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רקע
 .1חברת קו צינור אילת אשקלון )קצא"א( הוקמה בשנות ה 60לצורך יבוא נפט גולמי מאילת
לאשקלון ומשם שינועו לאירופה .החברה הייתה ממשלתית תחת משרד האוצר ,תחת חוק זיכיון
צינור הנפט ,תשכ"ח.1968-
ב  2017תם חוק הזיכיון והחברה הפכה להיות קו צינור אסיה-אירופה בע"מ.
 .2החברה מפעילה שני נמלי נפט – באשקלון ובאילת  -ושני מכללים וחוות מכלי דלק ) 16מכלים
באילת בשני אתרים ו 24 -מכלים באשקלון( .השירות הניתן ע"י החברה בנוסף להובלת נפט גולמי,
כולל אחסון נפט גולמי לטווח ארוך וערבולים ) (Blendingשל סוגי נפט גולמי שונים ע"פ דרישות
הלקוח .מעבר לפעילות בתחום הנפט הגולמי ,קצא"א נותנת שירותי תשתית לגז פחמימני מעובה,
מזוט ,תזקיקים ופחם.
 .3פעילות מכלל אילת:
מכלל אילת משמש כיום בעיקר לאחסון דלק גולמי ,פריקת/טעינת מכליות דלק גולמי .למכלל
יכולת אחסון של  1,200,000מטרים מעוקבים דלק גולמי .המכלל מצויד ברציף ייחודי )מסוף
זרועות( לפריקת/טעינת מכליות ,ומסוגל לתת שרות למכליות במעמס של עד  500,000טון.
מכליות הפוקדות את מסוף הדלק יכולות לפרוק/לטעון בקצב של עד  10,000מ"ק/שעה נפט.
 .4מאז שנת  2003הצינור מאפשר להזרים נפט מנמל אשקלון לנמל אילת )פרויקט "ההזרמה
ההפוכה"( .מטרת הפרויקט הייתה שנפט שיגיע במכליות לחופי אשקלון יוזרם בצינור למפרץ
אילת ויועמס שם על מכליות שיישאו אותו לשווקים בדרום המזרח .בשנים האחרונות היקף
פעילות מכליות באילת עומד על לא יותר מ 6-בשנה בלבד.
 .5על פי ההסכם המתגבש של חברת קצא"א עם גורמים באיחוד האמירויות ,היקף הפקידות במכלל
אילת צפוי לגדול בהדרגה בחמש שנים הקרובות החל מרבעון שני של  ,2021בהיקפים משתנים
וכבר בשנה הקרובה עד כ 5-4-מיליון טון בשנה באילת ובהתאמה באשקלון ,עד כדי  15-12מיליון
טון בשנה.
היעד הינו כ 50-פקידות שנתיות באילת עד שנת  2025ויתכן שבעתיד אף יותר .האוניות שיפקדו את
מכלל אילת יהיו בקיבולת של עד  260,000אלף טון וכל הפעילות באילת הינה של פריקת נפט
גולמי .עיקר הגדלת היקף הפעילות הינה באילת ,באשקלון היקף הפעילות תגדל אך תישאר
בהיקפים שהיו לפני הקורונה ולא תשנה משמעותית את תמהיל הדלקים.
 .6יש להדגיש כי עיריית אילת מקדמת כיום תוכניות שמטרתן שיפור המרחב הימי והחופי של העיר.
יוזמות אלו כוללות בין היתר תיירות ונופש  ,ספורט ימי ,שטחים פתוחים וחופים ,ומסחר ובילוי.
הגדלת ומיקוד העיר ביוזמות תיירותיות וסביבתיות עלול להימצא בסתירה משמעותית ליוזמות
הגדלת תשתיות למסחר בדלקים ממקור פוסילי .נדגיש שמדובר בפוטנציאל בפגיעה בענף התיירות
והים הייחודי של העיר אילת ושל מפרץ אילת ,מהגדולים ,הייחודיים והחשובים במדינה.

פריקה וטעינת מכליות נפט ) (Marine Tankersבנמלי אילת ואשקלון – היבטי סביבה ימית
 .7פריקת מכליות נפט במסוף קצא"א באילת גרמה בשנות הפעלתו הראשונות לעשרות זיהומי ים
בנפט .בשנות ה 70-תדירות הזיהומים עמדה על  2–1זיהומים בחודש .פעמיים בשנה בהיקף של
למעלה מ 20 -טון ,אירוע אחד בהיקף של כ– 50טון והיתר בהיקפים קטנים של עד כ 5 -טון .נדגיש
כי משנת  1996אירעו  2זיהומים בלבד בהיקף של מאות ליטר נפט בלבד.
 .8רגישות מפרץ אילת -
 שונית האלמוגים במפרץ אילת היא השונית היחידה בארץ ואחת השוניות הצפוניות בעולם.השונית היא בית גידול למינים ימיים רבים וזיהום חמור מנפט עלול לגרום לתמותת אלמוגים
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ודגים ולהזיק לשונית באופן בלתי הפיך או לפגוע בה כך שהשתקמותה תימשך עשרות שנים.
הודות לעומק המים במפרץ אילת יכולות המכליות להגיע עד למרחק של כ  200-מטר בלבד
מהחוף .לאור זאת נבנה נמל קצא"א במקומו )מזח  1שאינו פעיל ,ומזח  .(2מכאן שבעת דליפת
נפט ,פרק הזמן שבו אפשר לטפל בזיהום הים בנפט ביעילות הוא קצר מאוד.
 מסוף קצא"א נמצא בליבו של האזור הרגיש מבחינה סביבתית בין שמורת האלמוגים מדרוםוריף הדולפינים מצפון.
 בשל הרגישות האקולוגית באזור התחנה למניעת זיהום ים של המשרד להגנת הסביבה ,הוקמהבין קצא"א לשמורת האלמוגים .בכל עת שמגיעה מכלית לקצא"א צוות התחנה פורס חוסמי ים
פתוח בים )מעין בלונים ארוכים שמאפשרים חסימת תנועת הדלק על פני הים( ,למצבי תקלת
דליפה.
 .9מבנה מפרץ אילת סגור ותחלופת המים בו אטית יחסית .מצד שני משטר הזרמים והרוחות במפרץ
עוצמתי ,לעיתים קרובות .כלומר נפט שידלוף ויזהם ינוע במהירות לאתרים הרגישים ולחופים
כאשר אלו לאור אופיים) ,סלעים ,שוניות( מקשים מאוד על פעולות לניקוי הדלק המזהם.
 .10אירועי זיהום ים ,סיבות ובטיחות
א.

על פי נתוני ) ITOPFפדרציית הטנקרים הבינלאומית לזיהום ים( ,רוב אירועי זיהום הים
ממכליות מתרחשים בפעילות שגרתית בנמלים אך ברובם המוחלט נשפכו פחות מ  7-טונות
של מזהם לים .פילוח של אירועי וכמויות דליפות של נפט לים מצורפות בטבלה למטה בנספח.
יודגש כי אירועי זיהום הים הגדולים יותר התרחשו עקב פיצוץ ושרפה במכלית או עלייה על
שרטון .ניתן להבחין בדיאגרמות המצורפות למסמך זה )מנתוני  (ITOPFשככלל בעשורים
האחרונים חלה ירידה במספר אירועי זיהום הים ובכמות השמן שנשפך לים אף-על-פי שנפח
התעבורה הימית של המכליות הולך וגדל.

ב.

אירועי זיהום הים בישראל בעשרים השנה האחרונות נופלים בקטגוריית האירועים מקומיים
ונפח הדלק הנשפך בהם היה קטן יחסית ולא יותר מכ 100-טון )מקרה פריצת קו  "24של
חברת חשמל באשדוד ב .(2017

ג.

כנדרש ברישיון העסק ,לקצא"א יש תוכנית חירום מפעלית להתמודדות עם תקריות של
זיהום ים בשמן בהיקף מקומי מוגבל בלבד ).(1 TIER

ד.

לטיפול באירועי זיהום ים במפרץ אילת ,על-פי התוכנית יש לקצא"א אמצעים מוגבלים
לחסימה ,לשאיבה ולספיגה של שמנים מהים .ההבנה מול חברת קצא"א הייתה כי להיקף
פעילות מוגבל של עד שש מכליות בשנה ,אין צורך ביותר מכך.

ה.

הציוד ויכולות התגובה להיקפי זיהום גדולים יותר ברמת  Tier 2או  ,3נמצאים בתחנה
למניעת זיהום ים של המשרד להגנת הסביבה ,בחוף אלמוג ,מדרום ובסמוך לנמל קצא"א
באילת .אולם יש להדגיש:
מצב הציוד הקיים בתחנה ,אינו מיטבי .חוסמים וסקימרים גדולים נרכשו לפני כשלושה
עשורים .ספינת הטיפול בזיהומי ים שהקרן למניעת זיהום ים השקיעה בה  4מיליון  ₪בשנת
" 2001סביבה  "2היא ספינה בת עשרים שנה .כמו כן כיום לתחנה באילת התווספו תפקידים
רבים ומגוונים ,ומשום כך איננו ערוכים לסדר גודל כזה של פעילות.
בנוסף ,מתקני קצא"א הוקמו ברובם בשנות השבעים ,כמפורט במסמך זה .יש חשש מתקלות
שבר בצנרת ההולכה היבשתית הנמצאת בסמוך לקו החוף .המשמעות היא כי מעבר לתנועת
מכליות ,הסכנה המוחשית לסביבה הימית קיימת גם מצנרת ההולכה.

ו.

נציין ונדגיש כי המכליות הימיות המגיעות לנמל אילת חייבות לענות לקריטריוני בטיחות אשר
מקטינים את סכנות הדליפה של נפט .אלו כוללים:
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 איסור כניסה למכלית שגילה יותר מ  20-שנה ,לנמלי ישראל. למכלי המטען של מכליות יש דפנות כפולות ותחתית כפולה כאמצעי מגן )ע"פ הנדרש בנספח 1לאמנת .(MARPOL
 הן בנמל והן במכלית יש מכשור המנטר את מהלך טעינת הנפט. לכל המכלים בחוף מדי-גובה ומערכות הגנה למניעת מילוי יתר .מערכות מחשב מתריעותכשהנפט מגיע לגובה מסוים .במכליות יש מערכת מד-גובה המציינת את גובה הנוזל במכלים
כמו כן יש מערכת נפרדת המתריעה על היות נוזל במכלים בגובה  95%וכן בגובה .98%
ז.

רשות הספנות והנמלים )רספ"ן( במשרד התחבורה בודקת כל מכלית המתקרבת לנמל לעניין
אישורי כשירות ,ביטוח וכדומה.

ח.

נתבי קצא"א – קצינים מנוסים בדרגת רב חובל – בודקים את כל היבטי בטיחות המכליות
לפני כל פריקה וטעינה של נפט.

ט.

חדר השיגור של המסוף עובד ל פי רשימת תיוג והנחיות באשר לתזמון הבדיקות במכלית
ובחוף .לקראת סיום הטעינה של המכלית תדירות הבדיקות עולה .מתבצע אימות ידני של
נתוני מד-הגובה האלקטרוני ובמקביל פועלת משמרת הן בחדר הבקרה והן על סיפון המכלית.
צוות האונייה מבצע במקביל מדידות ידניות במכלי האונייה כאשר בכל מכלית יש מחשב
המקבל נתונים ממד-הגובה במכלי המטען לבקרה נוספת .כאמור ,בכל מהלך הטעינה/פריקה
נמצא מפקח טעינה מטעם קצא"א שהוא גם נתב האונייה .במזח הטעינה נמצא עובד קצא"א
המפקח על תקינות פעילותן של זרועות הטעינה.

 .11כיום חברת קצא"א באילת אינה ערוכה עדיין לתת מענה יעיל ועצמאי לתקלת שפיכת נפט לים
בהיקף מקומי ,לא כל שכן היא אינה ערוכה לתת מענה ראוי ועצמאי כנדרש ,להיקפי פריקת דלק
בהיקפים של פי  10ויותר מהתנועה כיום במפרץ אילת.

מדיניות המשרד – אנרגיה ממקור פוסילי
 .12צמצום השימוש בדלקים פוסיליים הוא יעד לאומי אסטרטגי של ישראל ,אשר הכרחי לצמצום
זיהום האוויר והתחלואה והתמותה הנובעים ממנו .יתרה מכך ,ישראל התחייבה לקדם מעבר
לכלכלה דלת פחמן ,כחלק מהתהליך הבינלאומי ,בהובלת ה OECD-והאו"ם ,למאבק במשבר
האקלים.
 .13בימים אלו המשרד להגנת הסביבה מוביל תהליך כלל ממשלתי ורב מגזרי לגיבוש אסטרטגיה
לאומית להפחת עמוקה בפליטות גזי החממה של המשק בדרך לכלכלה דלה עד מאופסת פליטות
עד שנת  .2050הקמת תשתיות ומתקנים חדשים של דלקים פוסיליים ,אשר יעלו מיליארדים רבים
של שקלים ויישארו עשרות שנים ,עומדת בניגוד גמור למאמצי הממשלה ולהתחייבויות
הבינלאומיות שלה בנושא האקלים .המשך הקידום של תשתיות מזהמות ומסוכנות אלו עלול
לייצר נזק כלכלי-סביבתי-בריאותי ותדמיתי חמור מאוד לישראל ולהביא ללחץ בינלאומי לבטלן.

פריקה וטעינת מכליות נפט בנמלי אילת ואשקלון – היבטי איכות אויר
 .14כיום ישנן תלונות ציבור רבות על מטרדי ריח אופייניים לדלק מאזור אשקלון ,בו מצוי אתר
קצא"א ואתרים נוספים ,העוסקים באחסון ושינוע דלקים.
לשם הדוגמה ,ביום  26/11/20התרחש אירוע במתחם קצא"א אשקלון ,כשתקלה בגג של אחד
ממכלי הדלק הגולמי יצרה ככל הנראה מטרדי ריח קשים באזור אשקלון .באילת כיום לא ידוע לנו
על תלונות של מטרדי ריח מדלקים .בעבר היו מעט תלונות באילת על מטרדי ריח מדלקים ,כאשר
הייתה פעילות של פריקה של נפט ממכליות.
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 .15מפגעי ריח וזיהום אויר עלולים להחמיר כתוצאה מתוספת משמעותית של שינוע ,פריקה ,טעינה,
ואחסון של דלקים ,אלא אם ינקטו אמצעים לטיפול ומניעה של פליטת מזהמים לאוויר על ידי
קצא"א .באתרי האחסון של קצא"א באילת יש כיום פעילות מצומצמת .אולם כאמור קיים חשש,
שאם הגברת הפעילות כאמור ,יגדל זיהום האוויר ,לרבות מטרדי הריח.
 .16כדי להעריך את פליטת המזהמים לאוויר ,הצפויה עם הגדלת הפעילות של קצא"א כאמור,
הסתמכנו על נתוני המצאי האחרונים שיש בידי המשרד להגנת הסביבה לגבי פליטות מכלי שיט
בנמל אילת ומחוות מכלי הדלק של קצא"א אילת כדלהלן.
 .17פליטות מכלי שיט בנמל אילת )אוניות בנמל ,ללא נמל קצא"א( בשנת  2018על פי המצאי:
 252 NOXטון
 221 SOXטון
 16 – PM10טון
 16 – PM2.5טון
 12 – NMVOCטון
ארסן –  3ק"ג
ניקל –  137ק"ג
עופרת –  1ק"ג
כספית –  0.1ק"ג
קדמיום –  0.1ק"ג
 .18פליטות מחוות מכלי דלק באילת )מצאי :(2015
סה"כ פליטת
NMVOC

תיאור

נפח אחסון
דלק )מ"ק(

קצא"א אילת

2,453,333

245,333

קצא"א )רמת יותם( אילת

1,185,000

118,500

ק"ג/שנה

 .19לא ידועה לנו היכולת המרבית המדויקת של מערכת ההובלה של נפט גולמי בקו אילת אשקלון,
לכן הנחנו הגדלה של עד פי  50מהכמות שעוברת דרך הקו היום .בהערכה גסה לפליטה במצב של
טעינה של דלק גולמי )רוב הפליטה מקורה בפעולות הטעינה של מכלית נפט( ,הנחנו שפליטת אדי
דלק תהיה בערך פי  50מהכמות דהיום ,ומכאן להלן הערכה גסה מחושבת לגבי המצב העתידי.
 .20פליטות עתידיות מכלי שיט בנמל אילת ,לרבות מכליות קצא"א ,באומדן חישובי:
 12,600 NOXטון
 11,050 SOXטון
 800 – PM10טון
 800 – PM2.5טון
 600 – NMVOCטון
ארסן –  150ק"ג
ניקל –  6,850ק"ג
עופרת –  50ק"ג
כספית –  5ק"ג
קדמיום –  5ק"ג
 .21פליטות עתידיות מחוות מכלי דלק באילת הערכה חישובית גסה:

היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית

תיאור

סה"כ פליטת NMVOC
ק"ג/שנה

קצא"א אילת

12,266,650

קצא"א רמת יותם ,אילת

5,925,000

 .22לפיכך נראה כי כמות פליטות של פי חמישים עלולה לגרום לבעיות זיהום אוויר ,לרבות למטרדי
ריח ,לשכונות החדשות שמתוכננות להיבנות באזור נמל אילת בעתיד.
 .23נדגיש כי ישנן טכנולוגיות ידועות למערכות משוכללות למישוב אדי הדלק ולפיכך להקטנה ומזעור
משמעותיים של כמויות פליטת המזהמים.

מסדרון צנרת הולכת נפט גולמי – היבטי ההולכה היבשתית
 .24מערכת קווי הדלק של קצא"א להובלת נפט גולמי כוללת  3קווים:
קו '' 42באורך  254ק"מ ,המחבר את מסוף הנפט באילת ממקומו לחוף ים סוף עד נמל הנפט
באשקלון הממוקם לחופו של הים התיכון .בנוסף ,שני הקווים הנותרים מוצאם במכלל אשקלון
והם מזינים את בתי הזיקוק בחיפה ובאשדוד.
 .25לקווי דלק פוטנציאל משמעותי לפגיעה קשה ונרחבת בסביבה .מדובר בהולכה של חומר מסוכן
ומזהם אשר יכול לפגוע באופן קשה בקרקע ,במי התהום ,ובאוויר .נציין כי עדיין לא הסתיים
הטיפול בדליפה הנפט שאירעה לפני שש שנים בשמורת עברונה מצינור של קצא"א.
 .26לכן ,נדרש לבחון את המשמעות וההשלכות הסביבתיות של הגברת שינוע ואחסון דלקים פוסיליים
בים וביבשה ,בהתייחס למפגעים הפוטנציאלים ובהתייחס למדיניות המשרד .כחלק מבדיקת
היוזמה להעצמת ישראל כגשר יבשתי למעבר דלקים )גז ונפט( ,חשוב גם שתהיה ראייה כוללת
ורחבה בנוגע לכל הפעילות התכנונית להקמת תשתיות ומתקנים של דלק באזור ולגבי ההשפעות
הסביבתיות המצטברות שלהם.
 .27החברה מתפעלת כאמור לעיל קו דו כיווני בין אשקלון לאילת ,קו זה הוקם עוד בשנות השבעים
והוא משנע דרכו נפט גולמי .לקצא"א מספר מגופים חוצצים מפוקדים מרחוק המצויים לאורך קו
הדלק במרחקים משתנים ,כמו גם מערכת בקרת דליפות מתקדמת המספקת מידע אודות דליפות
אפשריות לכל אורכו של התוואי .החברה כמו כן ,השלימה לאחרונה סקר סיכונים הנדסי מקיף
לשאר קווי החברה בהתאם לתקן ) (Risk-Based Inspection (RBI)) APIבוצע ע"י חב' (Rosen
אליו הוזנו כלל נתוני התפעול והאחזקה של הקווים ונמצא כי הסיכון מהקו הינו קביל ומנוהל
כהלכה בכפוף למספר פעולות ניטור ובקרה מתמשכות ונוספות שעל החברה לבצע.
 .28בעקבות אירוע "עברונה" בו אירעה דליפה של נפט גולמי בסמוך ליישוב באר אורה )סוף שנת 2014
  5,000מ"ק( וכחלק מהליכי בחינת חידוש ההזרמה בקו דאז ,החברה נדרשה בהתקנת מגופיםנוספים לאורך הקו באופן שצפוי להקטין את כמות הדלף באירוע הפריצה הבא .ההחלטה על
התקנת המגופים המדוברים לוותה בסקר סיכונים הנדסי )שנערך ע"י חב' "פז הנדסה"( וע"י סקר
סיכונים סביבתי )שנערך ע"י חב'  ,(LDDבהם אותרו האזורים בהם צפויה להצטבר כמות הדלקים
משמעותית ובאזורים בעלי הרגישות הסביבתית הגבוהה ביותר ,באזורים אלו הוחלט לבצע
עבודות יזומות על מנת להפחית מהם את הסיכון ,מדובר על העתקת מגוף באזור באר שבע ועל
התקנת שני מגופים נוספים במכתש רמון ובנחל צין.
 .29יש לציין כי החברה פועלת על מנת לקדם את התקנת המגופים המדוברת ,אך יחד עם זאת ,מדובר
בפעולה מורכבת מבחינה הנדסית ומבחינה מנהלית בה נדרשים אישורים מגורמים ורשויות שונות
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לביצוע העבודה )רט"ג/חח"י ועוד( .נוסיף כי דרישות אלו עוגנו כנספח במסגרת הליך הגישור
שנערך אל מול החברה בעקבות אירוע עברונה בו סוכם על פרק זמן של )שלוש-חמש( שנים
להשלמת הפעילות ההנדסית של התקנת המגופים ורגשי הלחץ.

מסדרון צנרת תשתיות ומתקנים – היבטי תכנון
ישנן מספר תוכניות אשר מקודמות במוסדות התכנון כיום ,להקמת תשתיות גז ודלק בדרום הארץ ,אשר
להן פוטנציאל להשפעות סביבתיות מצטברות וביניהן:
 .1תמ"א  3 37ה
זוהי תוכנית לרצועת תשתיות משולבות ,אשר מאפשרת העברת קווים לגז טבעי ודלק .מדובר בקו
של כ 180-ק"מ מאזור דרום ים המלח ועד אילת ,לאורך כביש  .90אחת מהחלופות לנקודת קצה
של הרצועה הינה בנמל קצא"א באילת.
 .2תת"ל 95
תוכנית זו מורכבת משלוש תוכניות אשר מיועדות להסדיר סטטוטורית את הקווים ואת המכללים
של קצא"א ,וכן לאפשר אופק תכנוני לפיתוח עתידי:
א.

תת"ל  – 95הסדרת קווי הולכת נפט ומתקנים נלווים של קצא"א 744 .ק"מ מחיפה עד
אילת.

ב.

תת"ל /95א – קביעת זכויות בניה והסדרת אופק תכנוני להתפתחות בעתיד בתחום נכסי
הפעילות באשקלון

ג.

תת"ל /95ב – קביעת זכויות בניה והסדרת אופק תכנוני להתפתחות בעתיד בתחום נכסי
הפעילות באילת

סטטוס – סעיף ) 77-78הודעה על הכנת תוכנית( .כעת התוכנית בהקפאה.
 .3תמ"א  37א 7 2
תוכנית לצנרת ימית בין אשדוד לאשקלון ,לצורך הגדלת יכולת ההולכה של מערכת הגז הטבעי.
סטטוס – הוראה להכנת תוכנית ,התוכנית בהקפאה כעת
 .4לכל התוכניות הללו יש פוטנציאל לפגיעה סביבתית משמעותית לרבות זיהום הקרקע ומי תהום,
פליטות מזהמים לאוויר ממתקני הדלק וממתקני הגז ,תפיסה של שטחים פתוחים ערכיים בדגש
על חופי המדינה ,פגיעה במערכת האקולוגית הימית הרגישה וגם בערכי טבע ומערכות אקולוגיות
יבשתיות )לדוגמת שפך הנפט בעברונה ב .(2014
 .5עצם ההשקעה בתשתיות של דלקים פוסיליים מקבעים את שימושיהם ומבטיחים המשך הישענות
המדינה עליהם ,כאשר יש חלופות סביבתיות יותר וכדאיות יותר.

סיכום עמדות
 .1בראייה תכנונית ארוכת טווח ,נראה שהגדלת פעילות שינוע של דלקים פוסיליים במקום כה רגיש
כמפרץ אילת ותוך הבאה בחשבון את התרחבותה והתבססותה הרצויה של העיר אילת מבחינה
תיירותית-ייחודית ,היא צעד בכיוון שגוי.
 .2צנרת ההולכה והמשאבות של מסדרון קו צינור אסיה אירופה בין אשקלון לאילת כבר גרם בעבר
לתקריות זיהום ביבשה וגם לדליפות בסמוך לחוף הים באילת .החזרת המסדרון ל"ימי תפארתו"
הינה בעלת משמעות סביבתית שיש לתת עליה את הדעת באופן קפדני ומחמיר.
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 .3גם בהיבט המדיני-גלובלי ,לפיו ישראל מעוניינת לעודד את ההשקעות באנרגיה מתחדשת ובכלכלה
דלת פחמן ,תמיכה ביוזמה כלכלית-עסקית ובלתי סביבתית בעליל של הגדלת נפחי שינוע נפט
גולמי ודלקים אחרים ,מצטיירת כצעד בכיוון שגוי.
 .4כאשר בוחנים יוזמה זו בהיבט של סיכוני שפך נפט למפרץ אילת – ובהתאמה תיתכן גם הגדלת
הסיכון באשקלון – ובשימת לב ודגש על רגישותה היתרה של המערכת האקולוגית הייחודית בים
סוף ,הרי שאין כל ספק שבהיבט הסיכון לסביבה הימית באילת ,המדובר בצעד בכיוון שגוי.
אולם ולשם האיזון ,יש להדגיש ולציין עובדות נוספות ונקודות השקפה שונות במקצת כלהלן:
 .5על פי מנכ"ל קצא"א )שיחות אישיות( ,תנועת המכליות המגיעות לישראל פחתה מאוד וירדה
משיעור של כ 450-מכליות בשנה הקודמת ,לרמה של כ 300-מכליות לשנה זו .משום כך לטענתו,
תוספת של  10מכליות בשנה הבאה ועד  50מכליות בשנים שלאחר מכן אינה חורגת באופן מהותי
מתנועת המכליות השנתית המגיעה לאשקלון )אם כי במסוף אילת זהו בהחלט שינוי משמעותי
במספר המוחלט של תנועות פקידת אוניות(.
 .6יש אמנם תלונות ריח רבות הן באשקלון ,שחלקן יתכן ומגיע מקצא"א .בזמן טעינת האניות באילת
הגיעו גם משם תלונות על ריחות .אולם בהקשר זה :קצא"א הקימה מתקן ) VCUמישוב אדי
דלק( למקשר  4באשקלון ,ומחכה להיתר בניה על מנת להקים יחידת  VCUנוספת ,ובכך אמורה
להיפתר סוגיית הטיפול באדי דלק בעת טעינת אניות באשקלון.
כמו כן קצא"א אמורה להשלים הקמת מתקן  VCUבאילת בתחילת .2021
 .7טענה אחרת היא כי המעבר לכלכלת דלת פחמן אינה רלבנטית לנושא שבנדון .גם בכלכלת דלת
פחמן ,ישראל תצטרך דלק למטוסים ,לאניות ולכלי מלחמה .ככל שכלכלת האנרגיה תצטרך פחות
דלקים פוסיליים ,כך לשירותי קצא"א יהיה פחות ביקוש והשוק החופשי יעשה את שלו .למניעת
הרחבת פעילות קצא"א שבנדון )הפיכת ישראל ל"גשר יבשתי" לנפט( ,אין קשר לצריכה העולמית
של דלקים פוסיליים .עליה מסוימת בשינוע בהיקף  50מכליות בשנה הינה חסרת משמעות בהיבט
העולמי.
 .8חברת קצא"א באופן פעילותה השגרתי ,היא חברה ותיקה ומקצועית המתמחה בנושאי שינוע
הדלק בים וביבשה .החברה וההנהלה נענית לדרישות המשרד להגנת הסביבה ומשתפת פעולה בכל
המתבקש ממנה על פי החוק ולעיתים אף מעבר לכך .מחלקת הים של החברה ואנשי ההנדסה
עובדים ככלל לפי התקנים המתקדמים לתחזוקת צנרת ,משאבות ,קווי צנרת תת ימיים ומסוף
דלק .גם בעת תקריות ותקלות )בים וביבשה( ,החברה פועלת בסך הכל על פי ובהתאם לכל הנחיות
המשרד וניתן לומר שככלל היא חברה אחראית גם כלפי הסביבה.
 .9מובן שלא ניתן להתעלם מההיבטים הרחבים ,הגיאופוליטיים במהותם ,של עסקה כלכלית זו
ובהקשרים המיוחדים של מדינת ישראל עם שכנותיה מקרוב ומרחוק.

המלצות
 .1יש לקיים דיון עומק ביוזמה זו בדרגי הממשלה הבכירים ביותר לפני החלטה גורלית שכזו .לשיקול
השרה והמנכ"ל האם להביא זאת להחלטת ממשלה.
 .2במידה וההחלטה תהיה להמשיך ולקדם מהלך כלכלי-עסקי זה של הגדלת פעילות פריקה וטעינת
נפט בנמלי אילת ואשקלון הרי שעל המשרד להגנת הסביבה לדרוש ולוודא מול קצא"א ומול
המשרדים הרלוונטיים )אוצר ,רוה"מ ,אנרגיה( את קיום התנאים הבאים ,לכל הפחות:
א.

טרם הגדלת היקף ההזרמה ,קצא"א תשלים את התקנת המגופים לאורך הקו על מנת
להפחית את הסיכון ממנו ותרחיב את מערך משדרי הלחץ בהתאם לסיכום דאז.
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ב.

קצא"א תאמץ את מסקנות חב' רוזן לשימוש בטכנולוגיות ניטור נרחבות ,במסגרת ביצוע
בדיקות המולוך החכם ) ,(In Line inspectionsבדיקת לחצים מתמשכת ) cyclic
 (pressure dataשל קווי הצנרת ,בחינת נקודות הלחמה ואביזרים )מגופים ,נשמים(,
ובחינת מעטפת הקווים.

ג.

קצא"א תחויב לביצוע תוכנית שדרוג תשתית צנרת ומשאבות לכל אורך הקווים ובמתקני
התשתית באילת ובאשקלון.

ד.

בהנחיית היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית ,חברת קצא"א תיערך מחדש במלוא
האמצעים החדשניים ביותר למניעת שפך דלק באילת ובאשקלון לרבות :אמצעי ניטור
וגילוי ,אמצעי אצירה ושאיבה ,כלי שיט מתאימים .כמו כן תבצע ניתוח סיכונים לזיהום
ים בשמן אשר יכלול תרחיש יחוס מייצג ,מצבי כשל וכדומה ,וניתוח זה ישמש כבסיס
לקביעת תוכנית החירום המפעלית החדשה של המתקנים .כמו כן ,קצא"א תידרש לחוות
דעת צד שלישי של חברה בינלאומית המתמחה בהיערכות ומוכנות לטיפול בזיהום ים
בשמן לתוכנית החירום.

ה.

יש להגיע להסכמים עם משרד האוצר ומשרד רוה"מ ,כי הגדלת הפעילות של מכליות דלק
במסוף קצא"א באילת ,מעבר למצב דהיום ,תחייב:
תגבור המשרד להגנת הסביבה בתקני כוח אדם ואמצעי פיקוח על פעילות המסוף בתחנה
למניעת זיהום ים באילת ,בפיקוח וניטור אויר ובפיקוח על מתקני התשתית ביבשה במחוז
הדרום; כמו כן תחויב קצא"א בהשתתפות בתקציב תוכנית הניטור לים במפרץ אילת
בהיקף של  1מלש"ח בשנה;
בכבוד רב
רני עמיר

העתקים
ח"כ גילה גמליאל  -השרה להגנת הסביבה
יצחק בן דוד  -סמנכ"ל בכיר לפיקוח והסברה ,המשרד להגנת הסביבה
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גתית פנקס  -דוברת המשרד להגנת הסביבה
חברי הצוות :אבי חיים ,גיל פרואקטור ,צפי שאול ,פנינה פרל ,ליאורה גולוב ,עופרי חזיז
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