
מערך הניטור הימי בישראל 

וניטור אסדות הפקת הגז

ר דרור צוראל"ד

מרכז מדעי לניטור ומחקר בים

היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית

המשרד להגנת הסביבה



היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית

ניהול הועדה למתן היתר הזרמה והטלה לים•

ח"שמספיקוח ואכיפה של החלטות הועדה וחוק •

ניטור ומחקר של הסביבה הימית והשפעות פעילות  •

האדם עליה
תכנון בנושאי  לועדותייעוץ סביבתי –תכנון •

בדיקת תסקירי  , חברי ולחוף, תשתיות בים ובחוף

השפעה ע הסביבה





תכנית ניטור מקומית

(הטלה או רישיון עסק, נדרש מתוקף היתר הזרמה)

מזהמים , פלנקטון, חי על ובמצע: ביולוגיה

(מתכות כבדות)ח "ברקמות בע

ריכוזי מזהמים במים ובקרקעית  : כימיה

ריכוזי  , (תוצרי נפט, קוטלי עשבים, מתכות)

(סיליקה, זרחן, חנקן, פחמן)חומרי דשן 

בתימטריה, חומציות, מליחות', טמפ: פיזיקה

ושינויים בקו החוף  

ופלמחיםומתקני ההתפלה שורק ן"השפדניטור של תוכניות



הניטור המקומי  תוכניותכל 

הקיימות  

תחנות כוח4

מתקני התפלה6

שים"מט3

קולחיןצינורות הזרמת מי 8

ממפעלים

2ועוד )חקלאות ימית 2

(עתידיות

אסדות הפקת גז2

קידוחי חיפוש  

, נמל חיפהי"חנ: היתרי התלה

,  אתר אלפא, נמל הדרוםי"חנ

התאחדות )סירות טבועות 

רישוי עסקים למעגנות, (הצלילה



הניטור הלאומי בים התיכון

י המכון לחקר ימים ואגמים במימון ממשלתי"מבוצע ע

מקור לנתוני רקע •

להשוואה

בחינת מגמות •

כלליות

התראה על  •

בעיות 



כל דוחות הניטור מופיעים על מפה אינטראקטיבית וזמינים לציבור באתר 

(סקרים ומחקרים, ניטורתוכניות: בגוגל)המשרד להגנת הסביבה 



תכנית הניטור של אסדות תמר ומרי בי

:  בדיקות מזהמים במי ים

חומר  , זרחן, חנקן)נוטריינטים 

(אורגני
(TPH)הידרוקרבונים

,  טמפרטורה–CTDבדיקות 

פלורסנציה, pH, מליחות

(כלורופיל)



תכנית הניטור של אסדות תמר ומרי בי

:  בדיקות מזהמים קרקעית

(חומר אורגני)נוטריינטים 
(TPH ,PAH)הידרוקרבונים

מתכות

השפעה על מבנה )גודל גרגר 

(הקרקעית



תכנית הניטור של אסדות תמר ומרי בי

חי תוך המצע החולי

מתכות בחי על המצע 

סקרי וידאו של החי על רגלי 

(.  2016-החל מ)האסדות 



מתוך מכתב התושבים

תמרֵמי התוצר של אסדת•

היתר  י'אנרגהנפיק לנובל להגנת הסביבההמשרד •
שבו מוגדר במפורט מה  , הזרמה לים מאסדת תמר

ומה ריכוז החומרים המותר להזרמה  , הם החומרים
.בים

אינה עומדת כלל י'אנרגהבעיה היא שחברת נובל •
ואנחנו יודעים זאת על בסיס ,בתנאי ההיתרוכלל

עצמה למשרד להגנת י'אנרגהדיווח של נובל 
מוזרמים דרך קבע מתכות  מאסדת תמר . הסביבה

וריכוז  , רעילות האסורות בהזרמה באופן מוחלט
.  גבוה ביותר של פחמימנים

https://www.dropbox.com/s/boo7vrp55bnuppp/%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8 %D7%94%D7%96%D7%A8%D7%9E%D7%94 %D7%9C%D7%99%D7%9D %D7%AA%D7%9E%D7%A8 2015-2017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0tg72s1s3tof1nj/%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%A8 %D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%95%D7%AA %D7%AA%D7%9E%D7%A8 5.3.2018.pdf?dl=0




מיהול מי המוצר

1בפועל מי המוצר נמהלים בכ

בהגיעם לים100ל



ריכוז  מתכת

מירבי

2003ב

במי מוצר  

ל"מג

ריכוז בים  

לאחר  

100מיהול 

ל"מג

תקן מי ים

מירבי

ל"מג

0.050.00050.0004כספית

30.030.05ניקל

0.20.0020.069ארסן

0.050.00050.02כרום

ריכוזי המתכות המגיעים לים  100-ל1כבר במיהול של 

.  נמוכים או שווים לתקן למי ים



מירביריכוז פחממנים

במי תוצר  

ל"מג

ריכוז בים 

לאחר מיהול  

X100ל"מג

תקן מי ים

ל"מגמירבי

0.060.17(0.07)6בנזן

0.0940.2(0.09)9.4טולואן

0.0390.02(0.04)3.9בנזןאתיל

0.020.21(0.12)2פנול  

0.01180.21(11.8)3.3קרסול

מדיניות הועדה לגבי מזהמים
Dilution is not a solution

.שיטה מיושנת לסילוק מכאני של שמנים–סקימרי "הטיפול בתמר הוא ע

.  הועדה דרשה מנובל להציג פתרון לטיפול בתמר

בלווייתן תוכננה מראש מערכת מתקדמת יותר לטיפול במי המוצר תוך  

. הידרוקרבוניםשימוש בחומר סופח 

(2018ריכוז נכון ליוני )2013ריכוז ב: הצגת הנתונים



מתוך מכתב התושבים

(  10טבלה 32עמוד )י'אנרגהדיווחים של נובל לפי •

במרחק של עד , ריכוזי המתכות בקרקעית

עלו ביחס לריכוז  , שלושה קילומטרים מהאסדה

על ידי המכון לחקר  2005הרקע שנמדד בשנת 

55בקרקעית הים במרחק של ימים ואגמים

.מערבית לחיפהקילומטר

https://www.dropbox.com/s/19l0p0xhy0juw0j/Mari-BTamar Production Platforms Environmental Monitoring Program Offshore Israel March 2013 Platform Survey October 2013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d4nantcpnk0inf5/AlphaReportJuly2011.pdf?dl=0


ההשוואה היא למסמך לא  

רלוונטי בסוג קרקעית שונה 

באתר להטלת סדימנט  , לגמרי

.דק מזוהם שהצטבר בנמלים



:  נתוני המקור להשוואה בהם אנחנו משתמשים

Bמאתר אסדת הפקה מרי 2003חיאלח "דו



מתכות בקרקעית

2003ריכוזי כל המתכות דומים לריכוזי הרקע משנת 

אשדודבאיזורארסן דומה לנתונים מסקרי רקע 



מתוך מכתב התושבים

ברדיוס של , מתכות מסוכנות נמצאו גם בדגים

,  (19טבלה 51עמוד )שלושה קילומטר מהאסדה 

וצפוי שהמתכות הללו יעלו במעלה המערכת 

.אוכליםויגיעו עד לדגים שאנו , האקולוגית

https://www.dropbox.com/s/19l0p0xhy0juw0j/Mari-BTamar Production Platforms Environmental Monitoring Program Offshore Israel March 2013 Platform Survey October 2013.pdf?dl=0


בחסילונים סביב תמר  ( רעיל)אינאורגניארסן 

0.48PPMממוצע 
להשוואה באתר לא מזוהם בים האדריאטי  

1.55PPM.

(איטליה)מידע מהים האדריאטי , לדוגמא

ולויתןסקרי ניטור אסדות תמר 

.  אין חריגה בריכוזי המתכות בחי הימי

בהשוואה  , לדוגמא הארסן האנאורגני בחסילונים ובדגים אינו חריג

למידע לגבי מינים אלה מאתרים אחרים בים התיכון



מכתב התושביםמתוך 

שנעשו בעולם מוכיחים שמרחק ההשפעה  מחקרים •
הינו גדול בהרבה משלושה  זיקוקשל אסדות 

בים הצפוני נמצאה השפעה במרחקים של : קילומטר
Daan)קילומטרים 15-ו10 and Mulder 1996, 

Olsgard, Somerfield et al. 1997).  במפרץ מקסיקו
30-לכ25-נמצאה השפעה במרחק שבין כ

.(Arana, Warwick et al. 2005)קילומטרים 

המשמעות היא שייתכן שאסדת תמר מזהמת את  •
ניצנים החופים הנפלאים של שמורות הטבע 

.ושל חוף זיקים, של חופי אשדוד ואשקלון, ופלמחים



מאמר שהוזכר במכתב 

התושבים  

סוג האסדות שנבדקו 

במאמר

רלוונטי לתמר או למיקום

?אסדת הפקה לוויתן

Daan and Mulder 1996אסדת קידוח נפט.

הזרמת בוץ : הזיהוםמקור

קידוח

אסדות תמר ולווייתן הן  . לא

אסדות גז ואינן אסדות  

ולא מזרימות בוץ קידוח 

.קידוח לים

Olsgard, Somerfield et al. 
1997

.אסדת קידוח נפט

הזרמת בוץ : הזיהוםמקור

קידוח

אסדות תמר ולווייתן הן  . לא

אסדות גז ואינן אסדות  

ולא מזרימות בוץ קידוח 

.קידוח לים

Arana, Warwick et al. 
2005

אסדות קידוח נפט  12

.צפופות

הזרמת בוץ : הזיהוםמקור

קידוח

אסדות תמר ולווייתן הן  . לא

אסדות גז ואינן אסדות  

ולא מזרימות בוץ קידוח 

.קידוח לים



.  מ מהחוף"ק20175הבוצה של כל גוש דן הוזרמה עד 

.מ מהמוצא לא הרגישו את זה"ק2מתקני ההתפלה במרחק 

מ לא תשפיע על החופים או על "ק9אסדת לווייתן במרחק 

.מתקני ההתפלה

ופלמחיםומתקני ההתפלה שורק ן"השפדניטור של תוכניות



תודה


