
אירוע החפה המוני של צבי ים בחופי ישראל 

 מנהליםתקציר  – 2018-19במהלך חורף 
 

, נועם 3, ברק חרות3, רון גולדמן1, רועי דיאמנט4, ערן ברוקוביץ'3, אלי ביטון2, יצחק אייזנברג1דן כרם

 .6, דרור צוראל4, אופיר טלאור4, אילן נסים4, שחף ליפמן5,2, יניב לוי5לידר

רשות 5משרד האנרגיה; 4חקר ימים ואגמים לישראל; 3מרכז ההצלה לצבי ים; 2אוניברסיטת חיפה; 1

 המשרד להגנת הסביבה6הטבע והגנים; 

 

 רקע

, מרביתם נמצאו צבי ים 250 הים התיכון הישראליהוחפו לאורך כל חופי , 2018-19במהלך חורף 

תר מהממוצע לחודש זה בשנים קודמות. סדר גודל יו ,החפות 96 תועדובלבד . בחודש ינואר מתים

וצב ים ירוק ( Caretta caretta: צב ים חום )הצבים שהוחפו משתייכים לשני המינים הנפוצים באזורינו

(Chelonia midas),  צב  4:1)באזור והיחס בין המינים בהחפות היה דומה ליחס בין המינים בשכיחותם

אך פגועים צבים הוחפו חיים  48, 2018-19בים שהוחפו בחורף צ. מתוך ה(בהתאמה והחום הירוק הים

תוצאות של כל הגוף.  CTכולל  ,בחון עברו בדיקות מרובותכחלק מתהליך האאו פצועים מסיבות שונות. 

( סבלו מטראומה ברקמות רכות )ריאות ואוזן תיכונה( 50%צבים ) 24הראו כי האחרון  האבחון

)צב הים הירוק  תחת איום גבוהבישראל ת ושני מיני הצבים נמצא תויאוכלוס האופיינית לפגיעות הדף.

כך ששיעור ההחפות הגבוה מדאיג. העובדה כי  מוגדר בסכנת הכחדה והחום מוגדר כעתידו בסכנה(

החורף הנידון לא היה חריג בעוצמתו, יחד עם המספר הגבוה של צבים פגועי הדף )הנחת העבודה 

ה השערה כי תעל, הבצבים המתים( זהדף בצבים החיים משקף גם את הפגועי ה שיעורתה כי יהי

 2019סקר סיסמי שנערך בינואר  צביע עלה מידיהשפעה אנושית יוצאת דופן. החשד ההסיבה לכך היא 

 מים הכלכליים הישראליים. צפון הב

-רב להקים וועדת בדיקה החליטושרד האנרגיה, המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים מ

לנושא בראשות משרד האנרגיה וביחד עם מומחים רלוונטיים מהמשרד להגנת הסביבה, רשות  תחומית

 .וחוקרים מובילים באקדמיה הטבע והגנים, חקר ימים ואגמים לישראל,

התמקדות ב, בדיקה בהערכת גורמים פוטנציאליים לפציעות המתוארותצוות המומחים השקיע מאמצי 

וכן בחינה של  צבאי וסונארינה של מקורות אנושיים אחרים: פיצוצים בסקרים סיסמיים, אך תוך בח

כדי לנסות ולמנוע ארועים  לימודו: סערת ברקים. בנוסף להסקת מסקנות מהארוע וטבעי ,מקור נוסף

לזהות פערי ידע ודרכים להשלמתם וכן להמליץ על מדיניות והנחיות  הצוות ביקשדומים בעתיד, 

 להפחתת פגיעה בצבים.

 

 שיטות

 שיטות הבחינה הבאות: הופעלו

כולל מקרים לגבי כל אחד ממקורות האנרגיה שעשויים להביא לפגיעה ברקמות רכות, סקר ספרותי 

 שהמקור הנבחן גרם לטראומה בצבי ים. קודמים בהם הוכח 



שנעשו מבוקרים השתמשנו בערכי סף לעוצמת לחץ הגורמת לפציעות בצבים שחושבו מתוך ניסויים 

ואז להעריך את עוצמות המקור הנדרשות והרדיוס האפקטיבי לפציעה  לחשב זאת על מנת .צבים בפגרי

 רלוונטיות שלהם במקרה הנדון.האת 

בהנחה שהצבים הפגועים מתנהגים כמצוף פאסיבי )הנחה הנובעת מתצפיות בצבים פגועים בים 

כדי לשחזר את מסלול  בזמן,, אחורה ובמרכז ההצלה(, הורץ מודל סחיפה אוקיאנוגרפי מבוסס זרמים

המודל הורץ בניסיון למצוא אזור  בהינתן מיקום עלייתם על החוף.פגועי ההדף ההיסחפות של הצבים 

 לפגועגדול כמו פיצוץ תת ימי עלול היה ונקודתי רגעי או זמן בהם הצבים התכנסו כך שמקור אנרגיה \ו

היה יכול  יחסית אורך זמן ובמרחב גדולשמקור אנרגיה שמופעל למספר גדול של צבים בבת אחת או ב

 ליצור השפעה מצטברת )לדוגמה סקר סיסמי(.

ועד  הסקר הסיסמי שנערך מול חופי ישראלביצוע קדימה בזמן, מאזור מודל סחיפה  הופעלבאופן דומה 

 ת הצבים.והחפ למיקומיכדי לבחון האם יש התאמה  ,לפגיעת עצם צף בחוף

הים בכל יום  בפניור פגיעה אפשרי. מספר ומיקום פגיעות ברק ניתוח נוסף נערך על ברקים כמק

נבחנו, במאמץ להעריך את הברקים  2012-2019בתקופת האירוע וכן במצטבר בחודשי החורף של 

 כמקור טבעי פוטנציאלי לפגיעה מעין זאת.

 ממצאים עיקריים:

המתאים ביותר לאופי הפגיעה ומתועדים מספר מקרים בהם פיצוצים תת ימיים הם המקור  .1

בהינתן צפיפות צבים ידועה מפיצוצים תת ימיים. אולם, בצבי ים הודגמו פגיעות ברקמות רכות 

. צברק"ג יפגע במספר מצומצם של צבים, אלא אם כן יפגע ב 450מטען גדול של גם במרחב, 

לגבי  מידעחיל הים הישראלי לא שיתף יט, פרט לפרסום הודעות לספנים על סגירת אזורים לש

 .ואין לנו מידע כלשהו לגבי מדינות שכנות מטעני נפץב נעשה שימושהאם, מתי והיכן 

, על בסיס הממצאים הגורם לפגיעות אלו ואינשנערך במים הכלכליים של ישראל  סיסמיה סקרה .2

 :הבאים
 הוכחה נמצאהסקר ספרות נרחב והתייעצות עם מומחים בינלאומיים בתחום, לא ב .א

לגרום לפגיעה ברקמות רכות בבעלי חוליות בכלל ה לכך שסקרים סיסמיים יכולים ישיר

ה זאת מכיוון שהפעלת מחוללי אנרגי .למעט אברוני השמע באוזן הפנימית כלשהם,

 במים. ולהתקדמות גל הדףלפיצוץ  תסיסמיים אינם גורמ
, צב ים )תותח אוויר( בודד גדול למחולל אנרגיה סיסמיתרבה בסמיכות  תיאורטית, .ב

על פי  ,אבלכפי שאובחנו באירוע, חללי אוויר, ב הגובלותעלול לסבול מפגיעה ברקמות 

 בו נעשה שימוש בסקר הנדון, מודלים של שדות הלחץ מסביב למערך מחוללי אנרגיה

 ערכי הסף הדרושים לפגיעה שכזו. נחצונראה כי לא 
ם בהטלה קדימה וגם בחישוב לאחור, בהתבסס על מודל הסחיפה האוקיאנוגרפי, ג .ג

לא נמצאה כל חפיפה בין אזור ביצוע הסקר הסיסמי לבין מסלולי הסחיפה המחושבים 

 .של הצבים
רכות  למרות שאין מקרים מתועדים, תיאורטית, ברקים יכולים להוות גורם לפגיעה ברקמות .3

 32.30°מטרים ממוקד פגיעת הברק בים. מודל הסחיפה לאחור חשף אזור ) 40-ברדיוס של כ

( בו כל מסלולי הצבים ק"מ מצפון לימת ברדוויל 80-60-כ ,צפון 32.30°-ו 31.80°מזרח, בין 

עם הנסחפים התכנסו לזרם עיקרי לכיוון מזרח. אם ארעו מספר סופות ברקים מעל שטח זה, 

ייתכן והן הגורם הפוגע, ובכך ניתן להסביר את ם מתאימים לתקופה המדוברת, הפרשי זמני

 הפיזור המרחבי לאורך זמן של נקודות ההחפה.

בטווחי תדרים נמוכים ובינוניים יכולים לגרום  אקטיבי מסוימים של סונאר מערכיםתיאורטית,  .4

קרוב. לא מצאנו פירסומים המאמתים היפותזה זו. כמו המאוד לפגיעות ברקמות רכות בטווח 

אחרים  גורמים זריםכן אין לנו מידע האם הופעל סונאר שכזה על ידי חיל הים הישראלי או 

 באזור. 



זיהה אזור וזמן מסוימים בהם עברו חלק ניכר ממסלולי הסחיפה של  מודל הסחיפה לאחור .5

ק"מ  50-כ) מזרח 34°-צפון ו 32°-ב רבלהצבים. אזור זה נמצא בצד הצפון מערבי של המע

אפשרות בדצמבר לבין האחד בינואר. ממצא זה מרמז על  30-, בין הממערב לתל אביב(

חזק ונקודתי בזמן  )אחד או יותר( ממקור אנרגיה להיפגעאגרגציה של צבים שהיו עלולים 

 .הללו אזורבו

 :והמלצותמסקנות, פערי ידע 

החפת הצבים, לא הצלחנו למצוא  עלאירוהמסקנה העיקרית, היא שלמעט זיכוי הסקר הסיסמי כמקור 

 הוכחה מבוססת לאשמת מי ממקורות האנרגיה שבחנו.

 פערי הידע העיקריים שזוהו:

של שני מיני הצבים בעונת החורף, כולל מיקום בעמודת  המרחבית דפוסי התפוצהלא ידוע על  .1

ששוקמו צבים חופשיים וכאלו  )מיקום וחיישני לחץ( ה שלהם. משדורהמים ופרופילי הצליל

 והמאסדריםעשויים לעזור בהבנת תחומי התפוצה, כך שמפעילים שונים  לאחר פגיעה ושוחררו

נוכחות בה יש יותר  וביממהיוכלו להעריך את הסיכון באזורים מסוימים וכן את התקופה בשנה 

בסקרים אוויריים פעילות צבים. מידע על פרופילי הצלילה בחורף יכול לסייע בחישוב הטיות ו

 לא יתגלו.ולכן צבים השוהים עמוק מדי  בגלל)במטוסים עם וללא טייס( 

פתולוגיה של צבים פגועי הדף הכוללת בחינה מעמיקה של האיברים הנפגעים חסר מידע על  .2

פרוטוקולים מפורטים לבחינה של מומחים בינלאומיים, פיתוח, בעזרת נדרש . ואבחנה מבדלת

 רפואית של צבים החשודים כפגועי הדף ולבחינה פתולוגית של קורבנות הדף.

ניתן לערוך ניסויים ייתכן שפעילות אדם. מוקדי הרחקת צבים מזיהויי ושיטות יעילות לחסרות  .3

 בחיות משוקמות.

 לשיפור בטיחות צבי ים: למאסדריםהמלצות 

 האוסרותהקיימות במשרד האנרגיה לביצוע סקרים סיסמיים יש לבחון מחדש את ההנחיות  .1

את  להביא בחשבון. יש בלבד על ביצוע סקרים במים רדודים במהלך עונת הרבייהכיום 

 האפשרות שכמות לא מבוטלת של צבים נודדת אל האזור הרדוד בחודשים שלפני עונת הרבייה.

 .מוקדם ככול הניתן על כול סקר סיסמי מתוכנןוהגנ"ס יש ליידע את רשות הטבע והגנים  .2

)כולל, יונקים  יש להוסיף להנחיות משרד האנרגיה דרישה לביצוע הערכת סיכונים סביבתית .3

ימיים, צבי ים, דגים, ראש רגליים וחסרי חוליות אחרים( כחלק מתכנית ביצוע הסקר. יש לדרוש 

כדי למנוע הסתבכות וטביעה של צבי ים  על מערך ההידרופונים מכניים צביםני ילהוסיף מג

. יש לדרוש מהמפעיל להראות כי עוצמות מחוללי האנרגיה נמצאות במינימום הנדרש במערך

מחוללי אנרגיה בעלי רמות רעש שימוש בכן לדרוש מהמפעיל לבחון ולסוג העבודה המבוצעת 

 .ח רוטט()קידו נמוכות יותר כמו הויברוסאיס

החלפת השיטה הישנה של צופים ימיים בשיטות גילוי חדישות יותר שאינן תלויות מזג אוויר או  .4

אקוסטיקה אקטיבית זיהוי באמצעות הצופה הימי. למשל, תצפיות באמצעות רחפנים, או  ןניסיו

ההחזרים  וניתוח תדר-)שיטה חדישה למעקב אחר מטרות ניידות על ידי פליטת פולסים רבי

 טרה(.מהמ

ביסוס דיאלוג בין חיל הים לרשות הטבע והגנים כדי להתריע לפני פעילות הכוללת פיצוצים או  .5

 .אקטיבי סונארבשימוש 

רט"ג הרבה הגנ"ס ולכל הכנסה של רעש ניכר למים, כמו הקמה או פירוק של תשתיות ידווחו ל .6

רעש בעת עבודות תשתית למזעור או פעולות ץ טכנולוגיות ומיאבחון ללפני העבודות בפועל. יש 

 כמו מסכי בועות. בים,

 


