
לויתןניטור הסביבה הימית באזור אסדת 

ר דרור צוראל"ד

מרכז מדעי לניטור ומחקר בים

היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית

המשרד להגנת הסביבה



מערך הניטור הימי בישראל
(  ים תיכון)
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מערך הניטור הימי בישראל
(  ים תיכון)

ניטור הסביבה הימית סביב המוצא

(  מערך הניטור המקומי)



מערך הניטור הימי בישראל
(  ים תיכון)

הניטור הלאומי  



ניטור הסביבה  תוכנית
לויתןהימית סביב אסדת 

סיום , 2020תחילת דיגום אוגוסט 
2020דצמבר –

מצב זיהום הים ביום הדיגום. א



ניטור  תוכנית
הסביבה הימית סביב 

לויתןאסדת 
הצטברות מזהמים בקרקעית  . ב

הזיכרון של )סביב מוצא ההזרמה 

( הים

חברת החי בתוך המצע הרך . ג

(infauna )



ניטור הסביבה  תוכנית
הימית סביב אסדת  

לויתן
פוטנציאל הצטברות מזהמים בחי הימי סביב  . ג

(SPDM)האסדה 



לויתןניטור הסביבה הימית סביב אסדת תוכנית

(ציפור השיר במכרה)מצב חברת החי והצומח על רגלי האסדה . ד



ניטור הסביבה הימית  תוכנית
לויתןסביב אסדת 

מצב חברת החי והצומח בבית הגידול הרגיש . ה

באזור ההשפעה של האסדה



ניטור סמוכותתוכניות
התפלה H2ID+ אורות רבין י"חח

פעם )מתכות בקרקעית ', וטמפמליחות )

,  (פעם בשנתיים)חי תוך מצע , (בשנתיים

(נוטריינטים, איכות מי גלם
מוצא מתקן התפלה ובריכות  

דגים מעגן מיכאל

,  חמצן מומס, עכירות', טמפ)

(  חי תו מצע, כלורופיל

הניטור הלאומי  

דיגום מי ים מול נחל תנינים ומול  •

שקמונהתל 

דיגום מי הים חד פעמי באירוע  •

הזפת  



ממצאים עד כה
...(היום בערב או מחר בבוקר כנראה)2021יוגש עד סוף יוני לויתןח ניטור אסדת "דו•

לא עודכנתי על ממצאים חריגים , ח הניטור הלאומי כרך זיהום ים יוגש בשבוע הבא"דו•



ניטור מקוון ובדיקות מעבדה יומיות  





ניטור מקוון ובדיקות מעבדה יומיות  
בדיקות רעילות מי התוצר   



אורות רבין ומתקן ההתפלהי"חח



אורות רבין  י"חח



מעגן מיכאל  

אין שינוי מהותי באיכות המים או בחברת החי תוך מצע יחסית  

.  לשנים קודמות



הניטור הלאומי  
יוגש שבוע הבא2020ניטור 

מוצגות תוצאות הדיגום באירוע הזפת  



סיכום

הניטור המקוון לא  2020למעט חריגה בינואר •

.  מצביע על חריגות מהיתר ההזרמה

הניטור הסמוכות אינן מצביעות על  תוכניות•

השפעה בעייתית על איכות המים בסביבת החוף  

.  או על הצטברות מזהמים בקרקעית

בדיגום שנעשה מיד לאחר אירוע הזפת לא התגלו  •

לא דווח על  . בים באף תחנההידרוקרבונים

ממצאים חריגים בחופים מול האסדה בניטור  

.הלאומי

ח "ח הניטור של האסדה ודו"במהלך יולי ייבדק דו•

.  הניטור הלאומי והם יפורסמו באתר המשרד

בחוף דור לא נראתה  ג"רטשל הביובליץבסקרי •

.  השפעה בעייתית כלשהי על החי הימי

?שאלות 


