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 מר עמיר ברקן, לכבוד: 
 מר עמיר ברקן,   ל כלכלה ותשתיות"סמנכ 
   משלהמשרד ראש המ 
 

 

 RED MEDמיזם  הערכת הסיכוניםרשימת הסיכונים שייבחנו ב

 רקע 

 PMI-RMP, PMP, GARP-ERP (Energy Riskניקי קונס, ה והערכה הוכנה ע"י רשימת הסיכונים לבחינ

Professional) ;1   כפי   )האיומים(  כונים צ"ב מסכמת את הסירשימת הסיכונים רמותת צלול, חלה"ט ואילת אילות. עעבור

כמו כן על בסיס סקר הסיכונים שהוכן ע"י חברת הזמט לפי הזמנת קצא"א  ו שזוהו ופורטו בדו"חות וחוות דעת מומחים 

 כונים השונים.  שפעה של הסיההסתברות ו ומפורט הכולל "ח מלא הרשימה הינה חלק מדווחוות דעת של משרד הגנ"ס.  

 

 :  אורך הדרך(ל )במפרץ אילת, באשקלון ו   סיכונים לשפך נפט  . א

 ( במיצרי טירן התנגשות בספינות )תיירות ואחרות  .1

 התנגשות אוניות במפרץ בדרך לנמל  .2

 טרם כניסה למיצרי טירן  מיכלית(פגיעה ב)תקרית בטחונית   .3

 לאחר כניסה למפרץ במיכלית(    גיעה)פ  תקרית בטחונית .4

   לאחר עגינתה במסוף   ת(ימיכלב  גיעהפ)תקרית בטחונית   .5

 תקרית שפך עקב גורם תחזוקתי / תקשורת עם האוניה  .6

   עקב רוחות בזמן המתנהבמסוף הימי אירועי שפך  .7

 אירוע שפך עקב רוחות במפרץ בזמן פריקת מטען  .8

 חיבור זרוע בעת פריקת מטען של תקלה או חבלה באירועי שפך ב  .9

 מאילת לאשקלון  הזרמה בצינורבעת אירועי שפך סיכונים ל  .10

שתגרום לשפך מתשתיות בחוף לים או מחוות  תאונה או תקלה מגבירה סיכונים ל - מעותית רעידת אדמה מש. 11
תשתיות קצא"א נמצאות על או בסמיכות של  . את המיכלית לתשתיות במזח המיכלים לשכונות במורד או בצינור המחבר 

ו טרם  מי קצא"א נבנהמתקנים במתח. 2עשרות מטרים להעתקים פעילים של הבקע הסורי אפרקאי העובר במפרץ אילת 
עמדו בבחינה ציבורית/חיצונית שאכן עומדים  למיטב ידעתנו לא  ו , אדמה הוחלו תקנים מודרניים לבניה עמידה לרעידות

 בתקן זה.  

 
1

ההנחיות לעריכת  , ברת הזמט לקצא"א; בסקר הסיכונים של ח2021, מרץ ביאליסטוקיניקולס אנג. מוס כהן, וע"ח  ר ,חברת אנטרסח "דועל בסיס  

  קצא"אשל חברת הזמט לעל סקר הסיכונים הדעת של המשרד להגנ"ס חוות הסיכונים של המשרד להגנ"ס, ו סקר
כך שקו החוף באזור נמל הנפט וכן שני המכלולים צמודים לקו מממפים את קווי השבר באזור אילת ומצביעים על  מחקרים מהעשור האחרון  2

    השבר שהוא נקודה רגישה ביותר בשעת רעידת אדמה, סכנה משמעותית ביותר באילת.

 :ראו י סיכונים ססמיים במפרץ אילתפרויקט מיפו מלגבי העתקים פעילים וסיכונים ססמיים  עדלמי
https://egozi.gsi.gov.il/WebApps/Hazards/EarthquakeHazardsSummary_Elat10K_2017 / 

עתק ממשיך  ההבמפרץ,  התמטרי בוה, מפוי גאומורפולוגי של קוו החוף הםלפי המיקום של ,לאורך הערבה ואילת עד ליםנמצאו קטעי "שבר פעיל" 

כבפעיל" בין רמת   י של שבר "חשודו מיפ ,בנוסף . Makovsky et al., 2007 doi:10.1016/j.epsl.2008.03.057ראו למשל מזח קצא"א, לו לחוף קרוב 

סעיף זה סוכם ע"י ד"ר יובל ארבל בעזרתם . מוך מאוד לחוות המיכליםלחוות המכלים וס כלומר חוצה את תשתיות הצינור העליון מהמזח, יותם לחוף 

 של פרופ' אמוץ עגנון, פרופ' איציק מקובסקי וד"ר יחיעם שלזינגר 



 

       

חבלה )פח"ע או  ה או  תקל , תאונה  - בנפט  לאחר העמסת המיכליתבעת   אשקלון במסוף  אירועי שפך  סיכונים ל . 12

 .  במיכליתלפגיעה הימיים או   )הצינורות(  מקשריםקרע במחברים )הצינורות במזח או הל  שיגרמו (מהים או מעזה טילים 

 

 :  מהצינור דליפה ו ים  הערכות לטיפול באירוע שפךבסיכונים לחוסר   . ב

 חירום מפעלית כנית תשדרוג טרם השלמת סקרי הסיכונים ויופעל  RED-MEDמיזם ם בא .1

 מספק שבאחריותן בזמן תגובה  יפותולת הנדרשת לטיפול בדלאי עמידה של קצא"א ביכ  .2

 להגנ"ס לגבי טיפול באירוע השפך  , חוסר סנכרון בין קצא"א .3

  חוסר התאמה בין כמות ציוד ויכולות ניקוי שפך לבין תרחישי יחוס  .4

   עיכוב בהשלמת הצטיידות נדרשת הגנ"ס / רספ"ן / קצא"א .5

 ותחנת אשקלון    ת תחנת אילתהצטיידות נדרשת הנג"ס ואי עיבוי יכולואי  .6

 תגבור כ"א מיומן בזמן אי  .7

 VLCCאי התאמת נהלי עבודה רספ"ן לאוניות ה:  .8

 הסתמכות על מומחיות מקומית בקביעת תוכניות החירום בנושא שינוע נפט  .9

 ת חסר  גדול בשל הערכחוסר מוכנות לאירוע שפך  תרחישי ייחוס מקלים הגורמים  .10

 .   לבין המציאות בפועל לבין  מאילת לאשקלון '' 42קו של  ההנדסי הניתוח ין פער ב .11

עמידה     אי;    3ך החכם ו מולהסקירה הוסקר כונים להמשך הפעלתו ע"פ המלצות   ,הפעלה טרם השלמת שדרוג הצנרות .12

 '' 42חזוקה של קו איאו עיכוב בתוכנית ת

   )רספ"ן, הגנ"ס, רשויות מקומיות(  בעלי ענין משמעותיים  שיתוף ועדכון חוסר  .13

 בשל תקלות / חוסר בפיקוח ואכיפה ששודרג    VCUמישוב אדים נמוכה ב ת אפקטיביו .14

 

 : 4( סביבהב)פגיעה בחי והצומח, בחופים בים, בשמורות טבע    סיכונים למפגעי סביבה . ג

להצלת האלמוגים  , שוניות שיש להם חשיבות בנ"ל  פגיעה/הרס של שוניות האלמוגים במפרץ אילת )באילת סיני (  .1

 בעולם 

 טבע לאורך הצינור במקרה של דליפה/שפך  ת ולוגיות ושמורופגיעה במערכות אק  .2

 ובבת את שוניות האלמוגים  סמערכת האקולוגית הבפגיעה  .3

 התיכון  ים מפרץ אילת והמערכות אקולוגיות שונות ב בחופים, פגיעה  .4

 פגיעה באיכות האויר, מטרדי ריח ותחלואה כתוצאה מזיהום אויר   .5

 

 פגיעה בתשתיות ועסקים: סיכונים ל . ד

פגיעה  והשקעות  אובדן פגיעה של מאות מליונים עד מליארדים בהכנסות, )ועקבה   סיני, באילת ה בתיירותיעפג .1

   .בהתפתחות העיר פגיעה (; בסיני ך גם וכ מתושבי אילת  80%בפרנסת 

 
 פיתוח בבז"ן   שנות נסיון כמהנדס 20אנג. מאיר פרומקין,  קצא"א והמשרד להגנ"ס שערכו של חברת ניתוח דו"חע"פ על  3
 של פרופ' מעוז פיין(  ו, 2021יהושע שקדי וחובריו, על סמך חות הדעת של רט"ג ) 4



 

       

כתוצאה מכך סיכון אספקת מים רציפה ומלאה   )אבדן הכנסה/נזק(למניעת נזק השבתתם  או  במתקני התפלה פגיעה  .2

    5ימושים בישראל. לכל הש

   6אשקלון ועד ת"א הים התיכון מוחופי ,  ילת באי חופים  ים והאוהבי ה) ציבור הברווחה של פגיעה בעסקים בחופים ו .3

 קלון, צינור עם אלפי פגמי איכול  , מהצינור מאילת לאש סיכון לפגיעה במי תהום  .4

מנפח מיכלית   1%למשל טון נפט ) 3,000ג של  "בסד בים תיכון לות הנזקים הישירים והעקיפים של אירוע שפך נפט ע   .5

 .   7שקל  מיליארד  11סך של נזקים ופגיעה תסתכם  (במסוף אשקלון 

 

 השפעות היקפיות  . ה

  -גע בחופי סיני ו/או פגיעה בהכנסות מתעלת סואץ וצינור ה פ פגיעה ביחסים עם מצריים, עקב אסון שפך שי .1

SuMed 

 עם ירדן חומרים מסוכנים  עם   יותאונתעבורת שינוי סטטוס קוו  הגברת תעבורת הדלקים .2

של   וטנציאל משיכהבפפגיעה במחקר, בתקציבים  – דה בחשיבותן של שוניות האלמוגים בשל הרס האלמוגיםי יר .3

 אילת לצלילה תיירות אקולוגית  

 רות יתישינוי תפיסת וצביון העיר אילת כעיר  .4

כי נמל אילת הוא נכס לאומי לעומת תפיסת העיר אילת כעיר   12.4.12מיום  4549סתירה  בין החלטת ממשלה   .5

 ניות האלמוגים תיירות ותפיסת איכות הסביבה ושו

 

 א " קצאהזמט לשל  בהערכת הסיכונים ליקויים נוספים / חוסרים . ו

 פיגוע חבלני   / אי לקיחה בחשבון של תרחיש אירוע מלחמתי  .1

 חישים שאינה ספציפית למפרץ אילת הסתברות תר .2

, בהערכת הסיכונים יש לחשב את הסיכון המצטבר לכל  התייחסות להסתברות בדידה בלבד בקבלת החלטות  .3

 שנים(.   20טווח שנים ארוך יותר, לדוגמא, טווח של כ:  )יש להתסכל על  תרחיש/אירוע במשך חיי הפרויקט 

  יה, משרד הבריאות(ג , משרד התירות, משרד האנר וץהח )מ. שונים  י ממשלה שרדחסרה התיחסות לעמדת מ .4

 ליתרונות וחסרונות המיזם כולל פרשנות להסכמים בין לאומיים 

גם  ו  ,בפיקוח של רגולציה של מיכליות נפט ושינוע נפטאין נסיון , לישראל חסר ניסיון משמעותי בשוק הובלת הנפט .5

 .  קטן בשוק העולמי  ןקצא"א שחק

 המשרד להגנ"ס   כפי שהוגדר ע"י   טוהסטנדר חושב ע"פ הדרישות  מודל פיזור כתם הנפט לא מ .6

 

 
 .  2021, פרופ' עידו בר זאב וחוב' אוקטבר  (ynet.co.il) ?מה חשוב יותר, נפט או מי שתייה 5
    . להתפרש לחופים רבים עד ת"איכול כתמי הנפט  ,ק"מ מהחוף  3, אשקלוןבמסוף  גדולשפך אירוע בשל זרמי הים,  6
סקר  בתוך  ,בהתייחס לאירועי דליפה אקראיים - שיקולים כלכליים בפיתוח מקורות דלק בים  ,2016סדן ולוונטל, ; 2014ערכים כלכליים של   7

 .  2016. משרד האנרגיה, נובמבר 169-185 -עמ'  (www.gov.il) והפקה של נפט וגז בים,   אסטרטגי סביבתי לחיפוש

https://www.ynet.co.il/environment-science/article/hy2lpnrek#autoplay
https://www.ynet.co.il/environment-science/article/hy2lpnrek#autoplay
https://www.ynet.co.il/environment-science/article/hy2lpnrek#autoplay
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/enviromental_info/he/SEA_G_%20After_Public_comments_102016.pdf
http://www.gov.il/
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/enviromental_info/he/SEA_G_%20After_Public_comments_102016.pdf

