
 ד  "עו, תומר מירז

: רגולציה סביבתית לקידוחי ים עמוק

 , השוואת רגולציות מהעולם

 והמלצות למדינת ישראל



תהליך ניצול משאבים הידרוקרבונים בקידוחי ים עוין  "
משום שהוא מבוצע ברמת סיכון  , לסביבה מעצם טבעו

 .  גבוהה לאדם ולסביבה

בחברה המקדשת את ערכי ההטבות הסוציאליות  
  ,והכלכליות הנלוות לפיתוח ולהפקת מוצר זה

תהיה זאת אחריות התעשייה ואחריות הרשויות  
המחוקקות להבטיח נקודת איזון הולמת בין הסיכונים  

 "לבין ההבטחות הגלומות בפעילות זו

ח "דו)מדברי ועדת הבדיקה החיצונית האנגלית 
 "מקונדו"שהוקמה בעקבות אסון ( מייטלנד



מרבית פעילות הקידוחים דורשות פיקוח  •

 ומתמשך, שגרתי, ישיר

דורשות את מלוא ההכנות  תאונות•

ומוכנות  , להפחתת הסבירות להתרחשותן

 .מלאה להתמודדות עם תוצאותיהן

 פליטות לאוויר  

 תאורה  , רעש -נוספים פליטות לים 

 פסולת חוזרת לחוף תאונות
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 התאוששות

מוכנות 

 לתרחישי חירום

לשמור  )פיקוח ובקרה 

 (בגבולות ובשליטה

 סיבות מרובות

ולהקל על תוצאות אירועים & רגולציה ותקנים הכרחיים להפחתה   

/  התאוששות : המטרה 

 החזרת המצב לקדמותו

 ( לאחר מעשה)          

 הפחתת הסבירות: המטרה
 )צעדי מנע/ לפני מעשה)

 ?שאלת האיזון : עקרון קשר העניבה 



רשימה ארוכה של צווים והוראות  –ב "ארה  

מיליארד   7אחריות על שטח של •

  3200 -כ, רישיונות 6200, דונם

  34,000 -יותר מ, פלטפורמות ימיות

 ;בארות

 ;תעשיה גדולה ומנוסה•

רשימת  ", מאות תקנות פדראליות•

 .ארוכה ומסובכת למימוש" מכולת

 משרד הפנים –הרשות •

 ;BOAM , BSEE -אכיפה •

 שליטה ופיקוח מרכזי   •

 (??האם יעיל)           



הרגולטורים והיעדים –ב "ארה   



 הצצה לחקיקה מרכזית

• Outer Continental Shelf Lands ACT, 1953. 
 

• National Environmental Policy Act,1969 -″NEPA .″  
 

• CFR Section 250 - 250.101 to 250.1929  -Oil and Gas 
and Sulphur Operations in The Outer Continental 
Shelf . 

 

• Section 553 - 553.1 to 553.62  - Oil Spill Financial 
Responsibility for Off Shore Facilities. 

 

 

http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&sid=e61c384f8e5968c03e5581b97580ecbb&rgn=div5&view=text&node=30:2.0.1.2.2&idno=30
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&sid=e61c384f8e5968c03e5581b97580ecbb&rgn=div5&view=text&node=30:2.0.1.2.2&idno=30
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&sid=e61c384f8e5968c03e5581b97580ecbb&rgn=div5&view=text&node=30:2.0.1.2.2&idno=30
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&sid=e61c384f8e5968c03e5581b97580ecbb&tpl=/ecfrbrowse/Title30/30cfr250_main_02.tpl
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&sid=e61c384f8e5968c03e5581b97580ecbb&tpl=/ecfrbrowse/Title30/30cfr250_main_02.tpl
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&sid=e61c384f8e5968c03e5581b97580ecbb&tpl=/ecfrbrowse/Title30/30cfr250_main_02.tpl
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&sid=e61c384f8e5968c03e5581b97580ecbb&tpl=/ecfrbrowse/Title30/30cfr250_main_02.tpl
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&sid=e61c384f8e5968c03e5581b97580ecbb&tpl=/ecfrbrowse/Title30/30cfr250_main_02.tpl
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&sid=e61c384f8e5968c03e5581b97580ecbb&tpl=/ecfrbrowse/Title30/30cfr250_main_02.tpl
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&sid=e61c384f8e5968c03e5581b97580ecbb&tpl=/ecfrbrowse/Title30/30cfr250_main_02.tpl
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&sid=e61c384f8e5968c03e5581b97580ecbb&rgn=div5&view=text&node=30:2.0.1.2.2&idno=30
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&sid=e61c384f8e5968c03e5581b97580ecbb&rgn=div5&view=text&node=30:2.0.3.5.5&idno=30
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&sid=e61c384f8e5968c03e5581b97580ecbb&tpl=/ecfrbrowse/Title30/30cfr553_main_02.tpl
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&sid=e61c384f8e5968c03e5581b97580ecbb&tpl=/ecfrbrowse/Title30/30cfr553_main_02.tpl
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&sid=e61c384f8e5968c03e5581b97580ecbb&tpl=/ecfrbrowse/Title30/30cfr553_main_02.tpl
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&sid=e61c384f8e5968c03e5581b97580ecbb&tpl=/ecfrbrowse/Title30/30cfr553_main_02.tpl
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&sid=e61c384f8e5968c03e5581b97580ecbb&tpl=/ecfrbrowse/Title30/30cfr553_main_02.tpl
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&sid=e61c384f8e5968c03e5581b97580ecbb&tpl=/ecfrbrowse/Title30/30cfr553_main_02.tpl
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&sid=e61c384f8e5968c03e5581b97580ecbb&tpl=/ecfrbrowse/Title30/30cfr553_main_02.tpl


 
 הפרדת רשויות   :המודל האנגלי 

 .מתקנים ימיים 300 -יותר מ• 

 תוצר מאסונות ימיים - הרגולציה•

(Torrey Canyon 1967,Piper Alpha 1988) 

 משטר של השגת יעדי בטיחות •

פ צמוד ואמון בין הרגולטורים  "שת•

 .והתעשייה 

 :הרגולטורים/ רשויות האכיפה•

HSE -   הרשות לבריאות ולבטיחות 

EDU -  היחידה לפיתוח אנרגיה 

MCA - הסוכנות לים ומשמר חופים   

 



חקיקה מרכזית –אנגליה   
,  

The 
Petroleum 
Act 1998 

 



 גמישות ואמון :המודל הנורבגי 

קבועים  )מתקנים ימיים  120 כ•
מתקנים בתת   300; (וניידים
 .הקרקע

שונתה לאחר אסון  חקיקה•
A.Kiellan  1980ב 

השגת יעדים לחקיקה  משטר•
 .בטיחותית

מפקחת על כל  הרגולציה•
 .השלבים

ואמון במקצועיות  גמישות•
 .התעשייה

 .PSA – הרגולטור•

 מלאה לציבור שקיפות•



חקיקה מרכזית –נורבגיה   

 



 מבנה פשוט ויעיל :המודל הדני

מתקנים ימיים  40 -יותר מ•
 (קבועים וניידים)

מבוססת לאחר לימוד   רגולציה•
 .ומחקר

גישת   –פשוט ויעיל  משטר•
 .השגת יעדים

,  בקרה ופיקוח על כל השלבים •
מבוססת בקרת מומחה  

 .אובייקטיבי חיצוני

הסוכנות  ) DEA – רגולטור•
 (הדנית לאנרגיה

 ציבורית מלאה שקיפות•



חקיקה מרכזית –דנמרק   

תהליך אישורי הקידוח ורגולציה מוסברת היטב במדריך לקידוחים  •

 .הנגיש לציבור באתר הרגולטור

•The Danish Subsoil Act, 2011. 

•The Offshore Safety Act , 2005. 

•The Offshore Installations Act. 

•The Marine Environment Protection Act. 

•The Emergency Preparedness Act (The action 
emergency plan). 

 ***החקיקה תואמת את הנחיות האיחוד האירופי***



 דוהרים לקראת אסון :המודל הישראלי

 תעשיה בתהליכי פיתוח•

 משרד האנרגיה -הרגולטור•

 ??? -פיקוח  משטר•

תוכנית ויכולות לטיפול  •

 ?זיהום ים גדולים בתרחישי

 לא קיימת –ייעודית  חקיקה•

 לא קיימת –ציבורית  שקיפות•

 



 טלאים חלקיים –חקיקה ישראלית 
Israeli Legislation –  Partial Patches 

 .1952, חוק הנפט•

 (.רק במים ריבוניים) 1965, חוק התכנון והבניה•

 1993, חוק החומרים המסוכנים•

 1980, (נוסח חדש)ים בשמן -פקודת למניעת זיהום מי•

 .1990, חוק למניעת זיהום ים ממקורות יבשתיים•

 ???מתי יחוקק  – 2012, "האזורים הימיים" ח"הצ•

 ?? -הנחיות לאומיות לפעילות קידוחים •

 ?? -חקיקה ייעודית ותקנים •

 



 התמודדות מול הבעיה :הנציבות האירופית

מלמדת כי  ( DWH) מקונדוחקירת האיחוד האירופי לאחר אסון 

 :האיחוד האירופי מתמודד מול בעיה משולשת

 :הסיכון מתאונה גדולה במתקן ימי היא חשובה ומשמעותית. א

 .החקיקה הקיימת והרגולציה באיחוד אינה מספקת( 1)   

 הפרקטיקה הקיימת בתעשייה מספקת פתרונות חלקיים    ( 2)   

 .בלבד         

רמות לא מספקות ולא אחידות בין מדינות האיחוד של מוכנות . ב

 (.זיהום ים)לתרחישי חירום 

 (פיצוי, ביטוח)אמצעים לא מספקים לאחריות על תאונות . ג

 



 
סיבות ליכולות לא מספקות ומשמעותיות להתמודדות עם סיכונים בפעילות קידוח  

 ימיות באיחוד האירופי



 שינוי מדיניות –האיחוד האירופי 

 (.ויכוח בין מדינות האיחוד)צווים מול קוים מנחים •

 :היעדים•

 בתעשייה למניעת   הפרקטיקותלהבטיח שימוש מתמשך במיטב
 .סיכונים ומוכנות לתרחישי אסון

  ליישם את הרגולציה הטובה והמתקדמת ביותר בכל מדינות
 .האיחוד

להגדיר ולהבהיר את אמצעי ואחריות הפיצוי במקרה אסון. 

גישת הנציבות לכיוון העדפת הצווים וחקיקה משפטית  •
תעשיות  / המכסים את פעילות התעשיות המסוכנות

נובעת מהרצון לאפשר יישום  מהיר תוך שמירה  האנרגיה
 .על בהירות ועקביות בכל מרחבי האיחוד

 



 טבלת השוואה
 ישראל דנמרק נורבגיה אנגליה ב"ארה הנושא

 אחראיות  רשויות 

 הקידוחים על

BOEM, 

BSEE 

EDU, HSA, 

MCA 

NPD, PSA DEA, KLIF  מינהל  , רשות הגז

 הנפט

תקנים  / נהלים

 ייחודיים

 לא מוגדרים קיימים קיימים קיימים קיימים

 (ייחודי פר פרוייקט)

חובת תכנון ואישור 

, תכנון באר)מוקדם 

, מערכות שליטה , ביטון

 'BOP –בקרה ומניעה 

SEMS ,ESD ,ועוד) 

 לא מוגדר מחייב מחייב מחייב מחייב

בקרה ופיקוח עצמי  

&  כולל ציוד )ומרכזי 

 ('פיקוח צד ג

 לא מוגדר קיים קיים קיים קיים

תוכנית ויכולות 

לתרחישי זיהום ים  

גדולים ברמה לאומית 

תירגול ומוכנות  , ציוד)

 (לאומית

תוכנית מפעלית   מחייב מחייב מחייב מחייב

חוסר , בלבד

במימוש תוכנית 

 .לאומית

מפעיל  / אחריות יזם

 ויכולות פיצוי

קיימת  ) לא מוגדר קיים קיים קיים קיים

 (טיוטא



 המלצות למדינת ישראל

משטר קשוח על בסיס גישת עמידה בתקני תעשייה עולמיים •
נהלי ותקני & המשטר הדני )המתקדמים ביותר לעת הרלבנטית 

 (האיחוד האירופי

 .עדכון ופישוט חקיקה וקוים מנחים לפעילויות הקידוח בכל שלב•

 (.מוכנות לסיכונים, רגולטורים)שיתוף פעולה בינלאומי •

הכנת רק לאחר כל פעילות חיפוש והפקה צריכה להיות מקודמת •
 (.ובהסתכלות עתידית ואסטרטגית)תסקיר סביבתי מלא 

 .' תוך שימוש בבקרת מומחי צד גופיקוח הדוק בקרה מרכזית •

, (WCS)מוכנות לתרחישי דליפת דלקים ותאונות הגרועים ביותר •
 .וכמויות ציוד מתאימות לתקנים המחמירים בעולם

מפעיל על כל פעולה מפעולות הקידוח  /אחריות מלאה של היזם•
 (ברמה הגלובאלית)וביטוח אחריות לתוצאות , ותוצאותיהן

למידע ומסמכים ובקרה ציבורית חופשית לכל שקיפות מלאה •
 .השלבים

 



 תודה


