
 
 מדינת ישראל

 המשרד להגנת הסביבה אנרגיהמשרד ה

 ימיתהיחידה להגנה על הסביבה ה  מינהל אוצרות טבע

 

 תובתנו באינטרנט: כ
  www.energy.gov.il www.sviva.gov.il 

 

יר תשע"חט אי"כ  
2018במאי  14  

הנחיות להכנת מסמך השפעה על הסביבה במים 
 גז ונפטשדות הכלכליים לפיתוח 

 העניינים תוכן
 2 ............................................................................................................................. מבוא

 5 ....................... תיאור המצב הקיים של הסביבה הימית אליה מתייחסת הבקשה -פרק א'  .1

 5 ................................................................................................................. כללי 1.1

 6 ............................................................................. גבולות הבקשה ותחום השפעה 1.2

 7 ................................................................................................ מפות ואורתופוטו 1.3

 8 ......................................................... מאפיינים גיאולוגיים, סייסמיים וסדימנטולוגיים 1.4

 9 ............................................................................................... סיכונים גיאולוגיים 1.5

 9 ...............................................................................................משטר הידרודינמי 1.6

 10 .......................................................................................... ערכי טבע ואקולוגיה 1.7

 10 .................................................................................... איכות מי הים והסדימנט 1.8

 11 ........................................................................................ אתרי תרבות ומורשת 1.9

 11 ................................................................................... מטאורולוגיה ואיכות אוויר 1.10

 11 ............................................................................................................... רעש 1.11

 11 ........................................................................... תחבורה ימיתתשתית ומערכת  1.12

 12 ......................... חלופות מיקום וטכנולוגיה וסיבות לעדיפות החלופה המוצעת –פרק ב'  .2

 12 ............................................................................................................... כללי 2.1

 12 .................................................................................................. חלופות מיקום 2.2

 12 ............................................................................................ חלופות טכנולוגיות 2.3

 13 ............................................................................................................. סיכום 2.4

 13 ...................................................... תיאור הפעולות הנובעות מביצוע הבקשה -פרק ג'  .3

 13 ............................................................................................................... כללי 3.1

 14 ................................................................................................. תיאור הבקשה 3.2

http://www.energy.gov.il/
http://www.sviva.gov.il/


 - 2 - 

 

 תובתנו באינטרנט: כ
www.energy.gov.il www.sviva.gov.il  

 18 ............................................................................................... רעש ואורמפגעי  3.3

 18 ......................................................................................................איכות אוויר 3.4

 18 ............................................................................................... חומרים מסוכנים 3.5

 19 .......................................................................................... מקורות הזרמה לים 3.6

 25 .................................................................... הערכת סיכונים גיאולוגיים וסייסמיים 3.7

 26 ............................................................................................................ פסולת 3.8

 26 .................................................................................... נטישה ופירוק התשתיות 3.9

הערכת ההשפעות הסביבתיות הצפויות להתפתח עקב ביצוע הבקשה ואמצעים  -פרק ד'  .4
 27 ..................................................................................................... למניעתן/מיזעורן

 27 .................................................. הימית הערכת השפעות פוטנציאליות על הסביבה 4.1

 29 ............................ השפעות סביבתיות של תקרית זיהום ים בשמן על פי תרחיש קיצון 4.2

 31 ................................................................................................................ אור 4.3

 31 ............................................................................................................... רעש 4.4

 32 .......................................................................................... ערכי טבע ואקולוגיה 4.5

 32 ........................................................................................ אתרי תרבות ומורשת 4.6

 32 ......................................................................................................איכות אוויר 4.7

 33 ............................................................................................................ פסולת 4.8

 33 ............................................................................................... חומרים מסוכנים 4.9

 33 ...................................................... אמצעים להפחתת סיכונים גיאולוגיים וסיסמיים 4.10

 34 ............................................................................................ דייג וחקלאות ימית 4.11

 34 .................................................................................................... בטיחות ומגן 4.12

 34 ...........................................................................................ניטור ובקרהתכנית  4.13

 35 .................................................................................... נטישה ופירוק התשתיות 4.14

 35 ............. הצעה להוראות לתוכנית לשמירה ומניעת פגיעה בסביבה של הבקשה -פרק ה'  .5

 
 

 מבוא 

)להלן "המסמך"(, שיילווה את  במים הכלכליים ההנחיות ניתנות לצורך הכנת מסמך השפעה על הסביבה

הנחת צנרת והקמת מתקני הפקה של גז טבעי קידוחי הפקה, לביצוע  ,השדהלתכנית הפיתוח של הבקשה 

 )להלן "הבקשה"(.  הטבעי במים הכלכליים של ישראל בים, ופעולות הפקת הגז

מסמכי השפעה על הסביבה התבסס על ב, המשרד להגנת הסביבהו האנרגיהעל ידי משרד נכתבו ההנחיות 

  .ח' 37לתמ"א  פושצור חיות התנ"סועל הנ להקמת תשתיות דומות בים הצפוני ובמפרץ מקסיקו שהוכנו

ימיות, -תתהפקה הנחת תשתיות קידוחי הפקה, לכלל מרכיבי תכנית הפיתוח לרבות, ההנחיות מתייחסות 

, מערכות פיקוד ובקרה, /שרות כולל כבלי תקשורת וכוחצנרת הולכת כימיכליםה, אספקהולכה/הנחת צנרת 

והפקה עד זקה אח ,הרצה(, Commissioningמבחני קבלה ), מכל סוגמתקן הפקה וטיפול, אחסון ופריקה 
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כל שינוי בתכנית . הפיתוח שהוגשה לאישור הממונה על עניני הנפטבהתאם לתכנית  תום חיי הפרוייקטל

 .תיביסבהמסמך עדכון של ההפיתוח מחייב יידוע מראש ובכתב ובמידת הצורך 

 יכלל תאורבוא יכלול משמטרתו להציג תמונה כוללת של הפרויקט על כל מרכיביו. המסמך יכלול מבוא ה

ימיות, צנרת הולכה/אספקה, -תשתיות הפקה תת של הפרויקט ומרכיביו העקריים לרבות קידוחי ההפקה,

, כולל כל מרכיביומתקן הפקה וטיפול, אחסון ופריקה , מערכות פיקוד ובקרה, /שירותצנרת הולכת כימיכלים

 .במרחב מיקומןתשריט המתאר את ו עד לחיבור לחוף כבלי תקשורת/כוח

צנרת  מתקנים שונים,לרבות  תשתית בתחום המים הריבוניים של ישראלהסביבתי להמענה 

 37 כהגדרתה בתמ"א תכנית ניהול סביבתי )תנ"ס(נתן במסגרת יי הולכה/אספקה, עד לחיבור לחוף

  .ח'

קו החוף לתחום המים הריבוניים לתוואי הצנרת בתחום המים הריבוניים עד ל בהנחיות אלו המידע המבוקש

לקבלת תמונת מצב כוללת ונדרש על מנת להבין את השיקולים שעל בסיסם נקבע תוואי הצנרת נועד 

לעת הכנת בהתאם לצורך, מובהר בזאת כי . לחוף ועד לחיבור הצנרת למתקן הפקה וטיפול מהשדה

 .אחרחומר ידרש מידע נוסף או ייתכן כי  ,ח' 37התנ"ס על פי תמ"א 

 

 להלן:בהתאם למפורט הכנת המסמך תתבצע 

 דרישות כלליות

ושמות  ו, ויכלול את שם האחראי לביצועחזקותבעלי היבוצע באחריות  ההסביבהשפעה על  מסמך .א

  .צועוהכנתו ובימספקי השירותים המקצועיים שהשתתפו ב

ידי חברה בעלת התמחות וניסיון בבחינת השפעות -בוצע עלוכן ויי הסביבהשפעה על הה מסמך .ב

תסקירי  3של לפחות תהיה בעלת ניסיון מוכח , מסמךהכין את החברה שת. ומחקר ימיסביבתיות 

 .השפעה על הסביבה לתשתיות ימיות שאושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה

החברה שתיבחר להכנת המסמך וביצועו, תכלול צוות מומחים בעלי ניסיון מוכח בחקר הסביבה  .ג

הימית של ישראל בנושאים הבאים: אקולוגיה ימית, ביולוגיה הימית, ביולוג ימי המתמחה במערכות 

יה כימסיכונים גיאולוגיים, ימיות עמוקות, כימיה ימית, הידרודינמיקה, סדימנטולוגיה, גיאולוגיה, 

למקרה שתהיה חברה זרה, תלווה בצוות מומחים ישראלים בעלי  אטמוספירית וגיאופיסיקה ימית.

שבסוף מסמך  1)הניסיון של כל המומחים יפורט בהתאם לטבלה  ניסיון מוכח בתחומי התוכן לעיל

ת הצוות יוצג בעת הגשיאושר רק אקולוג ימי לו לפחות שני פרסומים מדעיים בביולוגי ימית. . זה(

בצוות המומחים ייכלל גם מומחה בעל  .הבקשה ויאושר על ידי הממונה והמשרד להגנת הסביבה

נסיון בהערכת ההשפעה של הפעילויות המבוצעות בתכנית על פליטת מזהמי אוויר וגזי חממה 

 ופיזורם בסביבה. 

לעת העדכני ביותר הקיים מידע ההנדון ניתן יהיה להסתמך על הסביבתי לצורך הכנת המסמך  .ד

פיתוח קידוחי חיפוש בחזקה, סקרי רקע לשנאסף במסגרת סקר הרקע ללרבות זה הכנת המסמך, 
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 , פרוייקטים או תכניות בסמיכות לחוףמידע מסקרים אשר בוצעו במרחב הסמוך, ות סמוכיםשד

  שנאסף בעשור האחרון.העומד באמות מידה מדעיות רלוונטי ומידע אחר 

בנוסח  (1,2טופס )ם ימלאו ויחתמו על תצהירים המתאימים עורך המסמך והיועצים המקצועיי .ה

 . 2003)ג( לתקנות התכנון והבניה )תסקירי השפעה על הסביבה( תשס"ג  14תקנה ב המופיע

מורחב ובו עיקרי הממצאים,  תקצירבעברית ויכלול בתחילתו יוגש  הסביבה השפעה עלהמסמך  .ו

. כמו כן, תצורף רשימת ספרות מלאה ומקורות הנתונים הבקשההמסקנות וההמלצות למימוש 

מסמך השפעה על הגשת  .יני המסמך, בנפרד לכל אחד מההיבטים הסביבתייםששימשו את מכ

הסביבתי והמסמך למקרה באנגלית תתאפשר רק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב.  הסביבה

מוגש באנגלית, יצורף סיכום מורחב ובו עיקרי הממצאים, המסקנות וההמלצות למימוש הבקשה 

  גם בעברית.

(. doc-ו pdf, בהתאם לפירוט במבוא, גם בעותק ספרתי, )קבצי יוגש הסביבהשפעה על ההמסמך   .ז

 SHP)פורמט אוטוקאד( וקבצי  dwgמפות וקטוריות ספרתיות ותשרטי המסמך יוגשו גם בקבצי 

(. תצלומי הקרקע ותצלומי האוויר )כולל אורתופוטו( שישמשו לצורכי המסמך יוגשו ArcGis)פורמט 

בהתאם לסוג התוצר או בפורמט אחר  MrSID אוECW , אוGeoTIFF-ו JPEG  ,TIFFבפורמטים

, באקסלהצגת נתונים תידרש גם . על ידי הממונה מטעם משרד האנרגיה .שיאושר מראש ובכתב

 כמפורט בהנחיות.

המפות ותצלומי האוויר שיוגשו על גבי מדיה ספרתית, יהיו ברזולוציה הגבוהה ביותר שבה נעשה  .ח

הם יערכו כך שניתן יהיה "לדלג" ולהגיע ב"לחיצת כפתור" לנקודות הקצה שימוש בתהליך הכנתם. 

של הקטעים השונים, לנקודות בעלות עניין מיוחד לרבות, מעברים בין סוגי קרקעית, שוניות, ריכוזי 

בעבוע גז, חציית תשתיות קיימות, אוניות טרופות וכיו"ב "אנומליות" המופיעות בינות לקטעים 

יצורפו לעותק יוכנו לצורך הכנת המסמך ולעומת זאת, המפות ותצלומי האוויר שם. ארוכים וחד גוניי

על  המידה שלהם להנחיות הסעיף הרלבנטי במסמך-הקשיח של המסמך, יותאמו מבחינת קנה

הכין ואישר אותן לרבות חתימות הגורמים שביצעו את ף שגבי המפות יצוין מועד ההכנה ושם הגו

גשת העותק הקשיח והדיגיטלי של המסמך כי כל החומר הגרפי )מפות, יש לוודא לפני ההמיפוי. 

 תשרימים, תמונות וכו'( הינם ברזולוציה המאפשרת את קריאתו, כולל הכיתוב עליו.

ראוי לציין כי תהליך המסמך יכלול התייחסות מלאה לכל סעיף בהנחיות, על פי סדר ההנחיות.  .ט

הבדיקה של מסמך שיוגש בצורה לא שלמה עלול להתעכב עד השלמת החוסרים ובמקרים מסוימים 

 אף יוחזר למגישים ולא ייבדק.

לקבל על כך אישור מראש ובכתב מהממונה, במידה וסעיף מסוים יוגש בצורה שונה מהמבוקש יש  .י

ת ההליך, היזם מתבקש להעביר בקשות למען יעילואת השינוי לעומת ההנחיות.  לפרט ולנמק

 מנומקות לשינוי מוקדם ככל האפשר, ולא להמתין עד לשלב הפורמלי של הגשת המסמך.

אשר מתגלים באחריות בעלי החזקות ועורכי המסמך, לכלול נושאים, ממצאים או השפעות נוספים 

 . הנחיות אלושאינם נזכרים בבמהלך הכנת הבקשה והמסמך 
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 .ול כנספח צורפווי מסמךחלק מה יהוו ואל הנחיות .יא

(, פעילות הפקת גז ונפט הינה פעילות טעונת היתר פליטה 2008על פי חוק אוויר נקי התשס"ח ) .יב

לאוויר. מתקן לטיפול בגז טבעי באסדה או בפלטפורמה הינו טעון היתר ויפעל בהתאם להוראות 

 באתר המשרד להגנת הסביבה בקישור הבא: 

  http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Industry/Pages/EmissionPermit.asp .יג

תנאי להפעלת מתקן לטיפול בגז טבעי הינו קבלת היתר פליטה לאוויר. על מבקש היתר הפליטה  .יד

 .לקחת בחשבון את משך הטיפול בבקשתו

וזאת על מנת לאפשר את פרסום על מנת לא לפגוע בסודות מסחריים, יש לציין מידע חסוי במסמך  .טו

המסמך הסביבתי מבלי לחשוף מידע זה. מובהר כי דבר היותו של החומר סוד מסחרי יהיה על פי 

 חוק חופש המידע.

המסמך יוגש בשני עותקים קשיחים מלאים ובפורמט סיפרתי מלא ורציף. האחד למשרד האנרגיה  .טז

  .חים יוגש למשרד להגנת הסביבהוהשני למשרד להגנת הסביבה. עותק קשיח נוסף ללא הנספ

בגופים  ו, אשר יסתייעוהמשרד להגנת הסביבה הממונה על עניני הנפטלי ידי המסמך יאושר ע .יז

 הרלוונטיים.

 .יערך עדכון בהתאם לצורךתקופה זו ולאחר  מיום פרסומןלש שנים הנחיות אלה תקפות לש .יח

 
 

 הבקשהאליה מתייחסת הימית  הסביבההמצב הקיים של תיאור  -פרק א'  .1
 

 כללי 1.1

המערכת הסביבתית הקיימת היא נקודת המוצא לחיזוי ההשפעות הסביבתיות בעתיד. התחומים  1.1.1

הסביבתיים המצוינים בפרק זה ישמשו מאוחר יותר לבחינה ותיאור ההשפעות הסביבתיות הצפויות 

 .הטבעי או הנפט ממנווהפקת הגז  השדהפיתוח להתפתח עקב 

 תעשה במלל, מפות ותיאורים גרפיים.הצגת הבקשה  1.1.2

המצב הקיים של הסביבה הימית, בכל אחד ממרכיבי הפרויקט, וכן הידע המדעי בהיבטים ביולוגיים,  1.1.3

אקולוגיים, כימיים, סדימנטולוגיים, אטמוספריים, גיאולוגיים, הידרודינמיים ואתרי תרבות ומורשת 

התפתח עקב פעילות חיפוש והפקת גז טבעי מהווים בסיס לחיזוי ההשפעות הסביבתיות העלולות ל

 .ונפט בסביבת אתרים אלה

הצפוי להיות והיבשתי  )קרקעית ועמודת המים( יש לתאר את המצב הסביבתי בכל השטח הימי 1.1.4

. שכנות בארצות, כולל במידת הצורך מושפע או העלול להיות מושפע כתוצאה מפעולות הבקשה

 תאורשטר הזרמים בים באזורים השונים. לצורך תחום ההשפעה יוערך, בין היתר, בהתאם למ

יש להתבסס על ידע מדעי רלוונטי עדכני וממוקד הקיים בספרות המקצועית  המצב הסביבתי

 מסמכים סביבתיים שפורסמו, ב(-/ח )פרקים א'37של תמ"א לרבות החומר הסביבתי והמדעית 

, דוגמת סקר ים עמוק של המכון לחקר ימים לשדהוסקרים נוספים שבוצעו במרחב הימי הסמוך 

http://www.energy.gov.il/
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לניטור תכנית בנוסף יש להכין  .הגידול של התסקיר האסטרטגי לקידוחי גז ונפט בתיואגמים ומפת 

הנחיות לניטור הסביבה הימית "בהסתמך על לכלל המרחב שבו תוקם תשתית ההפקה סביבתי 

לניטור הסביבה הימית  הנחיות"ו "עקב פעולות חיפוש ומבחני הפקה של נפט וגז טבעי בישראל

במסגרת תכנית הניטור יבוצע סקר רקע  .תוגש לאישור טרם ביצועהו "חר השלמתובפיתוח שדה ולא

 אשר יהווה בסיס לתאור הסביבה בפרק זה.

אזור הקמת , תשתיות ההפקה התת ימיותוהמצב הקיים יוצג לפי האזורים הבאים: אזור השדה  1.1.5

אזור תוואי הצנרת , וכדומהכולל כל חלקיו כמו מערכות עיגון, כבלים מתקן הפקה, אחסון ופריקה 

אזור תוואי  בסא"ס(, 2-ל 1)אזור המעבר בין בית גידול  מהשדה עד הגבול המערבי של מדף היבשת

שסקירת התוואי תראה שינויים משמעותיים ככל  .חוףחיבור לועד להצנרת מגבול מדף היבשת 

ולפי  ה לפי הענייןיש לפרט את התיאור בחלוקת משנ -במאפייני השטח ברזולוציה גדולה יותר 

 .בתי הגידול המאופיינים בסא"ס

בתת הפרק העוסק באזור השדה, יש לבחון גם את רמת ההומוגניות של הקרקעית מבחינה כימית,  1.1.6

ובהתבסס  פיזיקאלית וביולוגית, בהתבסס על ממצאי סקרים שנערכו בעבר סביב קידוחי החיפוש

תת הפרק יכלול בין השאר מידע על הקרקעית  .לעיל 1.1.4המוזכרים בסעיף על סקרי הרקע 

המופרת כתוצאה מהפיתוח הקיים בשדה כולל תיאור מילולי ואחר של אופי ההפרעה, לדוגמא 

הימצאות מצבורי בוץ ומטחן. שינויים באופי והרכב הקרקעית ותכולת מזהמים ומתכות בקרקעית. 

עריך את קצב השתקמות המערכת כמו כן יש לאמוד את האחוז משטח השדה שעדיין לא הופר ולה

 הפגועה בהתבסס על ממצאי תכניות הניטור השונות שהתבצעו בשטח הבקשה.

את ריכוזי המזהמים השונים בקרקעית, את בתי הגידול בתימטרית של השדה יש להציג על מפה   1.1.7

דאו, השונים וכן מטרות סונאר החשודות כבתי גידול רגישים. יש להציג אילו מטרות אומתו בסקר וי

 בהתאם לדרישות לניטור רקע לפיתוח שדה, וכן מטרות אשר לא אומתו. 

יש לציין פעילויות נוספות המתבצעות כיום בשטחי הבקשה, לדוגמא תנועת ספינות, דייג מכמורת  1.1.8

ודייג פלאגי, ספורט ימי, שימושים שונים באזור חציית החוף וכד' וכן את אופי הממשק בין פעילויות 

 הבקשה. אלו לפעילויות

 

 ותחום השפעה בקשההגבולות  1.2

ק"מ  2של עד מרחק את האזור הימי הנמצא ב לכל הפחות המפורט )קו כחול(: יכלול בקשההתחום  1.2.1

 לפחות ובכל מקרה יכלול, )פרט לצנרת, לגביו ראה פרוט בהמשך סעיף זה( מכל רכיבי הפרויקט

ח שדה ולאחר הסביבה הימית בפיתו "הנחיות כלליות לניטור  את כל תחום הניטור כפי שנקבע על פי

 תחום הבקשה יהיה ,בסא"ס( 01)אזור בית גידול  העמוקה, בבתיאל צנרתתוואי הב ."השלמתו

)המרחק ימדד מהצינורות המתוכנן להנחת הצינורות התוואי מק"מ  0.3לפחות  של ברדיוס

 של ברדיוס( ובמדף היבשת תחום הבקשה יהיה בסא"ס 02הקיצוניים( במדרון היבשת )בית גידול 

האזור . )המרחק ימדד מהצינורות הקיצוניים( ק"מ מהתוואי המתוכנן להנחת הצינורות 1 לפחות
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קרקעית הים וכן תשתיות ומתקנים ימיים הנמצאים -הימי יכלול את עמודת המים, קרקעית הים ותת

בתיאל, יש להרחיב את תחום הבקשה במקומות בהם יתבצעו עבודות חפירה, כולל ב באתר זה.

 ק"מ מסביב לאתר ההפרעה. 2ללפחות 

העלול להיות מושפע )כולל מדינות שכנות( האזור הימי כל יכלול את  בקשההשל  ההשפעהתחום  1.2.2

מערכות הפקה תת ימיות, , קדיחהבכל אחד מאתרי השוטפת או תקלה  סביבתית כתוצאה מפעילות

, (Umbilicals) /שירותאספקההולכה/צנרת , אם קייםמערך עיגון  ,מתקן הפקה, אחסון ופריקה

 .וחומרים מסוכנים איכות אוויר, תואקוסטיובכלל זה השפעות אקולוגיות, ומתקנים אחרים נדרשים 

התייעץ מסמך לה לפי כל אחד מהנושאים הללו, ולכן על עורך היובהר כי תחום ההשפעה משתנ

של גבולות ההשפעה השונים, בטרם הכנת פרטנית עם המשרד להגנת הסביבה לקביעה 

 . המסמך

 

 מפות ואורתופוטו 1.3

כלל המפות והאורתופוטו שיוכנו לצורך המסמך הסביבתי, יהיו ברשת ישראל החדשה ובהתאם  1.3.1

 לתקנות המרכז למיפוי ישראל.

( ולתאר במלל בפירוט UTMורשת  Lat; Lonבנוסף לעיל יש לסמן על גבי מפה ברשת גיאוגרפית )  1.3.2

 . בקשההאת מיקום כל מרכיבי 

לנקודות ציון , (FPSOמתקן הפקה, אחסון ופריקה צף ), יש לציין מהו המרחק בין אתרי הקידוח 1.3.3

 . בחוף )ראש כרמל, חדרה( וכן בניצב לחוף

סמן את לשל הים העמוק מול חופי ישראל, ועליה  1:250,000ג מפת עומקים כללית בקנ"מ יהציש ל 1.3.4

 הולכה/אספקה, מערכות הפקה תת ימיות, צנרת, הקידוח אתרילרבות,  הבקשהכל מרכיבי מיקום 

לרבות שמורות , יםומוצע יםקיימ םגבולות ואזורים ימיי, עיגוןאזורי  ,מתקן הפקה, אחסון ופריקה

קווי "(, צנרת הולכת/אספקת גז קיימת, 2005וקווי תקנת ההגנה )"תקנת ההגנה משנת ימיות, 

 ונתיבי ספנות. תקשורת

של כל תחום הבקשה המתואר בסעיף , 1:20,000ג סדרת מפות עומקים אזוריות בקנ"מ יהציש ל 1.3.5

סמן אזורי מסלע חשוף על קרקעית הים, סוג הקרקע )לדוגמה: חרסית, טין, ל המפות יש על .1.2.1

תחום הבקשה ימיים הנמצאים בכל -ימיים ותת-וכן תשתיות ומתקנים על , שברים, גלישות קרקעחול(

כגון, מתקני חשמל, קווי תקשורת ואנרגיה, פרוזדורים, צנרות ומסופים לתשתיות שונות )גז, דלק, 

ההפרשים בין קווי העומק במפות יהיו  חומ"ס, התפלה וכו'( וכן את נתיבי השיט, אזורי הדייג וכד'.

ק"מ יש  2-גדול יותר מ חקרמבמידה וקיים מידע ב .ביותר עדכנייםהמיפוי יהיו מ' ונתוני ה 5של 

בקטעים בהם הצנרת תונח על גבי קרקעית הומוגנית לאורך מרחק רב, יש לעבור למיפוי  להציגו.

. לצורך התמצאות יש לצרף "מפת מפתח" אשר תפרט את המעבר בין קטעי קנה 1:50,000של 

 המידה השונים.

, /שירותצנרת ההולכה/אספקהק"מ מ 30-בתחום הקטן מימית ת וחקלאשל וקיימת פעילות במקרה  1.3.6

http://www.energy.gov.il/
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 .סמוכיםהאו רכיבים אחרים מתקנים כן ו מהאת מיקו 1:50,000יש לציין על גבי מפה בקנ"מ 

, סביב כל אחד 1:5,000)קו כחול( בקנ"מ הבקשה ות עומקים מפורטות של תחום ג מפיצהיש ל 1.3.7

אזורי מסלע חשוף על קרקעית הים, סוג הקרקע )לדוגמה: חרסית, טין,  מסומניםעליהן  םאתריהמ

וכן תשתיות  מרבדי עשב ים, נביעות קרות(,רכסי כורכר חשופים, , מערכות אקולוגיות רגישות )חול(

. ההפרשים בין קווי העומק במפות יהיו הבקשה ימיים הקיימים בכל תחום-ימיים ותת-ומתקנים על

ני המיפוי יהיו עדכניים לעשור האחרון. המאפיינים הסדימנטולוגיים של קרקעית הים ' ונתומ 1של 

בקשה בהתבסס על יתבססו על סקר גרנולומטרי ומינרלוגי המייצג נאמנה את הסדימנט בתחום ה

  .1.1.4סקר הרקע כמפורט בסעיף 

 ,, את מערכת התחבורה והתשתית הימית1:100,000מידה -גבי מפה ימית בקנה-ג עליהציש ל 1.3.8

פרוזדורים, צנרות ומסופים לתשתיות שונות )גז,  ,תשתיות ומתקני חשמל, קווי תקשורת ואנרגיה

 . בקשהבאזור הדלק, חומ"ס, התפלה וכו'( 

 
 

 מאפיינים גיאולוגיים, סייסמיים וסדימנטולוגיים 1.4

הים קרקעית של  1:250,000כללית בקנ"מ  /בתימטריתגיאולוגית/גיאומורפולוגיתמפה ג יהציש ל 1.4.1

מערכות הפקה תת ימיות, לרבות הפקה, אתרי קידוחי הסמן את מיקום למול חופי ישראל, ועליה 

יש . על גבי מפה זו אם קיימים עיגוןאזורי ו , מתקן הפקה(Umbilicalsצנרת הולכה/אספקה/שירות )

סמן שברים גיאולוגים, בדגש על שברים פעילים או חשודים כפעילים. שברים המוגדרים כ"חשודים ל

ידי המכון הגיאולוגי של ישראל או גופים דומים, יחשבו כפעילים אלא אם הוכח שאינם -כפעילים", על

יש ן, כמוכפעילים בשיטות המקובלות )ביצוע מחקר וחתכים גיאופיסיים וניתוח פליאוסיסמולוגי(. 

, אזורים המועדים 2.5סמן מיקום רעידות אדמה היסטוריות שעוצמתן הייתה מעל מגניטודה ל

 . לגלישות קרקע ותופעות גיאולוגיות ומורפולוגיות אחרות הראויות לציון

של , 1:20,000אזוריות בקנ"מ  /בתימטריותתות/גיאומורפולוגיוג סדרת מפות גיאולוגייהציש ל 1.4.2

סמן שברים גיאולוגים, בדגש על שברים יש ל, ועליהן מתקנים המתוכנניםסביב כל הקרקעית הים 

, הסמוך לאזור כניסת צנרת עקיבאלרבות שבר אור  פעילים )צעירים( או חשודים כפעילים

סמן מיקום רעידות אדמה היסטוריות יש לכן, -. כמוהממוצע ואת קצב תנועתם ההולכה/אספקה לחוף

חוסר יציבות באזור מדרון , אזורים המועדים לגלישות קרקע, 2.5שעוצמתן הייתה מעל מגניטודה 

לרבות  גלישות קרקע פעילותמדף היבשת, כתוצאה משברים טקטוניים ותופעות גיאולוגיות אחרות, 

תשתית הסלע הנחשפת על פני הקרקעית וגילה, ותופעות גיאולוגיות ומורפולוגיות , גלישת דור

נביעות גז מצע הים )סדימנט(, גלישות מצע קדומות ופעילות, הסעת לרבות,  לציון אחרות הראויות

המפות יוגשו לכל . , כיסי נוזל בלחץ גבוהה בקרקעית היםושקעים בקרקעית הים, תעלות רדודות

בקטעים בהם הצנרת תונח על גבי קרקעית הומוגנית לאורך מרחק רב, יש לעבור  .תחום הבקשה

. לצורך התמצאות יש לצרף "מפת מפתח" אשר תפרט את המעבר בין קטעי 1:50,000למיפוי של 

 קנה המידה השונים.
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את מיקומם הכללי של אתרי קידוחי ההפקה, מערכות הפקה תת ימיות, בקצרה יש לתאר במלל  1.4.3

בהתייחס לנושאים , חוףחיבור לצנרת ההולכה/אספקה/שירות עד ל, גוןיעאזורי , מתקן הפקה

: בתימטריה, גיאומורפולוגיה, גיאולוגיה, מסלע )ליתולוגיה(, סיסמולוגיה )רעידות אדמה הבאים

אזורים המועדים לגלישות קרקע ותופעות גיאולוגיות  (,2.5היסטוריות ועכשוויות מעל מגניטודה 

  .אחרות הראויות לציוןומורפולוגיות 

 

  סיכונים גיאולוגיים 1.5

 ולסמן על גבי מפהתאר במלל יש ל (Geohazard Survey) בהסתמך על סקר סיכונים גיאולוגיים 1.5.1

את גורמי הסיכון הגיאולוגי הבאים: העתקים )פעילים, חשודים כפעילים ורגילים(, תאוצות קרקע, 

מדרונות, ערוצים תת ימיים, התנזלות, צונאמי, הגברות אפשריות, שיפועים בתימטריים, יציבות 

 שפיעת גז. 

יש לציין באילו תנאים הוא מתקיים )לאורך  1.5.1עבור כל אחד מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף  1.5.2

זמן, בעת רעידת אדמה, גם וגם... כגון במקרה של התנזלות ויציבות מדרונות(. כמו כן יש לתאר את 

העתקים פעילים, חשודים דרגות החומרה בכל אחד מגורמי הסיכון )למשל, במפת העתקים יש לציין 

ובמפות הסיכון שנערכו על ידי המכון  413. ניתן להיעזר במפות הסיכון של ת"י (כפעילים ורגילים

 הגיאולוגי עבור הסביבה היבשתית, בהתאמה הנדרשת.

( המתארת את כלל 1:20,000בקנ"מ אזורי ) יש להציג את תוואי הצנרת על רקע מפת סיכון מסכמת 1.5.3

בקטעים בהם הצנרת תונח על גבי קרקעית הומוגנית לאורך מרחק רב, יש  .נתוןהסיכונים באזור ה

  .1:50,000לעבור למיפוי של 

יש לתאר בפירוט את תשתית הסלע לאורך תוואי הצנרת ובאתרים העיקריים. יש להציג מידע מפורט  1.5.4

לסלע היכול להבהיר את התכונות הגיאוטכניות של הקרקע )למשל: מהירות גלי גזירה, עומק 

 .התשתית, תכונות המשפיעות על התנהגות לא ליניארית וכו'(

 

 משטר הידרודינמי 1.6

תאר את משטר הגלים האופייני בתחום הבקשה, התיאור יתבסס על מאפייני גלים שנמדדו יש ל 1.6.1

 השנים האחרונות בפרט.  20-בדרום מזרח הים התיכון בכלל ומול חופי ישראל ב

מאפייני הגלים בטווח זמן של שנה )גובה משמעותי ומרבי, כיוון, ג התפלגות סטטיסטית של יהציש ל 1.6.2

 200-ו  100, 50, 20, 10, 5זמן מחזור בשיא הספקטרום וזמן מחזור ממוצע(, ובטווח זמן ארוך של 

 ים שונים.-שנים, סטטיסטיקה של משכי סערות למצבי

סמי, על י(, כולל ממקור סיkiller wavesהתייחס להשפעתם של גלים בסערות קיצון "גלי הרג" )יש ל 1.6.3

 יציבות כל מרכיבי הפרויקט בים ובחוף. 

תאר את משטר הזרמים הנוצרים בתחום הבקשה, ומשתנים אוקיאניים אחרים )לדוגמה: גאות יש ל 1.6.4

ושפל אסטרונומי, כוח קוריוליס, זרמי סילון לאורך קצה מדף היבשת, תחלופה עונתית של מסות מי 
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אוקיאנוגרפי שנאסף מאז אמצע -ת וכו'(. התיאור יסתמך על מידע מטאורולוגיים, טמפרטורה, מליחו

במזרח הים התיכון, בכלל ולאורך חופי ישראל בפרט בכפוף להצגת מקור המידע וככול  20-המאה ה

 שהמידע זמין.

ג התפלגות סטטיסטית של משטר הרוחות במזרח הים התיכון, בכלל זה השכיחות השנתית יהציש ל 1.6.5

י הרוחות, עוצמת הרוחות )כולל משבים(, השפעות עונתיות, ורוחות קיצוניות. הרזולוציה של כיוונ

 מ'/שנייה למהירותה. 2-לכיוון הרוח ו °22.5המינימאלית תהיה 

 

 ואקולוגיה ערכי טבע 1.7

יש לפרט את בתי הגידול השונים הקיימים בגוף המים, ובסביבות מצע שונות של קרקעית הים  1.7.1

של עשבי ים. יש ריכוזים ספוגים, שוניות אלמוגים עמוקות,  ריכוזימצע קשה,  לרבות, אזורים בעלי

לתאר באופן מפורט את חברות בעלי החיים והצמחים בכל אחד מבתי הגידול הללו, כולל אחוזי כיסוי 

 השונים באזור הבקשה. ומידע טקסונומי על זהות המינים באזור. יש לכלול מפה של בתי הגידול

המצויים בתחום הבקשה ובתחום ההשפעה שלה )כמתואר בסעיף  בתי הגידול השוניםיש לתאר את  1.7.2

ההשפעה ( בנוסף, יש לתאר ערכי טבע חופיים, לפי העניין המצויים בתחום הבקשה ובתחום 1.2.2

בהתאם לתכנית ניטור הרקע המידע אודות ערכי הטבע, יסתמך על סקר ביולוגי מפורט ) שלה.

, ומפרסומים מדעיים ( ועל מידע במידה שקיים באזור זה מסקרים קודמים1.1.4סעיף  -המאושרת 

על גבי מפה . המידע הכולל יוצג לרבות מפת בתי הגידול מהתסקיר האסטרטגי לקידוחי גז ונפט

בטבלאות, גרפים, תמונות, וידאו, וילווה המידע בתימטרית ביחד עם מרכיבי הפרויקט. כמו כן יוצג 

יש שמות מדעיים על פי סיווג טקסונומי.  –בתיאור מילולי מפורט של הממצאים וברשימות מצאי 

  ציין הימצאותם של אורגניזמים נדירים, ייחודיים או רליקטים.ל

נודדים )על פי עונות השנה ג את מצב היונקים הימיים, צבי הים, עופות ים קבועים, עופות יהציש ל 1.7.3

תשתיות (, ומיני דגים פלאגיים המצויים בסביבת ה, מסלולי נדידה, עונות רביהופילוח ביממה

 .המקצועית העדכנית ביותר, על פי מידע מהספרות המתוכננות

יש לציין בתי גידול רגישים  ק"מ ממרכיבי הבקשה. 10יש לתאר את שמורות הטבע הנמצאות בטווח  1.7.4

 ק"מ במורד הזרם מתשתיות שיוקמו על גבי מדף היבשת.  10עד הממוקמים 

 

  איכות מי הים והסדימנט 1.8

מתקני התשתית , סביב כל הבקשהג את מאפייני איכות מי הים והסדימנט בתחום יהציש ל 1.8.1

ועל מידע רלוונטי נוסף הרקע . המידע אודות איכות מי הים והסדימנט, יסתמך על סקר המתוכננים

. המידע הכולל יוצג , דוגמת הניטור הלאומיזה, מתוכניות ניטור וסקרים קודמיםבאזור ככל שקיים 

 במפות, גרפים, וילווה בתיאור מילולי מפורט של הממצאים.

ג את כמות החומר המרחף בעמודת המים, בתנאי אקלים ימי שונה )רוחות, גלים, זרמים(. יהציש ל 1.8.2

סף ככל וועל מידע רלוונטי נ לממצאי סקר הרקעם התאהצגת הנתונים תתבסס על דגימות סדימנט ב
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. מידת עכירות המים תימדד בפני השטח, במרכז עמודת המים וסמוך לקרקעית זור זהשקיים בא

 ג את תנאי האקלים בזמן ביצוע הדגימה.יהציש לכן  בכל אחד מהאתרים. כמו

כן יש לבצע הערכת פיזור  . כמובקשהג את רמות הכלורופיל בעמודת המים, בתחום היהציש ל 1.8.3

 (.Remote Sensing, בשיטות של חישה מרחוק )בקשההפני כל תחום -הכלורופיל על

, מליחות, טמפרטורה, pHתאר בפירוט את המאפיינים הכימיים של עמודת המים )חמצן מומס, יש ל 1.8.4

דוח, לכל מרכיבי הבקשה לרבות, אתרי הקי, הבקשה( בתחום נוטריינטים[ -חנקות חומרי הזנה ]

 .וכדומהעיגון אזורי מערכות הפקה תת ימיות, צנרת הולכה/אספקה, מתקן הפקה, 

בהתאם לממצאי סקר  כנ"להבקשה תאר בפירוט את המאפיינים הכימיים של הסדימנט בתחום יש ל 1.8.5

 הרקע. 

 

 תרי תרבות ומורשתא 1.9

 עיבוד של כתוצרהמידע אודות אתרי עתיקות ומורשת תרבותית, יסתמך על סקר ארכיאולוגי מפורט או 

בים, סרטי חישה מרחוק )סונר סורק צד, מולטיסקר , Geo-hazard)סיכונים גיאולוגיים )סקר ויזואולי, סקר 

ROV  וכדומה( שייערך בתחום הבקשה ועל מידע שקיים באזור מסקרים קודמים. יש לכלול את האתרים

( ואתרים נוספים שקיימות לגביהם ידיעות על ממצאים הידועים לרשות העתיקות )מוכרז ושטרם הוכרז

 100עד לעומק של , 1:20,000מידה -בקנהארכיאולוגיים או ספינות טבועות. המידע הכולל יוצג במפות 

לאחר התייעצות מ',  1,000בעומק העולה על  1:100,000-מ' ו 1,000-ל 100בעומק שבין  1:50,000מ', 

תמונות, וידאו וילווה  ,את האתרים הארכיאולוגייםויכלול אולוגיה ימית, עם רשות העתיקות, היחידה לארכ

אישור רשות העתיקות, ובסביבתה הקרובה.  בקשהבתחום הבתיאור מילולי מפורט של הממצאים 

 .היחידה לארכאולוגיה ימית יצורף כנספח למסמך

 

 איכות אוויר מטאורולוגיה ו 1.10

 . הובסביבת בקשההתנאים המטאורולוגיים הקיימים באזור ה את תאריש ל 1.10.1

ויר וציין מצבים מטאורולוגיים מיוחדים העלולים לגרום לתנאי פיזור שיביאו לריכוזי מזהמי איש ל 1.10.2

 גבוהים בסביבה.

 . מים, ממדידות או מחישוביםבמידה וקייאוויר באיזור הבקשה הנתוני איכות יש להציג את  1.10.3

 רעש 1.11

 .מרכיבי הבקשהכל אחד מסמוך למימי במספר מקומות מייצגים ב-עוצמת הרעש התתג את יהציש ל

 

 תשתית ומערכת תחבורה ימית 1.12

בקשה תאר במלל את מערכת התחבורה והתשתית הימית באזור היש ל 1.3.8בהסתמך על סעיף 

צנרת , אזורי עיגוןמתקן הפקה, , מערכות הפקה תת ימיות, לרבות השדה הרלוונטי)

http://www.energy.gov.il/
http://www.sviva.gov.il/


 - 12 - 

 

 תובתנו באינטרנט: כ
www.energy.gov.il www.sviva.gov.il  

של המערכת: נפחי תנועה, פרט את אופן התפקוד הנוכחי יש ל. (Umbilicalsהולכה/אספקה/שירות )

השונים, אניות לשינוע דלקים, כלי שייט, ספינות דייג, פי סוגיהם -ה של כלי שייט, עלכיווני כניסה ויציא

 יאכטות, גוררות וספינות תפעול וכו'.ספינות שירות לחקלאות ימית, 

 

 המוצעת החלופהסיבות לעדיפות ות מיקום וטכנולוגיה וחלופ –פרק ב'  .2
 

  כללי 2.1

ההפקה כולל תשתית  .בבקשה יםהמוצע יםשהביאו לבחירת האתר נימוקיםבפרק זה את מכלול ההצג 

 /שירותהאספקה/תוואי הנחת צנרת ההולכה, עיגוןמיקום אזורי , מיקום מתקן ההפקההתת ימית, 

(Umbilicals), כגון מכלית או נמל יעד  שהקאו כאלה שאינן מופיעות בב ותשתיות נוספות מתוכננות(

היבטי תכנון, הנדסה הסביבתיים, , הגיאולוגיים והסיסמייםהיבטים בנוסף להתייחס יש ל. לקונדנסט(

איכות ערכי טבע, קירבה לתשתיות קיימות ומתוכננות, ניצול משאבי טבע נוספים, השפעה על  ה כגוןלוכלכ

שבוצעו בעבר בסמיכות ותכניות פיתוח יש להתייחס גם לנתונים מקידוחים  .וכדומה סילוק, יעדי אוויר, רעש

 לאיזור הבקשה, במידה וקיימים. 

 

 חלופות מיקום 2.2

התשתיות השונות כמפורט המוצע של  מיקוםההשונים שהביאו לקביעת  נימוקיםיש לפרט ולהסביר את ה

את חלופות המיקום השונות שנבחנו, החלופה המועדפת ולפרט הסיבות שהביאו  יש להציג 2.1בסעיף 

  .לבחירתה

ומיקום  , גודל השדהנושאי ניתוח המבנה :בעבור כל חלופת מיקום יבחנו לכל הפחות הקריטריונים הבאים

אזורי סיכון בקרקעית הים ובתת הקרקע הרדוד. סיכונים גיאולוגיים נוספים בקרקעית הים שכבת המטרה; 

כגון, גלישות והתנזלות קרקע, נביעות מתאן, תעלות, זרימת משקעים בתעלות, כיסי נוזל בלחץ גבוה 

קניונים או שוניות תעלות, שמורות ימיות; אזורים המוגדרים כאזורים מיוחדים כגון, רכסים, הים;  תיבקרקע

עמוקות של אלמוגים, ספוגים, צדפות או אורגניזמים ישיבים אחרים; אזורי מחייה של בעלי חיים בסכנת 

נתיבי שייט; קווי תשתית, תקשורת ואנרגיה; משטר זרמים; אזורי ומועדי בתי גידול על מצע קשה; הכחדה; 

 .יות ההולכהתבתששל שדות נוספים שימוש אפשרות ל; רביה של דגים, נתיבי דייג, אתרי חקלאות ימית

 

 טכנולוגיותחלופות  2.3

יש לפרט ולהסביר את החלופות הטכנולוגיות השונות שנבחנו ואת השיקולים השונים שהביאו לקביעת 

 :הטכנולוגיה המפורטת בבקשה לרבות

, מחברים מערכת אבטחה וברזי ניטור בארות( כגון) ראשי בארלרבות,  תשתית תת מימית 2.3.1

(jumpers סעפת הולכה תת ימית ,)(Manifold)מתקני חיבור קווי שירות ,. 

מתקן הפקה, אחסון  אסדה קבועה, מתקן טיפול יבשתי, בגז ותוצריו לרבות אסדה צפה, טיפול 2.3.2
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החדרת מי ייצור למאגר  ,)עוגנים פרוסים לעומת צריח עוגנים( (, שיטות העיגוןFPSOופריקה צף )

 או לשכבות גיאולוגיות סמוכות. חלופות לאופן הטיפול וההזרמה לים של זרמים שונים.

יש  (.reinjectionיש לפרט האם נבחנה חלופה יבשתית להזרמת מי היצור או באמצעות החדרה ) 2.3.3

יש להראות  ליישום. נדרשהלהתייחס לישימותה, לרבות פרוט התנאים הנדרשים לכך ולוח זמנים 

 כי החלופה הנבחרת עומדת בדרישות היתרי הזרמה לים.

חומרים מסוכנים: חלופות לסוגי החומרים המסוכנים בהתאם למטרת השימוש בהם, לשיטות  2.3.4

טעינה/פריקה, לשיטות הזנה ולאחסון, רמת הבטיחות והסיכונים לסביבה, רמת הפליטות לאוויר, 

 יכול גילוי וטיפול בדליפות חומ"ס.

 :לה הארציתבמערכת ההולעד , למתקן הפקה, וממנו , מהשדהובקרה דוקיפ, אספקה\ת הולכהצנר 2.3.5

בקטעים הנחה, הגנתה שיטת הל , חלופות טכנולוגיותחלופות לתוואי צנרת ההולכה/אספקה

מהמתקן לחוף בעבור חלופות התוואי  .לה הארציתבמערכת ההולהשונים מהשדה ועד לחיבור 

בתי גידול רגישים על פי ייבחנו לפחות הקריטריונים הבאים: קרבה לשמורות טבע ימיות וחופיות, 

רכסים, קניונים, אזורי רבייה של דגים, קרבה לחופים מוכרזים ותשתיות חופיות,  הגדרתם בסא"ס,

 קרבה לנתיבי שייט, אזורי דייג ואתרי חקלאות ימית; צנרות גז ודלק קיימות. 

מידת הפגיעה במערכות ייבחנו לפחות הקריטריונים הבאים:  טכנולוגית לופהעבור כל חב 

מידת ההפרה של קרקעית הים, אקולוגיות, בתי גידול ואורגניזמים ומידת ההפיכות של השפעה זו, 

הים לאחר עבודות ההקמה כולל משך הזמן, שרידות המערכת ויציבותה  קרקעיתהצורך בשיקום 

התייחס לדרישה להנחת הצנרת בטכנולוגיה שתגרום יש ל לאורך שנים ובמצבי ים קיצוניים.

 להרחפה מינימלית.

קמ' מגבול המים הריבוניים ומערבה את תוואי הצינור המתוכנן, תוואי צינורות  10-יש להציג החל מ 2.3.6

יכנס למתחם וכננים של ספקים אחרים, ולהציג את האפשרות שספקים נוספים יוכלו להקיימים ומת

 .הימי לרצועות תשתית

 

 סיכום 2.4

, בליווי נימוקים לפי משקולות נבחן ידורגשהחלופות יוצגו בטבלת השוואה, כאשר כל נושא לסיכום פרק זה, 

לבדיקת חלופות מיקום וטכנולוגיה טבלת קריטריונים הצעה לביצוע ההשוואה מופיע במקצועיים לקביעתו. 

 ניתן בתאום מראש ובכתב להציג את ההשוואה בדרך אחרת. .אנרגיהבאתר משרד ה לדוגמא

 

 בקשה התיאור הפעולות הנובעות מביצוע  -פרק ג'  .3
 

 כללי 3.1

יש להציג את הבקשה על גבי , המפורטים להלן פי שלבי העבודה וההקמהל הבקשהבפרק זה תפורט 

ובציון המרחקים בין המתקנים והתשתיות השונים בבקשה ולנקודות  צילום הדמיה, על גבי מפה בתימטרית

והפעילות שתתבצע בהם. בתיאור  יהםהשונים, תכונותהטייס כלי וכלי השיט כמו כן יש לפרט את ציון בחוף. 

http://www.energy.gov.il/
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קבלה מבחני התקנת והקמת התשתית המפורטת לעיל, יש להתייחס לכל העבודות שייעשו, להבקשה 

(Commissioning,)  ,הציג את השלבים השונים בגנט עבודה כולל אבני ל יש ., פירוק ושיקוםנטישההרצה

לכלול נושאים, ממצאים ו כפי שיבחנו בפרק ד'הבקשה תאר את כלל הפרטים של יש לדרך ולוחות זמנים. 

 .או השפעות נוספים אשר מתגלים במהלך הכנת המסמך

 

 הבקשה תיאור 3.2

 כללי 3.2.1

השלמתם  ,קידוחי הפקה לרבותבבקשה לפי שלבי העבודה וההקמה יש לתאר את כלל המתקנים 

(completion ,מתקני טיפול ואחסון ,) ,אביזרי חיבור עד לחוף,  צנרת הולכה/אספקה,אזורי עיגון

. בהקמתן ואת ההשפעה הנלוות הכרוכותאת הפעולות  למתקנים אלה, והנלוותיות המשרתות התשת

 במתקנים עתידיים לרבות מדחסים, מקורות כוח, כלי תחזוקה ושירות.יש לתאר גם את הצורך החזוי 

תיות תת הנחת תששלב ההקמה לרבות, המעורבים בואת כלי הטיס תאר את כלי השיט יש ל 3.2.1.1

 .טיפולים תקופתייםו תושלב ההפקה לרבות, תחזוקה שוטפ מימיות, הנחת צנרת הולכה

 .לרבות תשתיות בקרה יש לתאר את תשתית ההפקה התת ימית המתוכננת 3.2.1.2

 .מתקן ההפקה וממנו אל החוףמהשדה להפיקוד והבקרה , /שירותיש לתאר את צנרת ההולכה 3.2.1.3

 יש לתאר תשתיות נוספות מתוכננות.  3.2.1.4

 קידוחי הפקה 3.2.2

יש לתאר בפרוט לכל קידוח את מטרת וסוג הקידוח )גז טבעי או נפט, פיתוח, הפקה,  3.2.2.1

 החדרה(. 

 והמרחק ביניהם.יש לציין את מספר הקידוחים  3.2.2.2

יש לתאר את אסדת הקידוח לרבות, סוג האסדה, בעלות, תאריך ייצור, מועדי השדרוג, האם  3.2.2.3

אזור פעילות קודם, מקום עגינה אחרון  האסדה פעלה בעבר במים של ישראל, מתי והיכן,

)נמל( של האסדה לפני הגעתה לאתר הפיתוח. יש לפרט אלו פעולות נדרשות לאישור הגעת 

בדגש למניעת מינים פולשים; יש לתאר כיצד תגיע האסדה לאתר הקידוח; יש לתאר האסדה, 

 יש להציג תעודות הסמכה(. Fleet specificationsאת הפרמטרים העיקריים של האסדה )

 30CFR250 ( על פיSEMSניהול בטיחות וסביבה ) בנושא עמידת האסדה והמפעיל במערכת

)במקרה של מערכת שונה יש להציג  יה בדרישותאו מערכת ניהול השווה לה או עולה על

במידה ובשלב הכנת  יש לציין היסטוריה של תאונות באסדה..אסמכתאות וטבלות משוות(

 שלה.העיקריים המסמך אין מידע על אסדה מסויימת יש לציין את סוג האסדה ואת המאפיינים 

 -ציין אם תופעל יותר מאסדת קידוח אחת בכל שלב פיתוח והפעלת השדה, לרבות בשלב ה 3.2.2.4

completion . 

( באתר הקידוח וכן את עומק Water Depth) ציין עבור כל קידוח את עומק קרקעית הים 3.2.2.5

 (.Below Mud Line - BMLהקידוח מתחת לקרקעית הים )

http://www.energy.gov.il/
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 תיאור תהליך הקידוח  3.2.3

ליכי הקדיחה ושלביה כולל הפעולות והחומרים הקשורים בכל יש לתאר בתמצית את כל תה 3.2.3.1

פעולות הקדיחה. יש להציג בטבלה ולציין בכל מקטע קידוח את הפעולות המרכזיות, ואת 

( ומתחת לאסדה. יש BWD(, מתחת לפני הים )BMLעומק הקידוח מתחת לקרקעית הים )

לפרט ולהציג את תהליך הקידוח לציין האם תהליך הקידוח בכל הקידוחים זהה. אם לא, יש 

 כאמור לעיל.

יש לצרף תרשים סכמתי המציג את עומק הקידוחים כפונקציה של הזמן, כולל כיתוב מתאים  3.2.3.2

  של שלבי הקידוח ונתוני הקידוח.

יש להציג את שלבי הפיתוח השונים לרבות העתידיים של השדה, מספר הקידוחים המתוכננים  3.2.3.3

בשדה והערכת לוח הזמנים לביצועם של שלבי הפיתוח  בכל שלב, מספר הקידוחים הכולל

 השונים. 

 תרשים גנט המציג את פעולות הקדיחה המבוצעות במקביל ובטור.  יש להציג 3.2.3.4

 מניעת התפרצויות נפט  3.2.3.5

(, שהוא בעל יעילות Blow Out Preventer - BOPיש לתאר את מתקן מניעת התפרצות ) 

נוזלים מתחת לפני השטח כגון מי תצורה, מים מליחים, או \מוכחת שמטרתו למנוע מנפט, גז ו

להתפרץ מהבאר לסביבה הימית. יש להסביר ולתאר את הבקרה הרציפה על הלחצים. יש 

תקופתית של כל האמצעים למניעת התפרצות או הבדיקה על פיו נעשית ההתקן  את להציג

פיתוח השדה במקרה אשר יועמדו לצורך  BOP -ל פותווהחלתקלה. יש לתאר את האמצעים 

 .BOP-של תקלה כלשהי ב

שסתום תלת דרכי. יש להסביר ולתאר את אופן ההתקנה,  - DIVERTERיש לתאר מתקן  3.2.3.6

 נתונים טכניים עיקרים, לחצי עבודה, לחצי פריצה ותהליך בדיקה.

תאר את כל האמצעים הנוספים המתוכננים להתמודדות עם מקרה של התפרצות  3.2.3.7

 .לל תיאור דרך הטיפול באיבוד שליטה על בארכו הידרוקרבונים ושריפה

 ומילוט  ((Casing צינור מגן 3.2.3.8

בהתאם לתוכנית הקדיחה, יש לתאר את צינור המגן מקרקעית הים ועד לשכבת  3.2.3.8.1

 המטרה.

יש לתאר את מילוט צינורות הדיפון בקידוחים וזאת כדי למנוע דליפות אפשריות ומעבר  3.2.3.8.2

 נוזלים מהקידוח למי הים, או לתת הקרקע. 

יש לתאר את אופן בניית ומילוט הקידוחים תוך התייחסות לפרקי הזמן של שלבים  3.2.3.8.3

 עיקריים בביצוע הקידוחים. 

 יש לתאר את מרכיבי חומרי המילוט של הקידוחים.  3.2.3.8.4

יש להציג את האופן שבו מוודאים את איכות המילוט בזמן הקדיחה, את אופן הבדיקה,   3.2.3.8.5

 ולפי איזה תקן יבוצעו הבדיקות. 

 צנרת הקידוחים בדיקת  3.2.3.9

http://www.energy.gov.il/
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תאר את אופן בדיקת צנרת הקדיחה ואביזריה, דוחות והאסמכתאות הדרושים לוודא כי יש ל 

 צנרת קדיחה ומגן תקינה ואת אופן בדיקתה, על כל מרכיביה.

 מבחני הפקה  3.2.3.10

יש לתאר את שיטת מבחני ההפקה המתוכננים, את שלביהם, סדר הפעולות ואת הציוד  3.2.3.11

והשיטות האפשריות ולפרט את הסיבות לכך. יש לפרט את המדדים השונים שיבדקו כגון, 

קונדנסט(, לחצים, הרכב הגז  -הפקה מירבית של כל מרכיבי ההפקה )גז, נפט, מים, תעבית 

 וכו'.  2CO, חנקן, S2Hכולל 

במקרים בהם מתוכנן שימוש בחומרים כימיים במבחן ההפקה, יש לפרט את החומרים  3.2.3.11.1

שישמשו במבחני ההפקה, את השמות המסחריים של החומרים, כמותם, ריכוזם, 

 CAS- Chemical Abstractהרכבם הכימי ותפקידם לרבות, נוסחה כימית, מספר 

System Numberו ,-MSDS – Material Safety Data Sheet  וכן לכלול אותם

 .3.4בטבלת הכימיקלים שבסעיף 

במאגר, באילו  S2Hיש לפרט האם בשלב מבחני ההפקה נבחנת האפשרות להמצאות  3.2.3.11.2

 .S2Hואת דרכי פעולה והטיפול למקרה בו ימצא  S2Hמשלבי הבקשה, עלול להימצא 

צנרת הולכת כימיכלים, מערכות אספקה, \תשתית הפקה תת ימית; צנרת הולכה – פיתוח השדה 3.2.4

 .(Umbilicals) ובקרה פיקוד

 ימיתהתקנת תשתית הפקה תת  3.2.4.1

יש לתאר את אופן התקנת תשתית ההפקה התת ימית המחברת את קידוחי ההפקה  3.2.4.1.1

צנרת  Manifold)(, סעפת הולכה תת ימית )Jumpersהשונים לרבות, מחברים )

איסוף מהקידוחים אל הסעפת התת ימית וכל תשתית תת ימית אחרת המשמשת 

לרבות מערכות  צנרת האספקה/ההולכהמתקן ההפקה לחיבור קידוחי ההפקה אל 

 .ומערכת ניתוק במקרה חירום כימיקליםפיקוד, בקרה, הולכת 

על  3.2.4.1.1יש לתאר את הפעולות הדרושות להנחת התשתיות המפורטות בסעיף  3.2.4.1.2

יש לתאר את הנחת תשתית הצנרת ביחס לקרקעית הים, האם והיכן  קרקעית הים.

התשתית תהיה גלויה או מוטמנת, באיזה עומק תוטמן בקרקעית הים, באיזה אופן 

 תעוגן לקרקעית. 

 צנרת אספקה/הולכה 3.2.4.2

, הפעולות הנדרשות להנחת צנרת האספקה/הולכה, פיקוד ובקרהיש לתאר את  3.2.4.2.1

. ההפקה וממנו עד לחיבור לחוף למתקןמהשדה ואופן הנחתה,  כימיקלייםהולכת 

ולציין אלו חלקים מקובעים פרט הציג את המקטעים השונים ואורכם, לבמסגרת זו יש ל

אחרות בשל גלישות או פעולות אם נדרשות פעולות חפירה, ים, העואלה אינם מקוב

ות לרבות צנרת ההולכה של שד קרקע, תעלות ימיות או חציה של קווי תשתית קיימים

לתאר את הנחת תשתית הצנרת יש . תקשורתכבלי תשתית אחרים כמו וקווי  אחרים

http://www.energy.gov.il/
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ביחס לקרקעית הים, האם והיכן הצנרת תהיה גלויה או מוטמנת, באיזה עומק תוטמן 

 בקרקעית הים, באיזה אופן תעוגן לקרקעית, האם תונח גם בחלקה באגד צינורות. 

השוטפת פעולות הניקוי הנדרשות טרם תחילת ההפקה ולתחזוקתה יש לפרט את  3.2.4.2.2

 בציון המועד, משך הניקוי, ואופן ביצועו.  של צנרת ההולכה/אספקה

 יש לתאר את האמצעים והשיטות לבקרה, טיפול ותחזוקה של הצנרת. 3.2.4.2.3

בקרה של תקינות הצנרת לרבות, יש לתאר את האמצעים והשיטות המתוכננים ל 3.2.4.2.4

גילוי דליפות של הידרוקרבונים וחומרים אחרים לרבות חומרים מניעת קורוזיה, 

 מסוכנים.

לפיתוח השדה לרבות יש לתאר את אופן הקמה והתקנה של תשתיות נוספות מתוכננות  3.2.4.3

 ואת ההשפעה הצפויה שלהן על הסביבה.מתן שירותים לשדות נוספים 

 הקמה, התקנת מתקן הפקה והפעלתו   3.2.5

התקנתו, מספר אנשי הצוות הדרושים להקמתו,  ,יש לתאר את אופן הקמת מתקן ההפקה 3.2.5.1

 ף.וכל מידע רלוונטי נוס

לקרקעית הים ואת החותם על  עיגוןהאופן מיקום ואת  להגיש תכנית עגינה המתארתיש  3.2.5.2

יש לוודא כי תוכנית העגינה ורדיוס ההשפעה שלה מאפשרים  .)אם רלוונטי( קרקעית הים

 גמישות ושינויים קלים במיקום העוגנים במידת הצורך ללא סקר סביבתי או הנדסי נוספים

והמתקנים השונים לתהליך ההפקה לרבות, יחידות טיפול בגז יש לתאר את המכלולים  3.2.5.3

ובתוצריו, לרבות כמות וספיקות מתכננות )ממוצעות ומירביות, בהתפלגות יומית ושנתית(, 

יחידות כוח, אחסון, מגורים, מתקנים הנדסיים עיקריים וכל תשתית או מכלול רלוונטי 

 ד ובחתך צד.אחרים. יש לצרף תרשימים סכמטיים של כל מפלס בנפר

לרבות מספר אנשי הצוות הדרושים להפעלתו השוטפת  מתקןהיש לתאר את אופן הפעלת  3.2.5.4

 ולפעולות תחזוקה תקופתיות.

יש לתאר את תפוקות הגז וכמות הקונדנסט המתוכננות )ממוצע ומירבי יומית  3.2.5.4.1

 ושנתית(.

ותוצרי טיפול נוספים המתקבלים בהפקה  יש לתאר את אופן אחסון הקונדנסט 3.2.5.4.2

 שוטפת, לרבות נפח אחסון, תדירות ויעדי פינוי או סילוק. 

 .המתקןיש לתאר את מקורות הכח הדרושים לתפעול שוטף ולפעולות תחזוקה של  3.2.5.4.3

יש יכולת לשייט עצמאי ואם כן, אלו מכלולים או מתקנים  למתקן ההפקהיש לציין האם  3.2.5.4.4

 מאפשרים זאת.

 ת מערכת האיסוף והטיפול בתשטיפים.תאר איש ל 3.2.5.5

ובאמצעות תזרים פעולות מערכת )תפ"מ( את כל הפעולות המתבצעות  במלליש לתאר  3.2.5.6

 לטיפול במזהמים )פליטות לאוויר, לים וכו'(. כולל המערכות  מתקן ההפקהב

פליטות לאוויר, זיהומים, למניעת  (SPPE) התהליכיםובטיחות המערכות יש לתאר את  3.2.5.7
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 הזרמות לים וכו'.

 

 ואור מפגעי רעש 3.3

יש פרט את הציוד המכני ומפלסי הרעש מהמקורות הדומיננטיים האופייניים לכל טכנולוגיה. יש ל 3.3.1

, שעות העבודה ביממה, מספר כלי השיט שיעבדו בו זמנית בכל שעות העבודהפרט את משך ל

תדירות ועוצמות הרעש שייווצר במהלך פרט את יש להיממה וכלי הטייס המעורבים בעבודה. 

  .העבודות במרחקים שונים ממקור הרעש

יש לפרט השפעות תאורה על הסביבה בהתייחס לעופות בחלק הימי ובהתייחס לכלל ההשפעה  3.3.2

 בתחום החופי כולל צבי ים.

 

 איכות אוויר 3.4

האוויר מהפעילות המתוכננת בשלבי הקידוח, מבחני ההפקה,  יש לתאר את מקורות פליטת מזהמי 3.4.1

תהליכי הפרדת הגז : מתקני אנרגיה, לפיד/ונטות, לרבות מבחני הקבלה, ההרצה וההפקה

פליטות לא מוקדיות ומקורות נוספים. מיכלי אחסון קונדנסט, והנוזלים, תהליכי ייצוב הקונדנסט, 

 .או תחזוקה\ם מתקיימות בשגרה או במצבי תקלה ווהא יש לציין האם הפליטה זמנית או מתמשכת

ת משטר הפעלתם, סוג הדלק, בשלבים השונים, א יש לפרט לכל מקורות הפליטה שהוצגו 3.4.2

המזהמים הנפלטים ונתונים נוספים הנחוצים להערכת קצבי הפליטה. הערכות קצבי הפליטה של 

או  EPA-AP42 יס מתודולוגייתהמזהמים ייעשו על בסיס נתוני היצרן, מדידות או בחישוב על בס

VOC2.5PM,, 2SO , . יש להתייחס לכל הפחות למזהמים,באישור מראשלפי מתודולוגיות אחרות 

10, PMXNOמתאןכן לו , בנזן. 

ויר לסביבה, לפליטת מזהמים ויש להתייחס לתקלות שעלולות להביא לפליטה מוגברת של מזהמי א 3.4.3

ולפרט את  מתקן ההפקהאו להיווצרות מטרדי ריח לצוות התפעול של  S2Hנוספים כדוגמת 

 עבור כל תקלה אפשרית.  ירואוהאמצעים למניעת מפגעי זיהום 

עבור מבחני הפקה: יש לכמת את הפליטה של מזהמי האוויר הבאים מביצוע מבחני ההפקה  3.4.4

, VOC2.5PM,10, PMX, NO2SOמשך המבחנים, . יש לפרט את מספר המבחנים, מתאן, בנזן ו

לעת ביצוע המבחנים יידרש תיאום עם הממונה לעניין  .כמות הגז ו/או הנוזל שיובער או ישוחרר

 איכות אוויר לביצועם.

ושחרור לחץ מתוכנן, לציין נוהלי שיחרור,   EMERGENCY SHUTDOWN יש להתייחס למקרי 3.4.5

 .לחץ מתוכנן ובחירוםהפעלת הלפיד לשריפת פליטות מתאן בעת שחרור  דיווח ותאום לרבות

 חומרים מסוכנים  

י נוזלכולל בשלבי ההרצה וההפקה יש לתאר ולפרט את כל החומרים המסוכנים המתוכננים לשימוש 

. לגבי כל חומר בתקלות טיפולו מונעי קפיאה, תחזוקה שוטפתהידראולי לתפעול בארות,  קידוח, נוזל

 יצויינו הפרטים הבאים:

http://www.energy.gov.il/
http://www.sviva.gov.il/


 - 19 - 

 

 תובתנו באינטרנט: כ
www.energy.gov.il www.sviva.gov.il  

, מספר CAS- Chemical Abstract System Number מספר הזיהויכימי, שם מסחרי, ה םהרכב

, מטרת השימוש ואופן השימוש בהם, םאת כמות ,MSDS – Material Safety Data Sheet-או"ם ו

יש להציג  .ויעד הסילוק סילוקם, אופן מיקומם )בצרוף תרשים(, אצירתם ואחסונם, אופן הטיפול בהם

 .רעליםהיתרי  להוצאתור המסמך אינו מהווה תחליף איש את הנתונים בטבלת כימיקלים.

 

 מקורות הזרמה לים 3.5

בפרק זה יתוארו מקורות ההזרמה לים במסגרת פיתוח השדה ומהפעילות השוטפת של האסדות. 

אינו מהווה תחליף לאישור הועדה למתן היתרי הזרמה לים לכל אחד ממקורות  מסמךאישור ה

 . המידע יוצג במלואו לכל שלב.ההזרמה

 כללי -מקורות ההזרמה לים  3.5.1

הקידוח, אוניית הנחת צנרת  פלטפורמתשל  יש לפרט את כלל מקורות ההזרמה לים 3.5.1.1

ולתאר עבור כל מקור את התהליכים היוצרים את ההזרמה ואת  נוספותרלוונטיות ואוניות 

בוץ הקידוח )הזרמה לים תלויה בסוג בוץ תרשים התהליך. בין הזרמים שיש להציג: 

מי קירור, הקידוח שייבחר(, מטחן הקידוח )ראו הערה לבוץ הקידוח לעיל(, עודפי מילוט, 

נוזלים הידראוליים שונים לצרכי תפעול, נוזלים שמקורם בדליפות מבאר מי רכז התפלה, 

מייל ימי מהחוף,  12פסולת מטבח אורגני )במרחק מעל או מציוד המותקן על ראש הבאר, 

מייל ימי יש לפנות ליבשה(, שפכים/קולחים סניטריים )"מים שחורים"(,  12-במרחק קטן מ

 מי שטיפות של "מים אפורים", תשטיפים ממתקן הפרדת שמנים, מי שיפוליים )אם יש(.

 המידע להלן יינתן עבור כל מקור הזרמה לים. 

נתונים פיסיים של יחידות האגירה, נתונים יש לתאר את תהליכי הטיפול אם קיימים לרבות  3.5.1.2

הנדסיים ותפעוליים לכל מתקן טיפול )שטח המתקן, נפח כל יחידה, ספיקות, זמן שהייה 

 וכו'(; אמצעי הניטור והבקרה לכל תהליך/טיפול; יש לצרף תרשים סכמתי לכל מתקן טיפול.

ף, תפקידו ואופן יש לפרט את רשימת התוספים בכל תהליך ייצור וטיפול, כמות כל תוס 3.5.1.3

( לכל תוסף, בדגש על מידע אקולוגי לסביבה הימית MSDSהוספתו; יש לצרף דפי מידע )

 3.5.5.3.5והשפעות אפשריות על גידול דגים ועל דגי בר. ראו גם התייחסות בסעיף 

 להלן.)תוספים( 

מועדי הזרמה: יש לתאר את מועדי ההזרמה לרבות האם ההזרמה רציפה או לסירוגין,  3.5.1.4

או התהליכים הקובעים את \קבועה או משתנה )שעתית/יממתית/אחר( ומהם התנאים ו

 או המועדים להזרמה. \הכמות ו

אופן ההזרמה: יש לתאר את אופן ההזרמה לים של כל מקור והאם ההזרמה מתבצעת   3.5.1.5

באופן נפרד/מוצא נפרד או יחד עם זרמים נוספים. בתיאור המוצא, יש לפרט את 

המאפיינים הפיזיים של המוצא/צינור המוצא וכן את עומק המוצא ביחס לפני המים/קרקעית 

 הים.
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שעתי מירבי, יומי  מקור, להציג את המידע על פיכמויות: יש לפרט את הכמות של כל  3.5.1.6

מירבי, חודשי מירבי וסה"כ הכמות במהלך הקידוח. יש לפרט את אופן הבקרה על 

לפרט(. בכל מקרה -אחר\מדי מים\הספיקות המוזרמות לים )מדי ספיקה רציפים\הכמויות

שמירת נתוני שאין מדי ספיקה, יש לבדוק ולהציג מה נדרש כדי להתקין מדי ספיקה, כולל 

 ההזרמה באוגר נתונים. נתוני הכמויות יוצגו ביחידות של מ"ק.

בהתייחס להזרמות קולחים סניטריים )"מים שחורים"( ומי מקלחות/שטיפות )"מים  3.5.1.7

 אפורים"( יש להציג את הכמות לפי מ"ק/יממה/אדם, לכל מקור בנפרד.

ל בסיס נתונים ממתקנים איכות: יש לתאר את ההרכב של כל מקור. יש להציג את המידע ע 3.5.1.8

דומים, לרבות ביצוע בדיקות מעבדתיות. המידע יכלול נתוני ריכוז מזהמים, וסה"כ עומס 

 לכל מקור הזרמה, את מקור המידע להרכבו. מזהמים המוזרם לים )טון(. יש לציין

יש לפרט באם קיימות חלופות יבשתיות עבור כל מקור הזרמה. במקרה ולא יש לנמק   3.5.1.9

 ופן בדיקת הנושא. ולפרט את א

 Cuttings)קידוח )מטחן  3.5.2

או המוזרם לים \ו כמויות: יש לפרט את כמות מטחן הקידוח )טון( ונפחו )מ"ק( שיווצר 3.5.2.1

)כתלות בסוג בוץ הקידוח( כדלהלן: בכל אחד ממקטעי הקידוח לפי קוטר הקידוח; בשלב 

בו הקדיחה מתבצעת ללא מחזור ומטחן הקידוח מוטל סביב ראש הבאר ישירות על 

קרקעית הים; בשלב הקדיחה המתבצע עם מחזור בו מטחן הקידוח מועלה אל האסדה 

 המטחן המוזרמת לים.  עם בוץ הקידוח; סה"כ כמות

 יש לתאר את אופן הטיפול והסילוק של מטחן הקידוח.  –טיפול וסילוק מטחן הקידוח  3.5.2.2

מטחן ובוץ  הצפויה שלהערמות הבמקרה ויעד הסילוק של המטחן הוא בים, יש לתאר את  3.5.2.3

הקידוח על קרקעית הים ולהעריך את הרדיוס והשטח המושפע מתהליך זה. כמו כן, יש 

לאיכות מטחן הקידוח טרם הזרמה לים וכן לתאר  דרישות הסף והקריטריוניםלהציג את 

ופן הדיגום, תדירות, שיטת את אופן הניטור והבקרה לעמידה באותם קריטריונים, לרבות א

. במקרה ויעד הסילוק של המטחן הוא ביבשה, יש לתאר את אופן איסוף המטחן, הבדיקה

 אופן הובלתו וסילוקו ביבשה.

 ( cement/drilling fluids/mudח ועודפי מלט )בוץ הקידו 3.5.3

כמויות בוץ הקידוח: יש לפרט את סה"כ כמות בוץ הקידוח ונפחו )מ"ק וטון( לשלב בו  3.5.3.1

הקדיחה מתבצעת ללא מחזור ובוץ הקידוח מוטל צמוד לבור הקידוח על קרקעית הים 

הקידוח  ולשלב הקדיחה המתבצע עם מחזור בו בוץ הקידוח מועלה אל האסדה עם מטחן

 וכן את סה"כ כמות בוץ הקידוח המוזרמת לים.

יש להציג בטבלה את הרכב בוץ הקידוח לרבות: שם החומר, תפקיד כל חומר, כמות כל  3.5.3.2

חומר בכל מקטע קידוח וסה"כ כמות החומרים בכל מקטע קידוח, סה"כ כל חומר בכל 

יוצגו במ"ק, יחידת  תהליך הקידוח וסה"כ כמות כלל החומרים בכל תהליך הקידוח. הנתונים
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( ובטון. יש לציין באילו שלבים משלבי הקידוח מתבצעת הזרמה לים, מה SGמעבר )

המוזרמת בכל שלב וסה"כ. הנתונים יוצגו במ"ק ובטון )יש לצרף את הנתונים גם הכמות 

 בקובץ אקסל(.

ים יש לתאר את האופן שבו מוספים החומרים השונים למים ולנוזלי קידוח נוספים )היוצר 3.5.3.3

את בוץ הקידוח(. בהסתמך על האמור לעיל, יש להתייחס גם לכמויות המים/נוזלי קידוח 

אחרים המוספות במהלך הקדיחה, עקב איבודי מים/נוזלים/בוץ קידוח אל תוך שכבת 

 הסלע.

(, לרבות מידע אקולוגי לסביבה הימית MSDSיש להציג לכל מרכיב וחומר את דפי המידע ) 3.5.3.4

וגית, הצטברות ביולוגית( וכן ריכוז לכל מרכיב שעלול להיות מוזרם )רעילות, פריקות ביול

 לים.

כימיקלים/תוספים: יש להציג בטבלה באופן מרוכז את נתוני הכימיקלים על פי מקור  3.5.3.5

השימוש )בוץ קידוח, צמנט וכיוצ"ב(, בהתבסס על דפי המידע, לרבות: שם הכימיקל, מס' 

CASרשום כל חומר והרכבו והאחוז בתערובת(, , הרכב הכימיקל )למקרה תערובת, יש ל

(, פריקות ביולוגית Toxicityמידע אקולוגי לרבות תוצאות מבחני רעילות )

(Biodegradability( הצטברות ,)Bioaccumulation וכן דרגת השפעתו/רעילותו על )

הסביבה הימית. בכל מקרה שאין לגביו מידע, יש לרשום "אין מידע"; כמו כן יש לרשום 

/ "השיטה הנורבגית" )ירוק, צהוב, אדום, שחור( )יש  OSPARת הסיכון הסביבתי לפי רמ

 לצרף את הנתונים גם בקובץ אקסל(.

יש לתאר את אופן ותדירות הבדיקות השונות אשר נערכות בבוץ הקידוח ולרבות לחומרים  3.5.3.6

 אשר מוזרמים למערך הכנת בוץ הקידוח ואת התקנים על פיהם יבוצעו הבדיקות. 

: יש לתאר את הבדיקות המתבצעות לבדיקת רעילות ביולוגית יקת רעילות ביולוגיתבד 3.5.3.7

בבוץ הקידוח/בעודפים ממתקן הטיפול המוזרמים לים וכן להציג היכן מתבצעות בדיקות 

מידת התאמת מבחני הרעילות הקיימים לתנאים  אלו ומקור הנתונים; יש לבחון ולהציג את

ם התיכון. יש לצרף חוות דעת מומחה למידת התאמת בים העמוק של האגן המזרחי של הי

את יש לתאם  המבחנים והמלצותיו לביצוע בדיקות תואמות לתנאי הים העמוק באזורנו.

 .עם המשרד להגנת הסביבההבדיקות 

טיפול בבוץ קידוח: יש לתאר את שטחי ואופן התארגנות, את מתקן הטיפול בבוץ הקידוח,  3.5.3.8

ממנו, בדיקת הרכבו ופירוט התוספים המתוכננים למתקן אופן הפרדת מטחן הקידוח 

הטיפול, לרבות רשימת התוספים, תפקיד כל חומר, אופן השמתו וכמותו. יש להתייחס 

 לאיבודי בוץ הקידוח, להעריך את אחוז האיבוד, כמותו )טון( ונפחו )מ"ק(.

יפול והחזרה של יש לצרף תרשימים, כולל ציון נתונים פיסיים של יחידות הייצור/תהליך/ט 3.5.3.9

 בוץ הקידוח, לרבות שטחי עבודה, נפח מתקני טיפול, זמני שהיה וכיוצ"ב.

יש לתאר את שלבי הקדיחה בהם יש שימוש בצמנט ואת התהליכים שבגינם עודפי צמנט   3.5.3.10

 מוזרמים לים.
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כמויות צמנט: יש לפרט את סה"כ כמות הצמנט בכל אחד משלבי הקידוח וסה"כ הכמות   3.5.3.11

 שבשימוש )טון(. יש להעריך ולהציג את כמויות הצמנט שיוזרמו לים.

 מידע על איכות ההזרמות לים 3.5.4

המידע על איכות ההזרמות לים יכלול נתונים על ההרכב הכימי כדלהלן. המידע יתבסס   3.5.4.1

מתקנים ותהליכים דומים מחמש השנים האחרונות, בכפוף לפירוט מקור על בדיקות מ

 המידע והצגתו.

המידע על הזרמות שמקורן בבוץ הקידוח יכלול את ההרכב הכימי של הנוזל, לרבות:  3.5.4.1.1

עם  GCMS(; סריקת חומרים אורגניים AA -; כספית בICPסריקה מורחבת למתכות )

 VOC's (Head  אחוזי סבירות, ריכוזים חצי כמותיים וסיכום; סריקה מפורטת של

space ;עם אחוזי סבירות, כולל ריכוזים חצי כמותיים וסיכום )BOD ;TOC ;TSS שמן ;

; )אם בשימוש/תוספים( ; עכירות; כלור חופשיPAH(; FTIR(; שמן כללי )FTIRמינרלי )

, חנקן  2NO–, ניטריט 3NO–רוני חנקן )ניטראט ; צוAOX ;DOX ,pHפנול; קרזול; 

; TDSסולפיד;  ;P–מחושב(; זרחה  –, חנקן כללי TKN, חנקן קלדל N-4NH-אמוניאקלי

 כלורידים; המידע יוצג כריכוז )מג"ל( וכעומס )משקל ליחידת זמן(. 

 ,Ag, As, Cd, Cuהמידע על הזרמות שמקורם במטחן הקידוח יכלול: תכולת המתכות  3.5.4.1.2

Cr, Hg, Ni, Pb, Zn( חומר אורגני ;TOC חומרים רדיואקטיביים ;)Ra-226, Ra-

228, TH-228, Pb-210. 

לציין את מקור הבריט )ארץ הייצור( ולצרף תוצאות בדיקות יש מידע על שימוש בבריט:  3.5.4.1.3

 0.1ברגישות של  AA)ב  Hgו  Cdתכולת  לתכולת מתכות בבריט )חומר הגלם( כלהלן:

 .Ag, As, Cu, Cr, Ni, Pb, Znמ"ג/ק"ג לפחות( וכן תכולת 

מידע על הזרמות ממתקן הטיפול בתשטיפים יכלול את ההרכב הכימי של הנוזל  3.5.4.1.4

 3.5.4.1.1המפורט בסעיף 

מידע על הזרמות ממתקן הטיפול בשפכים סניטריים יכלול הרכב הכימי של הנוזל,  3.5.4.1.5

(, שמן מינרלי FTIR; עכירות, כלור חופשי, שמנים ושומנים )BOD ;TOC ,TSSלרבות: 

(FTIR( צורוני חנקן; סולפיד; דטרגנטים ,)MBAS ,)pH מ"ל,  100, קולי צואתי ב

; המידע TDS(, ICPמ"ל, סריקה מורחבת של מתכות ) 100-אנטרוקוקים צואתיים ב

 משקל/חודש או משקל/שנה(.  –יוצג כריכוז )מג"ל( וכעומס )משקל ליחידת זמן 

יש לתאר את האמצעים ומבנה אסדת הקידוח לצרכי הפרדת הנגר העילי הנקי, במקרה של   3.5.4.2

 שיפוליים שמניים אשר מיועדים לטיפול לפני שחרור לים או פינוי יבשתי.גשם, ממי 

 הפקהאסדת  3.5.5

יש להציג את המידע לכל שלב  פקה.הה מתקןיש לפרט את כלל מקורות ההזרמה לים עבור  3.5.5.1

כולל הזרמות  ההרצה, לשלב סיום ההרצה וההפקה קדם ההרצה, בנפרד ולהתייחס לשלב

  .מהצנרת בתהליך בדיקתה
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עבור כל מקור את התהליכים היוצרים את ההזרמה. התיאור יכלול גם את תרשים  יש לתאר 

, תשטיפים מהמערכת (produced water) התהליך. בין הזרמים שיש להציג: מי ייצור

מי קירור, מי רכז התפלה, ממערכת חומרים מסוכנים וחומרים לא מסוכנים, הפתוחה, 

מייל ימי מהחוף(, שפכים/קולחים  12פסולת מטבח אורגני )כשהאסדה במרחק מעל 

 Billge/mechiner -, מי שיפוליים("מים אפורים"))"מים שחורים"(, מי שטיפות  סניטריים

areas מי נטל ;-Ballast waterנוזלים הידראוליים ,- Hydrotest water ;Firewater 

pressurization water (jockey water). 

ת ההרצה, משך זמן ההרצה, פרוט הקריטריונים מה כולל עבור שלב ההרצה: יש לפרט 

לסיום ההרצה ומעבר להכנות למבחני קבלה. יש לפרט את רשימת הכימיקלים ותפקידם 

בשלב ההרצה והאם הם מוחזרים לתהליך; יש לתאר את האיכות הכימית והאם השפכים 

לפרט האם עוברים במלואם או בחלקם טיפול, מה הוא הטיפול ומהו יעד ואופן הסילוק; יש 

ההרצה מתבצעת לכל באר בנפרד או לכל הבארות יחדיו; הצגת מידע על הכימיקלים תהיה 

 (.3.5.5.3.5בהתאם למפורט בהמשך )סעיף 

ואת  המתקןיש לפרט את הערכות  –במאגר/במי התצורה  S2Hלמקרה של המצאות גז  

 , לרבות שימוש בתוספים וההשפעה שתהייה לכך על איכות מי היצור. והפעולות הנדרשות ב

ראה גם הנחיות ספציפיות  –צור י. בנוגע למי יהמידע להלן יינתן עבור כל מקור הזרמה לים 3.5.5.2

 להלן. 3.5.5.3בסעיף 

יש לתאר את תהליכי הטיפול לרבות נתונים פיסיים של יחידות האגירה, נתונים  3.5.5.2.1

הנדסיים ותפעוליים לכל מתקן טיפול )שטח המתקן, נפח כל יחידה, ספיקות, זמן שהייה 

צרף תרשים סכמטי לכל מתקן יש לוכו'(; אמצעי הניטור והבקרה לכל תהליך/טיפול; 

 טיפול. 

 Internationalריים, יש לצרף לבקשה מסמך עבור מתקן טיפול בשפכים הסניט 3.5.5.2.2

Sewage Pollution Prevention Certificate ISPPC  ,ואישור תקף למתקן הטיפול

 .MARPOL ANNEX 4לפי אמנת 

יש לפרט את רשימת התוספים בכל תהליך ייצור וטיפול, כמות כל  -כימיקלים/תוספים  3.5.5.2.3

( לכל תוסף, בדגש על מידע MSDSתוסף, תפקידו ואופן הוספתו; יש לצרף דפי מידע )

אקולוגי לסביבה הימית והשפעות אפשריות על גידול דגים ועל דגי בר. ראו גם 

 להלן. 3.5.5.3.5התייחסות בסעיף 

יש לתאר את מועדי ההזרמה לים של כל מקור, להבהיר האם ההזרמה  -מועדי הזרמה  3.5.5.2.4

רציפה או נעשית לסירוגין, קבועה או משתנה )שעתית/יממתית/אחר( ומהם התנאים 

 ם להזרמה. או המועדי\או התהליכים הקובעים את הכמות ו\ו

יש לתאר את אופן ההזרמה לים של כל מקור והאם ההזרמה מתבצעת  -אופן ההזרמה  3.5.5.2.5

באופן נפרד/מוצא נפרד או יחד עם זרמים נוספים. יש לפרט את המאפיינים הפיזיים 

  של המוצא/צינור המוצא וכן את עומק המוצא ביחס לפני המים/קרקעית הים.
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קור, ולהציג את המידע בחתך שעתי מירבי, יומי יש לפרט את הכמות של כל מ -כמויות  3.5.5.2.6

 מירבי, חודשי מירבי וסה"כ הכמות השנתית )על בסיס שנה קלנדרית(. 

הספיקות המוזרמות לים )מדי ספיקה \יש לפרט את אופן הבקרה על הכמויות 3.5.5.2.7

 לפרט(. נתוני הכמויות יוצגו ביחידות של מ"ק.-אחר\מדי מים\רציפים

ניטריים )"מים שחורים"( ומי מקלחות/שטיפות )"מים בהתייחס להזרמות קולחים ס 3.5.5.2.8

 אפורים"( יש להציג גם את הכמות לפי מ"ק/יממה/אדם, לכל מקור בנפרד.

יש לתאר את ההרכב של כל מקור. המידע יכלול נתוני ריכוז מזהמים, וסה"כ  -איכויות  3.5.5.2.9

להלן )איכויות(. יש  3.5.5.4עומס מזהמים המוזרם לים )טון(, לרבות המפורט בסעיף 

לכל מקור הזרמה, את מקור המידע להרכבו. המידע יתבסס בין היתר על בדיקות  לציין

ממתקנים ותהליכים דומים מחמש השנים האחרונות לרבות תוצאות בדיקות 

 מעבדתיות, בכפוף לפירוט מקור המידע.

יש לפרט באם קיימות חלופות יבשתיות עבור כל מקור הזרמה. במקרה ולא יש לנמק  3.5.5.2.10

שגיאה! 3.5.5.3 סעיף - צורייולפרט את אופן בדיקת הנושא )ראו התייחסות בנפרד למי 

 להלן(.  מקור ההפניה לא נמצא.

 (Produced Waterצור )ימי י 3.5.5.3

לים, בציון ספיקה שעתית  הזרמהואופן הצור יהיצור: יש לפרט את כמות מי יכמות מי י 3.5.5.3.1

 מירבית, יומית מירבית וסה"כ שנתית. 

כולל התוספים לרבות: שם החומר, תפקיד כל  צורייש להציג בטבלה את הרכב מי הי 3.5.5.3.2

חומר, כמות כל חומר. הנתונים יוצגו במ"ק ובטון. יש להציג את הנתונים גם בטבלת 

 .אקסל

 .היצוריש לתאר את האופן שבו מוספים כימיקלים למי  3.5.5.3.3

(, לרבות מידע אקולוגי לסביבה הימית MSDSיש להציג לכל תוסף את דפי המידע ) 3.5.5.3.4

יולוגית, הצטברות ביולוגית( וכן ריכוז לכל מרכיב שעלול להיות )רעילות, פריקות ב

 מוזרם לים.

כימיקלים/תוספים: יש להציג בטבלה באופן מרוכז את נתוני הכימיקלים, בהתבסס על  3.5.5.3.5

, מטרת השימוש, הרכב הכימיקל )למקרה CASלרבות: שם הכימיקל, מס'  דפי המידע,

בתערובת(, מידע אקולוגי לרבות תוצאות תערובת, יש לרשום כל חומר והרכבו והאחוז 

(, הצטברות Biodegradability(, פריקות ביולוגית )Toxicityמבחני רעילות )

(Bioaccumulation וכן דרגת השפעתו/רעילותו על הסביבה הימית. בכל מקרה שאין )

 OSPARלגביו מידע, יש לרשום "אין מידע"; כן יש לרשום רמת הסיכון הסביבתי לפי 

שיטה הנורבגית )ירוק, צהוב, אדום, שחור( או כל שיטה אחרת שתאושר מראש או ב

 .אקסלקובץ גם בולצרפם ובכתב. יש להציג את הנתונים 

לא יאושר שימוש בתוסף שדפי המידע לא יכללו מידע אקולוגי לרעילות ביולוגית,  

 פריקות ביולוגית והצטברות ביולוגית.
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צור יבמי הי במתקן ההפקהיש לתאר את אופן ותדירות הבדיקות השונות אשר נערכות  3.5.5.3.6

 ובמי התשטיפים ואת התקנים על פיהם יבוצעו הבדיקות. 

בדיקת רעילות ביולוגית: יש לתאר את הבדיקות המתבצעות לבדיקת רעילות ביולוגית  3.5.5.3.7

ימים לתנאים בים צור; יש לבחון ולהציג את מידת התאמת מבחני הרעילות הקייבמי הי

העמוק של האגן המזרחי של הים התיכון. יש לצרף חוות דעת מומחה למידת התאמת 

 המבחנים והמלצותיו לביצוע בדיקות תואמות לתנאי הים העמוק באזורנו. 

צור: יש לתאר במלל ולצרף תרשימי זרימה ותרשימי בלוקים לאופן יטיפול במי הי 3.5.5.3.8

יש לפרט האם נבחנה  יקלים וסימונם בתרשימים.הטיפול במי היצור, לרבות הוספת כימ

. יש להתייחס (reinjection)חלופה לסילוק יבשתי ולהחדרתם של מי הייצור למאגר 

 ט התנאים הנדרשים לכך ולוח הזמנים ליישום.ולישימותה באתר, לרבות פיר

 :הזרמה איכויות 3.5.5.4

לים יכלול מידע על הרכב הכימי כלהלן. המידע יתבסס על בדיקות  המידע על איכות ההזרמות

 ממתקנים ותהליכים דומים מחמש השנים האחרונות, בכפוף לפירוט מקור המידע.

יצור, יכלול הרכב כימי של המים, כתלות בנתוני מקור יהמידע על הזרמות שמקורם במי  3.5.5.4.1

; כספית ב ICPלמתכות ))הפקת גז/מאגר( וכתלות בתוספים, לרבות: סריקה מורחבת 

AA סריקת חומרים אורגניים ;)GCMS  ;עם אחוזי סבירות, ריכוזים חצי כמותיים וסיכום

( עם אחוזי סבירות, כולל ריכוזים חצי Head space) VOC'sסריקה מפורטת של 

 ; עכירות; כלור חופשיPAH( ; FTIR; שמן מינרלי )BOD ;TOC ;TSSכמותיים וסיכום; 

, ניטריט N-; צורוני חנקן )ניטרט AOX ;DOX ,pH; פנול; קרזול; פים()אם בשימוש/תוס

–Nחנקן אמוניאקלי ,-N חנקן קלדל ,TKN חנקן כללי(; זרחה ,–P;  ;סולפידTDS ;

-Ra-226, Ra-228, THכלורידים; סריקה מורחבת של מתכות, חומרים רדיואקטיביים 

228, Pb-210(.ליחידת זמן . המידע יוצג כריכוז )מג"ל( וכעומס )משקל 

 .יש לתאר אמצעים נוספים שיינקטו במידה ויהיו חריגות באיכות ההזרמה לים 

המפורט יכלול ההרכב הכימי של הנוזל המידע על הזרמות ממתקן הטיפול בתשטיפים,  3.5.5.4.2

 3.5.5.4.1בסעיף 

יכלול הרכב הכימי ובמים אפורים המידע על הזרמות ממתקן הטיפול בשפכים סניטריים  3.5.5.4.3

 3.5.4.1.5המפורט בסעיף  של הנוזל, לרבות

 מידע על איכות מי שיפוליים, מי נטל, נוזלים הידרוסטטיים.  3.5.5.4.4

לצרכי הפרדת הנגר העילי הנקי, במקרה של  מתקן ההפקהיש לתאר את האמצעים ומבנה  3.5.5.5

  שמניים אשר מיועדים לטיפול לפני שחרור לים או לפינוי יבשתי. גשם, ממי שיפוליים

 

 סמייםיהערכת סיכונים גיאולוגיים וסי 3.6

, /שירותימיות, צנרת הולכה/אספקה, צנרת הולכת כימיכלים-תשתיות הפקה תתיש להעריך את הסיכון ל
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כפי וצונאמי כתוצאה מחשיפתם לאורך כל תקופת הפעילות לתופעות הגיאולוגיות מערכות פיקוד ובקרה, 

כמו כן יש לבצע סקר אתר ספציפי לפיתוח פרמטרים  .1.5.41.5 1.4.1-ו 1.4.11.4שתוארו בסעיפים 

( תוך עמידה 413של תקן  5)נספח ה' לתיקון  21, פרק ASCE-7-05סיסמיים אשר יבוצע על פי ההנחיות 

 בדרישות הבאות: 

על מנת לקבוע את רמת העומס הסיסמי על סלע התשתית כתוצאה מרעידת  ניתוח סיסמוטקטוני 3.6.1

 התכן. רעידות התכן )זמני חזרה או מרווחי הישנות( ניתנות בקודים הרלוונטיים לבניית פלטפורמות

  ימיות. וצנרת

מקדמי ההגברה, ספקטרום תגובה ודרגת הרגישות להתנזלות יחושבו על בסיס תכונות גיאוטכניות  3.6.2

 במהלך חקירת הקרקע.שימדדו 

 חקירת שתית לצורך הגדרת איזורי הבקשה בהם קיים פוטנציאל להתנזלות. 3.6.3

 

 פסולת 3.7

יש לתאר את כמות הפסולת הצפויה להיווצר לרבות, פסולת מטבח, פסולת יבשה, פסולת אחרת הנוצרת 

וההפקה למעט פסולת  , מבחני הקבלהפיתוח השדהמבחני ההפקה, כתוצאה מתהליך הקדיחה, 

 לעיל. 3.5 שפורטה בסעיף מקורות הזרמה לים כאמור בסעיף

 

 ופירוק התשתיות הנטיש 3.8

וסדר ביצוען מקידוחים בודדים ובשדה כולו,  הפסקת ההפקה,תאר את פירוט הפעולות הנדרשות לעת יש ל

 . , פירוק התשתיתנטישה זמניתאו קבועה לרבות נטישה 

 קידוחי הפקה 3.8.1

(, שכבות המטרה, ושכבות Wellheadיש לתאר את אמצעי הסגירה על ראש הקידוח )  3.8.1.1

 מוליכות נוספות, נטישה והחזרת המצב לקדמותו. 

המפלסים הסופיים ביחס למפלס הטבעי תאר את מצב קרקעית הים אחרי נטישה כולל   3.8.1.2

 בסביבה.

יש לפרט את רשימת הכימיקלים שמתוכננים לשימוש בסגירת הקידוח וכן לכלול אותם   3.8.1.3

 בצרוף דפי מידע.  3.4בטבלת הכימיקלים שבסעיף 

יש לצרף תרשים סכמתי של חתך הקידוח לפני סגירת הקידוח ואחר הסגירה )זמנית/   3.8.1.4

  קבועה(.

 יש לתאר את ההשפעות הסביבתיות האפשריות מתהליך סגירת הקידוח.  3.8.1.5

 :צנרת הולכה/אספקה ,תת מימיתתשתית הפקה , ועוגניו פקהההמתקן  3.8.2

, תשתיות הפקה תת מימיות, ועוגניו פקהההמתקן , הפירוק שלהציג את עקרונות תכנית יש ל

 .ואת מועד הגשת התכנית המפורטת ותשתיות אחרות רלוונטיות צנרת הולכה/אספקה
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הערכת ההשפעות הסביבתיות הצפויות להתפתח עקב ביצוע  -פרק ד'  .4
 למניעתן/מיזעורןואמצעים הבקשה 

 

לרבות, על מינים בפרק זה יוצגו באופן גרפי ומילולי הנושאים השונים שבהם חזויה השפעה סביבתית 

. 1.2.2וזאת בהתאם לאמור בסעיף  בתחומי הבקשה וסביבתה הקרובה והרחוקהניידים או נייחים 

ויתייחס לכלל הפעולות והשפעות  התיאור של ההשפעות הסביבתיות ומקורותיהם יהיה איכותי וכמותי

 בתהליך לוהנלוות תשתיות בו בשדהלהתרחש  הצפויות ההשפעותמגוון את . יש לפרט שפורטו בפרק ג'

)בתפעול שוטף ובעת תקלה( ההפקה (, ההרצה, Commissioningמבחני קבלה )ההקמה,  הקדיחה,

בכל נושא יש להסביר האם יש צורך למנוע . ולעת הפסקת ההפקה, נטישת הקידוחים ופירוק התשתיות

או להפחית את ההשפעות הסביבתיות השליליות, ובאילו אמצעים יש לנקוט כדי למנעם או להפחיתם, 

 ונמצאו.למקרה 

ובמהלך הכנת הבקשה מתגלים השפעות או ממצאים נוספים שאינם נזכרים במסמך זה, יש  למקרה

 להתייחס אליהם ולהציע אמצעים לצמצום השפעתם במסמך.

 

 הסביבה הימיתהערכת השפעות פוטנציאליות על  4.1

 הפקה  קידוחי 4.1.1

יש להעריך את טווח ההשפעה המרבי של אסדת הקידוח, לרבות עוגני האסדה, על מי  4.1.1.1

בסיס המידע ואופן ביצוע גורם ההשפעה, את לפי העניין ולפרט את  הים והחוף הים, קרקעי

 ההערכה. 

 ובוץ הקידוח הוא בים, יש להעריך את מידת ההשפעה במקרה ויעד הסילוק של המטחן 4.1.1.2

 3.2.3על הסביבה בהתאם להערכת הרדיוס והשטח המושפע מתהליך כמפורט בסעיף 

 ולפרט את הבדיקות, הפעולות ותדירותן כדי למזער פגיעה בסביבה הימית.

ימות ומוצעות ואתרי י, שמורות טבע ק1.7במקרה של קרבה לערכי טבע שזוהו על פי סעיף  4.1.1.3

דרכי הפעולה לפינוי המטחן  . יש לבחון ולהציג את1.9תרבות ומורשת כמפורט בסעיף 

  ובוץ הקידוח לאתר ימי חלופי ו/או לאתר יבשתי.

יש לבחון ולהציג את האפשרות לצמצום ומזעור הטלת מטחן ובוץ הקידוח ישירות על  4.1.1.4

קרקעית הים במהלך קדיחת מקטע הקידוח לפני התקנת הצינור המוליך, כגון שימוש 

 .RMRבמערכת 

אזור בהקידוח מטחן הדמיה )ביצוע מודל פיזור מזהמים הידרודינמי ספרתי תלת מימדי( ל 4.1.1.5

כמות בוץ סוג ויישקל כל מקרה לגופו על פי נתוני הסביבה ומיקום יחסי לחוף,  - הפיזור

ומשך זמן הקידוח או ההזרמה  , קרבה לאזורים רגישים או ייחודיים, יעד הסילוקומטחן

שר מראש ובכתב. במידה ותידרש הדמיה יש לאשר מראש את לים. הנושא יתואם ויאו

המודל אשר יוצג במסמך מקדים אשר יכלול תיאור סוג המודל, מאפייני כיול, תנאי התחלה, 
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תנאי שפה, שריג המודל ופרמטרים נוספים הנדרשים להפעלת המודל. לאחר אישור תנאי 

בתנאי  בחינה הדרודינמית,וכיול המודל, ייקבעו התרחישים למידול פיזור המזהמים מ

 אקלים שונים.

יש לפרט את השיקולים והקריטריונים, לרבות הגורמים הסביבתיים שנלקחו בחשבון  4.1.1.6

לקביעת אופן ההזרמה של כל מקור הזרמה לים )איחוד זרמים/עומק המוצא(, על מנת 

 להבטיח פיזור מיטבי בים. למקרה הצורך, יידרש מודל הדמיה.

  מבחני הפקה 4.1.2

את כל האמצעים אשר יבטיחו שבשום מקרה לא ייווצר קשר כלשהוא )למעבר  יש לתאר 4.1.2.1

נוזלים או גזים( מהאזור בו מתבצע מבחן ההפקה לשכבות נושאות מים ואת התפשטות 

 הקרקע אל הסביבה הימית.-מרכיבי הדלק )נוזליים וגזים( בתת

פקה על מי יש להעריך את טווח ההשפעה המרבי של נוזלי הקידוח בעת ביצוע מבחן ה 4.1.2.2

 הים באזור הבקשה. 

 תשתית הפקה תת ימית וצנרת הולכה/אספקה  4.1.3

על החי על הקרקעית. יפורטו  ועבודות להנחתה יש לבצע הערכה של השפעת הצנרת 4.1.3.1

ההשפעות על פי מאפייני הקרקעית בקטעים השונים. יש להציג את עקרונות הפעולה 

אין לתכנן  ותהליך העבודה במקרים בהם קיים צורך להסיט את הצנרת מאזורים רגישים.

מטרים לבתי גידול רגישים. במקרה של עבודות חפירה יש  150-הנחת צנרת קרוב מ

 ק"מ. 1חום השפעה של להתייחס לת

יוצגו חישובים לגבי יציבות הצנרת בקטעים שונים וביחס לתנאי סערה קיצוניים. ערכי  4.1.3.2

 . ובכתבהסערה שיבדקו יתואמו מראש 

, פיקוד ליםקכימי, הולכת ת ההולכה/אספקהיוצגו אמצעים וחלופות למניעת נזק לצינור 4.1.3.3

הטלת ו אירוע גיאולוגי אחר, א , גלישת קרקע,רעידת אדמהמכלל גורמי הסיכון )ובקרה 

וכדומה(, כגון מעטפת חציית תשתיות קיימות דיג מכמורתנים, עוגנים באזור נתיבי השיט, 

( Rock Dumping)כיסוי בסלעים )הערה: בטון חיצונית, מזרוני בטון, כיסוי בסלעים וכיו"ב 

 .(טעון היתר הטלת פסולת לים על פי חוק

  ועוגניומתקן הפקה  4.1.4

העריך בסיס המידע ואופן ביצוע ההערכה בהתאם לסוג ההשפעה ומקורה, ולפרט את יש ל 4.1.4.1

ועל המערכת , על מי הים, קרקעיתו ועוגניו מתקן ההפקהאת טווח ההשפעה המרבי של 

 . האקולוגית המקומית

על הסביבה  הוא בים, יש להעריך את מידת ההשפעה במקרה ויעד הסילוק של מי היצור 4.1.4.2

והשטח המושפע מהתהליך. יש לפרט את הבדיקות, הפעולות בהתאם להערכת הרדיוס 
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יש להעריך את ההשפעה הרב שנתית  ותדירותן כדי למזער פגיעה בסביבה הימית.

 .יש לתאם את המודל המתאים ונחיצותו מראש ובכתב, DREAM המצטברת על ידי מודל

, שמורות טבע קיימות ומוצעות, אתרי 1.7במקרה של קרבה לערכי טבע שזוהו על פי סעיף  4.1.4.3

יש לבחון ולהציג את דרכי הפעולה למזעור ההשפעה  1.9תרבות ומורשת כמפורט בסעיף 

  כולל חלופת אי הזרמה.

ועבור  למי יצור ביצוע הדמיה באמצעות מודל פיזור מזהמים הידרודינמי ספרתי תלת מימדי 4.1.4.4

יישקל כל מקרה לגופו על פי נתוני  -זרמים נבחרים )להזרמה לים(, ככל שייקבע צורך 

הסביבה ומיקום יחסי לחוף, הרכב וכמות מי התצורה ויעד הסילוק. הנושא יתואם ויאושר 

מראש ובכתב. במידה ותידרש הדמיה יש לאשר מראש את המודל אשר יוצג במסמך 

דל מקדים אשר יכלול תיאור סוג המודל, מאפייני כיול, תנאי התחלה, תנאי שפה, שריג המו

ופרמטרים נוספים הנדרשים להפעלת המודל. לאחר אישור תנאי וכיול המודל, ייקבעו 

 התרחישים למידול פיזור המזהמים מבחינה הידרודינמית, בתנאי אקלים שונים.

בזמן דלקים ותוצרים האמצעים שיינקטו למניעת שפך את שיטות החיבור ויש לפרט את  4.1.4.5

 .לצורכי פריקה וטעינה למיכליות חיבור

 

 קיצון על פי תרחיש בשמןהום ים יז השפעות סביבתיות של תקרית 4.2

ממקום דליפתו, לרבות שדה הזרמים ותנועת כתם השמן השינוי בג בפירוט ובשלבים את יהציש ל 4.2.1

מזרח הים התיכון, לאורך חופי צנרת ההולכה/אספקה ותשתית הפקה תת מימית מתקן ההפקה, 

. התיאור יסתמך בצפון ומערבה עד לחופי דרום קפריסין מרצועת עזה בדרום ועד חופי דרום לבנון

ממדי, שהוזן בנתוני רוחות ומאפיינים -בין היתר על תוצאות הפעלת מודל הידרודינמי תלת

המודל ההידרודינמי חייב לייצג במדויק את שדה הזרמים בהתאם  הידרודינמיים אחרים הנדרשים.

 .רקעיתלתוואי הק

ממצאי המודל ההידרודינמי לחדור לחלק הרדוד של מדף היבשת  פי-כתם השמן עתיד עלבהנחה ש 4.2.2

, יש לתאר באמצעות מודל הידרודינמי המתאים להדמיית לחופי דרום קפריסיןאו  מול חופי ישראל

התהליכים ההידרודינמיים בסביבה החופית, את משטר הזרמים באזור זה המושפע בעיקר 

בסביבה  השמןזרמים אלה על פיזור כתם מרוחות מקומיות וגלים, ולנתח את ההשפעה של 

 החופית.

 Worst Case) קיצון יתרחישבהרצת המודל ובכל החישובים הנובעים ממנו, יש לקחת בחשבון  4.2.3

Scenario)  מתקןהזרמה רצופה לסביבה הימית, בספיקה יומית מרבית על פי נתוני ה מיי 30של, 

סוג השמן במודל יהיה  .אם ישנםהאחסנה,של מתקני  סון המירבי האפשריחוכן על פי נפח האי

  השמן העמיד ביותר אשר צפוי במאגר.

 מארבעת מצבי הים השכיחים בחופי ישראל:  כל אחד (יום 30למשך )ץ יהריש ל 4.2.4

 08.01.2011 - 9.12.2010סערת גלים קיצונית בחורף:  4.2.4.1
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 14.02.2008 - 26.01.2008סערת גלים חורפית:  4.2.4.2

 16.08.2008 - 17.07.2008( בקיץ: Swellגלי גיבוע ) 4.2.4.3

 25.10.2007 - 25.09.2007מזרחית חזקה )אביב וסתיו(: -רוח צפון 4.2.4.4

הערכות לכמות השמן הכללית במהלך להציג לכלל הנתונים ובהתייחס ר באופן מפורט וברור יהסביש ל 4.2.5

, בהתבסס על כמות השמן היומית המירבית המוצגת במסמך יום 30תרחיש זרימה ללא שליטה של 

ולל נוסחאות וחישובים. יש להבהיר את הקשיים האובייקטיבים בהערכת הכמויות הצפויות ואת כ זה,

תחומי אי הדיוק האפשריים. יש להתייחס לרלוונטיות של שיטת המידול שבוצעה ולהרחיב בהסבר 

היחס שבין התוצאות של המודל לבין הערכת הצפוי בפועל על בסיס הידע והניסיון העולמי מתקריות 

ר את אופן התפשטות השמן על פני המים כולל עוביו ושטחו הצפוי וכן את יהסביש לם שמן בעבר. זיהו

 .המשמעויות הסביבתיות של העובי והתפשטות השפך

, מאסדת ההפקה, פי ממצאי המודל את תוצאות פיזור כתם השמן מבאר הקידוח-על נתחיש ל 4.2.6

וממספר נקודות לאורך התשתיות ספינות התחזוקה והאחזקה, מהמיכליות המפנות את הקונדנסט, 

המשמעויות הסביבתיות הנגזרות מתוצאות  שלרט מפוהסבר לתת והרלוונטיות )ייקבע בכתב ומראש( 

בכל אחד משלבי העבודות יש לתרחש תאונה ימית הכוללת אובדן כל נפח השמן של כלי השייט המודל. 

התייחס לסביבה הימית בכלל ולאזור החוף יש לנחת צנרת וכו'(. הגדול באותו מערך עבודה )קידוח, ה

 מתקריתהסבר את ההשלכות הסביבתיות והאחרות העלולות לנבוע לפרט ויש לואתריו השונים בפרט. 

זיהום ים משמן בתרחישים השונים כלפי הסביבות השונות. לרבות תיאור אזורים רגישים שעלולים 

המפה נגישה באינטרנט  על פי מפת רגישות חופי הים לזיהום ים בשמן) להיות מושפעים בתקרית זיהום

 התייחס למשמעויות השונות לרבות:יש ל (.GISוניתן לקבל עותק מאגף ים וחופים כשכבת 

 .בכלל ועל המינים השונים בפרט השפעה על האקוסיסטמה 4.2.6.1

השפעה על השימושים השונים לרבות הערכת האמצעים הנדרשים לתיקון הנזק והחזרת המצב  4.2.6.2

לקדמותו, הערכת אורך הזמן שבו השימושים עלולים להיפגע וכן הערכה כללית של עלויות החזרת 

 כל על פי פרסומים גלויים מהניסיון הבין לאומי. המצב לקדמותו, ה

נה בין מים עמוקים ואזור סביבת הים הפתוח כולל הבח התייחס לסביבות שונות כדלקמן:יש ל 4.2.6.3

ות, מרינעשיר בביוטה,  חוף סלעי ו/או חולי, חוף המשמש לרחצה ונופשקרקעית הים, המשברים, 

 מתקני התפלה, קירור ומסוף פחם של תחנת כוחמתקן יניקת מי מעגנות מקשרים ימיים ונמלים, 

 חוות כלובי דגים.ו

ג את מודל פיזור השמן )שם המודל, שם היצרן ואת נתוני הכיול המייצגים( את נתוני הקלט יהציש ל 4.2.7

וזאת לאישור מוקדם של המשרד להגנת הסביבה )אגף ים וחופים( לפני הרצה. לצורך אישור שלב  שלו

מתאר בפירוט את תנאי הגבול ותנאי ההתחלה של המודל וכן המשתנים הכיול, יש להציג מסמך ה

להלן הפרטים, המשתנים והתנאים הנדרשים . והקבועים השונים שנבחרו לצורך הפעלת המודל

 לאישור:

 כללי  4.2.7.1

 שם המודל. 4.2.7.1.1
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 תיאור קצר של המודל. 4.2.7.1.2

 הנמקת התאמת המודל המוצע להדמיית הפיזור )נפט( במזרח הים התיכון. 4.2.7.1.3

  מהעולם, לשימוש במודל המוצע להדמיית הפיזור.דוגמאות  4.2.7.1.4

 פיסיקליים-תנאים ומשתנים מטאו 4.2.7.2

 תנאי השפה של המודל )בגבולות ובפני השטח(. 4.2.7.2.1

 תנאי ההתחלה של המודל. 4.2.7.2.2

 רזולוציית המודל, אופקית ואנכית. 4.2.7.2.3

 הים, טמפ', מליחות וכו'.-מאפייני נתוני הכניסה למודל: רוחות, זרמים, מפלס 4.2.7.2.4

 בתימטריה. 4.2.7.2.5

 כימייםמשתנים  4.2.7.3

 סוג הנפט.  4.2.7.3.1

 כמות פליטת נפט ליחידת זמן. 4.2.7.3.2

 כיול ואימות המודל 4.2.7.4

 תיאור מתודולוגי והסבר על שיטת הכיול המוצעת.  4.2.7.4.1

 הצגת המשתנים שנדרשו לכיול לצורך השגת ביצועי המודל הנדרשים.  4.2.7.4.2

 הצגת ממצאי הכיול )באיורים, טבלאות והסבר מילולי(. 4.2.7.4.3

 וצעת.תיאור מתודולוגי והסבר על שיטת האימות המ 4.2.7.4.4

 הצגת ממצאי האימות )באיורים, טבלאות והסבר מילולי(. 4.2.7.4.5

 תרחישים לבחינה 4.2.7.5

 ניתוח המאפיינים ההידרודינמיים השכיחים והקיצוניים באזור באר הקידוח וסביבתה. 4.2.7.5.1

 

 אור 4.3

יש לצמצמם לצמצום מפגעי האור הצפויים. אמצעים יש לבחון את השפעת התאורה על סביבתה ולהציע 

וככל הניתן מבחינה  )גופי תאורה המכוונים מעל קו האופק(, יש לצמצם תאורה לכיוון הים זהירת רקיע

 בטיחותית יש להשתמש בתאורה חמה.

 

 רעש 4.4

בעת ; את השפעת הרעש במהלך כל שלבי הפיתוח השפעת הרעש הצפוי על בעלי חיים ך אתיהעריש ל

פרט מהם המינים ליש  ממתקן ההפקהו בהרצהמהתקנת צנרת ההולכה/אספקה, קדיחת קידוחי ההפקה, 

בין אם דגי בר או  המקומיים שעלולים להיפגע מרעשים אלה )בדגש על בעלי חיים פלאגיים כגון דגים

  , יונקים ימיים, צבי ים(, ואת האמצעים לצמצום הפגיעה.דגים המגודלים בכלובים

 וך לחוף. יש להתייחס גם להשפעת הרעש על תושבי החוף בזמן עבודות הנעשות בסמ
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 ערכי טבע ואקולוגיה  4.5

בתי הגידול כפי שתוארו במפת בתי  ולהעריך את ההשפעות האפשריות של ההפקה עלתאר יש ל

קידוחי ההפקה, השפעות פיזיות והשפעות מצטברות של לרבות  1.7הגידול )הביטטים( שבסעיף 

, ומתקן ימיות, צנרת הולכה/אספקה, צנרת הולכת כימיכלים, מערכות פיקוד ובקרה-תשתיות הפקה תת

ים והתבססות מינים פולשים וכן להיווצרות מצב  יש להתייחס בין היתר לנושא צמדת. ועיגוניוהפקה 

 (.Fish Aggregating Deviceשל "מתקן מושך דגה" )

 

 מורשת תרבות ואתרי  4.6

ייחשפו תוך כדי ביצוע  או על אתרים מוכרזים ועל אתרים שיתגלו בקשהן את השפעת ביצוע הובחיש ל

 .1.9כפי שתוארו בסעיף  בקשהה

 

 וירואיכות א 4.7

מכל מקור ובשלבי  .3.4 יש להציג טבלה מרוכזת של קצבי פליטת מזהמי האוויר אשר פורטו בסעיף 4.7.1

 ואחסוןקבועה  הפקה ,הרצהקידוחי ההפקה, מבחני ההפקה, מבחני הקבלה,  –הפעילות השונים 

 EMERGENCYוכן מתקלות בשלבים השונים )כולל בתהליך  חומרים נדיפים, מאחסון קונדנסט

SHUTDOWN ,) .ואופן חישובם/הערכתם 

( בסביבתה 3Oעל יצירת המזהם השניוני אוזון ) בקשההפעולות הנכללות ביש להעריך את השפעת  4.7.2

באמצעות מודל פוטוכימי. לצורך כך, יעביר היזם קצבי פליטה, מכל מקורות הפליטה של המזהמים 

וויר במשרד ( במתקן ההפקה ובאסדת הפחתת הלחץ, לאגף איכות אxVOC, NOיוצרי אוזון )

 להגנת הסביבה, אשר בידיו מודל מתאים.

על סביבת האסדה. יש  4.7.1השפעה של הפליטות המפורטות בפסקה יש להעריך את מידת ה 4.7.3

 NOx ,VOCמערך הסביבה למזהמים  10%להציג את טווח ההשפעה של המתקן, עד לרמה של 

 2013-התשע"גובנזנן עפי שנקבעו בתקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר( )הוראת שעה( )תיקון( 

אגף איכות ע"י  יאושר מראש ובכתב מזהמים אשר. החישוב ייעשה באמצעות מודל פיזור על עדכונן

 .וויר ושינוי אקלים במשרד להגנת הסביבהא

 יש לפרט את האמצעים והפעולות המתוכננים להפחתת הפליטות מכל המקורות שהוצגו בסעיף 4.7.4

 ( לעמידה בדרישות בינלאומיותBATויעילותם, בהתייחסות לטכנולוגיה המיטבית הזמינה ) 3.4

 TA-. עבור מתקנים/פעילויות, שעבורם קיימות דרישות ב2008-וכנדרש בחוק אוויר נקי התשס"ח

Luft 2002דרישות. יש לתאר את תחזוקתם השוטפת של המתקנים , יש להתייחס לעמידה ב

וניצולו במטרה לצמצם את פליטת המזהמים  האנרגיהצור יהאלה ולפרט את תהליכי ההתייעלות בי

http://www.energy.gov.il/
http://www.sviva.gov.il/


 - 33 - 

 

 תובתנו באינטרנט: כ
www.energy.gov.il www.sviva.gov.il  

לאוויר  S2Hשל אפשרית יר. במיוחד, יש להתייחס להתמודדות עם בעיות הקשורות לפליטה ולאו

 בפעולות שגרתיות או בתקלה. 

  יש להציג מערכות להפחתת פליטת מזהמים לאוויר -ת גז טבעי עבור מתקן קבוע להפק 4.7.5

 Fuel Gasובהם מערכת למישוב גזים בתהליכי הטיפול בזרם הגזי והנוזלי באסדה )

Recovery Unit שימוש בגז תהליכי במתקני אנרגיה, מערכות או פעולות להפחתת ,)

נישוב גזים מהאסדה  פליטות ממקורות מוקדיים ולא מוקדיים בשגרה ובתקלה. לא יותר

 .ותידרש הפעלת לפיד להבערת גזים בלחצים נמוכים וגבוהים

על הסביבה  3.4.4יש להציג את השפעת הפליטות שהוצגו בסעיף  –קידוחי הפקה עבור  4.7.6

באמצעות מודל פיזור מזהמים ולפרט את הפעולות לצמצום פליטות אלה. ביצוע מבחני 

 שינוי אקלים במשרד להגנת הסביבה.הפקה יחייב תאום עם אגף איכות אוויר ו

יש להציג את המקורות המוקדיים והלא מוקדיים לפליטת מתאן. יש לכמת את הפליטה  4.7.7

ממקורות אלה בקבועי זמן שונים )פליטה שגרתית, פליטה מנתית ותדירותה( ולפרט את 

 .האמצעים להפחתת הפליטות

הקלט של החישובים, תוצאות המכילה את נתוני דיגיטלית יש לצרף למסמך הסביבתי מדיה  4.7.8

 מטאורולוגיים. החישובים, וקבצי נתונים

 

 פסולת 4.8

 לעיל. 3.7 תאר את דרכי הטיפול והסילוק של הפסולת כמפורט בסעיף

 

 חומרים מסוכנים 4.9

  .לעיל 3.4בסעיף בהתאם לפירוט סיכונים מחומרים מסוכנים הפרט את האמצעים לצמצום יש ל 4.9.1

לרבות  הפקהיש לתאר ולפרט את האמצעים לטיפול במקרה בו מתגלים חומרים מסוכנים במהלך ה 4.9.2

S2H. 

 את אופן הטיפול בחירום )אירוע חומרים מסוכנים( ואת האמצעים למזעור הסיכונים יש לפרט 4.9.3

 .לרבות אמצעים פסיביים ואקטיביים

 

 אמצעים להפחתת סיכונים גיאולוגיים וסיסמיים 4.10

יש לפרט את האמצעים והמנגנונים, אוטומטיים וידניים, שיגיבו להתראה מוקדמת מפני רעידות  4.10.1

 אדמה וצונאמי. 
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יש לפרט את האמצעים למניעת נזקים מהתנזלות, גלישות קרקע ותופעות אחרות כמפורט  4.10.2

לרבות  לעיל 3.5.5.5בסעיף הערכת הסיכונים שבוצעה ניתוח ולובהתאם ל 1.5-ו 1.4.11.4 בסעיפים

 רציפויות, שינוי דינמי של היציבות הגיאוטכנית של קרקעית הים.-זיהוי אי

ן נוהל חירום או פרק לנוהל חירום קיים לעניין טיפול בעת אירוע רעידת אדמה. הנוהל יהכיש ל 4.10.3

בכלל זה: חוסר קשר ותקשורת, אי יכולת הגעת כוחות חירום, צוות יתייחס לכל המצבים החריגים ו

 חירום חלקי ועוד. 

 

  חקלאות ימיתדייג ו 4.11

-של תשתיות הפקה תתתאר את ההשפעות של יש ל .1.6בסעיף בהתאם לממצאים המפורטים  4.11.1

על פעילות הדיג ואת ימיות, צנרת הולכה/אספקה, צנרת הולכת כימיכלים, מערכות פיקוד ובקרה, 

 ימית.הדרכים לצמצום השפעות אלה, במקרה של פגיעה בפעילות דיג וחקלאות 

פרט מרחקי בטיחות ואיסור ולע דרכים למנוע דייג יתר בסביבת מתקנים ימיים מושכי דגה יהציש ל 4.11.2

 דייג נדרשים מהצנרת.

 

 בטיחות ומגן 4.12

מתקן וצנרת הולכה/אספקה תת ימיות, תת ימיות תשתיות  יש להעריך את טווח הבטיחות הנדרש סביב

במהלך פיתוח השדה, התקנת תשתית  שייט מכלימפני פגיעה בתשתיות קיימות ההפקה ועיגוניו 

 .ההפקה וההפקה

 כיצד יישמר טווח בטיחות זה?

 

 תכנית ניטור ובקרה 4.13

, תוצרי זרמים וגליםקרקעית הים, ויר, מים, והשונים לאתאר את אמצעי הניטור והבקרה יש ל 4.13.1

לוודא כי , אשר יאפשרו לכל מקור המוזרם ליםו (Umbilicalsצנרת הולכה/אספקה/שירות ), הפקה

פיתוח השדה, הקמת התשתיות וההפקה מתבצעים בהתאם לתכנון, לאתר תקלות או ליקויים 

באופן רציף, אילו מתוכננות להתבצע לו בדיקות יציין בין היתר, איש ל. ונקיטת פעולות לתיקונן

 ובאיזו תדירות.  לו במעבדה חיצוניתיואתשתיות ב אילו בדיקות מעבדתיות, באופן ויזואלי

 מייצגת, עבור דיגום רציף/ויזואלי/מעבדתי. תאר את אופן ביצוע הדיגום לקבלת דגימהליש  4.13.2

 תאר את פעולות הכיול והתחזוקה של מכשירי הניטור והבקרה.יש ל 4.13.3

 כמפורטהמאושרת לתכנית ניטור הרקע הסביבה הימית בהתאם רקע של ניטור דוח ג יהציש ל 4.13.4

 .1.1.4בסעיף 
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 ופירוק התשתיות הנטיש 4.14

על הסביבה ואת האמצעים  3.7וביצוע הפעולות המפורטות בסעיף  הפסקת ההפקה ן את השפעותובחיש ל

 , ציוד ופסולת.חומריםהנדרשים למניעת השפעות אלה, כולל פינוי 

 

לתוכנית לשמירה ומניעת פגיעה בסביבה של הצעה להוראות  -פרק ה'  .5
  בקשהה

, ברמה המפורטת כמתחייב מפרוט ההשפעות בקשהבפרק זה ירוכזו כל ההצעות לקביעת הוראות ה 5.1

 , והאמצעים שיש לנקוט כדי למונעם או להפחיתם, במידת הצורך.מסמךהאפשריות שנמנו בפרקי ה

, במהלך בקשהההוראות יתייחסו לפעולות שחייבות להיעשות או חייבות שלא להיעשות בכל שטח ה 5.2

מת או התקנת התשתית, בהפקה פיתוח השדה וההפקה, בעת הקולאורך השלבים השונים של 

  .ובנטישה והפירוק

ההפקה, מבחני  לשלבי ההקמה, 5.6-ו 5.4פים ההוראות יתייחסו לכלל ההיבטים כמפורט בסעי 5.3

צנרת גניו, וועמתקן ההפקה ימיות, -תשתיות הפקה תתההרצה וההפעלה של  הקבלה,מבחני 

ויוגשו בהתאם  חוף, מערכות פיקוד ובקרה עד ל/שירותאספקה/הולכה, צנרת הולכת כימיקלים

  .לאמור במבוא להנחיות אלה ועל פי המפורט להלן

ההוראות יתייחסו להתקנתן ולהפעלתן של מערכות מעקב וניטור על השפעות שינבעו או שעשויות  5.4

 זו. בקשהלנבוע מ

לצורך ניטור  השלמת מידע, נתונים, פרמטרים גיאוטכניים, וכד', הנדרשיםההוראות יתייחסו ל 5.5

 ההשפעות על הסביבה הימית וטיוב אמצעי ההגנה על בתי הגידול השונים.

ביצוע , עם קבלת ההחלטה על בקשהההוראות יתייחסו לפעולות שחייבות להיעשות בכל שטח ה 5.6

ופירוק  ההפסקת ההפקה, סגירת קידוחי ההפקה נטישההרצה וההפקה עד למבחני הקבלה, 

 הנושאים הבאים: יכללו בין היתר אתו בקשהבתחום ההתשתיות 

 הוראות לשלבי הביצוע השונים של הבקשה. 5.6.1

 .הוראות לטיפול בחומרים מסוכנים 5.6.2

 ובכלל זה הפגיעה במערכת האקולוגיתובחופים  יםהוראות לצמצום ומניעת הפגיעה בקרקע ובמי ה 5.6.3

 .בדיג ובחקלאות ימית אתרי מורשת ותרבות,, מיתיה

במינים בתי גידול, בה לרבות, הנחיות למניעת פגיע לשמירת החי והצומח במרחב הבקשה הוראות 5.6.4

 .מוגברת כגון כרישים, יונקים ימיים ועופות הפקהאסדות פלאגיים שנוכחותם סביב 

כיסוי איכות מי הים, תצורת קרקעית הים, עובי  הוראות לאיסוף נתונים לצורך ניטור ומעקב על 5.6.5

, איכות וכמות הסדימנט, משטר הזרמים, ההולכה/אספקה צנרתשכבת החול מעל הצנרת, מצב 

החי והצומח והחקלאות הימית בסביבת מתקני ההפקה והצנרת הנלווית אליהם, ופעולות שינקטו 
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פגיעה בסביבה. ההוראות יוצעו רום לחריגות או ליקויים העלולים לגבמידה והנתונים יצביעו על 

  בנפרד לשלב ההקמה ולשלב התפעול של המתקנים.

וכו'(,  , עופותיר, מים, פסולת, בוץ ומטחן הקידוחומערכות הניטור השונות )או הוראות להקמת 5.6.6

על פי תכנית ניטור שתאפשר הערכה של יעילות  שיופעלו בעת ההקמה והביצוע של הבקשה

 .הפעולות שבוצעו וטיפול בחריגות או ליקויים המתגלים במהלך הניטור

 הוראות לאמצעים למניעת/צמצום מפגעי אור. 5.6.7

 .וגזי חממה הוראות לאמצעים לצמצום פליטת מזהמי אוויר 5.6.8

 הוראות לאמצעים למניעת או להפחתת רעש. 5.6.9

מי קירור, שפכים צור, ימי יקורות ההזרמה השונים לרבות, הוראות לאמצעים לטיפול במ 5.6.10

 סניטריים, פסולת מטבחים, מי רכז, מי נטל, מי שיפוליים, נוזלים הדראוליים.

 סילוק פסולת.להוראות לדרכי הטיפול ו 5.6.11

 מכלי שייטובתשתיות קיימות  מפני פגיעהונוהל בטיחות  הוראות להגדרת אזורי בטיחות ומגן 5.6.12

 .ודייג

הגשת תכנית חירום מפעלית תקלות או תאונות לרבות, נהלי חירום למקרה של הכנת ל הוראות 5.6.13

אירוע סיכון , שריפהפיצוץ גז, אובדן שליטה על קידוחי ההפקה,  לטיפול בתקריות זהום ים משמן,

, אירוע חומרים מסוכנים, וארועים אחרים רלוונטיים( , צונאמי,גלישת קרקע רעידת אדמה,גיאולוגי )

 .S2H ,EMERGENCY SHUTDOWNגילוי 

 .והתייחסות לתקנים רלוונטים עדכניים הוראות להפחתת סיכונים גיאולוגיים וסייסמיים 5.6.14

 ההנחתלאחר  התחזוקתו )כולל צנרת הקונדנסט( הגנה על צנרת ההולכה/אספקההוראות ל 5.6.15

חשיפה של צנרת תאותר תמנע קורוזיה, באופן שיבטיח כי  נוהל בדיקה תקופתית, לרבות

, התחתרות קרקעית הים בקרבת הצנרתאיתור ומניעת דליפות, איתור , או כוסתה שהוטמנה

וטיפול בצנרת שנחשפה או בהתחתרות  מות הצנרת כתוצאה מהתנזלות וחשיפתהמהתרו

  .הקרקעית

הפסקת ההפקה בשדה כולו ופירוק , ושיקומוהפקה פעולות לביצוע לעת סגירת קידוח הוראות ל 5.6.16

 המפורטת.נטישה והשיקום תכנית ומועד הגשת לרבות, מתקן הפקה ועוגניו התשתיות 

לממונה על עניני הנפט ובנושאים או אירועים חריגים על תקלות דיווח הוראות דיווח תקופתי ו 5.6.17

 למשרד להגנת הסביבה. גם הסביבתיים

העדכונים פירוט השפעתם על הסביבה ובחינת בתוכנית הפיתוח ום יהוראות בנוגע לשינוי 5.6.18

  הנדרשים כתוצאה משינויים אלה.

. לרבות עדכון התוכנית לקבלני המשנה (SEMS) הסביבבטיחות והוראות ליישום תכנית ניהול  5.6.19

לצמצום ומניעה של המפגעים עבור אותן פעולות היוצרות ולשיטות ההוראות יתייחסו לאמצעים 

)השפעות לא מקובלות יש למנוע תמיד רצויות או לא מקובלות -השפעות סביבתיות הנחשבות בלתי
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כדי לתת מענה שלם לכך שפיתוח השדה וההפקה לא יגרמו לפגיעה  ,או לצמצם לרמות קבילות(

 סביבתית מיותרת.
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תנאי ההשכלה והניסיון הדרושים בדרישות כלליות לצורך הוכחת עמידת אנשי הצוות המוצעים ב

ידע הדרוש את המקורות חיים של כל אחד מהמומחים ו, יש לצרף כנספח למסמך ג סעיף

 : שלהלן 1בהתאם לפירוט בטבלה 

 

 : פירוט של המומחים, ניסיונם והידע המקצועי1טבלה 

 

תפקיד 
 מומחהה

שם 
/  מומחהה

 החברה
 השכלה

תחום 
 הניסיון

שנות 
הניסיון 
 המעשי

אסמכתאות 
 מצורפות

      

      

  *יש למלא את הטבלה באמצעות הקלדה במחשב ולא בכתב יד
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