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רקע
הפעילות הימית המוגברת בחופי ישראל בשנים האחרונות (זיהום הים ,תעשיית גז
ונפט ,התפלה ,תשתיות שונות וכדומה) מהווה איום על הסביבה הימית.
שמירה על הסביבה ועל מערכות אקולוגיות מורכבות דורשת ידע מדעי רחב ומדויק,
אולם קיומו של ידע זה באקדמיה אינו מספיק לקבלת החלטות מדיניות מושכלות:
מצד אחד ,יש צורך שמדענים ,בעלי הידע ,ירצו ויהיו מסוגלים להעביר אותו למקבלי
ההחלטות בצורה ברורה .מצד שני ,קובעי המדיניות ,כלומר הרגולטור ,אמורים לקבל
את כל המידע שהם זקוקים לו ,להבין ולהפנים אותו בתוך מערכת קבלת ההחלטות.
כיום שני קצוות אלה  -המשתמש שהוא קובע המדיניות והמדען שהוא בעל הידע –
אינם מצליחים לקיים את המערכת הזו וליצור מדיניות מבוססת מדע.
האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה מאגדת את אנשי האקדמיה והמקצוע
בתחומה .מטרתה העיקרית היא להציע מדע רלוונטי ועדכני למקבלי ההחלטות ,והיא
רואה זאת כחלק מתפקידם של החברה האזרחית ושל אנשי האקדמיה.
כדי להתמודד עם אתגר רב ממדים זה של שמירת הסביבה הימית ושל חיבור בין
מדענים לקובעי מדיניות ,החליטה האגודה להקים ועדות מומחים שיטפלו בסוגיות
ספציפיות ושיעזרו לרגולטור לקדם מדיניות מתאימה מבוססת מדע .ועדות אלה יפעלו
באמצעות קידום שיתוף פעולה בין האקדמיה ,מכוני המחקר הממשלתיים ואנשי
המקצוע במשרדי הממשלה .לאגודה ניסיון ארוך שנים של יצירת שיתוף פעולה בין
הרגולטור לבין מדענים למתן מענה מדעי לשאלות מדיניות שעל הפרק.
הסוגיה הנדונה במסמך זה היא סוגיית העתרה :העשרת יתר של הים התיכון הישראלי
בחומרי דשן (נוטריינטים).
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מבוא

העתרה (אוטרופיקציה ,העשרת יתר בנוטריינטים[) ]1

רדודים חופיים  -ובעיקר במקומות סגורים יחסית כמו

היא תהליך שמתחיל בהעשרת מים בחומרי דשן,

נמלים ,שפכי נחלים ומפרצים  -עלולה להיווצר בעיה

בעיקר נגזרות של חנקן ו/או זרחן .העשרת היתר גורמת

מקומית של העתרה ,שתגרום לפריחת אצות ולפגיעה

לעלייה בקצב הגדילה ,ביצרנות הראשונית ובביומסה

במערכת האקולוגית .העתרה יכולה להיווצר גם באזור

של האצות (פריחת אצות) ,לגידול בביומסה הכללית

הרדוד כאשר אין גלים או זרמים (ים שקט).

הגורר שינוי בשיווי המשקל הקיים בין אורגניזמים

בישראל קיימת שונות גבוהה בזמן ובמרחב בכל

ואף לפגיעה באיכות המים ובאיכות הסדימנט .תהליך

הקשור לכמויות הנוטריינטים ולשאר מדדי העתרה.

זה יכול להוביל בסופו של דבר לפגיעה בבריאות

כדי להבטיח ,אם כן ,קבלת החלטות מושכלת וקביעת

המערכת האקולוגית או לפגיעה ביכולתה לספק את

תקנים נכונים לאזור ,יש ליצור בסיס נתונים רחב ומדויק

שירותי המערכת (השפעה על חדירות האור ,עכירות

שיוכל לשמש קו בסיס או בקרה סביבתית במקרים של

המים וכמויות חמצן במים ובסדימנט).

העתרה נקודתית .הדרך היחידה לקבל קו בסיס מהימן,
בסקלה מקומית רלוונטית ,היא יצירת תכנית ניטור

למרות שיפור ניכר בשנים האחרונות ברמת הזיהום
המגיע לים בישראל ,העשרת היתר ממקורות יבשתיים

לאומית איכותית וארוכת טווח המודדת מגוון רחב של

וימיים היא עדיין גורם משמעותי התורם לו .הטיפול

פרמטרים מתאימים.

בבעיה מתחיל במענה על שאלות רבות בנושא זה.

מטרתה של תכנית ניטור זו היא אפיון של הסביבה ושל

למשל ,כיצד מודדים העתרה ,כיצד משפיעה העתרה על

השינויים הרב שנתיים המתרחשים בה .בחינה ועיבוד

המערכות האקולוגיות בחופי ישראל ,האם זו אכן בעיה

של כל הנתונים הקיימים יעזרו בקביעת מדדים של קו

ובאילו סקלות מרחביות יראו תוצאותיה של העתרה.

בסיס או בקרה .ערכי הסף חייבים להיקבע על בסיס ידע

אזור הים התיכון שלחופיו שוכנת ישראל ייחודי משום

מדעי איכותי ,החלטה הנשענת על בסיס ידע רחב שכזה

שהוא דל בנוטריינטים יחסית (.)Ultra Oligotrophy

יכולה למנוע מקרים דוגמת זיהום הים מחוות הדגים

לכן ,תכניות ,מדדים והגדרות המשמשים במקומות

במפרץ אילת והמאבק להוצאת כלובי הדגים מהמים.

אחרים בעולם אינם רלוונטיים לו .בנוסף ,המערכת

התקן הישראלי לאיכות מי ים ולמדדים הרלוונטיים

האקולוגית באזור נמצאת בתהליך מתמיד של שינוי

להעתרה הנמצא במסמך "תקני סביבה לאיכות מי הים

הנובע מעליית טמפרטורת מי הים ,החמצת הים וכניסת

התיכון בישראל" משנת

מינים פולשים דרך תעלת סואץ ובעיקר מהשפעות אדם

מהמדדים וערכי הסף אינם נסמכים על ידע מדעי

למיניהן ,כגון בניית תשתיות מואצת ,זיהום ושאיבת

רלוונטי לישראל ,כי אם על כזה שמקורו במקומות

]2[2002

אינו מעודכן ,וחלק

מי ים להתפלה .מורכבות זו מקשה על קביעת מדיניות

אחרים בעלי תנאים סביבתיים שונים לחלוטין .כמו

ורגולציה בנושא ולפיכך ,על אף שהאיחוד האירופי

כן ,נראה שחסרים מדדים נוספים כדי לגלות אירועים

דן בימים אלה בקביעת המדדים הכמותיים הנדרשים

של העתרה מעשה ידי אדם.

למדידת העתרה ,על כל מדינה יהיה לקבוע לעצמה את
הערכים המקסימליים של כל מדד על פי הסביבה הימית

כדי להעניק לרגולטור כלים מדעיים שיסייעו

המתאימה ובהתאם למדיניות הממשלה.

בהתמודדות עם סוגיית התקנים וערכי הסף החסרים,

ברוב שטחי המים הפתוחים של ישראל אין בעיה

וכדי לעזור בשיפור הניטור הלאומי ,ערכה האגודה

מתמשכת של העשרת יתר בנוטריינטים ,כנראה בגלל

הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה סדנת מומחים

צריכה מהירה שלהם במארג המזון והחוסר במשאב

בנושא העתרה בים התיכון .להלן מפורטות המלצות

זה ,יחד עם מיהול מהיר וערבול מי הים .אולם באזורים

ועדת המומחים:

Ferreira, J. G. et al. Overview of eutrophication indicators to assess environmental status within the European Marine Strategy .1
)Framework Directive. Estuarine, Coastal and Shelf Science 93, 117-131 (2011
 .2מליסטר וחובריו .2002 .תקני סביבה לאיכות מי הים התיכון בישראל .אגף ים וחופים ,המשרד להגנת הסביבה
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המלצות ותובנות

מדדים רצויים ,ערכי סף ותקנים
•עדכון המדדים החשובים של תקני סביבה לאיכות

להחליפם בכאלה התואמים את הים התיכון של

מי הים התיכון בישראל :הערכים הרצויים מפורטים

ישראל .אנשי חיא"ל (חקר ימים ואגמים לישראל)

בטבלה בעמ׳  .13-12על אף שרוב המדדים שבטבלה

מגבשים בימים אלה מסמך המתייחס לערכי סף

מהווים כבר כיום חלק מדרישות הניטור של המשרד

רצויים לישראל ,ולפני הגשתו לרגולטור הם ישתפו

להגנת הסביבה ,הרי שיש כאלה שרצוי להוסיף

בתהליך מדענים מהתחום

לתכניות הניטור (מסמך זה מתייחס רק למדדים של

•העתרה היא תהליך .לכן יש לבחון את המגמות

מדידת העתרה ולא לזיהומים אחרים)

המסתמנות ולא להתייחס אליה כאל אירוע

•עדכון ערכי המקסימום של תקני הסביבה לאיכות

חד פעמי

מי הים :חלק מהערכים אינם מתאימים לאזור ויש

שיפור הניטור הלאומי לקבלת תמונת מצב טובה יותר לגבי הים התיכון
•הכללת מדדי ההעתרה הרלוונטיים הנדונים בדוח

•וידוא שהמעבדות המשתתפות בניתוח הדגימות של

זה בתכניות הניטור השונות

הניטורים השונים הן חלק ממאמץ לביצוע תאימות

•יצירת בסיס נתונים אחיד המשלב את כל נתוני

בין מעבדות .מסד הנתונים יכלול דיווחים של גופים

הניטור בארץ .תמונה מקיפה ומלאה ככל האפשר

מנטרים שונים ,לכן חשוב שתהיה התאמה בין

של מצב הים תתקבל באמצעות שילוב של תכנית

התוצאות המדווחות כך שיהיה אפשר לבצע ניתוח

מזהמים[]3

כללי של הנתונים במרחב ובזמן בלי שיובחנו מגמות

הניטור הלאומית ושל ניטור מצד גורמים

שאינן קיימות כתוצאה מזהות המעבדה המדווחת

•חיוב תכניות הניטור השונות להגיש נתונים
לבסיס

הנתונים[]4

 .3אפשר להשתמש כבסיס במאגר הקיים בחיא"ל במרכז המידע הימי הלאומי
Israel Marine Data Center – ISRAMAR www.ocean.org.il/Heb/ISRAMARDataCenter/ProfileDC.asp
 .4בחיא"ל יש נוהל מסודר להגשת תוצאות למאגר הקיים
energy.gov.il/Subjects/OilSearch/Documents/OffshoreEnvironmentalGuidelines/offshore%20eg%20appendix%20B1.1.pdf
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תאימות נתונים בין מנטרים ומעבדות שונות
נוסף על בקרת האיכות (Quality Control/Quality

2.2שימוש בסטנדרט פנימי לבקרת איכות במעבדה

 )Assurance – QC/QAהמתבצעת דרך קבע בכל

ומעקב לאורך זמן .כל מעבדה קובעת את הסטנדרט

מעבדה ,ממליצה ועדת המומחים לבצע את הפעולות

הפנימי שלה ,בדרך כלל דגימה שנאספה בכמות

הבאות כדי לוודא שהנתונים במסד הנתונים יהיו

מספקת ונבדקת בכל פעם שמבוצעת בדיקה

בני השוואה:

3.3השתתפות במבחני מיומנות בין לאומיים

1.1שימוש בסטנדרט מאושר בין לאומי )Certified

(testing

 ,]5[(Reference Material CRMשלגביו קיימת תעודה

]6[)proficiency

עם הריכוזים הנבדקים .שימוש ב CRM-מאפשר

4.4השתתפות בהשוואות בין מעבדתיות שאפשר לארגן

קביעת דיוק השיטה שבשימוש המעבדה ועקיבות

בישראל .השוואות כאלה בוצעו עד כה רק במקרים

לאורך זמן

של מחקרים משותפים

 .5סטנדרטים בינלאומיים מאושרים כמעט שאינם קיימים עבור נוטריינטים במי ים ועבור המדדים המופיעים בטבלה בעמ׳  ,13-12ובהרבה מקרים המחירים
גבוהים מאוד .על פי הידוע לא קיימים סטנדרטים עבור:
א .נוטריינטים במי ים –  MOOS-3של ה–.National Research Council of Canada
הריכוזים גבוהים מאוד יחסית לריכוזים בים התיכון המזרחי ולכן יש למהול את הסטנדרט לפני ההרצה.
ב .חנקן כללי מומס במי ים ()www.rsmas.miami.edu/groups/biogeochem/CRM.html( Consensus Reference Water -(TDN
ג .פחמן אורגני מומס במי ים ()www.rsmas.miami.edu/groups/biogeochem/CRM.html( Consensus Reference Water -(DOC
ד .פחמן אורגני בקרקעית – Buffalo River Sediment NIST-SRM 8704
 .6מבחני מיומנות בינלאומיים בנושאים הרלוונטיים מאורגנים על ידי הגופים האלה (סטנדרטי ייחוס ומבחני מיומנות שנמצאים בשימושם של אנשי
המחלקה לכימיה ימית בחיא"ל):
א.Monitoring Netherlands Quality Assurance of information for Marine Environmental, (QUASIMEME,www.quasimeme.org) .
מבחני מיומנות בנושא נוטריינטים במי ים ובמים מליחים ,פחמן אורגני מומס במי ים ,כלורופיל ,מתכות כבדות (במי ים ,בסדימנטים ובביוטה) ,פחמן
אורגני בקרקעית.
ב.International Atomic Energy Agency, Marine environmental Laboratory, Monaco (IAEA, www.iaea.org/nael/page.php?page=2120) .
מבחני מתכות כבדות (בסדימנטים ובביוטה).
גIntercomparison exercise for reference material of nutrients in seawater organized by theGeochemical Res. Dept. of the .
 Meteorological Research Institute, Tsukuba, JPהארגון ביצע בעבר מבחני מיומנות בנושא נוטריינטים במי ים.
ד .נוסף על המבחנים האלה ,חברת סיגמא החלה במכירת  CRMלנוטריינטים .מומלץ לבדוק לעומק את הנושא ,את התאמתם ואת האפשרות של שימוש
ב CRM-הנ"ל עקב עלותם הנמוכה וזמינותם לכל דורש
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שיטות עבודה

סדנת מומחים

סדנת המומחים של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה התקיימה בתאריכים  8-7ביולי  .2014הסדנה
היא כלי עזר להבנת המצב הקיים בזמן קצר יחסית בזכות העיסוק המתמשך של המשתתפים בתחום הנדון.

מטרות הסדנה
•בחינת הסדנה ככלי להבנת הקשר הנדרש בין אקדמיה

•הבנת הבעיות שבפניהן ניצב הרגולטור

וחוקרים לבין רגולציה ולחיזוקו בעתיד

•הבנת פערי הידע המדעיים הקריטיים לקבלת

•הכרת הידע המדעי העדכני ביותר הקיים בארץ

החלטות מושכלת

בנושא העתרה

•יצירת שיתופי פעולה בין מדענים מגופים שונים

•העברת המלצות לרגולטור על הצעדים הנדרשים

ומדיסציפלינות שונות ובין מדענים לרגולטור למען

בתחום הניטור והמחקר הקשורים בנושא

קידום הסוגיות הנדונות

מהלך הסדנה
בסדנת המומחים השתתפו חוקרים מהאקדמיה ,מדענים

רגולציה מהארץ והעולם ותכניות ניטור קיימות .אחר כך

מחיא"ל ,נציגי משרדי הממשלה הרלוונטיים ונציגי

הועלו לדיון הנושאים הבאים :העתרה בסקלות מרחביות

המארג .הסדנה תוכננה כך שנעשה יישור קו לגבי

שונות ,מדדים לבחינת העתרה וערכי מקסימום רצויים

הידע המדעי הקיים והמצב הרגולטורי הנוכחי ,אופיינו

ותכניות הניטור הקיימות והרצויות.

החוסרים והדרישות מבחינת הרגולטור ופערי הידע

ביום השני דנו המשתתפים בסוגיה של קביעת ערכי סף

המדעיים מבחינת המדענים ולבסוף הועלו לדיון סוגיות

שונים ובשאלה מה הם המדדים שבהם יש להשתמש,

הדורשות פתרון מדעי.

כיצד רצוי לנטר את הסביבה הימית ובאיזה אופן אפשר

היום הראשון הוקדש להצגת הידע העדכני בתחום

לחבר ניטורים שונים ליצירת בסיס מידע אחד .נדונו גם

בארץ וללקחים שאפשר ללמוד ממנו .נסקרו מחקרים,

פערי הידע המדעיים והצורך בהשלמתם.
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מדדים מומלצים לניטור
בטבלה זו מפורטים המדדים המומלצים לניטור כדי

חיא"ל מגבשים מסמך המסכם את ערכי הסף ,והוסכם

לקבוע אם יש העתרה ומהי השפעתה (זהו סיכום הדיון

שהם יפתחו את המסמך שלהם להערות המומחים

בסדנה ולא המלצות קונקרטיות) .ראוי שערכי הסף

בתחום לפני הגשת לרגולטור בחודשים הקרובים.

ייקבעו בתשומת לב רבה על ידי ועדת מדענים .אנשי

הערכים מובאים בשם אומרם ומטרתם יצירת דיון בלבד.

מדד מומלץ לניטור

נמצא בתקן
איכות מי הים (ערך)

נדרש
בתכניות
ניטור
עכשוויות

ערך מקסימלי מומלץ
(חוקר ממליץ)

Nitrite

אין צורך לבדוק (מייקל קרום)

Nitrate

אין תקן ,אך הערכים
שנמדדו אינם עוברים את
הערך המותר בחנקן כולל

אמוניה

ממוצע 0.5 :מג"ל
מרבי 2.4 :מג"ל
נקבע ביחס לרעילות
האמוניה

Total Nitrogen

הערות

ממוצע 1 :מג"ל

כן

כן

4µMol/L
(יאיר סוארי)

ערך גבוה לים פתוח (נגה סטמבלר)

מומלץ לבדוק
(נורית קרס)

לא נחוץ לבדוק במי הים (יאיר סוארי)
מומלץ לבדוק סמוך לכלובי דגים
(נגה סטמבלר)
לאור אירועי זיהום ים באמוניה בשנה האחרונה
בהחלט יש צורך לבדוק במי ים (דרור צוראל)

( 5µMol/Lיאיר סוארי)

הערך בים פתוח הוא ,0.5µMol/L
שהם  0.007מג"ל (מייקל קרום)
מומלץ  0.5מג"ל (נגה סטמבלר)

Total Dissolved
Nitrogen
Particulate
Nitrogen

Total Phosphorus

 0.1מג"ל

כן

עדיין לא מוכר מספיק כדי לקבוע מהו הערך
המומלץ (יאיר סוארי)

כן

עדיין לא מוכר מספיק כדי לקבוע מהו הערך
המומלץ (יאיר סוארי)
חשוב למדוד ,אבל הערך של  0.1מג"ל גבוה
בהרבה מזה שנמדד במים הפתוחים – 0.0015
מג"ל (מייקל קרום)

Dissolved
Inorganic
()SRP or PO4

0.2µMol/L

נראה גבוה מאוד יחסית לים הפתוח
(מייקל קרום)

מחושב על פי ההפרש בין
 TPו–( SRPנורית קרס)

Organic P
חומצה סיליצית
Si(OH)4

לא

כן

צריכת חמצן
ביולוגית BOD

לא יותר מ– 10%מעל
הרקע הטבעי העונתי
מעבר לגבול אזור המיהול.
הצעה לתקן עתידי –
ממוצע 1 :מג"ל
מרבי 3 :מג"ל

לא

1µMol – 0.5µMol
בים הפתוח (מייקל קרום)

מומלץ לא לבדוק (נורית
קרס)
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כדאי לבדוק בסדימנטים (נגה סטמבלר)
לא ידוע איזה ערך צריך להיות ,וכן כיצד
בודקים  BODבסדימנטים (נורית קרס)

מדד מומלץ לניטור

נמצא בתקן
איכות מי הים (ערך)

Dissolved Oxygen

לא ירד מ– 80%מהרוויה

נדרש
בתכניות
ניטור
עכשוויות

Chlorophyll A

כן

Total Organic
Carbon

כן

Primary
Productivity

כן

Organic Matter
in Water and
Sediments

כן

ערך מקסימלי מומלץ
(חוקר ממליץ)

הערות

לא ירד מ– 90%מהרוויה,
תלוי בעומק המים:
יש ירידה טבעית לכיוון
הקרקעית .כמו כן ,בעת
פריחת אצות המים בעל–
רוויה וגם זאת אינדיקציה
לתהליכי פריחה
(נורית קרס)

האם הערך ריאלי לפנות בוקר לאחר לילה ללא
פוטוסינתזה? (נגה סטמבלר)
מומלץ לקבוע ערכים על פי עומק המים.
לקביעה כזו אין ערך רגולטורי

( 7µg/Lיאיר סוארי)

פחות מ– 0.1בתחנות ביקורת ,מגיע ליותר
מ– 10בשפכי נחלים (נגה סטמבלר)

כיום אין מספיק מדידות ולכן אפשר יהיה
לקבוע ערכים רק בעתיד (נגה סטמבלר)

Secchi Depth

חדירת האור במי ים לא
תרד ביותר מ– 10%ביחס
לממוצע הטבעי העונתי

זהו תקן עכירות שנקבע להזרמת שפכים לים
הממוצע הטבעי העונתי אינו ידוע ,לכן כל גוף
מים סגור יחרוג מתקן זה במהירות
(יאיר סוארי)

Turbidity by
Transmisometer
+ OBS (today I'ts
NTU and it is
)incorrect

חדירת האור במי ים לא
תרד ביותר מ– 10%ביחס
לממוצע הטבעי העונתי

תקן עכירות שנקבע להזרמת שפכים לים

לא בטוח שצריך להיבדק במסגרת ניטור
משלים (יאיר סוארי)
יש להגדיר את הביוטה ולבדוק את הערכים
כדי לדעת אם הושפעה מההעתרה ובאיזה
אופן (נגה סטמבלר)

Micro and Pico
Phytoplankton
(Flow cytometer +
)Total bacteria

פריחה היא עלייה בריכוז
האצות של פי 100–10
מהרקע (נגה סטמבלר)

Harmful Algal
Blooms HAB

Infauna
Community

כן

Temperature

כן

Salinity

כן

pH

לא בטוח שצריך להיבדק במסגרת ניטור
משלים (יאיר סוארי)
מומלץ לבדוק במסגרת הבדיקה הכללית של
הפאונה (נגה סטמבלר)
הבדיקה תכלול חיפוש של סוגים
רעילים וכימות שלהם .יש לבחון את
השיטות המתאימות ביותר לאזורנו ,החל
במיקרוסקופיה וכלה בגנטיקה ובדוגמים
פסיביים לרעלנים ספציפיים (ערן ברוקוביץ')
יש לבדוק את אוכלוסיות בעלי החיים על
הקרקעית ובתוכה

מומלץ לא לבדוק
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תכניות הניטור הקיימות בישראל
בישראל פועלות כיום נקודות ניטור משני סוגים עיקריים:
1.1אתרים שבהם המזהמים עצמם מחויבים לערוך ניטור .בין המזהמים העורכים ניטורים אלה אפשר לציין
את חברות הגז והנפט ,חברות ההתפלה ,חברת החשמל לישראל ,חוות לגידול דגים ומפעלי טיהור שפכים
ביתיים ותעשייתיים

[איור ]1

2.2נקודות דיגום שבהן מתבצע ניטור על ידי חיא"ל כחלק מתכנית הניטור הלאומית

איור  .1תכניות לניטור סביבתי בים התיכון .המשרד להגנת הסביבה

[איור ]2

איור  .2חלק מתחנות הניטור הלאומי בחופי ישראל .מתוך דוח התכנית
הלאומית לניטור מימי החופין של ישראל בים התיכון 2012
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