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אינה מעוגנת בחוק ,ומערך הבקרה על ביצוע ההנחיות תוקצב
רק לאחרונה .כספי הקרן לרווחי הגז בים ,שהוקמה לאחרונה,
מיועדים לטיפול בנושאים כלכליים ,ביטחוניים ואף חברתיים ,אך
אינם מוקצים לטיפול בסביבה הימית שנפגעת מתעשייה זו ,או
לשיקומה .זאת אף על פי שהניסיון בעולם מראה כי עלות שיקומם
של משאבי טבע עולה בסדרי גודל על עלות שימורם.
כיום מצויה בידי מקבלי ההחלטות בישראל הזדמנות נדירה
ליישם את הלקחים שנלמדו על אודות הנזקים הסביבתיים
והבריאותיים מחד גיסא ,ועל עלויות השיקום של נחלי החוף
מאידך גיסא .ביכולתם למנוע התדרדרות נוספת של הים התיכון,
לאפשר שיקום והבראה של המערכת מהנזקים שכבר נגרמו לה,
ולהבטיח את קיומה של סביבה ימית יציבה בעתיד .הזדמנות
זו גלומה בתהליך המקיף לתכנון המרחב הימי של הים התיכון
הישראלי ,המקודם לאחרונה בישראל במסגרת פעילותו של ִמנהל
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בתהליך תכנוני זה מעורבים בעלי עניין רבים בים ,ומטרתו להסדיר
את המרחב הימי ולקבוע מנגנונים לניהולו במטרה ליהנות
מהמשאבים שהוא מספק לנו ,תוך שמירה על מערכת אקולוגית
מגוונת ובריאה .לשם כך יש לשים לב בייחוד לנושאים הבאים:
איכותם של מי הים ושל קרקעית הים; מיני החי והצומח הימיים;
שימור מיני דגל; הגנה על שטחים המאפיינים את הים התיכון;
הגנה על בתי הגידול הייחודיים לו .נוסף על תכנון נכון של המרחב
הימי ,יש לנקוט מהלכים משלימים לטיפול בתחומים נוספים כמו
מעבר לניהול דיג בר–קיימא לאחר ששנים רבות תחום זה סבל
מהזנחה .אנו תקווה שהשותפים לתהליך ישכילו להקצות את
המשאבים הנחוצים להגנה על הסביבה הימית ,ובראשם הקצאת
שטחים נרחבים בים שיוכרזו כשמורות וכגנים לאומיים ימיים -
עבורנו ועבור הדורות הבאים.

חולפים ,אך לא הכינו אותם למהומה הנרחבת שהחדיר האדם
לים בעשורים האחרונים .המקורות הראשיים לרעש חולף מעשה
ידי אדם הם גלאי קול טקטי (בשימוש ספינות חילות ים) ,סקרים
סייסמיים ,עבודות תשתית ימיות (פיצוצים ,החדרת שיגומים,
כריית חול) וקידוחים ,ואילו סך פעילות השיט הממונעת אחראית
על הכפלת רעש הרקע הימי שחלה ב– 50השנים האחרונות.
עיקר תשומת הלב המחקרית הופנתה ומופנית לפגיעה
ביונקים הימיים ,וזאת אף על פי שעד היום הובחנו השפעות
שליליות ישירות של הרעש על יותר מחמישים מינים של בעלי
חיים ,שבהם גם צבי ים ,דגים וחסרי חוליות ימיים [ .]1השפעות
הקרבה למקור הרעש  -החל בשינויי
הרעש מחמירות עם ִ
התנהגות לא–מזיקים לכאורה ,כמו סקרנות ,וכלה בחבלות
אקוסטיות חמורות (טבלה  .]2[ )1המחקר המדעי על מין מסוים
מתמקד בקביעת ספי הרעש הגורמים לפגיעה ולהטרדה שניתן
לגזור מהם את רדיוסי הסף סביב מקור הרעש ,בהינתן עקומות
דעיכת רעש המקור עם המרחק [ .]3כדי למתן את ההשפעות
השליליות ,ההנחיות התפעוליות ַלגורם מחדיר הרעש הן לערוך
תצפית על האזור הקרוב ולוודא שלא נמצאים בו מושאי פגיעה,
וכן לבצע 'התחלה רכה' שעיקרה הרעשה מדורגת ,ומטרתה
להבריח פרטים מזוהים או שאינם נצפים ,אל מעבר לרדיוס
הפגיעה טרם הפעלת העוצמה המרבית .ההנחה המקובלת היא
כי מי שנמצא באזור ההטרדה יתרחק כל עוד מופעל הרעש ,וישוב
בתום ההפרעה .אפשרות שמסיבות אתיות לא נחקרה כלל ,היא
שלאחר התרחקות ראשונית ,פרטים 'יעדיפו' לחזור ולהישאר
באזור המורעש אם קיימות סיבות (נוכחות טרף ,אתר רבייה)
לשהייה בו .במקרה כזה ייגרם נזק מצטבר מתמשך לאיברי השמע
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בעוד מוראותיהם של זיהום הים הכימי והמוצק חודרות אט אט
לתודעת הקהל ,רובנו איננו מודעים לחשיבותו ולהשלכותיו של
מרכיב הרעש במכלול הזיהום הימי .חוסר המודעות היה גם נחלת
רשויות מדינת ישראל ,שלאורך שנים רבות אפשרו לגופים צבאיים
ואזרחיים להחדיר רעש לים מבלי להביא בחשבון את (ולפיכך
מבלי לבקר על) השפעותיו הסביבתיות .עקב מגבלותיו של חוש
הראייה בלילה ,בעומק הים ובמים עכורים  −עבור רבים מדיירי
הים חוש השמע הוא המקור העיקרי לקליטת מידע מהסביבה
הרחוקה .המידע כולל קולות של בני זוג ,בני מין ,טורפים וטרף,
ובמקרה של יונקים ימיים כמו דולפינים ,גם את ההד החוזר מגלאי
הקול הביולוגי שהם מפעילים .שלא כשמו ' -עולם הדממה' -
הים עתיר רעשים טבעיים ,הן פיזיקליים (כמו הקולות הנגרמים
מגשם ,מרוחות ,מהגלים הנשברים ,מרעדי אדמה ,מבקיעת קרח)
הן ביולוגיים (סך כל הקולות של חסרי חוליות ובעלי חוליות
המפיקים קול לתקשורת או למטרות אחרות) .עשרות ומאות
מיליוני שנות אבולוציה הכשירו את איברי השמע הימיים לקליטת
האותות החשובים ולהתמודדות עם רעשי רקע ועם אירועי רעש
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שלהם .התופעה דומה לנזק שנגרם לבני אדם העובדים בסביבה
רועשת ללא הגנה על האוזניים ,אך כאמור ,משמעותו לבעלי
החיים בסביבה הימית חמורה יותר.
טבלה  .1חומרת פגיעת רעש תת–מימי כתלות במרחק מהמקור
סיכוני הרעש

המרחק ממקור הרעש

מיסוך  -פגיעה בזיהוי קולות רחוקים
(כגון תקשורת ,בני זוג ,טרף ,טורף,
כלי שיט)

רחוק ממקור הרעש

הטרדה (העשויה לגרום דחיקה ,שינוי
מסלול תנועה ,או שינוי התנהגות)
פגיעה באוזן  -הסטת סף
שמיעה זמנית/חולפת ()TTS
פגיעה באוזן  -הסטת סף
שמיעה קבועה ))PTS
חבלה אקוסטית ,אבדן
התמצאות ,מוות

בשיקולים של פגיעה בסביבה .נוסף על כך ,קצב אספקת
ההוכחות המדעיות לפגיעה מסוגי הרעש הללו אינו מדביק את
ההתפתחות הטכנולוגית .ואף על פי כן ,אם המדינה לא מעוניינת
שבמימיה הטריטוריאליים ובאזור הכלכלי הבלעדי שלה לא יהיו
חלק מהנציגים המרשימים ביותר של בעלי החיים הימיים ,עליה
לנקוט פעולה .בהתאם לעקרון הזהירות המונעת ,עליה לדרוש
מזכייני ההפקה לספוג עלויות הקשורות לנקיטת אמצעים למזעור
הרעש ,וכן לממן מחקר סביבתי בנושא .מחקר כזה אמור לכלול בין
היתר ניטור חזותי ואקוסטי של האזור המיועד להחדרת הרעש
 טרם ,בעת ובתום ההרעשה  -וזאת כדי לאמוד את ניצולו על–ידי נפגעים בכוח בכל אחד מהשלבים .מדינות מפותחות מכירות
בעובדה שלדיירי הים זכות ראשונים במרחב הימי ,ופועלות ,לרוב
בלחץ דעת קהל ,להקנות לרשות השופטת כלים לשמור על הזכות
הזאת .בכל הנוגע לזיהום ים אקוסטי ,על ישראל ליישר קו עם
המדינות הללו.
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