרשים ובו תקריב לאתר ההתארגנות. לתרשימים ברזולוציה מיטבית 

 
 

 

 DVS-ה תכנית מתחם: 2.7תרשים 
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 תקריב לאתר ההתארגנות -DVS: תכנית מתחם 2.8תרשים 

 
 

 .א"הבא מוצגת כניסת ויציאת הצנרת המתוכננת לתחנה על רקע תצבתרשים 
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 DVS, כניסת ויציאת צנרת  :2.9תרשים 

 

 

  PIT -מזרח  נחשוליםשוחת  

 בדרכה של קצא"א  הנפט הגולמיהולכת הקונדנסט למערכת  של חיבור נקודתשוחה זו תשמש כ
 30ותוואי קו הגז הטבעי "צפונית לשוחה קיימת של תש"ן  נמצאת נחשולים. שוחת לבית הזיקוק

מ"ר, שטח עבודות  165-שטח התחנה כ, בשטח פתוח בשולי המחצבה. 4ומזרחית לכביש  לחגית
 .דונם 1.6 -הפיתוח כ

כמצבור של ערמות חומר המתחם נמצא בשוליה הדרומיים של מחצבת עין איילה, ומשמש 
 . + 27.45÷   30.5+פני הקרקע בתחום התחנה נמצאים ברום מחצבה, אשפה ושרידי צמיגים. 

ולאחר מכן מוצג  ההתארגנות ודרך הגישה אתרהתחנה,  להלן מציג את שטח 2.10תרשים 
 לעיין בבקשה להיתר. ישתרשים ובו תקריב לאתר ההתארגנות. לתרשימים ברזולוציה מיטבית 
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 PIT-ה תכנית מתחם: 2.10תרשים 

 
 תקריב לאתר ההתארגנות - DVSתכנית מתחם  : 2.11תרשים 
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 .א"הבא מוצגת כניסת הצנרת המתוכננת לתחנה על רקע תצבתרשים 
 

 
 PIT, כניסת צנרת  :2.12תרשים 
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 תיאור עבודות ההקמה  

 כללי 

פיתוח של פעילות כוללות , המתייחסות לשתי הבקשות להיתר נשוא תנ"ס זהעבודות ההקמה, 
 השלושב , עבור כל אחד משלושת מתחמי התחנות. המתחמים נמצאיםשטח ועבודות אזרחיותה

 כולם על נתיב צנרות הגז והקונדנסט., אתרים שונים
ואחסון במהלך עבודות  חנה, ובצמוד שטח לצורכי התארגנותבו תוקם הת מתחם כולל שטחכל 

 .2.2פרק בכפי שמתואר  ההקמה
של  ותחזוקתיים שטח התחנה הוא הפוליגון המתוחם בגדר קבועה, ומשמש ליעודים תפעוליים

 הולכת הגז והקונדנסט העוברים דרכו. מערכת
דרכי כולל  הוא. הקמת התחנותפעילות שימוש לצורך נעשה בו , העבודה הינו כל השטח אתר
 לאחר סיום העבודות יפונה שטח זה, ישוקם ויוחזר לבעליו.. שטחי התארגנותו גישה

אל תחום התחנות , כוח אדםו ציודעודפי חפירה, וכן , ומילוי לצורך הובלה ופינוי של חומרי מבנה
 .2.3.5ומפורטות בפרק  הכלולות בהיתר דרכי הגישהתוכננו  ,ואתרי ההתארגנות

 
 כלליות מחייבות לקבלני הביצוע הנחיות

 
 :באופן הבא התנהלל הקמהביצוע העבודות על קבלני הטרם תחילת 

  מסמכי להכין את ו הנדרשים התאומיםו בחינה של התכנית המפורטת המאושרתלערוך
 ;הביצוע

 סיורים מקדימים באמצעות להכיר היטב את שטחי העבודה ודרכי הגישה; 
 על ידי מודד מוסמך; העבודה מיקום וגבולות מתחמי את לזהות 
 יםכלי העבודה וכח האדם הנדרשכל הנוגע ל לרבותלביצוע העבודה  להתארגן; 
 מפורטת עבודה תכנית ליזם להציג; 
 מבעלי החזקה על הקרקע וגופי התשתית /עליה על הקרקעאישורי חפירה לתאם ולקבל 

  ;םהרלוונטיי

 טור מים רזרביים וגנר מכליכולל , ככל שנדרש לביצוע העבודותומים לאספקת חשמל  לדאוג
 ;צנרת זמנית וכבלי הזנה זמניים, למקרה של הפסקות חשמל

 פרויקט כנדרש ילהקים שלט; 
 להתקין שלטי הכוונה בכניסות לדרכי הגישה; 
 לסמן עם יתדות וסרטי סימון את גבולות אתרי העבודה. 

 

 :באופן הבא התנהלל הקמההעבודות על קבלני הביצוע במהלך 

 לתאם מועדים והסדרים לצורך עליה על הקרקע; 
 ההנחיות הכלולות במסמך זה, בכל הקשור למזעור מפגעים חרלמלא במלואן א; 

  שבסביבה הסמוכה ועם  ןכניסה ויציאה לדרכי הגישה עם בעלי העניילבקר ולתאם
 ;המשטרה, במקרי מטען חריג

  ובעלי העניין השונים, במטרה למזער הפרעות לחיי  רציפה עם בעלי הקרקעלנהל תקשורת
 ;יום של תושבי האזור בסביבת העבודה-היום

 בתזמון העבודות העונתית חקלאיתה הפעילותאת בחשבון  לקחת; 
 דרכי הגישה הקיימות המשמשות גם את תושבי האזור. את תחזקלו רושמל 

 
בכל אחד  ,וההנדסה האזרחיתשטח ההתארגנות פיתוח פרקים להלן יתוארו שלבי עבודות ב
 .שלושת המתחמיםמ
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 CVS – חופיתתחנת הגפה  מתחם 

 .2.2.1מתואר בפרק  CVS-מתחם ה
 

 (#1)בקשת היתר אזרחי  הפיתוח עבודות
 

 כקרקעית יבשה של בריכות דגיםבחלקו הגדול  ןבאזור המאופיי נהבוצעעבודות פיתוח השטח ת
זה מספר רב של שנים, וסוללות מוגבהות התוחמות את הברכות. רום מיצאו מפעילות אשר 

 + מ. ורום הסוללות כמטר מעל הקרקעית. 1.5 -קרקעית הברכות היבשות הוא כ
ע"י  (2.3.5רך הגישה הקיימת )ראה פרק טרם תחילת העבודה באתר העבודה תוכשר ד

 נים בסוללה המזרחית.הקמת סוללות הגנה מתאימות, והנחת קוי חשמל ומים טמוהרחבתה, 
באזור אחסון זמני, ריסוק הגזם  םהעבודה באתר תתחיל בעקירה וחישוף צמחיה קיימת, עירו

 .מורשהלשבבים והובלה לאתר פסולת 
ס"מ. הקרקע הנאספת  20בעובי של כ  (Top Soil)לאחר מכן יבוצע חישוף השכבה העליונה 

. עם גמר העבודות (שנים 3-תקופה של כעד לסיום העבודות באזור )תאוחסן באתר העבודה 
 עשה שימוש בחומר שאוחסן.יוי (6.3ע"פ תכנית השיקום )ראה נספח יבוצע שיקום של השטח 

ובא ממחצבה סמוכה, יפוזר ויהודק לות המילוי. חומר מילוי אינרטי יתחל פעי לאחר שלב החישוף
 .2.13תרשים חתך המתחם מופיע ב + מ. 2בשכבות מבוקרות, עד לרום ממוצע של 

דונם )כולל דרכי  57 -מדובר בפעילות אינטנסיבית, עתירת צמ"ה ומשאיות כבדות בשטח של כ 
ק אדמה שתאוחסן מ" 10,000-הגישה לאתר(, שתימשך כחמישה חודשים. יידרש פינוי של כ

זמון ימ"ק של חומר מילוי יובאו לאתר בת 63,000-ר אחסון ייעודי. בנוסף, כבצורה מבוקרת באזו
 עם פעולות הפיזור וההידוק.

והתחברות מתאימה לדרכי הגישה  שיפועים מתאימים לניקוז נגר עיליאתר העבודה מתוכנן עם 
עונתי הנותן מענה לתנועה אינטנסיבית -בפאה המערבית. המטרה היא להכשירו לאזור עבודה רב

 פרויקט.בהמשך העבודות שלבי וחומרי מבנה הנחוצים ל מכאנישל ציוד 
אתר העבודה לאזור התארגנות הכולל את משרדי ומחסני הקבלן  למתו יתוחםעם הש

, שטח אחסון לצמ"ה ולכלי עבודה אחרים, וכן אזור שיותאם למכונת הקדיחה מפקחיםוה
  .(#2)יתואר בתנ"ס ימי  מהיםשל הצנרת  החופית שתשמש בשלב הנחיתה

ציוד העזר, אחסון הצנרת, המשרדים מכונת הקידוח, מדי יומנתוני תא השטח העתידי תוכנן ע"פ 
 .תשתיות התומכותהו

לעבודות הקדיחה והנחיתה של  ויתמוך, בנוסףשנים  3-אתר העבודה יהיה פעיל לתקופה של כ
( והקונדנסט 32רות הגז )"וניניות של מתקני התחנה וצאעבודות המכהצנרת הימית, גם בשלב ה

"(6.) 
דונם.  1-ת תחנת ההגפה החופית בשטח של כשל אתר העבודה מתוכננבחלקו הדרום מזרחי 

ומדובר בתחנת מגופים שתהיה בשימוש לאורך חיי  הואיל עבודות הפיתוח יהיו שונות באזור זה
עבודות הפיתוח בשטח קטן זה יכללו, לאחר החישוף והחפירה, עבודות של ביסוס  הפרויקט.

 .+ 2.5וייצוב הקרקע בחומרי שתית, הידוק מבוקר והגבהה לרום של 
  , יסומן מחדש, יגודר ויאורגן לתאי שטח של אתר התארגנות.דהמתחם כולו יימד

 

 (#3)בקשת היתר אזרחי  עבודות ההנדסה האזרחית
 

  בשטח תחנת ההגפה החופית בלבד. נהבוצעעבודות הנדסה אזרחית ת
במדיית המילוי המהודק, לצורך יציקת שוחות המגופים. בחלק הדרומי של התחנה  תבוצע חפירה

(. שוחת הבטון תיבנה כמבנה בטון אטום, למניעת 6תוקם שוחת מגופים על צנרת הקונדנסט )"
אפשרות כניסה עם העליון יהיה מקורה בלוחות טרומיים  הזיהום במקרה של דליפות. חלק

 לטיפול ותחזוקה.
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יוקמו שוחות בטון לאלמנט ההפעלה של המגופים )המגופים עצמם יהיו טמונים(  במרכז התחנה
 לצורך טיפול ותחזוקה.

ס"מ, עליו תוקם גדר  60ייבנה קיר בטון מבוסס בגובה של מ'(  40X25שטח של בהיקף התחנה  )
 מ'. 6-סביב התחנה תוקם דרך עפר הקפית ברוחב של כ רשת תקנית.

ופילר בטון ללוח החשמל והבקרה. פתחי מילוט  מטר 6רוחב של בנה שער ביי זרחיתבפאה המ
 חודשים. 4-כ צפויות להימשךעבודות ההנדסה האזרחית  בנו בפאות הנגדיות.יי
 

  CVS -ה אתר העבודה שלמתחם בעבודות הביצוע שלבי 
 

 מתואר לעילה שטחצילום התיעוד מצב קיים ו; 
  ז"וסימון בולט של קו נתג, קרקעייםחפירת גישוש לחשיפת קווים ומכשולים תת; 
 ריסוק ופינוי השבבים לאתר , עירום, צומח עשבוני ושיחים עקירת - הכשרת פני הקרקע

 ;מורשהפסולת 
  רוסדוסילוקם לאתר מ '(בניין וכדפסולת שיירי  הקיימת בשטח )כגון:ניקוי פסולת מוצקה; 
  איסוף שכבת החישוף(Top-soil ) והחזרת השטח לקדמותוואחסונה עד שלב השיקום; 
 הידוק שתיתמילוי ו; 
 חומר מילוי מתאים למתחם הבאת;  

  מ"ס 20הידוק בשכבות בעובי הנדרש ומילוי חומר עד לגובה; 
 התחברות לדרך הגישה; 
  למערכות תשתית קיימות באזור ,מים ותקשורת, חשמל –חיבור תשתיות שירות; 
 אחר הנחוץ לעבודות ההקמהמאצרות דלק וכל מתקן זמני , הקמת מבנים יבילים; 
 מים וקוי חשמלהנחת צנרת  ,מיקום הציוד באתר; 
  תאם להמלצת יועץ ניקוזהב ,לעת העבודות ,ניקוז סביב האתרסוללות הטיה ופעולות. 

 

  CVS -ת הפרוט וסדר פעילויות ההקמה בשטח תחנ

  סימוןוסרטי באמצעות יתדות  ,י מודד מוסמך"ע, גבולות התחנהסימון; 

  (2.3.5ראה פירוט בפרק ) דרך הגישה הקיימת לאתר והמשך הדרך לאתר המתוכנןהכשרת; 
 ז הסמוכה"וסימון ברור ובולט של צנרת נתג קווים ומכשולים תת קרקעיים זיהוי;   
  דונם 4 -בשטח של כ, שתיתוביסוס הקרקע בעזרת ייצוב;   
 הידוק שתית; 
 2.5מהודקות ומבוקרות עד לרום  בשכבות' מ 1-כ בעובי יםמילוי מצע +; 
  מגופיםמפעילי פילר חשמל ו, גדר היקפיתיציקת ביסוס רדוד עבור; 
 ביסוס ויציקת שוחות בטון עבור מגופי הקונדנסט ומפעילי מגופי הגז, חפירה; 
 להקמת גדר היקפית הכוללת פילר ללוח חשמל', מ 0.6בגובה , יציקת קיר בטון; 
 קיר הבטון ושערים גבי-לבניית גדר רשת תקנית ע; 
 המלצת יועץ ניקוזהתאם לב ,ניקוז  הקרקע לעת העבודות. 
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  CVS-חתך מתחם ה:  2.13תרשים 

 פני קרקע קיימים

 פני קרקע מתוכננים 

 לתקופת העבודות

ר
שו

 י
ול

ב
 ג
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 DVS -תחנת דור   מתחם 

  .2.2.2מתואר בפרק  DVS-מתחם ה
תשתיות קיימות רבות, כגון כבלי תקשורת וצנרות גז ומים. ככל שהתשתיות  הבסביבת התחנ

 .2.3.1מופו ותואמו, על הקבלן לבצע את כל הנדרש ע"פ ההנחיות הכלליות המפורטות בפרק 
 

 (#1)בקשת היתר אזרחי  הפיתוח עבודות
 

טיפוסי לשדה שלחין לא מעובד עם עשביה דלילה, כך שלא נדרשת פעולת עקירה  השטח הקיים
 או ניכוש.

ס"מ. הקרקע הנאספת תאוחסן  20-בעובי של כ (Top Soil)השכבה העליונה של יבוצע חישוף 
השטח, ע"פ . עם גמר העבודות יבוצע שיקום של עד לגמר העבודות במתחםבאתר העבודה 

 תכנית השיקום, ויעשה שימוש בחומר שאוחסן.
 טווח גבהים שלב חפירות דונם יבוצעו 5-הנמצא צפונית לתחנה, בשטח של כבאתר העבודה, 

 , לצורך קבלת פני שטח מותאמים לדרך הגישה ולשיפועים הנחוצים לניקוז נגר עילי. מ' 0.1-0.7
ס"מ.  80-החישוף, חפירה בעומק ממוצע של כדונם( תבוצע, לאחר  2.8-בשטח תחנת דור )כ

וב של הקרקע באמצעות שתית מתאימה ולאחריו עשה, בשטח זה בלבד, ביסוס וייצילאחר מכן י
 יכוסה השטח כולו באדמת מילוי מיובאת ממחצבה סמוכה, בשכבות מהודקות ומבוקרות.

ים, מאצרה וציוד באתר העבודה יתוכננו משטחי עבודה לשטח התארגנות, להקמת מבנים יביל
בשלב שיקום  עזר. כמו כן ייועד שטח לאחסון שכבת החישוף, במטרה להחזיר את החומר למקום

 .אתר העבודה
ויתמוך גם בפעילות  ת כל עבודות הצנרת )גז וקונדנסט(שטח ההתארגנות יהיה פעיל עד השלמ

 ניות בתחנת הגז.אהעבודות המכ
ך וממערב לפשט הצפה של תעלת ניקוז, יבוצעו מאחר ואתר ההתארגנות והתחנה נמצאים בסמו

בעונה הגשומה. תחנת הגז עצמה תוגן ע"י הקיר ההיקפי  זמנייםשיפועים, סוללות הגנה וניקוזים 
 המתוכנן.

 המתחם יסומן מחדש, יגודר ויאורגן לתאי שטח של אתר התארגנות.
 כחודשיים. צפויות להימשךעבודות פיתוח השטח 

 

 (#3)בקשת היתר אזרחי  יתעבודות ההנדסה האזרח
 

בשכבת המצעים המהודקת לביסוס חפירות רדודות  תבוצענה דונם( 2.8-בשטח תחנת הגז )כ
  בנו.ימבני הבטון והאלמנטים השונים שי

התקנה של אביזרים לצורך יציקות של בסיסי בטון לתמיכה של צנרת גז עילית ו כמו כן, תבוצענה
 כגון מלכודת מולוך.

מטר,  2.5יציקות עם ביסוס רדוד וכלונסאות לקירות הגדר ההיקפית שגובהה  תבוצענהבנוסף 
 .לתמיכות השערים ופילר חשמל

 ויורכבו שערי כניסה ומילוט. פרת הבטון, תותקן גדר רשת היקפיתלאחר אש
 חודשים. 4-כ צפויות להימשךעבודות ההנדסה האזרחית 

  

  VS(Dתחנת דור ) במתחםעבודות הביצוע שלבי 

 

 ותיעוד של המתחם כולו וסביבתום וליצ – תחילת העבודות טרם;  
 חפירת גישוש לחשיפת קווים ומכשולים תת קרקעים;   
  איסוף שכבת החישוף(Top-soil ,)ואחסונה, בשטח ההתארגנות בלבד; 
 התחנהשטח ב מ"ס 80-עבודות חפירה עד לעומק של כ; 

 בשטח התחנהייצוב שתית מילוי ו; 
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 בכל המתחם, א"כ מ"ס 20-בעובי של כמהודקות ומבוקרות כבות בש' מילוי מצע סוג א;  
  מבנה , בסיסים לתמיכות צנרת הגז והאביזרים, פילר חשמל, עבור גדר היקפית רדודביסוס

  ;וחיבור לתשתיות שירות סמוכות אביזרים/בקרה יביל ומגופים

 חשמלכולל פילר ללוח , להקמת גדר היקפית', מ 2.5בגובה , יציקת קיר בטון; 
 התקנת גדר רשת תקנית ושערים; 
 ב"מתקני המולוך וכיו, יציקת בסיסי בטון לתמיכות צנרת ואביזרי הגז; 
 המלצת יועץ ניקוזהתאם לב, ניקוז פני הקרקע לעת עבודת ההקמה. 

 

  PIT -נחשולים מזרח  מתחם 

 
 .2.2.3מתואר בפרק  PIT-מתחם ה

בצורה בולטת, לכל אורך  טבעי של נתג"ז. יש לסמנו ולשלטו מדרום לאתר העבודות נמצא קו גז
 השקתו למתחם, בכל תקופת העבודות.

יתכנו הפסקות עבודה יעבודה בקרבת מחצבה פעילה מחייבת תיאום מלא עם הנהלת המחצבה ו
 בזמן של פיצוצים.

 

 (#1)בקשת היתר אזרחי  הפיתוח עבודות
 

הקיימות בשטח, הבאת השטח לרום  מות האשפהיהפיתוח כוללות פינוי וסילוק ערעבודות 
בתחנה, שתוקם  סמוך למתקן של תש"ן.בלדרך הגישה הקיימת המצויה התחברות המתוכנן ו

 קרקעית.-בחלקו הדרומי של המתחם, תיבנה שוחת בטון תת
ויסולקו לאתר פסולת  ימות האשפה והצמיגיםבשלב ראשון של עבודת פיתוח השטח, יפונו ער

עם  בתיאום חסוןימחצבה, במידה וקיים מתחת לערמות הפסולת, יפונה לאמאושר. חומר 
 המחצבה.

תעלות ניקוז וסוללות הכוונה ו חפירות לגבהים המתוכננים טרם הנחת שכבת מצעים, תבוצענה
 לנגר עילי.

ס"מ, תפוזר על פני כל שטח המתחם ותהודק בצורה מבוקרת. בשלב  20שכבה אחת, בעובי של 
 גישה וההתחברות לשטח העבודה שבמתחם.זה תבוצע דרך ה

 המתחם יסומן מחדש, יגודר ויאורגן לתאי שטח של אתר התארגנות.
 כחודשיים. צפויות להימשךעבודות פיתוח השטח 

 

 (#3)בקשת היתר אזרחי  עבודות ההנדסה האזרחית
 

-קרקעית. מדובר בחפירה/חציבה בנפח של כ-בור עבור השוחה התתהעבודה תתחיל בחפירת 
ו הגז הסמוך. שיפועי בזהירות ובהקפדה על כללי בטיחות בהתחשב בקמ"ק, שתבוצע  650

 החפירה ושיטת ההגנה על דפנות הבור ייקבעו ע"פ טיב הקרקע ונוחיות העבודה בהמשך.
 יציקה נמשכת. -ה של מבנה אטום מים, וככל שניתן יציקת שוחת המגופים תבוצע כיציק

 הקירוי מאלמנטים טרומיים.עם גמר אשפרת הבטון, יותקן 
 חודשים. הכשלוש צפויות להימשךעבודות ההנדסה האזרחית 

 

 PIT)שוחת נחשולים ) במתחםעבודות הביצוע שלבי 

 

 טרם תחילת העבודות, של המתחם וסביבתום וליצ;  

 סדרולאתר מ ( וסילוקהבנייןפסולת שיירי )כגון: ניקוי פסולת מוצקה , הכשרת פני הקרקע; 
  ומכשולים תת קרקעים תשתיות איתורחפירת גישוש ל;   
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 הנדרש רוםחציבה ל/ביצוע חפירה; 
 והידוק מ"ס 20-כבעובי ' מילוי מצע סוג א;  
 חציבה לשוחת בטון/חפירה; 
 יציקת שוחת בטון; 
 התקנת קירוי מאלמטים טרומיים; 
  עבודות ההקמה בזמןטיפול בניקוז פני הקרקע. 

 

 דרכי גישה 

אל תחום התחנות  ,ב''עודפי חפירה וכיו, כוח אדם, ציוד, ופינוי של חומרי המבנהלצורך הובלה 
  :להלן דרכי הגישה תוכננו ,ואתרי ההתארגנות

 

  תחנתCVS:  (. 7011כביש )הינה דרך עפר היוצאת מהכביש הראשי של מושב דור דרך הגישה
על ממשיכה הדרך  משם. מ עד מפעל הדגים של מושב דור"ק 1.25-כ וממשיכהדרומה  פונה
שניתן לראות בתרשים כפי . מ עד אתר העבודה"ק 1 -כ, סוללת העפר של בריכת הדגיםגבי 
להלן, במקטע הדרומי של דרך הגישה הקיימת, העובר בקצה בריכת הדגים, נדרשת  2.14

', מ 6-כ ואהגישה ה רוחב דרךהכשרה של הדרך לנסיעת משאיות )מסומן באדום בתרשים(. 
 . מצע מהודק אמצעותבתוכשר היא ו

  תחנתDVS:  הינה דרך עפר היוצאת מתחנת דלק בסמוך למחלף זכרון יעקב דרך הגישה
 מערבית' מ 100-כ. ש מעין צבי"למטומובילה מערבה לכיוון צפון  פונהדרך ה(. 70כביש )
רוחב דרך . עד אתר העבודה' מ 300 -עוד כ וממשיכה י פונה הדרך צפונהבש מעין צ"מטל

 מצע מהודקתיסלל במתכונת היא ו', מ 5-הוא כהגישה 

 דרך הגישה  מתוך, 4עפר היוצאת מכביש ההינה דרך דרך הגישה  :שוחת נחשולים מזרח
מזרח לכוון צפון ואז פונה עד לשוחת תש"ן, ' מ 120 -לכיוון דרום כ וממשיכה ,להילמחצבת אי

 . לאתר העבודה העד חיבור' מ 40 -כ

 



 

 

 3ואזרחי  1אזרחי –תכנית ניהול וניטור סביבתי 

 Doc. 
No. 

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0001 Rev. A 

 

 

 page 34 of 122 

 

 PIT-ו CVS ,DVS-דרכי גישה למתחמי ה  :2.14תרשים 

 

 התארגנות יאתר 

כניסה לאתר . העבודה אתרמהתחנות כחלק  מתחמילסמוך ב יםנמצאההתארגנות  יאתר
שטח האתר יוסדר מראש כך שלכל . ההתארגנות תתבצע מדרך העפר המובילה לאתר העבודה

תנוחה של אתר תרשים צורף לבקשה להיתר מ) יהיה מקום נפרד יםחומר יעבודה וסוגהכלי 
 .(ההתארגנות ובו ניתן לראות את מרכיבי האתר

 
ממערב  221המוקצה בתמ"א בתא שטח  יוקם בתוך השטח CVS-ת האתר ההתארגנות לתחנ

 מ' ויסומן באופן בולט. 1-לתחנה. האתר יגודר בגדר רשת בגובה של כ
 בהמשך לעבודות הקשורות לנחיתת הצנרת הימית. אתר זה ישמש
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 : דוגמא לאתר התארגנות2.15תרשים 

 

 עבודה אתר 

 

, הכולל דרך שירות זמנית , הינו כלל השטח, שהוא גם פוליגון הבקשה להיתרהעבודהאתר 
)ראה תרשימים מפורטים של אתרי  החומר החפורוכן השטח שבו יונח , מרחב עבודה בתחנה

 .(2.2העבודה, לרבות סימון שטחי האחסון, בפרק 
 

צרכי , הם היקפי עבודות עפר ,אילוצי סביבהלבד מ, והגורמים העיקריים המשפיעים על גודל
 .עומק החפירות הנדרשות ושטח התחנות ,כמות וסוג הכלים ההנדסיים וגודלם, אחסון

 
השטח . באמצעות יתדות וסרטי סימון בולטים" העבודה אתר" יסומןוע העבודות לפני תחילת ביצ

יסומנו מיקומן , כמו כן .ובתיאום עם בעל הקרקע 'מ 1.20לא יעלה על זמנית בגדר שגובהה גודר י
 ., בתיאום עם הגורמים הרלוונטייםקרקעיות סמוכות-של תשתיות תת

 

 

 גדר היקפית קבועה 

 60בטון יהיה הגובה קיר . העשויה בטון יצוק כולל זיון קבועה, גדר היקפית קםתוסביב התחנות 
בשתי התחנות הראשונות החלקים החשופים . DVS -ה מ בתחנת"ס 250ו  CVS -מ בתחנת  ה"ס

וב כרכעל גבי . ולפי הצורך בציפוי אבן לקט או כל ציפוי שיוגדר על ידי אדריכל הנוףיהיו מבטון 
על בסיס יסוד עובר יהיה בסיס הגדר  .פלדה ממתכת מגולוונת וצבועהותקן גדר רשת הקיר ת

השער יהיה דו כנפי משולב . CVS) וב DVSב ) בצד של הגדר יותקן שער לרכב. כלונסאות/רציף
 .יותקנו בצידי התחנה( מילוט)שערי חירום  '.מ 5וברוחב ' מ 3לכניסה לתחנות בגובה 

מ ''ס 20מ ובקוטר ''ס 70עמודי חסימה לרכב יותקנו בכניסה לשער מצידו הפנימי בגובה 
 .רץ' מ 1.3ובמרוחים של 
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 ציוד עיקרי ולוח זמנים 

 

 גידור ושמירה בעת עבודות ההקמה
 

הכשרת של פעילות אזורי ההכלים וחומרי החפירה וכן  בהם ימצאוהשטח  יהעבודות תא במהלך
. עבודה השוטפתה תופרעכך שלא  ,באמצעות רשת קלה יבוצעהגידור . זמניבאופן יגודרו השטח 

מנע כניסה אל ית. אליותגודר ורק עובדים מורשים יוכלו להכנס  מתחםהכניסה והיציאה ל
 .המתחמיםתוצב שמירה על . בלילה בשעות הלילהבשות היום ולמי שאינו מורשה  המתחם

 

  ציוד עיקרי להקמה
 

הציוד הדרוש יקבע על פי אופי ותנאי השטח . שימושים בוההעיקרי הדרוש והציוד להלן תיאור 
 . והצרכים המקומיים באזור ההקמה

 

  וכן לפינוי עודפי החפירה, משאיות המשמשות להבאת חומרי דיפון וכיסוי –רכינות; 

  הקרקע  כלים מכאניים בעלי כף קדמית או אחורית המשמשים לחפירת –מחפרים; 

  כלים מכאניים המשמשים בעיקר להעמסת עפר וחומר חצוב ויכולים  –( ריםטרקטו)מעמיסים
 ;לשמש גם לחפירה בקרקע רכה ולכיסוי

  כלים בעלי להב קדמי ומעקר אחורי המשמשים להכשרת רצועת עבודה ודחיפת  –דחפורים
 ;עפר

 יבוא הבטון ושפיכתו לתבניות מתאימותכלים המשמשים ל – מערבלי בטון ומשאבות; 

  כלי , רתכות, משמשים להובלת עובדים וציוד נוסף כמו כלי חפירה ידניים –כלי רכב לשירות
 ;'מזון ומים לעובדים וכועבודה לטפסנות ועבודות מתכת, 

 ציוד להרטבת הקרקע; 

 ציוד גישוש וגילוי תשתיות תת קרקעיות. 

 

 : ומערבלי בטון המשמשים לעבודותרכינות , להלן תמונות של מחפרים
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 ומערבלי בטון רכינות,: מחפרים2.16תרשים 
 
 

 
  יעודי במתחמי העבודה פריסת ציוד

 

 .מפורטת בטבלה הבאה רשימת הכלים הדרושים לביצוע העבודות

 מתחם
משאיות 
 )רכינות(

 מעמיסות מפלסות מכבשים מחפרים
מערבל 

 בטון
משאבת 

 בטון

CVS 3 2 2 1 1 1 1 

DVS 1 1 1 1 1 1 1 

PIT 1 1 1 0 1 1 1 

 מתחמיםפי פירוט כלי עבודה ל :2.2טבלה 
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 לוח זמנים ומשך עבודות

 :בכל אחד משלושת המתחמים העבודה, שלביך משוער של להלן מש

 

 שלב פיתוח שטח
 

PIT :2 חודשים 

DVS :2 חודשים 

CVS: 5 חודשים  
 

 עבודות אזרחיותשלב 
 

PIT :3 חודשים 

DVS :4 חודשים 

CVS :4 חודשים  
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 על הסביבההשפעות הערכת  

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

 .המזוהות כבעלות פוטנציאל השפעה ן פעולותבשלושת המתחמים. הניתוח מתייחס לאות

   איכות אוויר 

   פליטות הצפויותהפירוט  

 :כדלקמןלאוויר פליטות  עלולות להיגרם ,המתחמיםשלושת פעולות הפיתוח בבמהלך 

 אבק המתפזר בעת פעולות החפירה;  

 אבק כתוצאה מנסיעת כלי רכב בדרכים לא סלולות; 

 אבק המתפזר בעת העמסת עפר; 

  והרכבים השונים המנועים של כלי הצמ"ה מפעולתגזי פליטה. 

  . 2.2טבלה רשימת הכלים, מהם נובעת פליטה זו, מוצגים ב

 
מ"ק. לצורך כך, צפויה תנועה של משאיות  40,000 -ידרש מילוי של עפר בנפח של כ CVS-באזור ה

ות ימשא 3מקסימלית של תנועה משאיות לשעה וב 2-ממוצעות של כ תדירותבדרך הגישה ב
 לשעה. 

 
 

 השפעה סביבתית 

 CVS-ממוקם צפונית ל המושבדור.  מושבהוא ה DVS-וה CVS-היישוב הקרוב ביותר לתחנות ה
הוא עין איילה הממוקם צפון מערבית לתחנה.  PIT-להיישוב הקרוב ביותר . DVS-וצפון מערבית ל

 עים בטבלה הבאה. יהישובים מופהמגורים הקרובים בכל אחד ממרחקי 

 

 יישוב מרחק ממגורים )מ'( אתר

CVS 1300 דור 

 דור CVS 150-דרך גישה ל

DVS 500 דור 

PIT 700 עין אילה 

 רצפטורים בקרבת אתרי העבודה :3.1טבלה 
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וכן בכמות פחותה יותר רוחות בעלות רכיב טיים באזור הם מכיוון מערב נרכיבי הרוח הדומינ

 .3.1בתרשים מזרחי כפי שניתן לראות 

 

 

 : שושנת רוחות, זיכרון יעקב 3.1תרשים 

בישובים צפויה להיות השפעה מועטה  אופיין גזרות הרוחו בין המתחמים לישובים המרחקבשל 
 . הנוצר במהלך עבודות הפיתוחכתוצאה מהאבק הסמוכים 

 
אבק  בתי המושב דור. מאחר והדרך המתוכננת אינה סלולה, ת קרבעוברת ב CVS-לדרך הגישה 

  להוות, במקרים מסוימים, גורם משפיע. עלולבאזור זה שיווצר 
 

משרד להגנת הסביבה לרישום הוראות הב המקובל לפי אופן החישוב להלן הערכה כמותית
מקדמי פליטה כתוצאה מנסיעת כלי רכב  הערכה זו מבוססת על .מחצבות( מPRTRפליטות )

. יובהר כי 2.3, בהתאם לנוסחא להלן ולמקדמי הפליטה המפורטים בטבלה בדרכים לא סלולות
( ממחצבות לא קיימים מקדמי פליטה PRTRבהוראות המשרד להגנת הסביבה לרישום פליטות )

 ם. והערכת הפליטות בוצעה בהתא TSPועבור  PM10אלא רק עבור  PM2.5עבור 
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[Kg / Km of driving] b* (w/2.72) aEF = k * (s/12) 

 

 :כאשר
 
S – בקרקע( מ"מ 0.075-0.002)ל סלטי אחוז חלקיקים בגוד 

W –  ( טון)משקל ממוצע של כלי הרכב 
 . להלןבטבלה בנוסחה מפורטים  k,a,bהקבועים 

 

 TSP PM10 יחידות קבוע

K 0.423 1.381 מ"ק/ ג "ק 

A 
 ללא -

0.7 0.9 

B 
 ללא -

0.45 0.45 

 לחישוב פליטה כתוצאה מנסיעה בדרכים לא סלולות םערכי :3.2טבלה 

ההובלה  משאיות משקלוכי  8.5% של בשיעורהוא  סלולה לא בדרך( s)הונח שאחוז הסילט 
 .כאשר הן ריקותטון  20-טון כאשר הן מלאות ו 60 הוא העמוסות המובילות עפר

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

 חודשים. 3-ימים בשבוע לכ 6שעות ביום, 
 

( יעילות ההפחתה של למחצבות PRTRעל פי המשרד להגנת הסביבה )כפי שמופיע בהוראות ה
 .55%הרטבת הקרקע פעמיים ביום היא 

 
ובלעדיהם. קצב  שימוש באמצעי הפחתהלאחר הפליטות הצפויות בטבלה הבאה מופיעות 

 :אתרבהממוצע לשעות בהן מתקיימת הפעילות הפליטה הוא הערך 
 

 חומר

מקדם פליטה 
(מ"ק/ג"ק)  

פליטה סה"כ 
(חודשים 3/ג"ק)  

פליטה  קצב
(שנייה/ג)  

פליטה עם  קצב
(שנייה/ג)רטבה ה  

TSP 3.64 4728 6.06 2.73 

PM10 1.04 1352 
 

1.73 0.78 

 CVS-פליטות אבק צפויות כתוצאה מנסיעה בדרך הגישה ל :3.3טבלה 

 

אף על פי שלא ניתן לבצע השוואה של הפליטות לתקני פליטה )זאת מאחר שלא קיימים תקני 
בטבלה לעיל כי סך הפליטה צפויה, אפילו ללא פליטה לפליטות שטח מסוג זה(, ניתן לראות 

 .PRTR-אמצעי הפחתה, נמוך משמעותית מסף הדיווח ב

שאיות מהלדרכים, כמו כן מונע אבק טיפול  יבוצע , הסמוך למושב דור,דרך הגישהקטע ב
 . 4בפרק  ההפחתה מפורטים באופן מלא אמצעי .מתאימות ותהמובילות עפר יכוסו ביריע
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  והידרוגאולוגיההידרולוגיה  

בתרשים להלן מוצג ( 3/ב/34א "תמ)על רקע תשריט נחלים ופשטי הצפה  מתחמי התחנותמיקום 
3.2. 

 

המרחק בין . 3/ב/34תמ"א עורק ניקוז ראשי לפי , נמצא נחל דליה CVS -וה DVS -מתחמימדרום ל
 '.מ 1,250 -הוא כ DVSה והמרחק בין נחל דליה ותחנת ' מ 500 –הינו כ CVSה נחל דליה ותחנת 

 
שטח . 4שמשתרע מערבית לכביש  ,מחוץ לשטח חקלאי, 4ממוקמת מזרחית לכביש  PIT-התחנת 

תמ"א וחלק מהתעלות מוגדרות כעורק ניקוז משני ב, חקלאי זה מנוקז על ידי תעלות חקלאיות
 .המתוכנן למתחםמדרום ' מ 450 -מצפון וכ' מ 350 –תעלות אלו נמצאות במרחקים של כ. 3/ב/34

כך , לכל צד מציר הנחל' מ 50 -כ 3/ב/34תמ"א רוחב רצועת ההשפעה של עורק משני מוגדר ב
  .שמיקום התחנות אינו בתחום רצועות ההשפעה של הנחלים ועורקי הניקוז

 
מצפון ' מ 450 -נמצא במרחק של כ" עורק ניקוז במחוז צפון"כ 3/ב/34תמ"א עורק ניקוז שמוגדר ב

המרחק בין מיקום ". פשט הצפה"חציית הכביש על ידי עורק זה מסומן כ שטח. לשטח התחנה
כך שהתחנה אינה נמצאת בתחום ', מ 150 –השוחה המתוכננת וגבול פשט ההצפה הוא כ

 . של פשט ההצפה
 

המרחק בין מיקום . 3/ב/34תמ"א ב" פשט הצפה"על ידי עורק דרומי מוגדר כ 4החצייה של כביש 
שהתחנה אינה נמצאת בתחום של פשט כך ', מ 200 –ה הוא כהתכנית וגבול פשט ההצפ

 .ההצפה של העורק הדרומי
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 החדרה והגנה על מי תהום, איגום -  4/ב/34 -תמ"א ו, נחלים וניקוז - 3/ב/34א "תמ :3.2תרשים 
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 איגום החדרה והגנה על מי תהום - 4/ב/34א "ותמ, נחלים וניקוז - 3/ב/34א "תמ: 3.3תרשים 

 
 מקטעי נחל דליהא:  - 3.3תרשים 
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 כושר ההולכה של עורקי הניקוז בסביבת התכנית

 
 .הבאהאינטרפולציה של ספיקות התכן בנחל דליה בתחנה ההידרומטרית מוצגת בטבלה 

  

 התחנהשם 
 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 

 אינטרפולציה של ספיקות התכן בנחל דליה :3.4טבלה 

 

אפיק נחל דליה עבר הסדרה ובחישובים ראשונים נמצא כי כושר ההולכה שלו גבוה מהספיקה 
 (.3.5טבלה  ראה) 1%המחושבת עבור הסתברות 

 

מספר 
 אקטע

מיקום לאורך 
 אהנחל

 אתיאור ההסדרה
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 
, מ"נטיף מהנדסים יועצים בע-לביא", תחנות הדלק-הסדרת נחל דליה קטע מעין צבי"מתוך תכנית פרסום א

 .1997אפריל 
הספיקות חושבו . ההידרולוגיבהוצאת רשות המים והשירות " 2006/07שנתון הידרולוגי לישראל "מתוך ב

 .1950-2007לפי פונקציית פרטו המוכללת עבור נתונים מהשנים 

 א לעיל.-3.3ראה תרשים  -תרשים המקטעים

 ספיקות מחושבות לנחל דליה וכושר ההולכה של מקטעי הנחל :3.5טבלה 

 

 
 3/ב/34תמ"א נחלים שאינם כלולים ב

 
תעלת ניקוז , 3/ב/34תמ"א שמוגדרות כעורקי ניקוז משניים ב, מלבד תעלות ניקוז חקלאיות

כיוון הזרימה בתעלה הוא . PIT -הצפונית למיקום ' מ 100 –חקלאית נוספת נמצאת במרחק של כ
כעורקי ניקוז  3/ב/34תמ"א תעלת ניקוז זו קטנה מאלו המוגדרות ב. לכיוון הים, ממזרח למערב

באם נגדיר רצועת השפעה , לכן'(. מ 50ומוגדרת עבורם רצועת ההשפעה ברוחב של )משניים 
עדיין תימצא השוחה המתוכננת מחוץ ( לכל צד מציר הנחל' מ 50)עבור תעלה זו ברוחב זהה 

 . לכן לא נראה כי לעורק זה יש השפעה ניקוזית על השוחה המתוכננת ולהיפך. לרצועה זו
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תעלה זו . ממזרח DVS-התעלת הניקוז של מאגר הקולחין מעין צבי גובלת בתחנת , כןכמו 
לכיוון , כיוון זרימת המים בתעלה זו הוא מצפון לדרום. 6מ "בתמ" רצועה רגישה לניקוז"מוגדרת כ 
 .נחל דליה

 
והספיקות בה מחושבות לפי יחס שורש של , ר"קמ 16.5 –שטח אגן הניקוז של התעלה הוא כ

ערך . כאשר אגן נחל דליה נבחר כאגן אנלוגי לאגן של תעלת הניקוז, השטחים עם נחל דליה
 (. 3.6טבלה ) דליההספיקות המחושבות בתעלת הניקוז הוא כמחצית מהערך שחושב עבור נחל 

 

 
שטח אגן 

 הניקוז
 (ר"קמ)

יחס שורש 
של שטחים 
 עם נחל דליה

ספיקת שיא מחושבת לפי 
פונקציית פרטו 

 בהסתברות נתונה
 (שניה/ק"מ)

1% 2% 4% 

תעלה בקירבת 
 תחנת הגז המוצעת

16.5 0.48 50 37 27 

 ספיקות מחושבות לפי הסתברויות שונות :3.6טבלה 
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(: 4.3תרשים )מימדי תעלת הניקוז הסמוכה לתחנת דור הם   

  מ 5.5 –רוחב הקרקעית' 

  מ 1.5 –עומק' 

 לכיוון השדה החקלאי 1:5 -כלפי סוללת המאגר ו 1:3  -שיפוע צד הגדות 

  0.5% –שיפוע אורכי 

  (. צמחיה) 0.045 –מקדם חספוס של מנינג 

 

 . שניה/ק"מ 27 –כושר ההולכה של התעלה מחושב לכ , על פי נתונים אלה
 

באירוע בעל הסתברות של , לפיכך, שניה/ק"מ 37המחושבת לתעלה היא ( 2%)ספיקת השיא 
 . השטח שממערב לתעלה עלול להיות מוצף 2%

 

 DVSחתך סכמתי של תעלת הניקוז הסמוכה לתחנת : 3.4תרשים 

 
 מעיינות

. לפי מפות ניטור של השירות ההידרולוגי אין מעיינות מנוטרים בקרבת התחנות המתוכננות
, נחשולים מזרחמ דרומית מערבית לאזור תחנת "ק 8 –נמצאים כהמעיינות המנוטרים הקרובים 

 (.13275 -ו 13276' מס, מעיינות של נחל תנינים) DVS -וה CVS -ת לתחנות המ דרומי"ק 5 -וכ

 

 גיאולוגיה-הידרו  

 גיאולוגי כללי-רקע הידרו

. בתחום המערכת ההידרולוגית של אזור החוף מוקמיםהתחנות מ ת המתחמים שלשלוש

מכונה גם )אקוות החוף  –המערכת ההידרולוגית של אזור החוף מורכבת משתי אקוות עיקריות 

השירות )שהינה חלק מאגן ירקון תנינים , ואקוות חבורת יהודה( הפלייסטוקניהאקוויפר 

חלופות לתחנת "הרקע ההידרוגיאולוגי המובא בהמשך מבוסס על מסמך (. 2007, ההידרולוגי

 (. 2010מרץ ", ברן הנדסה ופרויקטים"ערוך על ידי חברת " )קבלה
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 אקוות החוף

תצורת פלשת . רצנט-ו מתצורת פלשת מגיל פלייסטוקןהחתך הגיאולוגי של האקווה בנוי בעיקר

( אבן חול גירית וקונגלומרטים, חול)מורכבת משכבות בעלות מוליכות הידראולית גבוהה 

ניתן למצוא , בקרבת החוף, במערב(. טיט וחמרה)ומשכבות בעלות מוליכות הידראולית בינונית 

 (.האקווה ליחידות משנהשמחלקות את (, חרסית וחוואר)שכבות אטימות יותר 

 

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

 .השטח מהווים את גבולה העליון

 

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

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

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

החשיפה הישירה של האקווה לפני השטח . צריכה וביוב והשקיה חוזרת משטחי חקלאות מאידך

שות ההידרולוגית של אזור מגדילה את הסכנה לזיהום והמלחה של מי התהום ובהתאם הרגי

 .הינה גבוההבכלולות החוף 

 

, דנקמפ' ר ש"ד: מקור .Michelson, 1970חתך גאולוגי באזור תחנות מתוך : 3.5תרשים 
"Geological evaluation for a gas pipeline – near Dor" , 2014ספטמבר 

-ו CVS תחנות 

DVS 
 

 PIT-ה תחנת 
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 אקוות חבורת יהודה

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

 .קירטון וחול, גיר

 

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

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

בקרבת חדרה מי התהום נמצאים בעומק . מטרים 600 –ל  300מקירטון ומחוואר ועוביה נע בין 

הכיסוי העבה של שכבות אטימות . ומליחותם גבוהה מאד( י"ח מנא"דו( )מטרים 2,000 –כ )רב 

, מכאן. בר מים מאקוות חבורת יהודה לאקוות החוףמונע כל קשר ומע( מטרים 1,000-1,500עובי )

שהסכנה לזיהום אקוות חבורת יהודה קטנה משמעותית לעומת הסכנה הקיימת למי התהום של 

 . אקוות החוף

 

 

, דוד דוד", חגית-סקר קרקע לצינור גז דור"מתוך  ) DVS-החתך קידוח בקרבת : 3.6תרשים 

 (2005ינואר 
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 CH –חרסית וסילט, אלוביום ;FILL -  פסולת בניין ובטון, המורכב מחול דיונות, מילוי מלאכותי .

SPT  (Standart Penetration Test )– דויד דויד וישי דויד ביסוס : מקור. מבחן חדירות סטנדרטי
 .2006, חגית-ח קרקע סופי עבור קו גז טבעי דור"דו, מ"מבנים בע

 מזרח נחשוליםהממוקם באזור שוחת  K-33חתך גאולוגי בקידוח : 3.7תרשים 
 

 קידוחים ורדיוסי מגן

לקידוחים ורדיוסי המגן שלהם  מהמתחמיםהמרחק . קיימים קידוחי מים רבים בסביבת המתחמים
מקידוח חוף ' מ 520נמצאת במרחק של  PIT-הנמצא כי , אלועל פי נתונים . להלן בטבלהמוצגים 
 (. 3.8תרשים ראה )על הגבול בין רדיוס מגן ב' ל ג'. , 2כרמל 

 

הקידוח לא היה "ומצוין גם כי ' נמצא ברדיוס מגן ב מצויין כי המקום /ח37תסקיר לתמ"א ב
 הקידוח עדיין איננו פעיל. 2016ביולי  "מקורות" רתחב" על פי בירור עם 2002בשימוש מאז שנת 

התייעצות עם משרד הבריאות ורשות המים והעבודות  תתקייםהצנרת עבודות במסגרת קידום 
  תבוצענה בהתאם להנחיותיהם.
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שם 
 הקידוח

 *צ"נ
 רדיוס
 'מגן א

 (מטר)

 רדיוס
 'מגן ב

 (מטר)

 רדיוס
 'מגן ג

 (מטר)

מרחק 
מזערי 

מקידוח 
 (מטרים)

 

 – 1כרמל 
 התפלה

193250/721500 20 82 164 800 

 - 3כרמל 
 התפלה

193150/721140 20 82 164 1,000 

 20 196074/724460 2חוף כרמל 

לכיוון מערב 
200 

לכיוון מזרח 
552 

לכיוון מערב 
400 

לכיוון מזרח 
1,104 

לכיוון  520
 מזרח-צפון

 20 197054/730321 4חוף כרמל 

לכיוון מערב 
150 

לכיוון מזרח 
668 

לכיוון מערב 
300 

לכיוון מזרח 
1,335 

5,350 

 
 1טירלי 

197967/720687 20 

לכיוון מזרח 
300 

לכיוון מערב 
578 

לכיוון מזרח 
300 

לכיוון מערב 
1,156 

4,655 

 4,850 1,000 500 20 197862/720445 5טירלי 

 20 197943/720648 6טירלי 

לכיוון מזרח 
300 

לכיוון מערב 
645 

לכיוון מזרח 
300 

לכיוון מערב 
1,290 

4,680 

 4,990 184 92 10 193100/721000 3מעין צבי 

 3,915 1,096 548 20 196750/721100 שפיה

 2,138 651 325 20 196876/727002 עופר

 5,375 150 150 20 200590/721930 1תות 

, כמו כן. תיתכן סטייה קלה בין מיקום הקידוח כפי שמופיע בטבלאות לבין מיקומו בפועל* 
המיקום . המתוכננת ומיקום הקידוחתיתכן סטייה קלה במרחק בין שוחת הקונדנסט 

 . והמרחק הקובעים הם המרחקים בפועל

 : קידוחים ורדיוסי מגן בקרבת התחנות המתוכננות3.7טבלה 
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 :עבור כל קידוח מים נקבעים שלושה רדיוסי מגן
 

 המשמשים להפעלת הקידוח ולשיפור  למעט מבנים, שבו אסורה כל בניה –' רדיוס מגן א
 .מימיו

 כגון , התקנה או פעילות העלולים לזהם את הקידוח, שבו אסורה כל בניה –' רדיוס מגן ב
 .מבני מסחר או מבני ציבור, מבני מגורים

 התקנה או פעילות העלולים לגרום לזיהום חמור , שבו אסורה כל בניה –' רדיוס מגן ג
אזור תעשיה או אזור השקיה , אתר אשפה, ו ביוב ראשיק, כגון מתקן ביוב, בקידוח

 .בקולחים

 

 

 PIT-הקידוחים ורדיוסי מגן בסביבת  : 3.8תרשים 
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 4/ב/34תמ"א מי תהום לפי  –רגישות הידרולוגית  

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

 

 פגיעות מי תהום גבוהה – 1'וא' א -

 פגיעות מי תהום בינונית –' ב -

 פגיעות מי תהום נמוכה –' ג -

 

 (3.10תרשים  -ו 3.9תרשים ראה ) 1'א -ו' א, התחנות המתוכננות נמצאות באזור פגיעות גבוהה
 
 

 
החדרה והגנה על מי , איגום – 4/ב-נחלים וניקוז ו – 3/ב: משק המים – 34א "תמ : 3.9תרשים 

 (DVS-ו CVS)תהום 
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החדרה והגנה על מי , איגום – 4/ב-נחלים וניקוז ו – 3/ב: משק המים – 34א "תמ : 3.10תרשים 

 (Nachsholim East PIT)מערכות הפקה והולכה של מים  – 5/ב-תהום ו

 

  4/ב/34תמ"א מתקני מים לפי  

ראה ) 4/ב/34תמ"א מ מהתכנית אין אתרים ומפעלי החדרה המוגדרים ב"ק 2ברדיוס שעד 
 (.לעיל 3.10תרשים  -ו 3.9תרשים 

  

 של העבודות המתוכננות תהשפעות הידרוגיאולוגי 

 .עבודות בטון לבניית השוחה ותעלות להנחת צנרת, הקמת המתקנים כוללת בעיקר עבודות עפר
 .פוטנציאל זיהום מקורות המים מפעילות זו נמוך מאוד
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  חומ"ס 

בנוסף,  . אתר ההתארגנותים, בעיקר לצורכי גנרטור לצורך תידלוק סולר במיכלי יעשה שימוש
מיכלי הסולר, ככל שייעשה בהם שימוש, ימוקמו  .צמ"השימוש בסולר לצורך תדלוק של ייעשה 
 .מאצרות תקניותבתוך 

  .ים באתרי העבודהמלבד זאת לא יעשה שימוש בחומרים מסוכנ
 
 

 ועבודות עפר ניהול פסולת 

  פסולת 

 תית.הן פסולת בניין ופסולת בי הפיתוח במתחמיםסוגי הפסולות הצפויות כתוצאה מפעילות 

מקורות פוטנציאלים של פסולת עשויים להיות: פסולת שהייתה מוטלת בשטח לפני העלייה 
ופסולת  טפסנות, אריזותעבודות לקרקע, גזם שיחים כתוצאה מפינוי פני הקרקע, שאריות עץ מ

 ביתית כתוצאה מנוכחות עובדים בשטח.  

 .4פרק  ראה -הנחיות בעניין ניהול הפסולת

 

 עפר 

כמו כן,  של שטחי ההתארגנות ודרכי הגישה.כחלק מעבודות פיתוח השטח, יבוצע מילוי ויישור 

ממוקמת  CVS-מכיוון שתחנת המתחם, שעיקרה הסרה של אדמת חישוף.  בכל תבוצע חפירה 

ככלל יעשה ניסיון מילוי משמעותי של עפר. שלה באזור של ברכות דגים יידרש באזור התארגנות 

כך בהתאם להנחיות המפורטות בתכנית העבודה לקבלן, לבצע מאזן חפירה ומילוי ככל הניתן, 

 פר. ( אינה משמשת לאיזון עודפי העtop soilיש לציין כי אדמת החישוף ) יוותרו עודפי עפר. שלא

 ערכות כמויות החפירה והמילוי המפורטות להלן:בסה"כ מו

 CVS :63,000 ק מילוי"מ 
 DVS :3,000 ק מילוי"מ 
 PIT :2,500 ק חפירה"מ  

השפעות אלו נידונות  ,פעילות המילוי והחפירה יכולה לייצר אבק ולהיות בעלת השפעה נופית
 .בהתאמה( 3.6-ו 3.1בסעיפים הרלוונטיים )
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  ותאורהרעש  

 הרעש  קריטריונים לבחינת 

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

. משך הרעש ושעות היום, המותרים בתוך מבנים וזאת בהתאם לסוג המבנה ושימושי הקרקע

כלי , םמתקנים ופעילות עסקי, מערכות מכאניות: התקנות חלות על מקורות רעש שונים כגון

 . רכבים וכן פעילות כלים כבדים 25רכב בחניונים מעל 

 

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

 -ל 6:00בין השעות )שעות בשעות היום  9 -לרעש הנמשך יותר מ dB(A) 50הנו –( לפי התקנות

 .דקות בשעות הלילה 30לרעש הנמשך מעל  dB(A) 40  -ו( 22:00

 

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

 .הרעש המותרים מתייחסים לרעש הנובע מהמקור בלבד ללא תרומת רעש הרקע במקום

 

תרים פחותים המפלסים המו, במקרה של רעשים התקפיים או רעשים בעלי טון בולט בספקטרום

 .מהמפלסים שבטבלה dB(A) 5 -ב 

 

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

מתוך חוזר  - הנחיות לקביעת רעש בלתי סביר מאתרי בנייהעל פי .  1979 -ט "התשל(, בנייה

רעש במפלס שעולה על מה ל של המשרד להגנת הסביבה. רעש בלתי סביר מאתרי בנייה "מנכ

שזו עוצמת הרעש שמפחית חלון רגיל  ,dB 20 בתוספת, שהוגדר בתקנות רעש בלתי סביר

בהתאם, הקריטריון הקובע לרמות הרעש המותרות מעבודות ההקמה הוא מפלס  .כשהוא סגור

 .בשטח פתוח בסמוך לבתים מכלל פעילות אתר הבניה 70dBכולל של 

 

 

 תיאור רעש הרקע 

את הרעש במקבלי ובמטרה לאמוד את האקלים האקוסטי המאפיין את סביבת התכנית בכלל 

/ח 37תמ"א הסביבה של הרעש הפוטנציאלים בפרט, נערכו במסגרת תסקיר ההשפעה על 

מוצג להלן בתרשימים ובטבלאות מדידות רעש רקע במצב קיים באזור דור ובאזור עין איילה. 

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

 בכדי לאפיין את רמת רעש הרקע האופייני הקיים באזור.
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)מתוך תסקיר השפעה על הסביבה של  : מיקום מדידות רעש רקע באזור דור3.11תרשים 
 /ח(37תמ"א 
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)מתוך תסקיר השפעה על הסביבה  : מיקום מדידות רעש רקע באזור עין איילה3.12תרשים 
 /ח(37של תמ"א 
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 /ח(37)מתוך תסקיר השפעה על הסביבה של תמ"א  תוצאות מדידות רעש רקע :3.8טבלה 

 

 

 הערכת רמות הרעש באתרי העבודה  

על פי מדידות שבוצעו  ,מ' 15 -במרחק של כ המרכזיים כליםהרעש רמת  תבטבלה להלן מוצג

  :באתרי עבודה דומים

 dB(A),Leqמ' 15מפלסי רעש במרחק  מקורות רעש

 82 משאית

 80 מחפר

 75 מכבש

 75 מפלסת

 85 מערבל בטון

 82 משאבת בטון

 מפלסי רעש מכלים עיקריים :3.9טבלה 
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 השפעת הרעש על הסביבה 

ת המתוכננות ונדונות יובטבלה הבאה מפורט המרחק המינימלי של אזורי מגורים מפעילו

 בתרשימים לאחר מכן מופיע סימון הבתים הקרובים בכל יישוב. במסגרת מסמך זה.

 יישוב )מ'(מרחק ממגורים  מתחם

CVS 1,300 דור 

 דור CVS 150-דרך גישה ל

DVS 500 דור 

PIT 700 עין אילה 

 רצפטורים קולטי רעש בקרבת אתרי העבודה :3.10טבלה 
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 מגורים קרובים לאזורי הפעילות באזור דור :3.13תרשים 
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 מגורים קרובים לשוחת הקונדנסט באזור עין איילה :3.14תרשים 

 

עפ"י נוסחת פרופ' הרעש כאל מקור נקודתי.  לייחסשמדובר במרחקים גדולים ניתן  מאחר

 לרעש סביבתי, ניתן להעריך את מפלס הרעש ממקור נקודתי על פי הנוסחא הבאה: רוזנהויז
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בטבלה הבאה מפורטים מפלסי הרעש הכוללים לכל אתר )מתוך סכימה לוגריתמית של 
המקורות( והרעש הצפוי בהתאם במגורים הקרובים על פי נוסחת רוזנהויז בהתחשב בהפחתה 

 .5dB(A)של חלון של 

 מפלס רעש מתחם

 (dB(A)באתר )

מרחק ממגורים 

 )מ'(

צפוי מפלס רעש 

 (dB(A)במגורים )

CVS 91 1300 16 

 CVS 82 150 25-דרך גישה ל

DVS 89 500 22 

PIT 89 700 19 

 הערכת מפלס הרעש במגורים :3.11טבלה 

באופן נמוכה  המתחמיםשלושת כתוצאה מהעבודות ב הת הרעש הצפויניתן לראות כי רמ
התקנות על פי בשעות היום מרעש הרקע באזור ומרמות הרעש המותרות במגורים  יותעמשמ

אף נמוכה משמעותית מהקריטריון הצפויה . כמו כן, ניתן לראות כי רמת הרעש למניעת מפגעים
 במסמך ההנחיות(.  4.8.1בבתי מגורים שהוגדר בהנחיות להכנת התנ"ס )סעיף  40dB(A)של 

 

 הערכת פוטנציאל פיזור אור בקרבת החוף 

ראשיים בהם תנועת מכוניות ערה כל הלילה. ממוקמות בסמיכות לכבישים  PIT-ו DVSהתחנות 
  .אתרבלאור זאת, לא צפויה השפעה לתאורה 

 
ולתאורה מהן עלולה להיות השפעה על ודרך הגישה אליה סמוכות לחוף הים  CVS-תחנת ה

  (. 3.7בעלי חיים כפי שמתואר בפרק העוסק בערכי טבע )
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  שילוב ושיקום נופי  

 תאור מצב קיים  

 :חטיבות הנוף בתחום האתר וסביבתו

מורפולוגי יחודי המגדיר ומחלק את השטח לחטיבות  מאופיין במבנה נשוא התנ"סמרחב השטח 
רצועת חוליות החוף ורכס  –במקטע זה שני רכסים . נוף אורכיות הכוללות רכסים ומרזבות

להצגת הנושא אנו נעזרים במפת יחידות הנוף . תוואי קו הגז יעבור במספר יחידות נוף  .הכורכר
תחנת ח מכון דשא איננו כולל את שטח "דו. חטיבת חוף הכרמל, א"ובתקציר של מכון דש

  הדוח. ולכן הונחו הנחות לגבי שטח זה על פי עקרונותנחשולים מזרח, 

 1998מכון דשא  –חטיבות נוף  :3.15תרשים 

 

 

 אזור הפרויקט
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 : חטיבות הנוף הרלוונטיות

המאופיין בטופוגרפיה , תמוקם בשטח המרזבה CVSתחנת ההגפה החופית  – המרזבה .א
חטיבת נוף זו . 2' מס שעליו עובר כביש, כלוא בין רכס הכורכר ממזרח, שטוחה ונמוכה

ובנוף חקלאי של גידולים , מליחות אחו לח ובריכות דגים, מאופיינת בנופי מים כגון בריכות
 .חקלאיים עונתיים

 
הנמתחת בין נחל אורן בצפון , סימטרית-עת ואמשופ, רצועה צרה – רכס הכורכר המזרחי .ב

ובקטעים שונים לאורכו (, 2' מס)ידי כביש החוף -הרכס חצוי לאורכו על. לנחל תנינים בדרום
 .מצויות   מחצבות מתקופות שונות

 
 היחידה המזרחית ביותר רצועה מישורית רחבה זו משתרעת בין רכס  – מישור חוף הכרמל .ג

חטיבת נוף זו אף היא מרזבה ומאופיינת . המערביים של הכרמלהכורכר המזרחי למדרונות 
 איזור זהב .בריכות דגים וחממות למיניהן, גידולי שדה,פרדסים, בנוף חקלאי של מטעים

 ותחנת נחשולים מזרח.  DVSה ת תחנת ומממוק
 

 מבטים:

 להלן מוצגים מבטים לעבר התחנות במצב הקיים.

 

 CVS-מבט מערבה ל :3.16תרשים 

 CVS-מיקום תחנת ה



 

 

 3ואזרחי  1אזרחי –תכנית ניהול וניטור סביבתי 

 Doc. 
No. 

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0001 Rev. A 

 

 

 page 66 of 122 

 

 לצפון מזרח 2מכביש  DVS-מבט ל :3.17תרשים 

 

 PIT-ל 4מבט מכביש  :3.18תרשים 

 

 

 DVS-מיקום תחנת ה

 PIT-מיקום תחנת ה
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 אתרי טבע ונוף באזור התכנית :19.3תרשים 

 אתרי טבע ונוף

 אף אחד מהם. בעלי ייחוד נופי או טבעי מספר אתרים נמצאיםבתחום רצועת החוף והמרזבה 
 :כמסומן בתרשים , של התחנותהעבודה  מתחמיאינו נופל ב

בסמוך לחוף הים של קיבוץ , מוזיאון לארכיאולוגיה ימית וסביבתית :מוזיאון המזגגה
במוזאון מוצגים ממצאים נבחרים מחפירות יבשה . דור-ובמרחק הליכה קצרה מתל, נחשולים
 .וים באזור

שהוצף ברובו ונותרו ממנו הפסגות , שריד מרכס הכורכר המערבי :שמורת איי חוף דור
בשמורה נכללים . איים מבודדים במרחק מאות מטרים מקו החוף הקייםהגבוהות בלבד כ

 .רגל-והם משמשים אתר קינון לעופות מים וביניהם שחפית ים ושחף צהוב, םחמישה איי

 .איי החוף הם אחד המקומות האחרונים בישראל בהם גדל הצמח אוכם חופי
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מ ובסופו נשפך "ק 17אורכו , דליה שזרימתו מתחילה בסמוך לקיבוץ ,: נחל איתןנחל דליה
זהו אחד הנחלים הראשיים המנקזים  .מעגן מיכאל לים התיכון בקטע שבין קיבוץ דור לקיבוץ

 .הים התיכון לכיוון מערב אל רמות מנשה את אזור

הכולל , צבי-ביצה ואפיק נחל בין בריכות הדגים של קיבוץ מעיין :שמורת שפך נחל דליה
(, דיפלה)השמורה משתרעת בחלקה הצפוני של ביצת נחל דליה  .נביעות מים טבעיות

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

( ת"ז חוף כרמל וחמ"מועא, ג"כדוגמת רט)י גופים שונים "מקודמות ע תוכניות  :שבילי טיול
 .ליצירת שבילי טיול באפניים וברגל העוברים לאורך החוף

  ערכיות נופית

כאמצעי וכמדד לרמת , ממוקמים מתקני ההגפההוכנה מפת ערכיות נופית למרחב השטח בו 
ערכיות מתייחס ל פרק זהבהערכיות הנופית דירוג   .ר הנדרשת בעת ביצוע עבודות פיתוחהשימו

כך שכל תא שטח הינו הומוגני , תאי שטח 46 להסביבה הקיימת חולקה  .הסביבה הקיימת
הוגדרו דת הערכיות למדי .לקבלת מפת תאי שטח, מבחינת התכסית והשימושים שהוא מכיל

 כל תא שטח. , כמפורט בטבלה להלןדרגות של ערכיות 5 שלכל אחד מהם, ארבעה קריטריונים
 ציון מוערך כללי של כלשקלול הציונים של תאי השטח התקבל י "ע ציון של ערכיות נופיתקיבל 

 .חטיבת הנוףמרחב 

 

/ 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 

,  חורשה, בור, חלקית

.נחל מופר  

, שדות -חקלאות

.מטעים  

דיונות מופרות עם 

.צמחיה פולשנית  

שטחים פתוחים 

, מחצבות, מופרים

, מאגרי מים

.חממות, בריכות  

מתקני , בינוי

, תשתית בנויים

תעלות, דרכים  

מופע / נדירות 

 מיוחד של נופים

רכס , דיונות חול

נחל איתן, כורכר  

, חורשות, נחל אכזב

שטחי בור , יערות

דיונות , ירוקים

בריכות . מופרות

.דגים  

 חקלאות

שטחים פתוחים 

תעלות , מופרים

, מים פתוחות

מאגרים , חממות

 פתוחים

, בנוייםשטחים 

שטחים פתוחים 

 מופרים

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 חטיבת 

אך קטן ,הנוף

או . ובקצה הרצף

שהוא מוקף תאים 

.קוטעי רצף  

אך תא שטח פתוח 

. קוטע רצף

שימושו אינו )

מזוהה עם חטיבת 

(הנוף   

תא שטח קוטע 

רצף ומהווה 

.מחסום פיזי  

ייחודיות , עושר

 וטבעיות הצומח

, אזורי נחל וגדותיו

צמחית , צמחית חולות

.הכורכר  

, שטחי בור טבעי

מחצבות , חורשות

.משוקמות  

, חקלאות מטעים

מאגרים בשילוב 

שטחי בור עם 

.צמחיה פולשנית  

.חקלאות שדות  

/ בנויים  שטחים

שטחים פתוחים 

.מאגרים, מופרים  

 נופית קריטריונים להערכת ערכיות :12.3טבלה 

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%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%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%94%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F


 

 

 3ואזרחי  1אזרחי –תכנית ניהול וניטור סביבתי 

 Doc. 
No. 

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0001 Rev. A 

 

 

 page 69 of 122 

 

' יח' מס
 שטח

 'יח' מס  סיכום תיאור
 שטח

 סיכום תיאור

 4 נחל דליה 24  3 גידולים חקלאים 1

חקלאיםגידולים  25  2 מאגרים 2  3 

 1 כביש 26  5 רכס כורכר 3

 5 שטח טבעי 27  1 חצר מגופים לגז 4

 3 מטע זיתים 28  1 מאגר מי ביוב 5

 5 שטח טבעי 29  2 גידולים חקלאים וחממות 6

 3 גידולים חקלאים 30  3 גידולים חקלאים על בריכות 7

 2 חממות 31  3 סבך טבעי 8

חקלאיםגידולים  32  1 מסילת ברזל 9  3 

 3 גידולים חקלאים 33  4 שטח טבעי 10

 1 מסילת רכבת 34  3 מטע זיתים 11

2כביש  12  5 מחצבה נטושה 35  1 

 3 בריכות דגים 36  3 גידולים חקלאים 13

ש מעין צבי"מת 14  3 בריכות דגים 37  1 

 3 בריכות דגים 38  3 מטעים 15

 3 גידולים חקלאים 39  3 גידולים חקלאים 16

 1 שטח מופר ובנוי 40  5 חוף הים 17

חורש/שטח טבעי    41  5 בריכה טבעית 18  4 

 3 גידולים חקלאיים 42  5 דיונות חול טבעיות 19

 3 גידולים חקלאיים 43  2 בריכות דגים 20

 1 מחצבה 44  3 מטע זיתים 21

 3 גידולים חקלאיים 45  3 גידולים חקלאיים 22

 3 גידולים חקלאיים 46  1 שטח מופר ובנוי 23

טבלת ערכים משוקללים עבור כל יחידת נוף :13.3טבלה   
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 מפת ערכיות נופית :3.20תרשים 

ממוקמות בשטחים  CVS ,DVSלסיכום, על פי בחינת הערכיות הנופית, תחנות ההגפה 
 . ממוקמת בשטח בעל ערכיות נמוכה נחשולים מזרחבעלי ערכיות בינונית ותחנת 
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 השפעה נופית  

 
 נצפות 

 
 

 :מוקדי תצפית
 

 הם: מתחמי התחנותמוקדי התצפית אל 
 

. נצפה מחלקו העליון של הכפר פורדיס הפונה מערבה  CVS ,DVS המתחמים :דיסיפור-אל
ש מעיין צבי וכן ריבוי מבנים חקלאיים ואחרים "שני המאגרים של מטבולטים בנוכחותם 

 . והכפר  מאגריםהממוקמים בתווך החקלאי שבין ה
 

ממוקד . הפינה הצפון מערבית של גבעת עדן צופה על כל המרחב שממערב לה :גבעת עדן
 . ש"המטברקע מאגרי המים הגדולים של .  CVS ,DVS -ההמיועד למיקום  המתחםתצפית זה נצפה 

 
בקטע שבין מחלף , בעיקר לנוסעים צפונה 2' מכביש מסנצפה  DVS -המתחם  :2' כביש מס

וכן  ש וסוללות המאגרים הסמוכים לו"ממוקד זה נראים היטב מבני המט. זיכרון יעקב וצפונה
 . תחנת ההגפה הקיימת

 
. הכורכר תוואי מסילת הרכבת עובר בקטע זה במורדות המערביים של רכס :מסילת הרכבת

ואילו המבט מזרחה , CVS -המתחם לפיכך מהרכבת יש תצפית מערבה אל עבר בריכות הדגים ו
 . 2' י רכס הכורכר  ותוואי כביש מס"חסום ע

 
י "מוסתרת לנוסע בכביש ע זו. הממוקמת במחצבת עין אילה PIT-לחולף ממערב  :4' כביש מס

 . ובתחומי המחצבה 4שדרות עצי אקליפטוס וברוש הנטועים לאורך כביש 
 

סביב בריכות הדגים דרכי עפר המשמשות את החקלאים העובדים : דרכי העפר בבריכות הדגים
  .במקום וכן מטיילים ורוכבי אופניים העוברים בהם

 
אתר זה ממוקם ממערב . שרידים של מצודה על תלולית בשוליו של רכס כורכר :חרבת טפת

 .2ובצמוד לכביש 
 

נעשתה באמצעות איתור האגן הויזואלי  מתחמי התחנותבחינת מידת ההשפעה הויזואלית של 
 מתחם.ובחינת ההשפעה על מוקדי התצפית הרלוונטיים לכל כל אחד מהם  של

  מוקדי התצפית הרלוונטיים  מופיעים בטבלה הבאה.
 

גבעת  
 עדן

ברכות  רכבת פורדיס
 יםדג

כביש  טפת.ח 2כביש 
4 

CVS + + + + - - - 

DVS + + - - + + - 

PIT - - - - - - + 

 למתחמיםמוקדי תצפית  :3.14טבלה 
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 מבטים ממוקדי התצפית:

  –מבט מגבעת עדן מערבה  .1

 מתחם CVS   בברכות הדגים בעת ביצוע העבודות עשוי להראות 

 מתחם DVS  מוסתר מאחורי סוללת המאגר 

 איננו נצפה ממוקד זה שולים מזרחנח מתחם 

 

 

 מבט מגבעת עדן מערבה :3.21תרשים 
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  –מבט מאל פורדיס מערבה  .2

 מתחם CVS   בברכות הדגים בעת ביצוע העבודות עשוי להראות 

 מתחם DVS  מוסתר מאחורי סוללת המאגר 

 איננו נצפה ממוקד זה נחשולים מזרח מתחם 

 

 

 מבט מאל פורדיס מערבה :3.22תרשים 
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  –מבט ממסילת הרכבת מערבה  .3

 מתחם CVS   בברכות הדגים בעת ביצוע העבודות עשוי להראות 

 מתחם DVS מוסתר מאחורי רכס הכורכר שממזרח  

  איננו נצפה ממוקד זה נחשולים מזרחמתחם 

 

 

 מבט ממסילת הרכבת מערבה :3.23תרשים 
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  - לכיוון מערב מבט מדרך בריכות הדגים .4

 מתחם CVS בברכות הדגים יראה ממוקד זה   

  מתחםDVS  ממוקד זהאיננו נצפה  

  איננו נצפה ממוקד זה נחשולים מזרחמתחם 

 

 

 דרך בריכת הדגים לכיוון מערבמבט מ :3.24תרשים 
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  -לצפון מזרח  2מבט מכביש  .5

 מתחם CVS איננו נצפה ממוקד זה   

 מתחם DVS יראה ממוקד זה לנוסעים בכביש צפונה בלבד  

 איננו נצפה ממוקד זה נחשולים מזרח מתחם 

 

 

 לצפון מזרח 2מבט מכביש  :3.25תרשים 
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  -לצפון  מח. טפתמבט  .6

 מתחם CVS איננו נצפה ממוקד זה   

 מתחם DVS  יראה ממוקד זה 

  איננו נצפה ממוקד זה נחשולים מזרחמתחם 

 

 

 לצפון מח. טפתמבט  :3.26תרשים 
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  -דרומה  4מבט מכביש  .7

  מתחםCVS איננו נצפה ממוקד זה   

  מתחםDVS  איננו נצפה מוקד זה 

 לא יראה ממוקד זה, מוסתר מאחורי עצים נחשולים מזרח מתחם 

 

 

 דרומה 4מבט מכביש  :3.27תרשים 

  

PIT 
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  -מזרחה  4מבט מכביש  .8

 מתחם CVS איננו נצפה ממוקד זה   

  מתחםDVS  איננו נצפה מוקד זה 

 עשוי להראות ממוקד זה במבט צד קצר ביותר במפתח הקצר שבין  נחשולים מזרח מתחם
 העצים 

 

 

 מזרחה 4מבט מכביש  :3.28תרשים 

 

  

PIT 



 

 

 3ואזרחי  1אזרחי –תכנית ניהול וניטור סביבתי 

 Doc. 
No. 

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0001 Rev. A 

 

 

 page 80 of 122 

 מפת אגנים ויזואליים

 מפת אגנים ויזואלים :א-3.29תרשים 

 . ממפת האגנים הויזואליים של שלושת התחנות עולה כי לכל תחנה אגן ויזואלי מצומצם ומקומי
 

אבל בשל  -CVSמתחם האמנם רואים את  -גבעת עדן ופורדיס מ –ממוקדי התצפית הרחוקים 
 .מינורית ניראות ממוקדים אלהה, המצומצם ווגודלהמרחק 
אינה נצפת ממושב דור ומחוף הים. מבט לכיוון מזרח מחוף הים מופיע בתרשים  CVS-תחנת ה

 הבא.
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 לכיוון מזרח CVS-ב: מבט מהים בסביבת ה-3.29תרשים 

 
  :ההשפעה החזותיתהערכת מידת 

 . קריטריונים להערכת מידת הנצפות של האתרעל פי נעשתה  ההשפעה החזותיתהערכת מידת 

 השפעה קריטריון

 0 
השפעה 

 נמוכה
   

השפעה 
 גבוהה

מספר 
 הצופים

אין 
 השפעה

שטח טבעי 
אתר טיול/  

שטח 
 חקלאי

אתר 
 מטיילים

 יישוב

כביש 
/ ראשי 

 מסילת
 ברזל

מרחק 
 המבט

 2מעל מעל 
מ"ק  

מ"ק 1-2 מ"ק 1-0.5   
250-500 

'מ  
'מ 250 עד  

 סוג הצופה
נוסע 
/ בכביש
 רכבת

 מטייל  תושב 

 סוג המבט
משני 

יורד/עולה  
 

ישיר 
יורד/עולה  

 ישיר 

 רקע
/ שטח בנוי

 מופר

שטח 
מופר 
 חלקית

שטח 
 חקלאי

 שטח טבעי 

 קריטריונים להערכת ההשפעה החזותית :3.15טבלה 

נצפה מארבעה מוקדי תצפית אך סך כל ההשפעה החזותית  CVS -ה י מתחםמהניתוח עולה כ
 להקמתו הוערכה כנמוכה.

סך כל ההשפעה החזותית להקמתו הוערכה . נצפה משני  מוקדי תצפית בלבד DVS -ה מתחם
 כנמוכה.

. 4או מפורדיס וגבעת עדן וכן הוא מוסתר מכביש /ו 4לא יראה מכביש נחשולים מזרח  מתחם
 .ההשפעה החזותית במוקד זה הוגדרה כנמוכה מאוד

 

CVS 
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 סיכום הערכת ההשפעה הנופית
 

סך כל הערכת ההשפעה הנופית של תחנות ההגפה בשלב ההקמה הוגדר על פי ערכיות השטח 
הערכת מידת ההשפעה החזותית ועל פי מידת הפגיעה על פי , בו מצויות תחנות ההגפה

 .הפוטנצילית בסביבה טבעית

  
ערכיות  

 נופית
כ "סה השפעה על הסביבה הטבעית נצפות

 השפעה
 השפעה תאור

CVS דרך גישה ארוכה ועוברת   נמוכה בינונית
 בשטח טבעי למחצה

בינונית 
 גבוהה

 

 בינונית

שטח האתר בשטח   
משטחים חקלאי ומרוחק 
 מופרים

שטח האתר מרוחק   
 ,משטחים מופרים 

DVS נמוכה נמוכה דרך גישה קיימת וקצרה נמוכה בינונית 

שטח האתר סמוך    
מאגר מי , למתקן קיים

 2קולחין וכביש 

PIT נמוכה  נמוכה
 מאוד

האתר ודרך הגישה 
 בשטח מופר

 נמוכה נמוכה

 סיכום השפעה נופית :3.16טבלה 

 :סיכום

 מתחם CVS –  ממוקם בשטח בעל מאפיינים חקלאיים אקסטנסיביים ובסמיכות
  .בינוניתהיא סך כל ההשפעה הנופית של פיתוח מוקד זה . לשטחים טבעיים

 מתחם DVS – סך כל ההשפעה . מות יממוקם בשטח חקלאי בצמוד לתשתיות קי
 .נמוכההנופית של פיתוח מוקד זה היא 

 מתחם PIT – סך כל ההשפעה הנופית של . מחצבהבשולי  ממוקם בשטח מופר
 .נמוכהפיתוח מוקד זה היא 

 

 . 4אמצעים לצמצום הפגיעה הנופית מוצגים מופיעים בפרק 
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  ערכי טבע יבשתיים  

מצב אקולוגי יבשתי שיהווה את הבסיס לפעולות  מתוך סקירתלהלן מוצגים עיקרי הממצאים 
 . לעניין זההשיקום והניטור , צמצום הפגיעה

 
 . שני שלבי עבודה הסקירה התבססה על

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

ג "מצאי מאגר המידע של רטנערכה סקירה ספרותית וניתוח מ, במקביל. נציגי מחלקת העופות
 2הממוקמת ממערב לכביש  CVS תחנת הסקר זה נערך בין חוף הים לבין . בנושא של צבי ים

 (.ראה תרשים להלן)
 

סקר זה כלל בחינה כוללנית של . 2016במהלך חודש יוני  שבוצעסקר שטח מצומצם : שלב שני
הממוקמת  CVS בין תחנת הסקר זה נערך . מצאי הצומח המעוצה ומיני נציגי מחלקת העופות

 .(ראה תרשים להלן)ועד למחצבת עין אילה  2מערבית לכביש 

 

  

 (רטוט סכמתיש)מפת חלוקת אזורי הסקר  :3.30תרשים 

 

 
 מאפייני המערכת האקולוגית

 
ניתן למצוא , האזור בו ימוקמו שלושת המתחמים, באזור שבין חוף דור לאזור מחצבת עין אילה

 (:2001, אצל פרבולוצקי ופולק Odem, 1969)שלוש מערכות אקולוגיות 
 

הפאתים הדרומיים , מערכת אקולוגית זו כוללת בתוכה את הישוב דור :מערכת אקולוגית עירונית
 .של הישוב עין אילה והפאתים המזרחיים של הישוב נחשולים
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מערכת אקולוגית זו כוללת בתוכה רמות אינטנסיביות שונות של  :אקולוגית חקלאיתמערכת 
מרמה של פעילות אקסטנסיבית הכוללת גידולים חד עונתיים כדוגמת . פעילות אנתרופוגנית

 .בית הכוללת לדוגמה רפת או מטעיםעגבניות או כותנה ועד רמת פעילות אינטנסי
 

 דוגמאות לסוגי חקלאות ברמת אינטנסיביות שונה באזור :3.31תרשים 
 

מערכת זו כוללת את השרידים של רכס הכורכר לאורכו עובר כביש  :מערכת אקולוגית טבעית
 .ואת שולי הכרמל 2
 

כל . מורכבותקיימות מערכות יחסי גומלין , לאור העובדה שמערכות אקולוגיות אילו אינן סגורות
כת אקולוגית תורמת למערכת מערכת אקולוגית מספקת מרכיבים למערכת סמוכה וכל מער

  .סמוכה
 

 דוגמאות להשפעות של מערכת אקולוגית אחת על רעותה :3.32תרשים 
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 ים י צב –מצב קיים  

 
אחר פעילותם של צבי הים החומים והירוקים בחופי הים  ג ניטור וממשק"עורכת רט 1993מאז 

. שיחרור וטיפול בצבי ים פגועים, גרעין רבייה, העתקה, פעילות זו כוללת איתור של קנים. התיכון
 .בתרשים הבאג נושאת פירות כפי שניתן לראות "פעולתה של רט

 

 
 –וסגול ( חופים חדשים שנסקרו)ים חום -צב –צהוב , ים ירוק-צב –ירוק , ים חום-צב –אדום )

 (.חופים חדשים שנסקרו)ים ירוק -צב

 מספר ההטלות של צבי ים חומים וירוקים בחופי ישראל :3.33תרשים 

 
 .ג"זה מבוססים על הנתונים ממאגר המידע של רט פרקבהנתונים המובאים 

 
ג מכיל נתונים היסטוריים מוקדמים מבסיס "המידע של מטה רטלאור העובדה שבסיס  .1

ים ירוקים לאורך -ניתן לראות את הירידה בכמות התצפיות בצבי, המידע של מרכז ההצלה
מהתצפיות הן  40%ג כמעט "בעוד שבבסיס המידע של מטה רט. השנים בחופי ישראל

ל כשני אחוז בלבד של הרי במאגר המידע של מרכז ההצלה מדובר ע, ים ירוקים-של צבי
 . ים ירוקים-תצפיות בצבי

 
ועל פי הנתונים ממרכז , אי לכך, מטר 120 -רוחב רצועת החוף באזור הסקר היא כ .2

 .ים יכולים להגיע לקצה המזרחי ביותר של רצועת החוף בחוף דור-צבי, ההצלה
 

פעילותם  תהליך בחינת הדרכים לצמצום השפעות פעולות ההקמה והתפעול של מערכת הגז על
 :של צבי הים החומים וצבי הים הירוקים כלל שני שלבים עיקריים

 
ג הכוללים תצפיות על פעילותם של צבי הים בחופי "ניתוח נתוני מאגרי המידע של רט .1

 .ישראל בכלל ובאזור חוף דור בפרט
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 .זיהום רעש וויברציות על הביולוגיה והאקולוגיה של הצבים, בחינת השפעות זיהום אור .2

 
 ים בחוף דור-יצב

 
כפי שניתן לראות  ג"משני מקורת המידע של רט תצפיות 174ור הסקר נמצאו סך הכל באז

ים ירוקים מופיעה גם -ים חומים וצבי-מגמת התפלגות מספר התצפיות בצבי .בתרשימים הבאים
שמקורו מבסיס המידע המרכזי  24% -כ)בניתוח של התצפיות מאזור הסקר וכן אחוז התצפיות 

 . ים ירוקים-ים חומים וצבי-ג דומה לתמונה של ניתוח הנתונים של כלל המידע על צבי"רט של
 

 
תצפיות )ים ירוקים מאזור הסקר -ים חומים וצבי-התפלגות תצפיות של צבי :3.34תרשים 

 (מאגדות את שני בסיסי המידע
 

 

 התפלגות תצפיות מאזור הסקר בהתאם למקור הנתונים :3.35תרשים 
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גם במקרה זה מצטיירת  .תרשים הבאהתפלגות של מספר התצפיות על פי חודשים מופיעה ב
עיקר הפעילות של . ג"תמונה דומה לניתוח של כלל הנתונים המופיעים במאגר המידע של רט

ים ירוקים מסביבות חודש -חומים מתרחשת מחודש אפריל עד חודש אוגוסט ופעילות צביים -צבי
 . ינואר ועד חודש אפריל

 

 ים ירוק בחופים באזור הסקר-ים חום וצב-התפלגות חודשי פעילות צב :3.36תרשים 
 

 ים חום-צב
 

 הים החומים בארצנו מתרחשת -לחוף לצורך קינון של צבי סוף תקופת פעילותם העליה
 .בחודש אוגוסט

 

 הים החומים הבוגרים מתחילה כבר בחודש ינואר ומסתיימת בחודש דצמבר-פעילות צבי .
 . נצפת פעילות לאורך כל השנה בחופי הארץ, זאת אומרת

 
 ים ירוק-צב

 

 ישנה ירידה , מאז. בחופי ארצנוים ירוקים -שנות השמונים היו שנות השיא בהם נצפו צבי
הסיבה לכך היא עקב הידלדלות האוכלוסייה . ים ירוקים-חדה במספר התצפיות בצבי

אין אפשרות לתלות את תוצאות הירידה . שנפגעה קשות מפגיעת צייד למטרות מזון
בגודל האוכלוסייה בהבדלים הנובעים ממאמץ דיגום שונה של המינים השונים וזאת כיוון 

 . ים לאורך החוף נערכים עבור שני המינים במקבילשהסיור
 

 הים הירוקים הבוגרים מתחילה כבר בחודש פברואר ומסתיימת בחודש -פעילות צבי
 . נצפת פעילות לאורך כל השנה בחופי הארץ, זאת אומרת. דצמבר
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משקלה האקולוגי של כל תצפית  ,לאור העובדה ששני המינים נמצאים בסכנת הכחדה חמורה
 .עולה

  
 סיכום

 
לאור העובדה שרצועת חוף הים החולי באזור דור . ים-בחוף דור קיימת פעילות של צבי

 . קיימת חשיבות רבה בשימורה של רצועה זו, רחבה וייחודית לארצנו

 

 עופות  -מצב קיים  

, הראשונה. סקר העופות לבחינת מאפיינים אורניתולוגיים של אזור חוף דור נערך בשתי מתכונות
נערכו סיורים רגליים באזור שטח הסקר בתאריכים , כהקדמה לפעילות. לאורך שנה שלמה

. בעקבות סיורים אלו נבחרו בתי הגידול בהם התבצעה העבודה. 19.7.14 -ו 17.7.14, 4.7.14
ע עופות טיבו: הסקר כלל שני מרכיבים עיקריים. 2015והסתיים ביוני  2014הסקר החל ביולי 
כפי שניתן לראות  בשישה בתי גידול Point Transectותצפית באמצעות יקריים בשני בתי גידול ע

לכתיבת דוח זה נוספו גם נתוני העופות שהתקבלו מרשות הטבע , כמו כן. בתרשימים הבאים
סקר זה נערך בין קו . ג ומתנדביהם"אשר נאספו לאורך השנים על ידי עובדי רט( ג"רט)והגנים 

בסקר זה . 2016נערך ביוני שסקר השלמה מקוצר  -המתכונת השניה. DVS-החוף לתחנת ה
 .ועד למחצבת עין אילה 2הממוקמת מזרחית לכביש  DVS-התחנת אזור מהנערכה סקירה של 

 
 .2016עם השלמות של הסקר שנערך ביוני השנתי סקר העיקרי הממצאים של  להלן

 

 
 מיקום אתרי טיבוע :3.37תרשים 
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 מיקומם של בתי הגידול באזור הסקר השנתי  :3.38תרשים 

 

 :הממצאים העיקריים
 

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

 ם אגם )ניתן לומר שקיימת תנועת פרטים בין מעגל מיכאל לחוף דור , לאור נתוני הטיבוע
דבר המלמד על קשר בין בית הגידול הלח של חוף (, העדויות בסקר השנתי הן מועטות

 . דור לבית הגידול הלח של מעגן מיכאל

  לאור נתוני הטיבוע ניתן לומר שחוף דור מהוה את המשכו הכמעט רציף של בית הגידול
 . ר מעגן מיכאלהלח של אזו

  ( מעגן מיכאל וחוף דור)לאור עושר המינים שנצפה בסקר ניתן לומר שבית הגידול הלח
לביצות אשר היו מנת חלקו , חלקי ולא מושלם, המבוסס על בריכות דגים מהווה תחליף

של בית גידול זה לפני ייבושן ואשר היוו מקור חיים לעושר רב של מינים ושפע רב של 
 . פרטים

 חוף דור לא נצפו מינים פולשים כדוגמת דררה או מיינה בתקופת הסקר השנתי באזור ,
הימצאותם של מינים פולשים אלו מלמד שההשקה . אך כן נצפו מיינות בסקר השלמה
המערכת האקולוגית החקלאית והמערכת האקולוגית , בין המערכת האקולוגית הכפרית

 .גורמת להשפעות הדדיות בין מערכות אלו, הטבעית

 פעילותם של פרטים צעירים . נתוני הטיבוע מלמדים על שפע ועושר מינים מקננים באזור
פרטים בוגרים המקננים באזור חוף דור פעילים . מתבצעת באזור חוף דור לאורך כל השנה

 .  בין החודשים מרץ ליולי

 ניתן להעריך שקיימת פילופטריות גבוהה של קניות החוזרות לקנן בבית הגידול בחוף 
 .דור

  ה מתחם .מהוות בית גידול ייחודי באזור( 3.39תרשים )הקנים חישות-CVS  ממוקם באזור
 .זה
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  בית . נמצאו שפע המינים ועושר המינים הרב ביותר( 3.40תרשים )בית הגידול הלח
 .CVS-אתר ההתארגנות ללהגידול הלח ממוקם מערבית לדרך הגישה ו

 מין זה נמצא . של שרקרקים מצויים קיים אתר קינון( 3.41תרשים )הכורכר  סבאזור רכ
 , ממערבאך בצידו השני DVS-המתחם רכס הכורכר ממוקם בקרבת  .בסכנת הכחדה

 . 2לכביש 
 

 

 בירוק בהיר אזור. גבול הסקר המורחב –באדום )סימון אזורי חישות הקנים  :3.39תרשים 
 (חישות הקנים
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 סימון אזור בית הגידול הלח  :3.40תרשים 

  

 
 אתר מושבת השרקרק המצוי  :3.41תרשים 
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 .דמיםנלא הוסיף מינים מיוחדים או א( 3.42תרשים ) 2016הסקר שנערך ביוני 

 
 (3.17טבלה המספרים תואמים ל)מפת תצפיות בעופות בסקר ההשלמה   :3.42תרשים 

 
 

 שם המין מספר  שם המין מספר

 דוכיפת 12  חוגלה 1

 מגלן 13  עורבני 2

 אנפת בקר 14  עורב אפור 3

 סיקסק 15  פשוש 4

 כרוון 16  יונים 5

(גוויה)חזיר בר  6  דרור בית 17  

(עקבות)תן  7  סנונית רפתות 18  

( עקבות)שועל  8  ירגזי 19  

(עקבות)דורבן  9  עפרוני מצויץ 20  

 צוצלת 21  חיוואי 10

 בז מצוי 22  מיינה 11

 (עופות ויונקים)מפת תצפיות זואולוגיות  :3.17טבלה 

 

 

 

 

 



 

 

 3ואזרחי  1אזרחי –תכנית ניהול וניטור סביבתי 

 Doc. 
No. 

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0001 Rev. A 

 

 

 page 93 of 122 

 צומח  -מצב קיים  

 טיפוסי צומח
 

ובשילוב עם תוצאות סקר  2015 -ו 2014פרק זה מבוסס על סקר הצומח השנתי שנערך במהלך 
 .2016השלמה שנערך ביוני 

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

 (.3.18טבלה )טיפוסי צומח להם ערכיות בוטנית גבוהה במיוחד 
 

 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 . גידול ייחודי
 .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
ובחלק  2ממערב לכביש 

 הדרומי של אזור הסקר

הכורכר שיחייה זו גדלה על שרידי רכס 
בית גידול זה . המהווה בית גידול ייחודי

הרחבה בנספח  ורא)בארצנו נחשב נדיר 
 (.6.3מספר 

 חורש

מזרחית )בשולי הכרמל 
וממזרח למושב דור ( 4לכביש 

כחלק ממחצבת כורכר 
 נטושה

חורש היא תצורת הצומח האופיינית לאזור 
מינים ושפע בחורש עושר . הים תיכוני
 .פרטים רב

 אזורים בעלי חשיבות בוטנית :3.18טבלה 
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 בהם תצורות צומח ייחודיות אזורים חשובים לשימור :3.43תרשים 

 
 אתרים בוטניים

אתר בוטני הוגדר ככל אתר בו יש צמח . סומנו אתרים בוטנים, והמקוצרהשנתי , במהלך הסקרים
ההתייחסות הבוטנית היא ברמה בוטנית אזורית  ,זאת אומרת. ו תופעה בוטנית מיוחדת לאזור/או

 . ולא ארצית
 

 
 בסיס הסקר השנתי מפת אתרים בוטניים על :3.44תרשים 

CVS 

DVS 
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 על בסיס הסקר החלקי( צפוני אזור)מפת אתרים בוטניים  :3.45תרשים 

 
 על בסיס הסקר החלקי( דרומי אזור)מפת אתרים בוטניים  :3.46תרשים 
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 שם המין מספר

 אשלים 1

 שדרת אקליפטוסים 2

 שדרת ברושים 3

 אלות + שרביטן + שדרת ברושים  4

 תות 5

 חרוב 6

 זית 7

 מקבץ אקליפטוסים 8

 שדרת ברושים 9

 שדרת ברושים 10

 שדרת ברושים 11

 שדרת ברושים 12

 שדרת ברושים 13

 שדרת ברושים 14

 שדרת ברושים 15

 שדרת ברושים 16

 ברושיםשדרת  17

 שדרת ברושים 18

 שדרת ברושים 19

 שדרת ברושים 20

 אשחרים+ חרובים + אלת המסטיק +  שדרת איקליפטוסים 21

 אלות מסטיק+ שדרת ברושים  22

 חרובים ואלות מסטיק 23

 שדרת ברושים 24

 תמר 25

 חרוב 25

 אלת המסטיק 26

 תות 27

 זית 28

 רימון 29

 שדרת אשלים נמוכה 30

 שדרת אשלים נמוכה 31

 אשל 32

 אשל 33

 אשל 34

 חישת קנים 35

 רשימת אתרים בוטנים שזוהו בסקר החלקי :3.19טבלה 
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 מינים פולשים

שאינו גדל בבית גידולו , צמח פולש הוא מין אשר הובא על ידי האדם במכוון או שלא במכוון
, דרור-דופור)ביוטיים בסביבה אליה פלש -וגורם נזק כלשהוא לגורמים הביוטיים או הא הטבעי

2010 ;Wilson, 2003 .) צמח גר הוא ". מין גר"הגדרה נוספת הכוללת את המינים הפולשים היא
מין הגדל באופן טבעי באזורים פיטוגיאוגרפיים אשר ישראל אינה מהווה חלק מהם ונכנסו 

 (.1987, בר שי וחובריו)טבעית של ישראל במהלך המאה השנים האחרונות לרשימת הצמחייה ה
 . מוצג בטבלה הבאהשקטגוריות כפי  4 -ינים הפולשים קובצה לרמת הסכנה מהמ

 

דרגת 
 האיום

משמעות 
 אקולוגית

 פירוט

, מינים אלו אינם רצויים 1
 אך 

חדירתם -בשל אי

-לשטחים טבעיים ואי
יכולתם ליצור מבנים 

פוטנציאל , צפופים
 הפגיעה 

 שלהם מוגבל מאוד

צמחים פולשים ללא תכונות אללופטיות או בעלי תכונות 
 אשר יכולים לשנות את התנאים  אללופטיות 

הפיזיים של הסביבה בצורה מוגבלת ביותר ואינם מסוגלים לפלוש 

 ואשר , לשטחים טבעיים לא מופרים
גי לפי שעה ברמה זו האיום האקולו. אינם יוצרים יחידות צפופות

 נחשב מינימלי או ברמה נקודתית בלבד

מינים אלו מצויים  2
 בשטחים 

אך העובדה , טבעיים
שהם אינם יוצרים 

מבנים צפופים מקטינה 

 באופן משמעותי את 
עצמת פגיעתם במינים 

 המקומיים

רמה זו מאפיינת את הצמחים הפולשים המשלבים את אחת משתי 
 יכולת : משתי תכונות

, או יכולת לשנות את התנאים הפיזיים של הסביבהאללופטית 
 ויכולת לפלוש לשטחים 

אולם מינים מרמת איום זו אינם יוצרים יחידות . טבעיים לא מופרים

האיום משמעותי יותר בכך שמינים מרמה זו , במקרה זה. צפופות
על מינים , בתחרותם על המשאבים, יכולים להתחיל להוות עקה

 האיום עדיין , אולם. הטבעימקומיים בבית גידולם 
מבוקר מאחר שהוא מתבטא ברמה של הפרטים ולא של 

 .האוכלוסיות

מינים אלו אמנם לא  3
 חודרים 

בקלות לשטחים 
אך יכולתם , טבעיים

ליצור יחידות צפופות 

פוגעת במינים 
 המקומיים 

 האחרים

 רמה זו מאפיינת צמחים פולשים בעלי תכונות אללופטיות או יכולת
והמסוגלים ליצור יחידות , את התנאים הפיזיים של הסביבה לשנות

 אך לא , צפופות
 במקרה זה הפגיעה במגוון המינים . בשטחים טבעיים

אם , השיקום של השטח הנגוע, המקומי גדולה יותר ונוסף לכך

עקב השפעת החומרים , זאת. צפוי להיות קשה יותר, יתבצע
או כתוצאה משינוי , יםעל ידי הפרטים הפולש הכימיים המשוחררים

 .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 
מיני צמחים : זרים המשלבים את שלושת הפרמטרים שנקבעו

או יכולת לשנות את התנאים  פולשים בעלי תכונות אללופטיות 
הפיזיים של הסביבה ומסוגלים לפלוש לשטחים טבעיים לא 

בשטחים נגועים על ידי מינים בעלי . מופרים וליצור יחידות צפופות
אך ממושכת יותר עד  רמת איום זו דרושה פעולת ממשק מידית

 יזיים של בית הגידול הנגועחזרת האיזון של המרכיבים הפ

פירוט רמת הסכנה האקולוגית של המינים הפולשים והמשמעות האקולוגית מכך  :3.20טבלה 
 (2009, דרור-דופור)
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מפה . כפי שמסומן במפות להן צ בהם נצפו מינים פולשים.במהלך הסיורים הרגליים סומנו נ
 .הסקר החלקימצאי נוספת מאחת כוללת את הסקר השנתי ומפה 

 

 
 (3.21טבלה ספור בי)מ מפת מינים פולשים שנמצאו בסקר השנתי :3.47תרשים 

  

מתחמים ודרכי  
 גישה

CVS 

DVS 
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מספר 
בתרשים 

 לעיל
 התייחסות אקולוגית הערות פירוט

1 
קיקיון 

 מצוי
 נצפה בשטחים מופרים

בעיקר כצמח . 4מתוך  3פולש בדרגת איום 
 .חלוץ בבתי גידול לחים

2 
דטורה 

 זקופת פרי
 נצפתה בשדה מעובד

בעיקר בבתי . 4מתוך  3פולש בדרגת איום 
 .גידול לחים

3 
טיונית 
 החולות

לאורך כל החוף ולאורך 
כל בריכת הדגים 
המלאה הגדולה 

 הצפונית

בעיקר לאורך . 4מתוך  4פולש בדרגת איום 
 חוף הים ובבתי גידול לחים

4 
זיף נוצה 

 מחוספס
 לאורך פסי הרכבת

אך מתנהג כפולש לבתי גידול , צמח בר
 ופריםמ

5 
שיטה 

 כחלחלה
לצד הכביש ממזרח וכן 

 במחצבה
, 4מתוך  4פולשת בישראל ברמת איום 

 בשטחים שלנו רק באיזורים מופרים

6 
חמנית 
 מצויה

, צד מערבי של הכביש
 .פרטים מעטים

 1977צמח גר בישראל משנת 

7 
זיף נוצה 

 מחוספס
, לאורך כל הכביש

 לאורך פסי הרכבת
לבתי גידול  אך מתנהג כפולש, צמח בר

 מופרים

8 
אסתר 
 מרצעני

 1960-פלש ב, צמח גר לאורך כל הכביש

9 
קייצת 

 מסולסלת
 4מתוך  3מין פולש בדרגת איום  לאורך כל הכביש

10 
אזדרכת 

 מצויה
באזור המחצבה 

 המופרת
 4מתוך  1מין פולש בדרגה איום 

11 
טבק 
 השיח

באזור המחצבה 
 המופרת

 4מתוך  4מין פולש בדרגה איום 

 פירוט המינים הפולשים שנצפו בסקר והתייחסות אקולוגית :3.21טבלה 
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 (3.22טבלה ספור ביאזור צפון )מ -בסקר החלקי מפת מינים פולשים שנמצאו :3.48תרשים 

 

 (3.22טבלה ספור ביאזור דרום )מ -מפת מינים פולשים שנמצאו בסקר החלקי :3.49תרשים 
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מספר 
 כמות שם המין בתרשים לעיל

 התייחסות אקולוגית

 4מתוך  4פולשת בישראל ברמת איום  פרט בודד שיטה כחלחלה 1

 4מתוך  1מין פולש בדרגה איום  פרטים 5עד  אזדרכת מצויה 2

 4מתוך  1מין פולש בדרגה איום  פרטים 5עד  אזדרכת מצויה 3

 פרטים 20מעל  שיטת המסוכות 4

צמחים פולשים "לא קיימת התייחסות בספר 

 "בישראל

 4מתוך  1מין פולש בדרגה איום  פרט בודד אזדרכת מצויה 5

 פרט בודד שיטת המסוכות 6

צמחים פולשים "לא קיימת התייחסות בספר 

 "בישראל

 פרטים 5עד  שיטת המסוכות 7
צמחים פולשים "לא קיימת התייחסות בספר 

 "בישראל

 אך מתנהג כפולש לבתי גידול מופרים, צמח בר פרטים 100מעל  זיף נוצה 8

 4מתוך  4מין פולש בדרגה איום  פרט בודד טבק השיח 9

 פרטים 20מעל  שיטת המסוכות 10
צמחים פולשים "לא קיימת התייחסות בספר 

 "בישראל

 פירוט המינים הפולשים שנצפו בסקר והתייחסות אקולוגית לכל אחד: 3.22טבלה 
 

 מינים בעלי מעמד מיוחד
 

 הבתה

או , ו בני שיח שגובהם כחצי מטר/בתה היא תצורת צומח הנשלטת על ידי שיחים נמוכים או
אטרקטיביות , ועל ידי גופים מסוימים גם כיום, בתות לא נחשבו בעבר. שלטון של עשבוניים

ערכן למרעה , התנועה בהם ברגל בדרך כלל קשה, אין בהם עצים: הסיבות לכך רבות. לשימור
במסורת הישראלית הפגיעה בעצים נחשבת . עלות הכשרתן לפיתוח נמוכה, ולעומת זאת, מוגבל

תצורת צומח הבתות במדינת , בעקבות תפיסות אלה. קשה יותר מפגיעה בשיחים ובני שיח
חקלאות וכדומה הם חלק מהגורמים , מרעה, פיתוח, ייעור. מצטמצמת בקצה מהיר, ישראל

בתי גידול המאופיינים על ידי בתות מהווים חלק מהפסיפס . לצמצום שטחי הבתה בישראל
האקולוגי ועליהם מבוססים לא מעט אורגניזמים להם הבתה מהווה בית גידול חשוב ולעתים 

סבכי , פפיון צהוב, פפיון הרים, חומט נקוד, נחושית נחשונית, צב יבשה מצוי: לדוגמה. בלעדי
סמור וכן מספר מינים של עטלפי חרקים , שרקרק ירוק, שרקרק מצוי, גבתון שחור ראש, ערבות

 (.2012; בלנק, 2004, שקדי ואנגרט)
 

  רכסי הכורכר

המאוכלס ביותר בישראל שהיה ועודנו נתון  האזור, רכסי הכורכר פרושים לאורך מישור החוף
התחרות . לבינוי ופיתוח נמרצים שקברו את מרבית שטחי הרכסים תחת מעטה הבינוי האינטנסיבי

גרמו להרס ולקיטוע של רכסי , הקשה על ייעודי הקרקע במישור החוף וכריית כורכר לצורכי בינוי
תחרות זו בצרוף . המוקפות בבינויהכורכר והפיכתם למישארים של גבעות קטנות ומבודדות 

יותר " אטרקטיביים"העובדה שתשומת הלב לשמירת הטבע הופנתה בראשונה לאזורים שנחשבו 
ופסחה במידה רבה על מישור החוף המאוכלס גרמו לכך שרק חלק מזערי מרכסי הכורכר שהיו 

ם שנותרו ללא והשטחי, כאן בעבר ניצל מהרס וזכה למעמד מוגן כשמורות טבע וגנים לאומיים
רכסי , אולם. הגנה מתכסים באשפה ופסולת ומשמשים אופנועים וטרקטורונים הפוגעים בהם

, הכורכר הינם בית גידול עשיר מיוחד ורב ערך שמקיים עולם צומח עשיר הכולל מאות מינים
המצויים על סף הכחדה ועולם חי חשוב ומעניין שהכרסום והבידוד " מינים אדומים"בהם עשרות 

לתושבי מישור " ריאות ירוקות"איי הכורכר שנותרו בשטח המבונה מהווים גם . איימים על קיומםמ
 . החוף
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מינים להם מעמד מיוחד כתוצאה מאחד  61מכל רשימת המינים שנמצאה באזור הסקר קיימים 

אנדמיות או כתוצאה מהחותם מוגנים על פי החוק , שכיחות הימצאותם בארץ: מהגורמים הבאים
שני גורמים או , יתכן מצב בו מין הוכנס לרשימה זו עקב גורם אחד. שמוצג בטבלה הבאהכפי 

 .שלושת הגורמים יחדיו
 

 שם בית הגידול

  
 מוגן אנדמיות שכיחות שם המין

בית הגידול הלח סביב 

 בריכות הדגים
     נדיר למדי אספרג ארץ ישראל

 מוגן   מצוי לבנה רפואי בתת עשבוניים

 מוגן   מצוי שום גבוה עשבונייםבתת 

   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
  

 מוגן   נפוץ חצב מצוי בתת עשבוניים

 מוגן   נפוץ חצב מצוי בתת עשבוניים

 מוגן   נפוץ חצב מצוי בתת עשבוניים

 מוגן   נפוץ כלנית מצויה עשבונייםבתת 

 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 בתת עשבוניים
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
  

 מוגן   תדיר זית ארופי בתת עשבוניים

 מוגן   תדיר חרוב מצוי בתת עשבוניים

 מוגן   תדיר עדעד כחול עשבונייםבתת 

 מוגן     .מ.דבורנית ב בתת עשבוניים

 מוגן   מצוי חבצלת החוף הרצועה הסטרילית



 

 

 3ואזרחי  1אזרחי –תכנית ניהול וניטור סביבתי 

 Doc. 
No. 

LPP-ON-NEM-EHS-STY-0001 Rev. A 

 

 

 page 103 of 122 

 מוגן   נדיר חרחבינה חופית הרצועה הסטרילית

     נדיר חרחבינה חופית הרצועה הסטרילית

 נפוץ סביון יפו הרצועה הסטרילית
אנדמי לחופי 

 ישראל
  

 מוגן   נפוץ ישראלית-ארץ אלה 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

 מוגן   תדיר עדעד כחול חורש פתוח

 מוגן   מצוי שקד מצוי מקטע הכורכר הדרומי

     נדיר מאוד צורית בלוטית הכורכר הדרומימקטע 

 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 ישראלי איריס ארץ 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 נרקיס סתוי מקטע הכורכר הצפוני

     נדיר למדי נרקיס סתוי הצפונימקטע הכורכר 

     נדיר מאוד צורית בלוטית מקטע הכורכר הצפוני

 נפוץ עכנאי יהודה מקטע הכורכר הצפוני
סוריה , ישראל

 ולבנון
  

 מוגן   נפוץ חצב מצוי מקטע הכורכר הצפוני

 מוגן   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

 תדיר מררית החוף מקטע הכורכר הצפוני
סוריה , ישראל
 ולבנון

  

 מוגן     .מ.דבורנית ב הצפונימקטע הכורכר 

 מוגן     .מ.דבורנית ב מקטע הכורכר הצפוני

 מינים בעלי מעמד מיוחד באזור הסקר :3.23טבלה 
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 צבי ים  -פוטנציאליות  השפעות 

 :הים בחוף דור-ארבעה גורמים יכולים להשפיע על פעולתם של צבי
 

 .פגיעה באיכותו של החוף .1
 .זיהום תאורה .2
 .זיהום רעש .3
 .השפעת רטט .4

 
 פגיעה באיכותו של החוף

 
רמה ארצית ורמה בינלאומית לסיוע , לרצועת חוף הים באזור חוף דור חשיבות ברמה מקומית

רוחבה . ים ירוק וזאת עקב רוחבה של רצועת החוף החולי באזור זה-ים חום וצב-בשימורם של צב
 יש להקפיד על שימור התנאים. הים-מהווה בית גידול פוטנציאלי ייחודי עבור צבישל הרצועה 

 הבאים:

 מטר 120 -המגיע ל רוחבה של רצועת החול. 
 ביוטי של רצועת החול-אופי האה. 
 אופי הביוטי של רצועת החולה. 
 מאפיינים של עוביה של רצועת החולה. 

בשלב זה לא צפויה למתחמים  הקיים תכנוןעל פי החשוב להתחשב בתנאים הללו. יובהר כי 
  עליה.לות בתחום רצועת החול ולכן לא צפויה גם השפעה פעי

 
 זיהום תאורה

 
מלמדים על תכונות ( Swimmer & Brill, 2006לדוגמה )הים -מחקרים על מבנה העין של צבי

 :מופיע בפירוט הבאשהים כפי -הראייה של צבי
 

החופף את יכולת האדם להבחין  טווח. nm 680 – 400הים יכולות ראיה בטווח שבים -לצבי .1
 (.טווח האור הנראה)באורכי הגל הנראים לעין אנושית 

 .נמוך לעוצמות אור נמוכות( S)הים יש ערך רגישות -לצבי .2
 UV (200 - 380 nm.)הים יכולת לראות באורכי גל של -לצבי .3
-משפיעים פחות על צבי(. צבעים צהוב ואדום) nm 640 - 580אורכי גל ארוכים הנעים בין  .4

 .הים
 .Hz 60ים רגישים לשינויים בקצבי רענון הנעים בסביבות -צבי .5
עדין לא ברור מה מידת . האחראים על ראיית הצבעים( cones)הים יש מדוכים -בעין צב .6

 .יכולתם להבחין בצבעים
 

עלולה לגרום , בעיקר בתקופת ההטלה, חשיפת צבי הים לתאורה חזקה, לאור האמור לעיל
עליית סרק או הפרעה באמצע , אי עלייה לחוף: להפרעה במחזור החיים של הצבים הכולל

 .כל אלה פוגעים בדור ההמשך של המינים הנמצאים בסכנת הכחדה. ההטלה
 

זיהום אור כפי יש למנוע , בהתאם. לחוף לא צפויה פגיעה בצבים ת אורככל שלא תהיה זליג
 .4שמפורט בפרק 
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 זיהום רעש
 

, אינם חרשים ועושים, ים-אך צבי, ים משתמשים בקולות לצורך תקשורת-לא ברור האם צב עדיין
הימנעות מטריפה והתמצאות כללית , איתור מקורות מזון, שימוש רב בקולות לצורך ניווט, כנראה
 (.Piniak, 2012)השימוש בגלי קול נעשה גם בסביבה המימית וגם בסביבה היבשתית . במרחב

 
קצת גבוה יותר כאשר נבחנו , ולעיתים kHz 1ים בוגרים מגיע עד לתדר של -של צביטווח שמיעה 

ים צעירים שזה -את טווח השמיעה של צבי. הטווחים בסביבה יבשתית בהשוואה לסביבה הימית
אך הערכות מדברות שלזיהום רעש השפעה . עתה בקעו מהביצים עדיין החוקרים לא יודעים

 O‟Hara and Wilcox, 1990, Moein et al., 1995, McCauley)קנים שלילית על הצאצאים הגדלים ב
et al., 2000 ,) בעיקר בעת בקיעתם וניסיונם לנוע מהחוף לכיוון הים המתבצע כנראה על

 .התבססות יצירת הקולות הנמוכים של הים
 

 ,Hz ((Mrosovsky 500 -ל Hz 300נקבות ידועות כמשמיעות קולות בעת הקינון בתדרים שבין 
1972; Cook and Forest, 2005) יש הטוענים  .אך עדיין לא ברורה מטרת השמעת קולות אלו

שהחתמת הצבונים לחוף בו הם בקעו מתבצע על  (Mangiamele and Lohmann, 2005, לדוגמה)
 .אך טענה זו עדיין לא הוכחה, הקולות הנמוכים האופייני לכל חוף" סל"ידי 

 
ונכנסים למצב של  dB 40 -הים רגישים לקולות שעוצמתם גדולה מ-צבי, מבחינת עוצמת הקול

עתי מתרחש ינזק שמ, dB 120אי נוכחות ושינוי התנהגות כאשר עוצמת הקול מגיעה לרמה של 
לעוצמת הקולות , לכןdB (McCauley et al., 2000 .) 240 -ים כאשר עוצמת הקול מגיעה ל-אצל צבי

 ,Ridgway et al. 1969, Lenhardt, 1994)עים את הקול חשיבות משנית בהשוואת לתדר בו משמ
Lenhardt, 2005 .) 

 
רעש בלילה יכול לפגוע בתהליך העליה לחוף אך גם רעש במהלך היום יכול להרחיק את הצבים 

המדויקת של העבודות באזור על מחזור קשה לדעת מה תהיה ההשפעה , כללי ןבאופ. מהאזור
 . מתוך הכלל של הזהירות המונעת יונהג לכן ו ,חיים של הצבים

 
 רטט

 
רטט והשפעותיו ממוינות לשלל . רטט אדמה יכול לנבוע ממספר גורמים כדוגמת בניה או תחבורה

רטט אימפולסיבי ורטט , רטט מתמשך. קטגוריות בהתאם למשך הזמן בו ניתן להרגיש ברטט
לאורך כל מחזור חייהם  הים-מחקרים מועטים נעשו על בחינת השפעת הרטט על צבי. לסירוגין

-הערכות מדברות שגירוי הרטט של צבי. מבקיעה ועד חזרה כעבור מספר שנים לחופי ההטלה
. Hz (Bartol and Ketten, 2006) 250עם שיא רגישות בסביבות Hz 1,000  -ל Hz 30הים נע בין 

לו השפעה יש לקחת גורם זה כגורם סיכון , לכן. רטט בתדרים אלו גורם לעזיבת חוף ההטלה
 (. Bphbilliton, 2012)הים -על מחזור חיי צבי

 
יש לנסות למנוע ככל ם תאובה ,מוד במדויק את ההשפעהאלרעש גם לרטט קשה לבדומה 

 .הניתן רטט לכיוון חוף הים
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 עופות  -פוטנציאליות  השפעות 

 מינים מקננים
 

ביצוע העבודות להימנע מהימצאות בשטח בעת  כושר התעופה של העופות מאפשר להם
רק קבוצת המינים המקננים יכולים להיפגע מהעבודות המתכוננות בצורה , למעשה. המתכוננות

יחד . הפרטים הבוגרים המקננים באזור חוף דור עושים זאת בין החודשים מרץ ליולי. רבה יותר
מינים לא רק . עם זאת פרטים צעירים של מינים יציבים נצפים לאורך כל השנה באזור חוף דור

אלא גם פרטים צעירים של מינים חורפים , יציבים צעירים מנצלים את אזור חוף דור כבית גידול
עבודות אשר יתקיימו מחוץ לעונת הקינון ישפיעו בצורה . וחולפים מנצלים את חוף דור כבית גידול

 .מועטה גם על המינים המקננים
 

 : CVS-השפעה על עופות באזור מתחם ה
גרום ת CVS-פעילות אנטרופוגנית איננסיבית במתחם ה. טובות מאד ראיהשמיעה ויכולת עופות ל

ח לאי לכך פעילות של נציגי מחלקת העופות בבית הגידול ה. לרעש ולתנועה מתמדת באזור
שהמינים להם בית הגידול הלח מהווה בית היא הערכה . לעמוד קשהאת מידת הפגיעה . תפגע

בעיקר לכיוון דרום לכיוון בית הגידול הלח של מאגן , יבהגידול ימצאו אתרים חליפיים בסב
כתוצאה מתחרות בין מינית ותוך  בבית הגידול הדרומי יווצר לחץ גדול יותר, בהתאם .מיכאל

 .על יכולת השרידה של הפרטים באופן מסוים וזמני מינית, דבר אשר כנראה ישפיע 
 

ניתן להעריך בסבירות גבוהה שבית הגידול . הם חישות קנים CVS-ה מתחםהמאפיין העיקרי של 
 יהיה צורךהמבוסס על קנים ישתקם בצורה עצמאית עקב המאפיינים האקולוגית של מין זה ולא 

 . לערוך שום פעילות שיקום
 

 מינים בסכנת הכחדה
 

מינים אלו שייכים למגוון סדרות . מינים בדרגה כזו או אחרת של סיכון תועדו במהלך הסקר
. צוינה גם הערכה של הפגיעה האפשרית בכל מין עקב יישום התכניתבטבלה להלן . ומשפחות

הערכה זו התבססה על בחינת הגורמים אשר מפורסמים בספר האדום של החולייתנים בישראל 
לאחר . ואשר גרמו לכך שמין זה או אחר כלול ברשימת של המינים הנמצאים בסכנת הכחדה

ה איכותנית בלבד למצב בבית הגידול כיום תוך בחינת כל נערכה ההערכ, בחינת הגורמים הללו
 (. לדוגמה גודל אוכלוסייה)אחד מהגורמים המופרטים בספר האדום 

לדוגמה )הערכה גבוהה נתנה כאשר גורמי הסיכון עדיין קיימים והמין מאוים מגורמים אלו 
 . כלוסייתו קטןלמין בית גידול מצומצם וחוף דור הוא אחד מהם וגודל או(, הפרעה בקינון

ערכה נמוכה נתנה כאשר בית הגידול של המין אינו ייחודי לחוף דור או כאשר האוכלוסייה של ה
 . המין גדולה מאוד

 .מובאות המלצות למזעור ההשפעה של יישום הפרויקט על כל מין 5בפרק 
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 שם המין
סטטוס 
שמירת 

 טבע

סיבות לסטטוס 
 שמירת טבע

בית הגידול בו 
 המיןנצפה 

-השפעת פעילות ב
CVS ,DVS ו-PIT  

חופמי 
 אלכסנדרי

בסכנת 
הכחדה 

 חמורה

, זהום חופים ונחלים
, צמצום אזורי הקינון

הפרעה במהלך 
 עונת הקינון

 חוף ים

בינונית לאור העובדה 
ששטח ההתארגנות 
גובל בבית הגידול 

 הלח

חרגולן 
 זמירי

בסכנת 
הכחדה 

 חמורה

צמצום בתי הגידול 
 הלחים

 גידול לחבית 

בינונית לאור העובדה 
ששטח ההתארגנות 
גובל בבית הגידול 

 הלח

עיט 
 צפרדעים

 

עתידו 
 בסכנה

פגיעה , צייד, הרעלה
בבתי הגידול 

 התחשמלות, הלחים
 בכל האזור 

נמוכה לאור העובדה 
שהאזור מהווה אזור 

 שיחור מזון

קנית 
 אירופית

בסכנת 
הכחדה 

 חמורה

צמצום בתי הגידול 
 הלחים

 ידול לחבית ג

בינונית לאור העובדה 
ששטח ההתארגנות 
גובל בבית הגידול 

 הלח

שרקרק 
 מצוי

עתידו 
 בסכנה

הרס שטחי הבתה 
, הרעלות, והשיחיות

 הרס מושבות קינון
 חורש

נמוכה לאור העובדה 
שהאזור מהווה אזור 

 שיחור מזון

אנפה 
 אפורה

נכחד 
באזורנו 

 כמקנן

פגיעה בבתי הגידול 
 הלחים והרעלות

/ בית גידול לח 
 חוף הים

נמוכה לאור העובדה 
שהאזור גובל בבית 

 הגידול הלח

קוקיה 
 אירופית

בסיכון 
 נמוך

 חורש הרס בתי גידול

( אם בכלל)נמוכה 
לאור העובדה שהאזור 
מהווה אזור אינו מהווה 
בית גידול עיקרי של 

 מין זה

 שחפית ים
בסיכון 

 נמוך
הרס , טריפה, זיהום

 בתי גידול
 חוף הים

בינונית לאור העובדה 
ששטח ההתארגנות 
גובל בבית הגידול 

 הלח

 על עופות בסכנת הכחדה באזורהאפשרית  ההשפעההערכה של : 3.24טבלה 

 

 צומח -פוטנציאליות  השפעות 

כפי שפורט במצב הקיים, הם בית גידול ותצורת הבתה, גובל ברכס הכוכר ובאזורי  DVS-ה מתחם
צומח נדירים בישראל ועל כן יש להמנע ככל האפשר בפגיעה כזו או אחרת בבית הגידול 

 ובתצורת הצומח. 
 

עיקר ההשפעה העתידית יכולה להיות התבססות של מינים פולשים כתוצאה מעבודות מילוי 
לפגיעה בבית הגידול ובאופי תצורת הצומח של העפר. התבססות מינים פולשים יכולה להביא 

 .4הבתה. על מנת למנוע פגיעה בהם ייושמו ההנחיות המפורטות בפרק 
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  הערכת סיכונים 

 מתודלוגייה להערכת סיכונים 

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

 

( risk)ותאור הסיכון/ים ( hazard)מפגע סביבתי ל ותפעילויות המביא זיהוי - פעילותתיאור  .1

 הנובעים מפעילויות אלו.

  .בחינת אירועי עבר וגזירת דירוג הסבירות .2

, על בסיס מדידות או הערכת מומחיםשל חומרת ההשפעה ההערכה – דירוג ההשלכות .3

 .גישות הסביבה המושפעת מהתרחישלוקחת בחשבון גם את רהערכה ה

 

 .ודירוג ההשלכות נותנת את רמת הסיכון הכוללת לכל אלמנטמכפלת דירוג ההסתברות 

נבחנה האפשרות להחלת אמצעים נוספים  /בינוניתכאשר רמת הסיכון הכוללת נמצאה גבוהה

 . לצמצום הסיכון וערך החומרה הוערך מחדש בהינתן החלת אמצעים אלו

 

וג של החומרה וההסתברות ואת רמת המטריצה להלן מציגה את הקריטריונים לבחינה ודיר
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. 
באמצעי יש צורך 

 מניעה נוספים

התרחש 
בתעשייה. יש 

לנקוט אמצעי 

 מניעה נוספים

התרחש בנובל. 

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

האמצעים היו 
יעילים לא 

 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
טבעיים השפעות שליליות על בתי גידול 

 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

מוגבלת ביותר על  ללא השפעה או השפעה

בתי גידול טבעיים. אין השפעה ברמת 
 האוכלוסיה, רק ברמת הפרט הבודד.

1 2 3 4 5 

  קריטריונים לדירוג  רמת הסיכון של ההשפעות הסביבתיות: 3.25טבלה 
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  טבלה מסכמת להערכת הסיכונים 

 למתחמים השונים.להלן מטריצות הסיכונים 

מקטע/ 
 מתחם

 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 

CVS 

עבודה 

/  בלילה
 בטחון

 זיהום אור תאורה
הפרעה 

 לבע"ח 
2 2 4         

CVS 
עבודה 
/  בלילה

 בטחון

 זיהום אור תאורה
הפרעה 

לצבים בעונת 

 ההטלה

3 3 9 

תאורה תצומצם ה
למינימום הנדרש 

לצרכי בטחון 
תופנה לא ו ,ובטיחות

  בכיוון החוף

2 2 4 

CVS 
שימוש 
בסולר 

 לתדלוק

  
זיהום 

 קרקע/מים

טפטוף סולר 

 במהלך מילוי 
4 1 4 

בנפח  שימוש במאצרות

 מתאים 
3 1 3 

CVS 

שימוש  

בסולר 
 לתדלוק

  
זיהום 

 קרקע/מים
שפך מיכל 

 סולר
 3 3 1 נהלי תפעול ותחזוקה 6 3 2
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מקטע/ 
 מתחם

 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 

CVS 
הפעלת 

 ציוד בנייה
  

רעש / 
 רעידות

השפעת רעש 
ורעידות על 

 אזורי מגורים

2 1 2         

CVS 
הפעלת 

 ציוד בנייה
  

רעש / 

 רעידות

השפעת רעש 
ורעידות על 

 בעלי חיים

2 2 4         

CVS 
הפעלת 

 ציוד בנייה
  

רעש / 
 רעידות

השפעת רעש 

ורעידות על 
צבי ים בעונת 

 ההטלה

3 3 9 

צמצום עבודה בשעות 

הלילה בזמן עונת 

 ההטלה

2 2 4 

CVS 
הפעלת 

 ציוד בנייה
 הווצרות אבק  

השפעה על 
 תושבים

  2 2  1  הרטבת דרכי עפר  4 2 2

CVS 
עבודות 

 אזרחיות
הווצרות  

 פסולת בניין
         3 1 3 מפגע נופי

CVS 
עבודות 

 ההקמה

שטח 

 התארגנות

הווצרות 
פסולת ביתית 

 וסניטרית

מפגע 

 תברואתי
2 2 4        

CVS 
הפעלת כלי 

 עבודה
  

פליטות 
מזהמים מכלי 

 העבודה

השפעה על 

 תושבים
2 1 2         

 CVS –מטריצת סיכונים  :3.26טבלה 
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מקטע/ 
 מתחם

פעילויות  פעילות
 נלוות

מפגע סביבתי 
(hazard) 

דירוג  (riskסיכון )
 סבירות

דירוג 
 השלכות

דרגת סיכון  לפני 
 נקיטת אמצעים 

אמצעי 
דירוג  למניעת/צמצום סיכון

 סבירות
דירוג 

 השלכות

דרגת סיכון 
לאחר נקיטת 

 אמצעים 

DVS 

עבודה 
/  בלילה
         2 1 2 הפרעה לבע"ח  זיהום אור תאורה בטחון

DVS 

שימוש 
בסולר 

   לתדלוק
זיהום 

 קרקע/מים
טפטוף סולר 
 4 1 4 במהלך מילוי 

שימוש במאצרות 
 בנפח מתאים 

3 1 3 

DVS 

שימוש 
בסולר 

   לתדלוק
זיהום 

 3 3 1 נהלי תפעול ותחזוקה 6 3 2 שפך מיכל סולר קרקע/מים

DVS 
הפעלת ציוד 

 רעש / רעידות   בנייה

השפעת רעש 
ורעידות על אזורי 

         1 1 1 מגורים

DVS 
הפעלת ציוד 

 רעש / רעידות   בנייה

השפעת רעש 
ורעידות על בעלי 

         1 1 1 חיים

DVS 
הפעלת ציוד 

 הווצרות אבק   בנייה
השפעה על 

 4 2 2 תושבים
  2 2  1  הרטבת דרכי עפר 

DVS 
עבודות 
   אזרחיות

הווצרות 
         3 1 3 מפגע נופי פסולת בניין

DVS 
עבודות 
 ההקמה

שטח 
 התארגנות

הווצרות 
פסולת ביתית 

         4 2 2 מפגע תברואתי וסניטרית

DVS 
הפעלת כלי 

   עבודה

פליטות 
מזהמים מכלי 

 העבודה
השפעה על 

         1 1 1 תושבים

 DVS -מטריצת סיכונים  :3.27טבלה 
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מקטע/ 
 מתחם

מפגע סביבתי  פעילויות נלוות פעילות
(hazard) 

דירוג  (riskסיכון )
 סבירות

דירוג 
 השלכות

דרגת סיכון  
לפני נקיטת 

 אמצעים 

אמצעי 
דירוג  למניעת/צמצום סיכון

 סבירות
דירוג 

 השלכות

דרגת סיכון 
לאחר נקיטת 

 אמצעים 

PIT 

עבודה 
/  בלילה

         2 1 2 הפרעה לבע"ח  זיהום אור תאורה בטחון

PIT 

שימוש 
בסולר 

 זיהום קרקע/מים   לתדלוק
טפטוף סולר 
 4 1 4 במהלך מילוי 

שימוש במאצרות 
 בנפח מתאים 

3 1 3 

PIT 

שימוש 
בסולר 

 זיהום קרקע/מים   לתדלוק
שפך מיכל 

 3 3 1 נהלי תפעול ותחזוקה 6 3 2 סולר

PIT 
הפעלת 

 רעש / רעידות   ציוד בנייה

השפעת רעש 
ורעידות על 
         1 1 1 אזורי מגורים

PIT 
הפעלת 

 רעש / רעידות   ציוד בנייה

השפעת רעש 
ורעידות על 

         1 1 1 בעלי חיים

PIT 
הפעלת 

 הווצרות אבק   ציוד בנייה
השפעה על 

 4 2 2 תושבים
  2 2  1  הרטבת דרכי עפר 

PIT 
עבודות 
   אזרחיות

הווצרות פסולת 
         3 1 3 מפגע נופי בניין

PIT 
עבודות 
 שטח התארגנות ההקמה

הווצרות פסולת 
         4 2 2 מפגע תברואתי ביתית וסניטרית

PIT 

הפעלת 
כלי 

   עבודה
פליטות מזהמים 

 מכלי העבודה
השפעה על 

         1 1 1 תושבים

 PIT -מטריצת סיכונים  :3.28טבלה 
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  אמצעים למניעה וצמצום מפגעים 

השפעותיהם, על פי ואיפחות להלן פירוט האמצעים והנחיות לצמצום מפגעים סביבתיים 
 . לעיל 3 כפי שנסקרו בפרק  ההיבטים הסביבתיים השונים

 

 איכות אוויר 

  כתוצאה מתנועה משאיות בדרכי  ףאמצעים למניעת היווצרות אבק מרחביש לנקוט
תנאי השטח ע"פ  ,הרטבה יזומה של הדרך העבודה. אמצעים אלה יכללולמתחמי הגישה 

וכן ערמות עודפי . תדירות ההרטבה תהיה כך שדרכי הגישה ומתחמי העבודה האויר ומזג
 ; היווצרות ענני אבק במהלך העבודותלמניעת יהיו רטובים העפר 

 שפיכת עפר ואגרגטים מגובהימנע מיש לה; 

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

  באופן שימנע פיזור אבק וחלקיקים  ,או ממנו ,מובילות עפר לאתרהיש לכסות משאיות
 ;לסביבה

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

 

  והידרוגאולוגיה הידרולוגיה 

 "עד לכך וילווה את הפעולה, בכדי למנוע טפטוף יפוקח על ידי עובד שייו התדלוק כלי צמ
  ;ניתןככל ה

 ראה פירוט בסעיף  יותקנו בתוך מאצרות, באם יהיו כאלה ,מכלי דלק זמניים וגנרטורים(
4.3);  

 מנע הצפה שלהם יבאופן שתיהיו מוגבהים מסביבתם ומנוקזים, תארגנות השטחי ה
 . גשם קיצונייםבאירועי 

 
   CVSתחנת הגפה חופית  -הנחיות ניקוז 

 מעל גובה דרך הכניסה ' מ 0.3 –פני השטח של התחנה המתוכננת יהיו מוגבהים בכ

 . למנוע כניסת מים שמקורם מחוץ לשטח התכנית אל שטח התחנה בכדי, למתקן

 כדי לאפשר ניקוז מי נגר למערכת , שיפוע פני השטח יהיה לכיוון  דרך הכניסה לתחנה

 . הניקוז המקומית

 לכיוון בריכות הדגים היבשותתהיה רק  הנוצר בשטח התכנית הזרמת נגר  . 

 
   DVSתחנת גז דור -הנחיות ניקוז 

  ולפחות , התעלהמעל רום גדת ' מ 0.8של רצפת התחנה יהיה גבוה בלפחות " 0.0"רום

להגן על שטח התחנה המתוכננת נגד הצפה מכיוון תעלת  בכדימעל רום פני הים ' מ 8.5

 .הניקוז
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 PITשוחת נחשולים מזרח  -הנחיות ניקוז 

 מעל רום פני הקרקע מסביב ורום דרך הכניסה ' מ 0.3 -ראש השוחה יהיה מוגבה בכ

 . להגן על שטח התחנה המתוכננת מכניסת הנגר בכדילתחנה 

 כדי לאפשר ניקוז מי נגר למערכת , שיפוע פני השטח יהיה לכיוון  דרך הכניסה לתחנה

 . הניקוז המקומית

 רק לכיוון תעלת ניקוז קיימת תהיה הנוצר בשטח התכנית הזרמת נגר . 

 

 

 חומ"ס 

  )יותקנו בתוך רים ונק' מילוי דלקים וכן גנרטומיכלי אחסון חומ"ס )כגון: דלק, שמן וכיו"ב
תהיה עמידה בפני והיא  כלימנפח המ 110% יעמוד על לפחותנפח המאצרה . מאצרות

 ;חלחול שמן ודלק

 שיהיה , הוצאת נוזלים רצפת המאצרה תהיה בשיפוע ובנקודה הנמוכה שלה יותקן מגוף
 ;ויפתח לניקוז מי גשם בלבד תמיד סגור,

 הטיפול  .מרגע גילויו ,שעות 12רק זמן שלא יעלה על תוך פשפך במאצרה יטופל  אירוע
 .מוסדר יכלול שאיבה וסילוק לאתר

 

 

 פסולת 

  מצב קיים על לרבות תיעוד מפורט של  ,של השטח בדיקה תיערךלפני תחילת עבודה
. זיהוי וסיווג הפסולת יבוצעו ע"י אחראי זהה בין השאר פסולת קיימתתש ,ידי אדריכל נוף
 איכות סביבה;

  תפונה תטופל באותו האופן כמו פסולת הנוצרת במהלך ההקמה ופסולת קיימת באתר
ידי המשרד להגנת הסביבה. הטיפול בפסולת יהיה ע"פ נוהל טיפול לאתר מאושר על 

 בפסולת; 

 אריזות, עץ, ברזל: כגון, חזוריהפרדת פסולת הניתנת למ תבוצע; 

 לכך ערם בערימות באזור ייעודי שיוקצהיפסולת בניין ת; 

 י המשרד להגנת "פסולת הבניין תפונה תקופתית לאתר למחזור פסולת בניין המאושר ע
  ;הסביבה

 ייערמו במרוכז בנפרד ויוחזרו ' פחי צבע וכד, מיכלים ריקים של חומרי בניה כגון שקים
  ;ליצרןבמידת האפשר 

  באותו המיועד לאיסוף פסולת יותקן שילוט המורה על סוג הפסולת איסוף בכל אזור
 איזור;

 פעם בשבוע בתדירות של  תפונהש ,יש להציב מכלי אשפה סגורים לפסולת ביתית
  .לפחות
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 ותאורה רעש 

 

 רעש

  ( מניעת רעש)לדרישות התקנות למניעת מפגעים הפעילות באתר תתבצע בהתאם
 ;2011 -א"התשע(, תיקון)

  רעש בלתי )הציוד המכני שבשימוש באתר יעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעים
 ;1979 –ט "המשל(, סביר מציוד בניה

 ההתקשרות תתבצע באמצעות . אין להפעיל מערכות כריזה באתר למעט לצרכי חירום
 ;מכשירי קשר וטלפונים ניידים

  4.7ראה בסעיף  –הנחיות ספציפיות בנושא צבי ים.  

 תאורה

  העבודות בCVS  בדרך שימוזער הצורך בתאורה מלאכותיתיתבצעו; 

  ככל שתידרש תאורה במתחם הCVS ,היא תופנה לכיוון זאת תתואם עם נציג רט"ג ו
מעלות כדי  90יש להקפיד שגוף התאורה יותקן בזווית של המתחם ולא לכיוון החוף. 

 ;למנוע זליגת אור כלפי השמיים

 תאורה במתחם ה-CVS בלבד תצומצם למינימום הנדרש לצרכי בטחון ובטיחות;  

  4.7ראה בסעיף  –הנחיות ספציפיות בנושא צבי ים . 

 

  שילוב ושיקום נופי 

מצורפת בנספח )ה שיקוםכנית הותי יבוצע בהתאם להשיקום הנופי. השיקום הנופלהלן עקרונות 
 . ( במלואה6.3

 מקדימות לעבודות העפר פעולות 

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

  קשיחה )כדוגמת גדר אוסטרלית( זמנית לאורך הגבול המערבי של מתחם תוקם גדרCVS 
 לצורך הפרדה בין איזור העבודות לאיזורים הרגישים של בית גידול לח וחוף הים. 

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

. מ' לפחות 1בגדר רשת בגובה יגודרו ישולטו ועצים המיועדים לשימור . או העתקת עצים/ו

היה ויידרש, יבוצעו עבודות גיזום מגן לעצים קיימים על ידי גוזם מוסמך. מיד לאחר 

הגיזום, יש למרוח את פצעי הגיזום במשחת עצים שאינה מתבקעת ולצבוע את שלד העץ 

 והענפים בסיד;
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 הסמוכים לתחום שטח העבודה יגודרו וישולטו למניעת שטחים טבעיים  - ושילוט גידור

. תוואי הגידור מוצג בתוכניות האדריכליות הפגיעה בהם בכל מהלך ביצוע העבודות

  ;ת השיקום הנופי ולוקח בחשבון הימנעות מפגיעה בשטחים טבעייםיהמהוות חלק מתוכנ

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

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

 ;של האתר

 לא תותר חריגה מקווי . יסומנו בשטח לפני ביצוע העבודות - קווי דיקור ותחום עבודה

 . הדיקור

 דרכי גישה ושטח התארגנות

 לא תותר חריגה מרוחב הדרך המאושרת; 

  במהלך כל תקופת העבודותשטח ההתארגנות יגודר. 

 ביצוע עבודות העפר

 מ "ס 20 -כ החישוף יבוצע לעומק של. יבוצע בשטח האתר המיועד לפיתוח – חישוף עליון
אדמת החישוף תערם בתחום . אדמת החישוף תאסף ותשמר לצורך חיפוי חוזר. לפחות
  ;העבודהשטח 

 הדיקור וללא דירדור קווי  בתחוםיעשה ביצוע העבודות  -יומילואו חציבה /עבודות חפירה ו
או /סן זמנית בשטח העבודה וחיאו , במידה וישנו,העודף חומר החפירה. חומר חפירה

סון זמני של חומר חפירה בשטחים טבעיים שאינם חלא יותר א. בשטחי ההתארגנות
 .מיועדים לפיתוח

 ביצוע עבודות הבניה

 פגיעה בשטחים שאינם מיועדים  יבוצעו בדרך שתמנעעבודות הבנייה  -ה עבודות בניי
 ;או חומרים אחרים/ללא שפיכה של עודפי בטון ו ,לפיתוח

 יבצע  ,היה ויפגעו שטחים שאינם מיועדים לביצוע עבודה - הסדרת שטחים מופרים
 םכולל שיקו, הקבלן שיקום מיידי של שטחים אלה על פי הנחית המפקח ואדריכל הנוף

 .  ושיקום צמחיפיזי 

 שיקום נופי

  טרם ביצוע עבודות השיקום יפנה הקבלן מהאתר את כל הפסולת ושאריות הבניה )ראה
 ;(4.4סעיף 

  שטחים חקלאיים בהם בוצעו עבודות עפר ופיתוח ו/או שימשו למעבר כלי רכב וציוד ו/או
שימוש אחר על ידי הקבלן ואשר מיועדים להחזרה לשימושם החקלאי, ייחרשו חריש 

ס"מ. לאחר  60מפלחת ו/או משתת לעומק מינימלי של חקלאי באמצעות מחרשת 
 השלמת החריש יבוצע יישור השטח באמצעות ארגז מיישר חקלאי;

 פי הצורך וכמפורט בתכנית  שיקום צמחי יכלול זריעה בתערובת של תלתן ואספסת על
 השיקום. 
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  ערכי טבע 

 כללי

 בתחילת העבודות יוזמן מפקח סימון השטח וגידורו , יבוצעבטרם הכנסת כלים לשטח .
עבודות בשטח הקטן ביותר היש לבצע את . לבדיקת סימון שטחי העבודה ג"מטעם רט

  ;האפשרי

  יש לפנות את . החישוף בשטח העבודה שלבתוצאה מכשתיווצר אין להשאיר פסולת
 ;(4.4)ראה פירוט בסעיף לאתרים המורשים לכך  פסולותה

  השכבה העליונה אדמת החישוף(top soil )תאסף ותשמר לצורך חיפוי חוזר; 

 בד ולא תותר חריגה מקווי כל העבודות תתבצענה בשטח ההתארגנות והתחנה בל
 הדיקור; 

  (. 4.6)ראה פרק  מפגיעה בשטחים טבעייםמתחם העבודה יגודר בכדי להימנע 

 צבי ים

  מטר מקו החוף( 120 באיזור החוף )רצועה שלתבוצע כל עבודה לא;  

  שבין אמצע חודש מאי לאמצע חודש אוגוסט תיאסר כל עבודה הכרוכה בתקופה
 בשימוש בציוד כבד באזורים הסמוכים לחוף;

  במתחם התחנה החופית (CVS)למינימום  בשעות הלילה ההקמהעבודות  יצומצמו
תוכנית התאורה, רט"ג. בתאום מוקדם עם  ככל שאלו יידרשו, הן תבוצענה. ההכרחי

  ;ותעבודהתחילת  טרםרט"ג התייחסות תועבר לנשוא עבודות אלו, 

 גנרטורים באזור ה-CVS המזרחי ככל הניתן של שטח העבודה ימוקמו באזור; 

  4.5ראה בסעיף  –בנושא רעש ותאורה הנחיות נוספות . 

 עופות

 בתה השטחי הכורכר ו, או באזור אזור בית הגידול הלחיש להימנע מלבצע עבודות ב
 ;העשבונית

 מתחם הת בוהעבוד-CVS  (3.7.5ראה סעיף   ,יולי –מרץ  יםחודש) לפני תקופת הקינוןיחלו ,
 . לאפשר לעופות הנמצאים בשלב של טרם קינון, לאתר מקומות חלופיים בכדי

 צומח

 ( נחפר חומר מחצבה או עפר שקרקע מיובאת למילוי תיבחר ממקור שאינו מכיל זרעים
 ;מעומק(

  בהתאם להוראות  ( יטופלו3.7.3העבודה )ראה סעיף זוהו באזור ככל שמינים פולשים
 רט"ג טרם ביצוע העבודות.

 הנחיות כלליות נוספות 

 או שפכים בשטח האתר לכל אורך שלב הבניה/או לחסל היקוות של מים ו/יש למנוע ו. 

 בשירותים כימיים עשה שימושיי. 
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  לניטור ומעקבהנחיות  

ובהתאם  4הסביבה בהתאם להנחיות המופיעות בפרק הניטור והמעקב יבוצעו ע"י אחראי איכות 
  להנחיות המפורטות להלן.

 
שום הנחיות התנ"ס יבוצע באמצעות מערכת ניהול סביבתי קיימת המיושמת ע"י חברת נובל יי

 OMS (Operations Management אנרג'י מדיטרניאן. נובל מפעילה מערכת ניהול הנקראת

System מתקדמת לניהול סביבתי ( וכוללת מתודולוגיה- SEMS (Safety Environmental 

Management System.) 
 

יעדי המערכת הם להביא לשיפור מתמשך בביצועים הסביבתיים והבטיחותיים ולעודד פרקטיקות 
המבוססות על ביצועים בכדי למזער את התדירות ואת ההשלכות של אירועים הנובעים מטעויות 

דורשת זיהוי של המפגעים הבטיחותיים  SEMS מתודולוגיית אנוש או התארגנות לקויה.

והסביבתיים וטיפול בהם לכל אורך חיי הפרויקט. פירוט נוסף על המרכיבים העיקריים של 

 .6.1ראה בנספח  SEMS מערכת
 

מונה המהמעקב אחר יישום הנחיות התנ"ס הנו באחריות מנהל הפרויקט מטעם נובל אנרג'י או 
יזם ידווח ל, נשואות תנ"ס זה המבצע את עבודות התשתית והפיתוחלן הקבמטעמו. בנוסף, 

על הסביבה  חריגההשפעה אירוע אשר יש לו ידי בכל מקרה של יבאופן מ (נובל אנרג'י)חברת 
לכל מתחם עבודה. האחראי סביבה איכות הקבלן ימנה אחראי . רוע והשפעתויהא תעד אתוי
ויהווה איש קשר לעניין מטעם והפעילויות הסביבתיות  על ההיבטים תעד וידווח באופן שבועיי

 . הקבלן מול נובל אנרג'י
 

 איכות אוויר 

 :יפעל להלן י איכות הסביבה מטעם הקבלןאאחר

 ולפקח על ביצועם על פי התנאים בשטח לקבוע אמצעים למניעת היווצרות אבק מדרכים; 

 מינימאלי ובמהירות נמוכה מגובה כך שיבצעו שפיכת עפר ואגרגטים  לפקח אחר פעולות
 ;חזקה רוח בעת וטעינה פריקהולהגביל  ככל שניתן

 באופן שימנע פיזור אבק יכוסו משאיות אשר מובילות עפר לאתר או ממנו וודא כי ל
 ;וחלקיקים לסביבה

 היותר לכל ש"קמ 25-ל תוגבלמ הנסיעה מהירותציב שילוט בדרכי עפר לפיו לה. 

 

 לוגיהוהידרולוגיה והידרוגא 

 :יפעל להלן י איכות הסביבה מטעם הקבלןאאחר

 םדליפות דלקי ת למנועעכלי הצמ"ה על מניפקח על תדלוק ל; 

 יותקנו בתוך מאצרות ,באם יהיו כאלה ,מכלי דלק זמניים וגנרטוריםלפקח על כך ש.  
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 חומ"ס 

, יש להפסיק מיידית את בדלקים , במידה ובעת העבודה תתגלה קרקע מזוהמתPITבאתר 
העבודות ולפנות אל מרכז שפכים תעשייתיים וקרקעות מזוהמות במחוז חיפה של המשרד להגנת 

  הסביבה, לצורך קבלת הנחיות לטיפול ופינוי הקרקע המזוהמת.

 :יפעל להלן י איכות הסביבה מטעם הקבלןאאחר

 יותקנו בתוך מאצרות ,באם יהיו כאלה ,מכלי דלק זמניים וגנרטוריםלפקח על כך ש;  

  לחומרים מסוכנים בהם נעשה שימושגליונות בטיחות להחזיק בכל עת באתר; 

  אחסון חומרים מסוכנים יעשה בהתאם להנחיות הכתובות בגליונות הבטיחות.לוודא כי 

 

 פסולת 

 .6.4בנספח  מצורףפסולת נוהל טיפול ב

 :יהיה אחראי בין השאר על הנושאים הבאים י איכות הסביבה מטעם הקבלןאאחר

 רישומים ומעקב לכמות פסולת הבניין שיוצרה והכמות שסולקה לאתרים מורשים הכנת; 

 תעודות משלוח להובלת פסולת הבניין ועודפי עפר ואישורי ולהציג על פי הצורך,  ,לשמור
 ;.תחנת מעבר לפסולת/ כניסה לאתר טיפול פסולת/  קליטת הפסולת באתר האיסוף

  הגורמים לפיזור  ,ו/או חומרי בניין האחריםפסולת משאיות אשר מובילות לוודא כי
 ;באופן שימנע פיזור אבק וחלקיקים לסביבה יכוסו ,חלקיקים או אבק

 תקין שילוט המורה על סוג הפסולת שיש לערום להאזור ייעודי לפסולת בניין,  להקצות
  ;האזור זה בלבדמוודא איסוף הפסולת לו

  הקבלן ידאג להצבה של מכלי אשפה סגורים לפסולת ביתית ולפינויים בתדירות לוודא כי
 .לפחות אחת לשבועשל 

 

 ותאורה רעש 

 במפלס שעולה על מה שהוגדר בתקנות פעולות העשויות לגרום לרעש  באם תדרשנה
 הקבלן יקיים התייעצות עם יועץ אקוסטי; ,  dB 20בתוספת רעש בלתי סביר

  ,בחוף בסמוך למתחם  ,אחת לחודש רעש יום ולילה,תערך מדידת בזמן עבודות ההקמה
 ;רמות הרעש המותרותא שהרעש בקרבת החוף אינו חורג מלווד בכדי. זאת CVS-ה

  במידה ותתבצענה עבודות לילה במתחם הCVS זאת בכפוף לאישור רט"ג, יבוצע ניטור ,
 רעש ותאורה ע"פ המלצות האקולוג המחוזי של רט"ג; 

 סביבה מטעם הקבלן, במתחם ה אחראי איכות-CVS בכדי לוודא תקופתית , יבצע בדיקה
 . פנית לכיון החוף ויתעד את הבדיקהשהתאורה אינה מו
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 ערכי טבע יבשתיים 

 לא תותר הכנסת חומר מילוי הקבלן יחזיק אישורים על מקור חומרי המילוי שיובאו לאתר .
 צמחיה.שאינו ממחצבה או משכבות חפירה עמוקות ללא שיירי 

 ובאחריות "נובל  נחיות רט"גע"פ ה , גם לאחר סיום העבודות,ניטור מינים פולשים יתבצע
 .אנרג'י"
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 נספחים 

 אנרג'י נובל –מדיניות סביבתית  

  "מסמך עקרוני" 

  תכנית שיקום נופי 

 פסולתנוהל טיפול ב 
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 6.14נספח 

 

 

 עקרונות תכנית לניטור עכירות 



 עקרונות תוכנית לניטור עכירות –התקנת צנרת ימית 

 

 תוכנית הניטור תתבסס על העקרונות וההנחיות המפורטים להלן. 

 

 רצפטורים רגישים

מטרת ההנחיות להלן )ותוכנית הניטור שתופעל על פיהם( היא להגן על בתי גידול ידועים או פוטנציאלייםת 

 אשר עלולים להיות מושפעים מעבודות התקנת הצנרת הימית. 

 הרצפטורים הפוטנציאליים הללו כוללים את : 

 מטר.  10רכסי הכורכר המצויים לאורך חוף דור בעומק מים נמוך מ  .1

-סביבתי של משרד האנרגיה בעומק מים של כ-סומן כמצע קשה ע"פ הסקר האסטרטגיהשטח המ .2

 .מטר )ראו הערה להלן( 35

ולאורך החתכים אשר נסקרו )במרחק תוואי הצנרת  לאורך חשוף כורכר איןהוכח כי ש פי על אף :הערה

מטר מדרום לתוואי(, לא הוכח מעל לכל ספק כי לא קיימים מחשופי כורכר  50-מטר מצפון ו 50של 

במרחקים גדולים יותר מן התוואי, בתוך השטח המסומן כמצע קשה בסא"ס. לפיכך, מתוך זהירות מונעת, 

פין, נובל יכולה לבחור לבצע סקר ויזואלי נרחב יש להתייחס כאל אזור זה כאל רצפטור פוטנציאלי. לחלו

יותר של האזור ולספק הוכחות לכך שלא קיים כורכר חשוף באזור )באותו אופן שנעשה עבור המקטע בו 

מטר(. במידה והוכחות כאלו יוצגו למשרד להגנת הסביבה, אזי לא יהיה  35עובר התוואי בעומק מים של כ 

 י המוזכר לעיל. צורך לבצע ניטור של הרצפטור השנ

 

 ת ניכתהתחולת 

 יש להגן על הרצפטורים הרגישים לעיל במהלך ביצוע עבודות בקירבת רצפטורים אלו. 

שלבי ההקמה אשר להם יש פוטנציאל להשפיע על הרצפטורים הם : יציאת הקידוח של החצייה החופית 

לוי חוזר של התעלה בחול, מטר, חפירת התעלה מנקודת היציאה לכיוון מערב, מי 10בעומק מים של כ 

 הטלה של החופר שנחפר. 

תוכנית הניטור נדרשת ותופעל כל עוד הביצוע של שלבים אלו מתקיים בקירבת רצפטור פוטנציאלי, קרי: 

 ק"מ.  1במרחק של עד 

  



 

 מאפייני המדידה

הייחודי של העבודות )קרי: המשך  אפיוןה; לאור  NTUהערך המנוטר יהיה עכירות המבוטאת ביחידות 

קמפיין כיול כחלק מן הביצוע. לפיכך, ניתן הקצר של כל אחד משלבי הביצוע(, אין אפשרות פרקטית לבצע 

 מג"ל.  1-ערך ל-הינו שווה NTU 1יהיה להניח, כהנחה מחמירה, כי 

מם של רצפטורים מג"ל. כאשר צפויה הגעה לערך זה במיקו 15-ערך הסף העליון של העכירות ייקבע כ

רגישים, אזי יהיה צורך להפסיק את הפעילויות אשר גורמות לעלייה בעכירות, זאת עד לשקיעה של 

 המרחפים ועד שהערכים המדודים יירדו מתחת לערך הסף הזה.  החלקיקים

פעמים  4סוג המדידות ותדירותן: במהלך הביצוע של שלבי ההתקנה הרלוונטיים, יילקחו דגימות של מי ים 

שעות( במיקומם של הרצפטורים הרגישים. המיקום המדויק של נקודות הדיגום  6-ביממה )בערך אחת ל

בתוכנית הניטור  יסומן על גבי מפה ויאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה. המיקום הסופי של המדידה ייקבע

המפורטת )כמתואר להלן(, תוך התחשבות בתיזמון ההקמה ובמאפיינים העונתיים הספציפיים למועד 

 ההקמה. 

( ויימדדו steady stateניתן לצפות כי לאחר עלייה הדרגתית בעכירות, תוך מספר ימים תהיה התייצבות )

על ערכים קבועים באזור מסויים, ניתן יהיה  ערכי עכירות קבועים. לפיכך, במידה ותוצאות המדידה יצביעו

 לפנות אל המשרד להגנת הסביבה בבקשה לשקול הפחתה של תדירות לקיחת הדגימות. 

 

 סקירה ויזואלית

בנוסף למדידת העכירות, ניתן יהיה לקבל אינדיקציה להשפעת ההקמה על הרצפטורים הפוטנציאליים 

 ROVלית במיקומם של הרצפטורים הרגישים, באמצעות באמצעות סקירה ויזואלית. תבוצע סקירה ויזוא

ובמידת הצורך באמצעים אחרים )כגון: סיוע של צוללנים בכפוף לשמירה על בטיחותם(. הסקירה הויזואלית 

תתקיים כל עוד מתבצעות פעילויות העלולות לגרום לעלייה בעכירות בקירבתם של הרצפטורים הרגישים 

 ירה נוספת תבוצע לאחר גמר העבודות באזור הרצפטורים. סקק"מ(.  1)קרי: במרחק של עד 

 

 תכנית ניטור מפורטת

ידי הקבלן המבצע את עבודות ההתקנה, בהתאם לעקרונות ולהנחיות -תכנית ניטור מפורטת תיערך על

המובאים לעיל, ולאחר אישורה ע"י נובל תוגש התכנית המפורטת לאישור המשרד להגנת הסביבה, כתנאי 

 לתחילת ביצוע ההתקנה. 



מנו מיקומי המדידה המוצעים. כמו התכנית המפורטת תכלול מפה בתימטרית של אזורי העבודה ועליה יסו

 מיפוי, כן תכלול התכנית את סוג מכשירי המדידה בהם ייעשה שימוש, סוג כלי השייט בהם ייעשה שימוש

ופירוט של כל אמצעי  הניטור תוצאות דיווח ותדירות אופן, הסקירה ביצוע ואופן הויזואלית הסקירה אזורי

  נוסף הנחוץ ליישום התכנית.
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 קדם הרצה יתיאור שלב

 
  



 

 

 רקע 

מתבצעות כחלק הפעילויות העיקריות הלתאר באופן גנרי את  מטרת הנספח

בכדי לאפשר הבנה טובה יותר של הפעילויות הספציפיות  ההרצה-מקדם

( עבור כל אחד 3-ו 2מתוארות בתנ"ס )בפרקים והשלכותיהן הסביבתיות, כפי ש

 מקווי הצנרת. 

 

 

 הרצה ההכנות לקדם 

 לתם של שלבי קדם ההרצה מתאפשרת לאחר השלמה מלאה של שלביתחי

 אביזרים. ההרכבה המכאנית של הצנרת וה

השלמת לאחר  דרך אליה ניתן להגיע רק-ןמהווה אבהמכאנית ההרכבה  גמר

 המחוייבות הרס-לרבות בדיקות אלהרכבת הצנרת בתוואי המיועד, הריתוכים ו

)קבועות או זמניות( התקנת תחנות , ואביזרים רכבה של מגופיםההתקנים, ע"פ 

 ( וכיו"ב. pig launcher \ receiver) PLRלשילוח וקליטה של מולוך הקרויות 

 

 

 יות קדם ההרצה שלב

 : חלקים עוקבים 3-רת מחולקים לרצה של צנלבי קדם ההכלל, שכ

  חלקI  :ת הקושלב שטיפ  
  חלקII  :ת לחץשלב בדיק  
  חלקIII  :הקו  שלב ריקון 

 

כי המינוחים נקודת . יובהר ם יש נקודת מוצא ונקודת יעדשלבילכל אחד מה

 אל כיוון הזרימה בתוך הצנרתזרמות לים, אלא ה לאמוצא/יעד אינם מתייחסים 

, קרי: הזרימה של מים בצנרת מתחילה מנקודת המוצא והמים בשלב מסוים

של הצנרת מתבצעת נקודת היעד בעד. ע"פ רוב, זורמים עד הגעתם אל נקודת הי

בין קווי צנרת שונים "( jumper)"יבור זמני ההזרמה לים, אולם לעתים מבצעים ח

 ת היעד. כך שמיקום ההזרמה לים איננו זהה למיקום נקוד

 אחד מהשלבים. של כל מפורט להלן תיאור 

  



 

 

  ת הקושלב שטיפ:  Iחלק 

מים אל המים זורפשית. באמצעות זרימה חוים שלב זה כולל מילוי של הצנרת במ

ומצוי בלחץ השווה ללחץ  כולו מלא במים צינורהמוצא עד שההצנרת מנקודת ך תו

 PLRתחנת ע"פ רוב מותקנת של השלב נקודת המוצא . בשמחוץ לצינור הסביבה

נקודת אשר מתקדם בתוך הצינור עד ל( pig)של מולוך מתבצע שילוח וממנה 

 אביזר המולוךהמיועדת לקליטת המולוך.  PLRמותקנת תחנת בה אף אשר , היעד

ביזר זה עשוי אף לשמש ת. אנרשל הצ שמש לניקיון הדופן הפנימיתיועד למ

 אמצעי איבחון של ליקויים בצנרת.כ

טיפול כולל ים. הים מטופל-שלב זה הינם מיבהמים המוזרמים אל תוך הצינור 

 הוספת שני סוגי חומרים למים : סינון ו

 םליכיתההתפתחות ע התחלה של מעכב קורוזיה שמטרתו למנוחומר  .א
רת עקב שהיית המים בתוך צנית של הצינור, בדופן הפנימ בייםקורוזי

ל להוביל בטווח עלותהליך קורוזיה מתקדם שהעשויה פלדה, זאת משום 
 בעובי הדופן. הארוך לפגיעה פנימית בצינור והפחתה 

בר . מדוקת הלחץשל בדיייע לביצוע השלב הבא שמטרתו לסחומר צבע  .ב
ם המצויים בתוך המי לסימון משמשנטי אשר ורוסל גוון פלבחומר בע

ות במי הבדיקה על רקע יהיה להבחין בקלות ובמהיר בכדי שניתןרת צנה
 הסביבה הימית. 

ור מלא במים מטופלים ואינו הצינלוך יצא בנקודת היעד וחלק זה המובסיומו של 

ים קטנה שחרור של כמות משל שלב זה מתבצע  היעדבנקודת נתון תחת לחץ. 

תחנת ויציאתו אל נקודת היעד מאד, המשתחררת יחד עם הגעת המולוך אל 

 (. PLRהקבלה שלו )

 

 

  ת לחץשלב בדיק:  IIחלק 

ומסוגל לעמוד לכל אורכו הינו נטול ליקויים דא כי הצינור ולושלב זה היא מטרת 

פות דליגרום לסדקים בצינור העלולים לזה מאפשר זיהוי  שלב. בלחצים גבוהים

אזי לאורך זמן הוא עלול  בצינור,סדק הסכנה היא כי אם אכן קיים מן הצנרת. 

 מינות הצינור.את אלהתפתח ולהתרחב ולסכן 

המתפרסמים ע"י גופי  הרלוונטייםים בתקנים לביצוע שלב זה מוגדרהפרמטרים 

לחץ ים אלו נקבע כיצד מחושב . בתקנ(DNV -ו ASME דוגמת:)כ בינלאומיים תקינה

ץ יק את הצינור תחת הלחזחפרק הזמן שנדרש לה , מהוהבדיקה שאליו יש להגיע

כיצד יש עליית הלחץ וקצב ירידת הלחץ,  קצב לה, מהן המגבלות החלות עהז

 ד ולנטר את הלחץ בצינור, וכיו"ב. למדו

 

 



 

מוקמת משאבת הלחיצה המשמשת להגדלת הלחץ בנקודת המוצא של שלב זה מ

המוצא ממוקמת בים, אזי הציוד במידה ונקודת בתוך הקו עד ללחץ הבדיקה. 

תתמקם בסמוך לנקודת המוצא של שהטסט ימוקם על גבי אונייה  עהדרוש לביצו

 השלב. 

מאחר שהצנרת ים מטופלים אל תוך הצנרת. -רימה עוד מימשאבת הלחיצה מז

שאינו שמים הם זורם  ר מלאה במים מסיום השלב הקודם, ועקב העובדהכב

משאבת היא קטנה. מים שניתן להכניס לקו של  יתתוספתהכמות הדחיס, אזי 

 מעצם הניסיון להמשיך ולמלא את הקווברציפות הלחיצה ממשיכה לפעול 

 וך הקו. ת עלייה של הלחץ בתמתרחש( לגמרי שכבר מלא)

חץ ם ניתן לוודא כי לנים מדי לחץ ובאמצעותמותק בנקודות הקצה של הצינור

 בדיקה נשאר יציב לפרק הזמן הנדרש ע"פ התקנים. ה

, ניתן עליומגיע ללחץ הבדיקה ומתייצב תוך הצינור נמדד בההפנימי אשר הלחץ כ

לעצור את משאבת הלחיצה בכדי למנוע עלייה נוספת של לחץ מעל ומעבר 

 . בתקנים לנדרש

אם מזהים , כאשר הצינור מצוי תחת לחץ הבדיקה, הבדיקהפרק הזמן של במהלך 

לית אזי עורכים בדיקה ויזוא, ירידה של הלחץ שאינה קשורה לתנודות בטמפרטורה

של סדקים  , אפילוויזואליהזיהוי הותיקונה. לזיהוי מיקום הדליפה  ROVבאמצעות 

 מתאפשר הודות לנוכחותו של חומר צבע פלורוסנטי בתוך הצינור המלא. ,זעירים

יורד אינו  צינורהלחץ שנמדד בתוך הכי  ניתן להבחיןכאשר טסט לחץ מסתיים 

גמר יונים להקריטרהבדיקה. של ביצוע זמן ץ הבדיקה למשך פרק הלחמתחת ל

  .כאמור בתקנים יםוגדרע הטסט מביצו

וסמכו תלויים, אשר ה-זה בד"כ מתבצע בליווי של מפקחים חיצוניים בלתילב ש

, וההכרזה על גמר הטסט בד"כ מותנית גם בינלאומייםהתקינה הע"י גופי לכך 

 . באישורם

הטסט, הצינור עדיין מצוי תחת לחץ גבוה ויש גמר לאחר שהתקבל אישור על 

הנמדד בתוך  לשחרר את הלחץ באופן מדורג ומתון עד להשוואת לחצים בין הלחץ

הורדת הלחץ מתבצעת ע"י שחרור מבוקר ללחץ הקיים בסביבה החיצונית.  הצינור

היא קטנה  היעד . כמות המים המשתחררת בנקודתהיעדואיטי של מים בנקודת 

אך ורק להגדלת זה  חלקבתחילתו של איל וזו אותה כמות תוספתית ששימשה הו

 הלחץ בתוך הקו המלא. 

 תחת לחץ.  מצויהצינור מלא במים ואינו ו של חלק זה בסיומ

  



 

 

 הקו  שלב ריקון:  IIIחלק 

הריקון של בדיקה. בשלב האחרון יש להוציא מתוך הצינור את המים ששימשו ל

שבנקודת המוצא עד לתחנת  PLRמים מתבצע באמצעות שילוח מולוך מתחנת ה ה

 שבנקודת היעד.  PLRה 

הואיל זה מתבצע מספר פעמים בכדי להגיע לריקון מיטבי של הצנרת.  תהליך

אזי אין מדובר קבועות או זמניות, , PLRתחנות ובשני קצות הקו ניתן להתקין 

. לעתים ניתן אף לשלוח סידרה של אביזרי ספציפי מולוךאביזר בהכרח באותו 

פעמים לאחר העברת מולוך בצנרת מספר  .ככל הנדרש מולוך בזה אחר זה

 להיות ריק ממי הבדיקה. הצינור צפוי 

נפח זה.  שלבמשוחררת בנקודת היעד של  צינורתוך הכל כמות המים שמרוקנת מ

לעתים חות הנפח הכלוא בתוך הקו. לכל הפ הוא שישתחררו בנקודת היעדם המי

עקב ריבוי השילוחים ובמקרה , עודפתכמות מים  תשוחרר בנקודת היעד

 שמתבצעות מדידות בקו. 

 מתבצע שר, אהצנרתשל " ייבוש"היא הפעילות האחרונה בשלב הריקון 

מילוי הצינור . שר סילוק של שאריות מיםאפמה חנקן דחוס שלהזרמה  אמצעותב

זאת , ות תהליכי קורוזיהחתפתומניעת ה רבחנקן אף מסייע בהגנה על הצינו

-פרק הזמן שבין סיום שלבי קדםמשך ב מתוקף היותו של החנקן חומר אינרטי,

 הרצה ומילוי הצנרת בזורמים הקבועים. תחילת הל ועדההרצה 

 



 

 

 #2מי תנ"ס י

 

 6.16נספח 

 

 

  –חומרים לבדיקות צנרת 

 דפי מידע לדוגמא 



 
 
 
 

Oceanic SST5007 
 

Oceanic SST 5007 and Oceanic SST 5007M 
Umbilical Test and Storage Fluids 

 
 
 
 
General Description 
The Oceanic Umbilical Test and Storage Fluids are designed to protect steel 
umbilicals from corrosion during storage and pressure testing. These water-
based fluids are compatible with MacDermid’s range of water-based fluids.  
Oceanic SST 5007 has proven to be particularly successful in chemical 
injection lines for inhibiting corrosion, freeze protection and is mild toward 
injection chemicals.   
Oceanic SST5007 M (Modified) is designed to encounter water and aid in 
hydrate inhibition in the wellbore hence bringing the glycol and water mix near 
optimum freeze points.  Glycol. Please refer to the properties below to 
determine the correct fluid for your specific application. 
 
Application 
The fluids are designed for use neat with no dilution. The line for storage should be free from other 
chemicals before installation but small quantities of other Oceanic water-based fluids or water will not be 
detrimental to the storage capability. 
 
Material Compatibility 
Kerosene, diesel, hydrate inhibitors, brines and many other materials have been tested.  Please contact 
our Sales or Technical Staff. 
 
Maintenance 
It is important to ensure the terminations of equipment are closed to prevent leakage of the VPI and to 
prevent ingress of contamination. If the fluid were to be open to the atmosphere there is sufficient VPI 
present to not significantly diminish over time but the vapor density above the fluid will be reduced and 
therefore moisture from the outside air could cause corrosion.  MacDermid would recommend a sample of 
the fluid be examined every six months.  MacDermid Offshore Solution staff can do this or offer advice on 
test procedures
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Physical Properties 
 
 

 
 SST5007 SST5007 M 

MonoEthylene Glycol  40% 60% 

Appearance Clear Pink Liquid Green Mobile 
Liquid 

Viscosity (cS) @ 0°C  =   32°F 
        5°C  =   41°F 
      10°C  =   50°F 
      15°C  =   59°F 
      20°C  =   68°F 
      25°C  =   77°F 
      30°C  =   86°F 
      35°C  =   95°F 
      40°C  = 104°F 

7.70 
6.02 
4.82 
3.94 
3.27 
2.76 
2.36 
2.04 
1.78 

12.28 
9.69 
7.81 
6.40 
5.33 
4.50 
3.85 
3.32 
2.90 

Specific Gravity @ 15.6°C (60°F) 1.055 1.080 

Pour Point -23ºC 
(-10ºF) 

-46ºC 
(-50ºF) 

Bulk Modulus (Nm-2x109) 2.80 3.15 
pH Valve 11.4 11.2 
Corrosion Inhibition Liquid and Vapor phase (VPI) 
Biocide activity Wide spectrum activity 

 
 
 
Environmental Profile 
Both Oceanic SST 5007 & Oceanic SST 5007M are environmentally friendly and are approved according 
to US E.P.A. GMG 290000.  Please contact our US Technical Staff for Gulf of Mexico documentation.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Information given in this publication is based upon technical data gained in our own and other Laboratories and is believed to be 
true.  However the material is used in conditions beyond our control thus we can assume no liability for results obtained or 
damages incurred through the application of the date presented herein.   
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Section 1. Identification

Safety Data Sheet

Liquid.Product type :

Product name : OCEANIC HW 540 P

Product code : 174913

Uses advised against : Consumer, private households, general public

Date of issue/Date of 
revision

: May 9 2017.

MacDermid Enthone Inc.
245 Freight Street
Waterbury, CT 06702

MacDermid Enthone de Mexico S.A. De C.V.
Norte 59 No. 896
Col. Industrial Vallejo
Mexico, D.F. 02300
Mexico

Manufacturer - Supplier Emergency phone:Telephone no.:

Tel: (203) 575-5700

Tel: 52 55 5078 3904 Tel: 01 800 002 1400
Tel: (55) 5559 1588

UNITED STATES AND CANADA:
Tel: 800-424-9300
INTERNATIONAL, CALL 
Tel: +1 703-527-3887 (collect calls 
accepted)

Anion Química Industrial S.A.
Rua Eli Valter Cesar, 110 - Jardim Alvorada,
CEP: 06612-130, Jandira, SP
Brasil

Tel: + 55 11 4789-8585 Tel: 0800 707 7022
Tel: 0800 172 020

MacDermid Offshore do Brasil Indústria de 
Fluidos Ltda
Rua Afonso Figueró, 43, Cambé, PR 
Brasil

Tel: +55 43 3223-3570 Tel: 0800 707 7022
Tel: 0800 172 020

Tel: (905) 624-1065MacDermid Performance Solutions Canada 
Inc.
4530 Eastgate Parkway
Mississauga, Ontario L4W 3W6
Canada

DOMESTIC NORTH AMERICA 
800-424-9300
INTERNATIONAL, CALL 
+1 703-527-3887 (collect calls 
accepted)

Section 2. Hazards identification

ACUTE TOXICITY (oral) - Category 4
SERIOUS EYE DAMAGE/ EYE IRRITATION - Category 2A

Classification of the 
substance or mixture

:

Signal word : Warning

Hazard statements : Harmful if swallowed.
Causes serious eye irritation.

Hazard pictograms :

GHS label elements

OSHA/HCS status : This material is considered hazardous by the OSHA Hazard Communication Standard 
(29 CFR 1910.1200).

Continued on next page
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Section 2. Hazards identification
Precautionary statements

Prevention : Wear eye or face protection.  Do not eat, drink or smoke when using this product.
Wash hands thoroughly after handling.

Response : IF SWALLOWED:  Call a POISON CENTER or physician if you feel unwell.  Rinse 
mouth.  IF IN EYES:  Rinse cautiously with water for several minutes.  Remove contact 
lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.  If eye irritation persists:  Get 
medical attention.

Storage : Store in cool/well-ventilated place.  Keep container tightly closed.

Disposal : Dispose of contents and container in accordance with all local, regional, national and 
international regulations.

Hazards not otherwise 
classified

: None known.

Section 3. Composition/information on ingredients

ethylene glycol 40-50 107-21-1
ethylene glycol butyl ether 1-10 111-76-2

Ingredient name CAS number%

There are no additional ingredients present which, within the current knowledge of the supplier and in the 
concentrations applicable, are classified as hazardous to health or the environment and hence require reporting 
in this section.

Occupational exposure limits, if available, are listed in Section 8.

Any concentration shown as a range is to protect confidentiality or is due to batch variation.

Substance/mixture : Mixture

Wash out mouth with water.  Remove dentures if any.  Remove victim to fresh air and 
keep at rest in a position comfortable for breathing.  If material has been swallowed and 
the exposed person is conscious, give small quantities of water to drink.  Stop if the 
exposed person feels sick as vomiting may be dangerous.  Do not induce vomiting 
unless directed to do so by medical personnel.  If vomiting occurs, the head should be 
kept low so that vomit does not enter the lungs.  Get medical attention.  If necessary,
call a poison center or physician.  Never give anything by mouth to an unconscious 
person.  If unconscious, place in recovery position and get medical attention 
immediately.  Maintain an open airway.  Loosen tight clothing such as a collar, tie, belt 
or waistband.

Check for and remove any contact lenses.  Immediately flush eyes with running water 
for at least 30 minutes, keeping eyelids open.  Get medical attention.

Flush contaminated skin with plenty of water.  Remove contaminated clothing and 
shoes.  Get medical attention if symptoms occur.  Wash clothing before reuse.  Clean 
shoes thoroughly before reuse.

Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.  If 
not breathing, if breathing is irregular or if respiratory arrest occurs, provide artificial 
respiration or oxygen by trained personnel.  It may be dangerous to the person providing 
aid to give mouth-to-mouth resuscitation.  Get medical attention if adverse health effects 
persist or are severe.  If unconscious, place in recovery position and get medical 
attention immediately.  Maintain an open airway.  Loosen tight clothing such as a collar,
tie, belt or waistband.

Section 4. First aid measures

Eye contact

Skin contact

Inhalation

Ingestion :

:

:

:

Description of necessary first aid measures

Most important symptoms/effects, acute and delayed

Continued on next page
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Section 4. First aid measures

Notes to physician : Treat symptomatically.  Contact poison treatment specialist immediately if large 
quantities have been ingested or inhaled.

Specific treatments : No specific treatment.

Inhalation : No known significant effects or critical hazards.

Harmful if swallowed.:Ingestion

Skin contact : No known significant effects or critical hazards.

Causes serious eye irritation.:Eye contact

Over-exposure signs/symptoms

Skin contact

Ingestion

Inhalation No specific data.

No specific data.

No specific data.

:

:

:

Eye contact : Adverse symptoms may include the following:
pain or irritation
watering
redness

Potential acute health effects

Indication of immediate medical attention and special treatment needed, if necessary

Protection of first-aiders : No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training.  It may 
be dangerous to the person providing aid to give mouth-to-mouth resuscitation.

See toxicological information (Section 11)

Section 5. Fire-fighting measures

Promptly isolate the scene by removing all persons from the vicinity of the incident if 
there is a fire.  No action shall be taken involving any personal risk or without suitable 
training.

Hazardous thermal 
decomposition products

Specific hazards arising 
from the chemical

Decomposition products may include the following materials:
carbon dioxide
carbon monoxide

In a fire or if heated, a pressure increase will occur and the container may burst.

Fire-fighters should wear appropriate protective equipment and self-contained breathing 
apparatus (SCBA) with a full face-piece operated in positive pressure mode.

Special protective 
equipment for fire-fighters

Use an extinguishing agent suitable for the surrounding fire.

Extinguishing media

:

:

:

None known.

Suitable extinguishing 
media

:

Unsuitable extinguishing 
media

:

Special protective actions 
for fire-fighters

:

Section 6. Accidental release measures
Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

: No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training.
Evacuate surrounding areas.  Keep unnecessary and unprotected personnel from 
entering.  Do not touch or walk through spilled material.  Avoid breathing vapor or mist.
Provide adequate ventilation.  Wear appropriate respirator when ventilation is 
inadequate.  Put on appropriate personal protective equipment.

For non-emergency 
personnel

Continued on next page
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Section 6. Accidental release measures

Environmental precautions

Stop leak if without risk.  Move containers from spill area.  Approach release from 
upwind.  Prevent entry into sewers, water courses, basements or confined areas.  Wash 
spillages into an effluent treatment plant or proceed as follows.  Contain and collect 
spillage with non-combustible, absorbent material e.g. sand, earth, vermiculite or 
diatomaceous earth and place in container for disposal according to local regulations 
(see Section 13).  Dispose of via a licensed waste disposal contractor.  Contaminated 
absorbent material may pose the same hazard as the spilled product.  Note: see 
Section 1 for emergency contact information and Section 13 for waste disposal.

: Avoid dispersal of spilled material and runoff and contact with soil, waterways, drains 
and sewers.  Inform the relevant authorities if the product has caused environmental 
pollution (sewers, waterways, soil or air).

Large spill :

Stop leak if without risk.  Move containers from spill area.  Dilute with water and mop up 
if water-soluble.  Alternatively, or if water-insoluble, absorb with an inert dry material and 
place in an appropriate waste disposal container.  Dispose of via a licensed waste 
disposal contractor.

Small spill :

Methods and materials for containment and cleaning up

For emergency responders : If specialised clothing is required to deal with the spillage, take note of any information 
in Section 8 on suitable and unsuitable materials.  See also the information in "For non-
emergency personnel".

Section 7. Handling and storage

Advice on general 
occupational hygiene

Conditions for safe storage,
including any 
incompatibilities

Eating, drinking and smoking should be prohibited in areas where this material is 
handled, stored and processed.  Workers should wash hands and face before eating,
drinking and smoking.  Remove contaminated clothing and protective equipment before 
entering eating areas.  See also Section 8 for additional information on hygiene 
measures.

Do not store above the following temperature: 48.9°C (120°F).  Store in accordance with 
local regulations.  Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool 
and well-ventilated area, away from incompatible materials (see Section 10) and food 
and drink.  Keep container tightly closed and sealed until ready for use.  Containers that 
have been opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage.  Do 
not store in unlabeled containers.  Use appropriate containment to avoid environmental 
contamination.

:

:

Protective measures Put on appropriate personal protective equipment (see Section 8).  Do not ingest.  Avoid 
contact with eyes, skin and clothing.  Avoid breathing vapor or mist.  Keep in the original 
container or an approved alternative made from a compatible material, kept tightly 
closed when not in use.  Empty containers retain product residue and can be hazardous.
Do not reuse container.

:

Precautions for safe handling

Section 8. Exposure controls/personal protection
Control parameters

Occupational exposure limits

Continued on next page
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Section 8. Exposure controls/personal protection

ethylene glycol ACGIH TLV (United States, 6/2013).
  C: 100 mg/m³ Form: Aerosol

ethylene glycol butyl ether NIOSH REL (United States, 10/2013). Absorbed through skin. 
  TWA: 5 ppm 10 hours.
  TWA: 24 mg/m³ 10 hours.
ACGIH TLV (United States, 6/2013).
  TWA: 20 ppm 8 hours.
OSHA PEL (United States, 2/2013). Absorbed through skin. 
  TWA: 50 ppm 8 hours.
  TWA: 240 mg/m³ 8 hours.

Ingredient name Exposure limits

Hand protection

Use a properly fitted, air-purifying or air-fed respirator complying with an approved 
standard if a risk assessment indicates this is necessary.  Respirator selection must be 
based on known or anticipated exposure levels, the hazards of the product and the safe 
working limits of the selected respirator.

Chemical-resistant, impervious gloves complying with an approved standard should be 
worn at all times when handling chemical products if a risk assessment indicates this is 
necessary.  Considering the parameters specified by the glove manufacturer, check 
during use that the gloves are still retaining their protective properties.  It should be 
noted that the time to breakthrough for any glove material may be different for different 
glove manufacturers.  In the case of mixtures, consisting of several substances, the 
protection time of the gloves cannot be accurately estimated.

Safety eyewear complying with an approved standard should be used when a risk 
assessment indicates this is necessary to avoid exposure to liquid splashes, mists,
gases or dusts.  If contact is possible, the following protection should be worn, unless 
the assessment indicates a higher degree of protection:  chemical splash goggles.

Eye/face protection

Respiratory protection :

:

:

Body protection Personal protective equipment for the body should be selected based on the task being 
performed and the risks involved and should be approved by a specialist before 
handling this product.

:

Environmental exposure 
controls

: Emissions from ventilation or work process equipment should be checked to ensure 
they comply with the requirements of environmental protection legislation.  In some 
cases, fume scrubbers, filters or engineering modifications to the process equipment 
will be necessary to reduce emissions to acceptable levels.

Appropriate engineering 
controls

: Good general ventilation should be sufficient to control worker exposure to airborne 
contaminants.

Wash hands, forearms and face thoroughly after handling chemical products, before 
eating, smoking and using the lavatory and at the end of the working period.
Appropriate techniques should be used to remove potentially contaminated clothing.
Wash contaminated clothing before reusing.  Ensure that eyewash stations and safety 
showers are close to the workstation location.

Hygiene measures :

Individual protection measures

Skin protection

Other skin protection : Appropriate footwear and any additional skin protection measures should be selected 
based on the task being performed and the risks involved and should be approved by a 
specialist before handling this product.

Continued on next page
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Section 9. Physical and chemical properties

Physical state

Melting point

Vapor pressure

Relative density

Vapor density

Solubility

Liquid.

Not available.

1.06

Not available.

Not available.

Not available.

Mild.Odor

pH

Blue-greenColor

Evaporation rate Not available.

Auto-ignition temperature

Flash point

Not available.

Closed cup: >100°C (>212°F)

Not available.

9.4

Viscosity Not available.

Not available.Odor threshold

Partition coefficient: n-
octanol/water

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Appearance

Boiling point : 100°C (212°F)

Flammability (solid, gas) : Not available.

Lower and upper explosive 
(flammable) limits

: Not available.

Decomposition temperature : Not available.

VOC : 4154.8 g/l

Section 10. Stability and reactivity

Hazardous decomposition 
products

Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should 
not be produced.

The product is stable.Chemical stability :

:

Possibility of hazardous 
reactions

: Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur.

Reactivity : No specific test data related to reactivity available for this product or its ingredients.

Hazardous polymerization : Under normal conditions of storage and use, hazardous polymerization will not occur.

Incompatibility with various 
substances

Oxidizers.:

Section 11. Toxicological information
Acute toxicity

ethylene glycol LD50 Oral Rat 4700 mg/kg -
ethylene glycol butyl ether LC50 Inhalation Vapor Rat 450 ppm 4 hours

LD50 Dermal Rabbit 220 mg/kg -
LD50 Oral Rat 250 mg/kg -

Product/ingredient name Result Species Dose Exposure

Irritation/Corrosion

Continued on next page
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Section 11. Toxicological information

Carcinogenicity

No applicable toxicity data

Mutagenicity

Not available.

Teratogenicity

Not available.

Reproductive toxicity

Not available.

ethylene glycol Eyes - Mild irritant Rabbit - 24 hours 500 
milligrams

-

Eyes - Mild irritant Rabbit - 1 hours 100 
milligrams

-

Eyes - Moderate irritant Rabbit - 6 hours 1440 
milligrams

-

Skin - Mild irritant Rabbit - 555 
milligrams

-

ethylene glycol butyl ether Eyes - Moderate irritant Rabbit - 24 hours 100 
milligrams

-

Eyes - Severe irritant Rabbit - 100 
milligrams

-

Skin - Mild irritant Rabbit - 500 
milligrams

-

Product/ingredient name Result Score Exposure Observation

Sensitization

Not available.

Species

Information on the likely 
routes of exposure

Inhalation : No known significant effects or critical hazards.

Harmful if swallowed.:Ingestion

Skin contact : No known significant effects or critical hazards.

Causes serious eye irritation.:Eye contact

Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

Skin contact

Inhalation No specific data.

No specific data.

:

:

Eye contact : Adverse symptoms may include the following:
pain or irritation
watering
redness

Specific target organ toxicity (single exposure)

Specific target organ toxicity (repeated exposure)

Not available.

Not available.

Aspiration hazard

Not available.

: Not available.

Potential acute health effects

Additional information:

Continued on next page
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Section 11. Toxicological information

No known significant effects or critical hazards.General :

No known significant effects or critical hazards.Carcinogenicity :

No known significant effects or critical hazards.Mutagenicity :

No known significant effects or critical hazards.Teratogenicity :

Developmental effects : No known significant effects or critical hazards.

Fertility effects : No known significant effects or critical hazards.

Ingestion No specific data.:

Potential chronic health effects

Delayed and immediate effects and also chronic effects from short and long term exposure

Numerical measures of toxicity

Oral 1020.4 mg/kg
Dermal 11000 mg/kg
Inhalation (vapors) 550 mg/l

Route ATE value

Acute toxicity estimates

Potential immediate 
effects

: Not available.

Short term exposure

Potential delayed effects : Not available.

Potential immediate 
effects

: Not available.

Long term exposure

Potential delayed effects : Not available.

Section 12. Ecological information

LogPow BCF Potential

Bioaccumulative potential

Other adverse effects : No known significant effects or critical hazards.

Product/ingredient name

ethylene glycol -1.36 - low
ethylene glycol butyl ether 0.81 - low

Toxicity

ethylene glycol Acute LC50 6900000 µg/l Fresh water Crustaceans - Ceriodaphnia 
dubia - Neonate

48 hours

Acute LC50 41000000 µg/l Fresh water Daphnia - Daphnia magna -
Neonate

48 hours

Acute LC50 8050000 µg/l Fresh water Fish - Pimephales promelas 96 hours
ethylene glycol butyl ether Acute EC50 >1000 mg/l Fresh water Daphnia - Daphnia magna 48 hours

Acute LC50 800000 µg/l Marine water Crustaceans - Crangon crangon 48 hours
Acute LC50 1250000 µg/l Marine water Fish - Menidia beryllina 96 hours

Product/ingredient name SpeciesResult Exposure

Persistence and degradability

Soil/water partition 
coefficient (KOC)

: Not available.

Mobility in soil

Not available.

Continued on next page
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Section 13. Disposal considerations
The generation of waste should be avoided or minimized wherever possible.  Disposal 
of this product, solutions and any by-products should at all times comply with the 
requirements of environmental protection and waste disposal legislation and any 
regional local authority requirements.  Dispose of surplus and non-recyclable products 
via a licensed waste disposal contractor.  Waste should not be disposed of untreated to 
the sewer unless fully compliant with the requirements of all authorities with jurisdiction.
Waste packaging should be recycled.  Incineration or landfill should only be considered 
when recycling is not feasible.  This material and its container must be disposed of in a 
safe way.  Care should be taken when handling emptied containers that have not been 
cleaned or rinsed out.  Empty containers or liners may retain some product residues.
Avoid dispersal of spilled material and runoff and contact with soil, waterways, drains 
and sewers.

:Disposal methods

Section 14. Transport information

Special precautions for user Transport within user’s premises: always transport in closed containers that are 
upright and secure. Ensure that persons transporting the product know what to do in the 
event of an accident or spillage.

:

-

-

-

-

-

-

-

Not regulated.

-

-

Not regulated. Not regulated.

RQ: FOR CONTAINERS GREATER THAN OR EQUAL TO  1358 GAL; UN3082 
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S (Ethylene Glycol), 9, III, ERG#171

DOT 
Classification

IMDG IATA

UN number

UN proper 
shipping name

Transport 
hazard class(es)

Packing group

Additional 
information -
DOT 
Classification

Environmental 
hazards

No. No. No.

TDG 
Classification

Not regulated.

-

-

-

No.

Mexico 
Classification

Not regulated.

-

-

-

No.

Not regulated.

-

UN

-

-

No.

Section 15. Regulatory information
U.S. Federal regulations :

SARA 302/304

Composition/information on ingredients

TSCA 5(a)2 proposed significant new use rule (SNUR): No products were found.

TSCA 5(a)2 final significant new use rule (SNUR): No products were found.

TSCA 12(b) one-time export notification: No products were found.

TSCA 12(b) annual export notification: No products were found.

United States inventory 
(TSCA 8b)

: All components are listed or exempted.

Continued on next page
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Section 15. Regulatory information

SARA 313

Product name CAS number %

SARA 313 notifications must not be detached from the SDS and any copying and redistribution of the SDS shall include 
copying and redistribution of the notice attached to copies of the SDS subsequently redistributed.

ethylene glycol 107-21-1 40-50
ethylene glycol butyl ether 111-76-2 1-10

ethylene glycol 107-21-1 40-50
ethylene glycol butyl ether 111-76-2 1-10

Form R - Reporting 
requirements

Supplier notification

No products were found.

SARA 311/312

Classification : Immediate (acute) health hazard

International lists

National inventory

Australia : All components are listed or exempted.

China : All components are listed or exempted.

Europe : All components are listed or exempted.

Japan : All components are listed or exempted.

Republic of Korea : All components are listed or exempted.

Malaysia : All components are listed or exempted.

New Zealand : All components are listed or exempted.

Philippines : All components are listed or exempted.

Canada : All components are listed or exempted.

Section 16. Other information

History

Date of issue/Date of 
revision

Version

Prepared by

Date of previous issue

:

:

:

:

May 9 2017.

February 27 2017.

1.04

Hazardous Material Information System (U.S.A.)

2

1

0

Health

Flammability

Physical hazards

Procedure used to derive the classification

Classification Justification

Acute Tox. 4, H302 Calculation method
Eye Irrit. 2A, H319 Calculation method

Regulatory Affairs Department
enthone.msds@macdermidenthone.com

Continued on next page
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Section 16. Other information

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate. However, neither the above-named 
supplier, nor any of its subsidiaries, assumes any liability whatsoever for the accuracy or completeness of the 
information contained herein.
Final determination of suitability of any material is the sole responsibility of the user. All materials may present 
unknown hazards and should be used with caution. Although certain hazards are described herein, we cannot 
guarantee that these are the only hazards that exist.

Notice to reader

Indicates information that has changed from previously issued version.

Key to abbreviations : ATE = Acute Toxicity Estimate
BCF = Bioconcentration Factor
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association
IBC = Intermediate Bulk Container
IMDG = International Maritime Dangerous Goods
LogPow = logarithm of the octanol/water partition coefficient
MARPOL 73/78 = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships,
1973 as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)
UN = United Nations

4.5b3271 English (US) MacDermid Offshore SDS GHS Americas
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ATTACHMENT 2 
 
The initial Leviathan development is comprised of multiple pipelines, flowlines, risers, jumpers and 
umbilicals each of which will be commissioned in preparation for the handling of gas, MEG, 
condensate or production chemicals.  The commissioning process is different for each component of 
the Leviathan system.  Therefore, each will have their own discharges.  Below will provide a high‐
level description of the commissioning activities for the subsea infrastructure and lines to the LPP.  
The proceeding table will detail the associated discharges and the estimated quantity of each.  Note 
that the discharge volume estimates are conservative and based on the current understanding of 
the design and may change as the design is further progressed.  The final discharge estimates will 
be addressed in the Discharge Permit application. 
 
Gathering Lines 
 
The gathering lines will be free flooded from the respective PLETs (deep end / manifold location) 
back to the LPP using filtered seawater.  This will be followed by running a series of pigs from the LPP 
back to a subsea pig receiver on each PLET.  The last pig will be propelled using filtered seawater that 
is treated with corrosion inhibitor (1,000 ppm) and dye (50 ppm).  The purpose of the corrosion 
inhibitor is to protect the asset and insure future integrity of the pipeline.  The dye is used to help 
quickly identify any leaks in the system so that they can be rectified.  Each gathering line will then be 
hydrostatically tested using a vessel based spread located at the SSIV close to the LPP.  Upon 
completion of the hydrotest the gathering lines will be dewatered / chemically conditioned using a 
train of pigs each separated by a volume of MEG.  The purpose of the MEG is to treat any remaining 
water in the pipeline from forming hydrates once gas is introduced.  The hydrotest medium 
(seawater with corrosion inhibitor and dye) will be discharged at the PLET end.  Once the first pig is 
received the MEG discharge will be diverted, though a flexible hose, to one of the MEG Lines.  This 
MEG is referred to as “spent” MEG, when discussing the commissioning of the MEG lines. Only a 
minimal amount of MEG will be discharged to the environment during this operation.  The bulk of 
the MEG will be contained within the MEG Lines and recovered back to the LPP.  Additional nitrogen 
will be pumped into each gathering lines.  This additional volume will be used to propel the 
dewatering / chemical conditioning pig trains in the infield flowlines and the gathering line risers. 
 
Each of the two gathering line risers will be filled with seawater that is treated with corrosion 
inhibitor (1,000 ppm) and dye (50 ppm).  Once the riser is tied into the SSIV, the riser will be leak 
tested.  This will be followed by pushing two pigs, separated by MEG, from the LPP to the SSIV.  The 
treated seawater will be discharged subsea at the SSIV.  The nitrogen line pack in the gathering lines, 
as previously discussed, will be used to push the two pigs and MEG back to the LPP.  The gathering 
lines and risers are ready for the introduction of gas. 
 
The MEG used to dewater / chemically condition the gathering lines will be captured.  This is 
approximately 466 to 533 m3, which the “spent” MEG will be sent to the LPP and stored in tanks for 
proper disposal. 
   
Infield Flowlines and Jumpers 
 
Each jumper will be installed between the PLET and manifold or tree.  The jumper will then be leak 

tested using a subsea pump mounted on a ROV.  Each jumper will be flushed with MEG using a 

subsea pump.  This will require an over flush of MEG to insure the majority of the seawater is 

displaced out of the jumper.  A minimal amount of MEG will be discharged at each tree (total of 8) 

and for each of the eight jumpers at the manifold. 
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A preloaded pig will be pushed from the manifold PLET to the tree PLET using a subsea pump.  The 
seawater will be treated with corrosion inhibitor (1,000 ppm) and dye (50 ppm).  Each flowline will 
be hydrostatically tested using a subsea pump.  Upon completion of the hydrotest each flowline will 
be dewatered / chemically conditioned using a train of pigs each separated by a volume of MEG.  
The nitrogen line pack in the gathering lines, as previously discussed, will be used to push the pigs 
and MEG from the manifold PLET to the tree PLET. The hydrotest medium (seawater with corrosion 
inhibitor and dye) and MEG will be discharged at the tree PLET end. 
 
MEG Lines 
 
The MEG lines will be free flooded from their respective PLETs (deep end / manifold location) back 
to the LPP using filtered seawater.  This will be followed by running a series of pigs from the LPP back 
to a subsea pig receiver on each PLET.  The last pig will be propelled using filtered seawater that is 
treated with corrosion inhibitor (1,000 ppm) and dye (50 ppm).  The purpose of the corrosion 
inhibitor is to protect the asset and insure future integrity of the pipeline.  The dye is used to help 
quickly identify any leaks in the system so that they can rectified.  Each MEG line will then be 
hydrostatically tested using a vessel based spread located at the pipeline abandonment head close 
to the LPP.  Prior to displacing the hydrotest medium (seawater with corrosion inhibitor and dye), 
the MEG used for dewater / chemical conditioning of the gathering lines will have been pumped into 
one of the MEG Lines.  This “spent” MEG will be bookended by two pigs.  
 

 
 
Each of the two MEG risers on the LPP will be filled with corrosion inhibitor (1,000 ppm) and dye (50 
ppm) and leak tested from an equipment spread located on the LPP.  The first MEG line will have a 
subsea pig receiver on the PLET.  A pig will be pushed from the LPP using the “first fill” MEG to the 
subsea pig receiver on the PLET.  The hydrotest medium (seawater with corrosion inhibitor and dye) 
and a minimal amount of MEG will be discharged at the PLET end.  The subsea valves will be aligned 
to direct the “first fill” MEG to the second MEG line.  The MEG pumping operation will continue 
bring the pig train with the “spent” MEG back to the LPP.  The “spent” MEG will be captured in 
tanks and disposed of properly.  The hydrotest medium, in the second MEG Line will discharged at 
the LPP. 
 
Infield Umbilical – Infield Controls – Well and Manifold Valves – Main Umbilical 
 
The umbilicals will be filled with MacDermid Oceanic HW540P (control fluid) and MacDermid 
Oceanic SST5007 (storage fluid, this chemical is very similar to the control fluid but does not have 
the same lubricating properties as the control fluid).  Note that both products are discussed in the 
Chapter C of the EIA and the Material Safety Data Sheet (MSDS) for MacDermid Oceanic HW540P 
and MacDermid Oceanic SST5007are provided in Appendix C.2 of the EIA (also re‐attached after 
the summary table below). 
 
The storage fluid in the methanol tubes will be discharged to the environment at each of the eight 
(8) wells.  The valves on the Subsea Distribution Assembly will be aligned to direct flow to each well.  
The platform based pumps will pump methanol through the umbilical displacing 90% of its contents 
to the environment.  The remaining 10% of the storage fluid will be pumped into one of the five (5) 
flowlines and captured back on the LPP during normal production. 
 
During the initial control system commissioning all subsea valves will be functioned.  Each time a 
valve is functioned a small volume of control fluid is discharged to the environment.  These 
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discharges will occur at the Manifold and at each tree.  Valve operations will occur for the life of the 
field and therefore there will be a small amount of control fluid discharged continuously. 
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Item  
No. 

System  
Component Detail of Discharges to Sea Stream  

Total 
Discharge 

Volume  
Discharge 
Location 

COMMISSIONING ACTIVITES 

1 

Infield 
Flowlines 

and 
Jumpers 

The drying and chemical conditioning of the infield 
flowlines and jumpers will necessitate MEG 
discharge to the environment to ensure seawater is 
adequately displaced.  

This estimate covers eight (8) wells, sixteen (16) 
jumpers, and five (5) flowlines. 

The discharges will be the eight (8) wells and the 
manifold.  The discharges will happen at various 
times during the field commissioning. 

MEG: 
47 m3 to 67 m3 

Deepsea 

2 

Infield 
Flowlines 

and 
Jumpers 

 
To preserve the flowlines and jumpers aid in leak 
detection, a corrosion inhibitor and dye will be added 
to the system. The chemically treated seawater, 
along with low volume of MEG, will be discharged to 
the marine environment at the wellhead ends of the 
flowlines during the drying and chemical 
conditioning of the system. 
 
The corrosion inhibitor and dye will meet the 
Offshore Chemical Notification Scheme (OCNS) 
Gold designation.  

This estimate covers eight (8) wells, sixteen (16) 
jumpers, and five (5) flowlines. 

Corrosion 
Inhibitor (1,000 
ppm) & Dye (50 

ppm): 
1,776 m3 to 

1,954 m3 
 

MEG:  
4 m3 to 6 m3 

Deepsea 
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Item  
No. 

System  
Component Detail of Discharges to Sea Stream  

Total 
Discharge 

Volume  
Discharge 
Location 

The discharges will be at each of the eight (8) wells 
and the manifold.  The discharges will happen at 
various times during the field commissioning. 

3 
Infield 

Umbilical 

Pre-commissioning activities for the infield controls 
system will involve pressure testing of all equipment, 
displacement of storage fluid (MacDermid Oceanic 
SST5007) and functionality checking. 
 
Storage fluid displacement and function checking of 
the infield controls system for the initial eight (8) 
development wells will be performed as part of the 
wider controls system commissioning process to be 
performed from the LPP. 
 
Storage fluid from the infield umbilicals will be 
discharged at the wellhead end of the infield 
umbilical 
 
This estimate covers five (5) infield umbilicals. 
 
The discharges should happen in series (one right 
after another), but could happen at various times 
during commissioning.  

MacDermid 
Oceanic 

SST5007: 
114.4 m3 to 126 

m3 

Deepsea 

4 
Infield 

Controls 

Commissioning activities for the infield controls 
system will involve pressure testing of all equipment, 
displacement of storage fluid (MacDermid Oceanic 
HW540P) and functionality checking. 
 
Storage fluid displacement and function checking of 
the infield controls system for the initial eight (8) 

MacDermid 
Oceanic 
HW540P: 

0.072 m3 to 
0.144 m3 

Deepsea 
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Item  
No. 

System  
Component Detail of Discharges to Sea Stream  

Total 
Discharge 

Volume  
Discharge 
Location 

development wells will be performed as part of the 
wider controls system commissioning process to be 
performed from the LPP. 
 
Storage fluid from the infield umbilicals will be 
discharged at the wellhead end of the infield 
umbilical. 
 
This estimate covers the valve functioning at the 
manifold location. 
 
The discharges should happen in series (one right 
after another) but could happen at various times 
during commissioning. 

5 
Well and 
Manifold 
Valves 

Following storage chemical displacement of the 
entire controls system, the system will be function 
tested by hydraulically energizing all actuated valves 
in the subsea infrastructure. 
 
Actuated subsea control valves to be energized 
during commissioning operations include wellhead / 
Xmas tree mounted valves.  Hydraulic fluid that will 
be discharged is MacDermid Oceanic HW540P. 
 
This estimate covers eight (8) wells. 
 
The discharges will occur at each of the eight (8) 
wells.  The discharges should happen in series (one 
right after another), but could happen at various 
times during commissioning. 

MacDermid 
Oceanic 
HW540P: 

0.261m3 to 0.522 
m3 

Deepsea 
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Item  
No. 

System  
Component Detail of Discharges to Sea Stream  

Total 
Discharge 

Volume  
Discharge 
Location 

6 
Gathering 

Lines 

Pre-commissioning Deepwater Production PLETs 
with seawater with corrosion inhibitor & dye   
(OCNS: Gold). 
 
This estimate covers the three (3) gathering lines. 
 
The discharge location will be the gathering line 
PLETs located near the manifold.  The discharges 
for each pipeline will occur as a single event.

Seawater with 
corrosion 

inhibitor (1,000 
ppm) & dye (50 

ppm):    
52,350 m3 to 

57,585 m3 

Deepsea 

7 
Gathering 

Lines 

Pre-commissioning Deepwater Production PLETs 
with MEG. 
 
This estimate covers the three (3) gathering lines. 
 
The discharge location will be the gathering line 
PLETs located near the manifold.  The discharges 
for each pipeline will occur as a single event. 

MEG:  
15 m3 to 20 m3 

Deepsea 

8 MEG Lines 

Pre-commissioning Deepwater MEG PLETs with 
seawater with corrosion inhibitor & dye (OCNS: 
Gold). 
 
This estimate covers the two (2) MEG lines. 
 
The discharge locations will be the MEG line PLET 
and the LPP.  The discharges for each MEG line 
should happen in series (back to back). 

Seawater with 
corrosion 

inhibitor (1,000 
ppm) & dye (50 

ppm):    
4,170 m3 to 

4,587 m3 

Deepsea and 
LPP 

9 MEG Lines 

Pre-commissioning Deepwater MEG PLETs with 
MEG. 
 
This estimate covers the two (2) MEG lines. 
 

MEG:  
2 m3 to 4 m3 

Deepsea 
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The discharge locations will be the MEG line PLET.  
The discharge is a single one time occurrence 

10 
Gathering 

Lines 

Commissioning Deepwater Production PLETs with 
seawater with corrosion inhibitor & dye (OCNS: 
Gold). 
 
This estimate covers the three (3) gathering lines. 
 
The discharge location will be the Gathering Line 
PLETs located near the manifold.  The discharges 
for each pipeline will occur as a single event. 

Seawater with 
corrosion 

inhibitor (1,000 
ppm) & dye (50 

ppm):    
52,350 m3 to 

57,585 m3 

Deepsea 

11 
Main 

Umbilical 

Pre-commissioning - Displacing umbilical storage 
fluid (MacDermid Oceanic SST5007) discharged at 
the infield controls SDU. 
 
This estimate covers the main umbilical. 
 
The discharges will occur at each of the eight (8) 
wells.  The discharges should happen in series (one 
right after another), but could happen at various 
times during commissioning.   

MacDermid 
Oceanic 

SST5007: 
198 m3 to 218 m3

Deepsea 

12 
Marine 
Vessels 

Construction phase discharges from marine vessels 
associated with the installation and commissioning 
of the subsea infrastructure. 

Sanitary water – Based on peak expected vessel 
manning of 700 persons (all vessels being fully 
manned and in operation simultaneously). 

Discharges will be in compliance with MARPOL. 

Sanitary water: 
50.5 m3 / day 

Offshore 
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13 
Marine 
Vessels 

Construction phase discharges from marine vessels 
associated with the installation and commissioning 
of the subsea infrastructure. 

Grey water – Based on peak expected vessel 
manning of 700 persons (all vessels being fully 
manned and in operation simultaneously). 

Discharges will be in compliance with MARPOL. 

Grey Water: 
175 m3 / day 

Offshore 

14 
Marine 
Vessels 

Construction phase discharges from marine vessels 
associated with the installation and commissioning 
of the subsea infrastructure. 

Organic food waste – Based on peak expected 
vessel manning of 700 persons (all vessels being 
fully manned and in operation simultaneously). 

Discharges will be in compliance with MARPOL. 

Organic Food 
Waste: 

4.3 m3 / day 
 

Offshore 

PRODUCTION OPERATIONS 

15 
Hydraulic 

Valves 

Intermittent discharges (MacDermid Oceanic 
HW540P) due to infield infrastructure valve 
actuation during operations. 
 
A single discharge event from all infield valves 
(gathering manifold and the eight (8) Xmas trees 
mounted) is an instantaneous release of 
approximately 261 liters. Annual requirement is 
assumed as two cycles, thus approximately 522 
liters total annually. 
 

MacDermid 
Oceanic 
HW540P: 

0.522 m3 / year 

Deepsea 
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TOTAL ESTIMATED DISCHARGES TO SEA BY TYPE 

ADDITIVE DISCHARGE LOW TOTAL VOLUME 
(m3) 

HIGH TOTAL 
VOLUME (m3) 

MacDermid Oceanic HW540P 0.333 0.666 
MacDermid Oceanic SST5007 312.4 344.0 
MEG 68 97 
Seawater with Corrosion Inhibitor with Dye 
 
The following provides the breakdown of 
the Total Volume by component: 

110,646 
                       

123,711 

 Seawater 110,529 123,580 
 Corrosion Inhibitor 111 124 
 Dye 6 7 
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