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 רקע  .1

נדרשות  ,1952 -חוק הנפט התש"יב הניתנות על ידי הממונה על עניני הנפט מכח זכויות נפט ימיותמסגרת ב

פעולות אלה  איתור מטרות לקדיחה, פיתוח שדות וכדומה. מיפוי תת הקרקע, לשםגיאופיסיות בדיקות 

בדיקות גיאופיסיות בשיטת הרפלקציה  .שלבים השונים של חיפוש והפקת נפט וגז טבעי ביםב מתבצעות

מקורות אנרגיה סייסמית )השימוש הנפוץ  הגורר מערכת ,יעודיכלי שיט באמצעות  לרוב מתבצעות סמיתיהסי

 תכוללו ,בצורה מבוקרת ,גלים אקוסטיים תמייצרה ,(Air Guns –בתעשיית הנפט הוא ברובי אוויר  ביותר

 . הקולט את הגלים האלסטיים המוחזרים מהמים ומתת הקרקע ,מערך קליטה

רפים ולתקשורת ניווט, לאיתור מזון וטוצורך קליטת קול לם ימיים אחרים, נעזרים ביונקים ימיים ובעלי חיי

ימי מעשה ידי אדם עלול למסך אותות חשובים לבעלי חיים אלה ואף לגרום לפגיעות -פרטים. רעש תתבין 

המוגדרים כבעלי  יונקים ימייםל. JNCC 2010; BOEEM 2014)) חריפות או מצטברות באיברי השמע שלהם

הם  . בשל כך,םמפיקיחלקם בשמיעה פסיבית של קולות ובאיכון הדי הסונר שתלות גבוהה ערך גבוה לשימור, 

 ימי מעשה ידי אדם.-תתגלי הלחץ המעלולים להיפגע 

הם בטווח השמע של  ,ים בתעשיית הנפט והגז הטבעי ביםימסהמשמשים בסקרים סיי לחץ האקוסטיגלי ה

ות ההולכה של ותכונ . בשל גלי הקולאשר משתמשים בתדרים אלה לתקשורת ארוכת טווח יונקים ימיים

לבעלי החיים פיסי מתפשטים הרחק בגוף המים ועלולים לגרום למפגעי רעש ונזק  לחץ האקוסטיה , גליהמים

 .למחייתםהימיים. גם אם הרעש אינו גורם נזק ישיר, הוא עלול להטריד ולדחוק פרטים מאתרים חיוניים 

שני מיני אוכלוסייה קבועה ויציבה של  ישנהבמים הריבוניים של ישראל בים התיכון, עולה כי מחקרים מ

. במים הכלכליים של Delphinus delphisודולפין מצוי  Tursiops truncatusדולפינן מצוי  רבות,לולפינים ד

 כלבי ים.גם ולעיתים פרטים מעוד שמונה מיני דולפינים ולוויתנים מעת לעת ישראל נצפים 

לאורך חופי ישראל ה והאכלה הממוקמים ירביעים לאזורי הי, קיימת נוכחות עונתית של צבי ים, המגכמו כן

 ובסמיכות להם.

 

 מטרת ההנחיות .2

לרבות יונקים ימיים, צבים  ,לצמצם את הפגיעה האפשרית בבעלי החיים במרחב הימי אלו הינה הנחיותמטרת 

 . יםודג
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 הגדרות .3

  .תהאנרגיה הסייסמימקורות מטרים ממרכז מערך  500מרחק של (: Exclusion Zone) ההגבלה אזור 3.1

(: אזור בו נערכת תצפית על ידי הצופה הימי לניטור נוכחות Observer Monitoring Zone) הניטור אזור 3.2

  .הסייסמית האנרגיהקורות ק"מ ממערך מ 3של יונקים ימיים וצבי ים. אזור הניטור הוא ברדיוס של 

 : משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.המשרד 3.3

 הלאומיות, האנרגיה והמים.: הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הממונה 3.4

 מחוללי גל לחץ אקוסטי, המייצרים פעימה מבוקרת של אויר: (Air Guns) מקורות אנרגיה סייסמית 3.5

של מספר בעומק יעודי יהמאחורי כלי השייט  יםניגרר מקורות האנרגיה הסייסמיתלתוך גוף המים. 

 .בועות אויר על ידי שחרור הקרקעגוף המים לתת עוברים דרך שאקוסטי  לחץ גלי יםמייצרומטרים 

. במערך כזה, עוצמת אנרגיהה מקורות להיות חלק ממערך יםבנפחים שונים יכולמקורות אנרגיה 

  .מקורות האנרגיהנה יחסית לנפח הכולל של יהאנרגיה הנוצרת ה

 הידרופוניםכבל הנגרר אחרי כלי שיט המבצע סקר סייסמי ובו מערך  :(Streamer)מערכת קולטנים  3.6

משתמשים במספר רב של כבלים )עד  3Dמשתמשים בכבל אחד ובסקרי  2D. בסקר שינויי לחץטת יקלל

12). 

מספר כלי שיט יעודיים בבכלי שיט יעודי או : כל סקר בו נעשה שימוש (Seismic Survey) יסמייס סקר 3.7

 OBC (Ocean Bottom –ו  2D/3D/4Dסקרי , ובכלל זה תסייסמיאנרגיה  רותוקמשל הגוררים מערכות 

Cable) .אלומתי -ר רבארדהמתבצעים על ידי מערכות סקרים מובהר, כי הנחיות אלו אינן מתייחסות ל

של תת הקרקע יה של יערוציות המשמשות להדמ-סמיות חדיסי מערכותו (Multibeam ;ביםמולטי)

  .chirp boomer, pinger ,sparker :רדוד כגוןה

של יונקים ימיים  ויזואלי לאיתור בעל הכשרהצופה : (MMO: Marine Mammal Observer) ימי צופה 3.8

 .יונקים ימייםשל אקוסטי איתור לו וצבי ים

 .תפעוליתמדורג עד הגעה לעצמה האופן ב תסייסמיאנרגיה  קורותמ: הפעלת (Soft Start) תיחול רך 3.9

 

 .האנרגיה קורותמרחק ממערך מל ביחס )אדום( ואזור ההגבלה)תכלת( : הדגמה לאזור הניטור 1איור 

 מקורותמערך 



 - 3 - 

 

 14702-5316פקס':   02-5316131/009טל':  91360ירושלים  36148ת.ד.  14הרטום רח' 
 www.energy.gov.ilתובתנו באינטרנט: כ  

 

 

 הנחיות סביבה לביצוע סקר סיסמי .4

האנרגיה ומשכי מקורות פירוט של טיב תכלול סמי יסיתכנון מוקדם של הסקר: תכנית לביצוע סקר  4.1

טווח הערכת ההשפעה הסביבתית בהתחשב ב הפעלתם הצפויה )שעות ביממה ומספר ימי הפעלה(,

פירוט האמצעים והפעולות לצמצום הסיכון והמפגעים ו ובעומק ומבנה קרקעית הים, יםהמופעל התדרים

יום לפני הביצוע המתוכנן של  60לפחות תועבר לאישור הממונה התכנית  .הסביבתיים מביצוע הסקר

 .ביצועולכתנאי ו הסייסמי במסגרת הגשת הבקשה לביצוע הסקר ,הסקר

 כזה,בכל מקרה . לביצוע הסקר לפני הגשת הבקשה מראש חדמיואום ימקרים בהם נידרש ת להלן יפורטו 4.2

  נדרש:אום היהת אישור על ביצועלבקשה  צרףיש ל

נידרש תיאום עם אגף  - מחוות דגים מטרים 500 -מרחק הקטן מלהתבצע ב ןהמתוכנ סקר סייסמי 4.2.1

 הדייג במשרד החקלאות. 

 . שות הטבע והגניםתיאום עם ר נידרש - נתאו מתוכנ תמוכרז הבשמורלהתבצע  ןהמתוכנ סקר סייסמי 4.2.2

תאום  נידרש –חופי רחצה ומעגנות ממטרים  500 -במרחק הקטן מלהתבצע  ןהמתוכנ סקר סייסמי 4.2.3

 הרשות המקומית שבתחומה חופי הרחצה והמעגנות ממוקמים, לרבות ,מול הרשויות הרלוונטיות

  .שות הטבע והגניםמשרד הביטחון ור

 וארמת רגישות גבוהה מאוד על פי הסקר האסטרטגי כבעל מוגדר המרחב בהמתוכנן סמי יסקר סי 4.3

)משרד התשתיות הלאומיות,  מגבלות זמן ומקום -נספח א' ב , כמפורטמרחבבזמן ובוגבל י, בינונית

 :(2016האנרגיה והמים, 

 רמת רגישות גבוהה מאוד.על פי הסקר האסטרטגי כבעל לא יבוצע סקר סייסמי במרחב המוגדר  4.3.1

קבע בכפוף ייהסקר מועד ביצוע רמת רגישות בינונית, על פי הסקר האסטרטגי כבעל במרחב המוגדר  4.3.2

. באופן כללי, מגבלות אלו תלויות במאפיינים צבי יםעל יונקים ימיים ו למגבלות הנובעות מהשפעותיו

 אזורי נדידה,אזורי  ,רבייה, עונות ואזורי עונתאקולוגיים של בעלי החיים וכוללים התייחסות ל

 אוקטוברעד האחד בו (1.3) במרץבין האחד  יםיסייסמ יבוצעו סקריםלא זה במרחב  .דומהוכ האכלה

(1.10).  

  :הכוללים נקטו אמצעים לצמצום ההשפעות הצפויות מביצועוייסייסמי סקר בזמן ביצוע  4.4

 ך;ל רוחית .1

 ;MMO) על ידי צופים ימיים )מתמדת בשעות אור יום  סקירה ויזואלית .2

הפעלת מערכת ניטור אקוסטית תוך  ,או בתנאי חוסר ראותבלילה  מתמדתאקוסטית סקירה  .3

 .מאומנים צופים ימייםעל ידי , וכל זאת (PAM)פאסיבית 

להעברת נתונים מפעולות חיפושים, פיתוח והפקה להנחיות התאם בדוח למשרד הממונה יועבר דיווח:  4.5

 יתר. הדיווח יכלול בין הוהטבלאות הרלוונטיות בסעיף ו'( 1)סעיף ד' הסייסמילביצוע הסקר  בזכויות נפט

וכן פירוט בעיות והפרות  ,צבי ים כולל אפיון טקסונומי ומספר פרטיםים ימיים וקיונ שלרישום תצפיות 

  .'גנספח בו 'בנספח קבוע בליערך בהתאם הסקר  .אושרה על ידי הממונהשל תוכנית העבודה כפי ש
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 סמייתכנית לביצוע סקר סי תהכנת הפרק הסביבתי במסגרלהנחיות  .5

  .תכנון מוקדם של הסקר 5.1

 סמי. יובעלי חיים נוספים העלולים להיות מושפעים מביצוע הסקר הסי יונקים ימייםיש לפרט  5.1.1

 לרבות ,מחייההזנה ו יה, נדידה,יבעלי ערכיות גבוהה לרבאזורים  במרחב הסקר המתוכנןיש לאפיין  5.1.2

  .עונתיות

 . ACCOBAMS -מחמ"לי ו אתר של ארגוןא בומידע על יונקים ימיים בים התיכון ניתן למצ

 .לרבות בביצוע שינוי קו מתוכננים הפלגההסקר וכיווני  יאזור ,לביצוע הסקר המועדים תהציג איש ל 5.1.3

 . להשגת מטרות הסקר בעוצמה המינימלית האפשרית תאנרגיה סייסמי מקורותביש לתכנן שימוש  5.1.4

 ההצהרסמי ולצרף ילמניעת מפגעים סביבתיים במהלך הסקר הסייש לפרט את הפעולות המתוכננות  5.1.5

עריכת  בעת בתעשייההמתקדמות ביותר המקובלות  שיטותבהתאם ל פועל, לפיו הוא הסקר עורךשל 

 .(Best Industry Practice)הסקר 

  .צופים ימיים 5.2

 .צבי יםוי יונקים ימיים והימיים יהיו בעלי הכשרה מתאימה לזיה הצופים 5.2.1

הם יהיו כפופים להוראות  ,יחד עם זאת מהצוות האורגני של כלי השייט. הימיים לא יהיוהצופים  5.2.2

 ולהנחיות רב החובל. 

וכן  ,בזיהוי של יונקים ימיים ביםבהם עסק  לפחות סקרים 3בפיקוח על  הימי יהיה בעל ניסיון הצופה 5.2.3

המזרחי של הים  ים שהתמחו באגןי. יש לתת עדיפות לצופים ימ(PAM) בניטור אקוסטי פאסיבי

שבסוף מסמך זה  1צוות הצופים הימיים יוצג בעת הגשת הבקשה בהתאם למפורט בטבלה  התיכון.

 ויאושר על ידי הממונה.

 .פחות שני צופים ימייםבכל זמן ביצוע הסקר ל , יהיויסמייעל סיפון כלי שיט המבצע סקר סנדרש כי  5.2.4

יום הבכל שעות אור  יםימי יםצופשני על ידי  תויזואלי תתבצע תצפית ,בזמן ביצוע סקר סייסמי 5.2.5

 .האוירבשל תנאי מזג  תאפשרי האינ תויזואלי למעט במקרים בהם תצפית )מהזריחה עד השקיעה(

  .או בתנאים של חוסר ראות תבצע בלילההאזנה אקוסטית ת

 .אזור הניטורעל  ת תתבצעויזואלי תצפית 5.2.6

 . ('ב בנספח)כמפורט  יומי וטופס דיווחכלי כתיבה במשקפות,  יצוידוהימיים  ם: הצופיציוד 5.2.7

 .יסמייאמצעים ופעולות לפני ובזמן הסקר הס 5.3

, למעט מקרים שיאושרו תאנרגיה הסייסמיה קורותמעודי הגורר את יהי בוצעו מכלי השיטהתצפיות י

 .ורעל כל שטח הניט ה רציףימראש ובכתב על ידי הממונה. הצופים ימוקמו במשטח גבוה המאפשר קו ראי

 קורותן להפעלת מנהזמן המתוכ , בדברעל ידי האחראי על ביצוע הסקרמראש הצופים הימים יעודכנו 

לרבות תצפית הבדיקה לפני  ,שיוכלו לבצע את כל ההכנות הדרושות לביצוע עבודתם , על מנתאנרגיהה

 .ההפעלה

 .בדיקה לפני הפעלהתצפית  5.3.1

ם כאשר התנאים תתבצע באור יו אזור הניטורבוצבי ים תצפית וויזואלית לאיתור יונקים ימיים 

 .ובתנאי חוסר ראות בלילה תתבצעפסיבית אקוסטית  מאפשרים זאת. בדיקה

http://www.accobams.org/
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ובדיקה אקוסטית  וצבי ים לאיתור יונקים ימייםוויזואלית  תצפיתמטרים,  300 -מ קטןבעומק מים 

 לרבותהאנרגיה ) קורותמשל  ה כלשהילפני הפעלדקות  30תחל  ניטוראזור הב לאיתור יונקים ימיים

 וויזואלית ואקוסטית מטרים תחל תצפית 300 -. במים עמוקים מ(ךל רוחיתלפני תחילת הסקר ו לפני

  ההפעלה. לפנידקות  60 ,ניטורבאזור ה בעלי חיים ימייםלאיתור 

  :ההגבלה באזור ויראוצבי ים במקרה שיונקים ימיים שינקטו  פעולות 5.3.2

 ךל הרוחיתה, אנרגיההמקורות טרם הפעלת , ההגבלהאזור ב צבי ים וא יונקים ימייםבו יזוהו במקרה  -

או האחרון בו נצפו מהמועד דקות  30 -דחה ביי תיחול הרךמקרה, הבכל  .מאזור זהעד שיצאו דחה י

 ,מטרים 300 -מ קטןמים עומק ב מתבצעהסייסמי כאשר הסקר  בעלי חיים ימיים הגבלהבאזור ה נשמעו

 מטרים.  300 -דקות כאשר עומק המים גדול מ 60 -וב

הליך ההתחלה הרכה או לאחר  תחילתלאחר  ההגבלהאזור בנצפים או צבי ים ימיים במקרה שיונקים  -

את ניתן להפעיל מחדש  .יש להפסיק את הפעילות מיד ,האנרגיה רותוקשל מערך מ מלאה ההפעל

ם הימיים או צבי הים האחרון בו נצפו היונקימהמועד דקות  60לאחר  תיחול רךהאנרגיה בקורות מ

 .ההגבלהבאזור 

 תיחול רך 5.3.3

חל כלומר, הפעלת מערך מחולל הרעש תתתבצע באופן מדורג.  הסייסמי האנרגיה מקורותהפעלת  5.3.3.1

פרק הזמן האנרגיה.  מקורותתוך הוספה הדרגתית של יתר  ,ךרבמעביותר במחולל האנרגיה הקטן 

דקות לכל  20ימשך  תפעולית האנרגיה בעוצמה הנמוכה ועד לעוצמה מקורותמתחילת הפעלת 

  .דקות 40 -יותר מאך לא  ,הפחות

 5.3.15.3.1פרק זמן זה יתווסף לזמן הדרוש לבדיקה ולתצפית לפני ההפעלה כמפורט בסעיף  5.3.3.2

 יום.הלשעות  תיחול הרךכלל בתכנון הסקר. כמו כן, יש לתכנן את ביצוע היוי

האנרגיה  מקורותלמעט בבדיקת  ,מופעלים מחדשהאנרגיה  מקורותבכל פעם ש תיחול רךיש לבצע  5.3.3.3

 .(סמ"ק 10 אנרגיה קטנים )בעלי נפח הקטן מ מקורותבאו בשימוש  (5.3.5 סעיף)

ת, יש עוליבעוצמה תפ עובד אנרגיה הסייסמיה מקורותשבוצעה התחלה רכה ומערך רגע מ 5.3.3.4

 מקורותלהימנע ככל האפשר מהפעלה לא הכרחית של . יש סקרקו ההקלטה לאורך להתחיל מיד 

  .קו הסקר הקלטה לאורך לפני ביצוע היהאנרג

דקות, יש  10מסיבה כלשהי מערך מחולל האנרגיה הפסיק לעבוד ולא הותחל מחדש תוך היה ו 5.3.3.5

והפסקת עבודת מחולל  היה. (5.3.3)סעיף  תיחול רךו( 5.3.1)סעיף לפני הפעלה בדיקה לבצע תצפית 

לפני בדיקה ין צורך לבצע תצפית האנרגיה התרחשה בשעות יום ובנוכחות צופה ימי פעיל, א

 הפעלה.

על הצופה  דקות, 10 -מתוכננת בפעילות מחולל האנרגיה למשך זמן נמוך מ בלתילאחר כל הפסקה  5.3.3.6

ונצפו יונקים היה . ניטורבאזור ה וצבי ים הימי לבצע הערכה ויזואלית לאיתור יונקים ימיים

לא עבד, יש לדחות את הסייסמי האנרגיה  מקורותמערך בזמן שבאזור ההגבלה וצבי ים ימיים 

מהמועד האחרון בו החל  עמוק,איזור הדקות ב 60-באזור הרדוד ודקות  30הפעלתו המחודשת ב 

)סעיף  תיחול רךולבצע  (5.3.1)כפי שמפורט בסעיף  ההגבלהזור יבא וצבי ים נצפו יונקים ימיים 

לא עבד,  הסייסמי האנרגיה מקורותמערך בזמן שוצבי ים לא אותרו יונקים ימיים ככל ש (5.3.3

   .את מערך מחוללי האנרגיה להפעיל מחדש ניתן

 :(VSP) יסמי אנכייסולסקר ( site survey)אתר לסקר  תיחול רך 5.3.4
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 ,, הנחת תשתיות וכדומהבו מתוכננת נקודת קידוח הנערך באזור מוגבל D2סמי יסקר סיסקר אתר הינו 

 והוא מתבצע בעזרת מחולל אנרגיה בעל נפח קטן.

 קידוח. לתוך חור  על ידי הורדת מכשיר קליטה יסמי הנערךיסקר סהינו  (VPSסמי אנכי )יסקר סי

 באור יום.צע ובי הרךהתיחול הליך כך ש נויתוכנ אלה יםסקרככלל, 

לתצפית נדרש  ,סמ"ק 10 שימוש במחולל אנרגיה בעל נפח קטן מ עצאשר במסגרתו מתבסקר סייסמי 

 .תיחול רךב לא מחויבבדיקה לפני הפעלה אך 

 האנרגיה מקורותבדיקת עבור  תיחול רך 5.3.5

 :במספר מקרים האנרגיה נדרשת מקורות בדיקת

 ;יסמייס סקר ביצועטרם  .א

 ;נותיקו לאחר או שניזוק אנרגיה מחולל, כראוי עובד שאינו אנרגיה מחולל תקינות בחינת בעת  .ב

  אנרגיה. מקורותמערך חדש של  בחינתעת ב  .ג

  .5.3.1ת בדיקה לפני הפעלה כמפורט בסעיף האנרגיה על הצופה הימי לבצע תצפי מקורותגם בעת בדיקת 

 

 :ךל רוחיהנחיות ביחס לת

יש לבצע התחלה רכה במשך  ,עוליתהאנרגיה בעוצמה תפ מקורותכאשר בוחנים את כלל מערך  5.3.5.1

 דקות לכל הפחות. 20

 אין צורך בהתחלה רכה. ,במקרה של בדיקת מחולל אנרגיה אחד בעוצמה נמוכה 5.3.5.2

במקרה של בדיקת מחולל אנרגיה אחד או יותר בעוצמה גבוהה יש להתחיל בעוצמה נמוכה ולהגיע  5.3.5.3

 דקות. 20 -ת, אך לא יותר מדקות לפחו 10של במשך זמן  ,בהדרגה לעוצמה הנדרשת לבדיקה

 

 קו הסקר שינוי 5.3.6

 אתיסמי נאסף בדרך כלל לאורך קווי סקר ידועים מראש. שינוי קו הסקר הוא מונח המתאר ימידע ס

קו הסקר  התחלת לנקודת עד הגעתו ,אחד סקר קו בסיום השייטשל כלי  ההפלגה ווןיכ שינוי פעולת

שינוי קו הסקר  ביצוע. שנערך סמייהסי הסקר לסוג בהתאם משתנה הסקר קו לשינוי הדרוש הזמןהבא. 

בהם יש  אזוריים יםיסיסמ בסקרים ,לדוגמה. ותלוי בסוג הסקר סמיםיהסקרים הסי כלב קיים לא

  .אין שינוי קו סקר ,אנכי יסמיימרחק גדול בין קווי הסקר ובהפעלת סקר ס

 

 משתנות בהתאם לנפח מחולל האנרגיה: הסקר קו לשינוי הקשורות ההנחיות

 :ויותר סמ"ק 500בנפח של  אנרגיה קרים המבוצעים באמצעות מחוללס 5.3.6.1

 האנרגיה מחולל פעולת את להפסיק יש, דקות 20 -מ גדול הסקר קו לשינוי הדרוש הזמן אם

כמו כן, יש לבצע  מלא לפני תחילת קו הסקר הבא. רך תיחולהסקר ולבצע  קובסיום  הסייסמי

ולדחות את ההתחלה לעיל,  5.3.1תצפית בדיקה לפני הפעלה על ידי צופה ימי כמפורט בסעיף 

 .ההגבלה באזוראותרו  ים צבי ואאם יונקים ימיים ( לעיל 5.3.3)סעיף הרכה 

 :סמ"ק ופחות 180בנפח של  אנרגיה מחולל באמצעות המבוצעים קריםס 5.3.6.2

האנרגיה יכול להימשך גם  במחולל שהשימו, דקות 40 -קטן מאם הזמן הדרוש לשינוי קו הסקר 

 כלכ (הירי)תדירות  האנרגיה במחולל השימוש תדירותבזמן שינוי קו הסקר אך יש להוריד את 

 .הפעימותדקות בין  5 -יעברו יותר מ שלא, רצוי כעקרון. שניתן



 - 7 - 

 

 14702-5316פקס':   02-5316131/009טל':  91360ירושלים  36148ת.ד.  14הרטום רח' 
 www.energy.gov.ilתובתנו באינטרנט: כ  

 

 האנרגיה קורותמ פעולת את להפסיק יש, דקות 40 -מ גדוללשינוי קו הסקר  שוהדר הזמן אם

כמו כן, יש לבצע תצפית ולבצע התחלה רכה מלאה לפני תחילת קו הסקר הבא.  ,הסקר קו בסיום

)סעיף הרכה  ולדחות את ההתחלהלעיל  5.3.1בדיקה לפני הפעלה על ידי צופה ימי כמפורט בסעיף 

  .הגבלהבאזור האותרו  או צבי ים ימיים יונקיםאם ( לעיל 5.3.3

 ( Undershoot Operationsסקרים המבוצעים באמצעות כלי שיט נפרדים ) 5.3.7

האנרגיה ואילו כלי שייט שני, העיקרי, גורר  מקורותסקרים אלו כלי שייט אחד גורר את מערך מסגרת ב

מכשולים אחרים. לאו  . הליך זה נעשה כשיש צורך לבצע סקר מתחת לאסדותהקולטניםאת מערך 

 האנרגיה מקורותבמקרה שהצופה הימי ימצא על כלי השייט העיקרי ולא על כלי השיט הגורר את מערך 

יש צורך להציבו על כלי השיט , הוא יהיה רחוק מדי בכדי לבצע את עבודתו בצורה יעילה ולכן תיסמיהסי

אם הדבר אינו אפשרי מסיבות שונות )לוגיסטיות, בריאותיות,  האנרגיה. מקורותמערך הגורר את 

 סקרהבקשה לביצוע ההגשת  דבמעמזאת במפורש  ולהסביר יש צורך לציין ,בטיחותיות וכדומה(

ללא קשר למיקומו הפיזי של הצופה . מיקום הצופה הימיביחס לאישור הממונה  את ולקבל ,יסמייסה

 ךל רוחיות לעיל, 5.3.1הימי, יש לבצע תצפית בדיקה לפני הפעלה על ידי צופה ימי כמפורט בסעיף 

 .סמיילפני ביצוע סקר סילעיל,  5.3.3כמפורט בסעיף 

 

 הנחיות נוספות .6

יסמיים. יחלים גם על כלי שיט המבצעים סקרים ס ,העקרונות המנחים למניעת כניסה של מינים פולשים

 המידע הנדרש:תמצית להלן  ,נוחיותצורך הל

יועבר לממונה  ,1960-חוק הספנות )כלי שיט(, תש"ךב 1כהגדרתו בסעיף  של כל כלי שיט בעניינופירוט  6.1

כתנאי לאישור תוכנית העבודה. הפירוט יכלול בין השאר: שנת ייצור, נקודת המוצא האחרונה, אזורי 

 העבודה בחמש השנים האחרונות, מועדי טיפולי הסרה ומיקומם הגיאוגרפי, אופי הטיפול )כגון, מבדוק

יבש, במים( והיקפו )חיצוני, אזורים פנימיים כגון בתי עוגנים וכו'(, אסמכתאות הביצוע ואישור גוף חיצוני 

 לביצועם.

פועל בהתאם להנחיות המופיעות במדריך שהוכן על ידי  לפיה הוא המבצע את הסקר הגורםהצהרה של  6.2

 :(OGP/IPIECA) הארגון העולמי של יצרני הגז והנפט

Alien invasive species and the oil and gas industry, Guidance for prevention and 

management. OGP Report Number 436, OGP/IPIECA 2010 

 

את פרטי יש לצרף כנספח למסמך  5.2ם המפורטים בסעיף בתנאי הצופים הימייםלצורך הוכחת עמידת 

 .שלהלן 1אם לפירוט בטבלה הצופים ואת ההכשרות שעברו בהת

 כשרותיהםניסיונם והצופים הימיים, : פירוט של ה 1טבלה 

/  צופהשם ה תפקיד הצופה
פירוט  השכלה החברה

 ההכשרות 

מספר הסקרים 
שנות שבוצעו ו

 הניסיון המעשי

אסמכתאות 
 מצורפות

      
      
      

 .*יש למלא את הטבלה באמצעות הקלדה במחשב ולא בכתב יד
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  מקורות .7

ACCOBAMS, 2013: Methodological guide: "Guidance on underwater noise mitigation 

measures". ACCOBAMS-MOP5/2013/Doc 24. 

ACCOBAMS, Guidelines to address the impact of anthropogenuc noise on CETACEANS in the 

ACCOBAMS area. 

JNCC 2010: JNCC guidelines for minimizing the risk of injury and disturbance to marine 

mammals from seismic surveys. 

BOEM 2014: Atlantic OCS proposed geological and geophysical activities, Mid-Atlantic and 

South Atlantic planning areas, final Programmatic Environmental Impact Statement 

(PEIS). http://www.boem.gov/Atlantic-G-G-PEIS/ 

 

סיכום פעילות אישוש צבי הים בחוף הים תיכוני הישראלי. פרסום המרכז להצלת צבי  :2010לוי י, ברש ע. 

 הים, רשות הטבע והגנים.

סקר אסטרטגי סביבתי לחיפוש ולהפקה של נפט וגז טבעי  :2016, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

 (2016בים, )אוקטבר 

 

 

  

http://www.boem.gov/Atlantic-G-G-PEIS/
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 מגבלות מקום וזמן: - נספח א'

 

 

מקור: משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, סקר אסטרטגי סביבתי לחיפוש ולהפקה של נפט וגז 

(2016טבעי בים, )אוקטבר 



 
 אנרגיה והמיםההתשתיות הלאומיות, משרד 

 מינהל אוצרות טבע
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 תצפיות של יונקים ימיים וצבי יםמתכונת דווח  –נספח ב' 
 1נספח ב' 

   1/3 טופס תצפית מינים מוגנים

 תאריך

תצפית 
ויזואלית 

 PAMאו 

תחילת 
משמרת 

 צופה

 סיום תצפית תחילת תצפית

מהירות 
 הרוח

כוון 
 הרוח

מצב 
 הים

גובה גלים 
 )מטרים(

ראות 
 שעה )ק"מ(

קו 
 רוחב

קו 
 אורך

עומק 
 שעה )מטרים(

קו 
 רוחב

קו 
 אורך

עומק 
 )מטרים(

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                
 

 
 
 
 
 

http://www.energy.gov.il/
http://www.energy.gov.il/
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 1נספח ב' 
 2/3 –טופס תצפית מינים מוגנים 

 תאריך

תחילת 
תצפית 
בדיקה 
לפני 

 הפעלה

סיום 
תצפית 
בדיקה 
לפני 

 הפעלה

שעת 
התחלת 
ניטור 

אקוסטי 
(PAM) 

שעת 
סיום 
ניטור 

אקוסטי 
(PAM) 

תצפית 
לפני 

בדיקה 
בוצעה 

ביום או 
 בלילה?

סיבת 
הפעלת 
 מקורות

האנרגיה: 
ס=סקר 

ב=בדיקת 
 מקורות

האנרגיה 
ה=הפעלת 

 מקורות
 האנרגיה

שעת 
התחלת 

הליך 
תיחול 

 הרך

שעת 
סיום 

תהליך 
תיחול 

 הרך

שעת 
התחלת 

הסקר או 
 הבדיקה

שעת 
ם סיו

הסקר או 
 הבדיקה

שעת 
הפסקת 

כל 
 מקורות
 האנרגיה

האם 
הצופה 

הורה על 
הפסקת 
עבודת 
 מקורות

 האנרגיה?

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          



 - 12 - 

 

 14702-5316פקס':   02-5316131/009טל':  91360ירושלים  36148ת.ד.  14הרטום רח' 
 www.energy.gov.ilתובתנו באינטרנט: כ  

 

                          

                          
 
 
 

 1נספח ב' 
 3/3 –טופס תצפית מינים מוגנים 

 שעה תאריך
שם 

 הצופה

מיקום הספינה 
בזמן זיהוי יונקים 

 ימיים/צבי ים
 מין

מידת 
וודאות 
 הזיהוי

מספר 
פרטים 

 כולל

מספר 
 בוגרים

מספר 
 תיאור כללי צעירים

שם  שם נפוץ קו אורך קו רוחב
 מדעי
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 דיווח מסכם:מתכונת  –תצפית מינים מוגנים  - נספח ג
 

 ספינה תאריכי הסקר

 מספר תצפיות לפני בדיקה

 מספר התחלות רכות

מספר פעמים בהן 
נדרשה התערבות 

הצופה להפסקת פעילות 
 (PAMבלילה ) ביום האנרגיה מקורות

            
 

 שם הצופה

מיקום הספינה בזמן 
 מין זיהוי יונקים ימיים

מידת 
וודאות 
 הזיהוי

מספר 
פרטים 

 כולל

מספר 
 בוגרים

מספר 
 תיאור כללי צעירים

 שם מדעי שם נפוץ קו אורך קו רוחב

                  

  
  
  

                  

  
  
  

                  

  
  
  

                  

  
  
  

                  

  
  
  

                  

  
  
  



 
 אנרגיה והמיםההתשתיות הלאומיות, משרד 

 מינהל אוצרות טבע
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