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 הסביבה הימית  הנחיות כלליות לניטור .א

לפיתוח, כנדרש במסגרת המסמך הסביבתי  ימיתהשל הסביבה  רקע ניטורהנחיות הינן עבור ה .1.א

תחילת ההפקה לאחר הסביבה הימית  ניטורועבור  נפט וגז טבעי ביםשדות  הקמה והפקה של

צורך יתכנו דרישות ל התאם. בהיתר ההזרמה ליםבשטר החזקה ובמסגרת הדרישות  מהשדה

 .במהלך הקידוח נוסף נוספות לרבות ניטור

תקפות להלן ההנחיות ק"מ לחוף.  7-על פי המלצות הסא"ס לא יתבצעו קידוחים במרחק קרוב מ .2.א

. במקרה בו תתבצע הפקה באזורים ברמת רגישות הנמוכה ביותר לשטח הימי העמוק של ישראל

 . במקומות רגישים יותר או קרובים יותר לחוף ייתכנו שינויים להנחיות

ופיתוח  של הקידוח של מרכיבי הניטור למקרה הפרטני התאמות נדרשותוהנחיות אלו הינן כלליות  .3.א

 ת המשרד להגנת הסביבה.ו, על פי דרישהשדה

כל של אשר תכלול תיאור  תכנית ניטור של הסביבה הימיתהניטור של הסביבה הימית יבוצע על פי  .4.א

לבדיקה, לחוות דעת ולאישור המשרד להגנת מרכיבי התוכנית המפורטים בהנחיות אלו ותוגש 

 הסביבה.

. ומסקנותיו יהוו חלק אינטגרלי מהמסמך הסביבתי של הסביבה הימית הרקע טורמסכם לני דו"ח .5.א

 .ניטורמבעוד מועד להגשת תכנית ניטור רקע לקבלת אישור וביצוע ה להיערך משום כך, חובה

 יבוצעו תוך שישה שבועות לאחר גמר הקידוח.הפקה פעולות הדיגום בתום קידוח בעת ביצוע הניטור,  .6.א

במידה ופיתוח השדה כולל מספר קידוחים ניתן לאחד את פעולות הניטור של כל הקידוחים. עם זאת, 

 חודשים לאחר גמר הקידוח הראשון.  8-על פעולות הדיגום להתבצע לא יאוחר מ

 יום הדיגום.דו"ח מסכם לניטור של הסביבה הימית יוגש עד שישה חודשים מס .7.א

)על פי תכנית  שנים 1-5יוגש כל  , לאחר תחילת ההפקה,של הסביבה הימית דוח ניטור מתמשך .8.א

 שדה על פי ההנחיות במסמך זה.ב תחילת ההפקהמ (האנרגיהמשרד  ובאישורפרטנית 

חודשים  6דו"ח המסכם את ממצאי הניטור וניתוח השוואתי של תוצאות סקרים קודמים יוגש עד  .9.א

 מסיום הדיגום.

עמוד בקריטריונים שיפורטו יש גוף הביצוע לניטור באמצעות הניטור יבוצע באחריות יזמי התכנית .10.א

כל המסמכים שיוגשו במסגרת הניטור יכללו את שם האחראי לביצוע הניטור ושמות מספקי  להלן.

 ., כל זאת כנספח לתכנית ניטורהשירותים המקצועיים שהשתתפו בביצועו

 בעל התמחות וניסיון בבחינת השפעות סביבתיות ומחקר ימי.  גוף ביצועידי -הניטור יבוצע על .11.א

לווה בצוות מומחים ישראלי בעל ניסיון מוכח בחקר הוא יבינלאומי, בו גוף ביצוע הניטור הינו למקרה  .12.א

 .יולוגית(נוגרפיה בינוגרפיה כימית, אוקיינוגרפיה פיסיקלית, אוקיי)אוקי הסביבה הימית של ישראל
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נוסח למגישי מסמך הניטור ומספקי השירותים והמומחים יצרפו תצהירים כנספח לניטור, בהתאם  .13.א

בהתאם לנוסח המופיע  (1,2)טופס והיועצים המקצועיים תצהירים לעורך המסמך הסביבתי 

  .2003( תשס"ג תסקירי השפעה על הסביבה) בתוספת לתקנות התכנון והבניה

בפני  ויוצג וכן דוחות הניטור המתמשכיםתחילת ההפקה לאחר  דו"ח מסכם של תכנית הניטור .14.א

, המשרד להגנת הימית והיחידה הארצית להגנת הסביבההממונה על הנפט במשרד לאנרגיה ומים 

לגבי המשמעויות בהשתתפות מבצעי הניטור ויזמי התכנית הסביבה. במידת הצורך, יתקיים דיון 

  השונות של הממצאים, לרבות שינויים נדרשים במאפייני הפעילות.

 

 תנאי סף לחברה המבצעת את הניטור .ב

צריכים להיות מדענים בעלי תארים מתקדמים  גוף ביצוע הניטוראנשי המקצוע הפועלים במסגרת  .1.ב

Ph.D ,D.Sc  מאוניברסיטה מוכרת אשר התמחו בתחום מדעי הרלוונטי לניטור בסביבה הימית (

אוקיאנוגרפיה פיסיקלית( ומסוגלים להציג , אוקיאנוגרפיה כימית, אוקיאנוגרפיה ביולוגיתלמשל 

עית אשר עברו ביקורת מדעית. חובה הוכחות למידת התמחותם, לדוגמא פרסומים בעיתונות המד

. העבודה בלבד שפרסומים אלה יעסקו בתצפיות בים ולא בניסויי מעבדה או מודלים ממוחשבים

תחולק בין מספר מדענים שכל אחד יהיה אחראי בתחום התמחותו )מידע הידרוגרפי, כימיה 

כולם יהיו אחראים על גיבוש והערכת הנתונים לכדי תמונת מצב סביבתית כוללת. המדען ו וביולוגיה(

עבודת הדיגום בים; איכות וניתוח תכנון הניטור, יהיה אחראי בתחום התמחותו בנושאים הבאים: 

ניטור. כותב הדו"ח יהיה מעורב במידה רבה בכל היבטי ל מסכם דוגמאות במעבדה; כתיבת דו"ח

 , כולל שלבי תכנון הדיגום ואיסוף הנתונים. עבודת הניטור

להיות גישה לכל האמצעים הטכניים לביצוע הניטור ובמצב תקין.  ךצרי ועצמ גוף ביצוע הניטורל .2.ב

( צריכים להיות מכוילים על פי הוראות היצרן עם תעודות מהשנה  CTD כגוןמכשירי מדידה רציפים )

גוף תר משנתיים מעת ביצוע תחזוקה וכיול למכשיר(. האחרונה )כך שבזמן הניטור בפועל לא עברו יו

כלים ייעודיים המתאימים לדיגום בים ובכמות מספקת לדוגמאות. בנוסף על ב מצוידהביצוע יהיה 

יש להקפיד על שימוש כולל באמצעי דיגום , מנת לייעל את הליך הדיגום ולקצר את משך הדיגום

  ומייצג בתהליך הדיגום.תואמים ככל שידרשו על מנת להפיק מידע אמין 

להיות אמצעים לשימור דגימות שנלקחות לאנליזות במעבדה )מקררים, צריכים  לגוף ביצוע הניטור .3.ב

 קרח יבש וכד'(. מכלימקפיאים, 

יהיו מעבדות או גישה למעבדות שאינן מרוחקות ממקום הדיגום וניתן להגיע אליהן  לגוף ביצוע הניטור .4.ב

בזמן סביר לאחר ביצוע הדיגום לביצוע אנליזות ברמת דיוק ואמינות המתאימה לתנאים סביבתיים 

טבעיים ועל פי דרישות השיטה לביצוע כל אנליזה. לחלופין, אם הדיגום מתבצע מספינה ניתן לבצע 

ם, השימורים וחלק מהאנליזות עצמן כבר על הספינה במהלך ההפלגה. ככלל יש להקפיד את הקיבועי

לצורך קבלת תוצאות  והפרוטוקולים המקובלים לדיגום ואנליזהעל עמידה בכל התנאים הנדרשים 
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שליחת דוגמאות לאנליזה במעבדות בחו"ל, להן יכולת מוכחת לבצע את האנליזות  מדויקות ואמינות.

 .תתאפשר במידה ותקופת ההמתנה אינה פוגעת באיכות האנליזהית, בצורה המיטב

 

 כנית הניטורתמבנה  .ג

 תכנית הניטור של שדה ההפקה תורכב ממספר חלקים כלהלן:

 .וסקר פרטני בתימטריה ברזולוציה גבוהה וגיאוהזרדהכוללת סקר  רקע לשדה סקרתכנית 

 בתחום השדה. המתוכננת ולתשתית התת ימית רקע לקידוחים סקרתכנית 

 מקשרת את השדה אל מתקן ההפקה או החוףתכנית סקר רקע לתוואי צנרת ה

 תחילת ההפקה מהשדההקידוחים ולאחר לאחר  סקריםתכנית 

  תכנית ניטור מתמשכת לשדה מפיק

 

 .אישור לפני ביצועלצורך קבלת להגיש  חובהש ומרכיביה, של הסביבה הימיתלהלן תיאור תכנית הניטור 

 :, כולל תוכן ענייניםהתוכנית תוגש בהתאם לסדר הפרקים להלן

 

 רקע - פרק א .1

אזור השדה, מתקני הטיפול בהידרוקרבונים, מיקום ומספר  תיאור מילולי ועל גבי תשריט של .1.1

על מערכות תת ימיות בכל אחד משלבי הפרויקט, ו הקידוחים, אזור תוואי צנרות ההולכה והשרות

ו/או  תכנוןעל פי נתוני ההזרמה )נתוני הו פעולות הקידוח, פרוט נתוני מפורטתרקע מפה בתימטרית 

  .( כמויות ואיכויותנתונים בפועל על פי העניין

ק"מ לרבות הצבעה על מאפייני הזיהום  10יש לתאר מקורות השפעה על האזור הנדגם עד טווח של  .1.2

 תוח ובדו"ח המסכם לניטור זה.להביאם בחשבון בכל ני שעלולים להימצא באזור הנדגם ואשר יש

מתקני של  ספק מידע בנוגע למצב הסביבה בתחום הפעילותהיא למטרות הניטור של הסביבה הימית  .1.3

 םיקידוחהונפט בים. הניטור יספק מידע לגבי מצב הסביבה הימית לפני ביצוע  טבעי גז הפקה של

ת קידוחי השלמ)ניטור בגמר  תחילת ההפקהלאחר מיד )ניטור רקע( ו ההפקהתשתיות הנחת ו

על כל פעולותיו על הסביבה הימית. הפיתוח וישמש להערכת השפעת  , בזמן ההפקה(ההפקה

 לרבות: 

לרבות שונות במרחב מעקב אחר פרמטרים פיסיקליים, כימיים וביולוגיים בעמודת המים ובסדימנט  .א

כן, יעשה שימוש  כמו .פיתוח וההפקהבחינת שינויים בפרמטרים אלו כתוצאה מפעולות הו

)רוחות, גלים וזרמים( לצורך ניתוח  פיתוחהסקר הרקע ובפרמטרים הפיסיקליים שימדדו במהלך 

 הנתונים. 
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הימי הרלוונטי לקבלת מידע על אזור ב תאקולוגיהמערכת הבסיס להערכת מצב ערכי הטבע ויצירת  .ב

וישמש לרקע  וההפקה לפיתוחמידת הרגישות הסביבתית בתחום המושפע מפעולות הקשורות 

 . סקרים עתידייםלהשוואה עם תוצאות 

התרעה על חריגות אפשריות ביחס לתקנים ואמות מידה סביבתיים המקובלים בארץ ובעולם, מתן  .ג

 לרבות שינויים ביחס לרקע הטבעי.

יהווה בסיס לקבלת החלטות בנוגע למכלול הפעולות שינקטו על מנת להבטיח מניעת נזק לסביבה  .ד

 הימית.

 יהווה כבסיס להערכת ההשפעות פעולות נוספות בעתיד על פי הצורך. .ה

 .הנחיות למסמך הסביבתיב 1.3שבסעיף  יש להציג בתוכנית על פי ההנחיות-מפות .1.4

 .הנחיות למסמך הסביבתיב 1.5שבסעיף  יש להציג בתוכנית על פי ההנחיות -משטר הידרודינמי .1.5

 

 

 הניטור ומיקום תחנות הדיגום כניתגבולות ת - בפרק  .2

והערכת תחום האזור המושפע מהפעילות. הפיתוח ניטור יוגדרו תוך התחשבות בתכנית סקר והגבולות ה

כל שטחי שצפויים להיות מושפעים מפעולות הקידוח, יש לקחת בחשבון ניטור סביב אתרי הקידוח 

וכן אתרים  אם קיימת ההפקה ומערכת העגינה פלטפורמת, לחוף, תוואי הצנרת עד המתקנים התת ימיים

. אם מתוכנן לרבות אתר קידוח הצלה נוספים שישמשו כאתרי בקרה לבחינת ההשפעה הסביבתית

 הנקודות הסופיות ייקבעו בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה בהתאם לתכנית הפיתוח.

 2הימי הנמצא ברדיוס של עד תחום הניטור בסדימנט )כימיה, פיזיקה וביולוגיה( יכלול את האזור  .2.1

, עוגנים, מערכות תת ימיותכל תשתית הפוגעת פיזית בקרקעית ) מ' סביב 500-סביב קידוח ו ק"מ

תידרש  )דהיינו כולל צנרת ההובלה לחוף( מתחום השדה תחורגה תשתיתסביב  .(כבלים, צנרת

ניתן לבחור בין בשטח השדה . בדיקה ביולוגית בלבד למיפוי בתי גידול רגישים לאורך ולצידי התוואי

. כל שטח השדה כולל הרדיוסים הנ"ל באם חורגים מגבולות השדה, 1אפשרויות לשטח הדיגום:  2

. מצולע הסוגר את כל הרדיוסים הנ"ל כך שיהווה מצולע 2וזאת למטרת כיסוי כל פיתוח עתידי. 

לל א נכללכל פיתוח ש נוספיםדיגום סקר רקע ונבחרת יהיה צורך ב 2מינימלי. במקרה ואפשרות 

 בתכנית זו.נסקר השטח ב

יש להציג מפת  ועד לחוף מהשדה תהצנרת היוצאתוואי הנחת וכן ב שטח תכנית הפיתוחבכל  .2.2

המציגה אתרים פוטנציאליים לחברות עשירות ומגוונות )אזורי פיעפוע גז, אזורי מפורטת ימטריה תב

המפה בתוואי ובתימטריה מורכבת(.  מצע קשה, אזורים "מוצללים" במפה, אזורים בעלי בלטים

מטרים מכל צד של  300רצועת רוחב של את כל תחום הבקשה של הצינור. דהיינו, הצינור תכלול 

ק"מ מכל צד של  1הסא"ס( ורצועת רוחב של  01)אזור בית גידול  רצועת הצנרת במים העמוקים

הצינור כך שתימנע פגיעה  בהנחתזאת, כדי לאפשר גמישות  רצועת הצינורות במים הרדודים יותר.

יש לציין את ק"מ רדיוס נוספים.  1בכל אזור בו תתבצע עבודת חפירה יש לכלול  בבתי גידול רגישים.

http://www.energy.gov.il/
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תוצאות מרחק האתרים מהתשתית הקרובה ביותר וכן מהקידוח הקרוב ביותר. המפה תתבסס על 

 sub-bottom)למשל  קע הרדודהותת הקר בים(-)למשל מולטי מפני הקרקעגיאולוגי הסיכונים הסקר 

profiling) .כולל  במסמך הסביבתי 1.5-ו 1.4, 1.3 פיםיש להגיש על פי ההנחיות בסעי ותאת המפ

shapefiles של האתרים.  

החשודים כאתרים פוטנציאליים להתפתחות חברה מורכבת  בתחום הבקשה אזורים  אותרוובמקרה  .2.3

 500 ק"מ מעבודות חפירה, 1 ק"מ מקידוח, 1-הקטן מובמידה ואתרים אלו נמצאים במרחק ועשירה, 

במסמך  1.3.7)על פי סעיף  יוצגו מפות מפורטות של כל אתר, מהצנרתמטר  150תשתיות או מטר מ

סקר וידאו מפורט של אתרים אלו לקביעת היקפם ולקביעת הרכב בעלי החיים  ךייערוכן  הסביבתי(

ק"מ.  1 עד ( ולרדיוס שלביניהןמעלות  30קרניים ) 12זה ייערך בצורת כוכב של וידאו עליהם. סקר 

 . מראש ובכתבאתרי הסקר יאושרו  .ק"מ מגבולות התכנית 1הסקר יתבצע עד למרחק מקסימלי של 

אמצעים למניעת פגיעה בבתי גידול רגישים שיימצאו בסקרים אלה יוצעו במסגרת המסמך הסביבתי,  .2.4

אין לתכנן הנחת תשתיות וצנרת ויכללו בין היתר גם תכנית לניטור מצבם בזמן ולאחר העבודות. 

כל עבודה אין לתכנן  .מטרים מבתי גידול רגישים 150-הפוגעים בקרקעית במרחק הקטן מ

במרחק  וכדומהביא להרחפה של סדימנט בעמודת המים, לדוגמא חפירה, כיסוי, מילוי שעלולה לה

 .ק"מ מבתי גידול רגישים 1של 

כולל תיאור  מופרת כתוצאה מהפיתוח הקיים בשדהשאר מידע על הקרקעית ההיכלול בין  סקר הרקע .2.5

מילולי ואחר של אופי ההפרעה, לרבות הימצאות מצבורי בוץ ומטחן, מרבדי חיידקים ובריכות מלח, 

שטח ות בקרקעית. כמו כן יש לאמוד את אחוז שינויים באופי והרכב הקרקעית ותכולת מזהמים ומתכ

י תכניות השדה שעדיין לא הופר ולהעריך את קצב השתקמות המערכת הפגועה בהתבסס על ממצא

 הניטור השונות שהתבצעו בשטח הבקשה.

מיקום תחנות הדיגום בסדימנט )ניטור כימי, גודל גרגר והרכב מינרולוגי( יבוססו על שני מרכיבים  .2.6

. תכנית ניטור באזור של כל קידוח הפקה בהתאם להנחיות לסקרי ניטור רקע לקידוחי 1עיקריים: 

באמצעות רשת נקודות המייצגות באופן מיטבי  2בסעיף  . ניטור כל אזור השדה כפי שהוגדר2חיפוש. 

 את כלל השטח הנסקר. 

נקודות הדיגום סביב קידוחים יתוכננו בהתאם להנחיות לסקר ניטור סביב קידוחי חיפוש והפקה  .א

 (חיפוש ומבחני הפקה של נפט וגז טבעי בישראל הנחיות לניטור הסביבה הימית עקב פעולות)

ייעשה ברשת נקודות סדורה בתחום הניטור ) ראו סעיף  , הואכל השדהשל דיגום במידה וייערך  .ב

מטרים זו מזו. בנקודות הקידוח ובנקודות שנידגמו בסקרים קודמים  250במרחק של  לעיל( 2.1

הרקע. במקומות בהם יש תשתיות קיימות, יש לדגום בנקודה אין צורך בדיגום נוסף בסקר 

 קרובה ככל הניתן לנקודות דיגום הרקע.

מטר  100ום הסדימנט לאורך תוואי הצנרת היוצאת מהשדה ועד לעומק של נקודות דיג .ג

-. צינור גז רדוד מובאישור מראש בכתבמטר בתיאום  100של  עומקשווה קו תמוקמנה בכל 

נקודות בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה. במקרה של צינור גז  3-5יידגמו  -מטרים  100
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 –. לגבי צינור נפט או קונדנסט אושר מראש ובכתבויהמקביל לקו החוף מספר הדגימות יתואם 

נקודות הדיגום תמוקמנה בסמוך לנקודות תורפה פוטנציאליות בצינור )לדוגמא נקודות חיבור 

מספר נקודות הדיגום ייקבע בהתאם לחוות דעת הנדסית אותה יספק היזם  בין חלקי הצינור(.

 .מראש ובכתבאישור תיאום ווב

קילומטר )במעלה  3במרחק של ביקורת מ' שיהוו אזורי  250 בעלי רדיוס של שני אזוריםיש למקם   .ד

אם במסגרת דיגום  .שימצאו באופן וודאי מחוץ לתחום ההשפעהכך מהקידוחים ובמורד הזרם( 

יכולות להיחשב  ןה והתשתיות ק"מ מהקידוחים 3השדה נדגמות נקודות המרוחקות לפחות 

 כנקודות ביקורת.

ובארבע  בנקודה במרכז השדהתחנות דיגום:  5ל לפחות ולמי הים יכלם מיקום תחנות הדיגו .2.7

 ק"מ. 3של לפחות  ברדיוסנוספות 

מעלות  45מ' מהמקור( בחתכים של  250)רדיוס  לכל קידוח סקר וידאו יתבצע באזור הקרוב .2.8

יאלי חתכים(. בנוסף יבוצע סקר וידאו באזורים החשודים כמסלע חשוף או בעלי פוטנצ 8)סה"כ 

מ' מכל תשתית  500 עד, ת הקידוחוק"מ מנקוד 1בטווח של עד  להוות אזור רגיש אקולוגית

, זאת מטרים( 600)רצועה של  מתוכננת בשדה ובתוואי הצנרת היוצאת מהשדה לכיוון החוף

יוגש על גבי המפה הבתימטרית  הוויזואליסקר התוואי  .2.2בסעיף  שתואר לעילמיפוי העל סמך 

 ביצועו. בכתב לפני לאישור מילולי של אופן ביצועו  תיאורעם 

 6.2סקרי חי תוך המצע יבוצעו על פי סעיף  .2.9

 .מראש ובכתבמותנית באישור הסקרים מהנחיות אלה לגבי מיקום נקודות  סטייהכל  .2.10

בסקר הרקע של השדה עצמו.  שנדגמויתבסס על אותן נקודות  תחילת ההפקההסקר לאחר   .2.11

הניטור של הצנרת ייערך במסגרת הסקרים ההנדסיים התקופתיים ויכלול סקר וידאו לאיתור 

 . שיוגש למשרד בעיות סביבתיות

המסמך  עקרונות שיומלצו במסגרתבהתאם לשל השדה תוגש התכנית לניטור מתמשך  .2.12

 .סקר הרקע והסקר לאחר תחילת ההפקה ובהתאם לממצאיהסביבתי 

 

 

 שיטות הדיגום והמדידה - גפרק  .3

 המהדורה האחרונה של: הדיגום והבדיקות יבוצעו בהתאם לשיטות הסטנדרטיות לפי .3.1

“Standard Methods for Examination of Water and Wastewater”, APHA, AWWA, 

WEF.  או עפ"י שיטות מאושרות ע"יEPA  או גוף מוכר אחר( ובלבד שתהיינה מותאמות למדידה(

של מי ים וכן עפ"י שיטות מאושרות למדידה במי ים. בפירוט שיטות הדיגום יש לציין לגבי כל שיטה 

האם השיטה או הבדיקות המשמשות בשיטה בהסמכה. רגישות שיטות המדידה תהיה תואמת את 

ים וכן תעמוד בסף הרגישות הנמדדת במסגרת ריכוזי הרקע במי הים עבור כל הפרמטרים הנדרש

  הניטור הלאומי.

http://www.energy.gov.il/
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סינון הסדימנט יבוצע על גבי . ISO 16665:2014דיגום החי תוך המצע הרך יעשה בהתאם לתקן 

 . 250µנפה בגודל חריר של 

 .ISO 5667-19:2004דיגום סדימנט יעשה בהתאם לתקן 

  .ISO 15587-2:2002 בהתאם לתקןהכנת ומדידת דוגמאות לבדיקת תכולת מתכות תעשה 

 .  NS-EN 16260:2012תקן יעשו בהתאם ל ROVסקרי 

הבדיקות תתבצענה במעבדה מוסמכת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לרבות הבדיקות  .3.2

 .היחידה הארצית להגנת הסביבה הימיתאו במעבדה שקיבלה מראש את אישור  הנדרשות

שתחום התמחותן באנליזות של מי ים ובעלות רקורד פרסומי בדיקות המעבדה יבוצעו במעבדות  .3.3

מוכח במדידות ימיות. על המעבדות לעמוד, בין היתר, בקריטריונים הבאים: שימוש בתמיסות כיול 

 וסטנדרטים למי ים, תחומי העבודה של מכשירי המדידה יהיו בתחומי רקע הטבעי במי ים.

את הבדיקות, על פי  נהבצעתת המעבדות שיש להגיש בשלב הגשת ההצעה לתכנית, את רשימ .3.4

 לקבלת אישור מראש.  –רשימת הפרמטרים שיבדקו 

את שיטות הדיגום, אופן הדיגום, אופן הטיפול בדוגמאות, מכשירי מדידה, תיאור שיטות  פרט .3.5

מי הים, הסדימנט  :המדידה ורגישותן, מס' חזרות. הפירוט ייעשה עבור כל אחד ממרכיבי הניטור

ירוט שיטות הדיגום יוגש בשלב הגשת ההצעה לתוכנית ניטור מפורטת וכתנאי לאישור והביוטה. פ

הסנטימטרים העליונים  2 נעשה לגבי יש לקחת בחשבון שדיגום סדימנט לבדיקות כימיותההצעה. 

 הסנטימטרים העליונים. 15 נעשה לגבי דיגום ביולוגי תוך המצעהו

 דימנט חוזרות במידת הצורך.נפח הדוגמאות שיילקח יאפשר ביצוע בדיקות ס .3.6

ממצאי הניטור הביוטי  ,ככול הניתן להלן. 5 -ו 4 הפרמטרים לבדיקת מי ים וסדימנט מפורטים בפרקים .3.7

בהתאם להנחיות המעבדה  נהישמרתשנים לפחות. דוגמאות מי ים וסדימנט  5יישמרו וישומרו למשך 

יש לציין נדרש. במקרה והמוסמכת המבצעת את הבדיקות. כל זאת על מנת לאפשר בדיקות חוזרות 

 בתכנית הניטור מה ניתן לשימור, אופן השימור ומשך הזמן לשימור.

הנחיות להעברת נתוני סקרי ניטור הסביבה הימית לארכיב לחיא"ל בהתאם יועברו לניטור נתוני ה .3.8

 )חיא"ל(. הלאומי במכון לחקר ימים ואגמים לישראל

העברת דגימות חי תוך המצע למכון לחקר ימים ואגמים לצורך איפיון גנטי: פרט מייצג מכל מין שזוהה  .3.9

יוכנס למבחנת אפנדורף נפרדת כאשר שם המין ופרטי האיסוף יהיו כתובים על פתק שיוכנס למבחנה. 

)לדוגמא  DNA לפחות, וכן שלא נצבע בצבע הנקשר ל 90%יש לוודא כי הפרט משומר באתנול 

Rose Bengal.)  ,בנוסף, יש להעביר טבלת אקסל מסודרת עם שם התחנה, מיקום, עומק מים

 .רשימת בעלי החיים ומספרם בכל תחנה

שמירת המידע והעברתו ים, הטיפול בנתונים הגולמיים, יזואליהו יםסקרהתאר את אופן הביצוע של  .3.10

 שיוצג וישמר במהלך העבודה ולאחריה. למשרד התלאו"מ
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תאר את אופן דיגום חי תוך המצע לרבות ציוד המחפר ואת נפח הדגימה. תאר את אופן הטיפול  .3.11

אוכלוסיות האורגניזמים  לתיאורבדוגמאות ושימור הדגימה. כמו כן תאר את סוג הניתוח הסטטיסטי 

 .בהמשך( 6.3)ראו סעיף  וחברת האורגניזמים הנדגמים

 

 מי היםניטור  - דפרק  .4

 . לעיל 2ף שנקבע בהתאם לסעי איכות מי הים בתחום הניטוראת מאפייני נטר  .4.1

מ' מתחת  0.5 -מים עליוניםב, כולל נקודות הביקורת, ייבדקו תחום הניטורבכל  ים יבוצעובדיקות מי  .4.2

 דגימות(.  9)לכל הפחות  מ' מעל הקרקעית 0.5 –מים עמוקים בוכן  , באמצע עמודת המיםלפני השטח

: הפרמטרים הנמדדים . CTD–מדידה של פרופיל עומק רציף באמצעות בכל תחנות הדיגום תבוצע  .4.3

 . ופלורסנציה חמצן )ריכוז ואחוז רוויה(, עכירות, (pH) ערך הגבה ,מליחות, טמפרטורה

כלורופיל, , (, עכירות105°C ,TSSמוצקים מרחפים ) C, -)כללי( כ TOCמדידות דיסקרטיות של  .4.4

-Ra-228 ; Ra) , רדיואקטיביות(TP) , זרחן כללי(TN), חנקן כללי N-כ , אמוניוםN-ניטריט כוניטרט 

226) . 

כל  PAH's.-ו Al ,,As Zn ,V Sb ,Pb ,Ni ,Hg ,Fe ,Cu ,Cr ,Cd ,Be ,Ba, TPH:מתכות כבדות

משרד להגנת ב חריגה מדרישות אלה נדרשת לאישור היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית

 הסביבה. 

 

 סדימנטניטור  - הפרק  .5

את תשתית בית  בדוקלעיל.  2שנקבע בהתאם לסעיף נטר את מאפייני הסדימנט בתחום הניטור  .5.1

(, גודל גרגר מינרולוגיקשה, רכה, סוג המסלע או הסדימנט )הרכב  –כולל אופי התשתית  הגידול

 לאחר ייבוש בשיטה הלאופיליזציה(. -)גרנולומטריה

  , לרבות:הסדימנט מאפייניאת  בדוק .5.2

יסודות , TOC (, Al, ,As Zn ,V Sb ,Pb ,Ni ,Hg ,Fe ,Cu ,Cr ,Cd ,Be ,Ba) מתכות כבדות

יחס  THC, ׂׂ  , אלקנים ,Ra-228; Ra-226; Th-228;Pb-210  ,PAHsרדיואקטיביים

NPD/PAHs  . 

עבור כל  PAHמג"ל עבור סדימנט יבש, תחום הגילוי בדיקת  1יהיה  THCתחום הגילוי בבדיקת  .5.3

 מקג"ל עבור סדימנט יבש.  1יהיה  הנבדקיםאחד מהפרמטרים 

 ניטור ביולוגי - פרק ו .6

סביב הקידוחים ובמטרות חשודות שהתגלו  ROV)סקר ויזואלי של השדה: סקרים ויזואליים )סקר  .6.1

( ינותחו ע"י ביולוג ימי לאפיון בתי הגידול והמינים 2.8, 2.2סעיפים בסקרי הגיוהאזארד והסונר )ראו 

הבנתיים והפלאגיים בשדה. הניתוח יכלול פירוט של המינים שנצפו, מיפוי בתי הגידול השונים ותאור 

 של פעילות ביולוגית שנצפתה בכל בית גידול. 
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  המצע חי תוך סקר .6.2

 . שדההמטרת הסקר: אפיון חברת החי בקרקעית 

  מ' מכל קידוח מתוכנן.  50נקודת דיגום אחת של חי תוך המצע במרחק סקר הרקע יכלול 

  לדגום אותה גם לאחר תחילת נקודה אחת נוספת תמוקם במרכז השדה במקום בו ניתן יהיה

נקודה זו תידגם בסקרי . )דהיינו במרחק בטיחות מספיק גדול מכל תשתית מתוכננת( ההפקה

 . 3.1 ייערך על פי התקנים המפורטים בסעיף הדיגוםהשדה. השדה אשר יידרשו לכל אורך חיי 

 ייקבע על פי תוצאות סקרים קודמים באתר ובהתייעצות  ת דיגוםבכל נקוד גודל הריבוע לדיגום

 1.5במידה ולא נערכו סקרים קודמים בשדה יידגם שטח של לפחות  עם המשרד להגנת הסביבה.

 10)ניתן לחבר מספר דגימות יחדיו(. יש לדגום את  .ות הדיגוםבכל אחת מנקוד מטרים רבועים

ולשמר  eosin-מיקרון. את הדגימות יש לצבוע ב 250הסנטימטרים העליונים ולסנן ברשת 

 באתנול.

  בדיקות החי תוך המצע יכללו את כל מערכות המאקרופאונה וכן את הפורמיניפרה

(foraminifera.) פאונה.-בעתיד, עם התקדמות המחקר בנושא יתווספו דרישות לדיגום מיו 

 או הרמה הטקסונומית המפורטת ביותר המין עד לרמת ייעשה  בכל דגימה זיהוי בעלי החיים

, כלומר עד הרמה הנמוכה ביותר Lowest Practical Identification Level"- LPIL)מעשית )"ה

 .ומי הקיים. על הזיהוי להיעשות ע"י טקסונומים מומחיםהאפשרית בהתאם למצב הידע הטקסונ

 במידת האפשר ניתן יהיה להשתמש גם בכלים גנטיים. 

 הפרמטרים לדיווח: 

 צפיפות הפרטים. .1

 עושר מינים )בקבוצות הטקסונומיות השונות(. .2

 . יש להשתמש לכל הפחות במדדי:מבין מדדי המגוון המקובלים יש להציג תוצאות -מגוון .3

Shanon-Wiener, Simpson (Magurran, 2004 ומדדים נוספים המתארים את הרכב )

 החברה. 

לצורך אפיון רמת ההטרוגניות של חברת  NMDSסקר הרקע יכלול גם ניתוח רב משתני  .4

 החי בקרקעית השדה. 

 .יש להשוות את מבנה החברה ועושרה לסקרים קודמים שנעשו בשדה .5

 

 הנחיות לכתיבת דו"ח מסכם  .ד

תחילת  שבוצעו לפני של הסביבה הימית יש לערוך דו"ח מסכם לכל פעולות הניטור -דו"ח מסכם  .1.ד

לאחר  )ניטור הסביבה הימיתולאחריהם  (של השדה )ניטור רקע הסביבה הימיתההפקה  יקידוח

הדיגום יבוצע עד שישה חודשים מסיום הדיגום. משישה ח יוגש לא יאוחר ". הדו(השלמת השדה

ליחידה יש להגיש את הדו"ח לממונה על עניני הנפט ובמקביל  .השלמת השדהסיום שבועות לאחר 
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יש להגיש דו"ח מסכם גם  עותקים ובאופן אלקטרוני. 3-בכתב ב הארצית להגנת הסביבה הימית

 :הדו"ח המסכם יכלולשנים.  3לאחר סיום כל ניטור מתמשך כל 

 תוכן עניינים  .2.ד

  תקציר .3.ד

 הממצאים, דיון והמלצות.בעברית ובאנגלית, סיכום 

  כללי .4.ד

 .על כל מתקניו השדהתיאור מילולי ועל גבי תשריט של  .4.1.ד

 הדיגום לרבות רוח וזרם )עוצמה וכוון(, גלים )גובה וכוון(. כל אחד מימיט תנאי הים בוריפ .4.2.ד

 . כמויות ואיכויות -פרוט נתוני קדיחה והזרמה )תכנון(  יכלולהפרק הכללי  ,יםלפני תחילת הקידוח  .4.3.ד

כמויות ואיכויות  –לפי מקורות  בפועל פרוט נתוני ההזרמה, הפרק הכללי יכלול יםהקידוחבגמר  .4.4.ד

  .)ריכוזים ועומסים(

 פרק שיטות דיגום ושיטות מדידה .5.ד

 פירוט כל נקודות הדיגום 

פירוט כל פעולות הדיגום בשטח, הטיפול ושימור הדוגמאות ושיטות המדידה )כולל מס' שיטה  

 בפועל וכולל פירוט המעבדות.ורגישות( שבוצעו 

 פרק תוצאות .6.ד

על גבי מפות מפורטות בטבלאות ו. התוצאות יוצגו במהלך הסקרהצגת כל הנתונים שנאספו  .6.1.ד

 . בקובץ אקסל טבלאות הנתונים הגולמיים יוגשו בניפרד. 

דוחות סקרי השדה לאורך חיי השדה יכללו, בנוסף לטבלאות הנתונים, ניתוח רב שנתי וניתוח  .6.2.ד

  של הנתונים. הניתוח יצג מילולית וכן בגרפים נפרדים לגבי כל פרמטר שנבדק.מרחבי 

וחמצן טמפרטורה , pHפלורסנציה, של עמודת המים כולל עומק, מליחות,  יםפרופיל תהצג .6.3.ד

 . מומס )ריכוז ואחוז רוויה(

קשה, רכה, סוג המסלע או הסדימנט )הרכב  –כולל אופי התשתית  תשתית בית הגידול תהצג .6.4.ד

פני  תיאורלאחר ייבוש בשיטה הלאופיליזציה(, לרבות  -רולוגי(, גודל גרגר )גרנולומטריהינמ

 shape filesת ושכבכן צירוף של על גבי מפה בתימטרית מפורטת )מפה ו (relief) השטח

GIS)למציאת אתרים פוטנציאליים  בים-מולטי יתוצאות של סקר . יש לכלול במפה

מטרים  2-פיעפוע גז, מצע קשה, בלטים וסדקים מעל ל להתיישבות בעלי חיים כמו אתרי

 גובה או עומק, תעלות או קניונים וכדומה.

 .)קובץ אקסל( הגשת כל התוצאות על פי פורמט דיווח המצורף להנחיות הניטור .6.5.ד

 .דגשים להצגת תוצאות ביולוגיות .6.6.ד

מפות, גרפים, תמונות, וידאו ערוך ובצרוף תיאור מילולי ב יוצג הביולוגיהמידע  .6.6.1.ד

וכן יוגשו נתוני  טבלאות מפורטות יוגשו בנפרד וכנספחמפורט של הממצאים. 

 .המקור הגולמיים
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יש לפרט על גבי מפות את המידע הבא: תצפיות פעילות ביולוגית בסקר הויזואלי,  .6.6.2.ד

בתי הגידול השונית על גבי הקרקעית, צפיפות, עושר ומגוון המינים בחי תוך המצע 

 בנקודות הדיגום השונות. 

תאר בצורה מפורטת את חברות בעלי החיים בכל אחד מבתי הגידול בגוף המים  .6.6.3.ד

כולל אחוזי כיסוי, מידע טקסונומי ברמת  של קרקעית הים,ובסביבות מצע שונות 

זהות האורגניזמים בתחום הניטור אודות )מין(  פירוט הגבוהה ביותר האפשרית

 (.ותצפיות הסקר הויזואלי)חי תוך מצע 

 סווג את מוצא בעלי החיים על פי מינים אנדמיים או מהגרים ומקור מוצאם. .6.6.4.ד

מתומצתת, בצירוף תיאור עדכני של בית יוגש בצורה ערוכה והויזואלי סקר ה .6.6.5.ד

כמו , הפרעות לבית הגידול. הפלורה, הפאונההקרקעית, מאפייני  לרבותהגידול, 

 כן יש להעביר לידי המשרדים את חומר הגלם מהסקר הויזואלי. 

כמותית את ערכי החי והצומח על קרקעית בית הגידול, כמו גם דגים שימצאו  תאר .6.6.6.ד

 קרקעית ובגוף המים.  צמודי

 ערכים ייחודים לבית הגידול ואת מידת נדירותם בסביבה הימית. תאר  .6.6.7.ד

נוכחות מינים ציין תופעות ייחודיות לבית הגידול כגון עושר במינים מסוימים,  .6.6.8.ד

אזורי רביה או אומנה אם נצפו, עושר במינים, כיסוי שטח וכל מרכיב אינדיקטורים, 

 אחר המתאר את בית הגידול. 

הפרעות ממקור אנטרופוגני באם קיימות, לבית הגידול )מוצאים, פסולת תאר  .6.6.9.ד

 תשתיות והזרמות לים(. מוצקה, פגיעה בתשתית בית הגידול,

 פרק ניתוח נתונים .7.ד

ניתוח הנתונים שהתקבלו במהלך הניטור יכלול התייחסות לנתונים עצמם ולמגמות הכלליות  .7.1.ד

בגמר קידוח, (. כימי-גי, ביולוגי, ופיסיקליהמסתמנות בכל פרמטר מההיבט הסביבתי )אקולו

והשפעות אפשריות נוספות של  בפועל ניתוח הנתונים יכלול גם התייחסות לנתוני ההזרמה

 הקידוח על הפרמטרים שנבחנו.

  (. 6.4ד.)ראה סעיף  התשתית, לרבות חומר אורגני מאפייניבתי הגידול יעשה ביחס לתיאור  .7.2.ד

, בישראל  לתקני סביבה לאיכות מי הים התיכוןהצעה לביחס  יערך ניתוח נתוני איכות מי הים .7.3.ד

Criterion Continuous Concentration (CCC)  תקנים לאיכות מי ים של האיחוד ,

 .רלוונטייםושל תקנים אחרים האירופאי 

ניתוח הנתונים ורמת הזיהום במתכות כבדות בסדימנט ביחס לקריטריונים של מינהל  .7.4.ד

 ( ואחרים.NOAAהאוקיינוסים והאטמוספרה של ארה"ב )

ניטורים קודמים בעלי מאפיינים דומים ובאזורים לממצאים מניתוח הנתונים יעשה בהשוואה  .7.5.ד

 .וכן יביא בחשבון מקורות תורמים אשר עלולה להיות להם השפעה סמוכים
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נתח את ממצאי הניטור בגמר קידוח לבחינת תחום ההשפעה שבו ריכוזי הפרמטרים הכימיים  .7.6.ד

מהרקע הטבעי לאזור ובהשוואה להערכת תחום ההשפעה  דדים חורגיםוהביולוגיים הנמ

 שהוצג במסמך הסביבתי.

על בתי הגידול, על חברות ההפקה ודון בהשפעות הישירות והעקיפות של פעולות  נתח .7.7.ד

במהלך הניטור. יש להתייחס להיקף המרחבי  האורגניזמים ועל תהליכים אקולוגיים שנדגמו

  של ההשפעה ולמשכה בזמן.

 

 דיון והמלצות .ה

סקר הרקע יכלול דיון בממצאי הסקר ודגשים לגבי שמירה על הסביבה הימית במהלך פיתוח השדה 

 והפעילות לאורך חיי השדה. כמו כן יכלול הדו"ח המלצות לגבי הניטור המתמשך של השדה. 

 סקרי הניטור המתמשך יכללו המלצות לגבי פעילות ההפקה בשדה. 

 

 

 נספחים וחומר נלווה .ו

 .במדיה דיגיטלית כל הנתונים הגולמיים יופיעו גם בטבלאות ויצורפו לדו"ח .1.ו

 נתוני נקודות הדיגום יופיעו בגוף הדו"ח או בנספח מצורף לדו"ח. .2.ו

(, לרבות GISכל הנתונים שנאספו בניטור יוגשו באופן המאפשר קריאה במערכת מידע גיאוגרפי ) .3.ו

נחיות אחרות, יש להגיש את תוצאות הניטור ונתוני נקודות הדיגום. בהעדר ה הבתימטריההמפה 

 בקובץ אקסל.

 תכנית הניטור המאושרת תצורף כנספח לדו"ח, לרבות מכתב האישור לתכנית. .4.ו

בהנחיות הנחיות להגשת הנתונים מופיעות גם באתר משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים  .5.ו

, פירוט המסמכים והנתונים הנדרשים מבעלי הזכויות סביבתיות לחיפוש והפקה של נפט וגז טבעי בים

 ות בים, אופן ומועד הגשתם.במסגרת הדרישות הסביבתי
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