
 שקופיות( 9)מצגת פתוחה.    האיום האסטרטגי על ישראלהנושא  :    ה.

 ייעודית (  -בדגש על מערך העורף וחב' החשמל כרשות   )                        
 (1-990)                                                                                          מצגת    

 
 הגדרת  "הביטחון הלאומי"  ומרכיביו. .א
 
 הסיכונים והאיומים על ישראל. .ב

 
 לרשויות ייעודיות (.  -לעורף    -ג.    תרחישי ייחוס   ) לצה"ל      

.......................................................................................................... 
 

                                                                                                     (990-2) 

 )א(  הגדרת ה"ביטחון הלאומי"  ומרכיביו                            

 
 

 ביטחון הלאומי עוסק, בין היתר, בקביעת הסיכונים והאיומים האסטרטגיים  ה*   
 על ישראל וכיצד יש להיערך לקראתם.   
 

 *  יעדי הביטחון הלאומי :
 הבטחת שלמותה וביטחונה של מדינת ישראל ותושביה, כמדינה יהודית, דמוקרטית  .א

 בגבולות מוסכמים ומוגדרים.
וחברתית,  אשר תאפשר  –כלכלית  –מדינית  –טחונית קיום עוצמה )"חוסן לאומי"(  בי .ב

 הבטחת שלומה ,ביטחונה , ריבונותה ושגשוגה הכלכלי והחברתי של מדינת ישראל.
 ג.   הבטחת האמצעים והתנאים הביטחוניים והאחרים אשר יאפשרו השגת      

 הסכמי שלום באמצעות מו"מ מוסכם עם  הפלשתינאים, סוריה, לבנון          
 וארצות אחרות במרחב.         

                .......................................................................................................... 
 

                                                                                        (990-3) 

    )ב(  הגדרת ה"ביטחון הלאומי"  ומרכיביו                              

 
 *   "הביטחון הלאומי" עוסק בארבע תחומים עיקריים :

 
  התחום החברתי     התחום הכלכלי     התחום המדיני      התחום הביטחוני

 הלאומי  וקביעת הסיכונים והאיומים האסטרטגיים   -*    על רקע יעדי הביטחון
 על  ישראל,  נגזרות החלטות אופרטיביות באשר ל:            

 מדיניות ותורת ביטחון    --עקרונות יסוד ודרכי פעולה     --מטרות     --      
...................................................................................................... 

                                                                                           
 

    (990-4) 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/13OHfKCbMHKmHTE8Juozjgpdt5XaOpaOc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13OHfKCbMHKmHTE8Juozjgpdt5XaOpaOc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13OHfKCbMHKmHTE8Juozjgpdt5XaOpaOc/view?usp=sharing


 )א(  האיומים על ישראל –הסיכונים                               
 

 מצבי לחימה אפשריים : .א
 

 החזית הסורית וגזרת לבנון ( –*  מלחמה אזורית  ) איום עיקרי 
 השני"  ) עירק , אירן (.*  עימות עם מדינות "המעגל 

 *  לחימה בעצימות נמוכה וטרור  ) לבנון, סוריה, פלשתינאים (, תוך  
 סכנה  להידרדרות למלחמה אזורית.    

 *  מלחמה כוללת  ) השתתפות מצרים ו/או ירדן וגורמים נוספים (. 
 

 ) בתוצאותיהם בשטח( :האיומים השונים  .ב
 

 הטרור (1
 קרקע( –רק"ק  )רקטות קרקע  (2
 קרקע,  ארוכי וקצרי טווח( –ק"ק  )טילי קרקע ט (3
 נב"ק   ) נשק/חימוש בלתי קונוונציונאלי(. (4

.......................................................................................................... 
 

                                                                                        (990-5) 
  )ב( פירוט האיומים השונים  
 

 (  איומי טק"ק  ומטוסים :      3איומי הטרור :                                           (1
 מסוריה ולבנון  -*  בשטחים                                                   *  זירה קרובה 

 עירק, אירן.   -בנון                                   *  זירה רחוקה *  בגבול לבנון ומל
 *  בישראל
 *  בחו"ל.

 
 (   איומי הנב"ק )כימי, ביולוגי, גרעיני(:4איומי הרק"ק :                                          (2

 *  גבול לבנון                                                 *  עירק
 *  גבול סוריה.                                               *  אירן

 *  סוריה.                                                                  
............................................................................................................................... 
                                                                                                             (990-6) 

 )ג(   חירום  -אירועי                                                     
 כאירועי חירום  הוגדרו :

 
ת אדמה, שיטפונות, מגפות וכדו'(.  אסונות/סכנות  הנובעות משחרור/פליטה אסונות טבע )כגון: רעידו

 של חומרים מסוכנים )כימיים, ביולוגיים, גרעיניים(, ואירועי חירום עם תוצאות חמורות.
 אירועי החירום עשויים לקרות בעתות שגרה ובשעות חירום כאחד.

 
 הקשר להפעלת מל"ח שלא בשע"ח(, ב00)הערה:  ההגדרה כנ"ל נקבעה בהחלטת ממשלה מפר' 

........................................................................................................................... 
  
 
 
 
 
 
 



 (990-7) 

 )א(   ייחוס    )כללי(  -תרחיש                                           

 
 

 איומים והסיכונים, תרחיש הייחוס קובע את מכלול האירועים *  על בסיס ה
 ,ההתפתחויות הנתונים והקביעות באשר לתקיפות אויב ותוצאותיהן החזויות    
 בשטח.   
 

 מוצא מוסכמות, את התכנון  -*  מטרת תרחיש ייחוס לאפשר, על בסיס הנחות
 ל האירועים וההכנות של הגורמים השונים, האחראים למתן מענה למכלו    
 ותוצאותיהם בשטח.    

.......................................................................................................... 
                                                                                                     (990-8) 

 )ב(  הבהרות  - ייחוס    )כללי(  -תרחיש                                

 
  -לתכנון  –עבודה וכבסיס  לעבודה -*   תרחיש הייחוס, אף כי ניתן כהנחת

     והכנות קביעתו איננה אובייקטיבית או בגדר של מדע מדויק.                                                                      
 בבניית התרחיש משפיעים מספר גורמים המשתלבים, נבחנים ונשקלים      
 בנפרד וביחד )ע"י מומחים ומפקדים(,  כמו : יכולות טכניות של היריב,       
 הערכת מהלכי מלחמה, פעילות ותגובות כוחותינו, שיקולים ערכיים, מגבלות      
 משאבים.-ואילוצי     

 
 מדינית,  –דינת ישראל,  מבוסס על הערכת מצב צבאית *   תרחיש הייחוס למ

 שנתית,  המתעדכנת מדי -עבודה רב-הנערכת במטכ"ל, במסגרת תכנית    
 שנה.    

.......................................................................................................... 
                                                                                                        (990-9                    )                  
  הייחוס  -נגזרות תרחישי  

 

 התרחיש הכללי       -תרחיש הייחוס של צה"ל              

^ 

 ת  לעורף  מהתרחיש הכלליהנגזר      -        תרחיש הייחוס לעורף             

    ^ 

 הנגזרת  למל"ח   מהתרחיש המיוחד לעורף      -  תרחיש הייחוס למל"ח                       

        ^ 

                                                                             -לרשויות הייעודיות במשרדי    -תרחישי  ייחוס ענפיים                                    
           הממשלה השונים

 

*  *  * 

 

 



ברגיעה  הוועדה הציבורית המייעצת לבחינת ההערכות והטיפול בחומרים מסוכניםו. 

      ובשע"ח ,  בראשות  הרצל שפיר

 

 סיכום עבודת הועדה 

 ב'   -שלבים    א'   
 

 ע נ י י נ י ם  -ת ו כ ן         
 

 : רקע ונתונים   -   I חלק       

 *   כללי                         

 *   שיטת עבודת הועדה                         

 *   המענה בראייה מערכתית                         

 הושלמו –*  נושאים שהורחבו                          

 *  החומרים המסוכנים                         

 

 התייחסות למפעלים  - .IIחלק         
 *  תמונת מצב ארצית                         

 אירועי ייחוס במפעלים –*  הערכות הסיכונים                          

 *  אמצעי מיגון ואמצעים נלווים , במפעלים            

 הנדרשים )כשרים נדרשים( –*  ריכוז המענים            

 

 סיכום  והמלצות  -. IIIחלק         

 שגרה, שע"ח , רעידות אדמה , פעילות עוינת/טרורהמצבים:  *                        

 *   שינוע                          

 *   תובנות עיקריות                           

 *   ההמלצות                            

 

 -נספחים          
 (1-6המפעלים )מוספים ספח א' :   *   נ

 ריכוז טבלאות הערכות הסיכונים   *   נספח ב' :

 :   המענה לרעידות האדמה  נספח ג'   *

 :   ריכוז המלצות לביצוע )בחתך מפעלים(*   נספח ד'  

  :   הכנת מפעל כנגד פעילות עוינת / טרור  *   נספח ה'  

 חית מגיבה"  "מערכת אזר  נספח  ו'  :   *         

 מפרץ חיפה –:   המרכז לשליטה ובקרה   נספח  ז'*           

 (1-5:   החומרים המסוכנים )מוספים   *   נספח ח'        

 :   הנחות מוצא בעבודת הוועדה  נספח  ט'*           

 מקצועיים(  -)כולל מוסף : נתונים טכניים                               

 :   רשימת תפוצה.  נספח  י'  *         
 

 



 
 

 

 

 

 



 ב'-הגשת סיכום עבודת הוועדה ,שלבים א'*  
 

 

 המשרד להגנת הסביבה

 הועדה הציבורית המייעצת לבחינת ההערכות והטיפול בחומרים מסוכנים ברגיעה ובשע"ח

 בראשות  הרצל שפיר

 

 2007אוגוסט  6                                                                                     

 –אל:  * השר להגנת הסביבה 

 גדעון עזרא          

 שי אביטל -*  המנכ"ל       

 

 

 ב'-הגשת סיכום עבודת הוועדה ,שלבים א'  

 

 

 *   אתכבד להגיש את סיכום והמלצות הוועדה הציבורית שעמדתי בראשה.  

  -נוי וועדה זו פעלה , בהתאם לכתב המי       

 " לבחון את הסיכונים הקיימים כתוצאה מטיפול ופעילות בחומרים מסוכנים ,       

 כימיקלים ; נמל חיפה ; –מפעל חיפה כימיקלים ; מפעל דשנים במתקנים            

  מילוטל.  –מפעל כרמל אולפינים ; חוות הגז , ליד קריית אתא ; בתי קירור                             

 בשגרה , בעת מלחמה / שע"ח , או עקב פעילות עוינת / טרור  או רעידות אדמה".        

 

 מתקנים ; על האירועים לייחוס   -מצב על המפעלים  -*   הסיכום מאפשר קבלת תמונת 

 –העלולים לקרות בכל מפעל , במצבים השונים ; על המענים הנדרשים בכל מפעל       

 ו להפחית מהסיכונים האפשריים לאוכלוסייה ; והמלצות לביצוע .מתקן  כדי למנוע א      

 

 *  יישום הסיכום וההמלצות , יותנה ביכולת המשרד ליזום , לקדם ולשתף פעולה עם   

 ארגונים אחרים , בראייה מרחבית אינטגרטיבית ; בהכנת תכנית פעולה אשר תבטא       

 ע "המענים הנדרשים" מהמפעלים השונים.ריכוז מאמץ בשטח  , ויכולת אכיפה לביצו     

 

 כל אלה צריך יהיה להשקיע , כדי -*  מחשבה רבה , הסברה , שכנוע , הכנה נכונה ,  

 להשיג  הבנה ושיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות והאוכלוסייה .    

 

   *  אני מודה על האמון שניתן בי ובחברי הוועדה , לבצע התפקיד המורכב שהוטל עלינו. 

    

 

 בברכה                                                                                                              

 

 הרצל שפיר                                                                                              

 

               יו"ר הוועדה                                                                                    

 

 הוועדה הציבורית המייעצת לבחינת ההערכות והטיפול בחומרים מסוכנים ברגיעה ובשע"ח ,  בראשות  הרצל שפיר

                                 



      

 חברי הוועדה 

 
 רצל שפיר ,יו"ר                                    ..............................                           ה  - נציג הציבור.  1

 

 : נציגי המשרד להגנת הסביבה    

 .   מיכל בר טוב                                                              ................................   2

                                                               

 .   ד"ר יצחק דואר                                                          .................................3

  

 .   יוסי בן חמו4

                                                      

 דב באסל                           ................................ - חדות התעשייניםנציג התא.  5

                           

 יעקב זיו                                 ..................................                         –" נציג ארגונים "ירוקים.  6

 

 צבי פורר                                  .................................. – ים חיפה.  נציג אגוד ער7

 

 נציגי השלטון המקומי / עיריית חיפה   

 .  שמואל גנץ                                                                ..................................       8 

                                          

 .  אורנה הראל פלג                                                        ...................................9 

 

 מומחים מקצועיים  : 

 ...........דר' יורם לונינסקי                            .........................  –.  חומרים מסוכנים 10

 

 יעקב היכל                                         .....................................  –.  רעידות אדמה 11

 

 נציגי פיקוד העורף : 

 סא"ל הדס בן דב                             .....................................   -.  חומרים מסוכנים 12

                         

 רס"ן בנימין ברוש                                          ....................................  -.  מיגון  13

                                  

 ....סנדרה מוסקוביץ                       ................................. – נציג מערך כיבוי אש. 14

   

 : משרד הגנת הסביבה –נלווים מקצועיים 

 רוברט ראובן                                  ....................................  -.  מנהל מחוז חיפה 15

 

 רבינוביץ         ....................................  –. ממונה חומרים מסוכנים, מחוז צפון 16

 

 יעקב דרור                            ..................................... –הערכות סיכונים .  מומחה 17

 

 הערות: 

 ד"ר יצחק דואר  –*   מרכז הועדה 

 נעמה צדקיהו  -*   מזכיר הועדה 

 

 

 

 

 



 רקע ונתונים    -I* חלק 
 

ברגיעה ובשע"ח ,  בראשות   הוועדה הציבורית המייעצת לבחינת ההערכות והטיפול בחומרים מסוכנים

 הרצל שפיר

 

 רקע ונתונים    -Iחלק 
 כללי

 
 .   2006לנובמבר  26 -.  הועדה הוקמה על סמך כתב מינוי של השר להגנת הסביבה , מ1

 שלב א': -.  הגישה סיכום עבודתה 2006דצמבר  10 -הועדה החלה עבודתה ב     

 ב'.  -יכום של שלב א' ו.  עתה , מוגש הס07מצב , במרץ  -תמונת      

 

 .  פירוט חברי הועדה וכן אנשים נוספים שפעלו במסגרת הועדה , כולל אנשי משרד   2

 הגנת הסביבה , במחוז חיפה ומחוז הצפון , )ראה מכתב הגשת הסיכום לשר(.     

 

 ב'( : -)שלבים א' ו  התפקיד המרכזי שהוטל על הועדה.  3

 מים כתוצאה מטיפול ופעילות בחומרים מסוכנים ," לבחון את הסיכונים הקיי     

 במתקנים המפורטים בהמשך , בשגרה  , בעת מלחמה / שע"ח  , או עקב       

 פעילות עוינת או רעידות אדמה".      

   

 .   המתקנים שנקבעו לבחינה והתייחסות  הם :4

 )המפעל ומיכל אמוניה בנמל חיפה( ; חיפה כימיקליםא.  מפעל       

 )אמוניה( ; דשניםב.  מפעל       

 )ומיכל האתילן במסוף הכימיקלים בנמל חיפה( ; כרמל אולפיניםג.   מפעל       

 אחסון ושינוע מכולות ברום( ;)– נמל חיפהד.        

 ליד קריית אתא )גפ"מ(; – חוות הגזה.        

 ל הצפון( ., ליד מושב לימן )ליד גבו מתקן קירור –מילוטל ו.  מפעל       

 )כמפעל מייצג למתקני קירור אחרים . אמוניה(.          

  

 שיטת העבודה
 

 .  עבודת הועדה בוצעה בשני שלבים עיקריים :5

 – שלב א'א.        

 על מצב המתקנים כיום , כולל הערכת סיכונים   תמונת מצב(  הכנת 1           

 מאירועים לייחוס(.ראשונה , מחמירה , )כתוצאה                 

 המלצות  , ראשוניות , בדבר האמצעים והשיטה להפחתת –(  גיבוש הצעות 2           

 הסיכונים , תוצאה מפגיעה במתקנים .                

 הנושאים אשר יש להשלים בדיקתם וההתייחסות אליהם   –(  ציון התחומים 3           

 בשלב ב'.  בהמשך עבודת הועדה                

 , הכולל פרטי 07א', במרץ  –בתום עבודת השלב , הוגש סיכום מיוחד של שלב           

 רקע רבים על כל אחד מהמפעלים.          

           



  - שלב ב'ב.        

 (  הרחבת הבחינה וההתייחסות למפעלים השונים , באשר לאירועים לייחוס  1          

 שנקבעו לכל מתקן במפעל,  בארבעת המצבים : שגרה , שע"ח , פעילות   כפי               

 אדמה. –עוינת / טרור ורעידות                

 הייחוס השונים.-(  בחינה והתייחסות למענים שניתנו ע"י המפעלים לאירועי2          

 נים  (  קביעה מסכמת של האירועים לייחוס , בכל מפעל . האמצעים השו3          

 להפחית הסיכונים מאוכלוסייה. –שנוספו , יתווספו , כדי למנוע                

 (  הדרישות , מכל מפעל , ביחס לכל מתקן , באשר למיגון ואמצעים נלווים ,4          

 "המענה הנדרש" מכל מפעל בהתייחס לכל אירוע לייחוס , כפי שנקבע . –ו                 

 ב' , מוגש עתה -הדו"ח המסכם את עבודת הוועדה, המבטא את שלב א'  ו(  5          

 .2007באוגוסט               

              

 .   שיטת עבודת הועדה , כללי :6

 חומרים מסוכנים / מיגון / רעידות    -משנה  -א.  חברי הועדה חולקו לשלוש ועדות      

 אדמה.             

 ם השונים בוצעו במליאה )כל חברי הועדה( . ישיבות הועדה  ב.  הביקורים במתקני

 התקיימו חלקן בוועדות המשנה אך רובן במליאה.     

 ליצירת מכנה משותף , לכל חברי הוועדה וכן לידיעת המפעלים השונים , הוכן .ג

 נספח מיוחד המגדיר את "הנחות המוצא לעבודת הוועדה" , הכולל מוסף מיוחד     

 מקצועיים , המגדירים את שיטת העבודה ונתוני הבסיס   –תונים טכניים הדן בנ     

 ט' והמוסף(. –המשמשים את הוועדה בהקשר להערכות הסיכונים. )ראה נספח      

 ד.  לאחר כל ביקור במפעל , הוצא סיכום מטעם הוועדה.  כן הוצא סיכום לאחר כל        

 דיון במליאה.            

 ממשל   ת רקע ויידע , הופיעו בפני הוועדה מרצים מקצועיים וכן נציגיה.  להשלמ     

 שונים.  לדיונים עקרוניים בוועדה הוזמנו גורמי חוץ , בהתאמה לנושאים שנדונו.           

  

 .  העבודה עם המפעלים :7

 א' , קבלו המפעלים את סיכום השלב , כולל את הערכת  -א.  בגמר עבודת שלב     

 הסיכונים הראשונית , המחמירה , שנעשתה ע"י הוועדה.          

 –במהלך העבודה בשלב ב'  .ב

 (  התבקשו המפעלים להציג מענה לאירוע לייחוס , תוך פירוט מלא של1

 אמצעים , שיטת העבודה , הפעילות המבוצעת , עד הכלה וסיום האירוע.     

 בכל המצבים : למפעלים נקבעו אירועים לייחוס עבור כל מתקן במפעל , (2

שגרה , שע"ח , רעידות אדמה , ופעילות עוינת / טרור.  וכן מסמך מנחה על  מיגון ואמצעים נלווים 

 שונים, שניתן להוסיף למפעל והיכולים לסייע למנוע / להפחית , הסיכונים מהאוכלוסייה.  

 בראייה   (  הוסבר המענה הנדרש, למניעת / הפחתת הסיכונים מהאוכלוסייה ,3          

 מערכתית כוללת )כאמור להלן(.               

 

 

 

 

 

 

 



 בראייה מערכתית –המענה 

 
 .  המענים האפשריים  כדי למנוע / להפחית  הסיכונים לאוכלוסייה , ניתנים לחלוקה 8

 שלבים/חתכי פעילות : 3 -ל

 א.  ההכנות הנעשות במפעל עצמו , לפני קרות האירוע.     

 הניתן במפעל ,כאשר האירוע כבר קרה . ב.  הטיפול     

 ג.  ההכנות והטיפול באוכלוסייה , כאשר האירוע חורג מגבולות הגדר של המפעל,       

 והנו מסכן עתה אוכלוסייה.         

 

 : במפעל עצמוההכנות הנעשות  –' שלב א.  9

 הקטין סיכוניוא.  בכל מפעל ישנם אמצעים הבאים למנוע אירוע , ובאם קרה אירוע ל     

 למינימום האפשרי.          

 מיגון מכלים ,צנרת ; מאצרות , ניקוזים, בורות ספיגה  –ב.  האמצעים העיקריים הנם      

 מים ; אמצעי נטרול וספיגה ; –גלאים , חיישנים )לגילוי מוקדם( ; מערכות           

 אמצעים נלווים נוספים ; מיגון אישי.            

 .   במפעל קיימים נהלים ותכניות , המגדירות שיטת ההפעלה של אמצעים אלה ,ג     

 מענה מתוך המפעל )וממפעלים אחרים , המתואמים מראש(-כולל הפעלת צוותי          

 וכן הסיוע המתוכנן ע"י גופי החירום השונים.          

 טת הפעלתם במפעלים  ד.  הוועדה ,בעבודתה בשלב ב' , בחנה את כלל האמצעים ושי     

 השונים , ומה היא מידת השפעתם המעשית למניעת אירוע או להפחתת הסיכונים           

 הסיכונים  ,שנעשו ביחס לאירועי הייחוס השונים   -ממנו.   ובחישובי הערכות          

 במפעל ,  התחשבה הוועדה בהשפעת אמצעים אלה על מניעה / הפחתת הסיכונים.         

     

 המענה והטיפול באירוע שקרה : – שלב ב'. 10

 א.  עם קרות האירוע , מופעלים תחילה כל האמצעים שהפעלתם אוטומטית )במיוחד        

 מערכות המים ; סגירת צנרת / מגופים / מקטעים ( ולאחר מכן כל האמצעים            

 א' למקרה של אירוע. -שהוכנו במפעל בשלב           

 ב.  בתיק המפעל יימצאו נהלי הפעלה , המורים על השיטה והאמצעים הנדרשים למתן        

 המענים בעת אירוע.            

 ג.   מבחינת התגובה , יש חשיבות רבה לממד הזמן .  בהקשר זה נקבעו למפעלים       

 –ההגדרות הבאות  

 י להגיע למצב בו      (  הזמן הנדרש )המתבטא בהפעלת כוח האדם והאמצעים( , כד1

 הוכל האירוע , כך שלא נשקפת כל סכנה לאוכלוסייה. אך קיימת אפשרות           

 שנשארה "סכנה אצורה" , במסגרת המפעל , המחייבת המשך פעילות.     

 (  הזמן הנדרש עד מצב בו הוכל האירוע עד סיומו , כולל ההתגברות על "סכנה  2

 שבועות(. –לעתים , להימשך ימים  אצורה" )דבר שעלול ,     

 

 "מערכת אזרחית מגיבה" : –' שלב ג.  11

 למרות האמצעים והשיטות שננקטו במפעל עצמו , כדי למנוע אירוע      -א.  הרקע        

     –חייבים להניח כי אירוע לייחוס המסכן האוכלוסייה ,  בנתוני מדינת ישראל ,            

  ן יתרחש.חמ"ס אכ           

 ב.  "מערכת אזרחית מגיבה"  ייעודה לתת מענה לאירוע , היוצא מגבולות המפעל,                    

 והעלול לסכן אוכלוסייה ,ע"י הפחתת הסיכונים למינימום האפשרי )כקו הגנה(.             

 



  הושלמו –נושאים שהורחבו 

 

 ם נושאים להם השפעה רבה על יכולת.  כבר במהלך העבודה בשלב א' , הסתבר כי ישנ12

 המענה למניעת / הפחתת הסיכונים . נושאים שחייבו הרחבה והשלמה.       

 

 , חייבו פעילת עוינת / טרור.  אפשרויות הפגיעה במפעלים במסגרת תרחיש הייחוס : 13

 חשיבה מערכתית אשר תוכל לתת את היכולת לבצע פעילויות אבטחה וביטחון         

 יעילים , במפעלים השונים, כדי לסכל פגיעות או להפחית מחומרתם.       

 התייחסות מיוחדת , המנחה על הארגון והשיטה הנדרשים    -הוועדה הכינה נספח        

  "הכנת מפעל כנגד פעילות עוינת /טרור".לקידום הנושא , הנקרא :        

 ה'.        -ראה נספח       

 

 נה בראייה מערכתית כוללת , צוינה "המערכת האזרחית המגיבה"  .  בהסבר על המע14

 נספח ו' , המפרט  –לעיל(. לכך הוכן נספח מיוחד  11וייעודה, )כאמור בסעיף         

 את התכנון והפעילות הנדרשת מהגופים השונים , הפועלים כ"מערכת" , כדי למנוע /         

 להפחית הסיכונים מהאוכלוסייה.       

 במטרה ליצור "סרגל פעילות" , עבור הגופים שיפעלו במסגרת "זמן ומרחב"          

 נתונים , צורפו לנספח זה טבלאות של הערכות סיכונים של כמה מהאירועים ,         

 שתוצאותיהם חורגות מיכולת המענה של המפעלים , והמפרטות נתונים חיוניים        

 ם השונים , רשויות מקומיות והאחרים.      המיועדים לגופי החירו       

 חומר זה יוצא כמוסף לנספח ו'.       

      

 .  במהלך עבודת הוועדה , הסתבר כי נדרשת התייחסות והרחבה על אותם חומרים15

 מסוכנים בהם דנה הוועדה : אמוניה , אתילן , ברום , כלור , גפ"מ .       

 ייבוא;            –תכונות החומר; צרכי המשק ; היצרנים ; ייצוא  על: –לכן , נאספו נתונים        

 ייבוא / ייצוא / ייצור/ מיקום. -תחליפים אפשריים לשימוש ; חלופות אפשריות  ל       

 החומר שהוכן בנושא , רוכז בנספח מיוחד , הכולל מוספים המוקדשים , כל         

 (.1-5ח' , מוספים  –אחד לחומר מסוים , )ראה נספח        

 

 ראה -.  כדי לאפשר הצגה מרוכזת תמציתית של כל החומרים המסוכנים בטבלה אחת , 16

 להלן.          

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

הוועדה הציבורית המייעצת לבחינת ההערכות והטיפול בחומרים מסוכנים ברגיעה ובשע"ח ,  בראשות  

 הרצל שפיר

 
 

 ליםהתייחסות למפע    -IIחלק     

 
 תמונת מצב ארצית

 

 .א. מפרץ חיפה נקבע בזמנו כאזור בו יוקמו מפעלים פטרוכימיים. ותוחם  16

 אזור מיוחד שיועד למפעלים אלה. היו לכך מספר יתרונות בולטים :         

 * קרבה לנמל ;         

 * הרחק ממרכזי יישוב ;         

 מפעלית. * יכולת לקיים תלות תעשייתית , בין         

 ניגוד אינטרסים , בין   –ואכן כל  היתרונות הוכיחו עצמם ,עד היווצרות עימות          

 המערך התעשייתי במתחם זה לבין הרשויות המקומיות והאוכלוסייה.         

 ב. המצב כיום מציג התמונה הבאה :     

 ת בגבולות המפעל.(  המפעלים הרוצים להתפתח ולהתרחב ,חייבים לעשות זא1         

 וזה נכון , גם כאשר הפיתוח מביא אתו אפשרות לשפר המיגון והאמצעים                 

 הנלווים להקטנת הסיכונים מהאוכלוסייה.               

 (  מבחינת האוכלוסייה , מגמת הרשויות המקומיות לפתח ולהרחיב את שטחן וכן  2         

 ן לעשות בשטחן, ומבחינתן זה נכון .  אך זה נעשה ללא התחשבות  את אשר נית               

 במצב העובדתי של מפרץ חיפה , ובמצב הביטחוני המיוחד של ישראל.               

 (  תכניות המתאר השונות , הארציות והמקומיות , אינן מתחשבות  לרוב ,  3         

 בת המפעלים הפטרוכימיים , קיימת סכנה  בעובדה כי במפרץ , ובמיוחד בקר              

 פוטנציאלית לאוכלוסייה. )דוגמא חריפה לכך : האכלוס והפיתוח הנעשה כיום                

 ממערב ובקרבה יתרה למתחם בז"נ ושאר המפעלים מסביב(.              

 במקרים רבים , הדבר גובל בחוסר אחריות.              

 ם להם תכניות לשפר מצב המיגון או באמצעים נוספים , הבאים להפחית  (  מפעלי4         

 הסיכונים , נתקלים בסירוב ו/או בקשיים בירוקרטיים.              

 

 כל מפעל חייב לדאוג לכך שהסיכונים    –. א. קיימת מגמה , ובעקרון היא נכונה 17

 מדובר במפעלים העוסקים   הנובעים מפעילותו התעשייתית  , ובמיוחד כאשר          

 לא תצא מגבולות המפעל.  -בחומרים מסוכנים,            

 ב. בבחינה שערכנו , ניתן לקבוע , בביטחון מספק , כי כל המפעלים אותם בחנו ,

 בכל הקשור לתפעול השגרתי והתקלות העלולות לקרות  בו, יש מענה והסיכון לא      

 מגיע לאוכלוסייה.יוצא מגבולות המפעל או לא     

 ג.  בתנאים המיוחדים לישראל , )והדבר נכון , למעשה לכל מקום אחר בעולם( ,

 אסור להניח כי אירוע , שתוצאותיו מסכנות אוכלוסייה , לא יתקיים !    

 

 

 



 חמ"ס , ובאם הוא  –ד. חייבים לנקוט בכל האמצעים הסבירים , כדי למנוע אירוע 

 ,בסיכון אוכלוסייה , יהיו המינימום האפשרי. קרה , שתוצאותיו          

 יחד עם זאת , הכרח שהממונים על תכניות המתאר השונות ,יביאו בחשבון את            

   –האפשרויות מפיתוח והרחבה , במקום המקרב אוכלוסייה למתחם  –ההשלכות           

 מפעל העוסק בחומרים מסוכנים.          

                                                                                                     

 .  האם מצב זה הכרחי שיתקיים ? 18

 " , "יש להזיז  Yאו  Xא. יהיו שיטענו כי זה מצב שחייב להיפסק )"יש לסגור מפעל        

 א דרך הנמל" , ועוד(.מיכל אמוניה לדרום" , "יש לייצר אמוניה ולא לייב           

 ב. בנתונים כיום , ניתן לומר בביטחון , כי המצב הנוכחי הוא "הרע במיעוטו", וכל         

 יהיה פתרון לא טוב.  -פתרון חלקי , זמני , ולא מלא ,           

 ג. אין כיום מקום נכון יותר למיכל אמוניה מאשר במסוף הכימיקלים בנמל חיפה.       

 אמוניה הוא מוצר חיוני למדינת ישראל , וקיימת תלות מוחלטת בייבוא.           

 מפעלית במפרץ היא כזו שמתקיים בה "אפקט הדומינו" , תזיז מפעל -ד. התלות הבין       

 אחד האחרים עלולים ליפול )בז"נ , חיפה כימיקלים , דשנים , חוות הגז ועוד(.           

 ב , לאפשרות טובה יותר , נדרשים התנאים החיוניים הבאים:ה. כדי לשנות את המצ       

 מקצועית , את המפעלים השונים )ייבוא / ייצוא( ,   –(  נמל אשר ישרת טכנית 1           

 ואשר מיקומו יהיה  "בטוח" ונגיש .                

 . וכאלה  תנאי  "הגנת הסביבה" –(  הקמת מפעלים , שבניתם תתחשב בצרכי 2           

 המקיימים תלות תעשייתית , שמיקומם בקרבה ביניהם , יביא ליעילות                  

 התפעול ולצמצום עליות.                

 ( מפעלים שהייצור שלהם יהיה כלכלי, עם שוק מובטח למוצריהם.3            

 י גלם / ייבוא / ייצוא.( יכולת שינוע  )צנרת ; רכבת ; משאיות ( של חומר4            

 מערכת תחבורה משרתת.                

 –ו.  האפשרות ליישם המצב היותר טוב , כאמור לעיל , מחייבת ראייה לאומית         

 שנה( , עם הקצאת שטחים , תשתיות,   10-20שנתית )-ארצית כוללת.  תכנית רב            

 ממשלתית וכדו'. תכנית אשר תעמוד ותיתן מענה  השקעות , תקציבים , תמיכה             

 לכל התנאים החיוניים שפורטו לעיל, ותוך ביצוע בשלבים , המותאמים עם               

 השינויים אשר צריך יהיה לעשות במפרץ.  האם זה ייעשה ?            

 

 

 וחדים לה ,.  מדינת ישראל כיום , בטווח הנראה לעין , ובנתונים הביטחוניים המי19

 צריכה לנהוג לפי הקביעות הבאות :       

 א.  לעשות כל מה שניתן )אמצעים ושיטות( כדי שהמפעלים הקיימים במפרץ , יהיו          

 מוגנים ובעלי אמצעים אשר ימנעו ו/או יפחיתו הסיכונים מהאוכלוסייה.             

 )ובכך הוועדה מטפלת(.             

 המקומיות , חייבות להביא בחשבון את   –השונות ,הארציות תכניות המתאר 

הסכנה הקיימת בהרחבה ופיתוח האוכלוסייה לקרבת המפעלים  המטפלים בחומרים מסוכנים ,)ולא לצאת 

 מתוך ההנחה כי מפעלים אלה יורחקו בטווח הקרוב !(.  לכך יש השלכות מעשיות רבות.     

 תהיה בסיכון.כל אלה עלולים לקרות.  ואוכלוסייה  .ג

 

 



לכן יש לקיים מערכת אשר תוכל לטפל באירוע כזה, בצורה מתוכננת , מהירה ויעילה ,המשתפת את כל 

 הגורמים הנוגעים ,במטרה  למנוע או לתת מענה אשר יפחית הסיכונים מהאוכלוסייה.

 

 הערכות הסיכונים 

 

 קנים השונים,  המת –ב' , למפעלים  –. מנתוני הערכות הסיכונים , שנעשו בשלב 20

 בארבעת המצבים )שגרה ,שע"ח ,רעידות אדמה , פעילות עוינת / טרור( , ניתן להציג         

 את עיקרי התוצאות , מהאירועים שתוצאותיהם הן יותר חמורות , כדי להדגיש        

 מצב נתון.      
 , בק"מ ; הטווח של האידוי   הנתונים להלן , מציגים : האירוע ; הטווח של הפלאש/ הענן החולף      

 הענן המתמשך , בק"מ ; והאוכלוסייה בזירה , המצויה בסיכון , באלפים , כאשר המספר     –משלולית        

 של האוכלוסייה מתייחס לגזרה בה יעבור הענן החולף.       

 ינת התנאים ,חושב  באותם אירועים שהחישוב נעשה ביחס לכמויות שונות, ניתנות הכמויות ;  מבח       

 לפי מצב "שכיח".        

 

 

 .  א.  מבחן חשוב לבחינת מוכנות מפעל נתון , להתמודד עם האירועים לייחוס , 21

 מתבטא בהיקף , סוג , איכות וההתאמה של :  המיגון והאמצעים הנלווים השונים.               

 בות רבה לקיום למנוע אירוע, יש כיום חשי האמצעיפרט למיגון , שהנו  .ב

 מים" , הפועלות באופן אוטומטי , והיכולות להרים מסך מים , להוריד -"מערכות     

 להפחית את היקף וריכוז הענן , בעיקר הענן החולף. –     

 ג.   לקבלת מושג על האמצעים הקיימים כיום במפעלים השונים וכן על התכנון         

 דרישות הוועדה , ראה הטבלאות הבאות.  להוספת אמצעים , כולל            

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 סיכום והמלצות    -IIIחלק                                     

 

 ס  י  כ  ו  ם

 
 המצבים –תרחיש הייחוס 

 

 .  האירועים לייחוס , כפי שנקבעו לכל מפעל / מתקן , נעשו על בסיס התרחישים  1

 שגרה , שע"ח , רעידות אדמה ,עת המצבים הבאים : המתאימים לארב     

 פעילות עוינת / טרור.     

 

 .  בכל אחד מהמצבים , צריך היה לבחון ולקבוע מהם האירועים לייחוס הצפויים או  2

 העלולים לקרות , בכל אחד מהמפעלים/מתקנים. בכל המקרים הקביעה לא התייחסה     

 רוע יקרה , אלא קבעה כעובדה , זה האירוע שקרה.האם האי  –לחישובי  סבירות      

 

 .  עבור כל אחד מהאירועים לייחוס שנקבעו , נדרשה התייחסות ומענה , כפי שבא  3

 ההתייחסות למפעלים , לעיל. – IIלביטוי בחלק      

 

 .  להלן התייחסות מסכמת לאירועים במצבים השונים :4

      

 – מצב שגרה .א

 ס כפי שנקבעו במצב שגרה , קרו בעקבות תקלות   * רוב האירועים לייחו

 תפעוליות , דליפות , במהלך התפעולי של עבודת המפעל.   

 * האמצעים הקיימים במפעלים , יכולים למנוע או להפחית הסיכון מהאוכלוסייה.

 הדבר יותנה בעיקר בזמן הנדרש במפעל לתגובה ומענה להכלת האירוע שקרה       

 ועד לסיומו.   

 * "במענה הנדרש" , שנקבע לכל מפעל , כדי להתגבר על אירוע , הוגדר הזמן בו  

 חייבים להתגבר על האירוע.    

       

 - מצב שע"חב.       

 לקיום אירוע , מציבה בפני כי אין התייחסות לבחינת הסבירות*  הקביעה ,           

       ני כן. המפעלים אתגר קשה , בפניו לא עמדו לפ              

 החולף , –*  ברוב האירועים בו נקבעה פגיעה במתקן , הפלאש/הענן הראשוני           

 יוצר את האיום העיקרי , המידי , על האוכלוסייה.  במצב זה , כל האמצעים                

 אים  הנלווים המצויים במפעל )כמו: מערכות המים ; המאצרות , הכדורים ; הגל              

 לא מסייעים למנוע.    -החיישנים ; ההפעלה האוטומטית של האמצעים( , -              

 אפילו הפעלה מוקדמת )עוד לפני קרות האירוע( של מערכות המים , לפי                

 חישובי המשרד להגנת הסביבה  , תוכל להוריד את עוצמת הענן החולף                

 באחוזים לא משמעותיים.              

 *  המענים האפשריים במצב זה :          

 הורדה מקדימה , של כמות החומר במכלים , למינימום אפשרי;  -              

 מיגון נוסף , לרוב מיגון עילי;  -              

 ,תוכלהפעלת "מערכת אזרחית מגיבה" )הפעלה מידית , לדוגמא , של אזעקה   -              

 לאפשר כניסת האוכלוסייה לחדרים סגורים. ולהגן עליהם(.                 

 -*  עדיין חסרה הגדרה מעודכנת , ומתואמת עם הוועדה , באשר לאיום האמל"ח           

 הראש הקרבי, המהווה איום הייחוס למפעלי תעשייה , ובמיוחד אלה המטפלים                 

כדי                                                            שנים( ,  5-10כי חייבים להגדיר איום עתידי ) –"ס.  גישת הוועדה הנה בחמ              

 לאפשר מיגון ביחס לאיום עתידי , וכדי למנוע השקעות חוזרות במפעל.

 

 

 

 



 -מצב פעילות עוינת / טרורג.       

 ים לייחוס הקשורים לו , לא נבחנו בעבר. אין ספק שמצב זה *  מצב זה והאירוע          

 מציב סיכונים מוחשיים , בשגרה ובשע"ח כאחד.              

 *  תכנון המענה מחייב טיפול מערכתי. הוועדה בחנה הנושא והכינה חומר מנחה            

 ל כנגד פעילות עוינת  ה' : הכנת מפע –אשר יאפשר טיפול המשכי.  )ראה נספח               

 / טרור(.  המשרד להגנת הסביבה , והגורמים הנוגעים לנושא, חייבים לפעול                

 בהקדם ,כדי להכין המענים הנדרשים.  כאשר צעד ראשון הוא " הכרה במפעלים               

 ישראל. "כגוף מונחה" ) במסגרת ה"חוק להסדרת הביטחון"( ע"י משטרת             

 

  -רעידות אדמה ד.       

 *  לעומת העבר , חל שיפור בתודעת המפעלים על הצורך לבחון הנושא ולתת לו            

 מענה. אך עדיין המצב המעשי בשטח איננו מספק.              

 *  הידע שהתפתח , המשמעות המעשית שניתנה לכך בשטח , כולל הכנת מפות            

 סיסמיות , הכשרת אנשי מקצוע בתחום , עדכון תקנים ועוד, יסייעו בעתיד              

 הקרוב למתן טיפול נכון ומהיר יותר לנושא.              

 *  הטיפול ברעידות האדמה מחייב תהליך עבודה מסודר , אשר תחילתו בקיום            

 אשונה צריך שתינתן לסיום הסקריםסקרים והמשכו בתכנון הנדסי.   עדיפות ר              

 בשטח, בכל המפעלים / המתקנים , שהדבר טרם בוצע.              

 *  הוועדה המליצה לבחון היכולת לשלב המיגון הנדרש ע"י פקע"ר עם המיגון            

 הנדרש לרעידות האדמה, במגמה לייעל המיגון ולחסוך בהוצאות.               

 

 ה ש י נ ו ע

 

 מכלי אחסנה וכדו', תשומת הלב העיקרית   –מתקנים  –.  א.  כאשר בוחנים מפעלים 5

 מופנית אליהם , בעוד תחום השינוע איננו זוכה בדר"כ , לבחינה מעמיקה , כפי            

 שאכן נדרש , לאור פעילותו המעשית בשטח.           

 ם נייחים , קל יחסית לבחון ולטפל  מכלים , בהיות –ב.  החומרים הקיימים במתקנים      

  –בהם. ניתן לבצע הערכות סיכונים למצבים השונים ולהוציא את המסקנות           

 נדרשים. לעומת זאת תחום השינוע הוא "נזיל" , תמיד   –הקביעות להשגת מענים           

 במצבים רבים   לקראת או בעת תנועה . קשה לשליטה ונתון לתקלות ופגיעות ,          

 ובמקומות שונים ,הן בשגרה והן בשע"ח.           

 

 הנמלים , הרכבות , הרכב והצנרת-.  מחזוריות והיקפי השינוע בישראל , באמצעות 6

 הם עצומים.  כדי להבין נכונה ממדים אלה , ניתן להציג כמה נתונים עיקריים :     

 א. בנמל חיפה , משנעים מדי שנה :     

 אלף טון של חומרים מסוכנים )מכל הסוגים(. 650*           

 מיליון טון של כימיקלים , מהמסוף בנמל. 1*           

 מכולות של ברום. 1,500*            

 ב. מתוך החומרים המסוכנים , המטופלים ע"י הוועדה , משונעים בשנה :     

 אלף טון אמוניה. 120*           

 אלף טון  אתילן. מיוצרים בבז"נ. 200*           

 אלף טון גפ"מ. 500 -*  כ         

 אלף טון כלור. 65 -*  כ         

 נהגים מורשים. 7,500 -גופים / חברות מורשות לנוע בכבישי הארץ. כ 600 -ג.  כ     

 הובלת חמ"ס(. רשאיםנהגים  250 -)מתוכם כ         

 איזוטנקרים. 30 -בכל רכבת כממסוף "צפע" בדרום , משנעים ברום ,  .ד

 משאיות וברכבת , כל ימות השנה.–נעה , בצנרת , ברכב  –כל הכמות הזו זזה 

 

 מקצועות , ורשויות   -.  תחום השינוע הוא מורכב . כולל תחומי משנה רבים , התמחויות 7

 

 

 



 ים:שונות  האחראיות לטפל בתחום.  בהכללה , ישנם שלושה היבטים עיקריים , שונ     

 והגופים האחראיים.   –אבטחתי ; החוק , התקנות והוראות –הארגון ; המענה הביטחוני     

      

 .  במסגרת הוועדה לא ניתן היה לבחון ולטפל בכל ההיבטים האפשריים של השינוע.8

 המלצות : –אפשר לסכם התחום בכמה תובנות      

 טרור ;    -ינוע "רגיש" במיוחד ל: מצבי א.   בבחינת האירועים לייחוס , הסתבר כי הש     

 שגרתיות ; הן בשגרה והן בשע"ח.    מאחר ונתיבי תנועתו   –לתקלות תפעול  

 עוברים בקרבה או בתוך אוכלוסייה , האיום הוא ממשי. 

 שינוע הברום , מהווה סיכון משמעותי ,  הן בזמן תנועה והן בזמן שהייה.  .ב

 בת ע"פ רכב.ולכן : * יש להעדיף שינוע ברכ 

 שהשהייה , בכל מקום , תהיה קצרה , ככל שניתן.   -* יש לתכנן כך ,          

 * יש להעדיף תגבור הייצוא מאשדוד , ע"פ חיפה.          

 * יש לבחון ייצוא מאילת / עקבה . רוב הייצוא כיום מיועד למזרח הרחוק.          

 ברום לשנה ,  מנמל עקבה(.אלף טון  25 -)ירדן מייצאת כ             

 * לאסור לקראת / בשע"ח  הכנסת מכליות ברום לנמל.            

 ג.   עמדות טעינה / פריקה של מכליות  :     

 * לבחון סידורי ביטחון ואבטחה.           

 * לבחון אפשרויות מיגון , מאצרות / כלי איסוף מיוחדים ; מערכות מים / קצף /                

 חיישנים ; )מותנה בסוג החומר ומיקום העמדה(. –חומר מנטרל ;  גלאים               

 * הרחקה ,ככל שניתן  מקרבה לאוכלוסייה.           

 ארצי , כאחראי למתן המענה לאירועי חמ"ס   –ד.   למנות גורם ממשלי / מרכזי      

 , בכל שטח המדינה . הקורים בשעת השינוע )מחוץ לגבולות המפעל(           

     מענהה.   לבחון מינוי גורם ממשלי , שיוכל לראות התמונה הכוללת , ואחראי ל     

 כלל הגורמים , כל אחד בתחומו , כדי לייעל הטיפול בתחום שינוע חמ"ס.             

 להורות על ביקורות ואכיפה בשטח , בשיתוף כל הגורמים הנוגעים.  .ו

 

 תובנות עיקריות

 

 מתקנים המטפלים בחומרים   –.  הוועדה , בהנחות המוצא לעבודתה , קבעה כי מפעלים 9

   –ייפגעו.  כקביעה עובדתית. וזאת ללא התייחסות לכלי    -מסוכנים , במפרץ חיפה ,     

 ההסתברויות , שאירוע כזה אכן יתקיים.  קביעה זו מציבה   –עזר המחשבים הסיכויים      

 למפעלים.  אתגר קשה      

 הסיבות העיקריות לקביעה זו של הוועדה הנן:     

 * נתוניו המיוחדים של מפרץ חיפה. ריכוזי האוכלוסייה נוכח תעשיות המטפלות       

 בחומרים מסוכנים ;  האיום הביטחוני בשגרה ובשע"ח ; הקרבה של האוכלוסייה          

 למוקדי סכנה.        

 חברתי  של המפרץ על   –תעסוקתי  –יות , הפיתוח העירוני * חיפה העיר , הקר     

 תכניותיו השונות , מקרבות  עוד יותר את האוכלוסייה למוקדי סיכון פוטנציאלים.        

 * במלחמה , ובפעילות עוינת , "מקרים קורים , גם שלא במתכוון". ודוגמאות לכך לא       

 חסרות.         

 ". משוואה שגם בלי להכניס בה נתונים מספריים , במקרה שלנו  תועלת  -* "עלות      

 מציגה את המשמעות , החד משמעית , של היפגעות אלפי אנשים לעומת העלות של          

 מיגון וקיום אמצעים נלווים נוספים , במספר מוקדים מוגדרים.        

 

 ויות :. הוועדה קבעה המונח "מיגון עילי". למונח זה שתי משמע10

 העובדה שנדרש מיגון עילי במטרה למנוע פגיעה אשר בתוצאותיה תסכן    -*  האחת       

 אוכלוסייה.          

 המיגון הספציפי , אשר אכן יספק המטרה של מיגון עילי.  -*  השנייה       

 באשר למשמעות הראשונה קבעה הוועדה שאכן אירוע לייחוס קרה ונדרש מיגון עילי.      

   –באשר למשמעות השנייה , הדבר תלוי בהגדרה ובקביעה מהו "האיום" )אמל"ח       

 

 



 רש"ק(  ?     המלצת הוועדה למטכ"ל/אג"ת ופקע"ר , שהאיום יוגדר לא בהתייחס        

 לרש"ק קיים , אלא גם לרש"ק עתידי.  כי הדרישה מהמפעל למיגון, כרוכה בעלויות        

 שקעה כזו נכון שתעשה בראייה שהמענה הוא לטווח ארוך יחסית.    ניכרות , וה      

 

 . א.  בניתוח האירועים לייחוס, הסתבר כי האיום העיקרי הנו "הפלאש הראשוני/הענן  11

 החולף". אין כיום אמצעי אשר יכול למנוע זאת , מלבד מיגון. גם הפעלה מסיבית             

 השפעתם תהיה בשוליים.  -עוד מועדשל "מערכות מים"  מב           

 ב.  כל אירוע אשר יחרוג מגבולות המפעל , המצוי בקרבת אוכלוסייה , או שתוצאות        

 האירוע יהיו כאלה שיגיעו לטווחים ניכרים , יעמידו אוכלוסייה בסיכון.           

 וכל למנוע או  "מערכת אזרחית מגיבה" מאפשרת יצירת "קו הגנה" נוסף אשר י           

 להפחית מהסיכונים לאוכלוסייה.  זאת באמצעים יחסית קטנים ,אך בצורך לשיתוף              

 פעולה , תכנון ותאום כל הגורמים הפעילים בשטח. תידרש הסברה והכנה נכונה             

 של האוכלוסייה.           

 

 ותף לכלל האמצעים הקשורים  . הוועדה משתמשת במושג "מערכות מים" , כמכנה מש12

 להפעלת מים , כסיוע להפחתת הסיכונים )כמו: מתזים / "תותחים" / מסכים  של מים;      

 משאבות ומקורות למים; צנרת ; גלאים וחיישנים המסוגלים להפעיל אוטומטית        

 מערכות אלה וכדו'(.       

 עשיות בשטח של אמצעים אלה.היכולת לאמוד נכונה את התוצאות המ –הבעיה       

 לכך נדרשים מדדים , באמצעותם ניתן לבחון האם אכן מערכות אלה מסוגלות לתת        

 מענה שלם או חלקי לנתוני האירועים לייחוס. הוועדה קבעה מדדים תיאורטיים לכך      

  היכולים לשמש המפעלים לבחינה עצמית של יעילות אמצעים אלה , ומה נידרש       

 להשלים.  יחד עם זאת  , חובה לציין כי חסר ניסיון ויידע היכולים לאשש היכולות של        

 מערכות המים להתמודד עם עוצמת האירועים לייחוס כפי שנקבעו.        

 

 .  המגע הבלתי נמנע בין רשויות מקומיות ואחרות והמפעלים במפרץ חיפה , מחייב  13

 צדדים. יש להסיר מכשולים בירוקרטים )בחלקם כיום  גישה חיובית משני ה       

 אמצעים   –שרירותיים( , לזרז תהליכים היכולים להביא להקדמת ביצוע של מערכים        

 אשר יפחיתו הסיכונים מהאוכלוסייה.       

 

 .  במוקד המענים שנבחנו והומלצו ע"י הוועדה , חשוב להדגיש את :14

 מגיבה".  מסגרת זו תחייב קבלת החלטות ברמה ארצית, ושילוב א. "מערכת אזרחית       

 רשויות וגופים מקומיים רבים.           

 ב. "הכנת מפעל כנגד פעילות עוינת / טרור". מסגרת זו מחייבת שיתוף פעולה בין        

 גורמים שונים.           

 קמת מרכז זה. היכולת  מפרץ חיפה". חשיבות רבה לה–ג. " מרכז שליטה ובקרה        

 לתכנן ולבצע שיתופי פעולה בין כלל הגורמים הפועלים בשטח , ולשלוט ולבקר            

 פעולות המניעה והתגובה.          

 בכל שלושת המוקדים כנ"ל נדרש המשרד להיות היוזם והמקדם את התכנון והביצוע         

 המהיר שלהם.       

 

 רחבת הוקדשה לתחום זה בסיכום הוועדה. .  שינוע.  פסקה מו15

 מתחייבת גישה ארצית לבחינה  כוללת , כיצד ניתן לשלוט ולבקר אחר כלל הנושאים         

 הרבים והמורכבים של תחום זה , שיש לו חשיבות רבה . היכולת לתת מענה יעיל         

 המחייבים ראייה ארצית   לכל אירוע חמ"ס בעת שינוע , הוא אחד הנושאים המרכזיים       

 כוללת.       

 

 .  מה צופן העתיד לאזור חיפה והמפרץ . תכניות הרחבת האכלוס  נוכח המפעלים    16

 הקיימים ?       חייבים להניח שתי אפשרויות :       

 התפתחות האוכלוסייה במפרץ נבלמת. איננה מתקרבת למוקדי הסיכון. אמצעי   .א
 



 קיימים , מאפשרים לקיים "חיים משותפים" של האוכלוסייה והתעשייה  המיגון ה            

 בדגש לתעשיות הפטרוכימיות.            

 ב.  מתקיימת התפתחות נרחבת של האוכלוסייה , תוך קרבה מידית למוקדי הסיכון.       

 חסרות עתודות קרקע להמשך הפיתוח. הימצאות התעשיות הפטרוכימיות              

 במקומם , מהווה בעיה בטיחותית ועניינית כאחד.            

 כאשר מדובר בטווח הקצר , בנתונים הקיימים , אין כל אפשרות אחרת אלא להימצא       

 אינם מציאותיים. -במצב הנתון כיום. הדיבורים על "העברת מכלים / מפעלים" ,        

 תצעד קדימה. –זי , אפשרות ב' ניתן להניח כי ללא מעורבות הממשל המרכ        

 ביחס לעתיד הרחוק נכון להניח כי מתחייב תכנון ארוך טווח , בראייה ארצית כוללת,       

 לבחינת האפשרויות של מעבר למיקום אחר היכול לתת מענה לנושאים רבים         

 גיד.ומורכבים , שהבוחנים יעמדו בפניהם. האם זו אפשרות ריאלית , העתיד י       

              

 ה מ ל צ ו ת

 

 המלצות חוצות ארגונים )עם גורמי ממשל / רשויות מקומיות / גופי חירום(:.  1

 

 מפרץ חיפה. מיועד להפעלה ושליטה על מענים   – הקמת מרכז שליטה ובקרהא.       

 לאירועים לייחוס , העלולים לקרות במפעלים השונים , שתוצאותיהם יוצאות          

 מגבולות המפעל .          

 בנוסף ,תיאום הסיוע הנדרש למפעל שנפגע , ע"י תכנון ותאום הפעולה עם גופי            

 החירום , צוותים מקצועיים ממפעלים אחרים , גורמי ממשל ורשויות מקומיות.           

 מיוחד(."מערכת אזרחית מגיבה" )נספח ו'.  כולל מוסף נתונים  –ראה             

 מפרץ חיפה" ) ראה נספח ז'.  כולל הגדרת הצורך והאפיון –"המרכז לשליטה ובקרה -

 המבצעי(.   

 

 התניות ,המיועדים למפעלים השונים,  –סייגים  –הנחיות  –ב.   הכנה של  הוראות      

 והקובעים את הפעילות הנדרשת  לפני / בעת שע"ח , מטעם הגופים הנוגעים בדבר         

 ) המשרד , פקע"ר , רשויות ייעודיות(. הכוונה שיוצא מסמך , מסוכם ומתואם  עם כל            

 הגורמים , לכל מפעל , מבעוד מועד.         

 

 מזרח.  כביש חיוני ביותר      -סלילת כביש גישה למפעלים הפטרוכימיים , מכיוון דרום .ג

 הן בשגרה והן בשע"ח.      

 

כדי למנוע   -ת קימות , במפעלים השונים , אשר ייעודם , בין השאר , לתת מיגון , להוסיף אמצעים נלווים , קידום והתנעת תכניו .ד

 אירוע , או לשפר יכולת המענה של המפעל לאירועים לייחוס. מדובר ב:

 הטמנת המכלים של גפ"מ בחוות הגז )ליד קריית אתא(; (1

 הקמת מערך האחסנה החדש  המתוכנן במפעל דשנים; (2

מת מיכל האתילן החדש של מפעל כרמל אולפינים )מיגון טוב יותר . שילוב אפשרי של דרישות פקע"ר עם הדרישות הק (3

 למיגון של רעידות אדמה(.

 מפעל חיפה כימיקלים : -צינור אמוניה , נמל  (4

 * זירוז הקמת המגוף החמישי ;

 * הנחת כבל התרעה ;

 לאוכלוסייה. * מיגון נוסף על תוואי הצינור במקומות הסמוכים

(   מיגון החלק הגלוי של הצינור מחיפה כימיקלים למפעל דשנים, 5              

 והנחת תיל התרעה.הטוואי                                                                      סימון 

 

 המשק   ה.  רישום/עדכון  המפעלים החיוניים במדינה בתחום החמ"ס. בחינת צרכי     

 בשע"ח , בחומרים מסוכנים , וקביעת המלאי התפעולי הנדרש לשע"ח.          

 ייזום הקמת צוות בין משרדי להכנת הנושא )התמ"ת , מל"ח , פקע"ר ,            

 התעשיינים , המשרד להגנת הסביבה(.          

 

 



 מהבחינה הכלכלית , לבצעסיוע ,   למפעלים שאין באפשרותם ,  –ו.  ייזום הקמת קרן      

 מיגון והסדרים אחרים. -הדרישות  של פקע"ר והמשרד להגנת הסביבה ל –הנחיות          

 בתי הקירור(. -קרן בהשתתפות הממשלה , התעשיינית וחברות הביטוח  )הדגש         

 

 -ז.  למפעלים אין כיסוי מלא של הרישיונות הנדרשים להפעלתם.  מומלץ 

 ון איזה רישיונות חסרים בכל מפעל נתון;  להנחות ולסייע בהשגתם.    *  לבח     

 *  ליזום , קביעת שיטה שתאפשר טיפול מהיר ויעיל במתן הדרישות המלאות ,            

 מהמפעלים , לקבלת רישיונות מהגופים הנוגעים ; קביעת הזמן הנדרש למילוי                

 לוודא שאכן המפעל קבל    -ם בפני הגורמים המאשרים. המטרההדרישות והצגת              

 כל הרישיונות הנדרשים , תוך הקלה אדמיניסטרטיבית וקיצור זמנים.                  

 

 הנחיות , שניתנו ע"י הגופים המוסמכים   –: קיים קושי לבחון ולאכוף הוראות רקעח.      

 הכלי העיקרי מצוי בידי המשרד להגנת הסביבה  השונים  למפעלים , כמו פקע"ר.          

 ע"י רישיון : "היתר הרעלים".          

 הנחיות פקע"ר )בתחום המיגון והסדרים הנוגעים לחמ"ס( , –כי הוראות מומלץ          

 יוכנו ע"ג נספח מיוחד , אשר יצורף להיתר הרעלים , ויחייב את המפעל לנהוג         

 בהתאם.           

 

 סדרי הכניסה העגינה והיציאה מהנמל. בחינת ההסדרים הכוללים  –ט. אניית אמוניה      

 הרשות הייעודית לנמלים ; המשרד   –משהב"ט ; הנמל  –בנושא  )בחינה עם : ח"י          

 להגנת הסביבה(.          

 

 

 : המלצות בתחום השינוע.  2

     

 – השינוע ברכבתא.       

 יש לבחון ולסכם עם משרד התחבורה והנהלת הרכבת , הנושאים הבאים:          

          

 שזמן השהייה בנמל יהיה  ( שינוע הברום על ידי הרכבת יעשה בזמנים המותאמים לזמני הטעינה 1          

 חיפה. תר הרעלים של נמל הי            האפשר ולא יחרוג מהזמן המוגבל בתנאי  הקצר ככל              

 (  גמישות בהקצאת הזמנים לרכבות הנושאות חמ"ס )ימים , שעות( ,במיוחד לקראת ובשע"ח.2         

 רחק הבחינת האפשרות לאיתור מקום להשהיית קרונות ברום , לפני כניסתם לנמל ,   (3         

 . הכוונה למנוע הימצאות  כניסה לנמל , ומיד טעינה על אנייה –יד עם קריאה מ מאוכלוסייה.              

 או בתוכו. מכליות ברום ,שוהות ליד הנמל              

 (  הקמת מסוף רכבת בנמל אשדוד.4         

 ייעודי לכל רכבת הנושאת מכולות ברום. קרון שיכלול חומר  -(  הוספת קרון5         

 יוע מידי לצוותי המענה סהובלה  – לטיפול במוקד האירוע ,  ו"פרד" מכני לצרכי העמסה              

 המקצועיים.              

 חמ"ס , בעת השינוע ברכבת  )כהמשך לתרגיל התכנוני –(   תרגול אירועי 6        

 שבוצע ע"י חב' הברום , בהנחיית הוועדה(.              

 ניית המסוף  (  לבחון התכנון בנמל חיפה , באשר לנגישות הרכבת לאזור שנקבע לב7        

 למנוע   –"כרמל א' ", המיועד לטפל בחומרים מסוכנים. הבעיה  -והרציפים , ב              

 גוררים( , ובזמן שהיית מכליות הברום בנמל. –כפילות בשינוע )רכבת               

 

 - השינוע בכבישיםב.       

 בכבישים. הכרח לפקח   : מספר רב של גורמים מעורבים בתחום השינועהרקע          

 נתיבי תנועה מורשים. –המשאיות  –הנהגים  –ולבקר את החברות           

 כי יבוצעו "מבצעים" מתואמים , בשיתוף פעולה עם משרד התחבורה ,   מומלץ          

 על ביצוע   -ישראל , המשרד להגנת הסביבה , רשויות מקומיות ,   -משטרת           

 

 

 



 התקנות השונות , בתחום השינוע בכבישים. –ההוראות           

 

 : האחריות לטיפול באירוע חמ"ס בעת השינוע  )ובמיוחד הברום( , מוטלת על   רקע ג.      

 המשווק. המפעל מקיים כוננות וצוותים מקצועיים , חומרי נטרול   –המפעל המייצר          

 טפל באירוע.  הגעת גורמי המפעל למקום האירוע  ציוד וכדו' , המוכנים להיקרא ל         

 היא לרוב באיחור,  לעומת גופי החירום השונים. כאן אחריות הטיפול מוטלת           

 למעשה על גורם פרטי , ואחריות זו כוללת את כל שטח ישראל. זה איננו ההסדר           

 הטוב.         

 חראי למתן מענה לאירועי חמ"ס  בעת שינוע , )תוך  שגוף ממלכתי יהיה א  -מומלץ          

 המשך הסתייעות מקצועית מהמפעל , אך איננה תלויה בכך(.  להקים צוות בדיקה           

 בהשתתפות : משרד התמ"ת , מ.י. , כיבוי אש , משרד התחבורה , המשרד להגנת           

 מימוש ההמלצה.לבחון האפשרות ל      -הסביבה ,פקע"ר ,          

    

 

 המפעלים : –המחוז  –.  המלצות הקשורות למשרד 3

 לעיל ,וכמפורט   II)בהתבסס על הסיכומים שנקבעו למפעלים השונים , כאמור בחלק      

 הדנים  במפעלים השונים(.     –במוספים של נספח א'      

 כל האמצעים הנלווים  א.  לסכם ולקבוע , בין המחוז והמפעל , לוח זמנים להתקנת      

 שתוכננו ע"י המפעל , וכן אלה שהוועדה קבעה כתוספת נדרשת.               

 מתקנים , לפי תקני רעידות   –מכלים  –ב.  לזרז השלמת סקרי עמידות של מבנים      

 אדמה. ובהמשך לפקח על ביצוע המגונים.          

 ע"י מ.י. ; הכנת הנתונים "נקודות   ג.  לקדם ההכרה במפעלים כ"מפעל מונחה"     

 התורפה" במפעל , לקראת בחינת הנושא במפעל. )ראה נספח ה'(.          

 

 הוראות   המשרד להגנת הסביבה, פקע"ר  וגורמים אחרים ,   –ד. לוודא קיום הנחיות      

 מבעוד מועד, בכל הקשור לפעילות הנדרשות מהמפעל,  לקראת ובשע"ח.         

 

 ה. סיכום האמצעים והשיטה למימוש "המענה הנדרש"  , כפי שנקבע ע"י הוועדה ,       

 לכל מפעל.          

 

 ו.  להנחות ולהורות על השיטה לשילוב נכון ויעיל של המפעלים בפעילות הבאה :     

 ה'( –(  הכנת המפעל כנגד פעילות עוינת / טרור ; )נספח 1         

 ו(' –ת אזרחית מגיבה" ; )נספח (  "מערכ2         

 ז'(.  –במפרץ חיפה". )נספח  –(  הקמה ותפעול "מרכז שליטה ובקרה 3         

 

 

 .  תהליך עבודה מומלץ , ליישום ההמלצות :4

 –א.  דיון מנכ"ל המשרד , לסיכום      

 עם נדחה(  דיון על ההמלצות ואישורן.  קביעת אותן המלצות שלא אושרו או ביצו1         

 )מחייב רישום לתזכורת(.              

 (  קביעת עדיפויות וקדימויות לביצוע.2         

 (  ציון אותן המלצות , שלביצוען תידרש תוספת תקציב.3         

 "חוצי ארגונים".  -(  קביעת האחראים ושיטת העבודה בהקשר להמלצות 4         

 נעת סיכומי הוועדה :המחוז , להת –ב.  דיון המשרד     

 לעיל. 3(  קביעת לוח זמנים לביצוע האמור בסעיף 1         

 המפעלים. –המחוז  –(  קביעת שיטת המעקב אחר הביצוע , המשרד 2         

 

 

 

 

 
 



 הכנת מפעל כנגד פעילות עוינת / טרור : ה'    -נספח 

 
 רקע
 שמטרתה ריכוז נתונים   א'  של העבודה , –.  במהלך עבודת הוועדה , כבר בשלב 1

 והכנת תמונת מצב , על המפעלים המטפלים בחומרים מסוכנים , הסתבר כי מתוך       

 תרחישי הייחוס )שגרה ; רעידות אדמה ; שע"ח ; פעילות עוינת/טרור( , התרחיש      

 טרור.  אירוע העלול לקרות הן בשע"ח והן  -הקשה הנו אירוע לייחוס שהמחולל שלו     

 בשגרה.    

 

 . כנגד מרבית האירועים לייחוס )שאינם טרור(  , העלולים לקרות באתרים בהם  2

 קיימים חומרים מסוכנים , ניתן למצוא דרכים ואמצעים למניעה או להקטנת    

 הסיכונים.  בעוד באירוע טרור , אפשרויות הביצוע  הן רבות ,והמניעה היא קשה.    

     

 משמרות. העובדים חלקם  2-3שעות ביממה , ב:  24ובדים . ברוב המפעלים  , ע3

 עובדים קבועים של המפעל וחלקם עובדי קבלן.  יש עובדים ממגזר המיעוטים.    

 החדירה לתחומי מפעל , כיום , יכולה להיעשות באפשרויות שונות, בנתוני   –הכניסה     

 קושי לא אחידים )מותנה במצב של כל מפעל(.    

 

 , מחייב  ראייה מערכתית   וטיפול   ה לסכנת אירוע טרור , במפעלי החמ"ס. המענ4

 ע"י כל הגופים הנוגעים לנושא.ענייני מרוכז ,     

 

 . פעילות עוינת / טרור , יכולה להתבצע לא רק כנגד המפעלים המטפלים בחמ"ס , אלא5

 מקבל ביטוי נפרד ,  גם כנגד חמ"ס המצויים בשלב השינוע )רכבת , כבישים(.  נושא זה    

 במסגרת גוף הסיכום.   

 

 הראייה המערכתית

 

 .  המענה התכנוני והביצועי , להכנת מפעל כנגד פעילות עוינת / טרור , מחייב ראייה  6

 מערכתית , המשלבת את כל הגורמים הנוגעים.     

 

 .  משמעות הראייה המערכתית :7

 רועים לייחוס שהמחולל שלהם הוא פעולתמהם האי    -א. בחינה וקביעה נכונה ,     

 *  בהכללה )כנגד מפעלים המטפלים בחמ"ס(;  -טרור            

 *  עניינית , עבור כל מפעל נתון.                      

 

 -.  בחינה , איתור וקביעה של הצעדים שניתן לנקוט כדי , 8

 *  למנוע האירוע ;     

 נה כנגד החמ"ס ;מע –*  לטפל באירוע עצמו      

 מבצעי. –מענה תגובתי  -                                    

 

 .  בחינת השילוב של כל הגורמים הקשורים לנושא , למענה הנדרש , כולל :9

 *  קביעת דרכי שיתוף הפעולה;     

 *  האחריות של כל גורם במניעת האירוע ; ולטיפול בו כאשר הוא קורה.     

 ( , כמענה לאירוע ו/או מניעתו.מסדירחריות הכוללת )הגוף ה*  הא     

 

 לאומי ,  -( , נקבע כמנחה5. א.  המשרד להגנת הסביבה , בהתאם להחלטת הממשלה )ב/10

 לטיפול בחומרים מסוכנים. ומכאן , חלה עליו החובה ליזום , לקדם ולתאם עבודת              

 ים: המטה ,עם כלל הגופים הנוגע           

 המשרד להגנת הסביבה )עם המחוזות השונים , והמפעלים הנוגעים(. (1

 



 המשרד לביטחון הפנים / משטרת ישראל. (2

 פיקוד העורף )פקע"ר(. (3

 לוט"ר )המטה ללוחמה בטרור(. –המועצה לביטחון לאומי  (4

 משרד התחבורה )בהקשר לשינוע , ברכבת ובכבישים(. (5

 ם ובקיאים בתפקיד שיוטל עליהם.      הבעיה : תאום והכוונה.כל הגופים הנוגעים כנ"ל , בהכללה , יודעי .ב

 כאשר    -ג.   בדיון שהתקיים במסגרת הוועדה בנושא , הוסכם ע"י כל הנוגעים ,       

 ארצית , כדי מתן    –המחולל הנו פעילות עוינת / טרור , נדרשת ראייה מערכתית             

 לטפל בו ביעילות. -אירוע , וכאשר אירוע קורה ,למניעת ה  -מענה נכון             

 

 .  השילוב והשיתוף הפעולה , בין הגופים השונים , עשוי לכלול המטלות הבאות :11

 -המשרד להגנת הסביבה )בשת"פ עם המפעל( א.         

 המקומות , במערכות האחסנה , התפעול –המתקנים  –*  קביעת האתרים             

 , אשר פגיעה בהם תחולל  במפעלוהשינוע של החומרים המסוכנים ,                 

 חמ"ס. –אירוע לייחוס                 

 *  הכנת הערכת הסיכונים )התוצאה של האירוע(  לכל אירוע לייחוס כנ"ל.            

 *  המענה המקצועי , אשר יידרש בכל אירוע כזה , ומשמעויותיו בשטח.            

  -משטרת ישראל ב.         

 *  בחינת הנתונים הקיימים , בכל מפעל נתון , בתחומי האבטחה והביטחון.                             

 *  )במשולב עם המשרד להגנת הסביבה והמפעל(  הכוונה על האמצעים והצעדים שניתן              

 להקשות על ביצוע של אירוע טרור.  לנקוט במתקני המפעל , כדי למנוע או                

 *  )במשולב עם השב"כ( אמצעים וצעדים לאיתור מפגעים פוטנציאליים.            

 *  ההשתתפות במענה , כאשר האירוע כבר קרה.                    

 -פיקוד העורף ג.         

 יגון ואמצעים אחרים  *  )במשולב עם המשרד להגנת הסביבה והמפעל(  אפשרויות מ           

 בהם ניתן להשתמש למניעת אירוע או להקטנת הסיכונים.               

 *  יכולת ההשתתפות במענה , כאשר אירוע הטרור כבר התרחש )הבחנה בין             

 שגרה לשע"ח(.              

  -שב"כ /  לוט"ר ד.         

 ם השונים . שיטת ביקורת / מעקב / אישור*  בחינת נתוני העובדים במפעלי          

 לקבלת עובדים ,  במפעלים השונים.              

 *  מתן נתונים , מיידע על מפגעים פוטנציאליים  )במשולב עם מ.י.(.          

 *   אמצעים וצעדים ל סיכול אירוע או להקטנת הסיכון ממנו.                 

 

 ההמלצות

 

 העיקריים המטפלים בחמ"ס , חייבים להיות גופים מונחים ע"י מ.י. ;   .   א.  המפעלים12

 טרור ;  -מ.י. אחראית למענה פיקודי לאירוע   -בגלל שתי סיבות עיקריות              

 המענה. –השגת אחידות בטיפול              

 מטפל בחמ"ס  ב.  מ.י. צריכה לבחון , המשמעויות של היות הגוף המונחה , מפעל ה        

 )רצוי שבחינה זו תעשה בסיוע המשרד להגנת הסביבה(.            

 

 .   הקמת צוות מיוחד , בראשות משרד הגנת הסביבה , אשר יכלול את כל נציגי הגופים  13

 הנוגעים , ומשימתו תהיה לקבוע :        

 בהכללה , ועבור כל אחד מהמפעלים. –א.  האירועים לייחוס         

 ב.  הצעדים שיש לנקוט כדי למנוע אירועים אלה.        

 ג.  הצעדים שיש לנקוט לאחר שהאירוע כבר קרה.        

 הסמכויות  של כל גוף נוגע. –האחריות  –ד.  התפקידים         

 

 

 

 



 ה.  קביעת נוהל שיתוף פעולה , תכנון והפעלה.        

 הלי שת"פ עם שאר הגופים מהתפעול השוטף  )כל גוף כנ"ל יודע את תפקידו ונו        

 בשגרה ובשע"ח.  הדגש והמיוחד כאן, הצורך בתאום והכוונה הנדרשים כתוצאה          

 מהיות מפעלים אלה מטפלים בחומרים מסוכנים , ולכך השלכות רבות(.        

 

 לקראת   .   על המשרד להגנת הסביבה , בשיתוף המפעלים  , להכין הנתונים הבאים ,14

 עבודת הצוות כנ"ל :        

 בהכללה ; -חמ"ס( ,  –א.  קביעת נקודות התורפה )מבחינה מקצועית         

 ביחס לכל מפעל. -                                                                                    

 מפעל נתון , במידה ותתקיים פגיעה  ב.  מה עלולים להיות האירועים לייחוס , בכל         

 בנקודות התורפה   )ובדגש על תוצאות אירועי חמ"ס(.            

 הערכת הסיכונים לאותם אירועים שיוגדרו החמורים יותר. .ג

 על רקע הכנת הנתונים כנ"ל ,יוכל הצוות המיוחד לבצע משימתו ביעילות ובמהירות.

 

..................................................................................... 

 

  מערכת אזרחית מגיבה : ו'    -נספח 
 

 רקע

 

 ב' , קבעה לכל מפעל את האירועים לייחוס –.  הוועדה , במסגרת עבודתה בשלב 1

 מצבים : בשגרה , בשע"ח , רעידות אדמה , פעילות עוינת / טרור. 4 -ב     

 

 סיכונים , בהנחה שהאירוע קרה , ועל המפעל    –נעשתה הערכת  .  לכל אירוע לייחוס ,2

 היה להציג תכנון האמצעים ושיטת הפעולה , הבאים למנוע האירוע או להפחית סיכוניו       

 לאוכלוסייה.     

 

 .  מבחינה עקרונית נקבע כי המענה המיטבי הנו זה שמונע יציאת האירוע מגדרות  3

 להיות השאיפה של כולם.  יחד עם זאת , בנתונים מסוימים )שאינם     המפעל.  וזו צריכה     

 -שכיחים( , יהיו אירועים , שלמרות כל האמצעים , חישובי הערכות  –שגרתיים      

 הסיכונים יצביעו על האפשרות שקיים סיכון לאוכלוסייה.  למקרים כאלה נדרש מענה       

 מיוחד.      

 

 

 בראייה כוללת –המענה 

 

 .  המענים האפשריים  כדי למנוע / להפחית  הסיכונים לאוכלוסייה , ניתנים לחלוקה 4

 שלבים/חתכי פעילות : 3 -ל

 א.  ההכנות הנעשות במפעל עצמו , לפני קרות האירוע.     

 ב.  הטיפול הניתן במפעל ,כאשר האירוע כבר קרה .     

 וע חורג מגבולות הגדר של המפעל,  ג.  ההכנות והטיפול באוכלוסייה , כאשר האיר     

 והנו מסכן עתה אוכלוסייה.         

 

 ההכנות הנעשות במפעל עצמו : –' שלב א.  5

 א.  בכל מפעל ישנם אמצעים הבאים למנוע אירוע , ובאם קרה אירוע להקטין סיכוניו     

 למינימום האפשרי.          

 בורות ספיגה ;  ים ,צנרת ; מאצרות , ניקוזים,מיגון מכל –ב.  האמצעים העיקריים הנם      

 מים ; אמצעי נטרול וספיגה ; –גלאים , חיישנים )לגילוי מוקדם( ; מערכות           

 

 



 אמצעים נלווים נוספים ; מיגון אישי.          

 

 ג.  במפעל קיימים נהלים ותכניות , המגדירות שיטת ההפעלה של אמצעים אלה ,     

 מענה מתוך המפעל )וממפעלים אחרים , המתואמים מראש(-כולל הפעלת צוותי          

 וכן הסיוע המתוכנן ע"י גופי החירום השונים.          

 ד.  הוועדה ,בעבודתה בשלב ב' , בחנה את כלל האמצעים ושיטת הפעלתם במפעלים       

 להפחתת הסיכונים   השונים , ומה היא מידת השפעתם המעשית למניעת אירוע או         

 הסיכונים  ,שנעשו ביחס לאירועי הייחוס השונים   -ממנו.   ובחישובי הערכות          

 במפעל ,  התחשבה הוועדה בהשפעת אמצעים אלה על מניעה / הפחתת הסיכונים.         

     

 המענה והטיפול באירוע שקרה : – שלב ב'.  6

 תחילה כל האמצעים שהפעלתם אוטומטית )במיוחד   א.  עם קרות האירוע , מופעלים     

 מערכות המים ; סגירת צנרת / מגופים / מקטעים ( ולאחר מכן כל האמצעים           

 א' למקרה של אירוע. -שהוכנו במפעל בשלב          

 ב.  בתיק המפעל יימצאו נהלי הפעלה , המורים על השיטה והאמצעים הנדרשים למתן       

 המענים בעת אירוע.           

 מבחינת התגובה , יש חשיבות רבה לממד הזמן .  בהקשר זה נקבעו למפעלים  .ג

 –ההגדרות הבאות 

 (  הזמן הנדרש )המתבטא בהפעלת כוח האדם והאמצעים( , כדי להגיע למצב בו      1

 הוכל האירוע , כך שלא נשקפת כל סכנה לאוכלוסייה. אך קיימת אפשרות           

 שנשארה "סכנה אצורה" , במסגרת המפעל , המחייבת המשך פעילות.     

 (  הזמן הנדרש עד מצב בו הוכל האירוע עד סיומו , כולל ההתגברות על "סכנה  2

 שבועות(. –אצורה" )דבר שעלול , לעתים , להימשך ימים      

 

 "מערכת אזרחית מגיבה" : –' שלב ג.  7

 צעים והשיטות שננקטו במפעל עצמו , כדי למנוע אירוע   למרות האמ   -א.  הרקע       

     –חייבים להניח כי אירוע לייחוס המסכן האוכלוסייה ,  בנתוני מדינת ישראל ,           

 חמ"ס אכן יתרחש.          

 ג.  "מערכת אזרחית מגיבה"  ייעודה לתת מענה לאירוע , היוצא מגבולות המפעל,       

 לול לסכן אוכלוסייה , ע"י הפחתת הסיכונים למינימום האפשרי )כקו הגנה  והע          

 נוסף(.          

 

    

 משמעות "מערכת אזרחית מגיבה"

 

 הקיימת למעשה במערך האזרחי הרגיל . ע"י תכנון מוקדם , הדרכה   –.  "מערכת" 8

 מים , ניתן למנוע אווהסברה , הפעלה נכונה ושיתוף פעולה של כל גורמי החירום הקיי      

 להפחית הסיכונים בצורה דרסטית.        

 

 .   הדרכים העיקריות לתכנון והפעלת "המערכת" , הנן :9

 -א.  הערכת הסיכונים      

 * קיום הערכות מוקדמות על אירועים לייחוס , במפעלים מוגדרים , שתוצאותיהם            

 ם סיכון לאוכלוסייה.בתנאים מחמירים , מהווי              

           

 *  חישוב הערכות הסיכונים ,  ביחס לכל אירוע כאמור לעיל , בנוסף לנתונים              

 הרגילים , המחושבים למפעלים השונים , יהיו נתונים נוספים אשר יסייעו                  

 פעילותם  במעין "סרגל  לגופים השונים הפועלים בשטח , לתכנן ולבצע                 

 פעילות".                  

 *  הוועדה הכינה כבר טבלאות הערכות סיכונים הקשורים לאותם אירועים              

 

 

 



 לייחוס , כאמור לעיל. טבלאות אלה יהוו בסיס לעבודת ההמשך בנושא,                

 , תפוצה מוגבלת(. )ביטוי לכך במוסף מיוחד לנספח זה                

 

 –ב.  "הודעה" על קיום הסכנה לאוכלוסייה , באופן ישיר       

 ע"י מ.י. ורשות מקומית ; הפעלה    –פקע"ר ; כריזה  –אזעקה מידית / אוטומטית            

 אוטומטית. –ממפעל שנפגע / ממרכז שליטה ובקרה במפרץ            

 

 המענה האפשרי ע"י האוכלוסייה : .ג

 יסה לחדרים מוגנים / סגורים.כנ •

 גז עם מסנן מתאים.-אפשרות מיגון ע"י מסכות •

 פינוי מבוקר , רגלי / רכוב. •

 

 ד.  פעילויות אפשריות של גופי החירום :          

 כריזה. –*   אזעקה                 

 *   הכוונה והדרכה , בעת האירוע.                

 התנעת פינוי רגלי , הרחקה מאזורים מסוכנים.*   הכוונה ו                

 *   הכוונה והתנעת פינוי רכוב )ע"י התושבים עצמם ו/או יזום ומתוכנן(.                

 *   סידורים לפינוי , אפשרות לשהייה קצרה / ארוכה.                

 ורפי.מערך אשפוז ע -בתי חולים ,  –*   הפעלת שירותי מד"א                 

 

 ה.  פעילויות הסברה , הדרכה ותרגול :      

 אלה פעילויות הכרחיות , כדי לתת מיידע מכין ונכון ,למנוע בהלה ונפגעים ,             

 שליטה במצבי לחץ , ולכוון ביצוע נכון ומהיר של פעילות התושבים בעת אירוע.                        

 סייה.מתן הסברה ותדרוך מוקדם לאוכלו •

 חמ"ס שקרה , במשולב עם גופי החירום השונים. –תרגול האוכלוסייה במצבי אירוע  •

 פעילויות אלה צריכות להתבצע ע"י גופי ממשל , רשויות מקומיות  וגופי החירום              

 השונים. יש להגדיר גורם אחראי לתאום הנושא.            

 

 

 סיכום

 

 -דה , עם גופי החירום הנוגעים לנושא ,.  בדיון שנערך במסגרת הווע10

 

  -הועלו נקודות חשובות לבחינה . למעשה הבעיות אתן צריך יהיה להתמודד  .א

 (  האם נכון לחלק לאוכלוסייה , המצויה בסיכון , מסכות גז ? )או אולי , לכל  1            

 . האוכלוסייה ?(.  ומהן ההשלכות מכך על כלכלת האזור                 

 (  כיצד ניתן לבצע ההסברה , ההכנות והתרגול של האוכלוסייה ?2            

 (  האם הנהלים הקיימים , אשר צריכים לכסות ימי שגרה ושע"ח ,  מוסדרים  3            

 להפעלה נכונה של כוחות החירום והגופים האחרים הנוגעים לנושא.                 

 והצורך להשתמש במרכזי הפינוי/השהייה ,שתוכננו ע"י פס"ח ,  (  האפשרות 4            

 לשע"ח.                 

 ב.  סוכם , כי ישנה  הבנה והסכמה , של כל הגופים, כי נושא "מערכת         

 אזרחית מגיבה" , היא חיונית וצריכה להיבנות בראייה מערכתית כוללת , תוך              

 הגורמים הקשורים לנושא.  שילוב כל            

 

 

 

 

 

 

 



 ג.  התייחסות הוועדה לאמור לעיל :       

 ". בגלל ההשלכות הקשורות לכך       יש להקים את "מערכת אזרחית מגיבה(  1            

 מתחייבת החלטת ממשלה בנושא.                 

 עוד לשאר האוכלוסייה הדבר  גז לאוכלוסייה באזור מוגדר )ב –(  חלוקת מסכות 2            

 לא נעשה( , הוא נושא בעייתי , שיובא כנראה להחלטת הממשלה , אך לדעת                   

 הוועדה יהיה זה צעד נכון.                

 –(  הצעדים הראשוניים שיש לנקוט 3            

 * בנית צוות ההקמה לנושא )ראה עוד להלן(.                 

   -* לתכנן , ללא קשר , בשלב זה , להחלטה האם יש לחלק המסכות ,                  

 על הפעלת האזעקה , ושלבי המענה של גופי החירום השונים. )הערה :                    

 הכנסה מידית של האוכלוסייה לחדר מוגן/סגור , מאפשר , לפי נתונים                      

 שעות  , ללא סיכון חיים. מותנה גם   4-קיימים ,שהייה של בין שעה ל                    

 בקרבה למקור החומר וריכוזו(.                    

 

 .  הבעיה המרכזית , שתעמוד ביכולת להפעיל "מערכת אזרחית מגיבה" יעילה ,     11

 תותנה ב "זמן ומרחב" של שני גורמים עיקריים :       

 

לאוכלוסייה ,                                     נה של מפעל שנפגע , לאתר ולהכיל האירוע , עד שלא יהיה סיכון          יכולת המע .א

 ובזמן מוגדר.במסגרת אמצעים קיימים 

 של "המערכת האזרחית המגיבה" , להפעיל בזמן את האזעקה ,   יכולת המענהב.         

 " , המחושב לפי הנושאים המחייבים טיפול , שלעילותלפי "סרגל פלפעול            

 .במסגרת זמן נתוןהגורמים הפועלים בשטח , עם האוכלוסייה בסיכון ,            

 

 

 המלצות

 

 .  בעקרון לקבל הצורך בקיום "מערכת אזרחית מגיבה".12

 

 ,  .  המשרד להגנת הסביבה , כמנחה לאומי לטיפול בחומרים מסוכנים צריך ליזום 13

  –לבניית צוות הקמה  לקדם ולתאם עבודת המטה עם הגופים הנוגעים,       

 המשרד להגנת הסביבה )עם המחוזות השונים , והמפעלים הנוגעים(. (6

 המשרד לביטחון הפנים / משטרת ישראל. (7

 משרד הפנים. (8

 פיקוד העורף )פקע"ר(. (9

 המשק לשעת חירום )מל"ח(. (10

 רשויות מקומיות. (11

 כיבוי אש. (12

 פוז עליונה )טיפול בעורף(. רשות אש (13

 

 –.  צוות ההקמה , תפקידו יהיה 14

 לקבוע את אותם האירועים לייחוס , לגביהם יתכננו המענים של המערכת. .א

להשלים "מסד נתונים" , המבטא את המשמעויות של כל אירוע ביחס לאוכלוסייה בסיכון , ויוצרת "סרגלי פעילות"  .ב

 אפשריים.

 

 

 

 

 

 

 



 הסמכויות של כל גוף הפועל במערכת )על בסיס הנהלים העקרוניים הקיימים(. –האחריות  –לסכם התפקידים  .ג

 קביעת נהלי שיתוף פעולה ותאום בין הגורמים השונים. .ד

ז'( , ויכולת הפעלתו  –לבחון ולסכם השימוש במרכז בקרה ושליטה )המיועד להקמה במפרץ חיפה , ראה נספח  .ה

 לצרכי המערכת.  

 נוגעים נוספים , את הצרכים והמערכת אשר תפעיל את מערך ההסברה וההדרכה לאוכלוסייה.לתכנן , עם גורמים  .ו

 הפעילות של כל הגופים , בעת אירוע. סדירלקבוע את הגוף, המ .ז

 ח.   לקבוע עקרונות לקיום תרגילים בנושא.    

 

......................................................................................................................................... 
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 הצורך המבצעי –הרקע .  1

 

 בקרבת     -.   הפיתוח והתיעוש של מפעלי ייצור , אחסנה , אמצעי וקווי שינוע , 1.1 

 , אל מול תכניות פיתוח והרחבה של רשויות מקומיות   אזורים מאוכלסים מחד          

 מאידך, יוצרים , באזורים מסוימים , בעיה עקרונית , ברמה הלאומית , של הימצאות            

 אזורי תעשייה )לרוב בעלי וותק אזורי( בקרבה רבה לאוכלוסייה.          

 

 יה , היוצרים סיכון ברור, הנם  .   בין המפעלים, אשר מיקומם הנו בקרבה לאוכלוסי1.2 

 חלק מהמפעלים המטפלים בחומרים מסוכנים )חמ"ס(.          

 

 , בהם עלולים לקרות אירועים   ארבעה מצבי יסוד.   בנתוני מדינת ישראל , ניתן לציין 1.3 

 לייחוס , הנובעים מחומרים מסוכנים :          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 פגיעות בשע"ח/מלחמה ; רעידות אדמה ; פעילות    תקלות תפעול בשגרה ;          

 עוינת  טרור.          

 

 , מהווה אזור מיוחד , בו מרוכזים מפעלים רבים , כולל מפעלים   מפרץ חיפה.   1.4 

 וותיקים אשר הוקמו עוד לפני קום המדינה או בראשיתה , ביניהם מפעלים העוסקים            

 ם כיום בקרבת אוכלוסייה קיימת , השואפת להתפתחות.בחמ"ס, המצויי          

 

 .   המצב כיום , עובדתית , מציג סיכונים הנובעים ממחוללים שונים , כתוצאה  1.5 

 מאירועים לייחוס , העלולים לקרות בכל אחד ממצבי היסוד , כאמור לעיל.          

 

 מתחייבת  יכוניו השונים , .   כדי להתמודד נכונה עם המיוחד למפרץ חיפה , על ס1.6 

 הגורמים ,   –היכולה לשלב ולהפעיל את כלל הגופים   ראייה מערכתית , מרחבית,          

 שיטות פעולה  ושת"פ , למניעת הסיכונים ובמתן   –אמצעים  –הכנות  –בתכניות           

 ח.מענים מעשיים לאירועים לייחוס , כאשר אלה קורים בפועל בשט          

 

 .  המרכז לבקרה ושליטה במפרץ חיפה )להלן "המרכז"( ,  מיועד לשמש "הכלי"1.7 

 הגורמים הנוגעים לנושא , כולל   –מקצועי , של כלל הגופים  -ארגוני  –המבצעי          

 המפעלים עצמם , אשר יוכל לתאם / לתת מענה ,לכל אחד מהאירועים לייחוס,            

 שונים. במצבים ה         

     

 

 הראייה המערכתית.  2

 
 המערכתית"  היא תנאי להפעלה נכונה ויעילה של המרכז. המניעה    –.  הבנת "הראייה 2.1 

 והמענה , לאירועי הייחוס השונים , כוללים שלבי הכנה ופעולה , הנעשים ע"י            

 המפעלים עצמם וע"י גורמי החירום השונים.         

 

 , במניעה ובמענה לאירועים לייחוס :  שלוש רמות טיפוליתן להגדיר .  נ2.2 

 , לקראת אירועים אפשריים. ההכנה מבעוד מועד, בשגרה ,  הטיפול במפעלא.            

 הביטוי לכך :   הערכות הסיכונים ,קביעת האמצעים והשיטה  הננקטים במפעל                  

 חמ"ס.–הנובעים מאירועי  להקטין הסיכונים כדי למנוע ו/או               

                

  -אמצעי מיגון , קיום מאצרות )וכדורים( , גלאים -מבחינה מעשית , מדובר ב               

 "טווסים" , משאבות ומאגרי מים(; מים,-חיישנים ,"מערכות מים" )מתזים , מסכי               

 אמצעי ספיגה ואיגום ; חמ"ס בצנרת הנשלטת במקטעים ;קיום   חומרי נטרול ,               

 אמצעי מיגון אישיים ; קיום צוותי חירום מפעליים , חדר שליטה וכדו'.               

 השיטה  והאמצעים , אשר ניתן לנקוטהטיפול במפעל בקרות האירוע.  ב.            

 כלתם במסגרת זמן נתון.הסיכונים , וה –הקטנת  –להפחתת                

 מקומית; ביצוע הערכת סיכונים הפעלת האמצעים שהוכנו מראש ; : הביטוי לכך               

 הפעלת הצוות/ים להכלת האירוע )בהתאם לנוהלי הפעלה מפורטים ומתורגלים(;                  

 עלת חדר שליטה ודיווח בקרת נזקים ; הערכות לקליטת גורמי חירום מבחוץ ; הפ               

 מקומי ; תקשורת עם המרכז , גופי החירום השונים , רשויות מקומיות.               

 : התגברות על האירוע , הכלתו הסופית , בנתוני זמן מוכתבים.  הדגש               

 ם ,  השיטה, האמצעים , שניתן לתכנן ולהורות על ביצועהטיפול באוכלוסייה. ג.            

  כדי למנוע או להפחית הסיכונים מאוכלוסייה.בקרות אירוע  בפועל ,               

               

 , משמעותה :      המערכתית –הראייה .  מבחינת המרכז , 2.3   

 מפורט , מעודכן שגרתית , על כל מפעל )ראה עוד להלן(. בסיס נתוניםא.  קיום            

 ידיעת נתוני וחישובי הערכות הסיכונים , לכל אירוע לייחוס שנקבע למפעל.                

 , לכל  אירוע לייחוס , בכל מפעל.  המענים המתוכנניםידיעת  .ב
 



 ובדגש על הזמנים המוכתבים להכלת כל  אירוע , ע"י המפעל.                 

 ים , תאום בהפעלת גופי החירום השונים.בחינת המצב ,ביצוע הערכות סיכונ                

 המצב , בזמן אמת , לתאום  -ג.  קיום תכניות בסיסיות , המעודכנות לאחר תמונת           

 והפעלה של "מערכת אזרחית מגיבה", למניעת או הפחתת הסיכונים                    

 .   ו'. תפוצה מוגבלת( –מהאוכלוסייה.  )ראה נספח                

 

   

 הישגים נדרשים –מרכז בקרה ושליטה .  3

 

 -, בכל הקשור ל קיום מאגר נתונים ועדכונם השוטף , בזמן אמת.  3.1

 אצל כל אחד מהמפעלים. -כמויות חמ"ס במאגרים / מכלים / שלבי ייצור / בשינוע ,        

 דא"ל וכדו'( . -קה  אלקטרוני –שנים יקבלת הנתונים ישירות מכל מפעל )באמצעות חי        

 , ע"י המפעלים השונים , לכל אחד   מיידע , על כל מענה מתוכנן –קיום נתונים .  3.2

 לייחוס במצבים השונים , תוך דגש על :-מהאירועים        

 * הזמנים המתוכננים למתן המענה ; ארגוני החירום המשתתפים במתן המענה )זמן           

 עים , שיטת ביצוע(.הגעה , אמצ           

 * "סרגל פעילות" לגופי החירום , על בסיס : טווחי הסיכון ; אוכלוסייה בגזרה נתונה ;        

 זמני האירוע ומשמעויותיו על המענה האפשרי של "מערכת אזרחית מגיבה".           

 לשמש מרכז אשר יהיה מסוגל :  .3.3

 ; א.  להפעיל אזעקה מקומית / מרחבית        

 סיכונים , בזמן אמת , לאירועים לייחוס שקרו בשטח.-ב.  לבחון ולהציג הערכות        

 מצב והערכות מצב ברמה המרחבית )ועבור הרמה הארצית(. -לגבש תמונות             

 ג.  לתאם ולבקר התכנון להפעלת גופי החירום השונים.         

 יפויות של שימוש באמצעים ובגופי החירום השונים.ד.  לקבוע ולהגדיר קדימויות ועד         

 ה.  לתאם , לבקר ולשלוט על ניהול המענים לאירועים השונים , בתאום עם חפ"ק            

 וגורמים אחרים המצויים בשטח.               

 ו.  לכלול במרכז את נציגי הגופים השונים )תא עבודה ; אמצעי תקשוב  ; שילוב            

 בעבודת המטה של המרכז(.  לבטא זאת בנהלי הפעלה.              

 , אשר תאפשר : מערכת תקשוב.  לקיים 3.4  

 א.  מתן / קבלת נתונים ועדכונים בזמן אמת.          

 ב.  יכולת שליטה , בכל אחד מהגורמים הפועלים בשטח , המפעלים השונים ,            

 ים מקצועיים המצויים בשטח.חפ"קים  וגופ              

 ייעודיות  ואחרות. –ג.  קשר ישיר עם גופי רשויות מקומיות , רשויות ממשל           

 )שאינם נכללים בגופי החירום המקומיים( לתכנן ולתאם סיוע מגורמי חוץ.  3.5  

 ם  : תפעול המרכז עצמו ; תכנון מענים אינטגרטיביי עבודה-להכין ולהפעיל נהלי.  3.6  

 גופי   –המפעלים  , המרכז  –לאירועים לייחוס ; זיקות וקשרי גומלין : המרכז           

 בהכללה , ניהול הנתונים והמיידע. –החירום השונים / הרשויות ; תקשוב           

 )ישירות או באמצעות הרשויות(. מיידע לאוכלוסייה – לשמש מרכז הסברה.  3.7  

 

 ז  מכלול מרכיבי המרכ. 4

 .   גורמים מרכזיים ומשלימים :4.1 

                                                                        קווי תקשוב-חישנים            גופי ממשל         ארגוני חירום               רשויות          

 המפעלים –*   נתוני חמ"ס           * משטרה             *  פקע"ר      * רשויות מקומיות      

 

 

 

 



 אש         *  מל"ח              *   נתונים ססמיים-* איגוד ערים חיפה  *  כיבוי         

 * רשויות ייעודיות   *  מד"א              *  המשרד לבט"פ   *   נתונים מטרואולוגיים         

 וותי חמ"ס       * משהב"ט            *   נתוני חיישנים )כללי ;* צ                                     

 הסביבה -* המשרד להגנת          

 *   מיידע לציבור            

 מפעלים/גופי חירום/רשויות/גופי ממשל.                              –*   המרכז          

 –צעי )מתווה עקרוני( :התחום המב מכלולים עיקריים במרכז .א

 חדר דיווח / נתונים •

 חדר מבצעים/הפעלה •

 פעילים –תאי נציגים  •

 חדר מנהל המרכז  •

 חדר אמצעי תקשוב  •

 –התחום המנהלתי  .ב

 חד"א / מועדון •

 מטבחון •

 שירותים •

 חדר שינה )כוננים( •

       

 -ג.  כללי      

 *  גיבוי חשמל / כוח                    

 –קרקעי , או -מבנה תת  --*  מיקום :                      

 מיקום גבוה , במבנה מחוזק , עם תצפית היקפית.   --                                    

 בתחום מפרץ חיפה.                                           

................................................................................................................................ 
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הוועדה הציבורית המייעצת לבחינת ההערכות והטיפול בחומרים מסוכנים ברגיעה ובשע"ח ,  בראשות  

 הרצל שפיר

 

 

 

 רשימת תפוצה:         נספח  י'              
 

 
 א'         נספח      נספח      נספח      נספחים    -גוף         נספח                                                          מס.     

     י'  -ה'        ד'          ג'           ב'           6-1מוספים      המסמך         ה   ש   ם     /    ה   ג   ו   ר   ם        סד'

 (a(         +         )a( +        )b)                 1-6השר להגנת הסביבה                              +                    1

 המנכ"ל                                                   2

 יו"ר הועדה                                               3

 אחראי לוועדת משנה חמ"ס                         4

 מיגון                          -"–                     5

 : התפוצה כמו  השר, תיק מלא(  9  - 2רעידות אדמה              )הרשומים      -"-                     6

 

 המשרד להגנת הסביבה                                    

 מיכל בן דב        7

 מרכז הועדה –יצחק דואר         8

 מחוז חיפה -יוסי בן חמו         9

 

........................................................................................................................ 
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 צבי פורר       –.     נציג איגוד ערים חיפה 12

 ש.גנץ/אורנה             –.     נציג השלטון המקומי 13

 סא"ל הדס בן דב             -.     נציג פקע"ר 14

 ץ סנדרה מוסקובי –.     נציג מערך כיבוי אש15

 +                      -+                       -              1.      מנהל מפעל חיפה כימיקלים                    +          מוסף 16

 +             -+                       -              2.      מנהל מפעל דשנים וכימיקלים                 +          מוסף 17

 +            -+                       -              3כרמל אוליפינים                             +          מוסף   -"-.      18

 +             -+                       -              4.     מנהל נמל חיפה                                     +          מוסף 19

 +            -+                       -              5.     מנהל  חוות הגז                                     +          מוסף 20

 +            -+                       -              6.     מנהל מפעל מילוטל                                +          מוסף 21

 

 רזרבה     )לפי קביעת המשרד(      22-25

.......................................................................................................................................................................... 

 הערות :

       (aיוצא בנפרד , לתפוצ   ).ת המשרד בלבד 

      (b.המוסף לנספח ה' , יוצא בנפרד , בתפוצה מוגבלת    ) 

 

 

 



 * הסתייגויות לסיכום הוועדה

 

 הסתייגויות שהתקבלו :
 

חברי הוועדה , בקשו להביע הסתייגויות ביחס  לקביעות ו/או  –* עם סיום עבודת הוועדה , נציגים 
המעודכן , לא היה מצוי –ידיעה , כי הסיכום במקור המלצות הוועדה.  חלק מהסתייגויות נבעו מחוסר 

 בידיהם. לכן חלק מההסתייגויות להן ניתן מענה הולם בסיכום , לא מופיעות כאן.
 * ההסתייגויות מצוינות להלן. ליד ההסתייגויות ניתנת התייחסות היו"ר )בכתיב כחול(.

 
 הסתייגויות עיריית חיפה

 
  -ן כלשהוא יצא מגדר המפעל ויהווה סיכון   לאוכלוסייה , הואיל וקיים חשש שאירוע חמ"ס במתק .1

 במידה ולא ניתן למגן , יש להעתיק את המתקן לאתר שבו לא  יהווה איום על האוכלוסייה.
   ] התייחסות היו"ר : המלצה פשטנית. הביצוע הרבה יותר מורכב. לא ניתן לביצוע בטווח 

 [18. סעיף IIחלק הקצר. הוועדה התייחסה לכך. ראה :   

 
 .  יש לבטל את פעילותו של מיכל אמוניה בנמל חיפה וליישם אחת מהחלופות  הרשומות להלן :2

 שלא יהווה סיכון לאוכלוסייה. א.  ייצור אמוניה באתר מרוחק     
 התייחסות היו"ר : המלצה פשטנית. לייצור אמוניה בישראל יש כמה התניות, להן אין      [

      1וכן נספח ח': חומרים מסוכנים , מוסף  18-19, סעיפים Iראה הסיכום חלק  כיום מענה.       

 אמוניה[.     

 ב.  רכישת אמוניה ממיכל אמוניה קיים בעקבה.          
 ]  התייחסות היו"ר : הרכישה כשלעצמה איננה פוטרת דבר. לפעולה כזו נדרשת הערכות          

 ן והשינוע , מיקום המפעלים הנדרשים לאמוניה ועוד. יש להניח כי  כוללת , כמו האחסו             
 תהיה גם הסתייגות מדינית , החשש מתלות במקור לא יציב , עבור מוצר חיוני[.             

לפזר אחסון אמוניה במכלים טמונים במיקומים שבהם לא יהוו איום על  האוכלוסייה ובקרבה  .ג
 למקורות הצריכה.

 איננו פתרון. מיקום בו אין סיכון אוכלוסייה   –יחסות היו"ר : "להחביא" את המכלים ] התי        
 אך קרוב למקורות הצריכה , המשמעות היא שיש להעביר גם את מקורות הצריכה             
 לא רצוי להטמין מכלי אמוניה, עדיף אחסון עילי. –למקום אחר. המלצת מומחים            
 קת מיכל גדול  למספר מכלים , רק מגביר את הסיכון הכולל , מסבך המערך חלו           
 היקף האידוי , במקרה של פגיעה , נקבע לא מהכמות   -הלוגיסטי, ולגופו של עניין            
 המצויה במיכל אלא משטח הפנים . לכן חלוקה למספר מכלים  רק מגדילה הסיכון[.           

 
 
 

 יישום אחת מהחלופות הר"מ : –נמל .  הברום ב3     
 א.  אין להתיר אחסון ברום בנמל בשום מקרה , כל עוד לא ננקטו אמצעי            

 מיגון  מתאימים.             

 ] התייחסות היו"ר : בכל העולם משנעים ומשהים ברום בנמל. אך תנאי המדינה הם          
 מל בשע"ח.  נעשות פעולות שמשך השהייה בנמל יהיה שונים. לכן ברום לא נכנס לנ           
 הקצר ביותר שניתן.  יחד עם זאת אין כיום פתרון מיגון מלא לברום בנמל.  כאשר יועבר            
 "כרמל" , סידורי המענה  במקום  -הטיפול בחמ"ס  לאזור החדש ,הנבנה בנמל  , רציף           
 מהאוכלוסייה , ישפרו המצב הקיים.  חלופות שונות בנושא הועלו  וכן המרחק הגדול יותר           

 
 
 
 
 
 



 .ב'[8סעיף  – IIIע"י הוועדה , ראה:   חלק            

 ב.  הובלת הברום לנמל חיפה בדרך הים באמצעות דוברה מנמל אשדוד            
 להטענה ישירה על האנייה ובכך לחסוך את השינוע דרך ריכוזי              

 אוכלוסייה לרבות העיר  חיפה.             
 ]התייחסות היו"ר : הצעה פשטנית , ומעשית אף תגרום לסיכון גדול יותר. אם כבר         
  –מדוע לא לשנע הברום ישיר מנמל זה;  השינוע המשולש : אל נמל אשדוד  –מאשדוד             
 לאנייה ,מוסיף סיכון ; ההנחה כי תתבצע טעינה מהדוברה  –כניסה לנמל  -על הדוברה           
 "מסירה  ישירה" איננה ריאלית. תזמון הטעינה ניתן לביצוע טוב יותר מהרכבת מאשר           
 מדוברה , המגיעה ממרחקים.  טעינה מדוברה , מחייבת סידורים שונים , ושהיית הדוברה           
 ת מבלי להתייחס לעלויות הכרוכות בכך[.בשטח תהיה ארוכה ומסוכנת יותר . וזא         

 
 

 נציג המיגון –פקע"ר 
 

פגיעה ישירה ע"י ראש קרבי שאיננו מוגדר.  –. הוועדה יוצאת מתוך ההנחה שהמכלים נפגעו 1 
 הנחה זו מחמירה ביחס להנחיות פקע"ר הנותנות מענה כנגד פגיעה  קרובה בלבד.

תועלת השוקל את הסתברות  הפגיעה , -לות.  לא נעשתה ע"י הוועדה או בהזמנתה ניתוח ע2
 הנזק הצפוי ועלות ביצוע המיגון לפגיעה ישירה.

  –] התייחסות היו"ר : הוועדה מראשית עבודתה קבעה כי באירוע לייחוס ביחס למתקן  
 משמעית כי "המתקן נפגע".-לא מתחשבים בחישובי הסתברויות , אלא בקביעה חד    
 של  IIIומות רבים , והסבר והנמקות מורחבות ניתנו בחלק הדבר מצוין בסיכום במק    

 . 9-10הסיכום סעיפים     
 יותר מכך ,  גישת הוועדה  כי בחישובים של הערכות הסיכונים יובאו בחשבון רש"קים      
 העלולים להיות בשימוש במלחמה הבאה ,ולא מהמלחמה הקודמת , וזאת גם משיקולי    
 ים השונים  )עצמאית ו/או בסיוע ממשלתי( ,שהמיגון המושקע ההשקעה ע"י  המפעל    
  יהיה כבר תקף לטווח ארוך.   הנושא נמצא בטיפול עם מטכ"ל/אג"ת ופקע"ר.[    

 
 
 

 התאחדות התעשיינים
 

 מיגון עילי , במקרים מסוימים יכול לגרום לנזק יותר מהתועלת )מניעת        
 גון לתוך המכל , אפשרות לייצור ענן המי-התפשטות הדף ; קריסת הגג       
  חולף(.       
 ] התייחסות היו"ר :  המיגון יתוכנן כך שייתן מענה לאיום המוגדר וכן למיגון הנדרש כנגד         

 רעידות אדמה.  תכנון כנ"ל הנו הנדסי , ויש להניח כי כל האפשרויות שהועלו כאן, יקבלו          
 בתכנון ההנדסי[.התייחסות ומענה         

 

 איגוד ערים חיפה
 

 תוספת מיגון למכל הקיים , טרם בניית מכל חדש.    –מיכל האתילן בנמל 
] התייחסות היו"ר :  באחסון החדש קיימת דרישה לביצוע מיגון כנגד פגיעה וכן כנגד רעידות אדמה. הדרישה לתוספת מיגון 

עבר למיכל החדש, ובהתאם להחליט. החלטה כזו ניתנה למשרד הגנת למיכל הקיים עכשיו , חייבת להתחשב בזמן הנדרש למ
 הסביבה , בהתאם להמלצת המחוז , לאחר בדיקת כל הנתונים הנדרשים[. 

 

  *   *   *   * 

 



 גפ"מ  *  

 

(, 20%ן)פרופ-(80%גז פחמני מעובה, גז בישול, תערובת בוטן) –(LPG. גפ"מ )תכונות כימיות ופיזיקליות עיקריות – רקע כללי. 1

, סיכון לאדם: חנק 0.6 –, גז חסר צבע וריח )בעל ריח זיהוי מכוון בתוספת מרקאפטן לשימוש ביתי(. משקל סגולי לנוזל 1075מס' או"מ 

. אדי גפ"מ יותר כבדים מהאוויר ונוטים להצטבר LEL- ,9.5% -UEL 1.9%)מונע חמצן(, שריפה. סיכון לסביבה: דליק ונפיץ, 

ק"ג גז  1רירים. ענן גפ"מ מתפשט יכול לעבור הצתה בנקודה כלשהיא והפיצוץ יתפשט אחורה עד למקור. פיצוץ של במקומות נמוכים וק

שקורה כאשר מכלים חשופים יחוממו באש חיצונית  BLEVEאירוע  -. סכנה העיקרית THTק"ג  2.5בישול שקול כנגד פיצוץ של עד 

   ישירה ממספר דקות.                            

 IDLH– 2000 ( מ 10%חל"מ- LEL לאחר חשיפה בריכוז של .)דקות מתקבלת תופעה של טשטוש. קיימת  10חל"מ למשך  10,000

 גם אפשרות של כוויות קור כתוצאה ממגע עם החומר במצב מעובה.

יצוצות, חשמל סטטי, חיכוך או אחסון: במקום קריר ומאורר, מוגן מפגיעה חיצונית, במקום עמיד בפני אש. יש להרחיק ממקורות אש, נ

כל מקור חום העלול לגרום להצתה. באזורי אחסון מומלץ להתקין מערכת התזת מים לקירור במקרה של דליקה. בחוות הגז קיימות 

 מתזי מים בהפצה ומזענקים. –מערכות כפולות למיגון נגד אש 

 

פרופלנט לאירוסולים ונוזל מציתים. ייצור בישראל בשנת  כדלק, כמו כן, משמשים כגז בישול, גז לתחבורה, שימוש בתעשייה. 2

 טון. 300,000-טון, בחיפה כ 500,000 -של גפ"מ כ 2006

 

חוות גז ומפעל  3אתר מפרץ חיפה הפך לאתר אחסון עיקרי לגפ"מ בישראל. נמצאים בשטח ק. אתא : פריסת תשתית באזור צפון. 3

צרכנים פרטיים. חברות הגז הן אמשרגז , סופרגז ופזגז. כמו כן גפ"מ נמצא במפעלים בתי אחסון ושיווק גז לתעשייה ול -גז ועיסוקם-דור

 זיקוק, דור כימיקלים, וכרמל אולפינים. 

גז -. הספקת גפ"מ לדור באמצעות מכליות כביש. באישור מיוחד בחודשי החורף דור3הספקת הגז לחוות הגז מתבצעת באמצעות צינור "

 .8טון ממסוף צפוני באמצעות צינור " 3000-ת כמייבא גפ"מ מאניה בקיבול

טון. על פי הנתונים האחרונים כמות המכליות כביש שעוברות באזור  25ו 10הספקה לצרכנים אחרים מתבצעת באמצעות מכליות כביש 

 לשנה.  9,000חיפה וקריות עד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 פריסת תשתיות

 

 

 

 

 

 

 : תאור עיקרוני של תהליכים. 4

 המגיע מבז"ן, אחסון, מילוי מכליות דרך      3ים בחוות גפ"מ: מילוי מכלים מצינור של "א. תיאור תהליכ

 תחנת המילוי, מילוי גלילים דרך תחנת מילוי גלילים, ריקון גלילים אל מיכל קליטה, טיפול במכלים      

 פגועים וטיפול הידרוסטטי.   

 בז"ן הוא ספק העיקרי של גפ"מ באזור.  גפ"מ אחד ממוצרי ייצור מזיקוק נפט גולמי. -ב. בבז"ן 

 ג. במפעלים כרמל אולפינים ודור כימיקלים גפ"מ משמש בתהליכי ייצור. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  :וקיבולת רמת מלאי. 5

                                                                                                                     

כמות  לשם המפע

 המכלים

קיבולת אחסון  סוג המיכל

 במכלים, טון

כמות לפי 

היתר 

 רעלים, טון

 הערה

כמות כוללת גם  750 900 עיליים 14 אמישראגז

גפ"מ במכלים 

 מטלטלים

 " 680 900 " 11 פזגז

 " 945 780 " 11 סופרגז

   250 טמונים עיליים 2 דורגז

 C4לאחסון גפ"מ ו  500 " 4 דור כימיקלים

   1500 טמונים 5 "ןבז

   1800 מחופים 10 כרמל אולפינים

      

 

 ק"ג.  48עד  12בשטח חוות הגז נמצאים גם מכלים מטלטלים בין 

תחנה למילוי מכלים קטנים.     -טון ובחוות הגז  25ו 10לכל חוות הגז, מפעלים דורגז ובז"ן ישנות תחנת מילוי מכליות כביש של 

 טון בכל חברה. וכך מומלץ לפחות עד הטמנת מכלי האחסון.   90היטב גם בכמויות מופחתות עד  במלחמה חברות הגז תפקדו

                                                                                     

מ', מילוי מכליות  340עד  -ישמ', בהובלה בכב 450בחוות הגז מגיע עד  BLEVE: אש ופיצוץ. מרחק  לתרחישי הגדרות סיכונים. 6

 מ'.  300

 

 .37מסלולים מתוכננים נקבעים ע"י תמ"א  -: גז טבעיחלופות. 7

 

  :שיפורי מיגון אפשריים. 8

 . 2006ג'. הפרויקט קיבל אישור ממשלה באפריל  32הטמנת המכלים בחוות הגז ושדרוג מערכות נלוות על פי תמ"א 

 לחוות הגז. סלילת כביש דשנים לצורך גישה נוספת 

  

 

 

 

 

 

 



 המענה לרעידות אדמה           -נספח ג'                      
 

 

 

   מוכנות המפעלים לרעידות אדמהחלק ראשון :  

 

  -. חיפה כימיקלים :1

 א .   המפעל   הגיש סקר עמידות לרעידות אדמה  והשלמות לגבי  מיכל אמוניה       

  -מיכל אמוניה "סיגר"  במפעל ,במסוף הכימיקלים בנמל ,            

 על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה.          

  ב.    הנתונים הוגשו  לתה"ל  מהנדסים לבדיקה.                              

                             

 -. דשנים וכימיקלים :2                         

 המפעל ביצע  סקר  עמידות   למתקני האחסון  של אמוניה .      א .                             

 ב .    המפעל  הכין תכנית  לביטול המערך הקיים והקמת מערך חדש לאחסון שיכלול                              

 י(.טון כל אחד )אחד מהם עם מיגון עיל 100מכלי "סיגר" בני    3                                     

 קיבל המפעל החלטה לבצע   התכנית . יעביר התכנית לבדיקת    14/6/07  -ב                                     

 תה"ל מהנדסים. יש לזרז הביצוע.                                    

         

 -. כרמל אולפינים : 3                         

 א .    המכלים   והמבנים  נבנו על בסיס תקנים ישנים אך מחמירים .                              

 ב.     מכלי האחסון  במפעל  נסקרו  בהתאם לעקרונות ה"שיטה". תוצאות הסקר                                

 וההשלמות הועברו  לבדיקת  תה"ל מהנדסים  .                                      

 ליט להחליף את מיכל  האתילן  במיכל חדש. לצורך כך מבצע המפעלהמפעל הח .ג

 סקר לקביעת תגובת האתר.   יש לזרז הביצוע.          

                                    

      -.   חוות  הגז  )קריית אתא(: 4                      

 אמישרגז , פזגז וסופרגז.  -חברות   3א.   בחווה                              

 על ידי הממשלה כאתר  זמני. עד לקביעת האתר הסופי  . האתר אושרב.                                

 ג.   בשלב הזמני נקבע  שהמכלים יוטמנו בהטמנה עילית  . כל בדיקות הקרקע                             

 ת בוצעו.הנדרשו                                  

 ד.   תכניות הבניה שהוגשו  ואושרו מבטיחות עמידות כנגד  רעידות אדמה.                             

 ה.   הרשות   המקומית   מעכבת  את מתן היתר הבניה. חיוני להטמין המכלים.                            

      

 .     מילוטל 5                   

 א.   במפעל שני  מתקני קירור , המשתמשים באמוניה.                            

 ב.   לא נערכו במפעל בדיקות / סקרים.  אין תיק מפעל לאירוע רעדות אדמה.                               

 יש לפעול לביצוע הבדיקות והסקרים.                                  

 מל חיפה .    נ6                   

 : הסיכונים במקרה של רעידת אדמה חזקהא.                                  

 ומאז עבר הרחבות "ומתיחות פנים" כולל ייבוש  1934-(  הנמל נבנה  ב 1                                     

 אשר נבנו על בסיס  הידע  -פריקה/העמסה, ובניית רציפים, מסופים, מתקני                                            

 ההנדסי של אז.  הידע והמוכנות לנושאים "חדשים", כמו "התנזלות" ו"נחשולי ים",                                            

 

 



 לא היו קיימים אז.                                            

 מערכות עיליות, מתקני פריקה /העמסה,-(  יש להניח כי במקרה של רעידת אדמה חזקה, 2                                    

 -יתבקעו/יקרעו ,רציפים עלולים לגלוש למים, מבנים דרכים, מעברים-צינורות וכדומה,                                          

 יפגעו /יהרסו.                                          

 ממדי: הרס, אירועי חמ"ס,     –(  אירוע של רעידת אדמה עלול להתפתח לאירוע רב  3                                    

 סביבה הרוסה, העדר חשמל ומים, נפגעים רבים.                                           

                    

 והערכות לקראת רעידת אדמה : המובנותב.                                 

 (  לא קיים סקר סיכונים מקיף וכולל  לכל חלקי הנמל) מבנים, רציפים וכדומה(.  1                                   

 זלות(  קיים תיק כללי, הכולל טיפול באירועי חמ"ס, והתייחסות לרעידות אדמה, אך אירוע התנ 2                                   

 ו"נחשולי ים"  לא נכללים.                                          

 קונטיינרים  נבנו תוך התייחסות לרעידות אדמה. -(   המכולות וכן האיזו 3                                  

 -שות  הקיימות, כיום,(   האחריות לבניית  המתקנים, ע"פ התקנים והדרי 4                                  

 חלה על התאגידים: -*  בשטחים שניתנו לתאגידים הפועלים בנמל,                                         

 י .   "חלה על חנ-*  בשטחים השייכים לנמל,                                         

 ע סקרי סיכונים, כנגד רעידות אדמה ומה צריכים להיות  אמצעי המיגון(   האחריות  לביצו 5                                  

 חלה על חנ"י.                                         

 

 : להדגשה .   7                         

 ונית, לבין קיים הבדל משמעותי בין אירוע לייחוס הנגרם ממחולל אמל"ח  או תקלה חיצ                               

 בעוד   אתר מוגדר,-ייפגע מתקןרעידות אדמה. במקרה של אמל"ח , הקביעה היא כי                                

במפעל , במתקנים,   -במקרה של רעידות אדמה , הפגיעות וההרס יהיו במרחב גיאוגרפי אזורי                                 ׁ  גדול )

 במבנים , בדרכים , בצנרת , במערכות העזר ו כדומה(. העלולים לגרום לאירועי חמ"ס , במקומות                                 

 שונים, בו זמנית . עובדה שתקשה מאוד על הטיפול והמענה לאירועים השונים  באתר. כן יש לזכור                                 

 שעות. 24חת המוצא קובעת  כי המפעל עלול לא לקבל כל סיוע מבחוץ משך כי הנ                               

               

 -.   הערה : 8                        

 בכל המפעלים שנבדקו אין תיק  מפעל הנותן מענה שלם להתמודדות עם רעידת אדמה.                          

 

                                   

         

   

 הנחיות להכנת סקרים    :חלק שני                        

 נושא רעידות אדמה                                          
 

 גיאולוגים –סיכונים סיסמים    

 
 .  ההנחיות בנושא רעידות אדמה , בתסקירי השפעה על הסביבה , מתייחסות  לחמשת הסיכונים :1   

 פעילה ;* העתקה      

 * הגברת תאוצה עקב תנודות התשתית הקרקעית ;    

 * יציבות מדרונות וגלישת קרקע ;    

 * התנזלות ;    * נחשול מים )צו'נאמי(.    

 תנודות קרקע .  2                     
 הצגת נתונים מוקדמים על אזור התסקיר : –נתוני רקע   .א

 י של אזור התסקיר, קרבתו לאזורים הפעילים   יש לפרט את מיקומו הגיאוגרפי הכלל     

 מבחינה ססמית . תיאור התשתית הסלעית והקרקע שמעל וכל נתון רלבנטי אחר.     

 



 ב.  יש לבדוק ולתאר את התשתית המקומית באתר הנחקר. לפרט את סוג הקרקע או  

 דוחי ביסוס  הסלע במקום. על פי המידע הזמין והרלוונטי )למשל, סקרים קודמים, קי     

 וכדומה(. יש לפרט כל נתון שיכול להוסיף מידע ולהבהיר את תכונות הקרקע.     

 למשל, מהירות גלי גזירה, עומק לסלע התשתית, תכונות המשפיעות על התנהגות       

 לא ליניארית וכו'.      

 תמוטטותם. ג.  יש לפרט אילו מבנים קיימים ומתוכננים באתר ומהי מידת הסיכון שבה     

 -(Site Specificד.  סקר תגובת "אתר מסוים" לאתר המתוכנן )     

 (  יש להכין עקומה ספקטראלית של התאוצה האופקית המרבית הצפויה באתר  1          

 סלע באזור התסקיר. יש להסביר על איזה קטלוג רעידות האדמה מסתמך                 

 מגניטודות שהובאו בחשבון, מה זמני החזרה שלהן ועל פי איזו  החישוב, מהן ה               

 משוואת ניחות נערך החישוב. את העקומה הספקטראלית יש להכין עבור                 

 בחמישים שנה.    2%הסתברות של                 

 ם על  (  אם זוהה פוטנציאל הגברת קרקע באתר הנחקר )היינו, האתר איננו ממוק2        

 סלע קשה( יש למצוא את ההגברה הספקטראלית של התשתית הרכה )סלע רך               

 או קרקע(.              

 (  יש להסביר במפורט באיזו שיטה נערך החישוב.    3         

 

 .  קריעת פני שטח3

 לים. א.  יש לבדוק אם בשטח האתר הנחקר קיימים שברים פעילים או חשודים כפעי     

 ב.  יש לבדוק אם בשטח האתר קיימים שברים פעילים או החשודים כפעילים על פי  

 מפת השברים החשודים כפעילים המעודכנת ומפורסמת ע"י המכון הגיאולוגי.      

 . 413(  אם יש שברים פעילים, יש לנהוג בהם על פי המתחייב מתקן הבניה 1      

 "חשודים כפעילים" הם   -דרים במפת המכון הגיאולוגי כ(  אם יש שברים המוג2           

 יחשבו כפעילים אלא אם נבדקו והוכח שאינם פעילים בשיטות המקובלות ,                  

 כגון סריקה ומיפוי תצלומי אוויר, ביצוע חתכים גאופיזיים רדודים, ניתוח                  

 סיסמולוגי. -פלאו                

 (  אם נותר ספק, יש להתייחס אל השבר כפעיל. 3           

 .  גלישת קרקע4

 שדה  לאיתור עדויות לכשל מדרון עכשווי , תוך בחינה של   -א.  יש לבצע סקר           

 הגורמים הגיאולוגיים הקובעים את יציבות המדרון: סוג הסלע / קרקע , נטיית                

 תלילות המדרון והמצב ההידרולוגי. בנוסף יש לבצע סקר היסטורי    השכבות ,              

 לזיהוי אזורים בהם התרחשו בעבר גלישות מדרון ולבחון ספרות מקצועית קיימת                

 ומפות סכנה מפורטות יותר( אשר 1:200,000ומפות סיכון )מפות סיכון בקנ"מ               

 



 כון הגיאולוגי וניתנים להשגה בספרית המכון או באתר האינטרנט של     מופו ע"י המ              

 המכון. יש לציין שהמונח "גלישה"  כולל את כל סוגי תנועת החומר במורד מדרון:                

 גלישה, נפילה זרימה וזחילה.              

 מדרון , יש לבצע  ב.  אם יתברר שבאזור המיועד לתכנון ובניה , יש תנאים לכשל     

 הערכה כמותית של יציבות המדרון בתנאי רעידת אדמה  באחת השיטות          

 המקובלות ולפרט באיזה שיטה נערך החישוב.        

  

  .  התנזלות קרקע5    

 א.    יש לבדוק  האם קיים פוטנציאל התנזלות באזור הסקר. באזורים בהם יתברר        

 פוטנציאל להתנזלות , יש לקבוע את רמת הסיכון. יש לבדוק האם מתקיימיםשקיים            

 באזור הנבחן ,  אחד או יותר מהתנאים הבאים:           

 אזורים בהם ידוע שאירעה התנזלות בעבר; -          

 אזורים טבעיים אשר המידע הקיים לגביהם יכול להצביע על סכנת התנזלות;  -          

 אזורים בהם קיים מילוי קרקע מלאכותי רווי במי תהום, או חתך הקרוב לרוויה או -          

 צפוי להיות רווי בעתיד.            

 ב.   אם נמצאה רגישות להתנזלות , יש לקבוע אם הפוטנציאל להתנזלות באתר הנדון       

 טכנית כדי  -יקה גיאונמוך מאד , ואין צורך להתייחס אליו ,  או שמא יש צורך בבד         

 לקבוע כמותית את רמת הסיכון.           

 

 

 

 הערכות מפעלים העוסקים בחומ"ס     :חלק שלישי

 כנגד רעידות אדמה                                                

 

 
  -.   הסיכונים איתם  יש להתמודד 1

 . מוקד  הרעידה  יהיה  אדמה חזקות  והרסניותבישראל  צפויות רעידות א. המחקר  מוכיח כי        

 כנראה לאורך העתק ים המלח.           

 כתוצאה מהרעידה  החזקה אנו צפויים תוך דקה להרס של מאות בניינים , לאלפי הרוגים           

 ת של    ופצועים ולאלפי  עקורים. יתר על כן, ייתכן שכתוצאה מרעידת האדמה  תיווצרנה תופעו           

 התנזלות , גלישות קרקע וצונמי.          

 , גדלה ההסתברות להתרחשות 1927-ב. ככל שחולף הזמן , מהרעידה האחרונה  שהייתה   ב       

 משרדית קבעה שיש להיערך לרעידה      -רעידת האדמה החזקה הבאה. וועדת ההיגוי הבין          

 (.6.5אם כי אנשי מקצוע מעריכים כי היא תהיה בעוצמה של סולם ריכטר  ) 7.5בעוצמה           

 ג. תרחיש הייחוס  לאירוע רעידת האדמה וההסתברות להתרחשותו, הינם החלטה מנהלית הקובעת   

   413את רמת הסיכון אליו יש להתכונן. הגישה שאומצה בישראל באה לידי ביטוי בתקן הבניה            

 שפרושה שדרגת   10%הקרקע.  לגבי מבני מגורים נקבע שרמת הסיכון היא  ובמפת תאוצות            

 

 



 שנה. המשמעות מכך היא כי יש 50 -ב  90%הביטחון הנדרשת בתקן הבנייה הישראלי היא             

 שנה תתרחש רעידת אדמה חזקה מהמתוכנן והמבנה ייהרס על   50שבמהלך   10%הסתברות של            

 יושביו גם אם ייבנה על פי התקן.           

 ד. במפעלים העוסקים  בחומ"ס, רעידת האדמה  יכולה לא רק להרוס המבנים אלא גם      

 לבקע מכלים, לקרוע צינורות, לגרום לשריפות ולפליטות של גזים וחומרים רעילים לאוויר,           

 שמל ומים.   כתוצאה  מכך ייתכן  שמספר  לפגוע במפעלים שכנים, להרוס דרכים , תקשורת , ח         

 הנפגעים  והנזקים לרכוש יגדלו בהרבה. לכן למפעלים  שבהם יש חומרים מסוכנים נקבע כי רמת            

   2%שנה. המשמעות מכך היא כי יש הסתברות של  50-ב  98%הביטחון הנדרשת בישראל היא          

 ת אדמה חזקה מהמתוכנן, והחומר המסוכן יפרוץ מהמכל לאוויר.שנה תתרחש רעיד 50שבמהלך          

 , מתעדכן  אחת לכמה שנים .יתר על כן התקן עדיין אינו שלם  וקיים תהליך של   413ה. תקן הבנייה       

 השלמות על בסיס מחקרים בישראל ובעולם המערבי וכן על ידי אימוץ תקנים אירופאים           

 ם מחמירים .ואמריקאי         

 ו. מהאמור לעיל נובע כי אם  אנו רוצים  להקטין את הסיכונים  לחיי אדם ,לרכוש ולסביבה , כתוצאה        

 מרעידות אדמה , עלינו   לבנות   מבני מגורים ומפעלים חדשים  העוסקים בחומ"ס על פי החוקים,        

 מערכת לטיפול  באירועי חומ"ס )כולל רעידת -לל הכנת מענה,התקנות והתקנים הקיימים כו        

 אדמה(.  מבני מגורים קיימים  ומפעלים  קיימים העוסקים בחומ"ס  יש לבדקם ולבצע לגביהם        

 הערכת סיכונים כדי לקבוע את עמידותם באירוע של רעידת אדמה חזקה ולהעלות את יכולת          

 -אם לדרישות החוקים, התקנות, התקנים והנחיות הרשויות המתאימות:העמידה שלהם בהת        

 המשרד להגנת הסביבה, משרד הפנים , משרד הבריאות , רשויות מקומיות , וועדות מחוזיות                   

 ומקומיות לתכנון ובניה,  משטרת ישראל, כיבוי אש,  ועוד.                

 

 

 מצום הנזקיםהנחיות להקטנת  וצ.  2 
 המקים מפעל או מתקן  חדש העוסק בחומ"ס( ליזם)     
 

 א. יש לפנות למשרד להגנת הסביבה/ הממונה על  רישוי עסקים   כדי לקבל הנחיות לביצוע סקר     

 השפעה על הסביבה. ההנחיות כוללות את כל גורמי הסיכונים האפשריים כולל רעידות אדמה.       

 תוצאות  התסקיר על ידי המשרד, יקבל היזם הנחיות לתכנון הכוללות ישום מסקנות    לאחר בדיקת       

 תסקיר ההשפעה על הסביבה בהיבט הסיסמי.       

 תהליך התכנון והבניה צריך להיעשות על  פי חוקי ותקנות  התכנון והבניה והנהלים שבתוקף כולל         

 ת המוסמכות לכך. ]וועדת התכנון המקומית .ואו, מחוזית או  אישור תכנית הבניה  על ידי הרשויו       

 ארצית[.       

 
 ב. תכנית הבניה חייבת להתמודד עם הסיכונים והמסקנות של תסקיר ההשפעה על הסביבה,  

 ודרישות העמידות כנגד רעידות אדמה ] כגון הגבלות הבניה על שבר   413עם הדרישות של תקן      

 וכן, עם הדרישות והתנאים שהוכתבו    98%יטחון לעמידה ברעידת אדמה חזקה של פעיל, רמת ב     

 ליזם  בהיתר הרעלים, שניתן על ידי  המשרד  להגנת הסביבה.     

 תנאים אלו מעודכנים באופן שוטף כתוצאה מלקחים הנלמדים מהניסיון, על ידי ועדת משנה של     

 ל ברעידות אדמה בראשות המשרד להגנת הסביבה ונציגי      משרדית לטיפו -ועדת ההיגוי  הבין      

 התאחדות התעשיינים,  המכון הגיאולוגי ומהנדס.     

 לגבי בניית מפעלים  לחו"מס וכן   413זאת, כל עד לא הסתיימה עבודת ההכנה והאישור של תקן      

 כוללות גם מפות   413תקן ההוראות של הרשויות הנוספות וכדומה.  הדרישות  המחייבות  של      

 המציגות את תאוצות הקרקע . המפה  הקיימת  נבנתה על בסיס הנחה שכל הקרקע הינה גוש סלע.     

 אך למעשה אין זה כך ויש צורך לבצע בדיקות אתר בשטח המיועד לבניה, זאת  כדי לקבוע את     

 גבי חלקים  שונים של המדינה , ביניהםתאוצת הקרקע  האמתית. כמוכן קיימות כיום מפות )טיוטה( ל    

 אזור  מפרץ חיפה, החשודים באפשרות לגלישת קרקע או התנזלות  כתוצאה מרעידת אדמה. מפה      

 קיימת נוספת , הינה מפת השברים הפעילים או החשודים  כפעילים וכן יש הנחיות כיצד לתכנן ולבנות       

 בקרבתם.    

 

 

 



 ן והבנייה יינתן למפעל היתר רעלים בתנאי שיעמוד בדרישות הגורמים  ג. לאחר סיום שלב התכנו

 והרשויות המוסמכות המופיעות בהיתר הרעלים המוצא ליזם על ידי המשרד להגנת הסביבה.    

 היתר הרעלים ניתן למספר שנים ויש לחדשו בהתאם.   
 

 

 חידוש רישיון העסק /הרחבת מפעל -הנחיות לבעל מפעל קיים .  3
 

 על מפעל קיים, הרוצה להרחיב המפעל או להקים מתקן חדש, חלות עליו ההנחיות     ב .א

 הקיימות לעיל כאילו הינו מקים מפעל  חדש לגבי התוספת. )בהקשר לעמידות כנגד           

 רעידות אדמה(.          

 ב.  לגבי בעל מפעל הרוצה לחדש את רישיון העסק שלו קיים התהליך הבא:     

 המפעל יגיש למשרד להגנת הסביבה/רישוי עסקים   בקשה לחידוש היתר הרעלים          

 והמשרד  יוציא למפעל רשימת דרישות לביצוע  כתנאי לקבלת ההיתר  שהינו          

 התנאי הבסיסי לקבלת רישיון העסק על ידי הרשות המקומית.          

 מו לפני שנים  ייתכן שנבנו  לפני שהיה תקן, או, שהתקן   ג.   מאחר וחלק  מהמפעלים  והמתקנים הוק     

 {. 2008-שנים. העדכון הקרוב יהיה  ב 8-7הקיים עודכן רק  אחרי הבניה.) התקן מעודכן אחת ל           

 אחת הדרישות  היא לבצע סקר סיכונים לגבי עמידות  המבנים המתקנים והמכלים.        

 וקם צריכה להיעשות על פי שיטה  הנדסית כלכלית לקביעת דרגתבדיקת המכלים וחיז         

 ינקלבסקי מהמכון-החיזוק למתקני חומ"ס ."השיטה" פותחה על ידי הפרופסורים וורשבסקי ו         

 הלאומי לחקר הבנייה בטכניון , בהנחיית המשרד להגנת הסביבה /רישוי עסקים .         

 הנדסית    –ממצב המבנים והמתקנים צריכה לאפשר הכנת  תכנית ד.  הערכת הסיכונים  הנובעת     

 לחיזוקם לרמת הביטחון שתמנע פגיעה  בנפש בסביבה ורכוש. תכנית זו חייבת את אישור  המשרד           

 להגנת הסביבה .        

 -ה. כל מפעל חייב להכין תיק מפעל לטיפול במצבי חירום. התיק חייב לכלול בין היתר :    

  -שגרה )תקלות  תפעוליות(, שע"ח/מלחמה, פעולות עוינות-הגדרת תרחישי ייחוס /חומ"ס במצבים        

 אדמה, והמענה לאירועים אלה להכלת האירוע ] שיטה ואמצעים, זמני הפעילות, עד   -טרור,/רעידות        

 לתום המענה [.         

 

 

 וד לאירועים האחרים, המפעל יכול להסתמך רק עלו. יש  לזכור שבאירוע רעידת אדמה בניג    

 השעות  24עד  12 -האמצעים  שבמפעל ולא יוכל להסתייע בגורמים שכנים או חיצוניים לפחות  ב      

 הראשונות.     תיק המפעל צריך גם לכלול שיטה ואמצעים שיש לנקוט בהם כדי למנוע או לפחות       

 שכנה או ברכושם.להקטין הפגיעה באוכלוסייה      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 נספח טכני , נתונים כללים-*  אתילן 
 

 כללי .1
 

בישראל  והספקית העיקרית של חומרי הגלם לתעשיית הפלסטיק בישראל.  היצרן היחידכאו"ל הינה 

פרופילן, החברה גם מייצאת למדינות רבות ובעיקר לאירופה.  כרמל -כיצרנית מובילה של פוליאתילן ופולי

, כחלק ממיזוג בין נכסים שונים, שהיו בבעלות בתי זיקוק לנפט בע"מ  1991פינים נוסדה בשנת אול

 מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ.

 עובדי קבלן במסגרת עבודות  1000 -עובדים קבועים וכ 500בחברה מועסקים כ 

 הפיתוח וההקמה.

 מיליון $ בשנה. 300מחזור החברה עומד כיום על כ 

טונות  105,000טונות של אתילן,  180,000תית הנוכחית של כרמל אולפינים כוללת ייצור התפוקה השנ

טונות של פוליפרופילן. לחברה שני אתרים,  205,000-טונות של פוליאתילן, ו 165,000של פרופילן,  

מסוף ליבוא אתילן הממוקם בנמל הכימיקלים הצפוני ומתקני הייצור במתחם בז"ן. פוליאתילן 

פרופילן הם חומרי גלם בסיסיים  המשמשים בתעשיית הפלסטיק, המייצרת מהם מגוון רחב של ופולי

 ;אביזרים ביתיים ;צינורות ואביזרים להשקיה וסנטריה ;מוצרים נפוצים כגון: פלמים לחקלאות ואריזה

 ;אריזות לחלב ומוצרי חלב אחרים ;קופסאות ותיבות ;בדים לא ארוגים ;ריהוט גן, למשרדים ובתים

 . חומרי אטימה וכדומה

 תכונות, שיטות אחסון, רעילות ותקנים, .2

 
)גז דליק(  2.1אתילן הינו גז מעובה חסר צבע המסווג על ידי האו"מ בקבוצת סיכון  -כללי  .א

 .1038ובעל מספר או"מ 

 תכונות פיסיקליות .ב
  0.98צפיפות אדים  (1

 0.6משקל סגולי  (2

  – C 104נקודת רתיחה  (3

 vol  %36 – 2.7תחום פיצוץ  (4

 מעלות צלסיוס 450אתילן הוא דליק ביותר, טמפרטורת התלקחות עצמית של  (5

 קילוג'אול לגרם. 50.3 -שריפה חום (6

  .ג

 שימוש בתעשייה, 3

 .חומר גלם ליצור פוליאתילן   א

 

 

 

 



 .קופולימר של פרופילן ופוליפרופילן   ב

 חומר קירור במתקן האתילן. ג

 שלבים ותהליכים, 4

 א. אתילן נוזלי נפרק מאנייה באמצעות זרוע הפריקה המיועדת לכך  

ומועבר למיכל         

האחסון באמצעות משאבות האנייה.    

 

 

 

 האתילן מאוחסן במיכל אלומיניום מיוחד לטמפרטורות  .ב

 2.5 – 0.5( תחת אווירת חנקן בלחץ של PERLITEבתוך מעטה בידוד תרמי )נמוכות הנתון 

ץ בחלל הביניים במקרה של דליפה מהמכל אינצ' מים שתפקידו למנוע ריכוז אתילן נפי

 הפנימי ולשמור על יובש חלל זה )בין מכל האלומיניום לבין מעטה לוחות  פלדת 

 הפחמן התומך בבידוד(.במצב עבודה יציב ורגיל שוררים במכל תנאי 

 אינצ' מים  15-17מע"צ ולחץ כמעט אטמוספירי  של  – 103טמפ' של 

 אטמ'(. 0.04)

 

 

 



 

 

( שומר באופן אוטומטי על לחץ אחסון האתילן במכל הפנימי Boil Offמיוחד )מדחס אתילן  .ד

ע"י יניקת עודף אדי האתילן במיכל ודחיסתו לקו המכירות המקשר את המתקן עם מתקני 

 החברה.

עפ"י דרישה, נשלח אתילן לחברה ע"י ארבע משאבות אתילן היונקות אתילן נוזלי מתחתית  .ה

מאייד האתילן משמש לאיוד האתילן הנוזלי  ד האתילן.המכל ואשר סונקות אותו למאיי

  ים. האתילן הגזי היוצא מהמאייד נשלח לחברה באמצעות קו המכירות.-באמצעות זרם מי

 מכלי אתילן במפעל .ו

 

 

 

 

 

 

 



 אור עקרוני של תהליכים במפעלית (1

 

 
 

 
 הגדרת סיכונים ותרחישים.  6

   נתוני מטאורולוגיה לחישוב תרחישים .א

 Bמ"צ, מצב יציבות  30מ"ש, טמפ'  4יום קיץ, מהירות רוח תרחיש קל :  •

 Fמ"צ, מצב יציבות  20מ"ש, טמפ'  2תרחיש מחמיר: לילה חורף, מהירות רוח  •

 Dמ"צ, מצב יציבות  20מ"ש, טמפ'  6.6שכיח: מהירות רוח  •

 סיכוני אתילן, ב

וצאה מפליטות או גז האתילן יוצר תערובות דליקות ונפיצות עם אוויר. קיימת סכנה כי כת (1

קור מדליפות של אתילן לאטמוספירה תיווצר תערובת נפיצה עם אוויר העלולה להתלקח על ידי 

 הצתה כלשהו, ולגרום לפיצוץ ו/או שריפה . 

 מתארים, (2

a.  מתארUVCE (unconfined vapour cloud explosion) :.כאשר  ענן הנע במורד הרוח
נן פוגש מקור הצתה, מתרחש פיצוץ הענן. ריכוז החומר בענן מצוי ברמה המתאימה והע

( עפ"י רמות הנזק להן תגרום אנרגיה PSIהמודל מחשב את אנרגית הפיצוץ )בערכי לחץ, 
 זו, מניפוץ שמשות, דרך פציעות חמורות  לאנשים בלתי מוגנים ועד נזק למבנים.

b.  מתארBLEVE )(boiling liquid expanding vapour explosionר : מיכל המכיל חומ
נוזלי מתחמם. לחץ האדים במיכל עולה עם הטמפרטורה והמכל עלול להיסדק או להיקרע 
תוך פריצת הגז והחומר ויצירת כדור אש )במקרה של חומר דליק(. המודל מחשב את הנזק 

 משטפי החום

 

 

 



 (KW/sqM) ,המתקבלים, מאפשרות כאב, דרך כוויה מדרגה שניה ועד אפשרות מוות, תוך דקה
 וגנים .לאנשים בלתי מ

c.  שריפת מאצרה(Pool Fire) -  בהסתברות נמוכה מאד, עלולות לפרוץ שרפת ענק במאצרת מיכל
 .אחסון אתילן

 

*  *  *  * 

 

 

 

הוועדה הציבורית המייעצת לבחינת ההערכות והטיפול בחומרים מסוכנים ברגיעה ובשע"ח ,  בראשות  

 הרצל שפיר

 

 : ט'    -נספח 

 

 שלב ב'( –)עדכון הנחות המוצא בעבודת הוועדה

 

 

 לייחוס"  -"תרחיש / אירוע 

 

  –הבחינה וההתייחסות להערכת הסיכונים , הנעשים במתקני המפעלים השונים , מתבססת על . 1

 " : התרחיש מבטא , האירועים העלולים לקרות בארבעת המצבים הבאים:תרחיש ייחוסא.  "     

 ;  רעידת אדמה . שגרה ; שע"ח ;  פעילות עוינת / טרור          

  -במתקן / מכלי אחסון / מערכות ייצור / צנרת ,   פגיעה  " : מבטאלייחוס  האירועב.   "     

 המטפלים בחומרים מסוכנים.  פגיעה היוצרת אירוע חמ"ס.          

 

 ד  " כנ"ל , מחייב ביצוע הערכת סיכונים , כדי לבחון יכולת המפעל/המתקן ,להתמודאירוע לייחוס.  "2

 עם אירוע כזה , כך שלא יוצר סיכון כנגד אוכלוסייה.     

 בקביעת האירועים לייחוס , אין התייחסות לחישובי הסתברות )מתי אירוע כזה אכן יקרה( .     

 האירוע קרה. –הנחת המוצא של הוועדה      

 

 הערכת הסיכונים

 
   –כלור, המצויים  -אתילן , ברום , גפ"מ ו .  הערכות הסיכונים נעשות ביחס לחומרים הבאים : אמוניה ,3

 מטופלים ,  במפעלים / המתקנים השונים.     

 

 המודלים  בהם ייבחנו וייקבעו הערכות הסיכונים. –.  המשרד להגנת הסביבה אחראי לקבוע את השיטה 4

 )פירוט ראה מוסף לנספח זה(.     

 

 : מתבססות על הנתונים הבאיםכל מפעל/מתקן ,  ב' , עבור –, המבוצעות בשלב  הערכות הסיכונים.  5

 "מערכות   –המיועדים למנוע / להפחית הסיכונים  )מיגון; אמצעים נלווים האמצעים הקיימיםא.       

 כדורים ; ניקוז , איסוף , נטרול חמ"ס ; חיישנים , גלאים (, והיכולת להפעלה   –מים";  מאצרות           

 האמצעים הנלווים. אוטומטית של          

 חירום של המפעל )ומפעלים אחרים , במידה   –את כלל האמצעים , כולל צוותי  היכולת להפעילב.       

 וקיימים( , עם ולאחר קרות האירוע ,  בשיטה ובזמן אשר יאפשרו התגברות והכלת האירוע.          

 

 



 הסיכונים , מתבססת על קביעת מדדים   להפחית –ג.  בחינת היעילות של חלק מהאמצעים , למנוע      

 "מערכות   -מוסכמים , באשר:  למיגון הנדרש ; מאצורת עם כדורים )שכבה אחת / שתים( ; ו         

 המים".          

 

 .  המענה הניתן ע"י המפעל / המתקן עם ולאחר קרות האירוע , כאמור לעיל , נבחן בממדי הזמן  ,  6

 למתקן כדי  להתגבר על האירוע :  הנדרשים למפעל /     

 כך שאין יותר סיכון לאוכלוסייה, אך יתכן וקיים "סיכון אצור" המחייב עדיין המשך טיפול. הזמן הנדרש להכלת האירוע .א

 אצור"(.-,  כך שאין יותר סיכון לאוכלוסייה )גם לא "סיכוןהזמן הנדרש לסיום האירוע ב.   

 

 , קיים סיכון לאוכלוסייה , מבוצעת הערכה , המסכמת את  .  במידה והסתבר כי באירוע שנבחן7

 "המענה ה נדרש" מהמפעל / מתקן , כדי להכיל / לסיים  האירוע , והדבר מתבטא בקביעת האמצעים      

 ו/או הזמן הנדרש כדי לסיים האירוע.     

  

 רעידות אדמה

 

 קה פעילה )קריעת פני השטח(;התופעות שבכוחן לגרום נזקים כתוצאה מרעידות אדמה :  העת . 8

 הגברת תאוצה עקב תנודות התשתית הקרקעית ; יציבות מדרונות וגלישות קרקע ;  התנזלות ;         

 נחשול מים )צ'ונאמי(.      

 

 .  הנתונים הנדרשים בהקשר לרעידות האדמה , מהמפעלים השונים  , וכן מצב המפעלים  במתן המענה  9

 ג'. –בהתאם לדרישות , ראה נספח לרעידות אדמה ,      

 

 פעילות עוינת / טרור 

 
 -. מבחינת הגורם המחולל את האירוע לייחוס , והערכת הסיכונים הנובעים מכך ,10

 אין הבדל מהותי אם הגורם הופעל ע"י פעילות טרור או  ע"י חימוש מלחמתי. התוצאה עשויה להיות        

 ים נובע מהעובדה כי אירוע טרור יכול לקרות בשגרה ובשע"ח  דומה.    ההבדל בין שני המצב      

  הביטחון והאבטחהכאחד , וכן מהצורך בפעילות מניעה / תגובה , הנדרשת במתקן / במפעל  בתחום       

 פעילות המיועדת להקשות / למנוע   האירוע.       

 

 ה לו התייחסות  מקיפה בוועדה , כולל  . תחום זה לא נכלל בתפקידי הוועדה , אך מפאת חשיבותו , ניתנ11

 הכוונה להמשך הפעילות הנדרשת בנושא , בשיתוף גורמים נוגעים נוספים.  ראה נספח ה'.              

               

 "מערכת אזרחית מגיבה"

 
  חמ"ס , היוצא מגבולות המפעל והמסכן בפועל אוכלוסייה , נדרשת  -.  כאשר קורה אירוע לייחוס  12

 ראייה מערכתית כוללת , אשר תאפשר מתן מענה , מעבר ליכולת המפעל.       

 

 .  מענה כזה  מפעיל את גופי החירום וגופים נוגעים נוספים , במערכת המכונה "מערכת אזרחית  13

 מגיבה" , הפועלת למניעה / הפחתת הסיכונים מאוכלוסייה נתונה , תוף שיתוף פעולה עם         

 ו'.-אוכלוסייה עצמה.   ראה נספחה       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 תמונת מצב -* הערכת הסיכונים 
(604-07) 

 

 

 הערכת  הסיכונים

 תמונת מצב  –קביעות וסיכומים 

 

 

 

 (07מרץ  14 -, מ 07-318)מסמך:     קביעת האירועים לייחוסא.  

 * הגדרות : "האתר" , "האירוע לייחוס" , קריטריונים להערכת הסיכונים.      

 מצבים. 4 -הם יחולו האירועים לייחוס , ב  -* המפעל , האתרים         

 

 

 (07מרץ  20 -, מ 07-326)מסמך:    פירוט האירועים לייחוסב.  

 * אפקט הדומינו      

 * הקריטריונים והתנאים לחישוב הערכות הסיכונים      

 סמך זה(.במ  9-11האירועים לייחוס.)ראה דפים  –* פירוט האתרים       

 

 

 (07מרץ  25-,מ 07-325)מסמך: ב' עבור המפעלים השונים-תבנית להכנת סיכום שלבג.  

 אפשרויות.  2 -( מפרט התבנית להכנת הערכות הסיכונים , ב 5* )סעיף       

         * 

 

 (07אפר'  18 -, מ 07-417)מסמך:    הערכת הסיכונים –שיטת ביצוע ד.  

 ב שיטת חישוב משלימה*  האפשרות לשילו      

 *  הדרישות מהמפעלים.      

 

 

 (07מאי  2 -, מ 07-430)מסמך:   הערכת הסיכונים –מתודולוגיה ה.  

 *  הקושי בהערכת הסיכונים      

 *  הנתונים החסרים      

 בראייה כוללת –*  ניתוח המענה       

 *  ניתוח האפקטיביות של המענה      

 ( 07מאי  8 -, מ507-08ונים )השלמות(  )מסמך:    *  הערכת הסיכ      

 "זמן   –שוי להידרש ע"י גורמי החירום בתכנון המענה , "סרגל פעילות" )הדגש: מה ע          

 ומרחב"(.            

 

*  * 

 

 

 

 

 

 



 קביעת האירועים לייחוסא.  
       

 (  הגדרות : 1      

 ו האירוע קורה.המקום ב  -" האתר / ים*  "            

 ניתן לבחון אתר אחד או יותר  )לא בכל המצבים הדבר נדרש(.  -                                  

 

 יש לקבוע : –" האירוע לייחוס* "            

 המחולל את האירוע   -                

 היכן באתר זה קורה  -                

 ללית של האירוע.מה התוצאה הכ  -                

 

 יש לקבוע/להתייחס : –" קריטריונים להערכת הסיכונים* "           

 היקף / כמות החמ"ס המצויה באתר בעת האירוע ;  שטחי הנידוף  -               

 מיגון קיים ומיגון טוב יותר -               

 אוכלוסייה , טווחים / גזרה -               

 חמור / שכיח / קל –תנאים  -               

 הזמן בו האירוע עדיין אפקטיבי  )ומשמעויותיו(, עד הכלתו. –הערכת הזמנים  -               

 

 (  המפעלים והאתרים :2      

 המכל בנמל ; מיכל "הסיגר" ; "הצינור"  - חיפה כימיקליםא.               

 ורי" ; מיכל "סיגר" ; מכלית כלור.המיל "הכד – .  דשנים כימיקליםב             

 מיכל האתילן בנמל ; המכל במפעל ; הצינור. – .  כרמל אולפיניםג             

 איזוטנקר ברום ;  - .  הנמלד             

 מיכל גז ; מכלית כביש. – חוות הגזה.               

 מקטע אמוניה. – מילוטלו.                

 רים במפעלים לעיל, בבחינה של ארבעת המצבים )שגרה , שע"ח , טרור , כל האת             

 רעידות אדמה(.              

.................................................................................................................................. 

 

 פירוט האירועים לייחוסב.  
 

 : "הפקט הדומינו"(  1     

 הדומינו  :  אירוע לייחוס באתר נתון במפעל מוגדר, הגורם )מחולל( לאירוע   –א.   הגדרת הפקט            

 נוסף במפעל אחר , המצוי גיאוגרפית בקרבתו.                 

לא חרג משטח המפעל , הדבר  קיימת אפשרות לתרחיש הדומינו במפעל עצמו , בתוך מתקניו השונים. אך כל עוד האירוע .ב

 לא ייחשב כתרחיש דומינו בהגדרתו לעיל.

 בהערכת הסיכונים , יש לבחון , האפשרות לקיום הפקט הדומינו. .ג

 

 

 -, כפי שיפורטו להלן, בקריטריונים והתנאים לחישוב , תהיה התייחסות לבכל האירועים לייחוס(   2     

 "חמור". -יה , לפי תנאי : "קל" , "שכיח" וא.  טווחי הסיכונים לאוכלוסי            

 ב.  האוכלוסייה בסיכון  : לפי רדיוס הטווחים ; ולפי גזרה נתונה )האוכלוסייה המרבית ברדיוס              

 נתון(.                 

 עד סיום הסיכון לאוכלוסייה. –ג.  משך האירוע )"ענן מתמשך"(             

 להלן(. 9-11ט האתרים , האירועים לייחוס והקריטריונים הנוספים , )ראה דפים ד.  פירו            

 המצבים. 4 -לכל אתר נקבעו: האירוע לייחוס )מה קרה באתר( ; הקריטריונים ; הנ"ל ל                 

........................................................................................................................................ 

 

 

 

 



 ב'-תבנית להכנת סיכום שלב  ג. 

 עבור המפעלים השונים      
 

 :   )לאחר סיום הכנת הערכות הסיכונים ,אפשרי שתקבע סמכה שונה( אפשרות א' –(   להלן 1       

 

 

 הערכת הסיכונים.   5         
 תמצית הנתונים( )עיקרי דברים ;                

     

 : האירועים לייחוס שנקבעו לאתרים השונים במפעלא.                    

                        ........................................... 

                         .......................................... 

                         .......................................... 

 

 : ההתייחסות לכל אירוע לייחוס , במצבים השוניםב.                     

 

 פירוט               הקריטריונים העיקריים                                     

 כללי –תוצאות ההערכה             שנקבעו לצורך ההערכה        האירוע לייחוס       ה  מ  צ  ב           

 

 )כמו: מיגון ; אמצעים נלווים;(  שגרה                                          1        

 תנאים מטורו'; מצב מלאים וכדו'(                                                           

 (  שע"ח 2        

 

 (  טרור3        

 

 רעידות אדמה(  4        

 

  

 : התייחסויות לאוכלוסייה –.  משמעויות ג                  

 

 טווח / גזרה ; –(  אוכלוסייה בסיכון 1        

 

 (  לעובדים במפעלים קרובים ;2        

 

 ( לעובדי המפעל עצמו )ומבקריו / שכירות משנה(.3        

 

 

 הכללה , תמציתית() בסיכום הערכה כוללת ד.                    

 

 

 הפנייה לתצ"א וטבלאות. –ה.  פירוט                   

 

----------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



 ) 5)אפשרות אחרת לעריכת סעיף 
 

 האתר / ים בהם נקבעו האירוע/ים לייחוס : .א

 

 

 ב.  האירועים לייחוס  )כפי שנקבעו עבוד כל מפעל ומפעל(: 

 מ ש מ ע ו י ו ת    ה א י ר ו ע       מחולל האירוע       ה א י ר ו ע       ת  ר ה  א       ה מ צ ב     
 המשכי, -)קריסה/דליפה; ענן ראשוני                                                                                        

 נידוף משלולית;(                                                                                                 

 

 

 ג.  הקריטריונים להערכת הסיכונים :                                                                             

 זמני                                                                                                                           

 האירוע     תנאי האירוע    נתוני מגון/ מאצרות      נ ת ו נ י  ח מ " ס      ה א י ר ו ע      ה מ צ ב   

                                                                                                 

 –שגרה    

 

 –שע"ח    

 

  –טרור    

 

  -רעידות אדמה    

 

 

 ד.  התוצאות של הערכות הסיכונים :

 ( בסיס החישובים1     

         ...................... 

 ( טווחי סיכון ; אוכלוסייה בסיכון כללי / גזרתי / מפעלים קרובים / במפעל עצמו.2     

 תצ"א וטבלאות.  –( פירוט 3     

................................................................................................................................ 

 

 

 שיטת ביצוע הערכת הסיכוניםד.   
 

 (    יורם לונינסקי הציג אפשרות עקרונית של שילוב שיטת ההערכה נוספת לשיטה הנהוגה  1      

 ה מדובר על חומר אמוניה.     נערך ע"כ דיון במליאה.כיום במשרד. בשלב ז   

 סיכום  היו"ר : (2

 ( , תהווה השיטה העיקרית גם בשלב ב' של    ERPGא(    השיטה הנהוגה כיום ע"י המשרד )      

 עבודת הוועדה. אין לעכב העבודה בהמתנה למודל משלים.     

 ל אשר יאפשר קבלת ערכים )המשלימים הערכים  ב(    כשיטה משלימה נכון לבחון מוד                

 הקיימים( , בכל הקשור לאוכלוסייה ומידת היפגעותה. השלמה זו חייבת להתייחס לכל       

 החמ"ס בטיפול הוועדה )אמוניה , אתילן , ברום , כלור , גפ"מ(. יחד עם זאת אפשר       

 ס לחומרים האחרים.לבחון השיטה , תחילה ביחס לאמוניה , ולהקיש ביח     

 ג(   באשר לסיווג האוכלוסייה והגדרת רמת היפגעותה  )בשיטה המשלימה( , יש לטפל                   

 זקנים וטף ;   –, שיקלו בהצגת הנתונים )כמו : "קבוצה חלשה"  בקבוצות אוכלוסייה     

 היפגעות )כמו :שאר האוכלוסייה ( , והגדרה מכלילה של מידת ה –"קבוצה בוגרת"      

 בינוני / קשה(.-מוות / קל     

......................................................................................................................................... 

 

 

 



 הערכת הסיכונים –מתודולוגיה ה.  
  

 –יקר בגלל ,  בע הקושי בהערכת הסיכונים(  1       

 א( משך קיום האירוע לייחוס )כמה זמן עד שהאירוע ייגמר/יופסק(;            

 ב( מבחינת האוכלוסייה , מה ניתן לעשות , בהינתן משך הזמן עד גמר/הפסקת האירוע, להקטנת              

 ורי הסכנה ?הרחקת האוכלוסייה מאז –הסיכונים / למיגון האוכלוסייה / לפינוי                 

 ג( מה צריך / עשוי להיות המענה במפעל , כדי להקטין סיכוני אירוע חמ"ס , בהתחשב                 

 באוכלוסייה בסיכון , ובזמן הנדרש כדי לבצע האמור בסעיף ב( לעיל ?                

 ירועי הייחוס השונים ,  יש לבחון בצורה מעמיקה , כיצד להציג נתוני הערכת הסיכונים , לא            

 בפני המפעלים.            

  

 - הנתונים החסרים(  2       
 א(  הערכת הסיכונים בשלב ב' נעשית בהקשר לאירועי ייחוס מוגדרים עבור המצבים : "שגרה"               

 אמצעי המיגון   "רעידות אדמה", תוך התחשבות ב -"שע"ח" , "פעילות עוינת/טרור" , ו                 

 והאמצעים הנלווים הקיימים וכאלה שניתן יהיה להוסיף , במפעלים השונים , להפחתת                   

 הסיכונים.                 

 : , חסרים עדיין הנתונים הבאים, כפי שנעשו עד עתה  בהערכות הסיכוניםב(              

 וסייה , המצויה במעגלי הסיכון / הטווחים  השונים ובגזרה נתונה.*  השלמת נתוני האוכל                 

  –המפעלים  –*  לאור כמות החמ"ס המשתחררת לאוויר  ) באירועים לייחוס , במתקנים                  

 ?  וזאת בהנחה שהמפעל   מהו משך הזמן שהאירוע יימשךבמצבים השונים ( ,                      

 הפסקת האירוע וסיכוניו   –מניעת  –)וגורמים אחרים( , אינם פועלים להקטנת                      

 לאוכלוסייה.  )ואח"כ בהנחה כי המפעל עשה כל שביכולתו למנוע/להקטין הסיכונים(.                     

 –הנזק (, אשר תיתן נתונים מהימנים על  ERPG*  מהי השיטה המשלימה )לערכי                  

 ההיפגעות של האוכלוסייה  המצויה בסיכון, בטווחים השונים ובפרקי זמן מוגדרים.                     

 , נמדדים  ERPG 1-3, כיום , הטווחים הניתנים לערכי  ERPG*  בהערכת הסיכונים , לפי                  

 וכלוסייה המצויה בתווך שבין מעגלי הטווחיםנתונים על הא -בקילומטרים.  חסר מיידע                     

 השונים  ומידת היפגעותה בטווחי הביניים , ובהתייחס לנתוני זמן ומרחב מקרות האירוע                     

 לייחוס.                     

 ל :המיגון הניתן ומשמעויותיו בהפחתת הסיכון לאוכלוסייה , בהנחות ש   -* האוכלוסייה ,        

 הישארות בחדר סגור )בנתוני מרחק וזמן מקרות האירוע(. --   

 , עם מסכה ומסנן מתאים.          -"-               --   

 המיגון הניתן לאדם עם מסכה הנע בשטח פתוח )זמן וטווח מהאירוע(. --   

 

 בראייה כוללת : –ניתוח המענה (  3         
 : מבעוד מועד , במפעלהקטנת הסיכונים , –אשר ניתן לנקוט למניעת צעיםהשיטה והאמא(                 

 מיגון עילי(; שיפורי מיגון.  -(  מיגון המכלים , הצנרת )כולל במקרים מסוימים 1)                  

 (  מאצרות )כולל בחינת האפשרויות להקטנת "שטח הפנים"; פריסת יריעות ; הוספת  2)                  

 כדורים; עמידות בפני רעידות אדמה; הכנת מאצרות במקומות טעינה/פריקה של                          

 חמ"ס(. כדורים )כולל בחינת פריסת כדורים לאחר קרות אירוע ; במכלים שהתבקעו ;                          

 במאצרות(.                        

 במערכות פנימיות , ובגבול המפעל , לאיתור מוקדם של האירוע(.( גלאים )3)                  

 מסכי מים )תוך בחינת משך פעילותם הרצופה(. –( מתזים 4)                  

 ( קיום אמצעי ספיגה / נטרול.5)                  

 (  קיום בורות / מילים מיוחדים , לאיגום / איסוף חמ"ס.6)     

 יטום חורים.(  אמצעים לא7)     

 משאבות )איגום חמ"ס / הספקת מים(.  (8)

 אש.-מערכות כיבוי (9)

 ( בקורות שגרה לבחינת תקינות שסתומים , מעברים , צנרת.10)    

 ( מערכת אחזקה שוטפת , מבוקרת.11)    

 

 



 דו צדדית(. –הגדרת מקטעים )להגבלת היקפי חמ"ס ; חסימת מעברים  –(  צנרת 12)    

 ים גדולים לתאים ; חלוקה  שתקטין היקף הפגיעה במלאי  אפשרויות לחלוקת מכל (13)

 חמ"ס.        

 רוח )במקום מרכזי בולט(.-שק (14)

 עובדים במפעל עצמו(.   –חדר תפעול / בקרה לניהול אירוע  )יכולת הנחיית צוותים  (15)

 קשר עם גורמי חוץ ; קשר עם מפעלים שכנים ; קשר/אזעקה אל רשות מקומית על         

 ות אירוע;קר       

 ( קשר ישיר עם מרכז הפעלה ובקרה מרכזי במפרץ חיפה )כאשר יוקם(.16)

ריקון / הפחתת / הוצאת מלאים ממכלים ; הפסקת פעילות ; בהתאם להוראות הניתנות , ע"י הגורמים  המוסמכים  (17)

 ,לקראת / בעת שע"ח.

 מיומן ומצויד לניהול   ( קיום צוות/י חירום במפעל )ואפשרויות סיוע ממפעלים אחרים( ,18)    

 אירוע , עם האמצעים הנדרשים , להפעלה בהתאם לנהלים מוכנים , בהקשר לכל           

 אירוע לייחוס , כפי שנקבע לכל מפעל.           

           

 הכלת הסיכונים , –הקטנת  –, אשר ניתן לנקוט להפחתת  השיטה  והאמצעיםב(               

 לאחר קרות אירוע :                  

 .(  הפעלת צוות/ים , מיומן , מצויד באמצעים הנדרשים 1)                

 (  תקינות וזמינות כל האמצעים , שהוכנו מראש , לקראת קרות אירוע חמ"ס.2)                

 גדרים למפעל.הייחוס המו –(  קיום נהלי הפעלה מפורטים , כנגד כל אחד מאירועי 3)                

 (  הערכות לקליטת גורמי חירום , כסיוע מבחוץ.4)     

 הערכות לבקרת נזקים ,תכנון וביצוע תיקון הנזקים. (5)

 ( הפעלת שליטה ובקרה מקומית ; מערכת דיווח לגורמים חיצוניים.6)     

 אזעקה מקומית ומרחבית )"מערכת אזרחית מגיבה"(. –קיום מערכת התרעה  (7)

)"ההישג הנדרש". ראה עוד להלן( , כתנאי הכרחי  , במסגרת זמן נתוןלהכיל  ולסיים אירוע  –היכולת להתגבר  (8)

 המוצג למפעל , ביחס לכל אירוע לייחוס.

  

 "מערכת אזרחית מגיבה" :ג(             

   להפחית התוצאות  –חמ"ס עלול לקרות. המטרה היא : למנוע -אירוע לייחוס    –(  ההנחה 1)               

 הנובעות מאירוע חמ"ס על אוכלוסייה נתונה, בסיכון.          

 (  המערכות והאמצעים שניתן יהיה להכין לקראת אירוע , ולהפעיל בעת אירוע )בהכללה(:2)    

 כניסה לחדרים מוגנים/אטומים. . להכוונה והנחיה –.  הפעלת מ.י.    אזעקת חמ"ס*             

 כות גז עם מסנן מתאים.*  שימוש במס          

 *  פינוי מסודר , הרחקת אוכלוסייה מאזורים מסוכנים )ברכב ו/או ברגל(.          

 *  הכנת מקומות פינוי לשהייה ארעית קצרה או ארוכה יותר.          

 *  שת"פ ותאום הפעילות בין הגורמים השונים )רשות מקומית ; מ.י. ; פקע"ר ; מל"ח ;            

 ביטחון פנים ; שירותי החירום השונים(.              

 *  הסברה ותרגול האוכלוסייה.          

  

 

 ניתוח האפקטיביות של המענה הכולל :(   4       

 א( בקרות אירוע לייחוס , ניתן לחשב את האפקטיביות של השיטה והאמצעים המצויים במפעל              

 ע / להפחית הסיכונים לאוכלוסייה )כמפורט  לעיל(.  הדבר יקבל ביטוי  הבאים למנו                 

 בנתוני הערכות הסיכונים הנעשית , בהתייחס לכל אירוע לייחוס )במצבים השונים( , ויקבל                   

 .ERPGביטוי בקביעת טווחים , היקף אוכלוסייה שתימצא בסיכון , ברמות סיכון לפי                  

 

 

   –עדיין חסרים לנו , מספר נתוני ב(  בהנחה שהנתונים ,כאמור לעיל, ידועים ,             

  –מפתח משלימים , חיוניים                  

 הכלה, -*  כמה זמן האירוע יימשך )עד תום נידוף החומר( , במידה ואין כל פעילות מניעה                  

 המפעל , ומהי המשמעות מכך על האוכלוסייה בסיכון  ? ע"י                     

 

 



 *  כמה זמן האירוע יימשך , בהנחה שהמפעל מפעיל את כל יכולתו המתוכננת , עד שהאירוע                   

 יסתיים , ומהי המשמעות מכך על האוכלוסייה בסיכון .                     

 וע למפעל , על בסיס ניתוח  הנתונים , כאמור לעיל , מסגרת  ג(   באיזו מידה , ניתן לקב           

 של זמן נתון , להכלת האירוע ולסיימו ? )"הכושר / ההישג  הנדרש" מהמפעל(.                

 הנדרש" ?-מהן המשמעויות המעשיות , במידה והמפעל איננו מסוגל לעמוד ב"הישג                

 לתגבר / להוסיף אמצעים , במסגרת "השיטה והאמצעים" , כמפורט בסעיף ב'  האם יחויב                 

 לעיל , כך שיוכל לעמוד בתנאי הזמן המוגדר ; ובמקרה ומפעל איננו מסוגל לעמוד בכך ,                  

 יימתלהורות על סגירתו כל עוד מתק -האם מוצדק יהיה לסוגרו / להעתיקו למקום אחר , או                

 שע"ח  )במידה וזו הבעיה העיקרית( ?                 

 ד(  בנתונים ,כפי שהם נראים כיום , חיוני להקים "מערכת אזרחית מגיבה". הדבר מחייב ראייה             

 מערכתית , כלל ארצית.      הבנת והסכמת האוכלוסייה , על מוסדותיה השונים , יהוו כנראה                  

 תנאי הכרחי , ליכולת הביצוע ומימוש מערכת זו.                

 

 

 : בהקשר למערכת אזרחית מגיבה –הערכת הסיכונים (  5     

 הערכת הסיכונים, המבוצעת בשלב זה , חייבת לשרת "המפגש" בין יכולת המענה של -כללי א(           

 המענה )ע"י כוחות החירום השונים( לאוכלוסייה המפעל לאירוע מוגדר, לבין יכולת מתן               

 המצויה בסיכון ממשי.  נתוני הערכת הסיכונים  , המבוטאים בטווחים והיקף האוכלוסייה                 

         -בסיכון , ברזולוציה מתאימה ,  הנם  הכרחיים כדי לבחון נכונה "מפגש" זה. לכן                

 ( , ובגזרה  ERPGלהשלים נתוני אוכלוסייה , המצויה במעגלי הסיכון בטווחים השונים )ב(  יש            

 נתונה.   )יורם עם המשרד(.               

 כאשר המפעל איננו עושה כל פעילות  ג(  יש לחשב משך הזמן שאירוע יימשך , עד לסיומו ,           

 בהתחשב במיגון והאמצעים הנלווים המצויים במפעל ,   אך תגובה )לאחר שהאירוע קרה( ,               

 כולל כדורים וכדו'.   נתון זה יעומת בהמשך עם :               

 כאשר המפעל מגיב ונותן מענה . והזמן נמדד עד גמר  * הזמן הנדרש להתגבר על האירוע ,                

 האירוע ע"י המפעל.                   

 * משמעות זמן המענה של המפעל , על יכולת הטיפול באוכלוסייה , במסגרת "מערכת אזרחית                 

 מגיבה".                      

 ומה צריכה להיות ההחלטה של הוועדה , ביחס לשני חתכי / זמני  הפעולה.                

 ענה ,ולעתים גם כאשר המפעל נותן מענה(מאחר ורוב האירועים )כאשר המפעל איננו נותן מ                

 עלולים להימשך שעות/ימים , החישוב והתייחסות להם , )מתי ייגמר המענה עד סופו( תעשה                  

 שעות. 4 -שעות , וכאלה מעל ל 4עד  –בחתך של                 

 : ERPGד(  שיטה משלימה לערכי            

 תה לא הוצגה לנו שיטה כזו.  למרות חשיבותה במתן נתונים משלימים. * עד ע                

 * במידה ויורם )או כל גורם אחר( , יציג שיטה כזו , היא תבחן ותידון במליאה.                

 המענה , של כוחות החירום השונים , לאחר קרות   –ה(  כדי לאפשר בחינת יכולות התגובה            

 מ'(. מאחר   250אירוע לייחוס בשטח, יש חשיבות בהצגת נתונים בטווחי הביניים )רצוי כל                 

 ויש קושי רב להתייחס לכל האירועים לייחוס הקיימים, יש להכין נתונים לאירוע אחד בכל                  

 בחינה עקרונית.מפעל )הנמל ,דשנים , וחיפה כימיקלים בלבד(, שיהווה כמודל ל                

 כל אירוע כזה יחושב על בסיס :                

 * האירוע החמור יותר , מתוך אירועי הייחוס למפעל ;                

 * החישוב ביחס לנתוני מצב "שכיח" בלבד.                

 נים  הפועלים בשטח ,, לכוחות החירום השו כדוגמא ענייניתפעילות" ,  -ו(  כדי לאפשר "סרגל            

 לאחר קרות אירוע לייחוס בשטח , בטיפולם באוכלוסייה המצויה בסיכון וודאי , יש להכין ,                 

 , במצב "שכיח" : ERPGקריסה , נתוני  -עבור אירוע של מיכל אמוניה בנמל,                 

 , בטווחים השונים.*  יכולת השהייה , בזמן , בחדר סגור                  

 , עם מסכה , בטווחים השונים;            -"-                     -"-*                        

 יכולת המיגון של אדם עם מסכה , במונחי זמן , הצועד בשטח פתוח , בטווחים השונים.                 

 

 

 



 הסביבה(-נת)במשרד להג* קבלת תמונת מצב על יישום המלצות הוועדה 

 
 

 

 הוועדה הציבורית המייעצת לבחינת ההערכות והטיפול בחומרים מסוכנים ברגיעה ובשע"ח

 בראשות הרצל שפיר

 2008...   יולי                                                                                                                     

 

 ..................אל:  ..........

 חברי הוועדה       

 

 דע: * השר להגנת הסביבה

 * מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה

 

 

 הנדון: מפגש הוועדה עם ראשי המשרד להגנת הסביבה

 מצב  על יישום המלצות הוועדה –לקבלת תמונת                                       

 

 

 

 ( , הכוונה לקיים מפגש  2007הוועדה )הוגש באוגוסט  *  לאחר שנה ממועד הגשת דוח הסיכום של

 עם ראשי המשרד להגנת הסביבה כדי לקבל תמונת מצב על יישום המלצות הוועדה.    

 

 .10:00-12:00, בלשכת השר בת"א , בשעות    2008לספטמבר  11 –* המפגש יתקיים ביום ה' 

 במשרד להגנת הסביבה. -נא לאשר הגעה לנעמה צדקיהו    

 

 * כתזכורת לדוח הוועדה , מצורפים , מתוך סיכומי הוועדה :

    I  במפעלים השונים.  -.   ריכוז אמצעי מיגון ואמצעים נלווים 

   II.ריכוז ההמלצות המסכמות  . 

 

 בהתאם להחלטת המשרד להגנת הסביבה.  -* הזמנת נציגי התקשורת למפגש זה ,

 

 

 

 בברכה ,

 

 

 הרצל שפיר     

 הוועדה    יו"ר     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II             .ה מ ל צ ו ת    מ ס כ מ ו ת 
 

 
 (:)עם גורמי ממשל / רשויות מקומיות / גופי חירוםהמלצות חוצות ארגונים .  1

 

 מפרץ חיפה. מיועד להפעלה ושליטה על מענים   – הקמת מרכז שליטה ובקרהא.       

 ת במפעלים השונים , שתוצאותיהם יוצאותלאירועים לייחוס , העלולים לקרו          

 מגבולות המפעל .          

 בנוסף ,תיאום הסיוע הנדרש למפעל שנפגע , ע"י תכנון ותאום הפעולה עם גופי            

 החירום , צוותים מקצועיים ממפעלים אחרים , גורמי ממשל ורשויות מקומיות.           
 

 ת מגיבה" )נספח ו'.  כולל מוסף נתונים מיוחד(."מערכת אזרחי –ראה             

 מפרץ חיפה" ) ראה נספח ז'.  כולל הגדרת הצורך והאפיון –"המרכז לשליטה ובקרה -

 המבצעי של המרכז(.   

 

 התניות ,המיועדים למפעלים השונים,  –סייגים  –הנחיות  –הכנה של  הוראות  ב.       

 ת  לפני / בעת שע"ח , מטעם הגופים הנוגעים בדברוהקובעים את הפעילות הנדרש         

 הכוונה שיוצא מסמך אחד , מסוכם ומתואם  עם) המשרד , פקע"ר , רשויות ייעודיות(.           

 כל הגורמים , לכל מפעל , מראש.        

 

 מזרח.  כביש חיוני ביותר      -סלילת כביש גישה למפעלים הפטרוכימיים , מכיוון דרום .ה

 הן בשגרה והן בשע"ח.      

 

קידום והתנעת תכניות קימות , במפעלים השונים , אשר ייעודם , בין השאר , לתת מיגון , להוסיף אמצעים  .ו

 כדי למנוע אירוע , או לשפר יכולת המענה של המפעל לאירועים לייחוס. מדובר ב:  -נלווים , 

 הטמנת המכלים של גפ"מ בחוות הגז )ליד קריית אתא(; (1

 מערך האחסנה החדש  המתוכנן במפעל דשנים;הקמת  (2

הקמת מיכל האתילן החדש של מפעל כרמל אולפינים )מיגון טוב יותר . שילוב אפשרי של דרישות  (3

 פקע"ר עם הדרישות למיגון של רעידות אדמה(.

 מפעל חיפה כימיקלים : -צינור אמוניה , נמל  (4

 * זירוז הקמת המגוף החמישי ;

 * הנחת כבל התרעה ;

 יגון נוסף על תוואי הצינור במקומות הסמוכים לאוכלוסייה.* מ

התוואי                             (   מיגון החלק הגלוי של הצינור מחיפה כימיקלים למפעל דשנים, סימון 5              

 והנחת תיל התרעה.

 

 המשק   בחינת צרכיה.  רישום/עדכון  המפעלים החיוניים במדינה בתחום החמ"ס.      

 בשע"ח , בחומרים מסוכנים , וקביעת המלאי התפעולי הנדרש לשע"ח.          

 ייזום הקמת צוות בין משרדי להכנת הנושא )התמ"ת , מל"ח , פקע"ר ,            

 התעשיינים , המשרד להגנת הסביבה(.          

 

 

 

 



 הבחינה הכלכלית , לבצעסיוע ,   למפעלים שאין באפשרותם , מ –ו.  ייזום הקמת קרן      

 מיגון והסדרים אחרים. -הדרישות  של פקע"ר והמשרד להגנת הסביבה ל –הנחיות          

 בתי הקירור(. -קרן בהשתתפות הממשלה , התעשיינית וחברות הביטוח  )הדגש         

 

 -ז.  למפעלים אין כיסוי מלא של הרישיונות הנדרשים להפעלתם.  מומלץ 

 ן איזה רישיונות חסרים בכל מפעל נתון;  להנחות ולסייע בהשגתם.    *  לבחו     

 *  ליזום , קביעת שיטה שתאפשר טיפול מהיר ויעיל במתן הדרישות המלאות ,            

 מהמפעלים , לקבלת רישיונות מהגופים הנוגעים ; קביעת הזמן הנדרש למילוי                

 לוודא שאכן המפעל קבל    -בפני הגורמים המאשרים. המטרה הדרישות והצגתם              

 כל הרישיונות הנדרשים , תוך הקלה אדמיניסטרטיבית וקיצור זמנים.                  

 

 הנחיות , שניתנו למפעלים ע"י הגופים   –: קיים קושי לבחון ולאכוף הוראות רקעח.      

 לי העיקרי מצוי בידי המשרד להגנת הסביבה  המוסמכים השונים  , כמו פקע"ר. הכ        

 ע"י רישיון : "היתר הרעלים".          

 הנחיות פקע"ר )בתחום המיגון והסדרים הנוגעים לחמ"ס( , –כי הוראות מומלץ          

 יוכנו ע"ג נספח מיוחד , אשר יצורף להיתר הרעלים , ויחייב את המפעל לנהוג         

 בהתאם.           

 

 סדרי הכניסה העגינה והיציאה מהנמל. בחינת ההסדרים הכוללים  –ט. אניית אמוניה      

 הרשות הייעודית לנמלים ; המשרד   –משהב"ט ; הנמל  –בנושא  )בחינה עם : ח"י          

 להגנת הסביבה(.          

 

 : המלצות בתחום השינוע.  2

     

 – השינוע ברכבתא.       

 לבחון ולסכם עם משרד התחבורה והנהלת הרכבת , הנושאים הבאים:יש           

          

יהיה שזמן השהייה בנמל   ( שינוע הברום על ידי הרכבת יעשה בזמנים המותאמים לזמני הטעינה בנמל , כך  1          

  ולא יחרוג מהזמן המוגבל בתנאי  הקצר ככל האפשר

 עלים של נמל חיפה. היתר הר              

 (  גמישות בהקצאת הזמנים לרכבות הנושאות חמ"ס )ימים , שעות( ,במיוחד  2         

 לקראת ובשע"ח.              

הרחק מאוכלוסייה. מיד עם ( בחינת האפשרות לאיתור מקום להשהיית קרונות ברום , לפני כניסתם לנמל , 3

 ומיד טעינה על אנייה.  כניסה לנמל ,  –קריאה 

 הכוונה למנוע הימצאות  מכליות ברום ,שוהות ליד הנמל או בתוכו.    

 (  הקמת מסוף רכבת בנמל אשדוד.4         

 ייעודי לכל רכבת הנושאת מכולות ברום. קרון שיכלול חומר  -(  הוספת קרון5         

                       דחיפה ,  –הובלה  –צרכי העמסה לטיפול במוקד האירוע ,  ו"פרד" מכני ל              

 כסיוע מידי לצוותי המענה המקצועיים.              

 חמ"ס , בעת השינוע ברכבת  )כהמשך לתרגיל התכנוני –(  תרגול אירועי 6         

 שבוצע ע"י חב' הברום , בהנחיית הוועדה(.              

 מל חיפה , באשר לנגישות הרכבת לאזור שנקבע לבניית המסוף  (  לבחון התכנון בנ7        

 

 



 למנוע   –"כרמל א' ", המיועד לטפל בחומרים מסוכנים. הבעיה  -והרציפים , ב              

 גוררים( , ובזמן שהיית מכליות הברום בנמל. –כפילות בשינוע )רכבת               

 מכליות חמ"ס )עדיפות למכליות הברום(. , לGPSהצמדת חיישן  –(  לתכנן 8        

 

 - השינוע בכבישיםב.       

 : מספר רב של גורמים מעורבים בתחום השינוע בכבישים. הכרח לפקח  הרקע          

 נתיבי תנועה מורשים. –המשאיות  –הנהגים  –ולבקר את החברות           

 וף פעולה עם משרד התחבורה ,  כי יבוצעו "מבצעים" מתואמים , בשית מומלץ          

 על ביצוע   -ישראל , המשרד להגנת הסביבה , רשויות מקומיות ,   -משטרת           

 התקנות השונות , בתחום השינוע בכבישים. –ההוראות           

 

 : האחריות לטיפול באירוע חמ"ס בעת השינוע  )ובמיוחד הברום( , מוטלת על   רקע ג.      

 המשווק. המפעל מקיים כוננות וצוותים מקצועיים , חומרי נטרול   –המפעל המייצר          

 ציוד וכדו' , המוכנים להיקרא לטפל באירוע.  הגעת גורמי המפעל למקום האירוע           

 היא לרוב באיחור,  לעומת גופי החירום השונים. כאן אחריות הטיפול מוטלת           

 גורם פרטי , ואחריות זו כוללת את כל שטח ישראל. זה איננו ההסדר   למעשה על         

 הטוב.         

 שגוף ממלכתי יהיה אחראי למתן מענה לאירועי חמ"ס  בעת שינוע , )תוך    -מומלץ          

 המשך הסתייעות מקצועית מהמפעל , אך איננה תלויה בכך(.  להקים צוות בדיקה           

 תתפות : משרד התמ"ת , מ.י. , כיבוי אש , משרד התחבורה , המשרד להגנת  בהש         

 לבחון האפשרות למימוש ההמלצה.      -הסביבה ,פקע"ר ,          

    

 

 : המפעלים –המחוז  –המלצות הקשורות למשרד .  3

  לעיל ,וכמפורט  II)בהתבסס על הסיכומים שנקבעו למפעלים השונים , כאמור בחלק      

 הדנים  במפעלים השונים(. –במוספים של נספח א'      

     

 א.  לסכם ולקבוע , בין המחוז והמפעל , לוח זמנים להתקנת כל האמצעים הנלווים       

 שתוכננו ע"י המפעל , וכן אלה שהוועדה קבעה כתוספת נדרשת.          

      

 מתקנים , לפי תקני רעידות   – מכלים –ב.  לזרז השלמת סקרי עמידות של מבנים      

 אדמה. ובהמשך לפקח על ביצוע המגונים.          

 

 ג.  לקדם ההכרה במפעלים כ"מפעל מונחה" ע"י מ.י. ; הכנת הנתונים "נקודות       

 התורפה" במפעל , לקראת בחינת הנושא במפעל. )ראה נספח ה'(.          

 

 המשרד להגנת הסביבה, פקע"ר  וגורמים אחרים ,   הוראות   –ד. לוודא קיום הנחיות      

 מבעוד מועד, בכל הקשור לפעילות הנדרשות מהמפעל,  לקראת ובשע"ח.         

 

 ה. סיכום האמצעים והשיטה למימוש "המענה הנדרש"  , כפי שנקבע ע"י הוועדה ,       

 לכל מפעל.         

 

 

    



 נכון ויעיל של המפעלים בפעילות הבאה :ו.  להנחות ולהורות על השיטה לשילוב   

 ה'( –(  הכנת המפעל כנגד פעילות עוינת / טרור ; )נספח 1         

 ו(' –(  "מערכת אזרחית מגיבה" ; )נספח 2         

 ז'(.  –במפרץ חיפה". )נספח  –(  הקמה ותפעול "מרכז שליטה ובקרה 3         

 

 

 לצות :.  תהליך עבודה מומלץ , ליישום ההמ4

 –א.  דיון מנכ"ל המשרד , לסיכום      

 (  דיון על ההמלצות ואישורן.  קביעת אותן המלצות שלא אושרו או ביצועם נדחה1         

 )מחייב רישום לתזכורת(.              

 (  קביעת עדיפויות וקדימויות לביצוע.2         

 תוספת תקציב.(  ציון אותן המלצות , שלביצוען תידרש 3         

 ארגונים".-"חוצי   -(  קביעת האחראים ושיטת העבודה בהקשר להמלצות 4         

 המחוז , להתנעת סיכומי הוועדה : –ב.  דיון המשרד     

 לעיל. 3(  קביעת לוח זמנים לביצוע האמור בסעיף 1         

 פעלים.המ –המחוז  –(  קביעת שיטת המעקב אחר הביצוע , המשרד 2         

 (  לבחון יישום "מערכת אזרחית מגיבה"  במחוזות השונים של המשרד.3         

 

 

 

*  *  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 תמונת מצב –* מתכונת לעריכת סיכום הועדה לשלב א' 
 

 

 

 הוועדה הציבורית המייעצת לבחינת ההערכות והטיפול בחומרים מסוכנים ברגיעה ובשע"ח

 

 009-07סימוכין: 

 2007ינואר   9                                                                                                                     

 אל: ..........................................

 

 תמונת מצב –מתכונת לעריכת סיכום הועדה לשלב א' : הנדון 

 

 

 להציג את המתכונת לעריכת סיכום הועדה של שלב א': תמונת מצב , תוך הכוונה   . מטרת מסמך זה1

 לאותם סעיפים שעל ועדות המשנה להכין חומר והתייחסות , לצורך דיון וסיכום המליאה.    

 

 ,  בת"א. 10:00, שעה  07ינואר  15 –. מסמך זה יוסבר וידון בישיבת המליאה ביום ב' 2

 (.008-07כון לוח הזמנים לעבודת הועדה )מסמך: עד –ראה גם מסמך     

 

 : טיוטא להערות – המתכונת

 

 תמונת מצב –סיכום שלב א'                                      

 

I  . כללי 
 .  תפקידי הוועדה לשלב א'.1     

 .  רשימת המתקנים שנבדקו.2      

 תרחיש / האירוע לייחוס(; .  שיטת עבודת הועדה )ועדות משנה והמליאה ;3      

 )יוכן ע"י מזכירת הועדה(.+ נספח : רשימת חברי הועדה והאנשים הנוספים שפעלו.            

 )יוכן ע"י היו"ר(                   

 

II  . המפעלים  –התייחסות למתקנים 
 (לכל מפעל / מתקן)להלן הפירוט שיוכן ביחס      

    

 על / המתקן :.  נתונים  כלליים על המפ4 

 א. מיקום  )והתייחסות לאוכלוסייה / תעשייה קרובה(;         

 ב.  הבעלים ;         

 לשוק המקומי / לחו"ל   )היקפים ,כמויות וכדו'( ; –ג.  מוצרי המפעל / המתקן          

 ד.  מלאי חירום נדרש ,בראייה משקית כוללת  )בערכים כמותיים / לשבוע( ;          

 ה.  חומרי הגלם בשימוש המתקן / המפעל  )מקומי / מחו"ל( ;         

 המתקן  )צנרת ; מכליות ; אחר (;  -ו .  שיטת השינוע של החומרים/מוצרים  אל/מ         

 חומרי הגלם , המוצרים ; -ז.   שיטת האחסנה           

 ח.  סה"כ כ"א המופעל במתקן / מפעל ;         

 המשרד / המחוז() יוכן ע"י      

 

 .  החומרים המסוכנים :5

 א.  תיאור כללי של החומרים המסוכנים , הפעלתם ואחסונם במתקן.         

 –ב.  הערכת הסיכונים במתקן העיקרי          

 * מהות הסיכונים )ביחס לאוכלוסייה קרובה; מפעלים קרובים ; המתקן עצמו( ;              

 

 



 יש   –אם יש הסכמה בוועדה  -ה והנתונים לא מסוכמים ,  או יש הערכות שונות , )במיד                 

 יש לציין זאת(.-להציגה. במידה והנושא טרם סוכם ומתחייבת בדיקה נוספת ,                 

 * האמצעים / המערכות / שיטת ההפעלה , המצויים במתקן , להקטנת הסיכונים.              

 הוראות הניתנות לקראת / תחילת שע"ח , ביחס להורדת מלאים / קיבולות / באחסון , בצנרת ג.  ה         

 המשמעויות לכך בהקטנת הסיכונים.  -ובתפעול המתקן ,או הפסקת העבודה ,              

 ד.  הערכת הסיכונים במערכות נלוות :         

 ת , מכליות . נתונים והערכה.צנר  -המתקן(  -* באמצעי השינוע )אל/מ              

 * אמצעי אחסון / הפעלה , במערכת הייצור , האחסנה.              

 ה.  נושאים שטרם נבדקו או הושלמו , והמיועדים להיבחן בשלב ב' של העבודה.         

 חמ"ס( –)יוכן ע"י ועדת המשנה      

 

 הכללי : –.  המיגון 6

 ון הקיים.  הישגי  המיגון הקיים.א.  תיאור כללי של המיג         

 ב.  משמעויות המיגון הקיים , מבחינת הקטנת הסיכונים.         

 ג.  האם אפשרי מיגון טוב יותר ?         

 מהו מיגון זה -              

 מה תהיה התרומה בהקטנת הסיכונים -              

 ספי / לו"ז לביצוע(.  תועלת ; )כלכלי / כ-משמעויות עלות -              

 )יוכן ע"י ועדת המשנה למיגון(    

 

 כנגד רעידות אדמה וצ'ונאמי : –.  המיגון 7

 א.  תיאור הסיכונים למתקן / מפעל , במקרה של רעידות אדמה וצ'ונאמי.         

 ב.  המיגון הקיים כיום כמענה לרעידות אדמה.         

 ותר )בהתייחס לתקנים קיימים / עתידיים( ,מה תהיה תרומת מיגון זה  ג.  האם אפשרי מיגון טוב י         

 להקטנת הסיכונים מרעידות אדמה.  מה עושים כיום ומה תוכנן לעתיד.             

 תועלת כנ"ל.-משמעויות של עלות            

 

 .  סיכום הערכת הסיכונים :8

 חייב השלמה / רע.טוב / סביר / מ –א.  המצב כיום , בהכללה          

 ב.  האם המיגון הקיים והאמצעים / המערכות השונות מספקות את המטרה להקטנת הסיכונים.         

 –ג.  המלצות מעשיות לביצוע בפועל          

 * באשר להקטנת הסיכונים )לסביבה , למתקן , למפעלים קרובים(.             

 * באשר למיגון.             

 * באשר לשיטת העבודה / האחסון / השינוע.             

 )יוכן מהתייחסות ועדות המשנה והמליאה(     

 

 .  המלצות משלימות :9

 *  מערכת תקשורת בין המפעלים במפרץ;   -כמו      

 *  כביש גישה ;               

 *  אמצעים נוספים הנדרשים ;               

 ות / אינטגרטיביים ;*  צוותי התערב               

 כגוף מונחה ע"י מ.י.  ;  -*  המתקן / המפעל                

 )יוכן מהחומר של ועדות המשנה והמליאה(        

 

 פירוט הנושאים המיועדים להשלמה / בדיקה / בחינה בשלב ב' של הועדה .10

 כדו'(.)תוך התייחסות לכל הנושא ,מה יש להשלים ,עם מי , הצפי בעבודה ו     

 )ריכוז מכל וועדות המשנה והמליאה ,של נושאים הרשומים לטיפול המשך של הועדה(.

 

 

 

 

 



III   .התייחסות כוללת 
 .  הצגת תמונת מצב מסכמת על כלל המתקנים, והשפעתם על כל המפרץ , כולל מפעלים אחרים ,  11       

 אוכלוסייה רחוקה / קרובה / עובדי המתקנים.              

 אזורית.  הקיימת אפשרות  להשפעת "דומינו".   –.   נקודות להדגשה בראייה מערכתית 12      

 .   נקודות לטיפול , המותנות בגורמי  ממשל / אחרים.13      

 .   שיטת המעקב , הפיקוח  והבקרה על המלצות הוועדה .14      

 יאה ()יבוסס על האמור בהתייחסויות לעיל ; בדיון המסכם במל     

 

  הערות :
 

 (.008-07ראה לו"ז מעודכן למועדי הישיבות והביקורים של ועדות המשנה והמליאה )מסמך:  .א

יש להכין בוועדות המשנה את המענים הנדרשים , כמפורט   -לקראת הישיבות הדנות בהתייחסות מסכמת למתקנים השונים ,  .ב

 במתכונת לעיל.  במליאה יקוים ע"כ דיון וסיכום.

 

*  *  *  * 

 

 

 

 

 

 הכוונה לעבודת הוועדה *   
 (III-09-07-ב01)

 להערות[]טיוטא 

 

 ועדת ההיגוי לביצוע עבודת מטה לקבלת האחריות לטיפול בעורף 

 במצבי החירום השונים , בראשות הרצל שפיר

 

 

 מסמך הכוונה לעבודת הוועדה :    'נספח ב

 

 המטרה

 מטרת מסמך ההכוונה :

 הקשורים לעבודת הוועדה , כדי ליצור מכנה משותף ראשוני ,    . להציג נתונים והגדרות ,1

 )חברי הוועדה וגורמי חוץ(.  בין העוסקים בעבודת המטה    

 . להנחות על שלבים ושיטת עבודת הוועדה.2

 

 הגדרות מוצא

 –.  הראייה המערכתית 3

 לולים  בהם "אירועים לייחוס" עמצבים א. "תרחיש הייחוס" לעורף , כולל אותם      

 לקרות :          

 בשעת חירום  )מלחמה ; "מצב מיוחד בעורף"(. (1

 כתוצאה מאסונות טבע  )רעידות אדמה ; שיטפונות ; מגפות(. (2
 כתוצאה מפעילות עוינת / טרור , בשגרה ובשע"ח כאחד. (3
 סכנות  הנובעים משחרור / פליטה של חומרים מסוכנים –כתוצאה מאסונות  (4

 

 



 "מצבי חירום" . -ול ושינוע( , בשגרה ובשע"ח כאחד. המצבים כנ"ל , יוגדרו כ) היפגעות ; תקלות תפע

 

 ב.  "אירוע לייחוס" : אירוע הקורה במסגרת מצבי החירום השונים , הגורם לפגיעה          

 בנפש / רכוש / תשתית , ו/או מהווה סיכון מוחשי לאוכלוסייה נתונה.          

 

 לייחוס ,הקורים במרוכז והניתנים   -יחוס" : מבטא מספר אירועיםג.  "ריכוז אירועים לי     

 בהם ריכוז     -אזור / מרחב ; עוצמה / היקף ; זמנים ,  -לכימות וקביעה באשר ל         

 האירועים לייחוס מוגדרים ונבחנים.          

 סון המוני"  אירועים שיוגדרו כ"א -יש להניח שעלולים לקרות אירועים או ריכוז         

 בגלל היקף נפגעים רב.         

 

 ד.  "מערך העורף" :     

 (  תחום האחריות של מערך העורף כולל את כלל שטחה של מדינת ישראל  1           

 )פרט לשטח המוחזק ע"י צה"ל , במסגרת החטמ"רים , ליד גבולות המדינה(.                

 יבת בחינה[] הגדרה זו מחי                

           

 -(  הארגונים / הגופים הפועלים במסגרת מערך העורף 2          

 א( פקע"ר )פיקוד העורף(                

 ב( מל"ח )משק לשע"ח(                

 ג( משטרת ישראל והמשרד לביטחון הפנים                

 ת / התחנות של כיבוי אש במדינה(אש  )כלל היחידו –ד( מערך כיבוי                 

 ה( מד"א                

 ו( רשויות ייעודיות )המופעלות ע"י משרדי ממשלה , במסגרת מל"ח(                

 ז( רשויות מקומיות / אזוריות  .                

 

 

 .  תפעול "מערך העורף" :4

 

 יס הגדרות קיימות  כל הגופים הפועלים במסגרת מערך העורף , פועלים על בס .א

 וסמכויות , כפי שנקבעו לפי חוק ו/או החלטות   -אחריות  –המפרטות תפקידים           

 מוסמכות של גורמים מורשים.          

 

 ב.  כל הגופים הפועלים במערך העורף משתפים פעולה , מתואמים ופועלים בהתאם       

 לים גם בהתאם לתו"ל האינטגרטיבי להפעלתלנהלים קיימים . גופי החירום פוע          

 האוטומטית; המענה הראשוני ; המענה     –התגובה המידית ; )איתור מקום האירועגופי החירום           

 המשלים ; השיקום הראשוני ; השיקום המשלים(.            

             

 לתת מענה מתוכנן ויעיל   ג.   בהכללה ניתן לומר כי מערך העורף בפעילותו , צריך     

 לייחוס , במצבי החירום השונים. –לאירוע/ים           
 

  –"מענה לאירוע/ים לייחוס"  .ד

 * הפעילות המתוכננת / המבוצעת , ע"י הגופים במערך העורף )בודדים ; צוותים ;  

 

 

 



 יחידות / מסגרות ; אמצעים וכדו'( , כדי לסכל אירוע לייחוס ו/או כדי להפחית     

 מרמת ההיפגעות הפיזית האפשרית של אוכלוסייה , רכוש  ותשתיות .   

 * הפעילות המתוכננת / המבוצעת ע"י הגופים כנ"ל , לאחר קרות אירוע לייחוס ,  

 כדי להציל חיים , שמירה / השמשה של רכוש ותשתיות ; פינוי אוכלוסייה     

   ואמצעים.    

 

 , בהמשך עבודת הוועדה , במידה וכך יומלץ    שינויים מהאמור לעיל, עשויים לחול .ה

 על ידה ויאושר ע"י הגורמים המוסמכים.   

 

 

 שלבי העבודה

 .  כללי :5

 א.  בעקרון , שלבי העבודה עוסקים בתפקידים שהוטלו על הוועדה.     

 ב.  עבודת הוועדה תתואם עם העבודה הנעשית כיום , בתחום ההחזרה לכשרות , )ככל       

 ]מחייב השלמת  שניתן לבצע בזמן קצר( , של גופים שונים במערך. מבוצע ע"י ...            

  נתונים וניסוח[.          

 הצגת תמונת מצב על מערך העורף כיום:   שלב א'.  6

 א. ריכוז נתונים על תפעול כל אחד מהגופים במערך העורף ב"מלחמת לבנון השנייה".     

 –המלצות , ביחס לכל גוף , כפי שסוכמו ע"י  –מסקנות  –ות ב. ריכוז משמעוי     

 * הגוף עצמו ;         

 * תחקירים ודו"חות של גורמים מוסמכים )צה"ל/פקע"ר ; פיקוד צפון ; מבקר           

 רשויות שונות(. –המדינה ; גורמים אחרים             

 לעדכן נושאים שונים –להשלים  –קן מה נעשה מאז המלחמה , לת  -ג.  בחינה ולימוד      

 הקשורים להכנות ולתפעול של הגופים השונים במערך העורף.           

 כפי שבאו לביטוי    -ריכוז נקודות תורפה , כשלים , פערים ,  -ג.  לאחר בחינה ,     

 בתפעול כל גוף , במערך העורף.          

 ויכולתו למלא תפקידיו במצבי החירום השונים. מצב העורף כיום   -ד.  בחינה מסכמת      

 וכן  :  *  סיכום הגדרות "מצבי חירום";          

 ביחס לגופים האחרים   –*  תחומי אחריות וסמכויות מערכת הביטחון                    

 הפועלים במסגרת מערך העורף.                       

 ת של הצורך בתיקוני חקיקה / החלטות ממשלה. *  בחינה ראשוני                   

 

 .הכנת תכנית לאומית לתקון המצב הקיים בעורף:   שלב ב'.  7

 א.  ביצוע הערכת מצב על בסיס סיכום תמונת המצב של שלב א' .     

 ב.  בחינת האפשרויות לתקון המצב הקיים )מענה לנקודות התורפה / הכשלים /          

 –הקיימים(  הפערים          

 *  המשמעויות המעשיות )ארגוניות , תפעוליות , אמצעים ותקציבים( , ביחס לכל            

 גוף נתון ולמערך העורף בהכללה. כולל הסיוע שיידרש לרשויות המקומיות.              

 *  בחינת קדימויות ועדיפויות ביצוע , של כלל מערך העורף.          

 סמכויות של גופים שונים ;   –משך( בחינת הצורך בשינויי אחריות *  )ה          

 משמעויות תיקוני חקיקה / החלטות ממשלה  , וגורמים מוסמכים אחרים.              

 ג.  ריכוז דרישות משרד הביטחון לביצוע התכנית הלאומית לתקון המצב הקיים וקיום      

 למצבי החירום השונים , בשע"ח ובשגרה. יכולת מערך העורף לתת מענים           

 



 הקמת "רשות חירום לאומית" )רח"ל(:   שלב ג'.  8

 רח"ל . משמעויות "פיקוד ושליטה" על מערך העורף. -א.  בחינת חלופות עקרוניות ל     

 סמכויות. –אחריות  –ב.  הגדרת תפקיד      

 חירום.   –י ג.   בחינה וקביעת שיטת התפעול , בשגרה ובעת מצב     

 ד.  בחינת מבנה ארגוני הנותן מענה לדרישות מבצעיות וטכניות ולשיטת התפעול.     

 טכנית להקמת רח"ל. –אפיון מבצעי ותבנית ארגונית      -ה.  הכנת מסמך מסכם      

 : המגמה שהטיפול בנושאי שלב ג' יחל כבר במקביל עם העבודה על   הערה)     

 כנ"ל(. נושאי שלב ב'      

 

 :  יישום / ביצוע התכנית הלאומית לתקון המצב הקיים והקמת רח"ל שלב ד'.  9

 השגת היכולת של שרהב"ט ,)עם ביצוע     - .  המטרה העיקרית של השלבא     

 העל לטיפול במערך   -התכנית הלאומית לתקון המצב הקיים( , לשאת באחריות          

 השונים. העורף במצבי החירום          

 עריכת סדנא / ימי עיון , לסגל הניהולי/פיקודי של כלל הגופים במערך העורף .ב

פעולה , תאום , סיוע הדדי , ויכולת תפעולית , של כל גוף במערך ,  –להשגת מכנה משותף של יידע , שתוף 

 הפועל עצמאית ובמסגרת הכוללת.

 –הכוונה , ליווי , מעקב ובקרה אחר   .ג

 לאומית לתקון המצב הקיים בעורף.*  ביצוע התכנית ה

 *  הקמת רח"ל.

 "חוק העורף".    -ד.  הכנת מתווה בסיסי  ל     

 

 ביצוע : -. השלבים במסגרת זמני10
 זמן מצטבר      הקצאת הזמן           השלב      

 חד'  3חד'               3 א' :                    

 חד' 7      חד'      4ב'+ ג' :                

 חד'. 14חד'            7ד' :                     
 )משכו של שלב ד' יותנה באישור התכנית הלאומית , בהקצאת האמצעים והתקציב לביצועו.         

 התחומים   –ניתן להניח כי משך השלב יהיה ארוך יותר. אך המגמה תהיה לסיים את הנושאים        

            מסגרת  הזמן הנתון(.הדחופים ,  ב       

 

 .  שגרת העבודה : 11

 .09:30א.  מפגשי הוועדה התקיימו כל יום ב' בשבוע , החל מהשעה :        

 חלק מהמפגשים עשויים להימשך גם לשעות אחה"צ.             

 –המפגשים יכללו              

 כו בת"א , במשרד סגן שרהב"ט ,  נתונים.  ייער –* דיונים / הצגת נושאים             

 (. 15בקריה )קומה                

 העורף ובשטח .  -* ביקורים בגופי מערך            

    -לו"ז ופירוט נושאי המפגשים והביקורים של הוועדה , יקבעו  "בתכנית             

 המפגשים"  של הוועדה , לכל שלב תוכן תכנית נפרדת.             

 

  –יטת העבודה בוועדה ש .ב

 (  נציגי הגופים השונים בוועדה יהיו אחראים :1

 * לייצג דעת הגוף ;

 

 



 חומר מוגדר , ביחס לגוף הנתון. –מיידע  –* להכין ולהציג נתונים 

 * להכין ולתאם ביקורי הוועדה בגוף הנתון.

 סיכומי   –* לעדכן את מנהל/מפקד הגוף הנתון , בכל הנעשה בוועדה, ובעיקר 

 הוועדה בנושאים השונים שנבחנו וסוכמו על ידה.   

 * להכין חומר ספציפי , )באופן עצמאי או במסגרת של צוות עבודה( , בתחום  

 מומחיותו של הנציג , לפי קביעת היו"ר.   

 

אנשי מקצוע , אשר יהיו חברי הוועדה , או כאלה אשר ילוו עבודת הוועדה )לפי דרישה( ,  –מומחים  (2

 השתלב בדברים הבאים :עשויים ל

 *  הכנת חומר/הצגה  על  תחום/נושא ספציפי , עבור הוועדה.

 *  השתלבות עם חברי וועדה אחרים , או עם גוף נתון במערך העורף    

 להכנת חומר / ביקור בנושא מסוים.     

 

 הוועדה ,יסייע בידי היו"ר לבצע את תכנית המפגשים של הוועדה; –מרכז  (3

 משנה ;-ל חברי הוועדה ; תאום עבודת וועדותהטלת משימות ע

 לפי הצורך והנחיות היו"ר.    -תאום מקצועי וארגוני של עבודת הוועדה ,   -בהכללה 

                      

 (  לאחר כל מפגש של הוועדה , יוצא סיכום בכתב.4               

 

 ה מראש למזכירת הוועדה. (  אי הופעה למפגש הוועדה , מחייב הודע5               

 

 

 

 

 בברכה ,

 

 הרצל שפיר       

 יו"ר הוועדה       

 

 

 
 

*  *  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "מערכת אזרחית מגיבה"*  
 

 

 המשרד להגנת הסביבה

הוועדה הציבורית המייעצת לבחינת ההערכות והטיפול בחומרים מסוכנים ברגיעה ובשע"ח ,  בראשות  

 הרצל שפיר
 516-07סימוכין: 

 2007מאי  16

 אל: .................................. 

 )לוח תפוצה(            

 

 

 "מערכת אזרחית מגיבה" –הנדון: סיכום דיון 

 

 כללי

 

 , בלשכת מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה. 07מאי  14 –.  דיון בנדון נערך ביום ב' 1

 .07-ב350מצע לדיון , הופץ לקראת הדיון , ראה מסמך :      

 

 . השתתפו בדיון :2

 –א. מטעם משרד הגנת הסביבה     

 שי אביטל  –* מנכ"ל המשרד         

 הרצל שפיר –* יו"ר הוועדה         

 יוסי בן חמו –* ממחוז חיפה         

 דואר יצחק  -* ..........           

 מיכל ..............  -* ..........           

 –לביטחון הפנים והמשטרה ב. מטעם המשרד     

        .................* 

        ................* 

        ...............* 

  –ג.  מטעם מפקדת פיקוד העורף     

 * ........ הדס......        

  –ד.  מטעם מל"ח     

         .....................* 

 –ה.  מטעם הרשויות המקומיות     

         ......* 

         .....* 

         .....* 

         .......* 

 –אש -ו.  מטעם מערך כיבוי     

 *  סנדרה..........;         

 

 .  בפתיחת הדיון :3

  –יו"ר הוועדה הציג מצגת אשר פירטה      

 רקע ותמונת מצב על שיטת עבודת הוועדה והמפעלים שנבחנו ע"י הוועדה: .א

 הברום(; כרמל אוליפינים ; –ימיקלים ; דשנים כימיקלים ; נמל חיפה )בהקשר לחמ"ס חיפה כ      

 חוות הגז )ליד קריית אתא( ; בתי הקירור מילוטל )כמייצג בית קירור(.

 

 



 ב.  ארבע מצבים של תרחישי ייחוס , בהם נבחנים האירועים לייחוס בכל מפעל : שגרה ;        

 לות עוינת / טרור.שע"ח/מלחמה ; רעידת אדמה ; פעי

 מבחינת האוכלוסייה , צריך לבחון , בכל מצב , אירוע לייחוס שהשפעתו הנה החמורה ביותר , ללא הבחנה מהו הגורם המחולל.

 ג.  החמ"ס הנבחן : אמוניה , אתילן , ברום , כלור , גפ"מ. הימצאות החמ"ס במכלים השונים ,        

 בצנרת . –בשינוע           

 .  המענים להפחתת הסיכונים או מניעתם וכן הטיפול באירוע לאחר שכבר נוצר, נכללים למעשה  ד      

 בשלושה תחומים/מצבים :          

 ( האמצעים הקיימים במפעל , מבעוד מועד , המיועדים למנוע או להפחית הסיכונים מאירועי 1          

 חמ"ס.              

 ה , שניתן להכין ולהפעיל במפעל  )ובסיוע מבחוץ, במידה וקיים(, כאשר  ( האמצעים והשיט2          

 האירוע קרה. במטרה להכיל האירוע בזמן מוגדר.              

 ( השיטה והאמצעים שניתן להכין מבעוד מועד ולהפעילם לטיפול באוכלוסייה בסיכון , כאשר  3          

 ת אזרחית מגיבה"(.אירוע חמ"ס קרה. )= "מערכ              

 נתונים כללים הממחישים הסיכונים לאוכלוסייה , במצבים השונים. .ה

 –משמעות "מערכת אזרחית מגיבה"  .ו

 חמ"ס , עלול לקרות , בכל המצבים , ויש להתכונן לקראת   –( הנחת עבודה : אירוע לייחוס 1

 אירועים אלה.    

 רה , לקראת אירוע אפשרי , וכיצד  ( המערכות והאמצעים , בהכללה , שניתן להכין , בשג2

        יופעלו , בעת המענה לאירוע.    

 א' מצורף(.-ומשמעויות "הראייה המערכתית" )ראה נספח   ,( האפקטיביות של המענה הכולל3

 

 סיכום הדיון
סוכמו , ע"י  יו"ר הוועדה ,  במהלך הדיון העלו המשתתפים, שאלות  והציגו הערות וכן התייחסות עניינית לנושא הדיון. בתום הדיון

 הדברים הבאים )הכוללים גם מענה להתייחסות המשתתפים( :

 

 -.  כללי 4 

 למנוע כל סכנה     -א.  המטרה של האוכלוסייה , כפי שהוגדרה נכונה, ע"י נציגי הציבור , הנה       

 פעלים השונים . לא  לאוכלוסייה , כתוצאה מהטיפול בחמ"ס )בשגרה ובשע"ח כאחד( , במ           

 להגביל ההתפתחות המתוכננת , של הרשויות המקומיות , במתארים השונים .           

 ובמידה והדבר בלתי אפשרי , במיקום הקיים של המפעל , נכון להרחיקו.           

 בזמן וניתן  ב.  אין ספק שהמצב הטוב ביותר , מבחינת כל הגורמים , שהסיכונים הקיימים , יאותרו       

 יהיה להתגבר עליהם במסגרת "גדרות המפעל".  השאלה האם מצב כזה אפשרי תמיד וללא תנאי.           

 ג.  אין ספק , קיים העימות בין רצון האוכלוסייה למנוע הסיכונים , לבין המציאות הקיימת בתעשיות      

 שקיעו , ואף להתפתח ולהתרחב(.המטפלות בחמ"ס  )הרוצות אף הן , להישאר במקום בו ה      

 עובדתית , מפעלים ומתקנים רבים , העוסקים בחמ"ס , במקומות רבים בעולם , המחזיקים        

 ומטפלים עם היקפים גדולים יותר של חמ"ס , מצויים בתוך ערים / נמלים , בקרבה מידית       

 בדומה למיגון וההסדרים הקיימים   לאוכלוסייה , )כאשר מפעלים ומתקנים אלה אינם מוגנים      

 שונים  בתכלית. –במפעלים בישראל(.   יחד עם זאת , התנאים והמצבים בישראל       

 רק בתום עבודת הוועדה בשלב ב' , בו נבחנים האירועים לייחוס , בארבעת המצבים השונים , .ד

 משמעויות מכך.להעריך , המענה האפשרי של המפעלים לאירועים אלה ומהן ה –נוכל לדעת 

 

 .  הוועדה בוחנת מספר אפשרויות למניעה או הקטנת הסיכונים , בראייה רחבה יותר , כולל :5

 א.  הקטנת כמויות החמ"ס בתפעול השוטף ; במכלים השונים בשגרה ובשע"ח.     

   ב.  מציאת חלופות תעשייתיות , לשימוש בחומרים אחרים , או בכמויות מוקטנות של החומרים     

 הקיימים.  מציאת טכנולוגיות אשר יאפשרו שימוש בחומרים אחרים , שפעילותם הרעלית פחותה            

 יותר, או לא קיימת  )מבוצע בסיוע התאחדות התעשיינים(.          

 התקציבית.  בעיקר בכל הקשור   –ג.  לכל האפשרויות שצוינו לעיל, משמעויות מהבחינה הכללית 

 ינוי טכנולוגי , והחלפת קווי ייצור / מערכות עיקריות. ספק באם כל המפעלים ,שנכון שיעשו  לש         

 זאת , יהיו מסוגלים לבצע , מבלי סיוע מבחוץ.         

 

  



 השינוע של החמ"ס בכבישים    -.  פרט לחמ"ס המצוי במפעלים השונים , קיימת בעיה ארצית קשה ,6

 היבטיו השונים , בבחינה ע"י הוועדה. קשה להניח , כי בנתוני המדינה ,ובקווי הרכבת. הנושא , ב     

 ניתן יהיה לתת מענה שלם , לכלל הסיכונים הנובעים מהשינוע ברחבי המדינה.     

 

 .  במהלך הדיון הועלו נקודות חשובות , שיש לציין :7

 ו אולי , לכל האוכלוסייה ?(.א.  האם נכון לחלק לאוכלוסייה , המצויה בסיכון , מסכות גז ? )א     

 ומהן ההשלכות מכך על כלכלת האזור. )אין ספק שתידרש החלטת ממשלה(.          

 כיצד ניתן לבצע ההסברה , ההכנות והתרגול של האוכלוסייה ? .ב

האחרים  האם הנהלים הקיימים , אשר צריכים לכסות ימי שגרה ושע"ח ,  מוסדרים להפעלה נכונה של כוחות החירום והגופים .ג

 הנוגעים לנושא.

 האפשרות והצורך להשתמש במרכזי הפינוי , כפי שתוכננו ע"י פס"ח , בשע"ח ובשגרה כאחד. .ד

 כל הנקודות לעיל , יקבלו התייחסות בהמשך העבודה של הוועדה עם כלל הגורמים הנוגעים לנושא.     

 

 מקובל הצורך בראייה מערכתית  .  א.  בעיקרון , יש הסכמה  לטפל בנושא "מערכת אזרחית מגיבה". 8

 כוללת , תוך שילוב כל הגורמים הקשורים לנושא.          

 ב.  הבעיה המרכזית , שתעמוד ביכולת להפעיל "מערכת אזרחית מגיבה" יעילה , תותנה ב"זמן       

 ומרחב" של שני גורמים עיקריים :          

 עד תום , במסגרת זמן מוגדר.יכולת המענה של מפעל , לאתר ולהכיל האירוע ,  •

 יכולת המענה של "המערכת האזרחית המגיבה" לפעול לפי "סרגל פעילות" המחושב לפי •

 הנושאים המחייבים טיפול , של הגורמים הפועלים בשטח , עם אוכלוסייה בסיכון , במסגרת זמן נתון.

 פים אשר יסייעו לבחון היכולות  ב' של עבודת הוועדה, ניתן יהיה לקבל נתונים נוס-ג.  עם תום שלב     

 למתן המענים הנדרשים ,הן ע"י המפעלים והן ע"י מסגרת "מערכת אזרחית מגיבה".          

 

 שדה :  –.  .  ביטחון 9

 א.  החיזבאללה וארגוני הטרור בכלל , עושים שימוש רב במיידע הגלוי  הנשאב מהמערכות השונות          

 דע נגיש , רב חשיבות , יומיום , כמעט בכל תחומי חיינו בישראל.המספקות מיי            

 גז ,  -עצם תזכור  עובדת העבודה על "מערכת אזרחית מגיבה" , האפשרות לחלוקת מסכות            

      -הטיפול במפעלים העוסקים בחמ"ס ,ההכנות והטיפול שיידרשו להכנת הנושא , עם האוכלוסייה             

    -כל אלה , לפחות בשלב זה , במידה ויצאו החוצה , למערכות התקשורת ואזרחים בכלל ,             

 מסכנים את המדינה..            

 ב.  כל הגורמים הנוגעים , מתבקשים להתייחס לנושא ברמת סיווג גבוהה. הנושא איננו         

 ם אחר , מחוץ לגופים הנוגעים. גם בתוך הגופיםמיועד , בשלב זה, לידיעת הציבור או לכל גור           

 עצמם , מן הנכון , לא להרחיב הדיווח  והיקף האנשים העוסקים בכך.            

 

 דיון נוסף , עם הגורמים הנוגעים.-ב' , יקוים מפגש-.  במהלך עבודת הוועדה בשלב10

 זימון יתואם ויופץ בנפרד.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (07-ב516מך  : )מס נספח ב'

 

 

 פירוט עקרוני   -"מערכת אזרחית מגיבה"                                
 )שקפים שהוצגו בדיון(

 
 

 
 

 

 

 

 

 

7

"מערכת אזרחית מגיבה"

 להפחית –למנוע : המטרה היא .  עלול לקרותס"חמ-    אירוע לייחוס–ההנחה .  א
.המצויה בסיכון,  על אוכלוסייה נתונהס"חמהתוצאות הנובעות מאירוע 

ולהפעיל בעת אירוע , המערכות והאמצעים שניתן יהיה להכין לקראת אירוע .  ב
(:בהכללה)

. הנחיות ברדיו מקומי.  להכוונה והנחיה–. י.הפעלת מ.     ס"חמאזעקת      *  

.אטומים/         כניסה לחדרים מוגנים

.שימוש במסכות גז עם מסנן מתאים*       

(.או ברגל/ברכב ו)הרחקת אוכלוסייה מאזורים מסוכנים , פינוי מסודר      *  

.הכנת מקומות פינוי לשהייה ארעית קצרה או ארוכה יותר     *  

 ;  ר"פקע; . י.מ; רשות מקומית )פ ותאום הפעילות בין הגורמים השונים "שת     *  

(.שירותי החירום השונים; המשרד להגנת הסביבה ; ביטחון פנים ; ח "        מל

.הסברה ותרגול האוכלוסייה     *  
(. הנושא מצוי כבר בבחינה מעשית)במפרץ חיפה  , קיום מרכז שליטה ובקרה       *  

9

"הראיה המערכתית"משמעויות  

.ומשמעויותיהם באשר לטווחי סיכון  לאוכלוסייה( ס"חמ)הגדרת האירועים לייחוס (   1 

(.חפיפה עם רשויות מקומיות),סימון האזורים . בחינה וקביעת אזורים המועדים לסיכון(  2 

–שיטות ואמצעים להכנת האוכלוסייה (  3 

;הסברה        *  

;( עם מסנן מתאים)חלוקת מסכות גז        *  

.תרגול        *  

  -  שיטות ואמצעים לפעילות כוחות החירום השונים -המענה  (  4 

(.אותות אזעקה מיוחדים;  יישובים – מרכז אזורי –מפעל)מערכת האזעקה        *  

.עם קרות האירוע, הסברה והכוונת התנהגות האוכלוסייה ,כריזה        *  

:פינוי האוכלוסייה        *  

(יומיים-  לכמה שעות או יום-באפשרויות ) תכנון מראש של מקומות פינוי -            

(.ברכב/ אפשרות של פינוי ברגל . )ומאיזה מקורות ,  האמצעים הנדרשים לפינוי -            

.הביצוע והשליטה בו, הגוף שיקבל ההחלטות        *  

(.וכל המכלול הקשור לכך)ההערכות והשיטה לטיפול ופינוי נפגעים  (  5 



 

 שקפים( 10) "מערכת אזרחית מגיבה"  -מצגת * 
 

 

 

1

המשרד להגנת הסביבה

הוועדה הציבורית המייעצת לבחינת ההערכות והטיפול בחומרים מסוכנים  

בראשות  הרצל שפיר,  ח "ברגיעה ובשע

"מערכת אזרחית מגיבה"

עיקרי דברים ורקע לדיון:  מצגת 

2007מאי  14

 

 

 לחץ פעמיים על השקף הראשון לעיל. -להפעלת המצגת 

*  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1BshqMHvKt8tabY-fnFgvOGKI80Eu-OJh/view?usp=sharing
פרק%20%2012%20-%20העורף%20בחזית%20-מ.docx


 הוצג באוניברסיטה חיפה -מצגת : עיקרי סיכום עבודת הוועדה * 
 שקפים 18 -נושא התמודדות עם מצבי חרום( - MA) עבור סטודנטים    

 

 

 

1

ח"הוועדה הציבורית המייעצת לבחינת וההערכות לטיפול בחומרים מסוכנים ברגיעה ובשע

בראשות הרצל שפיר

עיקרי סיכום עבודת הוועדה       

–סטודנטים תואר שני :   מוצג בפני    

"התמודדות עם מצבי חירום"                     

אוניברסיטה חיפה                     

הרצל שפיר: י "ע

(11יוני  10)         

 
 

 

 

 

 להפעלת המצגת לחץ פעמיים על השקף הראשון לעיל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1a_VcRZQDixMHNHiEMcBhXTCRAJ2YraQk/view?usp=sharing


 שקפים( 11) מצגת : הכנת מפעלי כנגד פעילות עוינת / טרור * 

 

 

 

 

1

המשרד להגנת הסביבה

הוועדה הציבורית המייעצת לבחינת ההערכות והטיפול בחומרים מסוכנים  

בראשות  הרצל שפיר,  ח "ברגיעה ובשע

טרור/ הכנת מפעלים כנגד פעילות עוינת 

עיקרי דברים ורקע לדיון השני:  מצגת 

2007יוני  20

 
 

 

 להפעלת המצגת לחץ פעמיים על השקף הראשון לעיל  
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https://drive.google.com/file/d/1d-iVeUihoI-4U_71yzBTqnWC9S480yVf/view?usp=sharing


 

 )טיוטה(רים מסוכנים" * משרד הגנת הסביבה : "מנחה לאומי לחומ
 
 

 7טיוטה 
 מנחה לאומי לחומרים מסוכנים

 
 
 

בנושא "טרור על" המטילה  6.8.2003מיום  5הצעה זו הנה בהמשך לעבודת מטה שנערכה בהתאם להחלטת הממשלה ב/ .1
 . השר לאיכות הסביבה יבצעמנחה מקצועי לאומי לנושא החומרים המסוכנים בישראלעל השר לאיכות הסביבה לשמש "

ההיבטים הביטחוניים והבטיחותיים של מערך יום, בשיתוף עם כלל הגופים הרלוונטיים, לריכוז כל  60, בתוך עבודת מטה
כנדרש. עם סיומה תוצג עבודת המטה לראש המטה  החומרים המסוכנים שיוקם, לרבות שינויי חקיקה ואיגום משאבים

 ללוחמה בטרור."
 
 
 :המטר-הנחיה לאומית לחומרים מסוכנים  .2

שליטה מרכזית של מדינת ישראל במערך החומרים המסוכנים במדינה למניעת זיהום הסביבה, הקטנת  .2.1
 ה בשגרה ובחירום )מלחמה, מצב מיוחד, טרור, אסונות טבע(.יהסיכון והגנה על האוכלוסי

 :משימה–הנחיה לאומית לחומרים מסוכנים  .3

רועי חומרים מסוכנים ולהשגת טיפול יל מנת למנוע אניהול מרכזי של נושא החומרים המסוכנים בשגרה ובחירום ע .3.1
 רוע ולאחריו.ימיטבי בעת קרות הא

 :עקרונות מנחים .4

 קביעת מדיניות ושליטה מרכזית. .4.1

 מדרג ניהול ואחריות, הנחיה וקבלת החלטות מוגדר וקשיח. .4.2

 לחרום(. שמירת מדרג הניהול והאחריות בשגרה ובחירום )אין "העברת מקל" בחלוקת האחריות בין השגרה .4.3

 מבנה ותהליכי קבלת  החלטות פשוטים. .4.4

 לפרט(: -)יועמ"ש  חוקים ישימים .5

 חוק החומרים המסוכנים .5.1
 פקודת  המשטרה .5.2

 חוק רישוי עסקים .5.3

 חוק הג"א .5.4

 חוק שרותי הובלה .5.5

 חוק הסדרת הביטחון .5.6

 השלמת ושינויי חקיקה עפ"י הנדרש. .5.7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 :שיטה .6

 ה.ניהול מרכזי לקביעת המדיניות ע"י המשרד להגנת  הסביב .6.1

 תאום ותכלול כל גורמי השלטון העוסקים בחומרים מסוכנים ע"י המשרד להגנת הסביבה. .6.2

 אחריות המפעלים לניהול האירוע בגבולות המפעל ובצירי התנועה )מעגל פנימי( .6.3

 רועי חומרים מסוכנים בשגרה ובחירום ע"י משטרת ישראל )מעגל חיצוני(.יניהול א .6.4

 

 חוס:יתרחישי הי .7

 לצורך תכנון פעילות המניעה והטיפול -חומרים מסוכניםפגיעה ישירה במתקן  .7.1
 המיגון של פקע"ר. ןלצורך קביעת  קריטריו -יחוס של פקע"ריפגיעה עפ"י תרחיש ה .7.2

 

 אחריות: .8

רועי חומרים מסוכנים, הכלתם והטיפול בהם, יהסמכות המקצועית העליונה לקביעת המדיניות למניעת א .8.1
משרדית  -ןמעקב  ובקרה בשגרה ובחירום תנוהל ע"י וועדה ביניהול מימוש המדיניות, הנחיה, תאום, 

 בראשות המשרד להגנת הסביבה הכולל את:

 

 המשרד לביטחון פנים
 משרד התחבורה

 משרד התמ"ת
 משרד הפנים

 משרד הבריאות
 משרד התשתיות הלאומיות

 משרד רוה"מ
 מרכז השלטון המקומי

 משטרת ישראל
 כבאות והצלה
 מגן דוד אדום

 רףפיקוד העו
 מועצה לביטחון לאומי

 שב"כ
 משק לשעת חירום

 

עדת והועדה תהווה סמכות מקצועית עליונה בשגרה ובחירום לכל נושאי החומרים המסוכנים ותשמש אף כו .8.2
 ערר להחלטותיה.

 המשרד להגנת הסביבה.  -בהתאם למדיניות אחריות הנחיה מקצועית ובקרה לנושאי החומרים המסוכנים, .8.3

 משטרת ישראל -ה ואבטחה באירוע בהתאם למדיניותאחריות פיקוד, שליט .8.4

 משרד התחבורה-אחריות הנחיה ובקרה לשינוע חומרים מסוכנים בהתאם למדיניות .8.5

פיקוד  -רועי טרור בהתאם למדיניותירועי מלחמה ואיאחריות הנחיה ובקרה למיגון מתקני חומרים מסוכנים כנגד א .8.6
 העורף

 פקע"ר, בתאום עם משטרת ישראל –ובמעבר משיגרה לחירום יה בשגרה, בחירום יאחריות הדרכת אוכלוס .8.7

 פקע"ר -ה בשגרה ובחירוםיאחריות הנחיה למיגון אוכלוסי .8.8

 

 משטרת ישראל. -רועי טרוריאחריות הנחיה ובקרה לאבטחת מתקני חומרים מסוכנים כנגד א .8.9
 כבאות והצלה. -אחריות הנחיה ובקרה לאבטחת מתקני חומרים מסוכנים כנגד שריפות 

 
 



   חריות לכתיבת ועדכון התורה לטיפול באירוע חומרים מסוכנים, בשיתוף המשרד להגנת  א .8.10
 משטרת ישראל –הסביבה, פקע"ר, וגורמים נוספים כפי שיידרש              

  משרד התמ"ת,  -הנחיה מקצועית ומעקב אחר יבוא ויצוא חומרים מסוכנים בהתאם למדיניות .8.11
 ה.המשרד להגנת הסביב            

 -הנחיה מקצועית ובקרה על כניסת ויציאת אניות נושאות חומרים מסוכנים בהתאם למדיניות .8.12
 משרד התמ"ת, משרד התחבורה.            

 משרד התשתיות הלאומיות והמשרד להגנת  –הנחיה מקצועית ובקרה לטיפול במתקני גז ודלק  .8.13
 הסביבה.           

 

 :תאום האחריות .9

 רדית יתבצע באמצעות הועדה בראשות המשרד להגנת הסביבה.מש-ןתאום המדיניות הבי .9.1
ח חוק החומרים המסוכנים, ע"י דרישת אישורים ותאום מפעלים ומחזיקי חמ"ס יתבצע באמצעות היתרי הרעלים מכ .9.2

 לעמידה בדרישות ממשטרת ישראל, פיקוד העורף, כבאות והצלה, מנהל הגז והדלק??.

 

 מניעה: .10

 עקרונות הבאים:הסדרת המניעה תתבצע בהתאם ל .10.1
רוע בתחומו ללא תלות ימפעל/ יצרן/ מחזיק/ ומשתמש בחומרים מסוכנים יערך ויהיה אחראי למניעת הא .10.1.1

רוע לא יחרוג זה מגבולות המפעל / ירוע )תאונה, מלחמה, טרור, אסון טבע(. יערך כי בקרות האיבמחולל הא
 המתקן ויהיה אחראי לטיפול בהכלתו וסיומו.

יקי / מיצרי/ משתמשי חומ"ס חדשים יוקמו במרחקי בטחון מאזורים מושכי קהל מפעלים/ אתרים מחז .10.1.2
 יה כפי שיקבע המשרד להגנת  הסביבה.יואזורי אוכלוס

ה בקרבת אתרים המחזקים/משתמשים/מייצרים ילא יתוכננו ולא יבנו אזורים מושכי קהל ואזורי אוכלוסי .10.1.3
 שרד להגנת הסביבה.חומרים מסוכנים קיימים. מרחקי הביטחון יקבעו ע"י המ

תינתן למשרד להגנת הסביבה אפשרות הקפאת כל הליך תכנוני בגורמי התכנון והבניה בנושאי הקמת מפעלים  .10.1.4
 חדשים, שינוי בפעילות מפעלים קיימים והקמת אזורי מגורים או אזורים מושכי קהל. 

עי חומרים מסוכנים אף בעת רוירועים ולטיפול באייצרני ויבואני חומרים מסוכנים יהיו אחראים למניעת א .10.1.5
שינועם. תחול אחריות יצרן / מתקן / משגר החומרים המסוכנים על הרכב המוביל וכן יחויב להחזיק צוותי 

 כוננות ותגובה מהירה לאורך כל צירי התנועה בהם משונע החומר.

 ינוהל מעקב מרכזי אחר כל רכב נושא חמ"ס.  .10.1.6

ובחירום, כולל הפחתת מלאים בשעת חירום, בהובלת המשרד יקבעו מלאי חומרים מסוכנים להחזקה בשגרה  .10.1.7
 להגנת הסביבה ובשיתוף משרדי התמ"ת, תשת"ל,  ומל"ח.

למפעלים קיימים, תוכן תוכנית הדרגתית, ארוכת טווח, להחלפת החומרים שעלולים לסכן את הסביבה  .10.1.8
פגוע בסביבה נמוך. )לדוגמא: בחומרים בעלי סיכון נמוך . מפעלים חדשים ידרשו להשתמש בחומרים שסיכונם ל

 החלפת אמוניה בפריאון כנוזל קירור(.
 
 
 
 
 
 

 רועי חומרים מסוכנים:יעקרונות ניהול מצבי חירום וא .11

 

    בעת מלחמה, מצב מיוחד, אסון המוני תנוהל השליטה המרכזית בחומרים המסוכנים באמצעות  .11.1
  לעיל( ובראשות המשרד  8המדיניות )סעיף חמ"ל המשרד להגנת הסביבה, על בסיס צוות קובע             
 להגנת הסביבה.            

 הועדה תנחה מקצועית את גורמי הפיקוד והשליטה באמצעות נציגי הגופים בחמ"ל. .11.2

 החמ"ל יטפל בנושאים הבאים: .11.3

 בניית תמונת מצב כוללת בנושא החומרים המסוכנים. .11.3.1

 הנחית מחוזות המשרד להגנת הסביבה. .11.3.2
 
 
 
 



 ל מחוזות משטרת ישראל.הנחיה מקצועית ש .11.3.3

 הפחתת מלאים בתאום עם מל"ח, תמ"ת ותשת"ל. .11.3.4

  קביעת צירי תנועה כולל צירים חלופיים להובלת חומרים מסוכנים. צירים אלו  .11.3.5

 יקבעו מראש תוך תאום עם מערכת הביטחון, המשטרה ומשרד התחבורה. .11.3.6

 בקרה ומעקב אחר ניהול מערכת אזרחית מגיבה בפיקוד משטרת ישראל. .11.3.7

 טה בתעבורת חומרים מסוכנים ושינועם, כולל הקצאת שטחי המתנה ושטחי אחסון זמניים.שלי .11.3.8

קבלת החלטות על השבתת מפעל / מתקן חומרים מסוכנים תעשה עם גיבוי כלכלי לצורך קבלת החלטה  .11.3.9
 מקצועית.

זה בכל מחוז יוקם חמ"ל מחוזי אחוד בפיקוד משטרת ישראל ובהשתתפות כלל הגורמים הנדרשים. חמ"ל  .11.3.10
 יונחה מקצועית ע"י חמ"ל קובע המדיניות. 

 

 

* * * 
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 מנחה לאומי לחומרים מסוכנים – 7הערות / הארות לטיוטה מס.

 

 .7להן הערות / הארות , בהתאם לסעיפים כפי שמופיעים בטיוטה מס.

ברור שדעתי , במקרה זה ,שונה מדעת המשרד להגנת הסביבה , מקווה שגם באם דעתי לא תתקבל , לפחות תחייב 

 אתכם לבחון הערות / הארות.

 

 . :2.1 -ו  1לסעיף . 1
 א.  המטרה צריכה לדעתי להיות :     

  -ארצית, וזאת  –" טיפול מרוכז במערך החומרים המסוכנים במדינה , ע"י הכוונה והנחיה מרכזית           

 למניעת זיהום הסביבה ; •

ה , שע"ח / למניעה , הקטנת הסיכון והגנה על אוכלוסייה העשויה להיות סיכון כתוצאה מאירועי חמ"ס, במצבים : שגר •

 מצב מיוחד , פעילות עוינת / טרור ואסונות טבע. –מלחמה 

 ב.  בהנחה שמדובר במענה נדרש לארבעת המצבים כנ"ל , לא ברור מדוע ההצעה צריכה להימסר        

 טרור( ? –לרמ"ט הלוחמה בטרור ? )האחראי רק למצב אחד            

 

 "המשימה":  :3לסעיף . 2
 מבטא המטרה.  )שילוב של המושג "משימה" מבלי להוסיף נושא / תוכן   – 2סעיף  סעיף מיותר.      

 מהותי. איננו נדרש.(.     

 

 האמור להן , מבטא למעשה את גישתי השונה מהמוצע. נכון לדעתי  עקרונות מנחים.   : 4לסעיף .  3

  -שהדברים יוגדרו כלהלן      

 במערך החומרים המסוכנים במדינה. קביעת מדיניות , הכוונה והנחיה , לטיפול.4.1

 הטיפול במערך החומרים המסוכנים ייעשה ע"י הגופים השונים , הקשורים לתחום זה ,.4.2

 וסמכויותיהם לפי חוק , ובהתאם להכוונה וההנחיה   –אחריותם  –בהתאם להגדרת תפקידם        

 של מסמך זה.       

 בימי שגרה ובשע"ח כאחד. הטיפול במערך החומרים המסוכנים יהיה זהה ואחיד 4.3

 



 נוהל עבודת המטה , בכל הדרגים , יהיה פשוט ,ישיר ותכליתי. 4.4

 

 :  חוקים ישימים.5לסעיף .  4
 אומנם הוטל על יועמ"ש לפרט , אך לא ברור מה הקשר עם פקודת המשטרה וחוק הג"א ?      

 

 השיטה : 6לסעיף .  5
 שלטון העוסקים בחומרים המסוכנים , ע"י המשרד  "תאום ותכלול כל גורמי ה  -. 6.2א.  לסעיף     

 להגנת  הסביבה" :          

 לא מדובר "בגורמי שלטון" אלא בגופים הפועלים בתחום הטיפול בחומרים מסוכנים. •

 של מה ? האם בהכוונה מקצועית ?     –לא ברור "תאום ותכלול"  •

 אחריות המפעלים גם בשינוע )מעגל פנימי( : -.6.3לסעיף  .ב

 דעתי בנושא ידועה. אחריות המפעל , נכון שתכלול קיום צוותים מקצועיים , חומרים ואמצעים   *

 לטיפול באירוע חמ"ס בעת שינוע ,  אך האחריות לארגון הפעילות חייבת להיות על גורם        

 ממלכתי )כמו : מערך כיבוי האש(.   

 "מעגל פנימי" )בנשימה אחת   -" כ* אי אפשר להגדיר "צירי תנועה בכבישים ובמסילות רכבת

 עם "גבולות המפעל" !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 בטיפול הוועדה –החומרים המסוכנים *  
 

 

הוועדה הציבורית המייעצת לבחינת ההערכות והטיפול בחומרים מסוכנים ברגיעה ובשע"ח ,  בראשות  

 הרצל שפיר

 -  נספח ח
 

 

 

 בטיפול הוועדה –החומרים המסוכנים 

 

 
 כולל :             

 

 

 

 אמוניה  )ניתן בנפרד(    – 1מוסף  •

 

 אתילן    – 2מוסף  •

 

 ברום    – 3מוסף  •

 

 גפ"מ   )ניתן בנפרד(    – 4מוסף  •

 

 כלור    – 5מוסף  •

 

 

 

 
 



 הוועדה הציבורית המייעצת לבחינת ההערכות והטיפול בחומרים מסוכנים ברגיעה ובשע"ח , 

 ל שפירבראשות  הרצ

   נספח ח'

 אתילן:   2מוסף 
 

 תכונות כימיות ופיזיקליות.  1

 28.1משקל מולקולרי:   
 ג'/סמ"ק 0.6משקל סגולי:  
 -C0169טמפ' התכה:  

 -C0136טמפ' רתיחה:  
 0.98צפיפות אדים:  

 C 010 -מ"מ כספית ב 36200לחץ אדים:  
 NTP-גז ב
 מתוק,  –ריח 
 חסר צבע –צבע 

 36%-2.7%תחום התפוצצות:  
 נתוני רעילות

 החומר אינו רעיל אלא דליק ונפיץ
 4 –דליקות  NFPA-לפי ה 1רעילות 

 2.1 –קבוצה ראשית עפ"י סיווג האו"מ 
 חשיפה לאתילן עלולה לגרום לסחרחורות, כאבי ראש עד לאיבוד הכרה.

 

 .   שיטת אחסון2
 ל הקישוןבארץ שני מכלים, האחד במפעל כרמל אולפינים והשני בנמ - מכלים 
 מ"צ -104.5-ב  -בקירור 

 טון.  2,000טון ובנמל הקישון  בכמות של  2,500 -אחסון עיקרי במפעל כרמל אולפינים בכמות של כ
 

 .   השימוש בתעשייה3

 לייצור מעכבי בעירה. -משמש לייצור פוליאתילן ופוליפרופילן.  וכן , בכמויות קטנות 
 ומפעלי ים המלח לייצור מעכבי בעירה(.כרמל אולפינים ) –המפעל העוסק בחומר 

האתילן מיוצר בישראל בבתי זיקוק חיפה ומשם מועבר למפעל כרמל אולפינים בצינור. הכמות המיובאת מהווה השלמה 
 למפעל. 

 טון/שנה. 240,000טון/שנה, בעתיד  200,000ייצור:  היום 
 . 10,000-15,000טון/שנה, בעתיד  1600ייבוא:  היום 
 תמשים עיקריים:  המפעלים העוסקים בחומר , כרמל אולפינים לייצור פוליאתילן.צרכנים/מש

 מלאי לשעת חרום:  החומר אינו חומר חיוני.  ניתן לשמור מלאי של פוליאתילן שאינו מהווה חומר מסוכן. 
 

 .   שינוע 4

 קרקעי.-ע"י צינור תת –שינוע החומר מהמכל בנמל הקישון למפעל 
 פעמים בשבוע. 2-3טון,  20ע"י מכליות של  –ים המלח  העברת החומר למפעלי

 
 

 אין חלופות לחומר .     -חלופות .    5

 הוועדה הציבורית המייעצת לבחינת ההערכות והטיפול בחומרים מסוכנים ברגיעה ובשע"ח ,

 בראשות  הרצל שפיר  

 

 

 

 



   נספח ח
      

 ברום  :  3מוסף 

 
 :תכונות כימיות ופיזיקליות.  1

 

 159.82ל מולקולרי: משק

 גר'/סמ"ק 3.119משקל סגולי: 

 -Co7.3טמפ' התכה:  

  Co 58.85טמפ' רתיחה:  

 Co 20ב  5.51צפיפות אדים: 

 Co 20מ"מ כספית ב  183לחץ אדים: 

 NTPנוזל ב 

 ריח חריף

 צבע: אדום חום

 מחמצן חזק

 

 :נתוני רעילות

50 LD  :מ"ג/ק"ג 14.7נשימה 

ERPG 1  0.1 חל"מ 

ERPG 2 0.5 חל"מ 

ERPG 3 5 חל"מ 

 

 הברום בעל רעילות גבוהה מאד, הרעלה נגרמת כתוצאה מאיכול המערכות הפנימיות.

 בריכוזים נמוכים מגרה את העיניים ואת מערכות הנשימה.

 

 :השימוש בתעשייה.  2

 

גרם לליטר.)התמלחות  12 - 10 -המלח לאחר הפקת האשלג. ריכוז הברום מהמלחים-יצור הברום: הייצור מהמלחים המרוכזים של ים

 המרוכזת ביותר בעולם ומכאן היתרון של שימוש במלחים של ים המלח(.

תהליך הייצור נעשה בשיטה החמה: מזרימים קיטור וכלור למגדל וכן מלחים העשירים ביוני ברומיד. במגדל מתרחשת תגובת חמצון חיזור 

יום ברומיד יוצאת לאחריו כמגנזיום כלוריד, ואילו הברום יוצא בנפרד.  שבמהלכה נוצר הברום. המלחים  שנכנסו לתהליך כשעיקרה מגנז

 הכלור מגיע ממפעל המגנזיום בסדום וכן מיוצר בנפרד במפעל הברום בסדום.

 

 הברום משמש לתרכובות ברום, רובן משמשות לייצוא, כמו גם הברום עצמו. 

 תרכובות הברום משמשות לתחומים רבים לדוגמא:

 ברומיד לחיטוי קרקע )שימוש מוגבל בגלל אמנת מונטריאול(מתיל  –חקלאות  .א

 מעכבי בעירה .ב

 נוזל להגברת שאיבת נפט בבארות .ג

 חומרים לטיפול במים .ד

 

 המפעלים המחזיקים ברום בארץ:.  3

 
 מפעל הברום בסדום    

 תרכובות ברום, רמת חובב    

 כימדע, קיבוץ ניר יצחק    

 טבע, רמת חובב   

 

 



 :שינוע הברום

משונע באיזוטנקים המועמסים על רכבת או על משאיות ומועברות לייצוא דרך נמל אשדוד ודרך נמל חיפה.  הבעיה הבטיחותית ברום 

 העיקרית , הייצוא דרך נמל חיפה.

 ליטר. 8,000ליטר ,  6,250ליטר,    5,300סוגי איזוטנקים לייצוא , בנפחים שונים  3

 ליטר. 10,500בנפח בנוסף יש איזוטנק אחד להעברת ברום בארץ 

 רגל,   20 -מידות כל האיזוטנקים שוות. רק גודל המכל שבמסגרת משתנה. המידות תקניות והן : אורך 

 רגל. 8 -רגל, גובה  8 -רוחב                                                                                                 

 .  ASME CODE , ISO-668 ,ISO-1496    תקני בניית האיזוטנקים :

 )יש הקפדה רבה על הטיפול , האחזקה והביקורת של האיזוטנקים(. 

 

 
 

 : נתוני שינוע

 : במכולותשנים האחרונות  5-להלן נתוני השינוע דרך נמלי הים השונים ב

  

 2006 2005 2004 2003 2002 

      

 1,766 1,283 1,223 1,490 702 אשדוד

 1,156 1,989 2,392 2,134 1,517 חיפה

 0 1 95 0 0 אילת

 2,922 3,273 3,710 3,624 2,219 סה"כ

 

 מלאי , חלופות , תחליפים :.  4 
 אין קביעה על רמת מלאי תפעולי הנדרש לשע"ח.  

 הברום מהווה משאב. ותורם לכלכלת ישראל. הברום מיועד בעיקר לייצוא. 

 )פרט לתרכובות ברום שונות, אותן ניתן לייצר גם בשע"ח בסדום(.  אינו חיוני לשימושים כלשהם בארץ 

 אין. –לתעשיות השונות  –לחומר  תחליפים אפשריים

 חלופות טכניות : לא ידוע

 הכרחי.  –) יצוא/יבוא/ ייצור, קיום מלאים במקומות אחרים(: מקום הייצור , סדום  חלופות אפשריות

 נמל חיפה.  -ת או עקבה ובכך למנוע או להקטין את סיכוני השינוע והאחסון אל/ב  ניתן לייצא את הברום גם דרך נמל איל
 



 הוועדה הציבורית המייעצת לבחינת ההערכות והטיפול בחומרים מסוכנים ברגיעה ובשע"ח , 

 בראשות  הרצל שפיר

 

  נספח ח'
 

 כלור: 5מוסף 
 
 
 
 

 ןפיזיקליות, מדדי חשיפה, שיטות אחסו . סימני היכר, תכונות1
 

גז רעיל בנשימה, לא מתלקח אך עלול לגרום לדליקה במגע עם חומרים אחרים. מחמצן חזק, קורוזיבי, מגע עם הגז 
 הנוזלי גורם לכוויות קור.  רעיל מאוד לסביבה המימית.

 
 

 סימני היכר
  2Clנוסחה כימית: 

 ( Chlorineשם: כלור )
  1017מס' או"ם: 

 )משני( 8)ראשי(,  2.3סיווג סיכון: 
 ירוק-צבע: צהוב

 ריח: חריף ואופייני
 

 תכונות פיזיקליות
 70משקל מולקולרי: 

 גר'/סמ"ק 1.42משקל סגולי: 
   –C034.6נקודת רתיחה )בלחץ אטמוספרי(: 

  –C0101נקודת התכה: 
  C020( בטמפ' 1.0)אוויר  2.5צפיפות אדים: 

 C020מ"מ כספית בטמפ'  5168לחץ אדים: 
אטמ' וטמפ' הסביבה, או בלחץ  7.4פרי וטמפ' הסביבה;  נוזל )'גז מונזל'( בלחץ של מצב צבירה: גז בלחץ אטמוס

   –C034.6אטמוספרי ובטמפ' של 
 מ"ל 100גר'/ 0.7מסיסות במים: 

 
 מדדי חשיפה
TLV-TWA :1.45 מ"ג/מ"ק 

LD50  :)מ"ג/ק"ג 8)נשימה 
IDLH :72.5 מ"ג/מ"ק 

ERPG1 :3 ( 1מ"ג/מ"ק ppm) 
ERPG2 :9 ( 3מ"ג/מ"ק ppm ) 
ERPG3 :58 ( 20מ"ג/מ"ק ppm ) 

 )מגרה את העיניים, דרכי הנשימה והעור(, R36,37,38)רעיל בשאיפה(,  R23משפטי סיכון: 
R50  :רעיל מאוד לסביבה המימית(;  משפטי בטיחות(S1/2,S9,S45,S61. 

 
 
 
 



 שיטות אחסון
 אחסון במקום יבש, קריר ומאוורר. אין לאחסן בקרבת אמוניה, מימן זרחן.

 
 . שימוש במשק ובתעשייה2

 . כללי. 2.1

 השימושים העיקריים של הכלור הם:

הכלרה וחיטוי מי שתייה, בריכות שחייה, טיפול בשפכים עירוניים, תעשייתיים  –  נוזלישימושי כלור גז  •

 וחקלאיים, מאגרי מים ועד'. בנוסף, הכלור מהווה חומר גלם בתעשיות שונות. 

ל וחיטוי במי שתייה, בריכות שחייה, טיפול בשפכים, חיטוי כלים בתעשיית המזון, טיפו – שימושי היפוכלוריט •

טיפול חיטוי בתהליכים בחקלאות ותוצרת חקלאית, חומר גלם מרכזי בתעשיית הדטרגנטים ומוצרי הניקיון, חומר 

 טיפול חיוני בשימושים שונים כגון במגדלי קירור ועוד. 

וע מוצקים בטיפול בשפכים, הורדת עומס אורגני, הרחקת זרחן, הורדת קואגולנט לשיק  – שימושי כלורידים •

 סולפידים ועוד.  

 

בשליטת חברת כי"ל   2מתקני אלקטרוליזה:  3-הכלור מיוצר בארץ ב. הגורמים העיקריים העוסקים בכלור בישראל.  2.2

אגן )מפעל מכתשים מפעלים -שיםברום בסדום, ומפעל מגנזיום ים המלח(, ואחד נוסף בשליטת חברת מכת-)מפעל כלור

חובב(. מיתקן אלקטרוליזה נוסף באזור הצפון )במפעל תעשיות אלקטרוכימיות בעכו( ,  נסגר בשנת -כימיים ברמת

2004  . 

גורם מרכזי נוסף במשק הכלור בארץ, שאיננו מייצר כלור, אלא עוסק בשימוש, מילוי וחלוקה הוא חברת דשנים וחומרים 

 אתא. -תכימיים, ליד קריי

 

כיום, מתקיימת חלוקה, הלכה למעשה, בין אזור הצפון ואזור הדרום ,בין הגורמים העוסקים בניפוק הכלור, כאשר הניפוק 

 באזור הדרום מתבצע ע"י חברת מכתשים, והניפוק באזור הצפון ע"י חברת דשנים. 

 בהם מבוצעת ההספקה  ללקוחות.  ם,הכלור נפרק מהמכליות והאיזוטנקים, בהן הוא מובל, וממולא לחביות ולגלילי

 

 . נתוני ייצור. 2.3

 

כל הכלור שבשימוש בארץ, מקורו בתוצרת מקומית )למעט חלק זעום ביותר המיובא(. ישנם שלושה מתקני אלקטרוליזה 

מי, פעילים כיום בארץ , בהם מיוצר הכלור, הנשלטים ע"י שתי חברות: כי"ל ומכתשים. כל הכלור המיוצר הוא לשוק המקו

 ואין יצוא של כלור ישראלי לחו"ל. 

 טון לשנה. 3,200-כ –כלור גז מונזל  •

-טון לשנה להתפלת מי 5,700-כ – טון במונחי כלור(. כלורידים 6,120-טון לשנה )כ 45,000-כ – היפוכלוריט •

   טון לטיפול בשפכים. 10,000-ים )קיימים ועתידיים(, וכ

 

 



ושי ייצור של חומרים קה אבסולוטית, מאחר ולעיתים הכמות מוכתבת ע"י בהשליטה על כמויות הכלור המיוצרות אינ

 נלווים מתהליך האלקטרוליזה, כגון סודה קאוסטית. 

-קוש וצריכת של חומרייבתקופה בה היה פעיל מפעל תעשיות אלקטרוכימיות, הכמויות אף היו מווסתות בהתאם לב

 .  HCL-ו EDCהמשך חשובים, דוגמת 

זי. מאחסנים באתרי מקורות, בבריכות שחיה, בעשרות מפעלים מענפים שונים. הכמויות  הגדולות אין שום מכל מרכ
 .אתר דשנים –חובב. בצפון -סדום ומכתשים רמת-מגנזיום, ברום -ביותר בדרום 

 

 

 .. צרכנים עיקריים2.4

 

חובב ומפעל דשנים -ברמתהצרכנים הראשוניים של הכלור המיוצר במתקני האלקטרוליזה הם , כאמור, מפעל מכתשים 

אתא. הצרכנים המשניים, המקבלים את הכלור באמצעות מערכת החלוקה והניפוק של שני המפעלים הנ"ל -ליד קריית

, הצורכת כלור לצרכי חיטוי מים, ולאחר מכן בריכות השחייה, מתקני טיפול בשפכים, "מקורות"הם,  בעיקר חברת 

 תעשיות בענפים שונים וכיוב'. 

 

 

 נוע. שי3

 אין שינוע בצנרת של כלור בארץ. הכלור גם אינו משונע ברכבת, אלא     

 באמצעות מכליות כביש, במכליות צובר, איזוטנקים, חביות וגלילים.      

 מוקד החלוקה , שם מיוצר הכלור, אל אלפי טון משונעים באופן קבוע מהדרום   

  במפעל דשנים.  -באזור הצפון    

 שת בשעת חירום. רמת מלאי הנדר4

 

העימות -בניגוד לחומרים אחרים כגון אמוניה, במקרה של כלור ,לא נדרשת כמות  תפעולית בשעת חירום. באזור קו

 בצפון אין מיתקן אלקטרוליזה המייצר כלור, אך ישנו מיתקן חלוקת הכלור של חברת דשנים.

 אטמ'.  7של  טון ובלחץ 21ככלל , הכלור מגיע למפעל דשנים במכלית בקיבולת של 

 של הכלור בהינתן הוראה ו/או התרעה לקראת או בשע"ח.  מידיתלחברת דשנים יכולת להוצאה 

 בראיה המשקית, ועפ"י הקריטריונים של מל"ח.   -בשלב זה לא ניתן להעריך , כמותית , את צרכי הכלור בשע"ח 

 . תחליפים אפשריים לכלור 5

 

לצרכי חיטוי )מים, בריכות שחיה, וכיוב'( למוצרי חיטוי פחות מסוכנים  נוזליגז ברוב המקרים ניתן לעבור משימוש בכלור 

 בסיס כלור(, כגון נתרן היפוכלוריט, כלור ציאנורי, כלור דיאוקסיד ועוד. -)אף כי כמעט כולם על

 ת.אך  לא ניתן לקבוע , באופן גורף, על תחליפים אפשריים לכלור בתעשיות השונות.  אלא לפי בחינה פרטני

 

 

  



 חלופות אפשריות -. מיקום 6

 
 העימות, וגם לא מחסנים מרכזיים. -בניגוד לחומרים אחרים כגון אמוניה, אין מתקני ייצור כלור באזור קו

במפעל דשנים ,בה  מתבצעת חלוקת הכלור , ישנם אמצעים לטיפול ונטרול החומר, צוותי חירום מקצועיים ואמצעים 

ראת שע"ח  או בהינתן הוראה מפורשת של פקע"ר ניתן להוציא באופן מידי את מכלית בהינתן התרעה לק -נוספים. וכן 

הכלור מהמפעל ולהעבירה לאזור הדרום.  יחד עם זאת , הוועדה בוחנת תוספת אמצעים נלווים ואף מיגון אפשרי למקום 

 שהיית המכלית במפעל.

 

*  *  * 
 
 

 * מרכז בקרה ושליטה
 

 המשרד להגנת הסביבה
ציבורית המייעצת לבחינת ההערכות והטיפול בחומרים מסוכנים ברגיעה ובשע"ח ,  בראשות  הוועדה ה

 הרצל שפיר

 

 מרכז בקרה ושליטה
 עבור מפעלים המטפלים בחומרים מסוכנים

 במפרץ חיפה

 2007יולי 
 

 תוכן עניינים

 
 הצורך המבצעי –.   הרקע 1

 

 3הישגים נדרשים.  –.   מרכז בקרה ושליטה 2

 

 בים בהם יחולו אירועים לייחוס .   המצ3

 

 .  מאפייני וצרכי הפעלה4 

 

 מכלול מרכיבי  המרכז .5

 



 
 הצורך המבצעי –הרקע .  1

 

 בקרבת     -.   הפיתוח והתיעוש של מפעלי ייצור , אחסנה , אמצעי וקווי שינוע , 1.1 

 ות מקומיות  אזורים מאוכלסים מחד , אל מול תכניות פיתוח והרחבה של רשוי          

 מאידך, יוצרים , באזורים מסוימים , בעיה עקרונית , ברמה הלאומית , של           

 הימצאות  אזורי תעשייה )לרוב בעלי וותק אזורי( בקרבה רבה לאוכלוסייה.          

 

 .   בין המפעלים, אשר מיקומם הנו בקרבה לאוכלוסייה , היוצרים סיכון ברור, הנם  1.2 

 חלק מהמפעלים המטפלים בחומרים מסוכנים )חמ"ס(.          

 

 , בהם עלולים לקרות  ארבעה מצבי יסוד.   בנתוני מדינת ישראל , ניתן לציין 1.3 

 אירועים לייחוס , הנובעים מחומרים מסוכנים :          

 ת .תקלות תפעול בשגרה ;  פגיעות בשע"ח/מלחמה ; רעידות אדמה ; פעילות עוינ          

 

 , מהווה אזור מיוחד , בו מרוכזים מפעלים רבים , כולל מפעלים   מפרץ חיפה.   1.4 

 וותיקים אשר הוקמו עוד לפני קום המדינה או בראשיתה , ביניהם מפעלים           

 העוסקים בחמ"ס, המצויים כיום בקרבת אוכלוסייה קיימת , השואפת להתפתחות.          

 

 , עובדתית , מציג סיכונים הנובעים ממחוללים שונים , כתוצאה   .   המצב כיום1.5 

 מאירועים לייחוס , העלולים לקרות בכל אחד ממצבי היסוד , כאמור לעיל.          

 

 מתחייבת  .   כדי להתמודד נכונה עם המיוחד למפרץ חיפה , על סיכוניו השונים , 1.6 

 הגורמים ,   –ה לשלב ולהפעיל את כלל הגופים היכול  ראייה מערכתית , מרחבית,          

 שיטות פעולה  ושת"פ , למניעת הסיכונים ובמתן   –אמצעים  –הכנות  –בתכניות           

 מענים מעשיים לאירועים לייחוס , כאשר אלה קורים בפועל בשטח.          

 

 שמש "הכלי".  המרכז לבקרה ושליטה במפרץ חיפה )להלן "המרכז"( ,  מיועד ל1.7 

 הגורמים הנוגעים לנושא , כולל   –מקצועי , של כלל הגופים  -ארגוני  –המבצעי          

 המפעלים עצמם , אשר יוכל לתאם / לתת מענה ,לכל אחד מהאירועים לייחוס,            

 במצבים השונים.          

     

 

 

 הראייה המערכתית.  2
 

 "  היא תנאי להפעלה נכונה ויעילה של המרכז. המניעה   המערכתית –.  הבנת "הראייה 2.1 

 והמענה , לאירועי הייחוס השונים , כוללים שלבי הכנה ופעולה , הנעשים ע"י            

 המפעלים עצמם וע"י גורמי החירום השונים.         

 

 , במניעה ובמענה לאירועים לייחוס :  שלוש רמות טיפול.  ניתן להגדיר 2.2 

 , לקראת אירועים אפשריים. ההכנה מבעוד מועד, בשגרה ,  הטיפול במפעלא.            

 הערכות הסיכונים ,קביעת האמצעים והשיטה  הננקטים במפעל      הביטוי לכך :               

 חמ"ס.–הנובעים מאירועי  כדי למנוע ו/או להקטין הסיכונים               



  -אמצעי מיגון , קיום מאצרות )וכדורים( , גלאים -ית , מדובר במבחינה מעש               

 מים, "טווסים", משאבות ומאגרי מים(;-חיישנים ,מערכות מים )מתזים , מסכי               

 חומרי נטרול , אמצעי ספיגה ואיגום ; חמ"ס בצנרת הנשלטת במקטעים ;קיום                 

 ישיים ; קיום צוותי חירום מפעליים , חדר שליטה וכדו'.אמצעי מיגון א               

        

 השיטה  והאמצעים , אשר ניתן לנקוטהטיפול במפעל בקרות האירוע.  ב.     

 הסיכונים , והכלתם במסגרת זמן נתון. –הקטנת  –הפחתת         

 מקומית; ביצוע הערכת סיכונים הפעלת האמצעים שהוכנו מראש ; : הביטוי לכך        

 הפעלת הצוות/ים להכלת האירוע )בהתאם לנוהלי הפעלה מפורטים ומתורגלים(;           

 בקרת נזקים ; הערכות לקליטת גורמי חירום מבחוץ ; הפעלת חדר שליטה ודיווח         

 מקומי ; תקשורת עם המרכז , גופי החירום השונים , רשויות מקומיות.        

 רות על האירוע , הכלתו הסופית , בנתוני זמן מוכתבים. : התגב הדגש        

 השיטה, האמצעים , שניתן לתכנן ולהורות על ביצועם ,  הטיפול באוכלוסייה.  ג.    

  כדי למנוע או להפחית הסיכונים מאוכלוסייה.בקרות אירוע  בפועל ,         

               

 , משמעותה :      המערכתית –הראייה .  מבחינת המרכז , 2.3   

 מפורט , מעודכן שגרתית , על כל מפעל )ראה עוד להלן(. בסיס נתוניםא.  קיום            

 ידיעת נתוני וחישובי הערכות הסיכונים , לכל אירוע לייחוס שנקבע למפעל.                

 , לכל  אירוע לייחוס , בכל מפעל.  המענים המתוכנניםב.  ידיעת            

 ובדגש על הזמנים המוכתבים להכלת כל  אירוע , ע"י המפעל.                 

 בחינת המצב ,ביצוע הערכות סיכונים , תאום בהפעלת גופי החירום השונים.                

 המצב , בזמן אמת , לתאום  -ג.  קיום תכניות בסיסיות , המעודכנות לאחר תמונת           

 פעלה של "מערכת אזרחית מגיבה", למניעת או הפחתת הסיכונים    וה                

 ו'(.    –מהאוכלוסייה.  )ראה נספח                

   

 הישגים נדרשים –מרכז בקרה ושליטה .  3
 

 -, בכל הקשור ל קיום מאגר נתונים ועדכונם השוטף , בזמן אמת.  3.1

 אצל כל אחד  -יצור / בשינוע ,כמויות חמ"ס במאגרים / מכלים / שלבי י        

 מהמפעלים.         

 דא"ל וכדו'( . -אלקטרוניקה   –קבלת הנתונים ישירות מכל מפעל )באמצעות חיישנים         

 , ע"י המפעלים השונים , לכל אחד   מיידע , על כל מענה מתוכנן –קיום נתונים .  3.2

 דגש על :לייחוס במצבים השונים , תוך -מהאירועים        

 * הזמנים המתוכננים למתן המענה ; ארגוני החירום המשתתפים במתן המענה )זמן           

 הגעה , אמצעים , שיטת ביצוע(.           

 * "סרגל פעילות" לגופי החירום , על בסיס : טווחי הסיכון ; אוכלוסייה בגזרה         

 נתונה ;           

 שמעויותיו על המענה האפשרי של "מערכת אזרחית מגיבה".זמני האירוע ומ           

 : לשמש מרכז אשר יהיה מסוגל  .3.3

 א.  להפעיל אזעקה מקומית / מרחבית ;        

 סיכונים , בזמן אמת , לאירועים לייחוס שקרו בשטח.-ב.  לבחון ולהציג הערכות        

 חבית )ועבור הרמה הארצית(. מצב והערכות מצב ברמה המר-לגבש תמונות             

 לתאם ולבקר התכנון להפעלת גופי החירום השונים. .ג

 



 ד.  לקבוע ולהגדיר קדימויות ועדיפויות של שימוש באמצעים ובגופי החירום         

 השונים.             

 חפ"ק  ה.  לתאם , לבקר ולשלוט על ניהול המענים לאירועים השונים , בתאום עם         

 וגורמים אחרים המצויים בשטח.             

 ו.  לכלול במרכז את נציגי הגופים השונים )תא עבודה ; אמצעי תקשוב  ; שילוב            

 בעבודת המטה של המרכז(.  לבטא זאת בנהלי הפעלה.              

 , אשר תאפשר : מערכת תקשוב.  לקיים 3.4  

 נתונים ועדכונים בזמן אמת. א.  מתן / קבלת          

 ב.  יכולת שליטה , בכל אחד מהגורמים הפועלים בשטח , המפעלים השונים ,            

 חפ"קים  וגופים מקצועיים המצויים בשטח.              

 ייעודיות  ואחרות. –ג.  קשר ישיר עם גופי רשויות מקומיות , רשויות ממשל           

 )שאינם נכללים בגופי החירום המקומיים(. ם סיוע מגורמי חוץלתכנן ולתא.  3.5  

 : תפעול המרכז עצמו ; תכנון מענים אינטגרטיביים   עבודה-להכין ולהפעיל נהלי.  3.6  

 גופי   –המפעלים  , המרכז  –לאירועים לייחוס ; זיקות וקשרי גומלין : המרכז           

 בהכללה , ניהול הנתונים והמיידע. –תקשוב החירום השונים / הרשויות ;           

 )ישירות או באמצעות הרשויות(. מיידע לאוכלוסייה – לשמש מרכז הסברה.  3.7  

 

 

 מכלול מרכיבי המרכז  . 4

 : גורמים מרכזיים ומשלימים.   4.1 

 תקשוב קווי-חישנים            גופי ממשל         ארגוני חירום               רשויות          

 המפעלים –* רשויות מקומיות         *  משטרה                 *  פקע"ר                  *   נתוני חמ"ס         

 אש               *  מל"ח                    *   נתונים ססמיים-* איגוד ערים חיפה       *  כיבוי         

 מד"א                    *  המשרד לבט"פ        *   נתונים מטרואולוגיים * רשויות ייעודיות        *          

 * צוותי חמ"ס            * משהב"ט                 *   נתוני חיישנים )כללי ;                                           

 מפעלים ( –ספציפי                                                                             

 *   מיידע לציבור                                                                

 מפעלים/גופי   –*   המרכז                                                                                    

 חירום/רשויות/גופי ממשל.                                                                                                                 

)מתווה עקרוני( :                                                           התחום המבצעי  מכלולים עיקריים במרכז .א

– 

 חדר דיווח / נתונים •

 חדר מבצעים/הפעלה •

 פעילים – תאי נציגים •

 חדר מנהל המרכז  •

 חדר אמצעי תקשוב  •



 

 –התחום המנהלתי  .ב

 חד"א / מועדון •

 מטבחון •

 שירותים •

 חדר שינה )כוננים( •

 -ג.  כללי            

 *  גיבוי חשמל / כוח                    

 –קרקעי , או -מבנה תת  --*  מיקום :                      

 מיקום גבוה , במבנה מחוזק , עם תצפית היקפית.   --                                    

 בתחום מפרץ חיפה.                                           

 

*  *  *  * 

 שקפים( 18) ב'   -מצגת : עיקרי סיכום שלב א'  * 

1

ח"הוועדה הציבורית המייעצת לבחינת וההערכות לטיפול בחומרים מסוכנים ברגיעה ובשע

בראשות הרצל שפיר

:מצגת 

'ב –' עיקרי סיכום שלב א                

                 הרצל שפיר: י "ע          

2007אוגוסט  6  

 
 

 לחץ פעמים על השקף הראשון לעיל -להפעלת המצגת 
 

*  *  * 
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 ב'-*  הגשת סיכום עבודת הוועדה ,שלבים א'  
 

 

 

 

 המשרד להגנת הסביבה

 הועדה הציבורית המייעצת לבחינת ההערכות והטיפול בחומרים מסוכנים ברגיעה ובשע"ח

 שפיר בראשות  הרצל

 2007אוגוסט  6                                                                                     

 –אל:  * השר להגנת הסביבה 

 גדעון עזרא          

 שי אביטל -*  המנכ"ל       

 

 ב'-הגשת סיכום עבודת הוועדה ,שלבים א'  

 

 

 הוועדה הציבורית שעמדתי בראשה.*   אתכבד להגיש את סיכום והמלצות   

  -וועדה זו פעלה , בהתאם לכתב המינוי        

 " לבחון את הסיכונים הקיימים כתוצאה מטיפול ופעילות בחומרים מסוכנים ,       

 כימיקלים ; נמל חיפה ; –מפעל חיפה כימיקלים ; מפעל דשנים במתקנים            

  מילוטל.  –כרמל אולפינים ; חוות הגז , ליד קריית אתא ; בתי קירור  מפעל                            

 בשגרה , בעת מלחמה / שע"ח , או עקב פעילות עוינת / טרור  או רעידות אדמה".        

 

 מתקנים ; על האירועים לייחוס   -מצב על המפעלים  -*   הסיכום מאפשר קבלת תמונת 

 –מצבים השונים ; על המענים הנדרשים בכל מפעל העלולים לקרות בכל מפעל , ב      

 מתקן  כדי למנוע או להפחית מהסיכונים האפשריים לאוכלוסייה ; והמלצות לביצוע .      

 

 *  יישום הסיכום וההמלצות , יותנה ביכולת המשרד ליזום , לקדם ולשתף פעולה עם   

 ת תכנית פעולה אשר תבטא  ארגונים אחרים , בראייה מרחבית אינטגרטיבית ; בהכנ     

 ריכוז מאמץ בשטח  , ויכולת אכיפה לביצוע "המענים הנדרשים" מהמפעלים השונים.     

 

 כל אלה צריך יהיה להשקיע , כדי -*  מחשבה רבה , הסברה , שכנוע , הכנה נכונה ,  

 להשיג  הבנה ושיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות והאוכלוסייה .    

 

 על האמון שניתן בי ובחברי הוועדה , לבצע התפקיד המורכב שהוטל עלינו.    *  אני מודה

    
  

 

 בברכה   

 

 הרצל שפיר             

               יו"ר הוועדה           
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