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יסוגרס – ךוט ףונ  תולכירדא  תובידאב  הקונו |  תיעקרקהמ  אצוהש  עקשמה  יבג  לע  ןושיקה  תדג  לע  םקומה  קראפה  תיימדה 

ןוזחמ ומוקישו –  ןושיקה  לחנ  תיעקרק  יוקינ 
תואיצמל

המירזה .ףוחה  ילחנ  ןיב  ולדוגב  ינשה  אוה  "ר ) מק כ-1,110   ) ולש זוקינה  ןגא  חטש  .לארשיב  םיבושחה  םילחנהמ  אוה  ןושיקה  לחנ 
קמעו םינולא ) תועבגל  למרכה  ןיב  רצה  רבעמה   ) ןושיקה ַרעְפִמ  לאערזי , קמע  ךרד  ןינ , ' גמ כ-70 ק"מ ,)  ) וכרוא בורל  הנתיא  ןושיקב 

הניחבמ קר  אל  ךרד  ץרופו  ידוחיי  היהש  ןושיקה  תיעקרק  יוקינ  ךילהת  תא  רוקסנ  וז  העידיב  .הפיח  ץרפמב  םיל  וכפש  דע  ןולובז ,
תוליעפה ןומימ  ללוכ  ליעפ , ןפואב  םירזגמ  ןווגמ  תופתתשה  ךילהב , רוביצה  ףותיש  תוברל  תירוביצ , הניחבמ  םג  אלא  תיעוצקמ ,

.םירימחמ הביבס  ידעיב  הדימעו  תשרדנה ,

ךשמבש הפיח , ץרפמב  היישעתה  ילעפמ  יכפש  לשב  לארשיב  רתויב  םהוזמה  לחנל  רבעב  בשחנ  ןושיקה  ותובישח , תורמל 
ףחס םע  דחיב  לחנה  תיעקרקב  םוהיזה  עקש  םינשה  תצורמב  .קוקיזה  יתב  חטש  ךותב  םרזש  לחנה  עטקמל  ומרזוה  םינש  תורשע 

חטשב העיגפל  ץורעה , תורציהל  זוקינה , סיסב  תיילעל  רתיה  ןיב  המרג  טנמידסה )  ) עקשמה תורבטצה  .זוקינה  ןגאמ  עיגהש  יעבט 
.השק תיגולוקא  העיגפלו  לחנב  םימיוסמ  םיעטקב  המירזה  ךתח 

: תוירקיע תוצובק  יתשל  קלחנ  לחנה  תיעקרקב  םוהיזה 

םילקימיכ הפיח  תמגודכ   ) םילעפמ יכפשב  רקיעב  ןרוקמש  וכו ,)' תרפוע  םורכ , םוימדק ,  ) תוליערו תודבכ  תוכתמ 
.הפיח "ש  טמ יכפשבו  םינשדו )

( הפיח קוקיזה  יתב  תמגודכ   ) םילעפמ יכפשב  רקיעב  םרוקמש  ויתורזגנו , טפנ  ירצות  םידבכ , םיינגרוא  םירמוח 
.הפיח "ש  טמ יכפשבו 

םימה תוכיאב  רופיש  לח  םימרזומה , םיכפשה  תוכיא  תא  רפשל  םימהזמה  םילעפמהמ  הביבסה  תנגהל  דרשמה  תשירד  תובקעב 
לע הלשממ  תטלחה  הלבקתה  תנשב 2011  ךכש , תויה  .תמהוזמ  הראשנ  לחנה  תיעקרק  תאז , תורמל  לחה ב-2001 . לחנב 

דרומב תמהוזמה  תיעקרקה  יוקינ  תא  רשפאל  הדעונש  (, 3454 סמ ' הטלחה   ) םוהיזמ ןושיקה  לחנ  יוקינל  הלועפ  תינכות 
יוניפו לטנה  ימבו  תמהוזמה  תיעקרקב  לופיטו  יוניפ  הביאש , עקשמה , תאצוהל  ( dredging  ) הריפח הללכ : הלועפה  תינכות  .לחנה 
רתאב לחנל  ךומס  םנוד  ועקפוה כ-250  ףא  ךכ  םשל  .ריוואב  לופיטו  יגולויב  לופיט  לחנה , תודג  לע  תונשי  תוכירבב  יוצמה  עקשמה 

.וידיצ ינשמ  קראפ  חותיפ  רשפאמה  ןושיק , לחנל  לתופמו  שדח  יאוות  תריפחל  חטש  הצקוה  ןכו  לופיטה 

ןושיק לחנ  תושרו  הביבסה  תנגהל  דרשמה  תושארב  תידרשמ  - ןיב תלהנמ  תוסחב  ןושיק , םילחנו  זוקינ  תושר  העציב  טקיורפה  תא 
תוימוקמ תויושר  היישעת , תוברל  םימוחת , ןווגממ  םיפוג  םירבח  ויה  טקיורפה  תלהנמב  .הרבסהה  לע  תיארחאו  םוקמ  תאלממכ 

.תלהנמה רובע  רתאב  תונושה  תודובעה  לע  החקיפ  הסדנה " גולוקא   " תרבח .הביבס  ינוגראו 

ךילהתה תליחת  םע  ויבלש : לכ  ךרואל  רוביצה  ףותיש  לש  ךילה  עצבל  טלחוה  ותובכרומ  חכונלו  טקיורפה  תחלצהל  איבהל  ידכ 
טקיורפה תלהנמ  ךכ , לע  ףסונ  .טקיורפה  ראות  וב  רוביצל  חותפ  שגפמ  ןכו  הביבסה  תנגהל  רשה  לש  םיאנותיע  תביסמ  הכרענ 

.הביבסה תנגהל  דרשמה  לש  טנרטניאה  רתאב  ומסרפתה  תומדקתהה  תוח  " וד .ותומדקתה  לע  חוויד  לבקל  ידכ  ןועבר  ידמ  הסנכתה 
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יתלבו םיידועיי  םיימדקא  םירקחמב  הוול  יוקינה  טקיורפ  ךכ , לע  ףסונ  .וב  ועצובש  תונושה  תולועפה  תגצהל  םיאנותיע  ירויס  וכרענ 
.םייולת

: הפיח ץרפמב  ןושיקה  לחנ  עטקמ  תא  ונייפאש  תויעבה  ןווגמל  בחר  הנעמ  ןתנ  טקיורפה 

.ולש יגולוקא  םוקישו  לחנה  תיעקרק  יוקינ 
.ץרפמב תופצה  תעינמל  קיפאה  תקמעה 

.םירחא תומוקמל  ועונישב  ךרוצ  אלל  רפחנש , םהוזמה  עקשמב  רתאב  יגולויב  לופיט 
.רוביצה תבוטל  קראפ  חותיפו  לחנה  םוקישל  תורשפא 

הדובעה ךלהמ 

תדג לע  ידועיי  רתאב  יוקינה  ךילהת  תא  עצבל  טלחוה  ןושיקה , לחנ  דרומב  םהוזמה  עקשמה  תייעב  ןורתפל  תופולחה  תניחב  רחאל 
ולחה םוקישה  תודובע  רויא 1 .)  ) טקיורפה עוציבל  רשכוהו  תועיריב  ולוכ  םטאנ  המכסהב , עקפוהש  יאלקחה  חטשה  .לחנה 

.לחנה תייטהו  רפע  תודובע  עוציבל  עקרקה  לע  םירופחדה  ינושאר  ולע  זא  רבמטפסב 2012 ,

לא תורישי  עיגה  רפחנש  עקשמה  רויא 2 .) ( ) dredger  ) ימי הקיני  רפחמ  תועצמאב  התשענ  ןושיקה  תיעקרקמ  עקשמה  תאצוה 
באשנ היצזינגומוה  רחאל  .הריגא  תכירב  לא  רבעוה  אוה  םשמו  םילזונל , םיקצומ  ןיב  תינושאר  הדרפה  וב  התשענש  ןוניס , ןקתמ 

לא לכמה  תיתחתמ  באשנ  לזונה  .עוקיש  יזרזמ  םיטנלוקולפ )  ) םיתיתפַמ וילא  ופסוהו  עוקיש , לכמל  הריגאה  תכירבמ  רמוחה 
mixing  ) בוברעה ילכמל  רבע  קצומה  .לזונל  םיקצומ  ןיב  היינש  הדרפה  הגשוה  ךכו  םימה , תא  וטחס " ש" תוגופירטנצ )  ) תוַזּכרַס

.קראפה תועבג  תיינבל  יקנה  רמוחה  רבע  םשמ  רויא 3) .  ) תומרעב יגולויב  לופיט  ךילהתל  ךשמהבו  (, plants

רויא 1
טקיורפה רתא 

םוחת רתאה  .תמהוזמה  עקרקב  לופיטל  תוכירבו  םינקתמ  וב  ומקוהו  לוחלח  תעינמל  תועיריב  ולוכ  םטאנש  רחאל  רתאה 
ןושיק םילחנו  זוקינ  זוקינ  תושר  תובידאב  םוליצה  םורדמ |  ןושיקל  רפחנש  שדחה  לותפנבו  ןימימ )  ) ןופצמ ןושיקה  קיפאב 
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רויא 2
ימי הקיני  רפחמ  ידי  – לע ןושיקה  תיעקרק  תריפח 

וענמנ ךכו  תויאשמ , יבג  לע  עונישב  ךרוצ  אלל  לופיטה , רתאל  תורישי  רוניצ  ךרד  רפחמהמ  הביאש )  ) הקינסב רבע  רמוחה 
רנזבפ רורד  םוליצ : בחרנ |  ריווא  םוהיזו  העונת  יסמוע 

רויא 3
לחנה תיעקרקמ  עקשמ  לש  תומרעב  יגולויב  לופיט 

תועובש רפסמ  ךשמנ  ךילהתה  .ליגר  היצטסופמוק  ךילהתל  המודב  תומרעל  קלוחו  יחפנ  רמוחכ  םזג  םע  בברוע  עקשמה 
ןושיקה לחנ  תושר  תובידאב  םוליצה  םינמימחפ |  לש  םישרדנה  םיכרעל  העגה  דע 
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םיפחרמה םיקצומה  תקחרהל  ( liquid process plant) םימב לופיטה  תכירב  לזונה ל רבע  םיקצומהמ  הדרפהה  יבלש  ינש  רחאל 
. לחנה לא  הרזח  םימה  ומרזוה  ףסה  יכרעב  הדימע  תקידבו  לופיטה  רמג  רחאל  .םימהמ  ןקנחה  תובוכרת  קוריפו  ( TSS)

.יא םהיניבו  םיקיפא , ינש  ורצונ  רוזאבו  לחנה , לש  ירוקמה  יאוותה  לא  לחנל  רפחנש  שדחה  יאוותה  רבוח  יוקינה  ךילהת  םותב 
.רוביצה תבוטל  קראפ  יאב  םקומ  הילעש  תיתשתל  הכפה  רתאב  המרענש  תלפוטמה  עקרקהו  לחנל , ורזחוה  םירהוטמה  םימה 

ISO/IEC ןקתל םאתהב  הכמסוה  הדבעמה  .זרכמב  ורדגוהש  תוזילנא  העציבש  (, site laboratory  ) הדבעמ המקוה  לופיטה  רתאב 
סנו תדבעמב ג' העצוב  תוכתמ  תזילנא  .תוקידבה  לש  עוציבל  םישורדה  הדידמהו  הקידבה  המיגדה , יטירפ  לכב  הדיוצו   17025

.ישדוח ןפואב  העצוב  הילגנאב  סנו  תדבעמו ג' חטשה  תדבעמ  ןיב  האוושה  .הילגנאב 

ילויב 2017, בושו  לחנה , לש  ירוקמה  יאוותב  הריפחה  םות  רחאל  רבוטקואב 2016 , הריפחה –  םויס  רחאל  לחנה  תיעקרק  רוטינ 
דעי יכרעו  םינקת  םימייק  לארשיב  (. PDRS – Post Dredge Riverbed Survey  ) לחנה ךרואל  תיעקרקב , תורחבנ  תודוקנ  ומגדנ 

וא ןקת  ןיא  ךא  םימבו , תועקרקב  םישומיש  לש  םינוש  םיגוס  רובע  תויגולוקא , תוכרעמ  תואירב  לע  הרימשו  רוביצ  תואירב  יססובמ 
חווט ןויצח  םלועב : לבוקמה  סוחייה  ךרעל  וושוה  רוטינה  תואצות  ךכיפל , .םילחנ  תיעקרקב  עקשמ  רובע  םילבוקמ  םיכרע 

NOAA – National  ) יאקירמאה ימואלה  הרפסומטאהו  םיסונייקואה  להנִמ  לש  ( ERM – Effects Range Median  ) תועפשהה
הנחבהל תנתינ  העפשהל  םורגת  וילא  הפישח  ריבסש  זוכירה  תא  גציימ  הז  ךרע  (. Oceanic and Atmospheric Administration

.םייטנוולרה הביבסה  ידעיב  תדמוע  לחנה  תיעקרקש  רוריבב  תוארמ  תואצותה  .םייגולוקא  םירוטפצר )  ) םינטלוק לע 

תיעקרק .םילקש  ןוילימ  לש כ-220  תללוכ  העקשהב  חלצומ , םויס  ידיל  םוקישה  תודובע  ואב  םינש , שמחמ  תוחפ  תצק  רחאל  ךכ ,
תכרעמ םויק  םירשפאמ  הב  םימהזמה  יזוכירו  טקיורפה  ינפל  התייהש  הממ  עצוממב  רטמ  יצחו  םיינשכב  הכומנ  םויכ  לחנה 

.סוחייה ךרעל  האוושה  ןכו  הבילה  תמיגד  תואצות  תוגצומ  חפסנ 1  בו רויא 4  .הזה ב ביכרב  םג  לחנה  םוקיש  תמלשה  תאו  תיגולוקא 

(, TPH — Total Petroleum Hydrocarbons  ) קלד ינמימחפ  לש  םיזוכיר  תאוושה 
ERM סוחיי ךרעל  רבוטקוא 2016 ,)  ) ןושיקה לחנ  תיעקרקב  הביל  תומיגדמ  ולבקתהש 

רויא 4

סיסב לע  חותפ  קראפ  לש  חותיפלו  ןונכת  םיכרענ ל ונא  םויכו  וקרופ , םייסדנהה  םינקתמהו  םייתסה  ןושיקה  תיעקרקב  לופיטה 
רחאל לחנהמ , הרפחנש  תיעקרקה  ןסיסבבש   ) תויפונ תועבג  קראפב  .בחרה  רוביצל  שפונו  יאנפל  הכישמ  דקומ  שמשיש  לחנה 

.דועו תיפצת  תוניפ  הבישי , תוניפ  םיליבש , םינבנ  ןהיניבו  יגולויב ) לופיט  הרבעש 

עבטה תושרו  םילחנ  תויושר  זוקינה , תויושר  ומכ  םיפסונ , םיבר  םיפוגו  הביבסה  תנגהל  דרשמה  תוליעפמ  קלח  אוה  ןושיקה  םוקיש 
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תבלושמ תוליעפ  לש  לעופל  האצוה  ורשפא  ול  ויהש  םייתועמשמה  םיביצקתהו  טקיורפה  תובכרומ  .לארשי  ילחנ  םוקישל  םינגהו ,
הקונ םהוזמ , לחנכ  םינורחאה  םירושעב  תירוביצה  העדותה  דקומב  היהש  לחנה , .ומוקיש  ךשמהלו  לחנה  תיעקרק  יוקינל  האיבהש 

ותחלצהל תובר  םרת  טקיורפה  יבלש  לכב  רוביצה  ףותיש  .הילא  עיגי  בחרה  רוביצהש  תדקפתמו , היח  תיגולוקא  תכרעמכ  רזוחו 
.טרפב ןושיקהו  ללכב  םילחנה  םוקיש  תולועפל  רשאב  תיבויחה  תירוביצה  תועדומבו  יוקינה  תולועפב  ךמותש  בצמ  תריצילו 

( רתאב םינימז   ) םיחפסנ

חפסנ 1
הדרוהל
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