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 <                    ורףעעל היערכות ה - העורף בחזית :12פרק  
 

 פתיחה א. 

 התכנית להקמת פיקוד העורףב.   

 סקירה נרחבת -מערך העורף במדינה ג.  

 העברת פיקוד העורף וארגוני החירום לאחריות המשרד לביטחון פניםד.  

 (שקפים 18)    הפניםהעברת פקע"ר למשרד לביטחון ( 1  : תומצג     

 שקפים( 25)    -"-         -"    -             -"  -(         2                  

 האיום האסטרטגי על ישראלה.  

הוועדה הציבורית לבחינת ההערכות והטיפול בחומרים מסוכנים ברגיעה ו.  

 :חירום במפרץ חיפה -ובשעת

                                                                               * הגשת סיכום עבודת הוועדה.                      . * תוכן עניינים    

              רקע ונתונים -I* חלק     

 התייחסות למפעלים    -IIחלק  *    

    סיכום והמלצות    -IIIחלק *     

 * הנחות המוצא בעבודת הוועדה    

 הסתייגויות לסיכום הוועדה.*      ' :        רשימת תפוצהינספח  *     

     * ריכוז אמצעי מיגון ואמצעים נלווים במפעלים .    

 תמונת מצב -* הערכת הסיכונים     

   נספח טכני , נתונים -* אתילן    גפ"מ  * המענה לרעידות אדמה *    

 כללים       
  -)במשרד להגנת* קבלת תמונת מצב על יישום המלצות הוועדה     

                           הסביבה(         
 תמונת מצב –מתכונת לעריכת סיכום הועדה לשלב א' *     

  *  הכוונה לעבודת הוועדה    

     "מערכת אזרחית מגיבה"-מצגת *    "מערכת אזרחית מגיבה"*      

 שקפים( 10)                                              

 הוצג באוניברסיטה חיפה -*  מצגת : עיקרי סיכום עבודת הוועדה      
 נושא "התמודדות עם מצבי חרום"( - MA)עבור סטודנטים         

 שקפים( 11)*  מצגת : הכנת מפעלים כנגד פעילות עוינת / טרור      

 הגנת הסביבה : "מנחה לאומי לחומרים מסוכנים" )טיוטה(* משרד     

 "מנחה לאומי לחומרים מסוכנים" -הרצל שפיר : הערות/הארות למסמך * 

 בטיפול הוועדה –החומרים המסוכנים *      
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      *  מרכז בקרה ושליטה    

 שקפים( 18)ב'    -*  מצגת : עיקרי סיכום שלב א'      

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

 ריכוז החומר מתוך דו"ח הוועדה -הברום    *   

 ייצוא הברום מישראל  -                 
      

 

  )ע"י הרצל שפיר(התייחסות   -אמוניה *       נתונים כללים - אמוניהז.  

  רשימת הנושאים בתחום העורף שטופלו ע"י הרצל שפיר  -נספח ח.  

 של דר' יורם לונינסקי(.   )ובסיוע    

 תכנית עבודה עקרונית  - תפיסת ביטחון הפנים של ישראלט.  
 משמעות הערכת מצב במל"ל . י 

  אלוף )מיל(  ע"י, 2000 -)משק לשעת חרום(  פרויקט  מל"ח  יא.

 הרצל שפיר      

 הכנת מענה ענפי)לבנון( :  רחיש ייחוס  "מגן הארץ"ת -מל"ח      

 / כיבוי האש  ותפעול מערך העורף השריפה  טז 

 יישוםקביעה ו -השירות לכול  יז. 

                                                         והפערים במוכנות הגופים הפועלים במערך העורףיח.  

                                                                                                              ההיערכות הלאומית לטיפול בעורף בחירום-סיכום במשרד מבקר המדינה עליט.  

    סקירה מורחבת -מצגת: מערך העורף במדינה   כ. 

 בפני צוות  אל"מים / פקע"ר  –נקודות להצגה / נושאים כא. מערך העורף :  

 לביצוע / השלמות -כב. ריכוז סיכומים / המלצות  

 כג. מצגת : עיקרי סיכום עבודת הוועדה 
 שקפים( 27)הוצג בפני סגן שרהב"ט והתעשיינים        

 ביצוע הסכם "יועץ לראש מל"ח" כד.

 מתאר ייחוס ענפי  -אב לרשות הייעודית מע"צ -. תכנוןכה

 

 מגן -פעילות ערכות   -.  פע"מ כו
 * המכרז לאיסוף ואחסנת ערכות מגן לתושבי המדינה     

 * בחינה וניתוח שיטת האיסוף     

 * ניהול פע"מ     

 המבנה הארגוני -* פע"מ      

 ניידות -* אפשרויות להפעלת תחנות      

 חומר שהוצא ע"י הרצל שפיר -* פע"מ      

 * עדכונים בנושא פע"מ     



3 

 

 

  פ ת י ח הא.  

 
 מסלול , בהיקפים וממרחקים גדולים , -העורף במדינה , בגלל יכולת האויבים להפעיל אמצעי לחימה תלולחום ת

 על (, הוחלט92-91הופכת יכולת זו  את העורף לחזית של ממש. ולאחר מלחמת עיראק ושיגור טילים לעבר ישראל )

 הקמת פיקוד העורף.

 בראשותי( , קבעה בסיכום העבודה את המשפטים הבאים :הוועדה שקבעה את המבנה והארגון של פיקוד העורף )

   שנים כדי להשלים את הארגון של מערך העורף. נושא  3-2* יש לאפשר למשהב"ט וצה"ל זמן של 

 הכפיפות יידון    

 ההתארגנות מחדש  )המעבר מהג"א למערך העורף החדש(. לאחר השלמת   

  גומלין ונהלים אשר -*בתכנון ארגונו והפעלתו של מערך העורף יש לוודא כי לא ייקבעו תחומים, קשרי

 יקשו בעתיד על קבלת החלטות באשר למעמד ולכפיפות של מערך העורף.   

 ..  מכאן יובן שרבים סברו שפקוד העורף לא בהכרח חייב להיות כפוף למשהב"ט/צה"ל קביעה זו אושרה ע"י הממשלה 
 העיקרית שלהם הייתה : הטענה

"יש קושי מהותי בהטלת האחריות הכוללת לביטחון המדינה )חזית ועורף כאחד(, על משהב"ט/צה"ל. האם נכון להניח כי 

מערכת אחת )תהיה טובה ככל שניתן(, מסוגלת וצריכה להיות מופקדת על אחריות טוטלית כזו.  יש להטיל ספק ביכולתם 

 הביטחון ומפקדי צה"ל, להקצות זמן ומחשבה לטיפול יסודי ועקבי במערך העורף, בשגרה ובמיוחדשל ראשי מערכת 

קרות במקביל ללחימה ל במלחמה,  )בהנחות הקיימות של תרחיש הייחוס ,כאשר האיומים והסיכונים על העורף צפויים

 בחזית".  ינתן להשגת הניצחון(, כאשר עיקר דאגתם ואחריותם חייבת להתנוספ. העורף הופך להיות חזית בחזית

)בשונה  צבאי-כפיקוד מרחבי, הוקם פיקוד העורף  -גורם נוסף הקשה על האפשרות להוצאת העורף ממשהב"ט/צה"ל 

 הג"א(. שהיהמהמעמד האזרחי 

 מלאה של משהב"ט/צה"ל. מערך העורף באחריותעבודות לשינוי האחריות , -למרות שנעשו מאמצים -המציאות כיום 

 

 

 

 : , בין השאר  העבודות בפרק זה כוללות

 

                                                                                                                      . התכנית להקמת פיקוד העורףא. 

השונים , כולל שירותי החירום השונים. הוקם צוות )בראשותי( שמשך שנה למד ובחן את מרכיבי הגנת העורף על גופיו 

 המציגה את הראייה הכוללת וכן הוכנה תכנית העורף-נכתבו מקראות מפורטות על כל הגופים שיאוגדו באחריות פיקוד

)הייעוד , מתאר הייחוס , עקרונות הארגון וההפעלה, תפקידים ושיטת הפעלה , היבטי חוק ומשפט(, תפעול גופי היסוד 

חירום , -האש , המשק לשעת-המקומיות , מערך כיבוי-, משטרת ישראל , מערך האשפוז ומד"א , הרשויות)פיקוד העורף 

 ופס"ח(.

 (.92התכנית שהוכנה ע"י צוות ההקמה אושרה במלואה ופורסמה גם כמסמך אג"ת )אגף התכנון בצה"ל( לביצוע. )דצמ' 

 

 סקירה מורחבת. -מערך העורף במדינת ישראל ב. 

" נתבקשתי להקים צוות שיכין , להצגה בכנס את נושא העורף בצורה נרחבת. הקמתי 2002בשנת  -"כנס הרצליה לקראת

שפיר )יו"ר ומנחה( , אלוף )מיל( אבי יערי , אלוף)מיל( שמואל ארד , תא"ל )מיל( אבי רצל הצוות הבא: אלוף )מיל( ה

: האיומים והסיכונים על העורף; ההערכות והמוכנות של בכר ,דר' יורם לונינסקי.  הצוות הכין עבודה נרחבת שכללה 

המקומיות" , "העברת תחום -"מעמד הרשויות -; וסוגיות לדיון  מערך העורף ;הארגון וההערכות הגופים הפועלים בעורף

 "השרות לכל".-הלאומי" ו-"המשמר -פנים" , "הראייה לעתיד -העורף לאחריות המשרד לביטחון

 ה בפני הכנס. הוצגו הסוגיות לדיון , נערך דיון בסוגיות  בהשתתפות ערה של הנוכחים בכנס.הצוות הציג את העבוד

 

 העברת תחום העורף לאחריות המשרד לבט"פ. ג. 

 "בכותרות" זה מספר שנים , הוקם צוות בראשותי  לבחון את הנושא ולהציג מסקנותיו.אז נמצא  מאחר והנושא

 גומלין;-מבוא , ניתוח הגורמים המשפיעים , תפקידים , קשרי -דרך : א'-העבודה כללה ג' אבני

 השלמת נתונים , ארבע חלופות ביצוע ; -ב'                                      

                                             החלופה הנבחרת תוצג  החלופה הנבחרת ומשמעותיה , סיכום העבודה ; -ג'                                       

 בהמשך.                                           
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 התכנית להקמת פיקוד העורףב.  

 
 להלן 'ראה סעיף ג
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 02-כנס הרצליה        
 (02)נוב'                                                                                                                       

 
 

 ישראל –מדינת במערך העורף ג.  
 סקירה  מורחבת                                     

 
 
 

 ינים : יתוכן ענ
 
 
 

 *    מבוא
 
 

 איומים וסיכונים על העורף   - 1*    פרק    
 

 פסקה א':   הגדרת המערך 
 פסקה ב':   האיומים והסיכונים על העורף 

 במצבי הלחימה השונים                
 
 
 

 ההערכות והמוכנות של מערך העורף  - 2*   פרק 
 

 פסקה א':  פיקוד העורף
 הגופים האחרים במערך העורףפסקה ב':  

 פסקה ג':  מוכנות העורף למילוי ייעודו
 
 
 

 מערך העורף מבט לעתיד  - 3*   פרק 
 

 פסקה א': נקודות התורפה בארגון והתפעול של המערך הקיים 
 המבט לעתיד   -פסקה ב': מערך העורף  
 –פסקה ג': סוגיות עיקריות לדיון וסיכום  

 <  מעמד הרשויות המקומיות
 <  העברת תחום העורף לאחריות המשרד לבט"פ

 "השירות לכל". –המשמר הלאומי  –<  הראייה לעתיד 
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 מ  ב  ו  א                                                     
                                                   ----------- 

 
 

 הסקירה להלן מיועדת להציג את מערך העורף במדינת ישראל,  כפי               
 שהנו מאורגן ,ערוך ובכוננות לפעולה כיום,  כנגד האיומים והסיכונים                              
 התורפה במערך הקיים,                            בהם העורף עלול לעמוד.  מגבלות ונקודות                
 הראייה לעתיד. -וכן  מערך העורף                

 
 

   מציג את הגדרת המערך ואת האיומים והסיכונים על   -1פרק                
 העורף.               
 הייחוס לעורף, כנתון עבודה כפי –הדברים ניתנים על בסיס תרחיש                
 שהוכתב לעורף )ולא כהערכת מצב מנומקת(.               

 
 

  מציג הארגון וההערכות של מערך העורף ,תוך פירוט   - 2פרק                
 הגופים  השונים  הפועלים בעורף, ובדגש על פיקוד העורף. ומסכם               
 מערך העורף למילוי  ייעודו.עם מוכנות               

 
   )מבחינת מגמת הסקירה הנו החלק המשמעותי(, מביט  – 3פרק                
 העתיד.  כרקע נסקרות נקודות התורפה בארגון ובתפעול של  לעבר               
 הקיים, ומציע מבט  ארגוני לעתיד, הכולל הצגה לדיון של  המערך               
   עיקריות הקשורות לארגון ותפעול מערך העורף  שלוש סוגיות               
 במדינת ישראל.               

 
 
 

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

                      
 כלל את :הסקירה הוכנה ע"י צוות ש

 
 * אלוף )מיל( הרצל שפיר )מנחה ומרכז הצוות(

 * אלוף )מיל( אבי יערי            
 * אלוף )מיל( שמואל ארד            
 * תא"ל )מיל( אבי בכר            
 * דר' יורם לונינסקי            

 
 

-3- 
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 האיומים והסיכונים על העורף     - 1פרק                             
 

 הגדרת המערך
 
   , 67.  תחום העורף משתרע על כל שטח המדינה, למעט רצועת היישובים הצמודה לגבולות 1

 למרות הפקודים המרחביים של צה"ל.  הניתנים     
 
 .  בהעדר הגדרה מוסמכת על "מערך העורף", מקובל להכליל הארגונים הבאים במסגרת מערך 2

 ק לשעת חירום(, מערך אשפוז עורפי, מערך פקוד העורף, משטרת ישראל, מל"ח )המש - העורף     
 מד"א, הרשויות המקומיות ויחידות ניטור של המשרד לאיכות הסביבה.  אש,-כיבוי     

 
 .  אין כיום גורם אחד, ממשלתי, האחראי או מופקד על מערך העורף בכללותו.3

 עורפי(; משטרת ישראל כפופה למשרד לביטחון  –פיקוד העורף כפוף לצה"ל )כפיקוד מרחבי      
 מערך אשפוז עורפי כפוף למשרד הבריאות )מתואם גם ע"י צה"ל/פקע"ר(; מטה מל"ח  הפנים;     
  אש )בתחנותיו השונות( כפוף לרשויות המקומיות, )איננו -ארצי כפוף  למשהב"ט; מערך כיבוי     
 מפקח כבאות ארצי (;  מד"א הנה  –י מטה מקצועי ארצי אך מתואם ע"-מאורגן כגוף ממלכתי     
  ראשונה ,אגירה ותרומת דם. קשורה למשרד הבריאות;  הרשויות המקומיות  אגודה להגשת עזרה     
 כפופות למשרד הפנים.     

 
  משטרת ישראל )בעקר  –.  בהכללה ניתן לומר כי שני גופים מרכזיים פועלים בתחום העורף 4

 פיקוד העורף )בעיקר בחירום( המתאמים ומפעילים את גופי ההצלה )כיבוי אש ומד"א(, ו בשגרה(,     
 מל"ח מופקד בעיקר להפעלת המשק האזרחי והמפעלים החיוניים בשעת חירום. בעוד מערך     

 

 
 

 האיומים והסיכונים על העורף
 
 . כללי :5

 ים לביטוי בתרחיש ייחוס  האיומים והסיכונים על העורף נקבעים בהערכת המצב של צה"ל ובא .א
 מיוחד לעורף, כנגזרת מתרחיש הייחוס הכללי.

 עבודה לגופים השונים בעורף,  -הנתונים והקביעות הניתנים בתרחיש הייחוס לעורף , מהווים הנחת .ב
 לתוצאות האפשרויות של תקיפות האויב בשטח.  מעניםעל בסיסה מכינים        

  
 המצבים ,המבטאים האיומים הכוללים על העורף, הנם: –. התרחישים 6

 לבנונית(. –מלחמה אזורית  )בדגש על החזית הסורית  .א
 עימות עם עירק ו/או אירן. .ב
 ינאים, ובגבול לבנון.תעם הפלש –לחימה בעצימות נמוכה )כולל טרור(  .ג

 תוך סכנה להתדרדרות  למלחמה אזורית  ו/או  עימות עם עירק/אירן.
 טפונות, מגפות וכדו'(,יאדמה, ש-ם : אסונות טבע )רעידותאירועי חירו .ד

 גרעיניים(, ביולוגים, אסונות/סכנות הנובעים משחרור/פליטה של חומרים מסוכנים )כימים,
 העשויים לקרות בעתות שגרה ובמצבי לחימה כאחד.    -ואירועי טרור עם תוצאות חמורות,

 
 .  האיומים על העורף מהיבט הנשק והחימוש :7

 קרקע(, בעיקר לאזורים הקרובים לגבול, בחימוש -ירי ארטילרי ורק"ק )רקטות קרקע .א
 נציונאלי.בקונ      

 נציונאלי. אפשרות לחימוש כימי     בקרקע( קצרי וארוכי טווח. חימוש קונ-ירי טק"ק )טילי קרקע .ב
 וביולוגי.    בשלב זה אין איום גרעיני על ישראל.      

 ציונאלי. אפשרות לחימוש כימי.בנורקטות מונחות. חימוש קונפצצות  -תקיפות מטוסים .ג
מטענים, חבלות, התנקשויות, אפשרות לשימוש בחומרים  –תקיפות טרור וגרילה )ירי, מטעני נפץ, מוקשים  .ד

 בעיקר במטרות נקודה(. -כימיים וביולוגיים
 .תקיפת האוכלוסייה בעורף, תכוון בעיקר לגוש דן במרכז, ולאזור חיפה בצפון .ה
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 .  מלחמה אזורית :8
 מלחמה אזורית אפשרית כתוצאה מהידרדרות המצב בגבול לבנון וסוריה )פעילות טרור,  .א

 עימות  –ינאים תהחיזבאללה, תגובות ישראל ותגובות שכנגד(;  הידרדרות המצב עם הפלש      
 ועזה.ינאית, ו/או התפתחות של מרי אזרחי נרחב באזורי יו"ש תעם הרשות הפלש מלא      

 תתכן השתתפות עירקית וסיוע לסוריה.   בסבירות נמוכה יותר תנועת צבא מצרי וירדני אל  .ב
 קרבת הגבול עם ישראל.      

 ירי ארטילרי ורק"ק צפוי באזורים הקרובים לגבול, בהיקף נרחב ביותר, בעיקר בגבול לבנון. .ג
ש דן, כנגד מטרות אזרחיות, מטרות תשתית נציונאלי, צפוי בעיקר במרחב הצפון וגובירי טק"ק, עם חימוש קונ

 מיד עם תחילת המלחמה ובמהלכה.  -ומטרות צבאיות,
 תקיפת מטוסים, בהיקף נמוך ביחס, צפוי כנגד מטרות צבאיות ומטרות תשתית בצפון ומרכז  .ד

 המדינה.      
 ונאלי.בנציקונ ירי טק"ק ארוך טווח אפשרי גם מעירק, בחימוש  .ה
ציונאלי )כימי או ביולוגי( אף כי מצוי בידי סוריה ועירק, הסבירות לשימוש מעשי בו בנקונ-שימוש בחימוש בלתי .ו

 היא נמוכה. אלא במידה וסוריה  או עירק תחוש כי היא מצויה בסכנה קיומית.
 
 .  עימות עם עירק ו/או אירן :9

 –עירק  .א
 עירק עלולה להיות מעורבת בעימות עם ישראל במקרים הבאים: (1

 ית ,סיוע לסוריה ולבנון .**  במלחמה אזור
 **  כתגובה על תקיפתה ע"י ארה"ב.                       
 ינאית/מרי אזרחי.תינאים במקרה של עימות כולל עם הרשות הפלשת**  כסיוע לפלש                       

 כלוסייה, בעיקר בגוש דן וארוך טווח, למרכזי א -המעורבות תתבטא בעיקר ע"י ירי טק"ק (2
 נציונאלי.בובאזור חיפה והקריות, בחימוש קונ      
בסבירות נמוכה ביותר, אלא באם עירק תמצא  –נציונאלי )כימי/ביולוגי( קונב-השימוש בחימוש בלתי (3

 בסכנה קיומית.
 –אירן  .ב

 בשלב זה אין לאירן את הנשק והחימוש לפגוע בישראל. (1
וח )לא ברור באם יגיעו בטווח לישראל(, בעתיד ,חזוי שבאירן ימצאו היכולות לשימוש בטק"ק ארוך טו

 ציונאלי )כימי וביולוגי(.בנקונ-וכן חימוש בלתי
 ציונאלי , בשלב הנראה           בנקונ-תקיפה אירנית כנגד ישראל בטק"ק וכן בחימוש בלתי (2

 לעין, היא בסבירות נמוכה ביותר.      
 ובדגש לחיזבאללה.המעורבות האירנית תתבטא בעיקר בסיוע לגופי הטרור השונים  (3

 קיצונית לארצות ערב , ארצות המערב  וישראל.-עידוד החתרנות הדתית
 

 .  לחימה בעצימות נמוכה :10
 לחימה זו תתבטא בעיקר בפעילויות טרור, גרילה, אינתיפאדה, ירי ארטילרי ורקטות, בעיקר  .א

 בשטחי איו"ש ועזה, גבול לבנון ועומק המדינה.
 נציונאליים )כימי/ביולוגי(, בלהשתמש  באמצעי טרור בלתי קונ קיימת אפשרות של ניסיונות .ב

 אשר יהוו בעיקר סיכון נקודתי.                                                                 
 .  סיכום :11

   התוצאות העיקריות של תקיפות אויב בעורף מתבטאות בנפגעים )פצועים וחללים(, הרס א.  
  לאומיות )חשמל, תקשורת, דלק,  –רכוש וציוד.  פגיעות בתשתיות פיזיות  –למבנים  ונזק     
 מתקנים של המשק החיוני לשעת חירום(. –אויר ויבשה,  ומפעלים  -ים -נמלי מים,     
 בידי מדינות העימות חימוש כימי וביולוגי.ב.  

 (.VX,GBים בארה"ב: החימוש הכימי כולל חומרים הפוגעים במערכת העצבים )לפי פרסומ

 החימוש הביולוגי כולל כנראה את האנטרקס,  אבעבועות השחורות וחומרים נוספים, בסבירות נמוכה.
 ביולוגי כנגד ישראל הוא נמוך ביחס, קיימת החלטה -ג.   אף כי  הסבירות בהפעלת חימוש כימי        

 עקרונית להתכונן ולהיערך כנגד סכנה זו. 
 לא צפוי בחמש השנים הקרובות.  -ש גרעיני )עירק ואירן( ד.  איום בחימו   
  ה.  לראשונה בתולדות המדינה, במקרה של מלחמה אזורית, צפוי העורף לתקיפה, במקביל    

 ארוך טווח, מעירק, במקרה של -ללחימה בחזית. כן קיימת אפשרות להתקפת טק"ק        
 תקיפתה ע"י ארה"ב.        

 עול נכון של מערך העורף, הוא תנאי הכרחי להשגת היכולת של העורף לעמוד ו.   ארגון ותפ   
 ולתת מענה יעיל לתוצאות הצפויות של תקיפות האויב בשטח.       
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 הערכות ומוכנות העורף   :2פרק                              
 

 פיקוד העורף   פסקה א':

 

 האחריות בתחום ההתגוננות האזרחית
 
 .51 -ההתגוננות האזרחית הוקם לפי חוק הג"א  ב.  שירות 1

 , בה נקבע כי פקע"ר יקבל  91נוב'  -מ 172פיקוד העורף הוקם לפי החלטת הממשלה מס.             
 האחריות והסמכויות של שירות הג"א.            

                  
 לל כלפי גופים ורשויות אזרחיות..  לצורך מילוי ייעודו, הוקנו להג"א סמכויות רבות, כו2       

 להלן עיקרי התפקידים/הסמכויות :            
 א.  לגבש תפיסת ההתגוננות האזרחית ולהכין תכניות לביצועה.  קביעת תורת הפעלה             

 פעולה עם שאר הגופים הפועלים בעורף בחירום.-ושיתוף
 לביצוע תפקידי ההגנה האזרחית.ב.  לארגן יחידותיו, לציידם ולאמנם             
 אש ומד"א למילוי תפקידם בתחום ההתגוננות  -ג.  להדריך ולכוון את מערך כיבוי            

 האזרחית, ולהפעילם בתקופת לחימה ותמרונים, במתואם עם שאר הגופים. בתיקון                   
   –ת לפקע"ר סמכויות גם בטרם תקופת לחוק, בנושא "מצב מיוחד בעורף", ניתנו                 
 לחימה, על פי החלטת ממשלה )ובאישור וועדת חוץ וביטחון של הכנסת(.                                                                     

 ד.  לתאם את פעולותיהם של משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות ומפעלים חיוניים             
 האזרחית.-יני ההתגוננותיבענ          

 ה.  לקבוע אותות אזעקה והרגעה ולהפעילם. לטפל בהסוואת מבנים.     
 ו.  להדריך האוכלוסייה בנושא ההתגוננות האזרחית ולציידה באמצעי התגוננות )ערכות       

 מגן, מקלטים, מרחבים מוגנים והנחיות אחרות(.           
 וסייה שנפגעה, כולל טיפול רפואי מידי.  פינוי אוכלוסייה חסרת גג או ז.  לעזור לאוכל      

 המצויה בשטח מזוהם )כימי/ביולוגי(.          
 ח.  סיוע לרשויות המקומיות בפינוי וקליטת אוכלוסייה מפונה.     
  ציונאליים.  ביצוע טיהור אנשים, ציודבנקונ-ט.  גילוי וזיהוי )גו"ז( חומרי לחימה לא     

 ושטח, בהתאם לצרכים ונסיבות האירוע.           
 סיווג ישובים בהקשר למרכיבי ביטחון. אחריות מקצועית בנושא הגנה מרחבית. .י

 לפעול להצלת נפש ורכוש, שאינם קשורים בהתגוננות האזרחית, באישור שר הביטחון. .יא
 

 האחריות בתחום הצבאי
 
 .  כללי :3

 א. חוק הג"א לא הכפיף את הג"א לצה"ל, לא העניק לרמטכ"ל כל מעמד וסמכות        
 בהג"א. הקביעה כי בראש הג"א יעמוד קצין צה"ל לא היה בה לפגוע בתפיסה            
 להקים גוף עצמאי שאין לו זיקה לצה"ל.  -,  51-הבסיסית של המחוקק ב          

 ה"ל כאשר למעשה ראש הג"א פעל תחת פיקודו של הרמטכ"ל.  ב. בפועל נוצרה זיקה לצ      
 הפיקודיים, כפופים לאלופי הפיקוד המרחביים.-מפקדי העורף  -כן היו מפקדי הג"א,          

 לחוק הג"א, עיגנו את מקומו של  8ג. הקמתו של פיקוד העורף וחקיקת תיקון מס.       
 בעורף המדינה. –הפיקוד בתוך צה"ל, כפיקוד מרחבי          

 
 .  במסגרת צה"ל הוטלו על פקע"ר תפקידים שהם בתחום האחריות המרחבית, כלהלן:4

 א. קבלת האחריות לביטחון הפנים מהמשטרה )ע"פ החלטת ממשלה, שתורה על     
 העברת האחריות לצה"ל(.               

 הצבאי למשטרת ישראל ומוכנות לקבלת האחריות על אירוע של אסון המוני. ב.  ריכוז הסיוע    
 מרחבית לבסיסי צה"ל במרחבו. אחריות להבטחת מתקנים מיוחדים-ג.  אחריות מנהלה    

 ברגיעה ובחירום.        
 ד. שליטה בתנועות בצירים )עבור צה"ל(  במרחבו.    
 בו.המרחבית במרח-ה. אחריות פיקודית להגנה    
 רשות אשפוז(. -חולים למצבי החירום השונים )בתאום עם מל"ח-ו.  אחריות להכנת בתי    
 ז.  אחריות כוללת לטיפול באירועים רדיולוגיים, בשגרה ובשע"ח.    
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 כללי –מבנה וארגון פקע"ר 
 
 .  מפקדות :5

 א.  מפקדת פיקוד העורף.     
 דרום(. –ירושלים  –דן  –מרכז  –חיפה  –מפקדות מחוזיות, )צפון  6ב.       
 ג.  בכל מחוז מספר מפקדות נפה.     
 ד.  בכל נפה מספר מפקדות חבל.     

 
 .  יחידות עיקריות :6

 *  גדודי חילוץ והצלה.     
 *  גדודי אב"כ )כימי/ביולוגי(.     
 *  גדודי ופלוגות אבטחה.     
 מגן.-*  מנהלת ערכות     
 חיילי.*  בסיס הדרכה      
 צופרים. –*  מערך תצפיות      

 
 .  היחידות העיקריות, המיועדות לפעול בשטח, מצויות במסגרת המחוזות והנפות.7

 כוח האדם של פקע"ר בנוי בעיקר מאנשי מילואים. כוח אדם סדיר מצוי בעיקר במפקדות השונות        
 בעוד אנשי המילואים ביחידות העיקריות.     

 

 ד העורףתקציבי פיקו
 
 .  כללי :8

 והן בהיותו פיקוד מרחבי   51א.  פקע"ר פועל כאמור מכוח סמכותו ע"פ חוק הג"א      
 לחוק, המופקד על משימות מוגדרות במרחבו. 8בצה"ל, ע"פ תיקון מס.           

 תקציב צבאי ותקציב אזרחי.  -ב.  תקציב פקע"ר מחולק לכן באופן כללי ל     
 
 הצבאי :.  התקציב 9

 א. מיועד בעיקרו  להחזקת המערך הסדיר, לאימונים, הכשרות, להשלמות ציוד ייעודי,       
 לפיתוח אמצעים ייעודיים, למשימות תעסוקה מבצעית והגנה מרחבית.         

 כולל"-ב. התקציב מתחלק בין "תקציב ישיר" )למשימות ספציפיות( לבין "תקציב עקיף     
 אגף הטכנולוגיה(. -)המבטא בעיקר את אחזקת המערך בשגרה ע"י מטכ"ל אט"ל        

 
 .  התקציב האזרחי :10

חולים לשע"ח, וכן  -ערכות מגן וחלוקתן, מיגון ומקלוט, הכנת בתי  -מיועד בעיקר לנושאים מוגדרים כמו .א
בתחום ביולוגי, חומרים  הכנות ברשויות המקומיות, במשרדי הממשלה השונים )בהקשר להג"א(, הכנות

 מסוכנים  ואחזקת מרכיבי הביטחון.
 רשויות מקומיות(,    -המקורות לתקציב האזרחי הנן בעיקר ממשרד האוצר, ממשרד הפנים )הג"א .ב

 משרד הבריאות )תחום האשפוז(, ומשרד הביטחון )מיגון ומקלוט,  במשולב עם משרד       
 האוצר(.      

 מכלל תקציבי פקע"ר .   שינויים בתקציב האזרחי חלים   60% -התקציב האזרחי מהווה כ .ג
 בעקבות הגדלה/הפחתה של ההקצאות לפרויקטים מוגדרים, כמו: מסכות מגן, טיפול באיום       
 הביולוגי/כימי , מקלוט  וכדו'.             

 
 

 אחרים צה"ל/ / משהב"ט -קשרי פקע"ר
 . כללי :11

 די בצה"ל. רוב שטחי פעולתו הנם בתחום הפעילות האזרחית, א.  פקע"ר הנו גוף ייחו      
 עזר, מפעלים ומוסדות אזרחיים. -מול השלטון המקומי, משרדי ממשלה, גופי           

 . אך בנוסף עומדות51 –ב.  סמכויותיו של אלוף פיקוד העורף נובעות מחוק הג"א       
 לרשותו הסמכויות הניתנות  לאלוף פיקוד מרחבי, בתחום הגזרה הנתונה למרותו.          
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 . הזיקות עם צה"ל :12
 לחוק הג"א, נאמר שראש הג"א כפוף לרמטכ"ל. מכאן   8א.  בדברי ההסבר לתיקון מס.      

 יכולתו של הרמטכ"ל להטיל על אלוף פקע"ר תפקידים צבאיים.          
 פקע"ר.  -כוח האדם בפקע"ר מורכב מאנשי מילואים וסדיר, שנשלחו לשרת בהג"א  ב.     

 הם ממשיכים להיות חיילים לכל דבר וענין. מעמדו של חייל מחייבת אותו בכפיפות            
 פיקודית למפקדו.          

 זרחים, ג.  החוק הגדיר כי את תפקיד ראש הג"א ימלא קצין מצה"ל.  סמכויות כלפי א     
 כשלעצמן, אינן שוללות את "צבאיות" התפקיד.         

       
 . נושאים המטופלים ע"י הגופים השונים בהקשר לפקע"ר :13

 –א. צה"ל אחראי לנושאים הבאים       
 תקנים וארגון. (1
 משאבי אנוש )חובה, קבע  ומילואים(. משמעת ושיפוט. (2
                                     י, ציוד, נשק, רכב, מילואים, הובלה, בינו-אמצעים : תקציב, ימי (3

 דלק, מזון, אחזקה וכדו'.
 תפעול פקע"ר כפיקוד מרחבי. –הנחיות מבצעיות  (4
 מודיעין והתרעה. (5
 דוברות. (6

 -ב.  משרד הביטחון אחראי לנושאים הבאים     
 מינוי ר' הג"א/אלוף פיקוד העורף )ע"פ המלצת הרמטכ"ל(. (1
 הרמטכ"ל את התפקידים הצבאיים לפקע"ר.לאשר קביעת  (2
 להכריז על מצבי כוננות, ערב לחימה, או על מצב מיוחד בעורף. (3
 אישור צווים ותקנות למיגון. (4
 תיאום משרדי ממשלה, לרוב באמצעות ומ"ע )וועדת מל"ח עליונה(. (5
 התיישבות )באמצעות עוזר השר להתיישבות(. (6
 שבות.התקשרויות עם גורמי חוץ.  ח -רכש, חוזים  (7

                       
 ג.  משרד האוצר אחראי לנושאים הבאים :       

  -( העמדת תקציבים ל1                           
 *  ערכות מגן.  וכן לפרויקטים מוגדרים בתחום הג"א.

 *  מיגון ומקלוט.  מרכיבי ביטחון.                                     
 רכז ארצי לחומרים מסוכנים. פיתוח וכוננות בתחום הביולוגי.*  הפעלת מ      

 ( התקציבים כנ"ל מתואמים עם שרהב"ט, האחראי על ביצוע חוק הג"א.2                                 
- 

 ד. משרד הפנים אחראי לנושאים הבאים:      
 תקצוב אחזקת תקנים, אמצעים וקשר, לרשויות המקומיות. (1
 תקציב להחזקת מקלטים,  מחסנים ומפקדות ברשויות המקומיות,  (2

 )כולל מפקדות צבאיות בנפות/חבלים(.
 
 
 
 
 
 

 הגופים המשתתפים במערך העורף   פיסקה ב:
 

 ישראל –משטרת 
 .  כללי :1

 למשטרת ישראל  תפקיד מרכזי במערך העורף.  מ.י. אחראית לביטחון הפנים במדינה בשגרה. .א
 ממשלה בדבר, תעבור האחריות לצה"ל/פקע"ר. בשע"ח, עם החלטת

 -בשנים האחרונות צברה מ.י. ניסיון רב בטיפול  באירועי טרור, תוך תאום והפעלה של גופי .ב
 החירום השונים .  במקרה של אירועי טרור או אירועי חירום בהיקף רחב של נפגעים והרס       
 י בקשת מ.י., במיוחד כאשר התוצאות בשטח מבנים,  יכול הטיפול לעבור לאחריות פקע"ר לפ      
 יחייבו אמצעים מיוחדים ,כוחות חילוץ וצורך לטיפול מתמשך עם אוכלוסייה ורשות מקומית.      
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 .  בשע"ח/מצב לחימה :2

 הפנים כל עוד לא החליטה הממשלה על העברת האחריות -מ.י. תמשיך לשאת באחריות לביטחון .א
 לצה"ל/פקע"ר.      

 משולבת בפעילות פקע"ר, בעיקר ע"י :מ.י.  .ב
 ציונאלי, כל עוד הדבר אפשרי במסגרת אמצעים ויידע פיקוד ושליטה על אירוע קונבנ (1

 המצויים בידי המשטרה.
 סיוע ע"י העמדת יחידות ואמצעים, לפי דרישה, או לפי תכנון מוקדם עם פקע"ר. (2
 .הובלת צוותי גו"ז )גילוי וזיהוי( לנקודת נפילת הטיל/הפצצה (3
 זיהוי חללים אזרחיים, בתיאום עם משרד הפנים, משרד הדתות והרשות המקומית. (4
 הכוונת תנועה, בידוד גזרה, אבטחת אזור/מתקנים וכדו'. (5

 
 

 המשק לשעת חירום )מל"ח(
 
 .  כללי :3

 (, בה פורטו התפקידים 96יולי  -מ 1716מערך המל"ח פועל ע"ב החלטת ממשלה )מס.  .א
 ך מל"ח. מל"ח כפוף לשרהב"ט. ראש מל"ח משמש כמ"מ קבוע ליו"ר והסמכויות של מער      
 מל"ח עליונה )שהנו שרהב"ט(.  וועדת      
 (, 2000מפבר'  1080"תקופת ההפעלה" של מערך מל"ח הורחבה, בהחלטת ממשלה )מס. ב.   
  כך שהמערך יוכל להיות מופעל לא רק בתקופת לחימה אלא גם באירועי חירום, בשגרה, גם       
 והמערך יופעל באופן חלקי , או באזור גיאוגרפי מוגדר ומוגבל.  במקרים      

מערך המל"ח כולל : וועדות המשק השונות לשע"ח )החל מהוועדה העליונה ,עבור לוועדות המרחביות  .ב
מטה מל"ח ארצי;  (;  הרשויות הייעודיות לשע"ח, במסגרת משרדי הממשלה שונים;ולרשויות המקומיות
 המפעלים החיוניים.

 
 .  תפקידיו העיקריים של מערך המל"ח :4

 להפעיל מערך המל"ח בתקופת לחימה )"תקופת הפעלה"( ובאירועי חירום. .א
 ביותר למשק בשע"ח. להחליט על הפעלת המשק החיוני בשע"ח להבטחת האספקה והשירותים החיוניים .ב
 לקבוע תכניות להפעלת גורמי הייצור, האספקה והשירותים החיוניים  במשק  האזרחי בשע"ח. .ג
 לקבוע הקצאת אמצעי ייצור, משאבים ואמצעים אחרים לגורמים המפעילים המשק החיוני לשע"ח. .ד
ים להבטחת הכנתו של וועדות מל"ח, לנקוט אמצע -ייעודיות ו-להנחות אותם משרדים ממשלתיים להם רשויות .ה

ייחוס ענפיים/מקצועיים, -מתן מענים לתרחישי  -המשק החיוני בתחומים שהם מופקדים עליהם, )למעשה 
 המוכתבים ע"י מטה מל"ח ארצי(.

 
 .  מטה מל"ח ארצי מופקד על עבודת התאום עבור וועדת מל"ח עליונה )ומ"ע(; על הכנת והפעלת   5

 "ע; לתאם משרדי הממשלה השונים להם רשויות ייעודיות/מקצועיות"מרכז הפעלה" ארצי  של ומ     
 להכינם לקראת ולהפעילם בשע"ח;  בתוכניות ובהכנות לקראת שע"ח פועל מל"ח ע"ב תרחיש      
 הייחוס לעורף  )נגזרת מתרחיש הייחוס הכללי של צה"ל(.     

 מערך כיבוי האש
 
 .  כללי :6

 אזוריות, הקשורות לרשויות המקומיות, הכפופות למשרד הפנים.-עירוניותמערך כיבוי האש בנוי מתחנות  .א
ארצי. קיים ביה"ס ומטה מקצועי של מפקח כבאות -מערך כיבוי האש איננו ערוך ומאורגן כמערך ממלכתי .ב

 ארצי, היכול לרכז כוחות בהתאם לצרכים בשטח.
ת על הפעלתו, כולל תרגולו לקראת מערך הכיבוי איננו כפוף לפקע"ר, אך לפקע"ר הסמכות לתאם ולהנחו .ג

 ובעת שע"ח.
 
 .  תפקידיו העיקריים של מערך הכיבוי :7

 למנוע ולכבות שריפות, להצלת נפש ורכוש, בשגרה ובשע"ח. .א
 לחלץ מגובה, ולשמש כוח חילוץ ראשוני, )כולל בתאונות(. .ב
 לטפל בחומרים מסוכנים. .ג
 ואחרים.לסייע בהספקת מים לצורכי טהור חומרים כימיים  .ד
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 מערך מד"א
 
 .  כללי :8

 , להגשת עזרה ראשונה רפואית.  הוכרה ע"י  1930מגן דויד אדום )מד"א( הנה אגודה, משנת  .א
 .1950 -ממשלת ישראל והצלב האדום הבינ"ל.  מד"א פועלת לפי חוק מ      
    מד"א קשור למשרד הבריאות, המממן חלקית את תקציבו. פעילות מד"א בשע"ח ב.   

 הרשות העליונה לאשפוז ופקע"ר )וכן ע"י מ.י.(. תואמת ע"ימ      
 
 .  תפקידיו העיקריים של מד"א :9

 טיפול ופינוי חולים, יולדות, נפגעי תאונות ופצועים )כולל מאירועי טרור או מפגיעות אויב  .א
 בעורף(, ע"י צוותי אמבולנסים )"סעד חיים בסיסי"/"חצי מתקדם"( וע"י ניידות ואמבולנסים       
 "סעד חיים מתקדם"(. -לטיפול נמרץ )נט"ן, אט"ן,      

 . וסעד חיים.עזרה ראשונההדרכת האוכלוסייה האזרחית ומתנדבים להגשת  .ב
 חולים וצה"ל.-תיהתרמה ואגירת דם, פלסמה ומוצרי לוואי שלהם, ואספקתם לב .ג
 סיוע לשירות הרפואי של פקע"ר בשע"ח, כשירות עזר רפואי. .ד
 האדום.-מילוי תפקידים כאגודה הקשורה לצלב .ה
 
 

 הרשות המקומית
 

 .  כללי :10
 א.  הרשות המקומית מהווה גורם מרכזי בטיפול באירועי חירום בשגרה ובשע"ח, ובתוצאות               

 ע"י תקיפות האויב בעורף. הרשות המקומית משמשת כממשק עיקרי   בשטח הנגרמות            
 למפגש שבין האוכלוסייה לבין כלל ארגוני העזר/החירום השונים, הפועלים בתחומה.            

 "וועדת מל"ח מקומית", מול מטות וועדות מל"ח  -ב.  הרשות המקומית פועלת בשע"ח כ       
 המפקדות/המטות/היחידות הפועלות בשטח.  -פקע"ר מרחביות וכן מול             

 ג.  יש רשויות שרכשו ניסיון רב בתפעול המערכות האזרחיות בתחומן, נוכח אירועי טרור        
 ותקיפות האויב בעורף , בתאום עם מ.י., פקע"ר וגופי החירום השונים.           

 
 .  תפקידיה העיקריים של הרשות המקומית :11

 ההכנות הנדרשות להפעלת הרשות כוועדת מל"ח מקומית.ביצוע  .א
הכנה, ארגון ותרגול הגופים השונים שעל הרשות להפעיל בשע"ח  )מרכז מיידע; מרכז הפעלה בשע"ח;  .ב

 כסיוע לתושבים(. –מערך רפואה קהילתי; צוותי הפעלה שונים לשע"ח 
 בניית מקלטים. בניה ותחזוקת מקלטים ומרחבים מוגנים ציבוריים. פיקוח ובקרה על .ג
 סיוע לגופי החירום השונים הפועלים בתחומה. .ד
סיוע לפקע"ר : העמדת מקרקעין )למפקדות ומחסנים(; סיוע בחלוקת ערכות מגן; הכנת תשתית למיקום  .ה

 מערכות התראה; ניהול ואחזקת מחסנים לשע"ח.
 השתתפות בתרגילים, קורסים והשתלמויות של פקע"ר ומל"ח. .ו
 צוותי כוח אדם לקליטת מפונים, במרכזי השהייה.מתקנים ו-הכנת תשתית .ז
 אספקת שירותים חיוניים לאוכלוסייה. אספקת מזון ומים, לפי הצורך והנסיבות. .ח
 הפעלת מערכת החינוך המקומית, בהתאם למדיניות הממשלה.  .ט
 שיקום מהיר של מבנים ותשתיות שנפגעו. .י

 גדנ"עים.  –תלמידים  –סיוע למפעלים חיוניים בתחומה,  ע"י מתנדבים  .יא
 
 

 מוכנות מערך העורף   פיסקה ג':
 
 .  כללי : 1

 ומתורגל לקראת שע"ח ואירועי חירום  –מאורגן  –א.  מערך העורף, בהכללה, ערוך     
 ציונאליים.בנקונ          

 ב.  קיים פער ארגוני בדגש על האינטגרציה של המענה הטכני, בהערכות, בהכנה ובתפעול של      
 ציונאליים )כימי, ביולוגי( וכן נוכח פח"ע בלתי      בנקונ -מים השונים לקראת אירועים בלתיהגור     
 ציונאלי.בנקונ     
  האיום הגרעיני איננו נכלל במתאר הייחוס, אף כי זה שנים "מתבקשת התייחסות ג.  
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 תבהיר מה נעשה, מה יש לעשות, מי מטפל ומה נדרש בתחום זה מגורמי  אשר  לנושא",     
 מערך העורף.    

 
 .  מענים לא מספקים לתרחיש הייחוס לעורף :2

  20-60בקווי העימות ברמה"ג ובלבנון, קיים איום משמעותי על מערך היישובים בעומק של א.        
  כמותי של האיום והמענים  הנדרשים לכך ממערך -מקווי החזית. חסר פירוט מערכתי ק"מ           
 העורף.           
   חסרה הגדרה ברורה ומכוונת של האזורים החזויים, בעדיפות גבוהה, לתקיפת האויב ב.   
  הכנות, הקצאת אמצעים   -וכתוצאה קביעת קדימויות ועדיפויות לביצוע  בעורף      
 ותכניות פעולה.      
 ישראל -ינאית וכן אפשרויות שילובם של ערבייתהאפשריים מהרשות הפלשהאיומים ג    
   בפעילות כנגד ישראל, בשע"ח, אינם מפורטים ומוגדרים כדי יכולת להיערך ולתכנן       
 נדרשים. מראש מענים      
  מסה"כ הצרכים במקלטים . הפער נחשב סביר בנתונים  20%-קיים פער של כד    
 בהתחשב בפריסת הפער גם באזורים שאינם נחשבים כמועדפים לתקיפת הקיימים ו      
 אויב.       
   חלוקה/החלפה -קיים פער "טכני" בערכות המגן המצויות בידי האוכלוסייה, הנובע מאיה.   
 של ערכות מגן לאוכלוסייה )ממלאי קיים(.      
  נציונאליים בם בלתי קונטכניים לטיפול באירועי-קיים פער  באמצעים טכנולוגייםו.    
 נציונאלי : בקונ-הזיהוי והטהור(. המענה כנגד טרור בלתי-בתחום הגילוי )במיוחד      
  חימה והתקבלו החלטות אופרטיביות בנושא.  יחייב עוד ל -תורת לאחרונה, גובשה      
 הנושא הרדיולוגי מצוי בשלב טיפולי ראשוני, המחייב  בשטח. תרגול והטמעת התורה       
                                                                                                                                                        השלמה.      
 מצעי מיגון אישיים, אשר יאפשרו למירב הכוח לבצע       מ.י., חסרים א -אש, מד"א  ו-מערך כיבויז.    
 ביולוגיים, ליד ובצמוד ליחידות -משימותיו בשע"ח ובאירועי חירום, גם נוכח אירועים כימיים      
 פקע"ר, הפועלות בשטח המוכה.       
  תרגול הרשויות המקומיות, מחייב השלמות באשר להיקף המתורגלים, ושיתוף מירב ח.   
   הגורמים הפועלים במערך העורף, כולל הרשויות הייעודיות. זהו פער משמעותי,       
 הדורש תרגול משולב ומתן ביטוי לחיוניות פונקציות הרשות המקומית בניהול אירוע       
 ציונאלי.בנבלתי קונ      

 
 .  חסרים, פערים ומגבלות המצב הקיים : 3

 -יקה, והחק –הסמכויות  –בתחום האחריות  .א
ברמה המיניסטריאלית, אין כיום משרד אחד הנושא באחריות כוללת להכנה ,לטיפול ולהפעלת מערך  (1

-העורף בראייה אינטגרטיבית ארצית, בשע"ח ובשגרה כאחד, הקובע סדרי עדיפויות, תכניות רב
 שנתיות ונגזרות שנתיות, כולל התקציבים הנדרשים לכך.

. החוק מקנה סמכויות רבות בעלות משמעות 51-חוק הג"א שר הביטחון ממונה על ביצוע הוראות (2
מעשית רבה, בתנאי שלקראת/בשעת חירום, תפורסמנה התקנות לשע"ח. דבר שהממשלות ,עד 

 היום,  נמנעות מלעשות.
לחוק הג"א מציב  את פקע"ר  8ר' הג"א )אלוף פיקוד העורף( ממונה ע"י שרהב"ט, אך תיקון מס. (3

"ל.  הדבר איננו מתיישב עם התפיסה המקורית של החוק ,שהג"א במסגרת צה"ל, למרות הרמטכ
 הנה רשות אזרחית, נפרדת מצה"ל.

חסר "חוק  העורף" הבא להסדיר ולהגדיר כלל הגופים אשר יפעלו "במערך העורף", תוך קביעת  (4
 תחומי אחריותם, סמכויותיהם וקשרי הגומלין ביניהם.

חסר "חוק מל"ח".  מערכות רבות במשק האזרחי, אינן מערכות ממשלתיות, אף כי הוכרזו כ"רשות  (5
ייעודית" לשע"ח. כן יש תהליך עקבי לאגוד והפרטה של מערכות חיוניות למשק בשע"ח.  חקיקת 

 החוק יאפשר למל"ח לפעול כרשות, ביעילות ובסמכות, נוכח השינויים שחלו וחלים במשק הישראלי. 
הפנים, בשגרה, מוטלת על מ.י. , ובחירום )לפי החלטת הממשלה( עוברת  –חריות לביטחון הא (6

מאזי"ם;  רבשי"ם/  -האחריות לצה"ל.  המצב יוצר מערכות זהות המוחזקות ע"י שני הארגונים )כמו
 מתמידים/מוצבי הגמ"ר; משא"ז/אבס"ר; טיפול בתקני ביטחון; גדודי האבטחה בפקע"ר(.

למשק האזרחי , עבור הפעלתו בשעת חירום )הכולל אלפי מפעלים החיוניים חלוקת המשאבים  (7
נעשית למעשה    -למשק בשע"ח, המאורגנים ע"י הרשויות הייעודיות, במשרדי הממשלה השונים(,

ע"י משהב"ט/צה"ל, לאחר שהוקצו האמצעים הנדרשים לצורכי צה"ל ומערכת הביטחון.  סמכות זו 
מחייבת בחינה   -על החלטות צד נוגע, לו מטרות וקדימויות משלו,של חלוקת האמצעים, הנסמכת 

 מחדש. 
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תפקידי הרשות המקומית, במצבי החירום השונים, אינם מוגדרים בחוק )אך מכוסים בהוראות  (8
 ונהלים של מטה מל"ח ופקע"ר(.  חוק העורף וחוק מל"ח עשויים לתת פתרון לדבר. 

 בתחום הארגון : .ב
 ומתכונן בנפרד. אין גורם אחד הבוחן התקנים,   -מצטייד –רך כל גוף במערך העורף, נע (1

 המתחייבים מההערכות לקראת הפעלה בשע"ח. -הנהלים, התקציבים הנדרשים, 
  -ארגונו –ארצי. הדבר מקשה על הכנתו -האש איננו מערך ממלכתי-(  מערך כיבוי2                 

 ברת שליטה ובקרה. ותקצובו כמערכת אחידה,                      
 (  מד"א מופעל כאגודה. בשע"ח מתואמת הפעלתה ע"י פקע"ר/מ.י. ;  משרד הבריאות 3                 

  מתקצב מד"א באופן חלקי. אמצעיו הכוללים מוגבלים, ומתחייבת השלמה       
 לקראת שע"ח.  בהיערכותו     

 כלוסייה לשע"ח וכן תדרוכה  (  מערכת הסברה כוללת , המיועדת במיוחד להכנת האו4
 השוטף בשעת חירום, עדיין איננה מתואמת עם כל הגורמים.      

 
 
 הדגשים :–. סיכום המוכנות 4

והפעלת מערך העורף בראייה  -הכנה  –תאום  -העדר גורם אחד, מרכזי, אשר יישא באחריות ובסמכות לארגון .א
 אינטגרטיבית, ארצית.

 –התפקידים  –העדר חקיקה המותאמת למציאות של שנות האלפיים, בישראל,  המגדירה ומסדירה  הייעוד  .ב
הזיקות וקשרי הגומלין של כל הגורמים הפועלים במערך העורף  )חוק העורף  וחוק   -האחריות והסמכויות 

 מל"ח(.
נציונאליים )למרות פערי בים קונומתורגל לקראת שע"ח כנגד אירוע –מאורגן  –מערך העורף, בהכללה, ערוך  .ג

 נאליים.בנציוקונ-מקלוט וערכות מגן(.   יש פערים תורתיים וטכניים במענה לאירועים  הבלתי
פרט לפקע"ר, שייעודו העיקרי הנו במתן מענים במערך ההגנה הדפנסיבית של העורף, מקיים כיום צה"ל  .ד

כת שטרם נבחנה בתנאי לחימה(  וסוללות "החץ" )מער  -מערך הגנתי אקטיבי ע"י טילים כנגד טילים 
 ה"פטריוט".

 
             

 
 

           
 
 מבט לעתיד -מערך העורף     -   3פרק   
 

 נקודות התורפה העיקריות בארגון ותפעול מערך העורף:   פסקה א'
 

 התמודדות עם תרחיש הייחוס לעורף : .1
ו מתקיימת לחימה בחזית ובמקביל לפי תרחיש הייחוס, מדינת ישראל עלולה להימצא במצב ב .א

 העורף מותקף.  מצב בו מדינת ישראל טרם התמודדה אתו בעבר. 
 חירום-צה"ל עשוי להימצא בצורך להתמודד בחזיתות ובעורף כאחד, כולל אירועי .ב

 אפשריים  בעורף  ולחימה בטרור באזורי יו"ש ועזה.
 
 

 -תפעול העורף   .2
  הגופים המרכזיים במערך העורף, תפעולם נעשה כיום ע"י משהב"ט / צה"ל.          .א

אחראי על הפעלת המשק החיוני   -אחראי על ההגנה האזרחית,  ומטה מל"ח ארצי   -פקע"ר 
 ,האזרחי,  בשעת חירום.

 קיימות טענות רבות כנגד המצב הקיים, ועיקרן הן: .ב
הלחימה בחזית והגנה על גבולות   -דם העיקרי משהב"ט / צה"ל  חייבים להתרכז בייעו (1

 המדינה.
כפיפות פקע"ר וכן המשק לשעת חירום למשרד הביטחון, טומן בחובו בעיה מהותית  (2

הנובעת מניגוד אינטרסים בין צרכי הצבא לבין צרכי המערך האזרחי, כאשר סמכות 
 ההכרעה )בדגש על הקצאת אמצעים( מצויה בידי משהב"ט / צה"ל.
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אש, מד"א, הרשויות -מערך העורף ביסודו בנוי על ארגונים וגופים אזרחיים  )מ.י. , כיבוי (3
במשרדי הממשלה השונים(, הפועלים בתפקידיהם  –המקומיות, הרשויות הייעודיות 

נטציה יבשגרה ובחירום כאחד. תפקידי ההגנה האזרחית הנם תפקידים בעלי אורי
 אזרחית מובהקת.

 המגדיר הגופים הפועלים במערך העורף, הקובע העדר "חוק העורף"  ) (4
  הגומלין -האחריות והסמכות של הגופים השונים, הקובע הזיקות וקשרי      
 הגופים השונים ועוד(, וכן "חוק מל"ח"  )אשר צריך לאפשר הפעלת  בין      
 מערך מל"ח כרשות ממשלתית, באחריות ובסמכות, תוך יכולת להטיל       
 מקשים על  הפעלה    -גורמים אזרחיים, מוגדרים, במשק (, על מרות      
 של מערך העורף בכללותו.  יעילה ומתואמת      

 
 

וההפעלה  של מערך  –המוכנות  –אין כיום גורם אחד, ממשלתי, הנושא באחריות ובסמכות כוללת להערכות  .3
עדיפויות ,מתכננת -חירום, בראייה אינטגרטיבית, המעריכה את המצב, קובעת סדרי-העורף, בשגרה כבימי

)כולל במשרדי ממשלה אחרים(  מסומנים –תקציבים שנתיות ונגזרות שנתיות , תוך קיום -תכניות רב
 הנדרשים לביצוע התכניות.

 
 

 ידהמבט לעת  -מערך העורף    : פסקה ב'
 

 .  לעיל(, ועל  3פסקה ג', סעיף  – 2במגמה להתגבר על הפערים והמגבלות )כמפורט בפרק  .1

 התורפה העיקריות בארגון ובתפעול של המערך הקיים )כמפורט בפסקה א' לעיל(, -נקודות            
 מוצע לפעול לשינוי המצב, בשני שלבי יסוד:            

 ממשרד הביטחון למשרד ממשלתי אחר.העברת האחריות על פקע"ר ומל"ח  .א
שילוב כלל אזרחי ישראל בצורך לשרת המדינה, באמצעות שני  -הקמת השרות הלאומי/האזרחי, .ב

מסלולי שרות : השרות האזרחי/הלאומי  והשרות הביטחוני.                      והקמת  "המשמר 
 מי".והלא

  ר למשרד בט"פ , איננה מותנת  בהקמת העברת האחריות על פקע"  -)הערת הבהרה             
 הלאומי, והיא עומדת בפני עצמה(. -האזרחי  או  המשמר -השרות             

 
 –העברת האחריות ממשרד הביטחון  .2

בנתוני מדינת ישראל כיום ,מן הנכון להעביר האחריות על פקע"ר ממשרד הביטחון למשרד לביטחון  .א
 וצה"ל מהטיפול במערך העורף. הפנים, ולשחרר את משהב"ט

 הפנים.-הביטחון למשרד ביטחון -בהמשך, יש לבחון העברת מערך מל"ח מאחריות משרד .ב
בפסקה ג': הסוגיות העיקריות   -פירוט נושא העברת האחריות של פקע"ר ממשרד הביטחון ראה  .ג

 להלן.   2לדיון וסיכום, סוגיה מס.
             

  -"השרות לכל"    -. "המשמר הלאומי" 3     
הלאומי של המדינות בארה"ב( , מיועד לאגד בתוכו  -המשמר הלאומי )בדומה, אך לא זהה למשמר .א

הג"א,  מערכת השירות האזרחי/הלאומי, גופי  -את כלל הגופים אשר יפעלו בעורף המדינה : פקע"ר
 העזר והחירום השונים )לא כולל מ.י.(.

 לשרת את המדינה באחד מהמסלולים :יחייב בחוק כל אזרח   -"השירות לכל"  .ב
 "שירות אזרחי/לאומי". -"שירות ביטחוני" )כנהוג כיום(, ו

 האזרחי/לאומי יהיה במסגרת ארגונית של "המשמר הלאומי".-הטיפול בשירות .ג
הסוגיות העיקריות לדיון וסיכום,  -הלאומי"/"השירות לכל" , ראה : פסקה ג'-פירוט נושא "המשמר .ד

 ., להלן3סוגיה מס. 
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 הסוגיות העיקריות לדיון וסיכום    פסקה ג':
 

 חלקן של הרשויות המקומיות במערך העורף    :1סוגיה מס. 

 

 רקע
 
נציונאליים, בעיקר כנגד האוכלוסייה בקרקע )טק"'ק( קונ-, הותקף העורף בטילי קרקע91 –במלחמת המפרץ  .1

 לא הייתה לחימה.  -בגוש דן ובאזור חיפה.    בחזיתות  
 

תרחיש הייחוס לעורף צופה האפשרות שבמלחמה אזורית בעתיד, ייפגע העורף )במקביל עם לחימה אפשרית  .2
בחזית(, בעיקר ע"י טק"ק וכן ע"י מטוסים חודרים. ובצפון, בזירת לבנון וסוריה עלול העורף להיפגע גם מרקטות 

 קרקע )רק"ק(  וארטילריה.-קרקע
 
(, הטיפול באירוע בכללותו נוהל ע"י ראש העירייה, 01ספט'  11יורק )-והתאומים בני-בתקיפת הטרור על מגדלי .3

הלאומי אשר -אש, הצלב האדום( וכן ע"י יחידות המשמר-בסיוע של כל יחידות העזר העירוניות )משטרה, כיבוי
ציסקו  פרנ-אנג'לס וכן בסאן-ניתנו כסיוע ע"י מושל המדינה.  מצב ומענה דומה ניתן בזמנו במהומות שאירעו בלוס

 )אם כי הרקע והמענים הנדרשים היו שונים, אחריות ראשי הערים הייתה זהה(.
 

 מצב קיים במדינה
 
 , הוטלה עליו האחריות למתן מענים  91–עם הקמת פיקוד העורף, וארגונו לאחר מלחמת המפרץ  .4

 :     נוכח תוצאות תקיפת אויב אפשרית בעורף המדינה.  לצורך כך אורגן העורף במסגרת מפקדות
 מחוזות, נפות וחבלים, ועם יחידות ביצוע : גדודי חילוץ והצלה, גדודי אב"כ, גדודי ופלוגות    

 אבטחה ועוד.
 

תכנון, התכוננות ,ארגון והפעלה מעשית של :    -הגנת האוכלוסייה האזרחית, לקראת ובעת לחימה, משמעותה  .5
פקת מצרכים ומים, פעילות חילוץ והצלה, פעילות מקלטים, ערכות מגן, מתן שירותים ציבוריים שגרתיים, אס

אש ועזרה ראשונה, עבודות שיקום , פינוי וקליטת אוכלוסייה.   הרשות המקומית מעורבת בכל התחומים -כיבוי
 שנמנו לעיל.

 
 
  .  הרשות המקומית, בתחומה, אחראית לתושביה בשגרה ובחירום כאחד.  אך כאשר פיקוד 6

   העורף נכנס לפעולה, בשע"ח או באירועי חירום בשגרה, הוא מתאם ומפעיל את שאר      
  בעורף, כולל את הרשות המקומית.  וניהול האירוע נעשה ע"י גורמי  הגורמים הפועלים     
 פקע"ר.     

 
     .  ראשי הרשויות המקומיות משמשים כראשי וועדות מל"ח, אך לא נתונות בידם סמכויות 7
 , היו 91–לניהול עניני האוכלוסייה ומתן מענים לאירועי שע"ח.  במלחמת המפרץ  ההנהגה     

 שלקחו יוזמה ופעלו רבות לתאום פעילות הגופים השונים אשר פעלו בתחומם. ראשי ערים     
  יש לזכור שמאז שנקבעו בחירות אישיות לבחירת ראשי הערים, הגיעו לתפקיד זה גם בעלי      
 ע צבאי/ביטחוני עם ניסיון, יכולת והשפעה )כן קרה גם עם רבים מהמנכ"לים שמונו לתפקיד רק    
 זה ברשויות המקומיות(.    

 
 
 ברשויות המקומיות במדינה, ניתן להבחין בין רשויות עירוניות, גדולות ביחס ,בהן הבינוי .  8

 פתוחים, בהן הבינוי -כפריים רב קומתי, ועם אוכלוסייה רבה, לבין רשויות באזורים צפוף,     
 מפוזר  והאוכלוסייה איננה רבה וצפופה.  סוגיה זו דנה באותן רשויות עירוניות הגדולות      
 ביחס, והמצויות ,לרוב, באזורים הנחשבים כמועדפים לתקיפת אויב בעורף.      
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 הגדרה וניתוח הסוגיה      
 

 הגדרת הסוגיה :.   9
  א.  הכוונה שראשי הרשויות העירוניות יהיו אחראים לנעשה בתחומם בשגרה ובשע"ח  

 כאחד. תחול עליהם האחריות והסמכות לנהל ולתאם הפעלת כל גופי החירום השונים      
 הנדרשים  למתן מענים לתוצאות תקיפת אויב בעורף , בתחומם.  להנהיג ולהנחות את      
 ובאירועי חירום. חיי תושביהם בשע"ח     

 לא יחול שינוי  בארגון ובתפעול המהותי של כלל הגופים הפועלים במערך העורף. .ב
בסמכות הפעלתם בתחום  – אויחול שינוי בהקצאה מראש של יחידות ואמצעים לרשויות העירוניות  .ג

 הרשויות העירוניות.
 ציונאליים, האחריות והסמכות יחולו על פקע"ר.בנקונ-באירועים בלתי .ד

 
 .  חלופות אפשריות ליישום הכוונה :10     

 
   ( הקצאה מראש של יחידות ואמצעים )חילוץ והצלה, רפואה ,שיטור(, להפעלה 1א'.   

 ראש הרשות העירונית יהיה אחראי להפעלתן בשע"ח. בשע"ח.           
 ם את ( הקמת "רשות חירום עירונית", אשר תתאם פעילות הגופים השונים. תפעיל ג2       

 גדנ"ע, בתחום הרשות. –נוער  –האזרחי, מתנדבים -המשמר           
 ( לפי הצורך, ובתאום עם פקע"ר, יוקצו לרשות העירונית כוחות ואמצעים נוספים, לפי 3       

 חומרת האירוע.           
 

 היחידות  ( לא תהיה הקצאה מראש של יחידות ואמצעים. בעת קרות האירוע ,1 ב'.              
 האמצעים הנדרשים לטיפול באירוע, יפעלו לביצוע תפקידיהם, כל אחד בתחום ו                       
 אחריותו, אך הכוונתם, קביעת קדימויות ועדיפויות, והתאום ביניהם ייעשה ע"י ראש                        
 הרשות  העירונית.                       

 ( ראש הרשות העירונית יסתייע במטה מל"ח בעירו, אשר יחוזק לצורך זה בנציגים 2            
 אש, מד"א ומל"ח(.-קבועים של הגורמים הפועלים בשטח )פקע"ר, מ.י. , כיבוי                

 ( לפי הצורך, יוקצו יחידות ואמצעים נוספים, לפי קביעת פקע"ר בתיאום עם ראש 3            
 הרשות.                

 
 יתרונות ומגבלות החלופות השונות :  .11

 –א. חלופה א' כנ"ל 
 ( הקצאת מראש של יחידות ואמצעים יחזק הקשר ויכולת התרגול בין הרשות 1    

 העירונית והכוחות הפועלים.                      
 , תוך היכרות מוקדמת עם השטח, (  יכולת הפעלתם של אותם כוחות תעשה במהירות2                

 בתאום עם שאר הכוחות, והמערכת העירונית בכללותה.                     
 (  האוכלוסייה חשה מוגנת יותר. הרשות העירונית תחוש האחריות הכוללת  3                

  לאוכלוסייה הנתונה בתחומה.  יגבר הקשר בין התושבים לרשות העירונית.  יש      
 תגבר.   -להניח כי ההתנדבות והרצון לתרום לכלל הציבור    

 (  בהפעלה המקצועית, של כל גוף שיוקצה, לא יחול כל שינוי.  השינוי יתבטא 4                
 קביעת קדימויות ועדיפויות לביצוע, שייעשו ע"י  –הניהול  –הסמכות  –באחריות     
 הגורמים הפועלים בשטח.ראש הרשות העירונית, בתאום עם     

 (   הקצאה מראש של  יחידות ואמצעים מקטינה הגמישות המבצעית והראייה הכוללת 5               
 המצויים במערך העורף, לאור מכלול האירועים העשויים בהפעלת כלל האמצעים,                     
 לקרות בשטח, במרחב נתון.                     

 עירוניות, שהאנשים המרכזיים בה לא יהיו כשרים לקחת האחריות -(  תהיינה רשויות6               
 והסמכות לתאם ולהפעיל היחידות והאמצעים אשר יועמדו לרשותם. במקרה כזה,                     
 יידרש הסדר אחר, מוכן מראש, המותאם לצרכים ולנסיבות המקרה.                    

 
 –חלופה ב' כנ"ל ב.     

 (  מבחינה עקרונית היכולת להכוון, להפעיל ולקבוע קדימויות ועדיפויות, בהפעלת היחידות  1           
  והאמצעים, ע"י ראש הרשות העירונית, הנה בדומה לחלופה א', גם כאשר אין הקצאה                  
 של יחידות ואמצעים. מראש                

 (  היכולת להפעיל יחידות ואמצעים, הבקיאים בשטח ומוכרים ע"י הרשות העירונית,2           
 תמרונים מוקדמים, אף כי אין ביטחון כי בשע"ח דווקא  -אפשרית להשגה בתרגילים                
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 יחידות אלה יוקצו בפועל לרשות,  )הדבר יותנה בנסיבות ובאירועים קודמים                
 שאירעו בשטח(.                

 (  הגמישות המבצעית והראייה הכוללת להפעלת כלל האמצעים, ע"י הגורמים השונים 3           
 במערך,  נשארת בעינה.          

 מקצועית של כל גוף, לא יחול שינוי. וכן באפשרות כי לא ימצאו -(  בהפעלה המבצעית4           
 ייעשה  -כזיים ברשות הכשרים לקחת האחריות והסמכויות להפעלה,האנשים המר          
 כאמור בחלופה א' לעיל.          

 
 

  ב' כנ"ל, המפרטות החלופות  -נוכח האפשרויות א' ו  -חלופה ג': השארת המצב הקיים . 12
   האפשריות  למתן אחריות תפעולית לראשי הערים, קיימת חלופה ג' : השארת המצב הקיים,       
 כלהלן :     
 א.  הרשות המקומית בתחומה, אחראית לתושביה בשגרה ובשע"ח כאחד. בשע"ח או באירועי       

 חירום בשגרה, כאשר אירועים אלה קורים בתחום הרשות המקומית, נכנסים לפעולה             
 הגורמים הפועלים בתחום העורף, וניהול האירוע בשטח נעשה ע"י גורמי פקע"ר )או מ.י. עד            
 "ח העברת האחריות לפקע"ר(, כאשר הרשות המקומית, במסגרת אחריותה ,כוועדת מל           
 מקומית, מטפלת באוכלוסייה ומסייעת במתן המענים הנחוצים.           

 ב.  הסיבות, הרקע והיתרונות, בשינוי המצב הקיים, ע"י העברת האחריות לראשי הרשויות       
                                                                       ב' לעיל. -ראה הפירוט שניתן בחלופות א' ו –העירוניות            

 חלופה ג' : –ג.  היתרונות בהשארת המצב הקיים      
 ומתורגל לפעול במצב הקיים, זה שנים  –מאורגן  –(   מערך העורף על גופיו השונים, ערוך 1          

 רבות.                  
 תמרונים, המבוצעים כשגרה.-גילים(  היכרות עם השטח והרשות המקומית מושגים ע"י תר2          

 יפו, ר"ג,  -גבול הגזרות ותחומי האחריות בין הרשויות השונות בגוש דן )במיוחד בין: ת"א               
 ים, חולון(, עוברים בשטחים בנויים,  בעלי רצף עירוני צפוף, המקשים על  -גבעתיים, בת               
 ראש יחידות ואמצעים לרשות מקומית ספציפית, )חלופה א' כנ"ל(, או האפשרות להקצות מ               
 אפילו לאפשר לראש רשות להפעיל ולהחליט על עדיפויות וקדימויות להפעלת האמצעים                
 בתחומו )חלופה ב' כנ"ל(, בגלל רציפות השטח הבנוי וכן לאור האפשרות שהאירוע יקרה                

 בגבול גזרות של מספר רשויות צמודות, דבר המחייב ראייה מרחבית כוללת.               
  (  מתקיימת הגמישות המבצעית והראייה הכוללת בהפעלת היחידות והאמצעים, )כן יש 3          

 בישראל גופי העזר/החירום השונים רובם אינם כפופים לרשות המקומית(.  לזכור כי               
 
 
 
 
 
 
 

 סיכום והמלצות
 

 . סיכום : 13
 ב' כנ"ל, נראית חלופה ב' כחלופה מעשית יותר, לפחות לשלב הבחינה  -מבין חלופות א'  ו .א

 הראשוני.      
 –ב.   בחירה בחלופה א' או ב' כנ"ל תחייב שינוי חוק, אשר 

 שרי סמכויות הרשות המקומית לפעול בשע"ח, וק –אחריות  -* יגדיר נכונה את תפקידי      
 הגומלין והזיקה לכלל הגורמים הפועלים במערך העורף.   

 * יבטא האחריות והסמכות של ראש הרשות העירונית )והתנאים לקבלת אחריות זו(,            
  ולתאם  פעילות הגופים השונים במערך העורף, בתחום הרשות,  –לכוון  –לנהל                
 חירום. בשע"ח ובאירועי               

 
 .  המלצות :14

 א.  לקיים דיון עקרוני במערכת הביטחון, ביטחון הפנים, משרד הפנים וגורמים קשורים,       
 על סוגיה זו והחלופות המוצעות לפתרונה.      

 ב.  לבחון ולנתח מלוא המשמעויות הנובעות מאפשרות ביצוע חלופה ב' , כפי שהוצגה לעיל. 
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 תחום העורף לאחריות המשרד לביטחון פנים העברת    :2סוגיה מס. 

 

 רקע
 
 , כי  91יני ביטחון בנוב' יעם קבלת ההחלטה על הקמת פיקוד העורף, הוחלט בוועדת שרים לענ .1

 תישקל בעתיד העברת הנושא לאחריות גורם ממלכתי אחר. בינתיים, ולמשך שנה, תישאר       
 האחריות בידי משהב"ט, עד לדיון נוסף.      

 
 וועדה בראשות אלוף )מיל( הרצל שפיר אשר קבעה את הארגון והתפעול של מערך עורף  .2

 (, המליצה, בין היתר, על הדברים הבאים:1992)בשלהי      
  שנים כדי להשלים הארגון מחדש של מערך  2-3א.  יש לאפשר למשהב"ט/צה"ל זמן של      

  ההתארגנות מחדש, )המלצה זו אושרה ע"י  נושא הכפיפות יידון לאחר השלמת העורף.          
 הממשלה(.          

 גומלין -בתכנון ארגונו והפעלתו של מערך העורף יש לוודא כי לא ייקבעו תחומים, קשרי .ב
 ונהלים אשר יקשו בעתיד על קבלת החלטות באשר למעמד ולכפיפות מערך העורף.     

      
   ל שרהב"ט, השר לבט"פ ושר המשפטים , הטילה ע95נוב'  -.  הממשלה  בהחלטתה מ3

 )בהתייעצות עם שר האוצר והיועץ המשפטי לממשלה(, לטפל בכל הכרוך בהעברת הגנת      
 העורף ממשרד הביטחון למשרד לביטחון הפנים.-העורף, או שטחי פעולה בתחום הגנת     

 
 הגנת העורף בידי, החליטה על ריכוז הסמכות והאחריות על 97הממשלה בהחלטתה מנוב'  .4

 המשרד לביטחון הפנים.      
 
   , הקים שרהב"ט צוות לבחינת מערך העורף, בראשות רא"ל משה לוי, אשר המליצה 98.  ביולי 5

 ל  העברת כלל מערך העורף למשרד לבט"פ, בשני שלבים עיקריים. ההמלצות הוצגו בפני ע     
 וצגה העבודה בפני שרהב"ט שדחה ה 1999השר לבט"פ שקיבל ההמלצות.  בראשית      
 ההמלצות עקב  "חוסר יכולת הגורמים האזרחיים להתמודד עם המשימה".     

 
 , על הקמת צוות בראשות 2000רוה"מ , שרהב"ט והשר לבט"פ, החליטו באפר' .   6

 לוף )מיל( הרצל שפיר ובשיתוף עם המועצה לביטחון לאומי, לבחינת העברתהא      
 ת על תחום העורף  האחריו      
  למשרד לבט"פ.  המלצת הצוות הייתה לקבל החלטה עקרונית על העברת האחריות על       
  למשרד לבט"פ, ובעבודת מטה משלימה לבחון ולסכם המשמעויות המעשיות   פקע"ר      
 הנובעות מהעברת אחריות זו ולהציג הדרכים לביצוע ההעברה.       
 ת נאמר, בין השאר:                                                                                        בין נימוקי הצוו      
 "יש קושי מהותי בהטלת האחריות הכוללת לביטחון המדינה )חזית ועורף כאחד(, על       
 /צה"ל. האם נכון להניח כי מערכת אחת )תהיה טובה ככל שניתן(, מסוגלת וצריכה משהב"ט      
 להיות מופקדת על אחריות טוטלית כזו.  יש להטיל ספק ביכולתם של ראשי מערכת הביטחון       
 ומפקדי צה"ל, להקצות זמן ומחשבה לטיפול יסודי ועקבי במערך העורף, בשגרה ובמיוחד       
  )בהנחות הקיימות של תרחיש הייחוס ,כאשר האיומים והסיכונים על העורף   במלחמה,      
 צפויים לקרות במקביל ללחימה בחזית(, כאשר עיקר דאגתם ואחריותם חייבת להינתן       
 צבאי , פגם במעמד -בחזית".  וכן : " הקמת פיקוד העורף, כפיקוד מרחבי ניצחוןה להשגת       
 הכוחות של צה"ל )אף כי -במהותו נבנה כארגון אזרחי, מחוץ לסדר אשרהאזרחי של הג"א      
 באחריות שרהב"ט(.     

  
 מטה הכנ"ל, הוצגה גם בפני המטה הכללי של צה"ל,  2000אפר  -עבודת הבחינה מ.  7       

 הממשלה  -אשר קבלו את המלצות הצוות. וכן ראש  -ישראל,-משטרת הארצי של            
 והשר לבט"פ אישרו את המלצות הצוות.    בינתיים הוחלפה הממשלה ,מונו שרים            

 נעצר שוב. חדשים ורמטכ"ל חדש, והתהליך            
          

 הצגת הסוגיה
 כללי :.  8       

   א.  למרות החלטות הממשלה והמלצות הוועדות השונות, הקובעות את העברת האחריות 
 האזרחית ממשרד הביטחון למשרד בט"פ, לא נעשו הצעדים הנדרשים על התגוננות      
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 ההמלצות.-ההחלטות ליישום     
 סוגיה זו מציבה מספר שאלות : .ב

 מהן המגבלות העיקריות של המצב הקיים ? (1
 יישום ההחלטות וההמלצות הרבות ?-מהן הסיבות האפשריות לאי (2
 ?האם המשרד לביטחון הפנים יכול להתמודד עם משימה זו  (3
 ההישגים בהעברת תחום העורף לאחריות המשרד לבט"פ ? –מה יהיו היתרונות  (4
 

 יישום ההחלטות וההמלצות כאמור לעיל :-.   הסיבות האפשריות לאי9      
  ,  בו נקבע כי פקע"ר הנו פיקוד מרחבי בצה"ל והוטלו 51-לחוק הג"א 8א.  עם תיקון מס. 

 א הפך לנכס חשוב בעיני המטכ"ל ומשהב"ט.הו   -משימות צבאיות במרחבו, עליו     
 כל משרד ממשלתי אחר, פרט למשהב"ט, לא יוכל   -ב.  גורמי משהב"ט וצה"ל טוענים 

 להרים המטלה של ארגון ותפעול פקע"ר או תחום העורף.         
 ינאים באזורי יו"ש ועזה, ובתחומי ישראל עצמה, תג.   כיום, במצב של לחימה עם הפלש      

 כי פקע"ר יישאר באחריות צה"ל. חשוב          
 ד.  משרד ביטחון הפנים , המיועד לקבל את האחריות על מערך העורף, חושש מקבלת       

 וכתוצאה, משרד בט"פ עצמו איננו יוזם ופועל בצורה נמרצת ותכליתית ליישום האחריות         
 שהתקבלו בנושא. ההחלטות          

 
 
 ריות במצב הקיים :המגבלות העיק .9

 -א.  בתחום האחריות והסמכויות  
 (  צה"ל מופקד על הלחימה בחזיתות ועל העורף כאחד.  אלה שתי מערכות נפרדות,  1                 

 מערכת צבאית ומערכת אזרחית, שיש להפריד ביניהן.     
 (  אין גורם אחד, ממשלתי, הנושא באחריות ובסמכות למערך העורף, בראייה כוללת, 2                 

 מערכתית.     
  ישראל, וחירום עוברת -האחריות לביטחון הפנים, בשגרה מוטלת על משטרת(  3

 צה"ל.  -לפקע"ר     
  ופי העזר, בעוד נציונאלי, בשגרה מוטל על מ.י. וגבקונ-הטיפול בטרור הבלתי(   4

 והאמצעים מצויים בידי צה"ל. הידע      
 חלוקת המשאבים למשק האזרחי החיוני בשע"ח )מערך מל"ח(, נעשית (   5

 משהב"ט/צה"ל, שהנו צד נוגע, לו קדימויות משלו, העלולים  מעשה ע"יל      
 עמוד בניגוד לצורכי המשק האזרחי החיוני  לשע"ח.ל      

 -ב.  בתחום הארגון              
 (  כל גורם במערך העורף, נערך לשע"ח, באופן עצמאי, ללא הכוונה ובקרה אחידה1                  

 ומרכזית .
 ארצית.-(  מערך כיבוי האש איננו ערוך במתכונת ממלכתית2                  
 (  מערך הסברה, עם אמצעי ביצוע, המיועד במיוחד להכנה ותדרוך האוכלוסייה 3                  

 בשגרה בשע"ח, איננו מתואם ומתורגל עדיין עם כלל הגורמים הנוגעים.                        
 גמ"ר, וכן ביחידות ה –מ.י.  מחזיקים אמצעים כפולים בטיפול במגזר הכפרי  -(  צה"ל ו4                  

 אבטחה.                       
 למד"א חסרים אמצעים להפעלה יעילה בשטח בשע"ח.(   5
 מגן; אמצעים לטיפול -הג"א )מקלטים; ערכות-קיימים פערים במוכנות העורף(   6

 נציונאליים(.  בבאירועים בלתי קונ      
           

 -שפט ג.  בהקשר להיבטי חוק ומ             
 פות של כלל יהכפ –הסמכויות  –(  חסר "חוק העורף", הבא להסדיר האחריות 1                   

 הגורמים הפועלים במערך העורף, בשגרה ובשע"ח.                         
 (  חסר "חוק המל"ח", הבא להסדיר הפעלת מל"ח כרשות, עם יכולת הטלת מרות על  2                   

 גורמים אזרחיים במשק בשע"ח.                        
 (  תפקידי הרשות המקומית, במצבי החירום השונים, אינם מוגדרים בחוק.3                   
 , מכפיף פקע"ר לצה"ל, והמשמעות שהרמטכ"ל מופקד 51-לחוק הג"א 8(  תיקון מס. 4                   

 חוק הג"א, בניגוד לכוונת החוק המקורית, שנושא הג"א יהיה כפוף לשר על                          
 לצבא. הביטחון ולא                       
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 .  האם המשרד לבט"פ מתאים לקבל האחריות על העורף ?   "11      
 במדינות רבות תחום העורף נכלל במסגרת משרד הפנים. בישראל, בגלל תנאים א.  

  ונסיבות מיוחדות, הוקם המשרד לביטחון הפנים הנושא באחריות לביטחון הפנים      
  במדינה. לפיכך  קיימת כיום אכסניה טבעית, היכולה לרכז האחריות והסמכות הכוללת      
 להגנה האזרחית של  העורף.     
  משרד בט"פ כדי שיוכל למלא את אחריותו, יחייב חיזוק לכדי יכולת טיפול ב.  
   ושאים הבאים: ניהול תקציבים, לוגיסטיקה ורכש, דוברות ומיידע בנ     
 זרועי. -מחשוב, מו"פ בראייה רב-מיידע-ציבור, קשרל     

מטכ"ל/צה"ל עבור למקצועי לשר ומטהו )בדומה -מפקדת פקע"ר תשמש כמטה מבצעיג. 
 שרהב"ט(.

 
 המשרד לבט"פ : ההישגים בהעברת תחום העורף לאחריות –. היתרונות 12     

 א.  קיום גורם ממלכתי, מרכזי, אשר יישא באחריות ובסמכות להפעלת כלל מערך העורף,
 בשגרה ובשע"ח.     

 הלחימה בחזית והגנת גבולות המדינה.  -ב.  משהב"ט/צה"ל יופנו לטפל בייעודם העיקרי 
 אזרחית )תואם במהות את חוק   נטציהיג.  מערך העורף יבוסס על ארגונים וגופים בעלי אורי            

 (.51 –הג"א                  
קיום גורם מרכזי אשר יוכל להתמודד ולבטא נכונה צרכי מערך העורף, כולל המשק האזרחי בשע"ח,  .ג

 בקביעת עדיפויות, קדימויות והקצאת אמצעים.  -נוכח צרכי צה"ל ומערך הביטחון,
  א באחריות ובסמכות לטיפול "באירועי חירום", בשגרה ד.  קיום גורם מרכזי אשר ייש            

 ובשע"ח.                 
 ה.  מניעת כפל תפקידים )יחידות, תקני כ"א, אחריות טיפול( במערך  העורף, במיוחד באשר             

 הגמ"ר. –מתקנים  –אבטחה, כיבוי אש, טיפול ביישובים   -ל                 
 מ.י.  בשגרה ובשע"ח.  -ו.  האחריות לביטחון הפנים, בעורף המדינה, תוטל על גוף אחד              
 ז.  קיום משרד ממשלתי בעל ייחוד מערכתי, אשר יאפשר הצגת תמונת והערכת מצב              

 שעת חירום לאומית באשר להגנת העורף )פקע"ר(, ביטחון הפנים )מ.י.(, והמשק ל                 
 )מל"ח(.                 

קיום משרד ממשלתי, בעל ייחוד מערכתי, אשר יאפשר חלוקת הנטל הביטחוני הכולל, עם משהב"ט,  .ח
 ומתן מענה יעיל לאיומי חוץ ופנים.

 ביצוע שלב מקדים להקמה אפשרית של "המשמר הלאומי" וכן "השירות הלאומי". .ט
אפשרות לטיפול ממוקד, מבוקר ויעיל למימוש הנושאים " "חוק העורף", "חוק מל"ח", הטיפול באיומי  .י

הטרור הבל"ק, הקמת מערך הסברה והדרכה ייחודי למערך העורף, השלמת פערים במוכנות הכוללת 
 של כל הגופים הפעילים בעורף.

 
 

 סיכום והמלצות
 
 . סיכום :13 

 מערך העורף במדינת ישראל, הנו נושא המחייב החלטה וסיכום בהקדם. א.  תחום האחריות על       
 ב.  תרחיש הייחוס, כפי שהנו מוגדר כיום, צופה אפשרות של מלחמה אזורית בה העורף יותקף        

 לא הייתה בו בעבר. לקראת     וייפגע ,במקביל ללחימה בחזית. זה מצב שמדינת ישראל            
 יש כזה, הצורך בקבלת ההחלטה על העברת האחריות על העורף היא משמעותית תרח            

 ביותר.
 והפעלת -ארגון-ג.  יש אפשרות להכין את משרד בט"פ כדי שיוכל למלא את אחריותו בהכנה       

 מערך העורף במדינת ישראל.
 אחריות המשרד:ד.  עם העברת פקע"ר לאחריות המשרד לבט"פ, ימצאו הגופים הבאים תחת        

 פיקוד העורף 

 משטרת ישראל 
 הסוהר.-שירות בתי 

 כל אחד מהגופים לעיל, מהווה גוף עצמאי נפרד.  כאשר מטא"ר )המטה הארצי של מ.י.(             
 הפנים, ומפקדת -מקצועי אשר ישרת את השר לבט"פ בתחום ביטחון-המטה המבצעי מהווה            
 מקצועית אשר תשרת את השר בתחום ההגנה -מפקדה המבצעיתתהווה ה פקע"ר            
 האזרחית.            

 ה. יש הטוענים, כי אמנם המלצה זו נכונה ,אך כיום, בנתונים הקיימים, אין זה הזמן המתאים         
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 לעריכת שינויים במערכות הקיימות, )טענה הנשמעת כבר שנים, גם בתחומים אחרים,            
 שנוי ארגוני כזה או אחר(. המחייבים           

 
 

 .  המלצות :14
 מומלץ להשלים עבודת המטה אשר תפרט המענים והתכניות המעשיות    -א.  כשלב ראשון        

 להעברת האחריות למשרד בט"פ,   )בינתיים יתכן והמצב יהיה  "מתאים יותר"(.
 ת פקע"ר לאחריות משרד בט"פ.עם השלמת עבודת המטה כנ"ל,  ליישם ההחלטה על העבר

 :    3ב.  כשלב שני מומלץ לבחון ארגון חדש של כלל מערך העורף במדינה )ראה סוגיה מס.       
 האזרחי(. –"המשמר הלאומי", "השירות לכל" , השירות   -"הראיה לעתיד 

 
 
 

                                                                  

 "השירות לכל" -המשמר הלאומי" :    " 3מס. סוגיה 
 
 

 מבוא
לאומי" אשר יאגד בתוכו את -המבט לעתיד"  מובאת הצעה להקים "משמר -בהצגת נושא "מערך העורף  .1

 הלאומי/אזרחי. –ההגנה האזרחית, גופי החירום השונים וכן את השירות  –פיקוד העורף 
יסוד אשר יכונה :"השרות לכל", המחייב כל אזרח לשרת -חוקהכוונה שהשירות הלאומי/אזרחי יחול במסגרת  .2

 את המדינה בשרות ביטחוני או אזרחי לפי צרכיה.
סוגיה זו עוסקת בהבהרת שני היסודות העיקריים של ההצעה :                                                        .3

                                                                                       "השירות לכל" והשירות הלאומי/אזרחי.                 
 "המשמר הלאומי" )ושילוב השירות האזרחי במסגרת המשמר הלאומי(.

 
 

 רקע
 חוקתי  : –.  הרקע המשפטי 4

שנת  -בן זה, מאז נחקק לראשונה י)שלא השתנה, לעני  1986 -חוק שירות ביטחון )נוסח משולב( .א
 (, קובע כי חובת שירות ביטחון תוטל על כל יוצא צבא.49

 –יוצא צבא הוגדר בחוק : "אזרח ישראלי או תושב קבע שהוא אחד מאלה 
 .54ועד גיל  18גבר מעל גיל  (1
 .38ועד גיל  18אישה מגיל  (2

 ייבת בשירות מהגדרה זו ברור כי למעט תושבים ארעיים, כל אוכלוסיית ישראל ח                        
 ביטחון .                        

 , קרא לערביי ישראל להירשם לפי חוק שירות ביטחון. הערבים 56צו שפורסם ביולי  .ב
 לא נרשמו וניסיון יחיד זה נשכח.      

 , אשר    53על רקע פיטורן משירות של נשים רבות, מטעמי דת, נחקק חוק שירות לאומי  .ג
 יועד לחול רק על נשים שפוטרו משירות ביטחון.   תקנות אשר צריך היה להתקין      
 , לאחר שבג"צ חייב שר העבודה והרווחה לטפל 79-העבודה, לא הותקנו.  ב-שר                       
  בנושא, תוקן החוק כך שנקבעה בו הוראה אחרת לפיה החוק יופעל רק כאשר                       
 הממשלה. תחליט  ע"כ                       

ממשלה.   -משך השנים הוגשו הצעות חוק שונות, להסדרת השירות הלאומי, ע"י חברי כנסת ושרי .ד
 ההכרה הציבורית כי הנושא חשוב ומחייב טיפול.    אך הנושא לא קודם.     -המשותף לכל ההצעות 

     
 להפעלת השירות הלאומי במדינה, היו:המניעים העיקריים להגשת הצעות החוק  .5

 השוואת מעמדם וזכויותיהם של ערביי ישראל. .א
 ראיית השירות האזרחי כמנוף לשילובם החברתי בחברה הישראלית.

 צה"ל,  -שילוב אוכלוסיות יהודיות, אשר אינן משרתות בשירות ביטחון   ב.
 הצבור בכללותו.  לצורכי  בשירות       
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 המצב הנוכחי : .6
   אדם -לאומי )מצומצם בהיקפו(, ע"י כוח-מבחינה מעשית קיים שירותא.  
 המופנה ע"י צה"ל לשירות חובה בגופים ממשלתיים וציבוריים.      

 קיים שרות של נשים דתיות, אשר אינן משרתות בצה"ל. מבוצע ע"י עמותות פרטיות. .א
  שרות לאומי/אזרחי בראייה לאומית כוללת, ניתן לומר כי אין כיום בישראל ג.    
  המופעל בתוקף חוק או המופעל באופן מעשי בהיקף ממלכתי מלא על כלל       
 האוכלוסייה.       

 
 

 "השירות לכל"
 

 הגדרת הבעיה : .7
המדינה לקבוצות  : "חילוניים", "חופשיים", מסורתיים", "דתיים", "חרדיים" -יש המחלקים את אזרחי .א

יעת גם במערכת חינוך מאורגנת, וכן מתאפיינת ,לרוב , גם במקומות "מיעוטים".  חלוקה זו מסתי -ו
 דיור נפרדים ובאורח חיים שונה.

איננה משרתת  –גברים, ומתנדבים בדואים ונוצרים(, ככלל  –אוכלוסיית המיעוטים  )למעט דרוזים  .ב
רים שרות ביטחוני.  גברים חרדים, במסגרת "תורתו אומנתו" ונשים שהצהירו על דתיותן, פטו

 חברתי.-אזרחי-משרות ביטחון.  למעשה אלה אוכלוסיות שמבחינה חברתית פטורות מכל נטל לאומי
"האם, מתי וכיצד" לשלב   -באשר לאוכלוסיית המיעוטים, מאז קום המדינה מתלבטים הקברניטים  .ג

אוכלוסייה זו בשירות לצבור , ו"האם זה הזמן המתאים ?".  ובכל המקרים ההחלטה  הנדרשת 
-האם בני המיעוטים והצבור הישראלי –נדחו.   והשאלה העקרונית כיום הנה  -וזמה לבצעה ,והי

היהודי כאחד, התבגרו דיים כדי להכיר בצורך החיוני לשילוב אוכלוסיית המיעוטים בחברה 
 הישראלית הן בזכויותיה והן בחובותיה.

 –באשר לאוכלוסייה הדתית )אלה אשר שירותם בוטל או נדחה(  .ד
 הופלתה אוכלוסייה זו לרעה )הקצאה קטנה ביחס של משאבים לחינוך ולמחייה( בעבר 

כיום התמונה השתנתה. משאבים רבים מוזרמים לאוכלוסייה זו המביאים לייצובה ולגידולה.  מצב 
הצדק והתסכול הרווחת בקרב האוכלוסייה "האחרת", אשר נטל -זה רק העצים את תחושת אי

 לכלי מעיק עליה במיוחד.השרות )והנפגעים( והנטל הכ
יש למצוא הדרך לשלב חלקי האוכלוסייה השונים   -מכל האמור לעיל מתחייבת אפשרות אחת, .ה

 בישראל ,כולן,  בנשיאת הנטל הציבורי הכולל.
 

 הביצוע : –.  "השרות לכל" 8   
 א.  חוק יסוד יגדיר הצורך בשרות של כל אזרחי ישראל, בשרות חובה, בהתאם לצורכי המדינה.        

 –חוק  "השרות לכל" יחייב לשרת באחד משני המסלולים  .ב
 -*  שירות ביטחוני,  או

 *  שירות לאומי/אזרחי.              
 י, תיקבע בתקנות.הקביעה מי ישרת בשירות ביטחוני  ומי  ישרת בשרות לאומי/אזרח .ג

 החוק יאפשר פטור משרות וכן שינויים אפשריים במתן הפטור לפי צרכי המדינה מעת לעת.
 אורך השירות, במסלולים השונים ייקבע בתקנות. שינויים יחולו בהתאם לצורכי המדינה. .ד
                                  האדם במדינה  ייעשו, גם בעתיד,  ע"י מערכת הגיוס והחיול של -מיון ובחינה של כלל כוח .ה

 מערכת הביטחון וצה"ל.
 
 

 "השירות הלאומי/האזרחי"
 

 .   הנחות מוצא :9   
 בשירות הלאומי/האזרחי ישרת כחובה, לפי חוק, כל מי שהנו אזרח המדינה, ונקבע כי א.           

 . שרת  במסלול השרות הלאומי/האזרחי, )ולא בשרות הביטחוני(י              
 אורך השרות ,עשוי להשתנות, בהתאם לצרכים, וייקבע בתקנות.

                          אזרח אשר נפלט מהשרות הביטחוני יוכל להיות מוצב להשלמת השרות במסגרת 
 הלאומי/אזרחי.                         -השרות

 הלאומי/'האזרחי, הנו:-קהל היעד העשוי להיקבע לשרות בשרותב.   
 .כאלה אשר נקבעו כבלתי מתאימים לשרת במסלול הביטחוני 

  ב' )עולים, שלא שולבו בשרות לצה"ל(. –חיילי שלב 
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 .)תורתם אומנותם" )אלה אשר נקבע כי לא ישרתו במסלול הביטחוני" 
 .)נשים דתיות  )כולן או כאלה שלא ישרתו במסלול הביטחוני 
  בים ובצורה מודרגת(.גברים ונשים )לפי תכנית מיוחדת, בשל –מיעוטים 

 תתכן אפשרות ליישם הביצוע , על אוכלוסיית המיעוטים, באופן הדרגתי.  כך שבשנים ג.    
 הראשונות השרות יהיה בהתנדבות, ובהמשך חיוב הגברים בלבד )ובעיקר מתן השרות       
 פשרות במגזר הערבי עצמו(, ולבסוף שילוב כלל אוכלוסיית המיעוטים,  עם הא האזרחי      
 קצור תקופת השרות, לפי צרכי המדינה והנתונים המיוחדים של אוכלוסייה  או למתן פטור,      

 זו.       
 גם על האוכלוסייה הדתית ניתן יהיה להחיל החוק באופן הדרגתי, תוך קביעת משכי שרות,ד.   
 משרות קצר ביחס ,ההולך וגדל, תוך תקופת זמן מוגדרת.      

 
 .  מקומות השרות והיקף המשרתים:10  

 –השרות הלאומי/האזרחי יוכל לתת שרות וסיוע לגורמים והגופים הבאים  .א
 משטרת ישראל (1
 הג"א –פקע"ר  (2
 אש-מערכי מד"א וכיבוי (3
 סיוע לאוכלוסייה האזרחית ומוסדותיה : (4

 חולים; שירותים גריאטריים(.-בתחום הבריאות )בתי 

  ;ארגוני סעד שונים(.בתחום הסעד )סיוע לקשיש 
 קשישים; - בתחום הרשויות המקומיות  ועיירות הפתוח )מתנסי"ם ;טפול בנוער

 תפקידי הג"א/משא"ז/מל"ח(.

 בתחום החינוך )סיוע למורים וגננות; משמרות זה"ב; אבטחת בתי- 
 ילדים(.-ספר וגני      

 ;בתחום הביטחון והאבטחה  )סיוע ביישובי ספר; ברשויות המקומיות 
 עלים ומוסדות ציבור(.למפ

 .)בתחום העלייה )סיוע בקליטה וטיפול בעולים וילדיהם 

  בתחום הסביבה )סיוע לארגוני הטבע השונים; הגנים הלאומיים; ארגוני "איכות
 הסביבה"; קק"ל; מקורות(.

 רים; גמילה מסמים; הדרכת נוער(.חום השקום )סיוע לנכים; עיוובת 
 תית, ייעור, חקלאות וכדו'(.פעילות ממשלתית יזומה )עבודות תש (5

מבחינת היקף הצרכים לכוח אדם  בשרות הלאומי/האזרחי , כדי למלא התפקידים כפי שפורטו לעיל,  .ב
 תפקידים   בהיקף של מעל חמישים אלף איש ואישה. –ההערכה היא לקיום  צרכים 

 
 .  ישימות ארגונית :11  

 אדם.-מיון, גיוס, שבוץ והכשרה של כוחהשרות הלאומי/אזרחי יחייב טיפול במספר תחומים :  .א
 טיפול שוטף בשגרה, פיקוח ובקרה, ועוד.   הדבר יחייב תכנון והערכות ארגונית מיוחדת.

 ייעשו בעקרון ע"י משרד הביטחון/צה"ל )על בסיס   -מיון, גיוס ושיבוץ, לפי מסלולי השרות, .ב
 מערכת המיון והגיוס הקיימת(      

 סית  מרוכזת ,ראשונית, לחלק מהמשרתים. ואח"כ הכשרה  תתכן הכשרה בסי  -הכשרה  .ג
 השמה לתפקיד מוגדר )ע"י הגוף המקבל(.-ספציפית לפני שבוץ                    

 הכשרה לקראת      -מ.י., פקע"ר, משרד ממשלתי נתון(, -ע"י הגוף המקבל  )כמו  -                 
 תפקיד מוגדר במסגרת הגוף המקבל.                                         

 ד.   טפול שוטף בשגרה, פיקוח ובקרה, האפשרויות הן:        

 .המשרד הממשלתי/ הגורם אליו הוקצה כוח האדם 

 .)רשות נפרדת  )ראה עוד להלן 
 ות , ולאחר הגיוס וההשמה לשר-משרד העבודה והרווחה  )יטפל רק לאחר המיון

 ההכשרה הבסיסית, במידה וזו תינתן תחילה(.
 
 
 
 
 
 



26 

 

 "השירות הלאומי/אזרחי" –"המשמר הלאומי" 
 

 .  "המשמר הלאומי"  ייעודיו יהיו :12
לאגד את כלל הגורמים הפועלים במערך העורך לכדי יכולת הפעלה מתוכננת, מתואמת ויעילה לקיום  .א

 חירום בעתות שגרה ובעת לחימה כאחד.-באירועיההגנה האזרחית בעורף המדינה , 
להפעיל את מערך השרות הלאומי/אזרחי, לשילוב כלל אזרחי המדינה במתן שרות לצבור )כמערכת,  .ב

 כמסלול מקביל לשרות הביטחוני(.
 

 .  אפשרויות הביצוע בשלבים :13
 כשלב ראשון יש להעביר האחריות על פקע"ר ממשהב"ט למשרד לביטחון הפנים. .א

 משך יועבר מערך המשק לשעת חירום )מל"ח(.בה
 כשלב שני  )אפשרי ביצוע במקביל עם השלב הראשוני כנ"ל(, חקיקת חוק "השרות לכל"  .ב

 והקמת  השרות הלאומי/אזרחי  ותחילת יישומו המעשי.      
 הלאומי.-כשלב שלישי  הקמת המשמר .ג

 
 .  הבהרות והתניות לאפשרויות הביצוע  :14

מתחייבת  מטה בסיסית.-פקע"ר לאחריות המשרד לביטחון הפנים כבר קיימת עבודת על אפשרות העברת .א
 עבודת מטה משלימה, הניתנת לביצוע בהקדם.

-הוא תנאי להחלת השירות       הלאומי  -חקיקת חוק "השרות לכל" )או חוק אחר/משלים הזהה לו במהות(  .ב
 וק מל"ח"(. "ח -העורף"  ו-הצורך בחקיקת "חוק –אזרחי. )כן יש לזכור 

 הלאומי/אזרחי, יכול להיעשות במסגרת פקע"ר, הן -הטפול הראשוני להקמת השרותג. 
 מהבחינה  הארגונית והן מבחינת מתן ההכשרה הבסיסית, למיועדים לשרות, בטרם שרות    
 בפועל.   
 הלאומי, הן:-התניות להקמת המשמרד. 

  הפנים.פקע"ר הועבר מאחריות משרד הביטחון למשרד ביטחון 

 .השרות הלאומי/אזרחי הוקם 
 ה.   ההחלטות להעברת פקע"ר וכן הקמת השרות הלאומי/אזרחי, עומדות בפני עצמן , ואינן        

 בהחלטה על הקמת המשמר הלאומי. מותנות             
 
 
 

 סיכום
 

 .  סוגיה זו הדנה בארגון העורף בכללותו, ובעיקר בהקמה והפעלה של השרות הלאומי/אזרחי, 15
 ארגוני   –מציגה אתגר חברתי   -הלאומי,  -מקביל לשירות הביטחוני, וכן הקמת המשמר כמסלול      
 לביצוע.היבטים רבים חייבים יהיו עוד להיבחן בטרם קבלת ההחלטות   הממשלה והצבור. בפני      

 
 -.  היכולת לבצע המוצע בשלבים ולאורך זמן ,מחד עשויה להקל על יישומה, אך מאידך מחייבת 16

 .החלטה עקרונית  לביצוע, במסגרת זמן נתון 

 .השלמת תכניות ובחינתן בהיבטים הרבים הקשורים לכך 
  .נחישות ועקביות בביצוע לאורך השנים 

 
 
 
 

*  *  * 
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 העברת פקע"ר למשרד לביטחון הפניםעל אפשרות   ד.
 -מתוך מסמכים שונים(  קטעים)       

 

 החלופה הנבחרת

 הראייה הכוללת –מערך העורף  .6

משרד ממשלתי אחד,  יהיה אחראי, ככל שהדבר יתאפשר, לטפל בכלל מערך העורף בצורה  א.

 אינטגרטיבית.

-להתגוננות האזרחית במדינה, יעבור ממשרדהג"א, המהווה את השלד העיקרי והבסיס -פקוד העורף ב.

הפנים. זאת כצעד ראשון בארגון מחדש של מערך -הביטחון לאחריות כוללת של המשרד לביטחון

 העורף.

-אש )בהנחה שיאורגן ויפעל כמערך כיבוי ארצי(, המהווים גופי-מערך מד"א ומערך כיבוי ג.

הנכון )אך לא הכרחי( כי יעברו החרום הפועלים במערך העורף, בשגרה ובחרום כאחד, מן 

 יסוד ב'(.-המטה של שלב-לאחריות המשרד לביטחון הפנים, )בחינה ע"כ תעשה במסגרת עבודת

מבצעית לפקע"ר, ובעתות שגרה , -בכל מקרה, ארגוני חרום אלה ימצאו בשע"ח בכפיפות פיקודית 

 ובהכוונתו. התרגול , ההכנות והתכניות להפעלה בחרום, ייעשו בתאום מלא עם פקע"ר

חירום )מל"ח(, במסגרת הארגון מחדש של מערך העורף, יש לבחון האפשרות שיעבור -המשק לשעת ד.

 יסוד ב'(. -המטה של שלב-לאחריות המשרד לבט"פ )הנושא יבחן במסגרת עבודת

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

 
 החלופה הנבחרתהגדרת 

הפנים, בשגרה ובשע"ח -הג"א יעבור ממשרד הביטחון לאחריות כוללת של המשרד לביטחון-פקע"ר א.

 כאחד.

 

 :האחריות פקע"ר/משהב"ט/צה"ל-תאום תחומיב.           

 שינוי.(, יבוצעו ללא 51/1כל התפקידים האזרחיים )מתוקף חוק הג"א  (1  

 -התפקידים הצבאיים, כפי שהוטלו על פקע"ר, ייבחנו במגמה לקבוע,  (2  

 איזה תפקידים ניתן יהיה להמשיך ולבצע ע"י פקע"ר; *   

 ישראל ו/או גורם-איזה תפקידים ניתן יהיה להטיל על משטרת *   

 אחר.                                                      

  ידים יישארו באחריות צה"ל.איזה תפק *   

 נושאים אשר טופלו ע"י משהב"ט/צה"ל, בדגש על תפקידים הנכללים  (3                           

 בתחום הכפיפות                                           

  מקצועית", כמו:-"החיילית                                          

 כשרה בסיסית.* ה                                           

 תחזוקת הפרט והמסגרת )אמצעים ושירותים(.*                                           

 -וח אדם )סדיר ומילואים(, כ  *                       
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קבוע הצרכים והמענים יסוד ב'( במגמה ל-המטה של שלב-נושאים אלה ייבחנו )במסגרת עבודת 

לנושאים אלה, עם המעבר לאחריות המשרד לבט"פ. מענים אפשריים: המשך מתן שירותים ע"י 

 אזרוח.–הפרטה  –הסדרים מוסכמים  –המערכות הקיימות 

גרעיני, הקשור למערך העורף, יישאר באחריות -ביולוגי-הידע, המחקר והפיתוח של התחום הכימי (4

 ים.משהב"ט וגופיו המקצועי

 האחריות לביטחון פנים, בתחום עורף המדינה, תוטל על משטרת ישראל, בשגרה ובשע"ח. (5

 נושאים אשר יחייבו המשך זיקה בין פקע"ר למשהב"ט/צה"ל: (6

 מתן תרחיש הייחוס לעורף )מטכ"ל/אג"ת(; * 

 הערכות מצב  ותוצרי מחקר )מטכ"ל/אמ"נ וח"א(; * 

 בשטח )צה"ל/ח"א(. םהתרעה "חרב מגן", מענה לאירועי * 

 
 :מבנה, ארגון, פריסה והפעלה ג.

ובפריסה של פקע"ר -ארגון-לא ייעשה שינוי, לקראת העברת האחריות למשרד לבט"פ, במבנה (1

 )מפקדותיו ויחידותיו(.

הפנים ומטהו, בדומה למטכ"ל -מקצועי לשר בטחון-מפקדת פיקוד העורף תשמש כמטה מבצעי (2

 המבצעי של שרהב"ט.-צה"ל המשמש המטה

 הפנים, יהווה גוף עצמאי נפרד, כפוף לשר בטחון הפנים.-פקע"ר, במסגרת המשרד לביטחון (3

 הפנים יחוזק לטיפול בנושאים הבאים:-משרד בטחון (4

 ;ניהול תקציבי * 

 לוגיסטיקה ורכש; * 

 דוברות ומידע לצבור; * 

 המטה המבצעי של השר; *  

 מחשוב, בראייה אינטגרטיבית רב זרועי.-מידע-קשר *  

 זרועי.-יחידה לפיתוח תורה ומחקר רב *  

יסוד -המטה של שלב-היקף החיזוק הנדרש, גם בהקשר לנושאים נוספים, ייבחן במסגרת עבודת

 ב' )יישום החלופה(.

ייבחנו השינויים הארגוניים אשר יתחייבו במפקדת פקע"ר כתוצאה מהפרדת פקע"ר  (5

 יסוד ב'(.-ממשהב"ט/צה"ל וכפיפותו למשרד לבט"פ )ייבחן כנ"ל, במסגרת שלב

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

 משמעויות ראשוניות על המשרד לבט"פ

 כללי .4

יסוד -יש להבחין בין משמעויות ומסקנות אותן ניתן להסיק כבר עתה, על בסיס החומר שהוכן בעבודת המטה של שלב

יסוד ב',  אשר תעסוק -המטה של שלב-א', לבין המשמעויות הנוספות אשר תוסקנה עוד  בהמשך, במהלך עבודת

 אש.-המעשי של החלופה הנבחרת וכן בבחינת הכפפת הגופים: מל"ח, מד"א וכיבוי ביישום

 

 : מסקנות אותן ניתן להסיק כבר עתה-משמעויות   .5

מפקדת  הסוהר.ב.-פקע"ר יהווה הזרוע השלישית של המשרד, בנוסף לזרועות המשטרה ושרות בתי א.

הג"א )בדומה -הקשור לייעוד ותפקידי פקע"ר מקצועי של השר לבט"פ בכל-פקוד העורף תהווה המטה המבצעי

                                                                                                          צה"ל המשרת את שרהב"ט(.-למטכ"ל



29 

 

 לבין מפקדת פקע"ר. הגומלין בין המשרד לבט"פ-עבודה, הגדרת הזיקות וקשרי-הדבר יחייב הכנת נוהליב.     

מ.י. לפי הצורך( בעבודת המטה של שלב יסוד ב' )במסגרת הצוותים אשר יוקמו -השתתפות נציגי המשרד )ו ג.

 ולטפל בתחומים מוגדרים, שונים(, במגמה לתת מענים לנושאים הנבדקים.-לבחון

 

 משמעויות נוספות, בהמשך .6

יסוד ב' כאמור לעיל, חלקן ניתן לאתר, כבר -ה של שלבהמט-המשמעויות הנוספות, אשר תוסקנה במהלך עבודת

עתה, ולהניח כי יחייבו תגבור ו/או ארגון מחדש של המשרד לביטחון הפנים, )אף כי הבחינה והקביעה המדויקת 

 המטה של שלב יסוד ב'(, כלהלן:-תעשה כאמור במהלך עבודת

 ניהול תקציבי א. 

 לוגיסטיקה ורכש ב. 

 רהמטה המבצעי של הש ג. 

 חוק ומשפט-היבטי ד. 

 ה.         דוברות ומידע לציבור            

 זרועי-ו.         יחידה לפיתוח תורה ומחקר רב     

 זרועי.-מחשוב, בראייה אינטגרטיבית רב-תקשורת-קשר ז.     

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 תפקידים ונושאים הנכללים במסגרת תפקידים  –":    פקע"ר נספח "כ

" מבצעית-אזרחיים וצבאיים, וכן הקשורים למושגים "כפיפות פיקודית

 .מקצועית-וכפיפות חיילית

 תפקידים אזרחיים עיקריים .1

 גיבוש תורת ההתגוננות האזרחית. א. 

 העזר בשע"ח.-הפעלה של ארגוני-הכנה ב. 

 הממשלה בתחום הג"א.-תאום משרדי ג. 

 התקנת תקנות מיגון ומקלוט. ד. 

 מגן לאזרחים.-חלוקת ערכות ה. 

 מערך התראה. ו. 

 הכנת סד"כ ושמירת כשירותו. ז. 

 ייעודי.אחזקה ופיתוח ציוד  ח. 

 חל"כ/ביולוגי. –זיהוי ואיתור -גילוי ט. 

 מענים לתוצאות תקיפות אויב בעורף. י.     

 הכנה ותאום הפעלת מערך אשפוז עורפי. יא.    

 הוראות מקצועיות בתחום הייעודי, לצה"ל. יב.    

 ה אזרחית בשע"ח.יפינוי אוכלוסי יג.    

 בנושאי הג"א. יההדרכת אוכלוסי יד.   

 הפעלת מערך מתנדבים. טו.  

 לצרכי הג"א. –מקרקעין אזרחי טז.             

 הסברה ודוברות. יז.  
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 תפקידים צבאיים .2

 שליטה בתנועות בצירים, בתחום המדינה. א. 

 מ.י. -ריכוז הסיוע הצבאי ל ב. 

 מוכנות לקבלת אחריות באירועי אסון המוני, בשגרה. ג. 

 וטיפול במרכיבי הביטחון. סיווג יישובים למרכיבי בטחון ד. 

 אחריות להגמ"ר, במרחב אחריותו. ה. 

 אבטחת מרחבו בשע"ח. ו. 

 

 מבצעית"-אחריות לנושאים ותפקידים הנובעים מ"כפיפות פיקודית .3

 הפעלה מבצעית, בתחום הגזרה הנתונה. א. 

 פעולה עם גורמים נוספים/אחרים.-יחידתית ושיתוף-אימון ברמה על ב. 

 פעולה עם גורמים נוספים/אחרים.-תנועה, הקצאה, איגוד כוחות ושיתוףמיקום,  ג. 

 המבצעית.-הקצאת אמצעים לביצוע הפעילות ד. 

 "מקצועית-ותפקידים הנובעים מ"כפיפות חיילית-אחריות לנושאים .4

 בסיסית לפרט.-הכשרה חיילית א. 

 הכשרה מקצועית לפרט ולמסגרת. ב. 

 ולמסגרת בנושא: הספקה, אחזקה ותחזוקה. הקצאת אמצעים ושירותים לפרט ג. 

 מיון וחיול. -ח אדם, וכ ד. 

 הצבה, קידום, תגמול. -

 שירותי בריאות וסעד, קבורה. -

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

 

 

 

*   *   * 
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     הפניםהעברת פקע"ר למשרד לביטחון  ת :ו. מצגד

 (שקפים 91) מצגת ראשונה :      

           

  העברת תחום העור  לאחריות המשר  לבט

                     

 

 

 

 שקפים( 25): מצגת שנייה

1מ"שפאור בע

  העברת תחום העור  לאחריות המשר  לבט

 

 לחיצות על גוף השקף  2הפעלת כל מצגת ע"י 
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 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
 
 והאיומים על ישראל.הסיכונים  .ב

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

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

                                                                                                     (990-2) 

 )א(  הגדרת ה"ביטחון הלאומי"  ומרכיביו                            

 
 

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

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

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

תאפשר הבטחת שלומה ,ביטחונה , ריבונותה ושגשוגה הכלכלי והחברתי של מדינת 
 ישראל.

  ג.   הבטחת האמצעים והתנאים הביטחוניים והאחרים אשר יאפשרו השגת     
 ינאים, סוריה, לבנון תבאמצעות מו"מ מוסכם עם  הפלש הסכמי שלום         
 וארצות אחרות במרחב.         

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

                                                                                        (990-3) 

    )ב(  הגדרת ה"ביטחון הלאומי"  ומרכיביו                              

 
 *   "הביטחון הלאומי" עוסק בארבע תחומים עיקריים :

 
  התחום החברתי     התחום הכלכלי     התחום המדיני      ם הביטחוניהתחו

   הלאומי  וקביעת הסיכונים והאיומים האסטרטגיים -*    על רקע יעדי הביטחון
 ל  ישראל,  נגזרות החלטות אופרטיביות באשר ל:       ע     
 מדיניות ותורת ביטחון    --עקרונות יסוד ודרכי פעולה     --מטרות     --      

...................................................................................................... 
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    (990-4) 

 )א(  האיומים על ישראל –הסיכונים                               
 

 מצבי לחימה אפשריים : .א
 

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

  ינאים (, תוך תלבנון, סוריה, פלש*  לחימה בעצימות נמוכה וטרור  ) 
 להידרדרות למלחמה אזורית.  סכנה    

 *  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( –טק"ק  )טילי קרקע  (3
 ) נשק/חימוש בלתי קונוונציונאלי(.   נב"ק (4

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

                                                                                        (990-5) 
  )ב( שונים פירוט האיומים ה 
 

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

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

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

 *  גבול לבנון                                                 *  עירק
 *  אירן              *  גבול סוריה.                                 

 *  סוריה.                                                                  
............................................................................................................................... 

                                                                                                             (990-6) 

 )ג(   חירום  -אירועי                                                     

 כאירועי חירום  הוגדרו :
 

 הנובעותטפונות, מגפות וכדו'(.  אסונות/סכנות  יאסונות טבע )כגון: רעידות אדמה, ש
עם  משחרור/פליטה של חומרים מסוכנים )כימיים, ביולוגיים, גרעיניים(, ואירועי חירום

 תוצאות חמורות.
 אירועי החירום עשויים לקרות בעתות שגרה ובשעות חירום כאחד.

 
 , בהקשר להפעלת מל"ח שלא בשע"ח(00)הערה:  ההגדרה כנ"ל נקבעה בהחלטת ממשלה מפר' 

........................................................................................................................... 
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 (990-7) 

 )א(   ייחוס    )כללי(  -תרחיש                                           

 
 

 ובע את מכלול האירועים *  על בסיס האיומים והסיכונים, תרחיש הייחוס ק
 הנתונים והקביעות באשר לתקיפות אויב ותוצאותיהן החזויות  ,ההתפתחויות   
 בשטח.   
 

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

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

 )ב(  הבהרות  - ייחוס    )כללי(  -תרחיש                                

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

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

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

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

.......................................................................................................... 
                                                                                                        (9-990                    )                  

  הייחוס  -נגזרות תרחישי  

 

 התרחיש הכללי       -תרחיש הייחוס של צה"ל              

^ 

 הנגזרת  לעורף  מהתרחיש הכללי      -        תרחיש הייחוס לעורף             

    ^ 

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

        ^ 

                                                                             -לרשויות הייעודיות במשרדי    -תרחישי  ייחוס ענפיים                                    
           הממשלה השונים

 

*  *  * 
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 הוועדה הציבורית המייעצת לבחינת ההערכות והטיפול בחומרים מסוכנים ו.

      ברגיעה 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 *   נספח א' :   

 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'  

 "מערכת אזרחית מגיבה"    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'        
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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

 בראשות  הרצל שפיר

 

 2007אוגוסט  6                                                                                     

 –אל:  * השר להגנת הסביבה 

 גדעון עזרא          

 שי אביטל -*  המנכ"ל       

 

 

 ב'-הגשת סיכום עבודת הוועדה ,שלבים א'  

 

 

 סיכום והמלצות הוועדה הציבורית שעמדתי בראשה.*   אתכבד להגיש את   

  -וועדה זו פעלה , בהתאם לכתב המינוי        

 " לבחון את הסיכונים הקיימים כתוצאה מטיפול ופעילות בחומרים מסוכנים ,       

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

  לוטל.ימ  –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       

 מתקן  כדי למנוע או להפחית מהסיכונים האפשריים לאוכלוסייה ; והמלצות לביצוע .      

 

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

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

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

 

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

 פעולה עם הרשויות המקומיות והאוכלוסייה . להשיג  הבנה ושיתוף    

 

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

    

 

 בברכה                                                                                                              

 

 הרצל שפיר                                                                                              

 

               יו"ר הוועדה                                                                                    
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 הטיפול בחומרים מסוכנים ברגיעה ובשע"ח ,  בראשות  הרצל שפירהוועדה הציבורית המייעצת לבחינת ההערכות ו

                                 

      

 חברי הוועדה 

 
 הרצל שפיר ,יו"ר                                    ..............................                             - נציג הציבור.  1

 

 : להגנת הסביבהנציגי המשרד     

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

                                                               

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

  

 .   יוסי בן חמו4

                                                      

 דב באסל                           ................................ - נציג התאחדות התעשיינים.  5

                           

 יעקב זיו                                 ..................................                         –" ים "ירוקיםנציג ארגונ.  6

 

 צבי פורר                                  .................................. – .  נציג אגוד ערים חיפה7

 

 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

 

 יגי פיקוד העורף :נצ 

 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                         –.  מומחה הערכות סיכונים 17

 

 הערות: 

 ד"ר יצחק דואר  –*   מרכז הועדה 

 נעמה צדקיהו  -*   מזכיר הועדה 
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 רקע ונתונים    -Iחלק * 
 

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

 ,  בראשות  הרצל שפיר

 

 ונתוניםרקע     -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'.  -.  עתה , מוגש הסיכום של שלב א' ו07מצב , 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

 ת בחומרים מסוכנים ," לבחון את הסיכונים הקיימים כתוצאה מטיפול ופעילו     

 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.        

 , ליד מושב לימן )ליד גבול הצפון( . 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           

 ראשונה , מחמירה , )כתוצאה מאירועים לייחוס(.                

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

 הסיכונים , תוצאה מפגיעה במתקנים .                

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

 בהמשך עבודת הועדה בשלב ב'.                 

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

 רקע רבים על כל אחד מהמפעלים.          
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  - שלב ב'ב.        

 (  הרחבת הבחינה וההתייחסות למפעלים השונים , באשר לאירועים לייחוס  1          

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

 אדמה. –עוינת / טרור ורעידות                

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

 מפעל . האמצעים השונים  (  קביעה מסכמת של האירועים לייחוס , בכל 3          

 להפחית הסיכונים מאוכלוסייה. –שנוספו , יתווספו , כדי למנוע                

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

 ע ."המענה הנדרש" מכל מפעל בהתייחס לכל אירוע לייחוס , כפי שנקב –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.             

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

 עדות המשנה אך רובן במליאה.והתקיימו חלקן בו     

 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   –הדן בנתונים טכניים      

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

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

 דיון במליאה.            

 ממשל   ה.  להשלמת רקע ויידע , הופיעו בפני הוועדה מרצים מקצועיים וכן נציגי     

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

  

 המפעלים :.  העבודה עם 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

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

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

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

ונים נלווים שונים, שניתן להוסיף למפעל והיכולים לסייע למנוע / להפחית , הסיכ

 מהאוכלוסייה.  

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

 מערכתית כוללת )כאמור להלן(.               
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 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.     

 ב.  הטיפול הניתן במפעל ,כאשר האירוע כבר קרה .     

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

 והנו מסכן עתה אוכלוסייה.         

 

 : במפעל עצמוות הנעשות ההכנ –' שלב א.  9

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

 למינימום האפשרי.          

 בורות ספיגה  מיגון מכלים ,צנרת ; מאצרות , ניקוזים, –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 ,     

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

 וכן הסיוע המתוכנן ע"י גופי החירום השונים.          

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

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

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

 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           

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

 המענים בעת אירוע.            

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

 –ההגדרות הבאות  

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

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

 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.  11

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

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

  חמ"ס אכן יתרחש.           
 ודה לתת מענה לאירוע , היוצא מגבולות המפעל,             ב.  "מערכת אזרחית מגיבה"  ייע       

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

 

 .  כבר במהלך העבודה בשלב א' , הסתבר כי ישנם נושאים להם השפעה רבה על יכולת12

 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       

 

 המענה בראייה מערכתית כוללת , צוינה "המערכת האזרחית המגיבה"   .  בהסבר על14

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

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

 יה.להפחית הסיכונים מהאוכלוסי       

 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        

 חירום השונים , רשויות מקומיות והאחרים.      המיועדים לגופי ה       

 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;            –על: תכונות החומר; צרכי המשק ; היצרנים ; ייצוא  –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  –ח אחד לחומר מסוים , )ראה נספ       

 

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

 להלן.   עוד        
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הוועדה הציבורית המייעצת לבחינת ההערכות והטיפול בחומרים מסוכנים ברגיעה ובשע"ח 

 ,  בראשות  הרצל שפיר

 
 

 התייחסות למפעלים    -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 ;         

 * יכולת לקיים תלות תעשייתית , בין מפעלית.         

 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 :     

 לים הרוצים להתפתח ולהתרחב ,חייבים לעשות זאת בגבולות המפעל.(  המפע1         

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

 הנלווים להקטנת הסיכונים מהאוכלוסייה.               

 יב את שטחן וכן  (  מבחינת האוכלוסייה , מגמת הרשויות המקומיות לפתח ולהרח2         

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

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

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

 בעובדה כי במפרץ , ובמיוחד בקרבת המפעלים הפטרוכימיים , קיימת סכנה                

 ה. )דוגמא חריפה לכך : האכלוס והפיתוח הנעשה כיום  יפוטנציאלית לאוכלוסי              

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

 הדבר גובל בחוסר אחריות.במקרים רבים ,               

 (  מפעלים להם תכניות לשפר מצב המיגון או באמצעים נוספים , הבאים להפחית  4         

 הסיכונים , נתקלים בסירוב ו/או בקשיים בירוקרטיים.              

 

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

 הנובעים מפעילותו התעשייתית  , ובמיוחד כאשר מדובר במפעלים העוסקים            

 לא תצא מגבולות המפעל.  -בחומרים מסוכנים,            

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

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

 יוצא מגבולות המפעל או לא מגיע לאוכלוסייה.    

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

 אסור להניח כי אירוע , שתוצאותיו מסכנות אוכלוסייה , לא יתקיים !    
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 חמ"ס , ובאם הוא  –ד. חייבים לנקוט בכל האמצעים הסבירים , כדי למנוע אירוע 

 קרה , שתוצאותיו ,בסיכון אוכלוסייה , יהיו המינימום האפשרי.          

 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        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ואשר מיקומו יהיה  "בטוח" ונגיש .                

 תנאי  "הגנת הסביבה". וכאלה   –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            

 ( יכולת שינוע  )צנרת ; רכבת ; משאיות ( של חומרי גלם / ייבוא / ייצוא.4            

 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            

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

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

 שינויים אשר צריך יהיה לעשות במפרץ.  האם זה ייעשה ?ה            

 

 

 .  מדינת ישראל כיום , בטווח הנראה לעין , ובנתונים הביטחוניים המיוחדים לה ,19

 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   –תכניות המתאר השונות ,הארציות 

הסכנה הקיימת בהרחבה ופיתוח האוכלוסייה לקרבת המפעלים  המטפלים בחומרים מסוכנים 

לצאת מתוך ההנחה כי מפעלים אלה יורחקו בטווח הקרוב !(.  לכך יש השלכות מעשיות ,)ולא 

 רבות.     

 ג.   כל אלה עלולים לקרות.  ואוכלוסייה תהיה בסיכון.        
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לכן יש לקיים מערכת אשר תוכל לטפל באירוע כזה, בצורה מתוכננת , מהירה ויעילה 

למנוע או לתת מענה אשר יפחית הסיכונים  ,המשתפת את כל הגורמים הנוגעים ,במטרה 

 מהאוכלוסייה.

 

 הערכות הסיכונים 

 

 המתקנים השונים,   –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.      
 הנתונים להלן , מציגים : האירוע ; הטווח של הפלאש/ הענן החולף , בק"מ ; הטווח של האידוי        

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

 של האוכלוסייה מתייחס לגזרה בה יעבור הענן החולף.       

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

 י מצב "שכיח". לפ       

 

 

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

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

 למנוע אירוע, יש כיום חשיבות רבה לקיום  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         

 להוספת אמצעים , כולל דרישות הוועדה , ראה הטבלאות הבאות.             
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 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 ,המתאימים לארבעת המצבים הבאים :      

 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     

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

 

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

 ות למפעלים , לעיל.ההתייחס – IIלביטוי בחלק      

 

 .  להלן התייחסות מסכמת לאירועים במצבים השונים :4

      

 – מצב שגרה .א
 * רוב האירועים לייחוס כפי שנקבעו במצב שגרה , קרו בעקבות תקלות   

 תפעוליות , דליפות , במהלך התפעולי של עבודת המפעל.   

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

 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           

       המפעלים אתגר קשה , בפניו לא עמדו לפני כן.               

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

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

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

 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 :          

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

 מיגון נוסף , לרוב מיגון עילי;  -              

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

 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                 

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

 כדי לאפשר מיגון ביחס לאיום עתידי , וכדי למנוע השקעות חוזרות במפעל.             
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 -מצב פעילות עוינת / טרורג.       

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

 מציב סיכונים מוחשיים , בשגרה ובשע"ח כאחד.              

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

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

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

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

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

 

  -רעידות אדמה ד.       

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

 מענה. אך עדיין המצב המעשי בשטח איננו מספק.              

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

 וד, יסייעו בעתידסיסמיות , הכשרת אנשי מקצוע בתחום , עדכון תקנים וע              

 הקרוב למתן טיפול נכון ומהיר יותר לנושא.              

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

 סקרים והמשכו בתכנון הנדסי.   עדיפות ראשונה צריך שתינתן לסיום הסקרים              

 המפעלים / המתקנים , שהדבר טרם בוצע.בשטח, בכל               

 *  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(. מבצעינהגים  250 -)מתוכם כ         

 טנקרים.-איזו 30 -, משנעים ברום , בכל רכבת כממסוף "צפע" בדרום  .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
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 עיקריים , שונים: שונות  האחראיות לטפל בתחום.  בהכללה , ישנם שלושה היבטים     

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

 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

 עדיף שינוע ברכבת ע"פ רכב.ולכן : * יש לה 

 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.          

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

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

 ג.   עמדות טעינה / פריקה של מכליות  :     

 * לבחון סידורי ביטחון ואבטחה.           

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

 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      

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

      אםה.   לבחון מינוי גורם ממשלי , שיוכל לראות התמונה הכוללת , ואחראי לת     

 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   –סיכויים עזר המחשבים ה     

 אתגר קשה למפעלים.       

 הסיבות העיקריות לקביעה זו של הוועדה הנן:     

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

 גרה ובשע"ח ; הקרבה של האוכלוסייה  בחומרים מסוכנים ;  האיום הביטחוני בש        

 למוקדי סכנה.        

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

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

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

 חסרות.         

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

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

 מיגון וקיום אמצעים נלווים נוספים , במספר מוקדים מוגדרים.        

 

 . הוועדה קבעה המונח "מיגון עילי". למונח זה שתי משמעויות :10

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

 אוכלוסייה.          

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

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

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



49 

 

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

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

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

 

   . א.  בניתוח האירועים לייחוס, הסתבר כי האיום העיקרי הנו "הפלאש הראשוני/הענן11

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

 השפעתם תהיה בשוליים.  -של "מערכות מים"  מבעוד מועד           

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

 אלה שיגיעו לטווחים ניכרים , יעמידו אוכלוסייה בסיכון.האירוע יהיו כ           

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

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

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

 של האוכלוסייה.           

 

 . הוועדה משתמשת במושג "מערכות מים" , כמכנה משותף לכלל האמצעים הקשורים  12

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

 משאבות ומקורות למים; צנרת ; גלאים וחיישנים המסוגלים להפעיל אוטומטית        

 מערכות אלה וכדו'(.       

 היכולת לאמוד נכונה את התוצאות המעשיות בשטח של אמצעים אלה. –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        

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

 מערכות המים להתמודד עם עוצמת האירועים לייחוס כפי שנקבעו.        

 

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

 רוקרטים )בחלקם כיום  גישה חיובית משני הצדדים. יש להסיר מכשולים בי       

 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

 בלת החלטות ברמה ארצית, ושילובא. "מערכת אזרחית מגיבה".  מסגרת זו תחייב ק       

 רשויות וגופים מקומיים רבים.           

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

 גורמים שונים.           

 מפרץ חיפה". חשיבות רבה להקמת מרכז זה. היכולת  –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.       

 

 ם הוועדה. .  שינוע.  פסקה מורחבת הוקדשה לתחום זה בסיכו15

 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         

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

 כוללת.       

 

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

 הקיימים ?       חייבים להניח שתי אפשרויות :       

 א.  התפתחות האוכלוסייה במפרץ נבלמת. איננה מתקרבת למוקדי הסיכון. אמצעי         
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 ים לקיים "חיים משותפים" של האוכלוסייה והתעשייה  המיגון הקיימים , מאפשר            

 בדגש לתעשיות הפטרוכימיות.            

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

 חסרות עתודות קרקע להמשך הפיתוח. הימצאות התעשיות הפטרוכימיות              

 מם , מהווה בעיה בטיחותית ועניינית כאחד.במקו            

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

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

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

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

 לבחינת האפשרויות של מעבר למיקום אחר היכול לתת מענה לנושאים רבים         

 יעמדו בפניהם. האם זו אפשרות ריאלית , העתיד יגיד.ומורכבים , שהבוחנים        

              

 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.       

 לים לקרות במפעלים השונים , שתוצאותיהם יוצאותלאירועים לייחוס , העלו          

 מגבולות המפעל .          

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

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

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

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

 המבצעי(.   

 

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

 בעים את הפעילות הנדרשת  לפני / בעת שע"ח , מטעם הגופים הנוגעים בדברוהקו         

 ) 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.      

 

קידום והתנעת תכניות קימות , במפעלים השונים , אשר ייעודם , בין השאר , לתת מיגון , להוסיף אמצעים נלווים  .ד

 מפעל לאירועים לייחוס. מדובר ב:כדי למנוע אירוע , או לשפר יכולת המענה של ה  -, 

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

 הקמת מערך האחסנה החדש  המתוכנן במפעל דשנים; (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 : -וניה , נמל צינור אמ (4

 * זירוז הקמת המגוף החמישי ;

 * הנחת כבל התרעה ;

 * מיגון נוסף על תוואי הצינור במקומות הסמוכים לאוכלוסייה.

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

 והנחת תיל התרעה.הטוואי                     

 

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

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

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

 התעשיינים , המשרד להגנת הסביבה(.          
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 סיוע ,   למפעלים שאין באפשרותם , מהבחינה הכלכלית , לבצע –ו.  ייזום הקמת קרן      

 אחרים.מיגון והסדרים  -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 

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

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

 מהמפעלים , לקבלת רישיונות מהגופים הנוגעים ; קביעת הזמן הנדרש למילוי                

 לוודא שאכן המפעל קבל    -הדרישות והצגתם בפני הגורמים המאשרים. המטרה              

 הקלה אדמיניסטרטיבית וקיצור זמנים.    כל הרישיונות הנדרשים , תוך               

 

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

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

 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:          

          

 יהיה שזמן השהייה בנמל  ותאמים לזמני הטעינה ( שינוע הברום על ידי הרכבת יעשה בזמנים המ1          

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

 לקראת ובשע"ח.)ימים , שעות( ,במיוחד  (  גמישות בהקצאת הזמנים לרכבות הנושאות חמ"ס2         

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

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

 או בתוכו. ליד הנמלמכליות ברום ,שוהות               

 (  הקמת מסוף רכבת בנמל אשדוד.4         

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

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

 המקצועיים.              

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

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

 (  לבחון התכנון בנמל חיפה , באשר לנגישות הרכבת לאזור שנקבע לבניית המסוף  7        

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

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

 

 - השינוע בכבישיםב.       

 : מספר רב של גורמים מעורבים בתחום השינוע בכבישים. הכרח לפקח  הרקע          

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

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

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

 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.         

 י יהיה אחראי למתן מענה לאירועי חמ"ס  בעת שינוע , )תוך  שגוף ממלכת  -מומלץ          

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

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

 אפשרות למימוש ההמלצה.   לבחון ה      -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'      

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

 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'(.          

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

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

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

 ו(' –(  "מערכת אזרחית מגיבה" ; )נספח 2         

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

 

 .  תהליך עבודה מומלץ , ליישום ההמלצות :4

 –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         

 (  ציון אותן המלצות , שלביצוען תידרש תוספת תקציב.3         

 "חוצי ארגונים".  -ת העבודה בהקשר להמלצות (  קביעת האחראים ושיט4         

 המחוז , להתנעת סיכומי הוועדה : –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
 א'  של העבודה , שמטרתה ריכוז נתונים   –.  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.    
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 . כנגד מרבית האירועים לייחוס )שאינם טרור(  , העלולים לקרות באתרים בהם  2

 ים מסוכנים , ניתן למצוא דרכים ואמצעים למניעה או להקטנתקיימים חומר    

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

     

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

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

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

 קושי לא אחידים )מותנה במצב של כל מפעל(.    

 

 , מחייב  ראייה מערכתית   וטיפול   . המענה לסכנת אירוע טרור , במפעלי החמ"ס4

 ם הנוגעים לנושא.ע"י כל הגופיענייני מרוכז ,     

 

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

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

 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

 מהם האירועים לייחוס שהמחולל שלהם הוא פעולת    -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 ;     

 מענה כנגד החמ"ס ; –*  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.     

 ירוע ו/או מניעתו.( , כמענה לאאם*  האחריות הכוללת )הגוף המת     

 

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

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

 המטה ,עם כלל הגופים הנוגעים:            

 שונים , והמפעלים הנוגעים(.המשרד להגנת הסביבה )עם המחוזות ה (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

 תאום והכוונה.כל הגופים הנוגעים כנ"ל , בהכללה , יודעים ובקיאים בתפקיד שיוטל עליהם. הבעיה :  .ב
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 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 -למניעת האירוע , וכאשר אירוע קורה ,  -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             

 שר פגיעה בהם תחולל , א 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.         

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

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

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

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

 *  ההשתתפות במענה , כאשר האירוע כבר קרה.                    

 -פיקוד העורף ג.         

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

 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.         

 *  בחינת נתוני העובדים במפעלים השונים . שיטת ביקורת / מעקב / אישור          

 לקבלת עובדים ,  במפעלים השונים.              

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

 נו.     *  אמצעים וצעדים ל סיכול אירוע או להקטנת הסיכון ממ          

 

 ההמלצות

 .   א.  המפעלים העיקריים המטפלים בחמ"ס , חייבים להיות גופים מונחים ע"י מ.י. ;  12

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

 המענה. –השגת אחידות בטיפול              

 מעויות של היות הגוף המונחה , מפעל המטפל בחמ"ס  ב.  מ.י. צריכה לבחון , המש        

 )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.        

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

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

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

 

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

 עבודת הצוות כנ"ל :        

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

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

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

 הערכת הסיכונים לאותם אירועים שיוגדרו החמורים יותר. .ג

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

 

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

 

  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    –.  לכל אירוע לייחוס , נעשתה הערכת 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

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

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

 ו על האפשרות שקיים סיכון לאוכלוסייה.  למקרים כאלה נדרש מענה  הסיכונים יצביע     

 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 .     

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

 והנו מסכן עתה אוכלוסייה.         

 

 ההכנות הנעשות במפעל עצמו : –' שלב א.  5

 באם קרה אירוע להקטין סיכוניוא.  בכל מפעל ישנם אמצעים הבאים למנוע אירוע , ו     

 למינימום האפשרי.          

 בורות ספיגה ;  מיגון מכלים ,צנרת ; מאצרות , ניקוזים, –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       

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

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

 התחשבה הוועדה בהשפעת אמצעים אלה על מניעה / הפחתת הסיכונים.במפעל ,           
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 המענה והטיפול באירוע שקרה : – שלב ב'.  6

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

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

 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 ההגדרות הבאות  .ג

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

                                          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  (  2            

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

 

 "מערכת אזרחית מגיבה" : –' שלב ג.  7

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

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

 חמ"ס אכן יתרחש.          

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

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

 נוסף(.          

 

    

 משמעות "מערכת אזרחית מגיבה"

 

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

 והסברה , הפעלה נכונה ושיתוף פעולה של כל גורמי החירום הקיימים , ניתן למנוע או      

 להפחית הסיכונים בצורה דרסטית.        

 

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

 -א.  הערכת הסיכונים      

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

 בתנאים מחמירים , מהווים סיכון לאוכלוסייה.                         

 ים  *  חישוב הערכות הסיכונים ,  ביחס לכל אירוע כאמור לעיל , בנוסף לנתונ            

 הרגילים , המחושבים למפעלים השונים , יהיו נתונים נוספים אשר יסייעו                  

 לגופים השונים הפועלים בשטח , לתכנן ולבצע פעילותם  במעין "סרגל                  

 פעילות".                  

 ם לאותם אירועים  *  הוועדה הכינה כבר טבלאות הערכות סיכונים הקשורי            

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

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

 

 –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

 .גז עם מסנן מתאים.-אפשרות מיגון ע"י מסכות*   כניסה לחדרים מוגנים / סגורים 

 .פינוי מבוקר , רגלי / רכוב 
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 ד.  פעילויות אפשריות של גופי החירום :          

 כריזה. –*   אזעקה                 

 *   הכוונה והדרכה , בעת האירוע.                

 *   הכוונה והתנעת פינוי רגלי , הרחקה מאזורים מסוכנים.                

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

 *   סידורים לפינוי , אפשרות לשהייה קצרה / ארוכה.                

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

 

 ה.  פעילויות הסברה , הדרכה ותרגול :      

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

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

 .מתן הסברה ותדרוך מוקדם לאוכלוסייה 

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

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

 השונים. יש להגדיר גורם אחראי לתאום הנושא.            

 

 

 סיכום

 

 -.  בדיון שנערך במסגרת הוועדה , עם גופי החירום הנוגעים לנושא ,10

 

  -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.                 

 ורך להשתמש במרכזי הפינוי/השהייה ,שתוכננו ע"י פס"ח ,  (  האפשרות והצ4            

 לשע"ח.                 

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

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

 גורמים הקשורים לנושא.שילוב כל  ה            

 

 ג.  התייחסות הוועדה לאמור לעיל :       

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

 מתחייבת החלטת ממשלה בנושא.                 

 האוכלוסייה הדבר  גז לאוכלוסייה באזור מוגדר )בעוד לשאר  –(  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-מים ,שהייה של בין שעה לקיי                    

 בקרבה למקור החומר וריכוזו(.                    
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 .  הבעיה המרכזית , שתעמוד ביכולת להפעיל "מערכת אזרחית מגיבה" יעילה ,     11

 תותנה ב "זמן ומרחב" של שני גורמים עיקריים :       

 

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

 ובזמן מוגדר.במסגרת אמצעים קיימים 

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

 " , המחושב לפי הנושאים המחייבים טיפול , שלילותלפי "סרגל פעלפעול             

 .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(.(   1

 המשרד לביטחון הפנים / משטרת ישראל.(   2

 פיקוד העורף )פקע"ר(.(   3

 המשק לשעת חירום )מל"ח(.(   4

 רשויות מקומיות.(   5

 כיבוי אש. (6

 רשות אשפוז עליונה )טיפול בעורף(.  (7

 

 –.  צוות ההקמה , תפקידו יהיה 14

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

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

 "סרגלי פעילות" אפשריים.

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

 הקיימים(.

 קביעת נהלי שיתוף פעולה ותאום בין הגורמים השונים. .ד

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

 הפעלתו לצרכי המערכת.  

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

 לאוכלוסייה.

 הפעילות של כל הגופים , בעת אירוע.אם לקבוע את הגוף, המת .ז

 יום תרגילים בנושא.ח.   לקבוע עקרונות לק                    

 

......................................................................................................................................... 
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 מרכז בקרה ושליטה                             : ז'    -נספח 
 עבור מפעלים המטפלים בחומרים מסוכנים  

 במפרץ חיפה
 

 תוכן עניינים

 

 הצורך המבצעי –הרקע   .1

 הישגים נדרשים –מרכז בקרה ושליטה  .2

 המצבים בהם יחולו אירועים לייחוס .3

 מאפייני וצרכי הפעלה .4

 מכלול מרכיבי  המרכז .5

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

 

 הצורך המבצעי –הרקע .  1

 

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

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

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

                                               תקלות תפעול בשגרה ;  פגיעות בשע"ח/מלחמה ;  לייחוס , הנובעים מחומרים מסוכנים :          

 עוינת  טרור. רעידות אדמה ; פעילות          

 רוכזים מפעלים רבים , כולל מפעלים  , מהווה אזור מיוחד , בו מ 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.          

 

 ם , כתוצאה  .   המצב כיום , עובדתית , מציג סיכונים הנובעים ממחוללים שוני1.5 

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

 

 מתחייבת  .   כדי להתמודד נכונה עם המיוחד למפרץ חיפה , על סיכוניו השונים , 1.6 

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

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

 מענים מעשיים לאירועים לייחוס , כאשר אלה קורים בפועל בשטח.          

 

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

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

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

 במצבים השונים.              
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 הראייה המערכתית.  2

 
 ניעה   המערכתית"  היא תנאי להפעלה נכונה ויעילה של המרכז. המ –.  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. מבעוד מועדההכנה , בשגרה ,  הטיפול במפעלא.            

 הביטוי לכך :   הערכות הסיכונים ,קביעת האמצעים והשיטה  הננקטים במפעל                  

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

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

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

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

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

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

 הסיכונים , והכלתם במסגרת זמן נתון. –הקטנת  –להפחתת                

 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.               

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

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

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

 

 דרשיםהישגים נ –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'( . -אלקטרוניקה   – 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           

 הגעה , אמצעים , שיטת ביצוע(.           

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

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

 לשמש מרכז אשר יהיה מסוגל :  .3.3

 א.  להפעיל אזעקה מקומית / מרחבית ;        

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

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

 ג.  לתאם ולבקר התכנון להפעלת גופי החירום השונים.         
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 שונים.ד.  לקבוע ולהגדיר קדימויות ועדיפויות של שימוש באמצעים ובגופי החירום ה         

 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            

 בטא זאת בנהלי הפעלה.בעבודת המטה של המרכז(.  ל              

 , אשר תאפשר : מערכת תקשוב.  לקיים 3.4  

 א.  מתן / קבלת נתונים ועדכונים בזמן אמת.          

 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( לתכנן ולתאם סיוע מגורמי חוץ.  3.5  

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

 גופי   –המפעלים  , המרכז  –חוס ; זיקות וקשרי גומלין : המרכז לאירועים ליי          

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

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

 

 

 מכלול מרכיבי המרכז  . 4

 .   גורמים מרכזיים ומשלימים :4.1 

 קווי תקשוב-חישנים            גופי ממשל         ארגוני חירום               רשויות          

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

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

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

 נתוני חיישנים )כללי ;  משהב"ט           *  * צוותי חמ"ס      *                                      

 הסביבה -* המשרד להגנת          

 *   מיידע לציבור            

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

 

                     

 )מתווה עקרוני( : מכלולים עיקריים במרכז .4.2

 –התחום המבצעי  .א

 חדר דיווח / נתונים 

  מבצעים/הפעלהחדר 

  פעילים –תאי נציגים 

  חדר מנהל המרכז 

  חדר אמצעי תקשוב 
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 –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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 רשימת תפוצה:         נספח  י'*                

 

 

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

 ,  בראשות  הרצל שפיר

 

 

 

 רשימת תפוצה:         נספח  י'              
 

 
 א'         נספח      נספח      נספח      נספחים    -מס.                                                              גוף         נספח 

     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

 עדת משנה חמ"ס                ואחראי לו         4

 מיגון                          -"–                     5

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

 

 המשרד להגנת הסביבה                                    

 מיכל בן דב        7

 מרכז הועדה –יצחק דואר         8

 מחוז חיפה -יוסי בן חמו         9

 

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

 ד'( -ב' ו  -תיק מלא , פרט  לנספחים -:   התפוצה  15 – 10דב באסל                    )הרשומים  –.     נציג התעשיינים 10

 צבי פורר       –ערים חיפה  .     נציג איגוד12

 ש.גנץ/אורנה             –.     נציג השלטון המקומי 13

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

 סנדרה מוסקוביץ  –.     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 :

       (a.יוצא בנפרד , לתפוצת המשרד בלבד   ) 

      (bהמוסף לנספח ה' , יו    ).צא בנפרד , בתפוצה מוגבלת 
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 הסתייגויות לסיכום הוועדה* 

 

 הסתייגויות שהתקבלו :
 

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

בסיכום , לא  בידיהם. לכן חלק מההסתייגויות להן ניתן מענה הולם המעודכן , לא היה מצוי
 מופיעות כאן.

 .)בכתיב כחול( * ההסתייגויות מצוינות להלן. ליד ההסתייגויות ניתנת התייחסות היו"ר
 

 הסתייגויות עיריית חיפה
 
הואיל וקיים חשש שאירוע חמ"ס במתקן כלשהוא יצא מגדר המפעל ויהווה סיכון    .1

במידה ולא ניתן למגן , יש להעתיק את המתקן לאתר שבו לא  יהווה איום   -ייה , לאוכלוס
 על האוכלוסייה.

   ] התייחסות היו ר : המלצה  שטנית. הביצוע הרבה יותר מורכב. לא ניתן לביצוע בטווח 
 [18. סעי  IIחלק הקצר. הווע ה התייחסה לכך. ראה :   

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

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

      1: חומרים מסוכנים , מוס  וכן נס ח ח' 18-19, סעי ים Iכיום מענה.  ראה הסיכום חלק       

 אמוניה[.     

 ב.  רכישת אמוניה ממיכל אמוניה קיים בעקבה.          
 ]  התייחסות היו ר : הרכישה כשלעצמה איננה  וטרת  בר. ל עולה כזו נ רשת הערכות          

 כוללת , כמו האחסון והשינוע , מיקום המ עלים הנ רשים לאמוניה ועו . יש להניח כי               
 תהיה גם הסתייגות מ ינית , החשש מתלות במקור לא יציב , עבור מוצר חיוני[.             

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

 איננו  תרון. מיקום בו אין סיכון אוכלוסייה   –] התייחסות היו ר :  להחביא  את המכלים         
 אך קרוב למקורות הצריכה , המשמעות היא שיש להעביר גם את מקורות הצריכה             
  י  אחסון עילי.לא רצוי להטמין מכלי אמוניה, ע –למקום אחר. המלצת מומחים            
 חלוקת מיכל ג ול  למס ר מכלים , רק מגביר את הסיכון הכולל , מסבך המערך            
 היק  האי וי , במקרה של  גיעה , נקבע לא מהכמות   -הלוגיסטי, ולגו ו של עניין            
 הסיכון[. המצויה במיכל אלא משטח ה נים . לכן חלוקה למס ר מכלים רק מג ילה           

 
 
 

 יישום אחת מהחלופות הר"מ : –.  הברום בנמל 3     
 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 המ ינה הם          
 לכן ברום לא נכנס לנמל בשע ח.  נעשות  עולות שמשך השהייה בנמל יהיה  שונים.           
 שניתן.  יח  עם זאת אין כיום  תרון מיגון מלא לברום בנמל.  כאשר יועבר  הקצר ביותר           
 מקום  כרמל  , סי ורי המענה  ב -הטי ול בחמ ס  לאזור הח ש ,הנבנה בנמל  , רצי            
 יותר מהאוכלוסייה , יש רו המצב הקיים.  חלו ות שונות בנושא הועלו  וכן המרחק הג ול           
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 .ב'[8סעי   – IIIראה:   חלק  ע י הווע ה ,           

 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  שטנית , ומעשית א  תגרום לסיכון ג ול יותר. אם כבר         
  –אש ו   מ וע לא לשנע הברום ישיר מנמל זה;  השינוע המשולש : אל נמל –מאש ו              
 טעינה מה וברה לאנייה ,מוסי  סיכון ; ההנחה כי תתבצע  –כניסה לנמל  - על ה וברה          
  מסירה  ישירה  איננה ריאלית. תזמון הטעינה ניתן לביצוע טוב יותר מהרכבת מאשר           
 ושהיית ה וברה  המגיעה ממרחקים.  טעינה מ וברה , מחייבת סי ורים שונים , מ וברה ,          
 תהיה ארוכה ומסוכנת יותר . וזאת מבלי להתייחס לעלויות הכרוכות בכך[. בשטח         

 
 

 נציג המיגון –פקע"ר 
 

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

 בלבד.
תועלת השוקל את הסתברות  -.  לא נעשתה ע"י הוועדה או בהזמנתה ניתוח עלות2
 פגיעה , הנזק הצפוי ועלות ביצוע המיגון לפגיעה ישירה.ה
  –] התייחסות היו ר : הווע ה מראשית עבו תה קבעה כי באירוע לייחוס ביחס למתקן  

 משמעית כי  המתקן נ גע .-א בקביעה ח לא מתחשבים בחישובי הסתברויות , אל    

 של  IIIה בר מצוין בסיכום במקומות רבים , והסבר והנמקות מורחבות ניתנו בחלק     

 . 9-10סעי ים  הסיכום    
 יותר מכך ,  גישת הווע ה  כי בחישובים של הערכות הסיכונים יובאו בחשבון רש קים      
 העלולים להיות בשימוש במלחמה הבאה ,ולא מהמלחמה הקו מת , וזאת גם משיקולי    
 ההשקעה ע י  המ עלים השונים  )עצמאית ו/או בסיוע ממשלתי( ,שהמיגון המושקע     
  יהיה כבר תק  לטווח ארוך.   הנושא נמצא בטי ול עם מטכ ל/אג ת ו קע ר.[    

 
 
 

 התאחדות התעשיינים
 

 מיגון עילי , במקרים מסוימים יכול לגרום לנזק יותר מהתועלת )מניעת        
 המיגון לתוך המיכל , אפשרות לייצור ענן -הדף ; קריסת הגג התפשטות       
  חולף(.       
 ] התייחסות היו ר :  המיגון יתוכנן כך שייתן מענה לאיום המוג ר וכן למיגון הנ רש כנג          
 רעי ות א מה.  תכנון כנ ל הנו הנ סי , ויש להניח כי כל הא שרויות שהועלו כאן, יקבלו          
 התייחסות ומענה בתכנון ההנ סי[.        

 

 איגוד ערים חיפה
 

 תוספת מיגון למיכל הקיים , טרם בניית מיכל חדש.    –מיכל האתילן בנמל 
ישה לביצוע מיגון כנג   גיעה וכן כנג  רעי ות א מה. ה רישה ] התייחסות היו ר :  באחסון הח ש קיימת  ר

לתוס ת מיגון למיכל הקיים עכשיו , חייבת להתחשב בזמן הנ רש למעבר למיכל הח ש, ובהתאם להחליט. 
 החלטה כזו ניתנה למשר  הגנת הסביבה , בהתאם להמלצת המחוז , לאחר ב יקת כל הנתונים הנ רשים[. 

 

*   *   *   *   
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 גפ"מ    *

 

גז פחמני מעובה, גז בישול, תערובת  –(LPG. גפ"מ )תכונות כימיות ופיזיקליות עיקריות – רקע כללי. 1

, גז חסר צבע וריח )בעל ריח זיהוי מכוון בתוספת מרקאפטן לשימוש ביתי(. 1075(, מס' או"מ 20%פרופן)-(80%בוטן)

- LEL- ,9.5% 1.9%, סיכון לאדם: חנק )מונע חמצן(, שריפה. סיכון לסביבה: דליק ונפיץ, 0.6 –משקל סגולי לנוזל 

UELבר במקומות נמוכים וקרירים. ענן גפ"מ מתפשט יכול לעבור הצתה טיר ונוטים להצו. אדי גפ"מ יותר כבדים מהאו

. THTק"ג  2.5קול כנגד פיצוץ של עד ק"ג גז בישול ש 1בנקודה כלשהיא והפיצוץ יתפשט אחורה עד למקור. פיצוץ של 

 שקורה כאשר מכלים חשופים יחוממו באש חיצונית ישירה ממספר דקות.                               BLEVEאירוע  -סכנה העיקרית 

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

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

אחסון: במקום קריר ומאורר, מוגן מפגיעה חיצונית, במקום עמיד בפני אש. יש להרחיק ממקורות אש, ניצוצות, חשמל 

במקרה של סטטי, חיכוך או כל מקור חום העלול לגרום להצתה. באזורי אחסון מומלץ להתקין מערכת התזת מים לקירור 

 .זרנוקיםמתזי מים בהפצה ו –דליקה. בחוות הגז קיימות מערכות כפולות למיגון נגד אש 

 

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

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

 

 3אתר מפרץ חיפה הפך לאתר אחסון עיקרי לגפ"מ בישראל. נמצאים בשטח ק. אתא : ריסת תשתית באזור צפוןפ. 3

אחסון ושיווק גז לתעשייה ולצרכנים פרטיים. חברות הגז הן אמישראגז, סופרגז ופזגז.  -גז ועיסוקם-חוות גז ומפעל דור

 אולפינים.  כמו כן גפ"מ נמצא במפעלים בתי זיקוק, דור כימיקלים, וכרמל

. הספקת גפ"מ לדור באמצעות מכליות כביש. באישור מיוחד בחודשי 3הספקת הגז לחוות הגז מתבצעת באמצעות צינור "

 .8טון ממסוף צפוני באמצעות צינור " 3000-יה בקיבולת כיגז מייבא גפ"מ מאנ-החורף דור

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

 לשנה.  9,000שעוברות באזור חיפה וקריות עד 
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 פריסת תשתיות

 
 

 

 

 

 

 : אור עיקרוני של תהליכיםית. 4

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

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

 פגועים וטיפול הידרוסטטי.   

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

 ג. במפעלים כרמל אולפינים ודור כימיקלים גפ"מ משמש בתהליכי ייצור. 
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  :וקיבולת רמת מלאי. 5

                                                                                                                     

כמות  שם המפעל

 המכלים

קיבולת אחסון  סוג המכל

 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 בז"ן

   1800 מחופים 10 כרמל אולפינים

      

 

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

תחנה למילוי מכלים  -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  90קטנים.       במלחמה חברות הגז תפקדו היטב גם בכמויות מופחתות עד 

 מכלי האחסון.  

                                                                                     

מ',  340עד  -מ', בהובלה בכביש 450בחוות הגז מגיע עד  BLEVEץ. מרחק  לתרחישי ו: אש ופיצהגדרות סיכונים. 6

 מ'.  300מכליות  ימילו

 

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

 

  :שרייםשיפורי מיגון אפ. 8

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

 סלילת כביש דשנים לצורך גישה נוספת לחוות הגז. 
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 המענה לרעידות אדמה           -נספח ג'                      
 

 

   אדמה מוכנות המפעלים לרעידותחלק ראשון :  

 

  -. חיפה כימיקלים :1

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

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

 על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה.          

  ב.    הנתונים הוגשו  לתה"ל  מהנדסים לבדיקה.                              

                             

 -. דשנים וכימיקלים :2                         

 א .    המפעל ביצע  סקר  עמידות   למתקני האחסון  של אמוניה .                               

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

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

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

 תה"ל מהנדסים. יש לזרז הביצוע.                                    

         

 -. כרמל אולפינים : 3                         

 מירים .א .    המכלים   והמבנים  נבנו על בסיס תקנים ישנים אך מח                              

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

 וההשלמות הועברו  לבדיקת  תה"ל מהנדסים  .                                      

 המפעל החליט להחליף את מיכל  האתילן  במיכל חדש. לצורך כך מבצע המפעל .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                             

 הנדרשות בוצעו.                                  

 גשו  ואושרו מבטיחות עמידות כנגד  רעידות אדמה. ד.   תכניות הבניה שהו                            

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

      

 .     מילוטל 5                   

 ניה.א.   במפעל שני  מתקני קירור , המשתמשים באמו                            

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

 יש לפעול לביצוע הבדיקות והסקרים.                                  

 .    נמל חיפה 6                   

 : במקרה של רעידת אדמה חזקההסיכונים א.                                  

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

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

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

 לא היו קיימים אז.                                            
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 ת, מתקני פריקה /העמסה,מערכות עיליו-(  יש להניח כי במקרה של רעידת אדמה חזקה, 2                                    

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

 יפגעו /יהרסו.                                          

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

 סביבה הרוסה, העדר חשמל ומים, נפגעים רבים.                                           

                    

 המובנות והערכות לקראת רעידת אדמה :ב.                                 

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

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

 ו"נחשולי ים"  לא נכללים.                                          

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

 -קיימות, כיום,(   האחריות לבניית  המתקנים, ע"פ התקנים והדרישות  ה 4                                  

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

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

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

 חלה על חנ"י.                                         

 

 : להדגשה .   7                         

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

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

במפעל , במתקנים,   -דות אדמה , הפגיעות וההרס יהיו במרחב גיאוגרפי אזוריבמקרה של רעי                                 ׁ  גדול )

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

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

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

               

 -.   הערה : 8                        

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

 

                                   

         

   

 הנחיות להכנת סקרים    :חלק שני                        

 נושא רעידות אדמה                                          
 

 גיאולוגים –סיכונים ססמים    

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

 * העתקה פעילה ;     

 * 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

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

 אור התשתית הסלעית והקרקע שמעל וכל נתון רלבנטי אחר.ימבחינה ססמית . ת     
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 ב.  יש לבדוק ולתאר את התשתית המקומית באתר הנחקר. לפרט את סוג הקרקע או  

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

 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'.      

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

 -(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                 

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

 נערך החישוב. את העקומה הספקטראלית יש להכין עבור  משוואת ניחות                

 בחמישים שנה.    2%הסתברות של                 

 (  אם זוהה פוטנציאל הגברת קרקע באתר הנחקר )היינו, האתר איננו ממוקם על  2        

 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

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

 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   -(  אם יש שברים המוגדרים במפת המכון הגיאולוגי כ2           

 ם אלא אם נבדקו והוכח שאינם פעילים בשיטות המקובלות ,  יחשבו כפעילי                

 ים רדודים, ניתוח  יזיפ-אויכגון סריקה ומיפוי תצלומי אוויר, ביצוע חתכים ג                

 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                

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

 לזיהוי אזורים בהם התרחשו בעבר גלישות מדרון ולבחון ספרות מקצועית קיימת                

 ומפות סכנה מפורטות יותר( אשר 1:200,000ומפות סיכון )מפות סיכון בקנ"מ               
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 מופו ע"י המכון הגיאולוגי וניתנים להשגה בספרית המכון או באתר האינטרנט של                   

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

 גלישה, נפילה זרימה וזחילה.              

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

 ת אדמה  באחת השיטות  הערכה כמותית של יציבות המדרון בתנאי רעיד        

 המקובלות ולפרט באיזה שיטה נערך החישוב.        

  

  .  התנזלות קרקע5    

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

 שקיים פוטנציאל להתנזלות , יש לקבוע את רמת הסיכון. יש לבדוק האם מתקיימים           

 באזור הנבחן ,  אחד או יותר מהתנאים הבאים:           

 אזורים בהם ידוע שאירעה התנזלות בעבר; -          

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

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

 צפוי להיות רווי בעתיד.            

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

 טכנית כדי  -נמוך מאד , ואין צורך להתייחס אליו ,  או שמא יש צורך בבדיקה גיאו         

 לקבוע כמותית את רמת הסיכון.           

 

 

 

 הערכות מפעלים העוסקים בחומ"ס     :שלישי חלק

 כנגד רעידות אדמה                                                

 

 
  -.   הסיכונים איתם  יש להתמודד 1

 . מוקד  הרעידה  יהיה  בישראל  צפויות רעידות אדמה חזקות  והרסניותא. המחקר  מוכיח כי        

 כנראה לאורך העתק ים המלח.           

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

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

 ונמי.התנזלות , גלישות קרקע וצ          

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

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

 (.6.5של  סולם ריכטר  )אם כי אנשי מקצוע מעריכים כי היא תהיה בעוצמה 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%יא  ובמפת תאוצות הקרקע.  לגבי מבני מגורים נקבע שרמת הסיכון ה           
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 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.           

 עלים העוסקים  בחומ"ס, רעידת האדמה  יכולה לא רק להרוס המבנים אלא גםד. במפ      

 רעילים לאוויר,   מרים ולבקע מכלים, לקרוע צינורות, לגרום לשריפות ולפליטות של גזים וח         

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

 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          

 וץ מהמכל לאוויר.שנה תתרחש רעידת אדמה חזקה מהמתוכנן, והחומר המסוכן יפר 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           

 ואמריקאים מחמירים .         

 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,        

 באירועי חומ"ס )כולל רעידתמערכת לטיפול   -התקנות והתקנים הקיימים כולל הכנת מענה,        

 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          

 -קנים והנחיות הרשויות המתאימות:העמידה שלהם בהתאם לדרישות החוקים, התקנות, הת        

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

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

 

 

 הנחיות להקטנת  וצמצום הנזקים.  2 
 מפעל או מתקן  חדש העוסק בחומ"ס( המקים 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.       

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

 תסקיר ההשפעה על הסביבה בהיבט הסיסמי.       

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

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

 ארצית[.       

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

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

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

 ליזם  בהיתר הרעלים, שניתן על ידי  המשרד  להגנת הסביבה.     

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

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

 התאחדות התעשיינים,  המכון הגיאולוגי ומהנדס.     

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

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

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

 ה כך ויש צורך לבצע בדיקות אתר בשטח המיועד לבניה, זאת  כדי לקבוע אתאך למעשה אין ז     

 תאוצת הקרקע  האמתית. כמוכן קיימות כיום מפות )טיוטה( לגבי חלקים  שונים של המדינה , ביניהם    

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

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

 בקרבתם.    
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 ג. לאחר סיום שלב התכנון והבנייה יינתן למפעל היתר רעלים בתנאי שיעמוד בדרישות הגורמים  

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

 היתר הרעלים ניתן למספר שנים ויש לחדשו בהתאם.   
 

 

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

 בעל מפעל קיים, הרוצה להרחיב המפעל או להקים מתקן חדש, חלות עליו ההנחיות      .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.          

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

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

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

 בדיקת המכלים וחיזוקם צריכה להיעשות על פי שיטה  הנדסית כלכלית לקביעת דרגת         

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

 הלאומי לחקר הבנייה בטכניון , בהנחיית המשרד להגנת הסביבה /רישוי עסקים .         

 הנדסית    –ד.  הערכת הסיכונים  הנובעת ממצב המבנים והמתקנים צריכה לאפשר הכנת  תכנית     

 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 :    

  -תפעוליות(, שע"ח/מלחמה, פעולות עוינותשגרה )תקלות  -הגדרת תרחישי ייחוס /חומ"ס במצבים        

 זמני הפעילות, עד   אדמה, והמענה לאירועים אלה להכלת האירוע ] שיטה ואמצעים, -טרור,/רעידות        

 לתום המענה [.         

 ו. יש  לזכור שבאירוע רעידת אדמה בניגוד לאירועים האחרים, המפעל יכול להסתמך רק על    

 השעות  24עד  12 -שבמפעל ולא יוכל להסתייע בגורמים שכנים או חיצוניים לפחות  ב האמצעים       

 הראשונות.     תיק המפעל צריך גם לכלול שיטה ואמצעים שיש לנקוט בהם כדי למנוע או לפחות       

 ה שכנה או ברכושם.ילהקטין הפגיעה באוכלוסי     
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 נתונים כלליםנספח טכני , -*  אתילן 
 

 כללי .1
 

בישראל  והספקית העיקרית של חומרי הגלם לתעשיית הפלסטיק  היצרן היחידכאו"ל הינה 

פרופילן, החברה גם מייצאת למדינות רבות -בישראל. כיצרנית מובילה של פוליאתילן ופולי

יו , כחלק ממיזוג בין נכסים שונים, שה1991ובעיקר לאירופה.  כרמל אולפינים נוסדה בשנת 

 בבעלות בתי זיקוק לנפט בע"מ  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 של אתילן,  180,000כוללת ייצור  התפוקה השנתית הנוכחית של כרמל אולפינים

-טונות של פולי 205,000-טונות של פוליאתילן, ו 165,000טונות של פרופילן,   105,000

פרופילן. לחברה שני אתרים, מסוף ליבוא אתילן הממוקם בנמל הכימיקלים הצפוני ומתקני 

ם  המשמשים הייצור במתחם בז"ן. פוליאתילן ופוליפרופילן הם חומרי גלם בסיסיי

בתעשיית הפלסטיק, המייצרת מהם מגוון רחב של מוצרים נפוצים כגון: פילמים לחקלאות 

ריהוט גן, למשרדים  ;אביזרים ביתיים ;טריהיצינורות ואביזרים להשקיה וסנ ;ואריזה

חומרי  ;אריזות לחלב ומוצרי חלב אחרים ;קופסאות ותיבות ;בדים לא ארוגים ;ובתים

 אטימה וכדומה

 תכונות, שיטות אחסון, רעילות ותקנים, .2

 
 2.1אתילן הינו גז מעובה חסר צבע המסווג על ידי האו"מ בקבוצת סיכון  -כללי  .א

 .1038)גז דליק( ובעל 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  450ביותר, טמפרטורת התלקחות עצמית של אתילן הוא דליק  (5

 צלסיוס

 קילוג'אול לגרם. 50.3 -שריפה חום (6

 שימוש בתעשייה, 3

 .חומר גלם ליצור פוליאתילן   א

 .קופולימר של פרופילן ופוליפרופילן   ב

 חומר קירור במתקן האתילן. ג
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 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

( תחת אווירת חנקן בלחץ של PERLITEבתוך מעטה בידוד תרמי )נמוכות הנתון 

מים שתפקידו למנוע ריכוז אתילן נפיץ בחלל הביניים במקרה של אינצ'  2.5 – 0.5

דליפה מהמכל הפנימי ולשמור על יובש חלל זה )בין מכל האלומיניום לבין מעטה 

 לוחות  פלדת 

 הפחמן התומך בבידוד(.במצב עבודה יציב ורגיל שוררים במכל תנאי 

 ' מים אינצ 15-17מע"צ ולחץ כמעט אטמוספירי  של  – 103טמפ' של 

 אטמ'(. 0.04)
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( שומר באופן אוטומטי על לחץ אחסון האתילן Boil Offמדחס אתילן מיוחד ) .ג

במכל הפנימי 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 .ד

מאייד האתילן משמש לאיוד  מתחתית המכל ואשר סונקות אותו למאייד האתילן.

ים. האתילן הגזי היוצא מהמאייד נשלח לחברה -האתילן הנוזלי באמצעות זרם מי

  באמצעות קו המכירות.

 מכלי אתילן במפעל .ה
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 אור עקרוני של תהליכים במפעלית (1

 
 

 
 הגדרת סיכונים ותרחישים.  6

   מטאורולוגיה לחישוב תרחישיםנתוני  .א

  מ"צ, מצב יציבות  30מ"ש, טמפ'  4תרחיש קל : יום קיץ, מהירות רוחB 

  מ"צ, מצב יציבות  20מ"ש, טמפ'  2תרחיש מחמיר: לילה חורף, מהירות רוחF 

  מ"צ, מצב יציבות  20מ"ש, טמפ'  6.6שכיח: מהירות רוחD 

 סיכוני אתילן, ב

גז האתילן יוצר תערובות דליקות ונפיצות עם אוויר. קיימת סכנה כי כתוצאה  (1

מפליטות או דליפות של אתילן לאטמוספירה תיווצר תערובת נפיצה עם אוויר 

 קור הצתה כלשהו, ולגרום לפיצוץ ו/או שריפה . מהעלולה להתלקח על ידי 

 מתארים, (2

a.  מתארUVCE (unconfined vapour cloud explosion) : ענן הנע במורד
כאשר ריכוז החומר בענן מצוי ברמה המתאימה והענן פוגש מקור  הרוח.

הצתה, מתרחש פיצוץ הענן. המודל מחשב את אנרגית הפיצוץ )בערכי לחץ, 
PSI עפ"י רמות הנזק להן תגרום אנרגיה זו, מניפוץ שמשות, דרך פציעות )

 חמורות  לאנשים בלתי מוגנים ועד נזק למבנים.

b.  מתארBLEVE )(boiling liquid expanding vapour explosion מיכל :
המכיל חומר 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 
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(KW/sqM) כאב, דרך כוויה מדרגה שניה ועד המתקבלים, מאפשרות
 אפשרות מוות, תוך דקה, לאנשים בלתי מוגנים .

c.  שריפת מאצרה(Pool Fire) -  בהסתברות נמוכה מאד, עלולות לפרוץ שרפת ענק
 .במאצרת מיכל אחסון אתילן

 

*  *  *  * 

 

 
 
 

 

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

 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

 לקרות בארבעת המצבים הבאים:" : התרחיש מבטא , האירועים העלולים תרחיש ייחוסא.  "     

 שגרה ; שע"ח ;  פעילות עוינת / טרור ;  רעידת אדמה .          

  -במתקן / מכלי אחסון / מערכות ייצור / צנרת ,   פגיעה  " : מבטאלייחוס  האירועב.   "     

 המטפלים בחומרים מסוכנים.  פגיעה היוצרת אירוע חמ"ס.          

 

 " כנ"ל , מחייב ביצוע הערכת סיכונים , כדי לבחון יכולת המפעל/המתקן ,להתמודד  אירוע לייחוס.  "2

 ווצר סיכון כנגד אוכלוסייה.יעם אירוע כזה , כך שלא י     

 בקביעת האירועים לייחוס , אין התייחסות לחישובי הסתברות )מתי אירוע כזה אכן יקרה( .     

 .האירוע קרה –הנחת המוצא של הוועדה      

 

 הערכת הסיכונים

 
   –כלור, המצויים  -.  הערכות הסיכונים נעשות ביחס לחומרים הבאים : אמוניה , אתילן , ברום , גפ"מ ו3

 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 הבאיםב' , עבור כל מפעל/מתקן ,  –, 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          

 אוטומטית של האמצעים הנלווים.          
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 חירום של המפעל )ומפעלים אחרים , במידה   –את כלל האמצעים , כולל צוותי  היכולת להפעילב.       

 יטה ובזמן אשר יאפשרו התגברות והכלת האירוע.וקיימים( , עם ולאחר קרות האירוע ,  בש          

 להפחית הסיכונים , מתבססת על קביעת מדדים   –ג.  בחינת היעילות של חלק מהאמצעים , למנוע      

 "מערכות   -מוסכמים , באשר:  למיגון הנדרש ; מאצורת עם כדורים )שכבה אחת / שתים( ; ו         

 המים".          

 

 תן ע"י המפעל / המתקן עם ולאחר קרות האירוע , כאמור לעיל , נבחן בממדי הזמן  ,  .  המענה הני6

 הנדרשים למפעל / למתקן כדי  להתגבר על האירוע :      

כך שאין יותר סיכון לאוכלוסייה, אך יתכן וקיים "סיכון אצור" המחייב עדיין  הזמן הנדרש להכלת האירוע .א

 המשך טיפול.

 אצור"(.-,  כך שאין יותר סיכון לאוכלוסייה )גם לא "סיכוןהזמן הנדרש לסיום האירוע ב.   

 

 .  במידה והסתבר כי באירוע שנבחן , קיים סיכון לאוכלוסייה , מבוצעת הערכה , המסכמת את 7

 "המענה ה נדרש" מהמפעל / מתקן , כדי להכיל / לסיים  האירוע , והדבר מתבטא בקביעת האמצעים      

 ו/או הזמן הנדרש כדי לסיים האירוע.     

  

 רעידות אדמה

 

 התופעות שבכוחן לגרום נזקים כתוצאה מרעידות אדמה :  העתקה פעילה )קריעת פני השטח(; . 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'. –לרעידות אדמה , בהתאם לדרישות , ראה נספח      

 

 פעילות עוינת / טרור 

 
 -. מבחינת הגורם המחולל את האירוע לייחוס , והערכת הסיכונים הנובעים מכך ,10

 הותי אם הגורם הופעל ע"י פעילות טרור או  ע"י חימוש מלחמתי. התוצאה עשויה להיות  אין הבדל מ      

 דומה.    ההבדל בין שני המצבים נובע מהעובדה כי אירוע טרור יכול לקרות בשגרה ובשע"ח        

  טחההביטחון והאבכאחד , וכן מהצורך בפעילות מניעה / תגובה , הנדרשת במתקן / במפעל  בתחום       

 פעילות המיועדת להקשות / למנוע   האירוע.       

 

 . תחום זה לא נכלל בתפקידי הוועדה , אך מפאת חשיבותו , ניתנה לו התייחסות  מקיפה בוועדה , כולל  11

 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.       

 

 "מערכת אזרחית   .  מענה כזה  מפעיל את גופי החירום וגופים נוגעים נוספים , במערכת המכונה13

 מגיבה" , הפועלת למניעה / הפחתת הסיכונים מאוכלוסייה נתונה , תוף שיתוף פעולה עם         

 ו'.-האוכלוסייה עצמה.   ראה נספח       
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 תמונת מצב -* הערכת הסיכונים 
(604-07) 

 

 

 הערכת  הסיכונים

 תמונת מצב  –קביעות וסיכומים 

 

 

 

 (07מרץ  14 -, מ 07-318)מסמך:     לייחוסקביעת האירועים א.  

 * 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.  

 ינו* אפקט הדומ      

 * הקריטריונים והתנאים לחישוב הערכות הסיכונים      

 במסמך זה(.  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.  

 *  האפשרות לשילוב שיטת חישוב משלימה      

 *  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 -, מ507-08*  הערכת הסיכונים )השלמות(  )מסמך:          

 "זמן   –שוי להידרש ע"י גורמי החירום בתכנון המענה , "סרגל פעילות" )הדגש: מה ע          

 ומרחב"(.            

 

*  * 
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 קביעת האירועים לייחוסא.  
       

 (  הגדרות : 1      

 המקום בו האירוע קורה.  -" האתר / ים*  "            

 ניתן לבחון אתר אחד או יותר  )לא בכל המצבים הדבר נדרש(.  -                                  

 

 יש לקבוע : –" לייחוסהאירוע * "            

 המחולל את האירוע   -                

 היכן באתר זה קורה  -                

 מה התוצאה הכללית של האירוע.  -                

 

 יש לקבוע/להתייחס : –" קריטריונים להערכת הסיכונים* "           

 האירוע ;  שטחי הנידוף  היקף / כמות החמ"ס המצויה באתר בעת -               

 מיגון קיים ומיגון טוב יותר -               

 ה , טווחים / גזרהיאוכלוסי -               

 חמור / שכיח / קל –תנאים  -               

 הזמן בו האירוע עדיין אפקטיבי  )ומשמעויותיו(, עד הכלתו. –הערכת הזמנים  -               

 

 (  המפעלים והאתרים :2      

 המכל בנמל ; מיכל "הסיגר" ; "הצינור"  - חיפה כימיקליםא.               

 המיל "הכדורי" ; מיכל "סיגר" ; מכלית כלור. – .  דשנים כימיקליםב             

 מיכל האתילן בנמל ; המכל במפעל ; הצינור. – .  כרמל אולפיניםג             

 טנקר ברום ;-איזו  - .  הנמלד             

 מיכל גז ; מכלית כביש. – חוות הגזה.               

 מקטע אמוניה. – מילוטלו.                

 כל האתרים במפעלים לעיל, בבחינה של ארבעת המצבים )שגרה , שע"ח , טרור ,              

 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.                 

הדומינו במפעל עצמו , בתוך מתקניו השונים. אך כל עוד האירוע לא חרג משטח  שפעתקיימת אפשרות לה .ב

 דומינו בהגדרתו לעיל. מצבהדבר לא ייחשב המפעל , 

 בהערכת הסיכונים , יש לבחון , האפשרות לקיום הפקט הדומינו. .ג

 

 

 -כפי שיפורטו להלן, בקריטריונים והתנאים לחישוב , תהיה התייחסות ל ,בכל האירועים לייחוס(   2     

 "חמור". -א.  טווחי הסיכונים לאוכלוסייה , לפי תנאי : "קל" , "שכיח" ו            

 ב.  האוכלוסייה בסיכון  : לפי רדיוס הטווחים ; ולפי גזרה נתונה )האוכלוסייה המרבית ברדיוס              

 נתון(.                 

 הסיכון לאוכלוסייה.עד סיום  –ג.  משך האירוע )"ענן מתמשך"(             

 להלן(. 9-11ד.  פירוט האתרים , האירועים לייחוס והקריטריונים הנוספים , )ראה דפים             

 המצבים. 4 -לכל אתר נקבעו: האירוע לייחוס )מה קרה באתר( ; הקריטריונים ; הנ"ל ל                 

........................................................................................................................................ 
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 ב'-תבנית להכנת סיכום שלב  ג. 

 עבור המפעלים השונים      
 

 :   )לאחר סיום הכנת הערכות הסיכונים ,אפשרי שתקבע סמכה שונה( אפשרות א' –(   להלן 1       

 

 

 הסיכוניםהערכת .   5         
 )עיקרי דברים ; תמצית הנתונים(                

     

 : 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 אדמה4        

 

  

 : היהתייחסויות לאוכלוסי –.  משמעויות ג                  

 

 טווח / גזרה ; –ה בסיכון י(  אוכלוסי1        

 

 (  לעובדים במפעלים קרובים ;2        

 

 ( לעובדי המפעל עצמו )ומבקריו / שכירות משנה(.3        

 

 

 ) בהכללה , תמציתית(סיכום הערכה כוללת ד.                    

 

 

 הפנייה לתצ"א וטבלאות. –ה.  פירוט                   

 

----------------------------- 
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 ) 5)אפשרות אחרת לעריכת סעיף 
 

 האירוע/ים לייחוס :האתר / ים בהם נקבעו  .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       ה  א  ת  ר      ה מ צ ב     
 המשכי, -ענן ראשוני )קריסה/דליפה;                                                                                        

 נידוף משלולית;(                                                                                                 

 

 

 ג.  הקריטריונים להערכת הסיכונים :                                                                             

 זמני                                                                                                                           

 האירוע     תנאי האירוע    נתוני מגון/ מאצרות      נ ת ו נ י  ח מ " ס      א י ר ו ע ה      ה מ צ ב   

                                                                                                 

 –שגרה    

 

 –שע"ח    

 

  –טרור    

 

  -רעידות אדמה    

 

 

 הערכות הסיכונים :ד.  התוצאות של 

 ( בסיס החישובים1     

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

 ה בסיכון כללי / גזרתי / מפעלים קרובים / במפעל עצמו.י( טווחי סיכון ; אוכלוסי2     

 תצ"א וטבלאות.  –( פירוט 3     

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

 

 

 שיטת ביצוע הערכת הסיכוניםד.   
 

 (    יורם לונינסקי הציג אפשרות עקרונית של שילוב שיטת ההערכה נוספת לשיטה הנהוגה  1      

 כיום במשרד. בשלב זה מדובר על חומר אמוניה.     נערך ע"כ דיון במליאה.   

 היו"ר :  סיכום (2

 ( , תהווה השיטה העיקרית גם בשלב ב' של    ERPGא(    השיטה הנהוגה כיום ע"י המשרד )      

 עבודת הוועדה. אין לעכב העבודה בהמתנה למודל משלים.     

 ב(    כשיטה משלימה נכון לבחון מודל אשר יאפשר קבלת ערכים )המשלימים הערכים                  

 ה ומידת היפגעותה. השלמה זו חייבת להתייחס לכל  י, בכל הקשור לאוכלוסי הקיימים(     

 החמ"ס בטיפול הוועדה )אמוניה , אתילן , ברום , כלור , גפ"מ(. יחד עם זאת אפשר       

 לבחון השיטה , תחילה ביחס לאמוניה , ולהקיש ביחס לחומרים האחרים.     

 כלוסייה והגדרת רמת היפגעותה  )בשיטה המשלימה( , יש לטפל  ג(   באשר לסיווג האו                 

 זקנים וטף ;   –, שיקלו בהצגת הנתונים )כמו : "קבוצה חלשה"  היבקבוצות אוכלוסי     

 שאר האוכלוסייה ( , והגדרה מכלילה של מידת ההיפגעות )כמו : –"קבוצה בוגרת"      

 בינוני / קשה(.-מוות / קל     

......................................................................................................................................... 
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 הערכת הסיכונים –מתודולוגיה ה.  
  

 –,  בעיקר בגלל  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              

 הרחקת האוכלוסייה מאזורי הסכנה ? –הסיכונים / למיגון האוכלוסייה / לפינוי                 

 ג( מה צריך / עשוי להיות המענה במפעל , כדי להקטין סיכוני אירוע חמ"ס , בהתחשב                 

 ה בסיכון , ובזמן הנדרש כדי לבצע האמור בסעיף ב( לעיל ?יבאוכלוסי                

 ס השונים ,  יש לבחון בצורה מעמיקה , כיצד להציג נתוני הערכת הסיכונים , לאירועי הייחו            

 בפני המפעלים.            

  

 - הנתונים החסרים(  2       
 א(  הערכת הסיכונים בשלב ב' נעשית בהקשר לאירועי ייחוס מוגדרים עבור המצבים : "שגרה"               

 ן   "רעידות אדמה", תוך התחשבות באמצעי המיגו -"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(              

 *  השלמת נתוני האוכלוסייה , המצויה במעגלי הסיכון / הטווחים  השונים ובגזרה נתונה.                 

  –המפעלים  –*  לאור כמות החמ"ס המשתחררת לאוויר  ) באירועים לייחוס , במתקנים                  

 ?  וזאת בהנחה שהמפעל   ךמהו משך הזמן שהאירוע יימשבמצבים השונים ( ,                      

 הפסקת האירוע וסיכוניו   –מניעת  –)וגורמים אחרים( , אינם פועלים להקטנת                      

 לאוכלוסייה.  )ואח"כ בהנחה כי המפעל עשה כל שביכולתו למנוע/להקטין הסיכונים(.                     

 –(, אשר תיתן נתונים מהימנים על  הנזק ERPG*  מהי השיטה המשלימה )לערכי                  

 ההיפגעות של האוכלוסייה  המצויה בסיכון, בטווחים השונים ובפרקי זמן מוגדרים.                     

 , נמדדים  ERPG 1-3רכי , כיום , הטווחים הניתנים לע ERPG*  בהערכת הסיכונים , לפי                  

 נתונים על האוכלוסייה המצויה בתווך שבין מעגלי הטווחים -בקילומטרים.  חסר מיידע                     

 השונים  ומידת היפגעותה בטווחי הביניים , ובהתייחס לנתוני זמן ומרחב מקרות האירוע                     

 לייחוס.                     

 המיגון הניתן ומשמעויותיו בהפחתת הסיכון לאוכלוסייה , בהנחות של :   -* האוכלוסייה ,        

 הישארות בחדר סגור )בנתוני מרחק וזמן מקרות האירוע(. --   

 , עם מסכה ומסנן מתאים.          -"-               --   

 אירוע(.המיגון הניתן לאדם עם מסכה הנע בשטח פתוח )זמן וטווח מה --   

 

 בראייה כוללת : –ניתוח המענה (  3         
 : מבעוד מועד , במפעלהקטנת הסיכונים , –אשר ניתן לנקוט למניעת השיטה והאמצעיםא(                 

 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                          

 קרות אירוע ; במכלים שהתבקעו ;   חמ"ס(. כדורים )כולל בחינת פריסת כדורים לאחר                        

 במאצרות(.                        

 ( גלאים )במערכות פנימיות , ובגבול המפעל , לאיתור מוקדם של האירוע(.3)                  

 מסכי מים )תוך בחינת משך פעילותם הרצופה(. –( מתזים 4)                  

 י ספיגה / נטרול.( קיום אמצע5)                  

 (  קיום בורות / מילים מיוחדים , לאיגום / איסוף חמ"ס.6)     

 (  אמצעים לאיטום חורים.7)     

 משאבות )איגום חמ"ס / הספקת מים(.  (8)

 אש.-מערכות כיבוי (9)

 ( בקורות שגרה לבחינת תקינות שסתומים , מעברים , צנרת.10)    

 ( מערכת אחזקה שוטפת , מבוקרת.11)    
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 דו צדדית(. –הגדרת מקטעים )להגבלת היקפי חמ"ס ; חסימת מעברים  –(  צנרת 12)    

 אפשרויות לחלוקת מכלים גדולים לתאים ; חלוקה  שתקטין היקף הפגיעה במלאי   (13)

 חמ"ס.        

 רוח )במקום מרכזי בולט(.-שק (14)

 עצמו(.  עובדים במפעל  –חדר תפעול / בקרה לניהול אירוע  )יכולת הנחיית צוותים  (15)

 קשר עם גורמי חוץ ; קשר עם מפעלים שכנים ; קשר/אזעקה אל רשות מקומית על         

 קרות אירוע;       

 ( קשר ישיר עם מרכז הפעלה ובקרה מרכזי במפרץ חיפה )כאשר יוקם(.16)

ם  ריקון / הפחתת / הוצאת מלאים ממכלים ; הפסקת פעילות ; בהתאם להוראות הניתנות , ע"י הגורמי (17)

 המוסמכים ,לקראת / בעת שע"ח.

 ( קיום צוות/י חירום במפעל )ואפשרויות סיוע ממפעלים אחרים( , מיומן ומצויד לניהול  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)                

 קרות אירוע חמ"ס. (  תקינות וזמינות כל האמצעים , שהוכנו מראש , לקראת2)                

 הייחוס המוגדרים למפעל. –(  קיום נהלי הפעלה מפורטים , כנגד כל אחד מאירועי 3)                

 (  הערכות לקליטת גורמי חירום , כסיוע מבחוץ.4)     

 הערכות לבקרת נזקים ,תכנון וביצוע תיקון הנזקים. (5)

 לגורמים חיצוניים.( הפעלת שליטה ובקרה מקומית ; מערכת דיווח 6)     

 אזעקה מקומית ומרחבית )"מערכת אזרחית מגיבה"(. –קיום מערכת התרעה  (7)

)"ההישג הנדרש". ראה עוד להלן( ,  , במסגרת זמן נתוןלהכיל  ולסיים אירוע  –היכולת להתגבר  (8)

 כתנאי הכרחי 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*             

 *  שימוש במסכות גז עם מסנן מתאים.          

 *  פינוי מסודר , הרחקת אוכלוסייה מאזורים מסוכנים )ברכב ו/או ברגל(.          

 ה או ארוכה יותר.*  הכנת מקומות פינוי לשהייה ארעית קצר          

 *  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              

 הבאים למנוע / להפחית הסיכונים לאוכלוסייה )כמפורט  לעיל(.  הדבר יקבל ביטוי                   

 יחוס )במצבים השונים( , ויקבל  בנתוני הערכות הסיכונים הנעשית , בהתייחס לכל אירוע לי                 

 .ERPGה שתימצא בסיכון , ברמות סיכון לפי יביטוי בקביעת טווחים , היקף אוכלוסי                 

 

 

   –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                  

 ע"י המפעל , ומהי המשמעות מכך על האוכלוסייה בסיכון  ?                     
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 , עד שהאירוע   *  כמה זמן האירוע יימשך , בהנחה שהמפעל מפעיל את כל יכולתו המתוכננת                 

 יסתיים , ומהי המשמעות מכך על האוכלוסייה בסיכון .                     

 ג(   באיזו מידה , ניתן לקבוע למפעל , על בסיס ניתוח  הנתונים , כאמור לעיל , מסגרת             

 מהמפעל(. של זמן נתון , להכלת האירוע ולסיימו ? )"הכושר / ההישג  הנדרש"                

 הנדרש" ?-מהן המשמעויות המעשיות , במידה והמפעל איננו מסוגל לעמוד ב"הישג                

 האם יחויב לתגבר / להוסיף אמצעים , במסגרת "השיטה והאמצעים" , כמפורט בסעיף ב'                  

 ומפעל איננו מסוגל לעמוד בכך ,  לעיל , כך שיוכל לעמוד בתנאי הזמן המוגדר ; ובמקרה                 

 להורות על סגירתו כל עוד מתקיימת -האם מוצדק יהיה לסוגרו / להעתיקו למקום אחר , או                

 שע"ח  )במידה וזו הבעיה העיקרית( ?                 

 . הדבר מחייב ראייה  ד(  בנתונים ,כפי שהם נראים כיום , חיוני להקים "מערכת אזרחית מגיבה"           

 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(           

 המפעל לאירוע מוגדר, לבין יכולת מתן המענה )ע"י כוחות החירום השונים( לאוכלוסייה               

 המצויה בסיכון ממשי.  נתוני הערכת הסיכונים  , המבוטאים בטווחים והיקף האוכלוסייה                 

         -בסיכון , ברזולוציה מתאימה ,  הנם  הכרחיים כדי לבחון נכונה "מפגש" זה. לכן                

 ( , ובגזרה  ERPGן בטווחים השונים )ה , המצויה במעגלי הסיכויב(  יש להשלים נתוני אוכלוסי           

 נתונה.   )יורם עם המשרד(.               

 כאשר המפעל איננו עושה כל פעילות  ג(  יש לחשב משך הזמן שאירוע יימשך , עד לסיומו ,           

 ל ,  אך בהתחשב במיגון והאמצעים הנלווים המצויים במפע 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.                   

 ה , במסגרת "מערכת אזרחית  ייפול באוכלוסי* משמעות זמן המענה של המפעל , על יכולת הט               

 מגיבה".                      

 ומה צריכה להיות ההחלטה של הוועדה , ביחס לשני חתכי / זמני  הפעולה.                

 ענה(ממאחר ורוב האירועים )כאשר המפעל איננו נותן מענה ,ולעתים גם כאשר המפעל נותן                 

 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            

 * עד עתה לא הוצגה לנו שיטה כזו.  למרות חשיבותה במתן נתונים משלימים.                 

 * במידה ויורם )או כל גורם אחר( , יציג שיטה כזו , היא תבחן ותידון במליאה.                

 חר קרות  המענה , של כוחות החירום השונים , לא –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                  

 מפעל )הנמל ,דשנים , וחיפה כימיקלים בלבד(, שיהווה כמודל לבחינה עקרונית.                

 כל אירוע כזה יחושב על בסיס :                

 * האירוע החמור יותר , מתוך אירועי הייחוס למפעל ;                

 * החישוב ביחס לנתוני מצב "שכיח" בלבד.                

 , לכוחות החירום השונים  הפועלים בשטח , 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,                 

 *  יכולת השהייה , בזמן , בחדר סגור , בטווחים השונים.                 

 , עם מסכה , בטווחים השונים;            -"-                     -"-*                        

 ח , בטווחים השונים.יכולת המיגון של אדם עם מסכה , במונחי זמן , הצועד בשטח פתו                 
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 הסביבה(-)במשרד להגנת* 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

 

 

 הוועדה עם ראשי המשרד להגנת הסביבההנדון: מפגש 

 מצב  על יישום המלצות הוועדה –לקבלת תמונת                                       

 

 

 

 ( , הכוונה לקיים מפגש  2007*  לאחר שנה ממועד הגשת דוח הסיכום של הוועדה )הוגש באוגוסט 

 יישום המלצות הוועדה.עם ראשי המשרד להגנת הסביבה כדי לקבל תמונת מצב על     

 

 .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     

 יו"ר הוועדה        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

 

II             .ה מ ל צ ו ת    מ ס כ מ ו ת 
 

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

 

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

 לאירועים לייחוס , העלולים לקרות במפעלים השונים , שתוצאותיהם יוצאות          

 מגבולות המפעל .          

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

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

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

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

 המבצעי של המרכז(.   

 

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

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

 שיוצא מסמך אחד , מסוכם ומתואם  עםהכוונה ) 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.      

 

ון , להוסיף קידום והתנעת תכניות קימות , במפעלים השונים , אשר ייעודם , בין השאר , לתת מיג .ו

כדי למנוע אירוע , או לשפר יכולת המענה של המפעל לאירועים לייחוס.   -אמצעים נלווים , 

 מדובר ב:

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

 הקמת מערך האחסנה החדש  המתוכנן במפעל דשנים; (2

. שילוב אפשרי של הקמת מיכל האתילן החדש של מפעל כרמל אולפינים )מיגון טוב יותר  (3

 דרישות פקע"ר עם הדרישות למיגון של רעידות אדמה(.

 מפעל חיפה כימיקלים : -צינור אמוניה , נמל  (4

 * זירוז הקמת המגוף החמישי ;

 * הנחת כבל התרעה ;

 * מיגון נוסף על תוואי הצינור במקומות הסמוכים לאוכלוסייה.

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

 התוואי  והנחת תיל התרעה.                    

 

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

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

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

 התעשיינים , המשרד להגנת הסביבה(.          
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 סיוע ,   למפעלים שאין באפשרותם , מהבחינה הכלכלית , לבצע –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 

 כל מפעל נתון;  להנחות ולסייע בהשגתם.    *  לבחון איזה רישיונות חסרים ב     

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

 מהמפעלים , לקבלת רישיונות מהגופים הנוגעים ; קביעת הזמן הנדרש למילוי                

 לוודא שאכן המפעל קבל    -המטרההדרישות והצגתם בפני הגורמים המאשרים.               

 כל הרישיונות הנדרשים , תוך הקלה אדמיניסטרטיבית וקיצור זמנים.                  

 

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

 רד להגנת הסביבה  המוסמכים השונים  , כמו פקע"ר. הכלי העיקרי מצוי בידי המש        

 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:          

          

              ( שינוע הברום על ידי הרכבת יעשה בזמנים המותאמים לזמני הטעינה בנמל , כך    1          

  ולא יחרוג מהזמן המוגבל בתנאי  יהיה הקצר ככל האפשרשזמן השהייה בנמל 

 יתר הרעלים של נמל חיפה. ה              

 (  גמישות בהקצאת הזמנים לרכבות הנושאות חמ"ס )ימים , שעות( ,במיוחד  2         

 לקראת ובשע"ח.              

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

  כניסה לנמל , ומיד טעינה על אנייה.  –מיד עם קריאה  הרחק מאוכלוסייה.

 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  –מוקד האירוע ,  ו"פרד" מכני לצרכי העמסה לטיפול ב              

 כסיוע מידי לצוותי המענה המקצועיים.              

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

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

 (  לבחון התכנון בנמל חיפה , באשר לנגישות הרכבת לאזור שנקבע לבניית המסוף  7        

 למנוע   –"כרמל א' ", המיועד לטפל בחומרים מסוכנים. הבעיה  -והרציפים , ב              
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 גוררים( , ובזמן שהיית מכליות הברום בנמל. –כפילות בשינוע )רכבת               

 , למכליות חמ"ס )עדיפות למכליות הברום(. GPSהצמדת חיישן  –(  לתכנן 8        

 

 - השינוע בכבישיםב.       

 : מספר רב של גורמים מעורבים בתחום השינוע בכבישים. הכרח לפקח  הרקע          

 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           

 

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

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

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

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

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

 הטוב.         

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

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

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

 לבחון האפשרות למימוש ההמלצה.      -הסביבה ,פקע"ר ,          

    

 

 : המפעלים –המחוז  –המלצות הקשורות למשרד .  3

 לעיל ,וכמפורט   IIם השונים , כאמור בחלק )בהתבסס על הסיכומים שנקבעו למפעלי     

 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       

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

 

 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 ,       

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

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

 ו(' –(  "מערכת אזרחית מגיבה" ; )נספח 2         

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

 

 

 .  תהליך עבודה מומלץ , ליישום ההמלצות :4

 

 –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         

 (  ציון אותן המלצות , שלביצוען תידרש תוספת תקציב.3         

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

 

 המחוז , להתנעת סיכומי הוועדה : –ב.  דיון המשרד     

 לעיל. 3מנים לביצוע האמור בסעיף (  קביעת לוח ז1         

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

 (  לבחון יישום "מערכת אזרחית מגיבה"  במחוזות השונים של המשרד.3         

 

 

 

*  *  *  * 
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 מצבתמונת  –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 

 

 

 . מטרת מסמך זה להציג את המתכונת לעריכת סיכום הועדה של שלב א': תמונת מצב , תוך הכוונה  1

 סיכום המליאה.לאותם סעיפים שעל ועדות המשנה להכין חומר והתייחסות , לצורך דיון ו    

 

 ,  בת"א. 10:00, שעה  07ינואר  15 –. מסמך זה יוסבר וידון בישיבת המליאה ביום ב' 2

 (.008-07עדכון לוח הזמנים לעבודת הועדה )מסמך:  –ראה גם מסמך     

 

 : טיוטא להערות – המתכונת

 

 תמונת מצב –סיכום שלב א'                                      

 

I  . כללי 
 .  תפקידי הוועדה לשלב א'.1     

 .  רשימת המתקנים שנבדקו.2      

 .  שיטת עבודת הועדה )ועדות משנה והמליאה ; תרחיש / האירוע לייחוס(;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      

    

 .  נתונים  כלליים על המפעל / המתקן :4 

 יה / תעשייה קרובה(;יא. מיקום  )והתייחסות לאוכלוס         

 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 ;         

 ) יוכן ע"י המשרד / המחוז(     
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 .  החומרים המסוכנים :5

 של החומרים המסוכנים , הפעלתם ואחסונם במתקן. אור כללייא.  ת         

 –ב.  הערכת הסיכונים במתקן העיקרי          

 ה קרובה; מפעלים קרובים ; המתקן עצמו( ;י* מהות הסיכונים )ביחס לאוכלוסי              

 יש   –ועדה אם יש הסכמה בו -)במידה והנתונים לא מסוכמים ,  או יש הערכות שונות ,                  

 יש לציין זאת(.-להציגה. במידה והנושא טרם סוכם ומתחייבת בדיקה נוספת ,                 

 * האמצעים / המערכות / שיטת ההפעלה , המצויים במתקן , להקטנת הסיכונים.              

 ת / באחסון , בצנרת ג.  ההוראות הניתנות לקראת / תחילת שע"ח , ביחס להורדת מלאים / קיבולו         

 המשמעויות לכך בהקטנת הסיכונים.  -ובתפעול המתקן ,או הפסקת העבודה ,              

 ד.  הערכת הסיכונים במערכות נלוות :         

 צנרת , מכליות . נתונים והערכה.  -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

 ים.אור כללי של המיגון הקיים.  הישגי  המיגון הקייא.  ת         

 ב.  משמעויות המיגון הקיים , מבחינת הקטנת הסיכונים.         

 ג.  האם אפשרי מיגון טוב יותר ?         

 מהו מיגון זה -              

 מה תהיה התרומה בהקטנת הסיכונים -              

 תועלת ; )כלכלי / כספי / לו"ז לביצוע(.  -משמעויות עלות -              

 )יוכן ע"י ועדת המשנה למיגון(    

 

 כנגד רעידות אדמה וצ'ונאמי : –.  המיגון 7

 אור הסיכונים למתקן / מפעל , במקרה של רעידות אדמה וצ'ונאמי.יא.  ת         

 ב.  המיגון הקיים כיום כמענה לרעידות אדמה.         

 / עתידיים( ,מה תהיה תרומת מיגון זה   ג.  האם אפשרי מיגון טוב יותר )בהתייחס לתקנים קיימים         

 להקטנת הסיכונים מרעידות אדמה.  מה עושים כיום ומה תוכנן לעתיד.             

 תועלת כנ"ל.-משמעויות של עלות            

 

 .  סיכום הערכת הסיכונים :8

 טוב / סביר / מחייב השלמה / רע. –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.             

 העבודה / האחסון / השינוע.* באשר לשיטת              

 )יוכן מהתייחסות ועדות המשנה והמליאה(     

 

 .  המלצות משלימות :9

 *  מערכת תקשורת בין המפעלים במפרץ;   -כמו      

 *  כביש גישה ;               

 *  אמצעים נוספים הנדרשים ;               

 ; *  צוותי התערבות / אינטגרטיביים               

 כגוף מונחה ע"י מ.י.  ;  -*  המתקן / המפעל                

                                                                                                )יוכן מהחומר של ועדות המשנה והמליאה(    

 של הועדהפירוט הנושאים המיועדים להשלמה / בדיקה / בחינה בשלב ב'  .10

 )תוך התייחסות לכל הנושא ,מה יש להשלים ,עם מי , הצפי בעבודה וכדו'(.     

 )ריכוז מכל וועדות המשנה והמליאה ,של נושאים הרשומים לטיפול המשך של הועדה(.
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III   .התייחסות כוללת 

 
 .  הצגת תמונת מצב מסכמת על כלל המתקנים, והשפעתם על כל המפרץ , כולל מפעלים אחרים ,  11       

 ה רחוקה / קרובה / עובדי המתקנים.יאוכלוסי              

 

 אזורית.  הקיימת אפשרות  להשפעת "דומינו".   –.   נקודות להדגשה בראייה מערכתית 12      

 

 טיפול , המותנות בגורמי  ממשל / אחרים..   נקודות ל13      

 

 .   שיטת המעקב , הפיקוח  והבקרה על המלצות הוועדה .14      

 )יבוסס על האמור בהתייחסויות לעיל ; בדיון המסכם במליאה (     

 

 

 

 

 

  הערות :
 

 (.008-07ראה לו"ז מעודכן למועדי הישיבות והביקורים של ועדות המשנה והמליאה )מסמך:  .א

יש להכין בוועדות המשנה את המענים   -לקראת הישיבות הדנות בהתייחסות מסכמת למתקנים השונים ,  .ב

 הנדרשים , כמפורט במתכונת לעיל.  במליאה יקוים ע"כ דיון וסיכום.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *  * 
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 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 :

 . להציג נתונים והגדרות , הקשורים לעבודת הוועדה , כדי ליצור מכנה משותף ראשוני ,   1

 )חברי הוועדה וגורמי חוץ(.  בין העוסקים בעבודת המטה    

 . להנחות על שלבים ושיטת עבודת הוועדה.2

 

 הגדרות מוצא

 –.  הראייה המערכתית 3

 בהם "אירועים לייחוס" עלולים  מצבים א. "תרחיש הייחוס" לעורף , כולל אותם      

 לקרות :          

 בעורף"(.בשעת חירום  )מלחמה ; "מצב מיוחד  (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

 -המצבים כנ"ל , יוגדרו כ ) היפגעות ; תקלות תפעול ושינוע( , בשגרה ובשע"ח כאחד.

 "מצבי חירום" .

 

 ב.  "אירוע לייחוס" : אירוע הקורה במסגרת מצבי החירום השונים , הגורם לפגיעה          

 בנפש / רכוש / תשתית , ו/או מהווה סיכון מוחשי לאוכלוסייה נתונה.          

 

 ם  לייחוס ,הקורים במרוכז והניתני -ג.  "ריכוז אירועים לייחוס" : מבטא מספר אירועים     

 בהם ריכוז     -אזור / מרחב ; עוצמה / היקף ; זמנים ,  -לכימות וקביעה באשר ל         

 האירועים לייחוס מוגדרים ונבחנים.          

 אירועים שיוגדרו כ"אסון המוני"   -יש להניח שעלולים לקרות אירועים או ריכוז         

 בגלל היקף נפגעים רב.         

 

 רך העורף" :ד.  "מע     

 (  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(.                

 ] הגדרה זו מחייבת בחינה[                
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 -(  הארגונים / הגופים הפועלים במסגרת מערך העורף 2          

 א( פקע"ר )פיקוד העורף(                

 ב( מל"ח )משק לשע"ח(                

 ג( משטרת ישראל והמשרד לביטחון הפנים                

 אש  )כלל היחידות / התחנות של כיבוי אש במדינה( –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

 

 כל הגופים הפועלים במסגרת מערך העורף , פועלים על בסיס הגדרות קיימות   .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       

 האינטגרטיבי להפעלתלנהלים קיימים . גופי החירום פועלים גם בהתאם לתו"ל           

 האוטומטית; המענה הראשוני ; המענה     –התגובה המידית ; )איתור מקום האירועגופי החירום           

 המשלים ; השיקום הראשוני ; השיקום המשלים(.            

             

 עיל  ג.   בהכללה ניתן לומר כי מערך העורף בפעילותו , צריך לתת מענה מתוכנן וי     

 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.    

 

 שינויים מהאמור לעיל, עשויים לחול , בהמשך עבודת הוועדה , במידה וכך יומלץ    .ה

 על ידה ויאושר ע"י הגורמים המוסמכים.   

 

 

 

 שלבי העבודה

 .  כללי :5

 א.  בעקרון , שלבי העבודה עוסקים בתפקידים שהוטלו על הוועדה.     

 בתחום ההחזרה לכשרות , )ככל  ב.  עבודת הוועדה תתואם עם העבודה הנעשית כיום ,      

 ]מחייב השלמת  שניתן לבצע בזמן קצר( , של גופים שונים במערך. מבוצע ע"י ...            

  נתונים וניסוח[.          
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 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  –ב. ריכוז משמעויות      

 * הגוף עצמו ;         

 * תחקירים ודו"חות של גורמים מוסמכים )צה"ל/פקע"ר ; פיקוד צפון ; מבקר           

 רשויות שונות(. –המדינה ; גורמים אחרים             

 לעדכן נושאים שונים –להשלים  –מה נעשה מאז המלחמה , לתקן   -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.          

 מצב העורף כיום ויכולתו למלא תפקידיו במצבי החירום השונים.   -ד.  בחינה מסכמת      

 וכן  :  *  סיכום הגדרות "מצבי חירום";          

 ביחס לגופים האחרים   –*  תחומי אחריות וסמכויות מערכת הביטחון                    

 הפועלים במסגרת מערך העורף.                       

 *  בחינה ראשונית של הצורך בתיקוני חקיקה / החלטות ממשלה.                    

 

 .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 /          

 –הפערים הקיימים(           

 *  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 ;   –*  )המשך( בחינת הצורך בשינויי אחריות           

 משמעויות תיקוני חקיקה / החלטות ממשלה  , וגורמים מוסמכים אחרים.              

 ג.  ריכוז דרישות משרד הביטחון לביצוע התכנית הלאומית לתקון המצב הקיים וקיום      

 יכולת מערך העורף לתת מענים למצבי החירום השונים , בשע"ח ובשגרה.           

 

 ת חירום לאומית" )רח"ל(הקמת "רשו:   שלב ג'.  8

 רח"ל . משמעויות "פיקוד ושליטה" על מערך העורף. -א.  בחינת חלופות עקרוניות ל     

 סמכויות. –אחריות  –ב.  הגדרת תפקיד      

 חירום.   –ג.   בחינה וקביעת שיטת התפעול , בשגרה ובעת מצבי      

 צעיות וטכניות ולשיטת התפעול.ד.  בחינת מבנה ארגוני הנותן מענה לדרישות מב     

 טכנית להקמת רח"ל. –אפיון מבצעי ותבנית ארגונית      -ה.  הכנת מסמך מסכם      

 : המגמה שהטיפול בנושאי שלב ג' יחל כבר במקביל עם העבודה על   הערה)     

 נושאי שלב ב' כנ"ל(.      

 

 :  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          

 העורף במצבי החירום השונים.          

 / ימי עיון , לסגל הניהולי/פיקודי של כלל הגופים במערך העורףעריכת סדנא  .ב
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                          פעולה , תאום , סיוע הדדי , ויכולת תפעולית ,  –להשגת מכנה משותף של יידע , שתוף 

 של כל גוף במערך , הפועל עצמאית ובמסגרת הכוללת.

 –הכוונה , ליווי , מעקב ובקרה אחר   .ג

 כנית הלאומית לתקון המצב הקיים בעורף.*  ביצוע הת

 *  הקמת רח"ל.

 "חוק העורף".    -ד.  הכנת מתווה בסיסי  ל     

 

 ביצוע : -. השלבים במסגרת זמני10
 מצטבר ןזמ      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        

       הדחופים ,  במסגרת  הזמן הנתון(.       
      

 

 .  שגרת העבודה : 11

 

 .09:30א.  מפגשי הוועדה התקיימו כל יום ב' בשבוע , החל מהשעה :        

 חלק מהמפגשים עשויים להימשך גם לשעות אחה"צ.             

 –המפגשים יכללו              

 נתונים.  ייערכו בת"א , במשרד סגן שרהב"ט ,   –* דיונים / הצגת נושאים             

 (. 15בקריה )קומה                

 העורף ובשטח .  -* ביקורים בגופי מערך            

    -לו"ז ופירוט נושאי המפגשים והביקורים של הוועדה , יקבעו  "בתכנית             

 מפגשים"  של הוועדה , לכל שלב תוכן תכנית נפרדת. ה            

 

  –שיטת העבודה בוועדה  .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   –קד הגוף הנתון , בכל הנעשה בוועדה, ובעיקר * לעדכן את מנהל/מפ

 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  –מומחים  (2

 הוועדה )לפי דרישה( , עשויים להשתלב בדברים הבאים :

 *  הכנת חומר/הצגה  על  תחום/נושא ספציפי , עבור הוועדה.

 עורף    *  השתלבות עם חברי וועדה אחרים , או עם גוף נתון במערך ה

 להכנת חומר / ביקור בנושא מסוים.     
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 הוועדה ,יסייע בידי היו"ר לבצע את תכנית המפגשים של הוועדה; –מרכז  (3

 משנה ;-הטלת משימות על חברי הוועדה ; תאום עבודת וועדות

 לפי הצורך והנחיות היו"ר.    -תאום מקצועי וארגוני של עבודת הוועדה ,   -בהכללה 

                      

 (  לאחר כל מפגש של הוועדה , יוצא סיכום בכתב.4               

 

 (  אי הופעה למפגש הוועדה , מחייב הודעה מראש למזכירת הוועדה. 5               

 

 

 

 

 בברכה ,

 

 הרצל שפיר       

 יו"ר הוועדה       

 

 

 
 

*  *  *  * 
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 מגיבה""מערכת אזרחית *  
 

 

 המשרד להגנת הסביבה

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

 ,  בראשות  הרצל שפיר
 516-07סימוכין: 

 2007מאי  16

 אל: .................................. 

 )לוח תפוצה(            

 

 

 מגיבה""מערכת אזרחית  –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         

 שפיר הרצל –* יו"ר הוועדה         

 יוסי בן חמו –* ממחוז חיפה         

 דואר יצחק  -* ..........           

 מיכל ..............  -* ..........           

 –ב. מטעם המשרד לביטחון הפנים והמשטרה     

        .................* 

        ................* 

        ...............* 

  –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 ; –חיפה כימיקלים ; דשנים כימיקלים ; נמל חיפה )בהקשר לחמ"ס       

 ת אתא( ; בתי הקירור מילוטל )כמייצג בית קירור(.יירחוות הגז )ליד ק
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 ב.  ארבע מצבים של תרחישי ייחוס , בהם נבחנים האירועים לייחוס בכל מפעל : שגרה ;        

 שע"ח/מלחמה ; רעידת אדמה ; פעילות עוינת / טרור.

החמורה ביותר , ללא הבחנה מהו מבחינת האוכלוסייה , צריך לבחון , בכל מצב , אירוע לייחוס שהשפעתו הנה 

 הגורם המחולל.

 ג.  החמ"ס הנבחן : אמוניה , אתילן , ברום , כלור , גפ"מ. הימצאות החמ"ס במילים השונים ,        

 בצנרת . –בשינוע           

 ד.  המענים להפחתת הסיכונים או מניעתם וכן הטיפול באירוע לאחר שכבר נוצר, נכללים למעשה        

 בשלושה תחומים/מצבים :          

 ( האמצעים הקיימים במפעל , מבעוד מועד , המיועדים למנוע או להפחית הסיכונים מאירועי 1          

 חמ"ס.              

 ( האמצעים והשיטה , שניתן להכין ולהפעיל במפעל  )ובסיוע מבחוץ, במידה וקיים(, כאשר  2          

 ע קרה. במטרה להכיל האירוע בזמן מוגדר.האירו              

 ה בסיכון , כאשר  י( השיטה והאמצעים שניתן להכין מבעוד מועד ולהפעילם לטיפול באוכלוסי3          

 אירוע חמ"ס קרה. )= "מערכת אזרחית מגיבה"(.              

 נתונים כללים הממחישים הסיכונים לאוכלוסייה , במצבים השונים. .ה

 –ערכת אזרחית מגיבה" משמעות "מ .ו

 חמ"ס , עלול לקרות , בכל המצבים , ויש להתכונן לקראת   –( הנחת עבודה : אירוע לייחוס 1

 אירועים אלה.    

 ( המערכות והאמצעים , בהכללה , שניתן להכין , בשגרה , לקראת אירוע אפשרי , וכיצד  2

        יופעלו , בעת המענה לאירוע.    

 א' מצורף(.-ומשמעויות "הראייה המערכתית" )ראה נספח   ,ל המענה הכולל( האפקטיביות ש3

 

 סיכום הדיון
במהלך הדיון העלו המשתתפים, שאלות  והציגו הערות וכן התייחסות עניינית לנושא הדיון. בתום הדיון סוכמו , ע"י  יו"ר 

 הוועדה , הדברים הבאים )הכוללים גם מענה להתייחסות המשתתפים( :

 

 -.  כללי 4 

 למנוע כל סכנה     -א.  המטרה של האוכלוסייה , כפי שהוגדרה נכונה, ע"י נציגי הציבור , הנה       

 לאוכלוסייה , כתוצאה מהטיפול בחמ"ס )בשגרה ובשע"ח כאחד( , במפעלים השונים . לא             

 מתארים השונים .להגביל ההתפתחות המתוכננת , של הרשויות המקומיות , ב           

 ובמידה והדבר בלתי אפשרי , במיקום הקיים של המפעל , נכון להרחיקו.           

 ב.  אין ספק שהמצב הטוב ביותר , מבחינת כל הגורמים , שהסיכונים הקיימים , יאותרו בזמן וניתן        

 ה אפשרי תמיד וללא תנאי.יהיה להתגבר עליהם במסגרת "גדרות המפעל".  השאלה האם מצב כז           

 ג.  אין ספק , קיים העימות בין רצון האוכלוסייה למנוע הסיכונים , לבין המציאות הקיימת בתעשיות      

 המטפלות בחמ"ס  )הרוצות אף הן , להישאר במקום בו השקיעו , ואף להתפתח ולהתרחב(.      

 , במקומות רבים בעולם , המחזיקים  עובדתית , מפעלים ומתקנים רבים , העוסקים בחמ"ס       

 ומטפלים עם היקפים גדולים יותר של חמ"ס , מצויים בתוך ערים / נמלים , בקרבה מידית       

 לאוכלוסייה , )כאשר מפעלים ומתקנים אלה אינם מוגנים  בדומה למיגון וההסדרים הקיימים       

 שונים  בתכלית. –צבים בישראל במפעלים בישראל(.   יחד עם זאת , התנאים והמ      

 רק בתום עבודת הוועדה בשלב ב' , בו נבחנים האירועים לייחוס , בארבעת המצבים השונים , .ד

 להעריך , המענה האפשרי של המפעלים לאירועים אלה ומהן המשמעויות מכך. –נוכל לדעת 

 

 חבה יותר , כולל :.  הוועדה בוחנת מספר אפשרויות למניעה או הקטנת הסיכונים , בראייה ר5

 א.  הקטנת כמויות החמ"ס בתפעול השוטף ; במכלים השונים בשגרה ובשע"ח.     

 ב.  מציאת חלופות תעשייתיות , לשימוש בחומרים אחרים , או בכמויות מוקטנות של החומרים       

 הרעלית פחותה   הקיימים.  מציאת טכנולוגיות אשר יאפשרו שימוש בחומרים אחרים , שפעילותם          

 יותר, או לא קיימת  )מבוצע בסיוע התאחדות התעשיינים(.          

 התקציבית.  בעיקר בכל הקשור   –ג.  לכל האפשרויות שצוינו לעיל, משמעויות מהבחינה הכללית 

 לשינוי טכנולוגי , והחלפת קווי ייצור / מערכות עיקריות. ספק באם כל המפעלים ,שנכון שיעשו           

 זאת , יהיו מסוגלים לבצע , מבלי סיוע מבחוץ.         
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 השינוע של החמ"ס בכבישים    -.  פרט לחמ"ס המצוי במפעלים השונים , קיימת בעיה ארצית קשה ,6

 . הנושא , בהיבטיו השונים , בבחינה ע"י הוועדה. קשה להניח , כי בנתוני המדינה ,ובקווי הרכבת     

 ניתן יהיה לתת מענה שלם , לכלל הסיכונים הנובעים מהשינוע ברחבי המדינה.     

 

 : ין.  במהלך הדיון הועלו נקודות חשובות , שיש לצי7

 א.  האם נכון לחלק לאוכלוסייה , המצויה בסיכון , מסכות גז ? )או אולי , לכל האוכלוסייה ?(.     

 ומהן ההשלכות מכך על כלכלת האזור. )אין ספק שתידרש החלטת ממשלה(.          

 כיצד ניתן לבצע ההסברה , ההכנות והתרגול של האוכלוסייה ? .ב

ות ימי שגרה ושע"ח ,  מוסדרים להפעלה נכונה של כוחות החירום האם הנהלים הקיימים , אשר צריכים לכס .ג

 והגופים האחרים הנוגעים לנושא.

 האפשרות והצורך להשתמש במרכזי הפינוי , כפי שתוכננו ע"י פס"ח , בשע"ח ובשגרה כאחד. .ד

 א.כל הנקודות לעיל , יקבלו התייחסות בהמשך העבודה של הוועדה עם כלל הגורמים הנוגעים לנוש     

 

 .  א.  בעיקרון , יש הסכמה  לטפל בנושא "מערכת אזרחית מגיבה". מקובל הצורך בראייה מערכתית  8

 כוללת , תוך שילוב כל הגורמים הקשורים לנושא.          

 ב.  הבעיה המרכזית , שתעמוד ביכולת להפעיל "מערכת אזרחית מגיבה" יעילה , תותנה ב"זמן       

 שני גורמים עיקריים : ומרחב" של          

 .יכולת המענה של מפעל , לאתר ולהכיל האירוע , עד תום , במסגרת זמן מוגדר 

 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.

 ב' של עבודת הוועדה, ניתן יהיה לקבל נתונים נוספים אשר יסייעו לבחון היכולות  -ג.  עם תום שלב     

 למתן המענים הנדרשים ,הן ע"י המפעלים והן ע"י מסגרת "מערכת אזרחית מגיבה".          

 

 שדה :  –.  .  ביטחון 9

 רב במיידע הגלוי  הנשאב מהמערכות השונות   א.  החיזבאללה וארגוני הטרור בכלל , עושים שימוש        

 המספקות מיידע נגיש , רב חשיבות , יומיום , כמעט בכל תחומי חיינו בישראל.            

 גז ,  -עצם תזכור  עובדת העבודה על "מערכת אזרחית מגיבה" , האפשרות לחלוקת מסכות            

      -,ההכנות והטיפול שיידרשו להכנת הנושא , עם האוכלוסייה הטיפול במפעלים העוסקים בחמ"ס             

    -כל אלה , לפחות בשלב זה , במידה ויצאו החוצה , למערכות התקשורת ואזרחים בכלל ,             

 מסכנים את המדינה..            

 נושא איננו  ב.  כל הגורמים הנוגעים , מתבקשים להתייחס לנושא ברמת סיווג גבוהה. ה       

 מיועד , בשלב זה, לידיעת הציבור או לכל גורם אחר , מחוץ לגופים הנוגעים. גם בתוך הגופים           

 עצמם , מן הנכון , לא להרחיב הדיווח  והיקף האנשים העוסקים בכך.            

 

 עים.דיון נוסף , עם הגורמים הנוג-ב' , יקוים מפגש-.  במהלך עבודת הוועדה בשלב10

 זימון יתואם ויופץ בנפרד.         
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 (07-ב516: )מסמך   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 
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 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 
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 הוצג באוניברסיטה חיפה -עיקרי סיכום עבודת הוועדה * מצגת : 
 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 עבו ת הווע ה       

–סטודנטים תואר שני :   מוצג בפני    

"התמודדות עם מצבי חירום"                     

אוניברסיטה חיפה                     

הרצל ש יר: י  ע

(11יוני  10)         

 
 

 

 

 

 לעיללהפעלת המצגת לחץ פעמיים על השקף הראשון 
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 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16.9.07 
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 )טיוטה( "* משרד הגנת הסביבה : "מנחה לאומי לחומרים מסוכנים
 
 

 7טיוטה 
 לחומרים מסוכניםמנחה לאומי 

 
 
 

בנושא "טרור  6.8.2003מיום  5הצעה זו הנה בהמשך לעבודת מטה שנערכה בהתאם להחלטת הממשלה ב/ .1
. מנחה מקצועי לאומי לנושא החומרים המסוכנים בישראלעל השר לאיכות הסביבה לשמש על" המטילה "

יום, בשיתוף עם כלל הגופים הרלוונטיים, לריכוז כל  60, בתוך עבודת מטההשר לאיכות הסביבה יבצע 
ההיבטים הביטחוניים והבטיחותיים של מערך החומרים המסוכנים שיוקם, לרבות שינויי חקיקה ואיגום 

 כנדרש. עם סיומה תוצג עבודת המטה לראש המטה ללוחמה בטרור." משאבים
 
 
 :מטרה-הנחיה לאומית לחומרים מסוכנים  .2

מרכזית של מדינת ישראל במערך החומרים המסוכנים במדינה למניעת זיהום שליטה  .2.1
יה בשגרה ובחירום )מלחמה, מצב מיוחד, טרור, יהסביבה, הקטנת הסיכון והגנה על האוכלוס

 אסונות טבע(.

 :משימה–הנחיה לאומית לחומרים מסוכנים  .3

רועי חומרים מסוכנים יוע אניהול מרכזי של נושא החומרים המסוכנים בשגרה ובחירום על מנת למנ .3.1
 רוע ולאחריו.יולהשגת טיפול מיטבי בעת קרות הא

 :עקרונות מנחים .4

 קביעת מדיניות ושליטה מרכזית. .4.1

 מדרג ניהול ואחריות, הנחיה וקבלת החלטות מוגדר וקשיח. .4.2

שמירת מדרג הניהול והאחריות בשגרה ובחירום )אין "העברת מקל" בחלוקת האחריות בין  .4.3
 השגרה לחרום(.

 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
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 :שיטה .6

 ניהול מרכזי לקביעת המדיניות ע"י המשרד להגנת  הסביבה. .6.1

 ותכלול כל גורמי השלטון העוסקים בחומרים מסוכנים ע"י המשרד להגנת הסביבה.תאום  .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 -מסוכניםפגיעה ישירה במתקן חומרים  .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 יהסמכות המקצועית העליונה לקביעת המדיניות למניעת א .8.1
ובקרה בשגרה ובחירום תנוהל והטיפול בהם, ניהול מימוש המדיניות, הנחיה, תאום, מעקב  

 משרדית  בראשות המשרד להגנת הסביבה הכולל את:-ןע"י וועדה בי

 

 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
 פיקוד העורף

 מועצה לביטחון לאומי
 שב"כ

 משק לשעת חירום

 

הועדה תהווה סמכות מקצועית עליונה בשגרה ובחירום לכל נושאי החומרים המסוכנים ותשמש  .8.2
 עדת ערר להחלטותיה.ואף כו

המשרד להגנת  -בהתאם למדיניות אחריות הנחיה מקצועית ובקרה לנושאי החומרים המסוכנים, .8.3
 הסביבה. 

 משטרת ישראל -אבטחה באירוע בהתאם למדיניותאחריות פיקוד, שליטה ו .8.4

 משרד התחבורה-אחריות הנחיה ובקרה לשינוע חומרים מסוכנים בהתאם למדיניות .8.5

רועי טרור בהתאם ירועי מלחמה ואיאחריות הנחיה ובקרה למיגון מתקני חומרים מסוכנים כנגד א .8.6
 פיקוד העורף -למדיניות

פקע"ר, בתאום עם משטרת  –עבר משיגרה לחירום יה בשגרה, בחירום ובמיאחריות הדרכת אוכלוס .8.7
 ישראל

 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  .8.10
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  אחריות לכתיבת ועדכון התורה לטיפול באירוע חומרים מסוכנים, בשיתוף המשרד להגנת   .8.11
 משטרת ישראל –הסביבה, פקע"ר, וגורמים נוספים כפי שיידרש              

 משרד התמ"ת,  -הנחיה מקצועית ומעקב אחר יבוא ויצוא חומרים מסוכנים בהתאם למדיניות .8.12
 הסביבה.המשרד להגנת             

  -הנחיה מקצועית ובקרה על כניסת ויציאת אניות נושאות חומרים מסוכנים בהתאם למדיניות .8.13
 משרד התמ"ת, משרד התחבורה.            

   משרד התשתיות הלאומיות והמשרד להגנת  –הנחיה מקצועית ובקרה לטיפול במתקני גז ודלק  .8.14
 הסביבה.           

 

 :תאום האחריות .9

 משרדית יתבצע באמצעות הועדה בראשות המשרד להגנת הסביבה.-ןהבי תאום המדיניות .9.1
ח חוק החומרים המסוכנים, ע"י ותאום מפעלים ומחזיקי חמ"ס יתבצע באמצעות היתרי הרעלים מכ .9.2

 דרישת אישורים לעמידה בדרישות ממשטרת ישראל, פיקוד העורף, כבאות והצלה, מנהל הגז והדלק??.

 

 מניעה: .10

 בהתאם לעקרונות הבאים: הסדרת המניעה תתבצע .10.1
רוע בתחומו ימפעל/ יצרן/ מחזיק/ ומשתמש בחומרים מסוכנים יערך ויהיה אחראי למניעת הא .10.1.1

רוע לא יחרוג ירוע )תאונה, מלחמה, טרור, אסון טבע(. יערך כי בקרות האיללא תלות במחולל הא
 זה מגבולות המפעל / המתקן ויהיה אחראי לטיפול בהכלתו וסיומו.

מפעלים/ אתרים מחזיקי / מיצרי/ משתמשי חומ"ס חדשים יוקמו במרחקי בטחון מאזורים  .10.1.2
 יה כפי שיקבע המשרד להגנת  הסביבה.ימושכי קהל ואזורי אוכלוס

ה בקרבת אתרים ילא יתוכננו ולא יבנו אזורים מושכי קהל ואזורי אוכלוסי .10.1.3
טחון יקבעו ע"י המשרד המחזקים/משתמשים/מייצרים חומרים מסוכנים קיימים. מרחקי הבי

 להגנת הסביבה.

תינתן למשרד להגנת הסביבה אפשרות הקפאת כל הליך תכנוני בגורמי התכנון והבניה בנושאי  .10.1.4
הקמת מפעלים חדשים, שינוי בפעילות מפעלים קיימים והקמת אזורי מגורים או אזורים מושכי 

 קהל. 

רועי חומרים יעים ולטיפול בארוייצרני ויבואני חומרים מסוכנים יהיו אחראים למניעת א .10.1.5
מסוכנים אף בעת 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

מסוכנים להחזקה בשגרה ובחירום, כולל הפחתת מלאים בשעת חירום, יקבעו מלאי חומרים  .10.1.7
 בהובלת המשרד להגנת הסביבה ובשיתוף משרדי התמ"ת, תשת"ל,  ומל"ח.

למפעלים קיימים, תוכן תוכנית הדרגתית, ארוכת טווח, להחלפת החומרים שעלולים לסכן את  .10.1.8
תמש בחומרים שסיכונם לפגוע הסביבה בחומרים בעלי סיכון נמוך . מפעלים חדשים ידרשו להש

 בסביבה נמוך. )לדוגמא: 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 להגנת  8קובע המדיניות )סעיף חמ"ל המשרד להגנת הסביבה, על בסיס צוות 

 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
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 משטרת ישראל.הנחיה מקצועית של מחוזות  .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

 בתעבורת חומרים מסוכנים ושינועם, כולל הקצאת שטחי המתנה ושטחי אחסון זמניים.שליטה  .11.3.8

קבלת החלטות על השבתת מפעל / מתקן חומרים מסוכנים תעשה עם גיבוי כלכלי לצורך קבלת  .11.3.9
 החלטה מקצועית.

בכל מחוז יוקם חמ"ל מחוזי אחוד בפיקוד משטרת ישראל ובהשתתפות כלל הגורמים הנדרשים.  .11.3.10
 יונחה מקצועית ע"י חמ"ל קובע המדיניות. חמ"ל זה 

 

 

* * * 

 

 
 "מנחה לאומי לחומרים מסוכנים" -: הערות/הארות למסמך  * הרצל שפיר

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

(1107-07) 
 2007נובמבר  5

 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 

 למניעה , הקטנת הסיכון והגנה על אוכלוסייה העשויה להיות סיכון כתוצאה מאירועי חמ"ס, במצבים : שגרה 

 מצב מיוחד , פעילות עוינת / טרור ואסונות טבע. –, שע"ח / 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
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 :  חוקים ישימים.5לסעיף .  4
 אומנם הוטל על יועמ"ש לפרט , אך לא ברור מה הקשר עם פקודת המשטרה וחוק הג"א ?      

 

 השיטה : 6לסעיף .  5
 "תאום ותכלול כל גורמי השלטון העוסקים בחומרים המסוכנים , ע"י המשרד    -. 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  

 הפעילות חייבת להיות על גורם      אוםלטיפול באירוע חמ"ס בעת שינוע ,  אך האחריות לת   

 ממלכתי )כמו : מערך כיבוי האש(.   

 "מעגל פנימי" )בנשימה אחת   -* אי אפשר להגדיר "צירי תנועה בכבישים ובמסילות רכבת" כ

 עם "גבולות המפעל" !   
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 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 

 

  ניתן בנפרד()   גפ"מ    – 4מוסף 

 

  כלור    – 5מוסף 
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 הוועדה הציבורית המייעצת לבחינת ההערכות והטיפול בחומרים מסוכנים ברגיעה ובשע"ח , 

 בראשות  הרצל שפיר

   נספח ח'

 אתילן:   2מוסף 
 

 תכונות כימיות ו יזיקליות.  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 
 עד לאיבוד הכרה. חשיפה לאתילן עלולה לגרום לסחרחורות, כאבי ראש

 

 .   שיטת אחסון2
 בארץ שני מכלים, האחד במפעל כרמל אולפינים והשני בנמל הקישון - 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 
 כרמל אולפינים )ומפעלי ים המלח לייצור מעכבי בעירה(. –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 

 צרכנים/משתמשים עיקריים:  המפעלים העוסקים בחומר , כרמל אולפינים לייצור פוליאתילן.
 שאינו מהווה חומר מסוכן. מלאי לשעת חרום:  החומר אינו חומר חיוני.  ניתן לשמור מלאי של פוליאתילן 

 

 .   שינוע 4

 קרקעי.-ע"י צינור תת –שינוע החומר מהמכל בנמל הקישון למפעל 
 פעמים בשבוע. 2-3טון,  20ע"י מכליות של  –העברת החומר למפעלי ים המלח 

 
 

 אין חלופות לחומר .     -חלו ות .    5
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 הוועדה הציבורית המייעצת לבחינת ההערכות והטיפול בחומרים מסוכנים ברגיעה ובשע"ח ,

 בראשות  הרצל שפיר  

 

   נספח ח
      

 ברום  :  3מוסף 

 :תכונות כימיות ופיזיקליות.  1

 

 159.82משקל מולקולרי: 

 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 

 

 הפנימיות.הברום בעל רעילות גבוהה מאד, הרעלה נגרמת כתוצאה מאיכול המערכות 

 בריכוזים נמוכים מגרה את העיניים ואת מערכות הנשימה.

 

 :השימוש בתעשייה.  2

 

גרם  12 - 10 -מלחיםהמלח לאחר הפקת האשלג. ריכוז הברום ב-של ים מהמלחים המרוכזיםיצור הברום: הייצור 

 ים המלח(.מ מלחיםת המרוכזת ביותר בעולם ומכאן היתרון של שימוש בולליטר.)התמלח

ביוני ברומיד. במגדל מתרחשת  יםהעשיר מלחיםתהליך הייצור נעשה בשיטה החמה: מזרימים קיטור וכלור למגדל וכן 

לתהליך כשעיקרה מגנזיום ברומיד יוצאת לאחריו כמגנזיום  יםשנכנס מלחיםתגובת חמצון חיזור שבמהלכה נוצר הברום. ה

 המגנזיום בסדום וכן מיוצר בנפרד במפעל הברום בסדום.ואילו הברום יוצא בנפרד.  הכלור מגיע ממפעל  כלוריד,

 

 הברום משמש לתרכובות ברום, רובן משמשות לייצוא, כמו גם הברום עצמו. 

 תרכובות הברום משמשות לתחומים רבים לדוגמא:

 מתיל ברומיד לחיטוי קרקע )שימוש מוגבל בגלל אמנת מונטריאול( –חקלאות  .א

 מעכבי בעירה .ב

 נפט בבארותנוזל להגברת שאיבת  .ג

 חומרים לטיפול במים .ד

 

 המפעלים המחזיקים ברום בארץ:.  3
 מפעל הברום בסדום    

 תרכובות ברום, רמת חובב    

 כימדע, קיבוץ ניר יצחק    

 טבע, רמת חובב   
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 :שינוע הברום

                                 טנקים המועמסים על רכבת או על משאיות ומועברות לייצוא דרך נמל אשדוד ודרך נמל חיפה. -ברום משונע באיזו

 הבעיה הבטיחותית העיקרית , הייצוא דרך נמל חיפה.

 ליטר. 8,000ליטר ,  6,250ליטר,    5,300טנקים לייצוא , בנפחים שונים -סוגי איזו 3

 ליטר. 10,500ק אחד להעברת ברום בארץ בנפח טנ-בנוסף יש איזו

 רגל,   20 -טנקים שוות. רק גודל המכל שבמסגרת משתנה. המידות תקניות והן : אורך -מידות כל איזו

 רגל. 8 -רגל, גובה  8 -רוחב                                                                                                 

 .  ASME CODE , ISO-668 ,ISO-1496   טנקים : -תקני בניית איזו

 טנקים(.-)יש הקפדה רבה על הטיפול , האחזקה והביקורת של איזו 

 

 

 
 

 

 : 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. 
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 אינו חיוני לשימושים כלשהם בארץ )פרט לתרכובות ברום שונות, אותן ניתן לייצר גם בשע"ח בסדום(.  

 

 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.  -יתן לייצא את הברום גם דרך נמל אילת או עקבה ובכך למנוע או להקטין את סיכוני השינוע והאחסון אל/ב  נ

 

 

 

 *  *  * 

 

 

 

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

 בראשות  הרצל שפיר

 

  נספח ח'
 

 כלור: 5מוסף 
 
 
 
 

  יזיקליות, מ  י חשי ה, שיטות אחסון סימני היכר, תכונות. 1
 

גז רעיל בנשימה, לא מתלקח אך עלול לגרום ל ליקה במגע עם חומרים אחרים. מחמצן חזק, קורוזיבי, 
 מגע עם הגז הנוזלי גורם לכוויות קור.  רעיל מאו  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: 
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אטמ' וטמפ' הסביבה, או  7.4מצב צבירה: גז בלחץ אטמוספרי וטמפ' הסביבה;  נוזל )'גז מונזל'( בלחץ של 
   –C034.6בלחץ אטמוספרי 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
 במקום יבש, קריר ומאוורר. אין לאחסן בקרבת אמוניה, מימן זרחן. אחסון

 
 . שימוש במשק ובתעשייה2

 . כללי. 2.1

 השימושים העיקריים של הכלור הם:

 

  הכלרה וחיטוי מי שתייה, בריכות שחייה, טיפול בשפכים עירוניים,  –  נוזלישימושי כלור גז

 תעשייתיים וחקלאיים, מאגרי מים ועד'. בנוסף, הכלור מהווה חומר גלם בתעשיות שונות. 

 טיפול וחיטוי במי שתייה, בריכות שחייה, טיפול בשפכים, חיטוי כלים  – שימושי הי וכלוריט

הליכים בחקלאות ותוצרת חקלאית, חומר גלם מרכזי בתעשיית בתעשיית המזון, טיפול חיטוי בת

 הדטרגנטים ומוצרי הניקיון, חומר טיפול חיוני בשימושים שונים כגון במגדלי קירור ועוד. 

 קואגולנט לשיקוע מוצקים בטיפול בשפכים, הורדת עומס אורגני, הרחקת זרחן,   – שימושי כלורי ים

 הורדת סולפידים ועוד. 

  

 

 ורמים העיקריים העוסקים בכלור בישראל.  . הג2.2

 

ברום בסדום, ומפעל -בשליטת חברת כי"ל )מפעל כלור  2מתקני אלקטרוליזה:  3-הכלור מיוצר בארץ ב

חובב(. -אגן )מפעל מכתשים מפעלים כימיים ברמת-מגנזיום ים המלח(, ואחד נוסף בשליטת חברת מכתשים

 .  2004על תעשיות אלקטרוכימיות בעכו( ,  נסגר בשנת מיתקן אלקטרוליזה נוסף באזור הצפון )במפ

גורם מרכזי נוסף במשק הכלור בארץ, שאיננו מייצר כלור, אלא עוסק בשימוש, מילוי וחלוקה הוא חברת 

 אתא. -דשנים וחומרים כימיים, ליד קריית
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סקים בניפוק הכלור, כיום, מתקיימת חלוקה, הלכה למעשה, בין אזור הצפון ואזור הדרום ,בין הגורמים העו

 כאשר הניפוק באזור הדרום מתבצע ע"י חברת מכתשים, והניפוק באזור הצפון ע"י חברת דשנים. 

בהם מבוצעת ההספקה   טנקים, בהן הוא מובל, וממולא לחביות ולגלילים,-הכלור נפרק מהמכליות ואיזו

 ללקוחות. 

 

 

 . נתוני ייצור. 2.3

 

כל הכלור שבשימוש בארץ, מקורו בתוצרת מקומית )למעט חלק זעום ביותר המיובא(. ישנם שלושה מתקני 

אלקטרוליזה פעילים כיום בארץ , בהם מיוצר הכלור, הנשלטים ע"י שתי חברות: כי"ל ומכתשים. כל הכלור 

 המיוצר הוא לשוק המקומי, ואין יצוא של כלור ישראלי לחו"ל. 

 

 

  טון לשנה. 3,200-כ –כלור גז מונזל 

 טון במונחי כלור(.  6,120-טון לשנה )כ 45,000-כ – הי וכלוריט 

 טון לטי ול  10,000-ים )קיימים ועתי יים(, וכ-טון לשנה להת לת מי 5,700-כ – כלורי ים

   בש כים.

 

ושי ייצור של קהשליטה על כמויות הכלור המיוצרות אינה אבסולוטית, מאחר ולעיתים הכמות מוכתבת ע"י ב

 חומרים נלווים מתהליך האלקטרוליזה, כגון סודה קאוסטית. 

וצריכת של  קושבתקופה בה היה פעיל מפעל תעשיות אלקטרוכימיות, הכמויות אף היו מווסתות בהתאם לב

 .  HCL-ו EDCהמשך חשובים, דוגמת -חומרי

מפעלים מענפים שונים. הכמויות   אין שום מכל מרכזי. מאחסנים באתרי מקורות, בבריכות שחיה, בעשרות
 .אתר דשנים –חובב. בצפון -סדום ומכתשים רמת-מגנזיום, ברום -הגדולות ביותר בדרום 

 

 

 .. צרכנים עיקריים2.4

 

חובב -הצרכנים הראשוניים של הכלור המיוצר במתקני האלקטרוליזה הם , כאמור, מפעל מכתשים ברמת

אתא. הצרכנים המשניים, המקבלים את הכלור באמצעות מערכת החלוקה והניפוק -ומפעל דשנים ליד קריית

ר מכן בריכות , הצורכת כלור לצרכי חיטוי מים, ולאח מקורות של שני המפעלים הנ"ל הם,  בעיקר חברת 

 השחייה, מתקני טיפול בשפכים, תעשיות בענפים שונים וכיוב'. 
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 . שינוע3

 אין שינוע בצנרת של כלור בארץ. הכלור גם אינו משונע ברכבת, אלא     

 טנקים, חביות וגלילים.   -באמצעות מכליות כביש, במכליות צובר, איזו   

 מוקד החלוקה שם מיוצר הכלור, אל,  אלפי טון משונעים באופן קבוע מהדרום   

  במפעל דשנים.  -באזור הצפון    

 . רמת מלאי הנ רשת בשעת חירום4

 

-בניגוד לחומרים אחרים כגון אמוניה, במקרה של כלור ,לא נדרשת כמות  תפעולית בשעת חירום. באזור קו

 לור של חברת דשנים.העימות בצפון אין מיתקן אלקטרוליזה המייצר כלור, אך ישנו מיתקן חלוקת הכ

 אטמ'.  7טון ובלחץ של  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  - בשלב זה לא ניתן להעריך , כמותית , את צרכי הכלור בשע"ח

 מל"ח. 

 

  

 . תחלי ים א שריים לכלור 5

 

לצרכי חיטוי )מים, בריכות שחיה, וכיוב'( למוצרי חיטוי  נוזליברוב המקרים ניתן לעבור משימוש בכלור גז 

 , כלור דיאוקסיד ועוד. בסיס כלור(, כגון נתרן היפוכלוריט, כלור ציאנורי-פחות מסוכנים )אף כי כמעט כולם על

אך  לא ניתן לקבוע , באופן גורף, על תחליפים אפשריים לכלור בתעשיות השונות.  אלא לפי בחינה 

 פרטנית. 

 

 

 חלו ות א שריות -. מיקום 6

 
 העימות, וגם לא מחסנים מרכזיים. -בניגוד לחומרים אחרים כגון אמוניה, אין מתקני ייצור כלור באזור קו

,בה  מתבצעת חלוקת הכלור , ישנם אמצעים לטיפול ונטרול החומר, צוותי חירום מקצועיים  במפעל דשנים

בהינתן התרעה לקראת שע"ח  או בהינתן הוראה מפורשת של פקע"ר ניתן להוציא  -ואמצעים נוספים. וכן 

ספת באופן מידי את מכלית הכלור מהמפעל ולהעבירה לאזור הדרום.  יחד עם זאת , הוועדה בוחנת תו

 אמצעים נלווים ואף מיגון אפשרי למקום שהיית המכלית במפעל.

 

*  *  * 
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 * מרכז בקרה ושליטה
 

 המשרד להגנת הסביבה
הוועדה הציבורית המייעצת לבחינת ההערכות והטיפול בחומרים מסוכנים ברגיעה ובשע"ח 

 ,  בראשות  הרצל שפיר

 

 

 מרכז בקרה ושליטה
 מסוכניםעבור מפעלים המטפלים בחומרים 

 במפרץ חיפה

 2007יולי 
 

 תוכן עניינים

 
 הצורך המבצעי –הרקע  .  1

 

 3. הישגים נדרשים –מרכז בקרה ושליטה  .  2

 

  המצבים בהם יחולו אירועים לייחוס .  3

 

 מאפייני וצרכי הפעלה.  4 

 

 כלול מרכיבי  המרכזמ.   5  

 

 

 

 

 
 הצורך המבצעי –הרקע .  1

 

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

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

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

 אזורי תעשייה )לרוב בעלי וותק אזורי( בקרבה רבה לאוכלוסייה.הימצאות            
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 .   בין המפעלים, אשר מיקומם הנו בקרבה לאוכלוסייה , היוצרים סיכון ברור, הנם  1.2 

 חלק מהמפעלים המטפלים בחומרים מסוכנים )חמ"ס(.          

 

 ם עלולים לקרות , בה ארבעה מצבי יסוד.   בנתוני מדינת ישראל , ניתן לציין 1.3 

 אירועים לייחוס , הנובעים מחומרים מסוכנים :          

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

 

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

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

 העוסקים בחמ"ס, המצויים כיום בקרבת אוכלוסייה קיימת , השואפת להתפתחות.          

 

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

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

 

 מתחייבת  .   כדי להתמודד נכונה עם המיוחד למפרץ חיפה , על סיכוניו השונים , 1.6 

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

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

 מענים מעשיים לאירועים לייחוס , כאשר אלה קורים בפועל בשטח.          

 

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

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

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

 במצבים השונים.          

     

 

 

 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.         

 

 ובמענה לאירועים לייחוס :  , במניעה 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 :               

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

                

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

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

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

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

 רום השונים , רשויות מקומיות.מקומי ; תקשורת עם המרכז , גופי החי        

 : התגברות על האירוע , הכלתו הסופית , בנתוני זמן מוכתבים.  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 המתוכנניםידיעת ב.             

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

 בחינת המצב ,ביצוע הערכות סיכונים , תאום בהפעלת גופי החירום השונים.                

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

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

 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  -כמויות חמ"ס במאגרים / מכלים / שלבי ייצור / בשינוע ,        

  מהמפעלים.        

 דא"ל וכדו'( . -אלקטרוניקה   –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           

 הגעה , אמצעים , שיטת ביצוע(.           

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

 ונה ;נת           

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

 : לשמש מרכז אשר יהיה מסוגל  .3.3

 א.  להפעיל אזעקה מקומית / מרחבית ;        

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

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

 ג.  לתאם ולבקר התכנון להפעלת גופי החירום השונים.        

 ד.  לקבוע ולהגדיר קדימויות ועדיפויות של שימוש באמצעים ובגופי החירום         

 השונים.             

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

 וגורמים אחרים המצויים בשטח.             
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 ו.  לכלול במרכז את נציגי הגופים השונים )תא עבודה ; אמצעי תקשוב  ; שילוב            

 ז(.  לבטא זאת בנהלי הפעלה.בעבודת המטה של המרכ              

 , אשר תאפשר : מערכת תקשוב.  לקיים 3.4  

 א.  מתן / קבלת נתונים ועדכונים בזמן אמת.          

 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(. לתכנן ולתאם סיוע מגורמי חוץ.  3.5  

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

 גופי   –המפעלים  , המרכז  –יחוס ; זיקות וקשרי גומלין : המרכז לאירועים לי          

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

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

 

 

 מכלול מרכיבי המרכז  . 4

 : מרכזיים ומשלימיםגורמים .   4.1 

 קווי תקשוב-חישנים            גופי ממשל         ארגוני חירום               רשויות          

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

 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                                          

 מפעלים ( –ספציפי                                                                             

 *   מיידע לציבור                                              

 מפעלים/גופי   –*   המרכז                                                                   

 חירום/רשויות/גופי ממשל.                                                                                                            

 

 רוני( :)מתווה עק מכלולים עיקריים במרכז .4.3

 –התחום המבצעי  .א

 חדר דיווח / נתונים 

 חדר מבצעים/הפעלה 

  פעילים –תאי נציגים 

  חדר מנהל המרכז 

  חדר אמצעי תקשוב 
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 –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'  

 

 

 

 

 
 

 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

 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.  

  -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.  –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       

 מתקן  כדי למנוע או להפחית מהסיכונים האפשריים לאוכלוסייה ; והמלצות לביצוע .      

 

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

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

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

 

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

 המקומיות והאוכלוסייה .להשיג  הבנה ושיתוף פעולה עם הרשויות     

 

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

    
  

 

 בברכה   

 

 הרצל שפיר             

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

 בראשות  הרצל שפיר
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 נתונים כללים -ז.  אמוניה 

 
 נספח טכני-אמוניה

 
 

 . תכונות, שיטות אחסון, רעילות ותקנים1
 

a.  Product name: Anhydrous Ammonia 
b. Composition/information on ingredients 
  Synonyms: 
  Ammonia gas, liquefied ammonia, Ammonia Anhydrous, Anhydrous Ammonia. 
  CAS-No.:  7664-41-7  EC-Index-No.: 007-001-00-5 
  Molar mass:  17.03   EINECS-No.: 231-635-3 
  Molecular formula: NH3 
  Hazardous ingredients:  
   Flammable. Toxic by inhalation. Causes burns. Very toxic to aquatic organisms. 

 EC-index-No.:  007-001-00-5    
             CAS-No.:  7664-41-7  EINECS-No.: 231-635-3  
c. Hazards identification 
Corrosive, flammable. Very corrosive to body tissues, reacting with body 
moisture      on contact. Toxic by inhalation. Causes burns. Risk of explosion 
if heated          
  under confinement. Very toxic to aquatic organisms. 
d  Storage 
Use only approved storage systems. Outside or detached storage is 
preferred.  

     Inside storage should be in a cool well-ventilated location. Protect containers 
from    
     physical damage and high temperatures. Store at +15oC to +25oC and 8 to 
10 atm.  
     In large bulk, liquid ammonia is stored in atmospheric  tanks at -33.35oC. 

Keep away from combustible materials, heat, and sources of ignition. 
  Keep away from incompatible materials, especially oxidizing agents, reducing 
agents,  
  metals, halogens and acids. Take measures to prevent electrostatic charging 
 
e.  Exposure Controls/personal protection 
  Specific control parameter 
  MAK Germany (max .workplace conc.)  Ammonia  :20 ml/m3 or 14 mg/m3 / 
  TLV-TWA ( ACGIH)    Ammonia   25 ppm  
 
  Respiratory protection: required when vapors/aerosols are generated. 
  Eye protection: Contact lenses should not be worn when handling anhydrous  
  ammonia. Full face piece air purifying or supplied respirator. 
  Hand protection: required 
  Skin protection: Where chemical contact is unlikely, wear butyl rubber, nitrile, or  
  polyvinyl chloride boots, gloves, rain jacket and pants. 
  Under emergency conditions, where contact with liquid anhydrous ammonia or high  
  concentration gas is probable, chemical resistant, gastight totally encapsulating 
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suits  
  with 60 minutes positive pressure SCBA are required.  
  Safety equipment: Mechanical exhaust, safety shower and eye bath  
   
f. Physical  and chemical properties. 
  Form   liquid 
  M.F   NH3 
 M.W.   17.03 
 Color:   colorless 
 Odor:   pungent 
  Odor threshold   17 ppm 
  pH value at 17g/l H2O    (20oC) ~11.6 
  Viscosity  (dynamic)   (20oC) 0.00982 mPa*s 
  Melting temperature   -77.7oC 
  Boiling temperature   -33.35oC 
  Ignition temperature   651  OC 
  Flash point   not available 
  Explosion limits  lower 15 Vol%  
                              upper 30.02 Vol% 
  Vapor pressure    20oC  8.5 atm  
  Relative vapor density  not available 

  Vapor density  (20C)  0.6  (air=1) 
  Specific gravity (gas)   (0oC) 0.771  g/l  
  Density ( liq NH3)   0.6818 (-33.35oC;  1 atm) 
     0.6485 (-15oC;    2.3 atm) 
     0.6175 (15oC;  7.188 atm) 
  Critical temperature    132.4OC 
  Critical pressure    111.5 atm    

  Solubility in water       (20C) 340 g/l 
 
g. Stability and reactivity 
  The product is stable under normal conditions. 
   Substances to be avoided: 
  Extremely reactive with acids, acid anhydrides. Highly reactive with oxidizing  
  agents and reducing agents.    
 Hazardous polymerization: 
  will not occur. 
  Hazardous decomposition products 
  nitrogen, hydrogen.  
 
h. Toxicological information 
 Acute toxicity 
  LD50 (inhalation, rat): 1.28 mg/l/4h 
  LD50 (0ral-rat): 350 mg/kg   
  LCLo (inhalation, human): 5000 ppm /5 m (anhydrous substance): 
  LD50 (inhalation, rat): 2000 ppm (V)/4h (ammonia) 
        

 
Storage and handling of Anhydrous Ammonia -Misc. International Standards i .   
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USA   
 OSHA – 29 CFR , 1910. 111 (d), Storage and handling of refrigerated 

anhydrous ammonia. 
 OSHA – 29CFR, 1910.119, Process safety management 
 American National Standard Institute - ANSI  “K61.1-1999 (5th 

edition)”, Safety requirements for handling of anhydrous ammonia. 
 Compressed Gas Association –CGA G-2.1 Safety requirements for 

handling of anhydrous ammonia. 
 ASME B31.5 American National Standard for refrigerated piping 
 API 620 Recommended regulations for design and construction of 

large welded low-pressure storage tanks. 
 US D.O.T Transportation of refrigerated ammonia- specification 

published in 49 CFR chapter 1. 
 
CANADA 

 Transportation Act, Anhydrous ammonia bulk storage regulations, 
Canadian Transport Commission, General  Order # 0-33 

     AUSTRELIA  
 AS 2022-1983, Anhydrous ammonia storage and handling. 
 ME 2022, Anhydrous Ammonia storage and handling. 

 
     BRITISH STANDARDS  

 BS EN14620, Flat-bottomed cylindrical vertical storage tanks for low 
temperature service. ( Risk assessment mandatory)) 

 
     EUROPEAN COMMISSION 

 BAT Ammonia, December 2006 (EMS system) 
 

 

 

 

 

 שימוש בתעשייה.2

 אמוניה מהווה חומר גלם בתהליכי ייצור של מוצרים חיוניים למשק, כגון:

 חלקי חילוף למערכות צבאיות 

 שמרים לאפיית לחם 

 תרופות 

 דשנים 

 תהליכים לזיקוק דלקים 

 מערכות קירור בתעשיית מזון 

 טיפול במי דוודים( חתחנות כו( 
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 מערכות חיטוי מי שתייה 

 נטרול חומרים מסוכנים 

 

 פריסת תשתיות באזור הצפון.3

נעשה דרך מתקן הפריקה והאחסון של חיפה כימיקלים במסוף הכימיקלים   אמוניה  כל יבוא

מיועדים לצריכה  טון 80,000 -כ  . מתוכםלשנה טון  120,000 -לישראל כ בקישון. הייבוא

מיועדים לצרכנים  שימושים   טון 40,000 ועוד של חיפה כימיקלים בצפון ובדרום במפעלים

 .במפעל דשנים ומחוצה לו אחרים

  :שינוע  שיטת

 אניות  12 – 10אלף טון(.  8-12)קיבולת   מקוררתמיכל   -: אניית  לנמלא.       

                                                       .שעות  24  -שהייה לפריקה כ זמן     לשנה.          

  זרוע )ניתוק מהיר( , והזרמה בצינור  י, מהאנייה למיכל : פריקה ע" בנמלב.        

 למיכל.          

 )טמון( . נוזל בטמפ' הסביבה. )הצינור מונח בציר  צינורלמפעל :   מהמכלג. 

 – הציבוריכציר מרכזי באזור , וסמוך למתחם  המשמש"  דיין משה"   

                                                                                                      המפרץ"(. חוצות"   

  -אחסון בשני מכלים "סיגר", בטמפ' הסביבה ולחץ של כ -המפעל בשטחד. 

                                                                                             . אטמ'.   10    

  5 -כ טון ליום, 120  ) כבישמכליות  ילמפעל בדרום , ע" -:  מהמפעל ה.

                                  ".סיגר, ליד מיכל ה" כבישמילוי למכליות  קודתנ ,( מכליות    

                                                          י צינור המחבר בין שני המפעלים."מפעל דשנים , עלו. 

 דשנים אחסון במכלי סיגר ונקודת מילוי מכליות לצרכנים שונים של ז. 

 .תאמוניה מימית ואל מימי   

 

 אור עקרוני של תהליכיםית

מועברים לשני  2/3 -הכימיקלים בנמל חיפה. מתוכם כטון/שנה מיובאים דרך מסוף  120,000 -כ

המפעלים של חיפה כימיקלים )ח"כ( בצפון ובדרום. רוב אמוניה משמשת במפעלי ח"כ לייצור 

חומצה חנקתית. מהחומצה. בצרוף אשלג מים המלח, מייצרים חנקת אשלגן שהוא המוצר 

 של החברה. יהעיקר

???? נמכר לצרכנים  -י חברת "דשנים". כהנותר של אמוניה המיובאת נצרכת ע" 1/3-ה

לעיל. היתרה משמשת לייצור דשנים כמו אמוניום  2חיצוניים לשימושים המפורטים בסעיף 

 פוספט ואמוניה מימית.
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 הגדרת סיכונים ותרחישים. 5

   לחישוב תרחישים מטאורולוגיה נתוני .ב

 מצב יציבות צמ" 30, טמפ' ש"מ 4קל : יום קיץ, מהירות רוח  תרחיש ,B 

 מצב יציבות צמ" 20, טמפ' ש"מ 2מחמיר: לילה חורף, מהירות רוח  תרחיש ,F 

 מצב יציבות צ"מ 20, טמפ' שמ" 6.6: מהירות רוח שכיח ,D 

  חיפה כימיקלים -יחוס אירועי ב

 : התרחישיםלחישוב   נתונים (1

 אמוניה בנמל מיכל .(א

 רור.יטון אמוניה בק 12000: תכולה 

 רמ" 970פני המכל  שטח, רמ" 6000ה מאצרה שטח קיימת 

 רור(י)החומר בק זניחבמיכל   הלחץ 

 33°–החמר במיכל  טמפרטורתC. 

 לאוויר כענן מתפשט. עולהטון מהחומר   24ראשוני:  הבזק 

 (רמ" 6000. )=המאצרה כשטחהשלולית נקבע  שטח 

 לאחר הכיסוי בכדורים  הפניםעם ובלי כדורים להקטנת אידוי. שטח  חישוב

לגבי מקרה אידיאלי אך אין  ר"מ 600)חישוב מדויק מראה  רמ"    900הינו 

 חס למקרה אידיאלי כמייצג(ילהתי

 סיגר אמוניה מיכל ב(

 טון אמוניה בלחץ 45 מכיל 

 רמ" 250מאצרה ששטחה  קיימת 

 חולףיר כענן וטון עולים לאו 11 -ראשוני הבזק 

 34  במאצרה ומתנדף.טון מצטבר כשלולית 

 כמו בסעיף קודם. -עם כדורים החישוב 

 אמוניה צינור. ג(              

 טון 29מקטע מכיל  כל 

 הצינור גז בלחץ. תכולת 

 הגז בצינור  שיתרתטון( מאחר  7בחשבון רק ענן חולף ) נלקח 

 .תת קרקעי תשפיע מעט מאד בצינור שלוליתו זליי     
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 דשנים -יחוס אירועי ג

 : התרחישיםלחישוב   נתונים( 1

 כלור מכלית 

 מאצרה. אין*       טון כלור. 21המכלית:   תכולת 

 אטמ' בטמ' הסביבה. 6-8  –במכלית  הלחץ 

 לאוויר כענן מתפשט. עולהמהחומר   20% –ראשוני  הבזק 

 מהחומר נשפך לקרקע ומתנדף, שטח  80% – שלולית 

 .רמ" 80-כ שרירותית נקבע   השלולית    

 כדורי אמוניה מיכל ב(

 אט'. 2-4 לחץ*     טון 460" כדור" בכל 

 טון(  115מן החומר בכדור ) 25% לכן  הכדור לא יעל ביקוע 

 .טון 60 מזה,  אלא רק חצי     

 400  רמ" 320טון ירדו למאצרה ששטחה. 

 כדורים להפחתת שטח פנים במאצרה. אין 

 סיגר אמוניה  מיכל (ג

 טון. 25סיגר מכיל  כל 

 6  הופכים לענן חולףטון 

 19 .רמ" 100שטח שלולית   טון מצטברים בשלולית 

 

 סגמנט אחד בלבד –נתוני הע"ס למקרה שכיח  ד,

טווח סיכון ל  אירוע לייחוס מתקן

ERPG2 בק"מ 

טוו סיכון ל 

ERPG3 בק"מ 

 הערות

 מצב מטאו' שכיח 1.8 3.2 ענן חולף מיכל אמוניה

 –סיגר אמוניה 

 כי"ל

 מצב מטאו' שכיח 1.3 2.4 ענן חולף

 מצב מטאו' שכיח 1.1 2.1 ענן חולף מקטע צנרת

מיכל כדורי 

 אמוניה

 מצב מטאו' שכיח 4.2 8 ענן חולף

-סיגר אמוניה 

 דשנים

  1.7 3.2 ענן חולף
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 המשק ותפעולית בראייה מפעלית תרמת מלאי חיונית בראיי 6

 מלאי חירום עבור צריכה עצמית )חיפה כימיקלים(                        .א

רמת מלאי חיונית המאפשרת המשך ייצור בשעת חירום לצריכה עצמית של חברת חיפה 

כימיקלים, המייבאת את אמוניה )עבור שני מפעלי החברה, במפרץ חיפה ובנגב( למשך 

 .טון 7,400חודש ימים, עומדת על 

 חירום מינימלי במיכל אמוניה במסוף בנמל הקישוןמלאי  ב.

הנדרש להימצא במיכל מסיבות תפעוליות של המכל )מלאי שאסור לרדת מינימלי המלאי ה

 . טון 2,000ממנו בשום עת( עומד על 

 מלאי חירום עבור שאר הלקוחות במשק )באמצעות חברת דשנים(       ג

עבור חירום לשאר הלקוחות במשק רמת מלאי חיונית המאפשרת המשך ייצור בשעת 

)חלוקה באמצעות חברת דשנים,  טון 2,500-שירותים חיוניים בחירום למשך חודש הוא כ

תהליכי ייצור חשמל, לא כוללת צריכה עצמית שלהם, ומתייחס לשירותים במשק כגון 

 תהליכים חיוניים בתעשייה הכימית, ייצור שמרים, מערכות קירור חלב ומזוןלמים,  דלק,

 וכד'. 

בסה"כ, רמת המלאי החיונית בראיית המשק ובראיה התפעולית של חיפה כימיקלים, הוא  ד.

 .טון 11,900

 

 חומרים אחרים או ייצור מקומי כאלטרנטיבה לייבוא -.חלופות7

 א    ייצור מקומי של אמוניה 

ייצור אמוניה בישראל היה שנים רבות מרוכז במפעל דשנים. חומר הגלם היה נפטא 

שנה הופסק הייצור בגלל חוסר כדאיות  15 -שסופק מבתי הזיקוק בחיפה. מזה כ

 כלכלית. ח"כ הקימה את מסוף הייבוא בקישון כתחליף למתקן שנסגר.

חומר גלם כלכלי לייצור אמוניה הוא גז טבעי. זמינותו בישראל מאפשרת הקמת מתקן 

מיליון טון  2.0 -ל 0.5ה נע בין של מתקן לייצור אמוני יייצור בישראל. גודל כלכלי אופיינ

 בשנה כתלות בתנאים מקומיים ועלויות הקמה וייצור.

הרמת מתקן ייצור, בצפון או בדרום, תחייב ייצוא של עודף הייצור מעבר לצריכה 

טון/שנה(, הובלה במכליות כביש, מהצפון או מהדרום, שימוש  120,000המקומית ) 

"כ יכול לשמש כמסוף ייצוא( והקמת מכלי במסוף ייצוא ) גם המסוף הנוכחי של ח

 אחסון במתקן הייצור ובמתקן המקבל.

מסקנה: ייצור מקומי אינו יכול לבטל את הצורך במסוף אמוניה ובמכלי אחסון ואת 

 הסיכונים הנובעים מקיומם.
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 רתחליפים לאמוניה במתקני קירוב    

 בנוגע לחומרים חלופיים, יש לקחת בחשבון כי מערכות קירור עם חומרים 

 ליישם במערכות חדשות בלבד, ולא במערכות קיימות  כאלה ניתן 

 )לא ניתן לבצע הסבה במערכת קיימת    -C040העובדות בקירור עמוק של 

 העובדת בקירור עמוק, כגון במחלבות וכד'(. 

                            קול -ניתן באופן חלקי להחליף את אמוניה בגלי C00במערכת קירור 

 כאשר החומרים לא יחליפו באופן מוחלט את אמוניה, אלא ,  CO2 -או ב

 בחדר המכונות, ואילו אל הצנרת לשאר חלקי  קולטןאמוניה תרוכז ב

 מערכת הקירור יוזרמו החומרים החלופיים. 

 החומר החלופי המוכר ביותר הוא הפריאון, או תחליפי הפריאון, אך 

 מסיבות של פגיעה באיכות הסביבה הטרנד בעולם מעבר בחזרה מפריאון 

 לאמוניה, תוך הקטנת הכמות, יישום מערכות קירור משולבות 

 הסיכונים.  (, ושדרוג ניהול CO2)אמוניה/גליקול, אמוניה/

 , השקעה בשינויים הנדרשים רבתנאי הקירותחליפים אפשריים  ) כתלות 

 וצריכת אנרגיה(:

 CFC   זרות((גקרבונים, )פריאון ונ -כלורו -)פלואורו 

 HCFC 

  2CO   

  גז פרופן 

 לפי אמנת מונטריאול( משום שהם פוגעים  שפריאון ונגזרות אסורים בשימו (

 בשכבת האוזון.

 HCFC  הוא מזיק פחות לשכבת האוזון אולם ידוע כגז חממה יעיל בהרבה מ

-  2CO  גם הוא אינו נחשב ידידותי לסביבה אולם משמש כרגע כתחליף  .

 .2030בשנת  רמקובל. השימוש בו ייאס

 2CO רהוא תחליף ראוי, אם ניתן להשיג באמצעותו את תנאי הקירו 

 הדרושים.

 בגלל  סיבות בטיחות.  יה. בעייתגז פרופן נחשב כגז ידידותי לסביב 

   .אמוניה נחשב לגז ידידותי לסביבה, אולם בעייתי בגלל  רעילותו 
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                        IV    .חלק    סיכום והמלצות(III  )בדו"ח הוועדה 

 
 

 

 : הנתונים הסטטיסטים והאחרים המופיעים בדו"ח הוועדה הערה 

 (. 2007)הדו"ח הוגש בשנת   2006מעודכנים לשנת                      

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

 

 הוכן ע"י הרצל שפיר

 מוצרים תעשייתיים )"החברה"(.   -עבור : כי"ל 

 

 הברום: לוודא ידיעת והבנת החברה את החומר המתייחס לנושא  המטרה

בסיכום "עבודת הוועדה הציבורית המייעצת לבחינת ההערכות והטיפול בחומרים מסוכנים 

 ברגיעה ובשעת חירום , בראשות הרצל שפיר".

 

   -של החברה בתחום הברום ,   / בחינה בדיקהאו  מענהאו  התייחסותהנושאים המחייבים 

 .כחול גשים בגוף החומר לעיל בצבעמוד

 )מומלץ לדון בנושאים אלה , בהקדם , עם אנשי המקצוע וההנהלה(

 
 

  
  

  ס י כ ו םס י כ ו ם
 הסיכונים –הערכת 

  

 : בהכללה.  17

 א. כל האירועים היוצרים פלאש/ענן חולף , מהווים הסיכון הגבוה ביותר.  עדיפות       

 ראשונה חייבת להינתן לאותם אמצעים אשר יכולים למנוע האירוע.           

 נוצרת שלולית / חומר אידוי משלולית  ,  -ב. כל האירועים בהם , כתוצאה        

 ויוצרים ענן מתמשך , ניתנים לטיפול יעיל יותר , ובכך להפחית הסיכונים            

 את גם במקרה של הגעה למצב בו אין יותר סיכון ממשמהאוכלוסייה.  יחד עם ז           

 על האוכלוסייה , מתקיים לרוב מצב בו יש במפעל "סיכון אצור" המחייב טיפול           

 של שעות/ימים.  עדיפות ראשונה צריכה להינתן למערכות מים לספיגה , איגום            

 ונטרול.           

 ר" , מחייב תכנון נכון ומעשי , הכנת האמצעים וקביעתג.  הטיפול ב"סיכון אצו      

 השיטה לפעולה , תוך שליטה ובקרה , לאורך כל זמן קיום הסיכון.          

 –ד.  עבור כל אחד מהאירועים שנקבעו למפעל באתרים השונים , מתחייב  גיבוי עיוני      

 ., ויתורגלותכנוני של נהלים מתאימים , שימצאו בתיק המפעל            

 ה . בכל אותם המקרים שתוצאות האירוע עוברות את גבול המפעל ובהמשך מסכנות      

 ו'(. –אוכלוסייה , יחייב הפעלת "מערכת אזרחית מגיבה" )ראה נספח            
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 האמצעים המפורטים להלן , מתוכננים לביצוע ע"י    .  הועדה מניחה ומאשרת כי 18

 לשפר יכולת המענה לאירועי הייחוס השונים :המפעל , כדי        

   

 במפעל: אחסון מכלי ברוםבאתר  .א

 )בשלבי בנייה(: מסוף כרמל א'  ( 1         

 הקמה והפעלת מערכת ניקוז ייעודית  שתנוקז לבור איסוף ייעודי בנפח של*          

 מ"ק.  55           

 , מד   פיצוץסוגי גלאים , מד גובה , מד טמפ' , מד  5*  בבור האיסוף יותקנו        

 חומציות  )הגבה( גלאי למידת אידוי של חומרים אורגניים נדיפים ומיכל דגימה.           

                   תוקים( מ*  בכדי לשמר את מערכת הגלאים במצב תקין תותקן מערכת מתזים )מים        

 לשטיפת הגלאים.          

 :במסוף מזרח(   2         

 * עיבוי אמצעי הטיפול והנטרול לטיפול באירוע ברום ברציף.      

 העברת אחסון הברום לכרמל א' שהינו    –* עם השלמת בניית מסוף כרמל א'       

 ה.ימרוחק יותר מריכוז אוכלוסי         
  

. 

 מכלי ברום  :.   19

                       א.  כל האירועים לייחוס , הגורמים לפלאש/ענן חולף , במצב "שכיח" , מגיעים לטווח           

 ק"מ 8.6 -עד כ              

 . ; "הפעלת מערכת אזרחית מגיבה".מיגון, יחייב בחינה חוזרת– המענה אפשרי               

                       ב.  כל האירועים לייחוס , היוצרים שלולית / אידוי ממאצרות , במצב "שכיח" , מגיעים לטווח          

 ק"מ.  3.2 -עד כ              

 : מערכות ניקוז לבור איסוף ,עיבוי אמצעי טיפול ונטרול ברום.  מענה אפשרי          

 ......דקות )יחייב בחינה וסיכום -תר סיכון לאוכלוסייה , תוך להכיל האירוע כך שלא יהיה יו          

 בנפרד.          

 (, "הפעלת מערכת אזרחית מגיבה". הרחקת מקום אחסון )למסוף "כרמל א' "          
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II    .ח'   ( –של נספח  3)מוסף     הברום 
 

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

 בראשות  הרצל שפיר  

...................................................................................................................... 
 הוועדה(מוצג בשלמותו כפי שמופיע בסיכום )

      

 ברום  :  3מוסף 

 
 :תכונות כימיות ופיזיקליות.  1

 

 159.82משקל מולקולרי: 

 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

51 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  12 - 10 -מלחיםשל ים המלח לאחר הפקת האשלג. ריכוז הברום ב מרוכזים מלחיםיצור הברום: הייצור מ

 ים המלח(. מלחיביותר בעולם ומכאן היתרון של שימוש ב בריכוז הגבוה מלחיםלליטר.)ה

ביוני ברומיד. במגדל מתרחשת  יםהעשיר מלחיםתהליך הייצור נעשה בשיטה החמה: מזרימים קיטור וכלור למגדל וכן 

לתהליך כשעיקרה מגנזיום ברומיד יוצאת לאחריו כמגנזיום  ושנכנס המלחיםון חיזור שבמהלכה נוצר הברום. תגובת חמצ

 ואילו הברום יוצא בנפרד.  הכלור מגיע ממפעל המגנזיום בסדום וכן מיוצר בנפרד במפעל הברום בסדום. כלוריד,

 

 צמו. הברום משמש לתרכובות ברום, רובן משמשות לייצוא, כמו גם הברום ע

 תרכובות הברום משמשות לתחומים רבים לדוגמא:

 מתיל ברומיד לחיטוי קרקע )שימוש מוגבל בגלל אמנת מונטריאול( –חקלאות  .ה

 מעכבי בעירה .ו

 נוזל להגברת שאיבת נפט בבארות .ז

 חומרים לטיפול במים . .ח
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 המפעלים המחזיקים ברום בארץ:.  3

 
 מפעל הברום בסדום    

 תרכובות ברום, רמת חובב    

 כימדע, קיבוץ ניר יצחק    

 טבע, רמת חובב    

 

 :שינוע הברום

הבעיה טנקים המועמסים על רכבת או על משאיות ומועברות לייצוא דרך נמל אשדוד ודרך נמל חיפה.  -ברום משונע באיזו

 הבטיחותית העיקרית , הייצוא דרך נמל חיפה.

 ליטר. 8,000ליטר ,  6,250ליטר,    5,300טנקים לייצוא , בנפחים שונים -סוגי איזו 3

 ליטר. 10,500טנק אחד להעברת ברום בארץ בנפח -בנוסף יש איזו

 רגל,   20 -טנקים שוות. רק גודל המכל שבמסגרת משתנה. המידות תקניות והן : אורך -מידות כל איזו

 רגל. 8 -רגל, גובה  8 -רוחב                                                                                                 

 .  ASME CODE , ISO-668 ,ISO-1496   טנקים : -תקני בניית איזו

 טנקים(.-)יש הקפדה רבה על הטיפול , האחזקה והביקורת של איזו 

 

 

 : 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. 

 אינו חיוני לשימושים כלשהם בארץ )פרט לתרכובות ברום שונות, אותן ניתן לייצר גם בשע"ח בסדום(.  

 

 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.  -ניתן לייצא את הברום גם דרך נמל אילת או עקבה ובכך למנוע או להקטין את סיכוני השינוע והאחסון אל/ב  
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 בדו"ח הוועדה(  III)חלק    סיכום והמלצות.      

 

 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.           

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

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

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

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

 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 -בכבישי הארץ. כגופים / חברות מורשות לנוע  600 -ג.  כ     

 הובלת חמ"ס(.ל םמורשינהגים  250 -)מתוכם כ         

 טנקרים. -איזו 30 -ממסוף "צפע" בדרום , משנעים ברום , בכל רכבת כ .ה

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

 

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

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

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

      

 ון ולטפל בכל ההיבטים האפשריים של השינוע..  במסגרת הוועדה לא ניתן היה לבח8

 המלצות : –אפשר לסכם התחום בכמה תובנות      

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

 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

 ולכן : * יש להעדיף שינוע ברכבת ע"פ רכב.           

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

 * יש להעדיף תגבור הייצוא מאשדוד , ע"פ חיפה.                   
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 * יש לבחון ייצוא מאילת / עקבה . רוב הייצוא כיום מיועד למזרח הרחוק.          

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

 ]בדיקה עם פקע"ר[. הכנסת מכליות ברום לנמל  לאסור לקראת / בשע"ח*           

 ג.   עמדות טעינה / פריקה של מיליות  :     

 * לבחון סידורי ביטחון ואבטחה.           

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

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

 * הרחקה ,ככל שניתן  מקרבה לאוכלוסייה.           

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

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

     אםגורם ממשלי , שיוכל לראות התמונה הכוללת , ואחראי לת ה.   לבחון מינוי     

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

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

 

 : המלצות נוספות בתחום השינוע.  9

     

 – ברכבתהשינוע א.       

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

                ( שינוע הברום על ידי הרכבת יעשה בזמנים המותאמים לזמני הטעינה בנמל , כך    1           

                בתנאי  ולא יחרוג מהזמן המוגבל יהיה הקצר ככל האפשרשזמן השהייה בנמל                

 היתר הרעלים של נמל חיפה.                

 (  גמישות בהקצאת הזמנים לרכבות הנושאות חמ"ס )ימים , שעות( ,במיוחד  2          

       לקראת ובשע"ח.              

 ( בחינת האפשרות לאיתור מקום להשהיית קרונות ברום , לפני כניסתם לנמל , הרחק 3          

 מאוכלוסייה.              

 כניסה לנמל , ומיד טעינה על אנייה. הכוונה למנוע הימצאות   –מיד עם קריאה               

 מכליות ברום ,שוהות ליד הנמל או בתוכו.              

 מסוף רכבת בנמל אשדוד. (  הקמת4         

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

                      דחיפה ,  –הובלה  –לטיפול במוקד האירוע ,  ו"פרד" מכני לצרכי העמסה               

 כסיוע מידי לצוותי המענה המקצועיים.              

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

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

 (  לבחון התכנון בנמל חיפה , באשר לנגישות הרכבת לאזור שנקבע לבניית המסוף  7        

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

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

 

 - השינוע בכבישיםב.       

 : מספר רב של גורמים מעורבים בתחום השינוע בכבישים. הכרח לפקח  הרקע          

 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           

 , בתחום השינוע בכבישים. התקנות השונות –ההוראות           
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 : האחריות לטיפול באירוע חמ"ס בעת השינוע  )ובמיוחד הברום( , מוטלת על   רקע ג.      

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

 מפעל למקום האירוע  ציוד וכדו' , המוכנים להיקרא לטפל באירוע.  הגעת גורמי ה         

 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.         

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

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

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

 לבחון האפשרות למימוש ההמלצה.      -הסביבה ,פקע"ר ,          

    

*  *  *  * 
 

 

 

 

 התייחסות  - אמוניה  ז.
 

 (2017פברואר )הרצל שפיר   

 

 

 פתיחה

  -א.  על פי מינוי של השר להגנת הסביבה עמדתי בראשות 

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

)המפעל ומיכל אמוניה בנמל חיפה( , ומפעל חיפה כימיקלים שבחנה ששה מפעלים במפרץ חיפה , ביניהם את מפעל 

 (.הצורך אמוניהדשנים )

 ב. התפקיד המרכזי שהוטל על הועדה  :

 " לבחון את הסיכונים הקיימים כתוצאה מטיפול ופעילות בחומרים מסוכנים ,     

 שגרה , בעת מלחמה/שע"ח/פעילות עוינת, ורעידות אדמה".  -בנתוני -במתקנים/המפעלים שנקבעו      

 .2007,והגישה את סיכום עבודתה באוגוסט  2006דצמבר  10 -ג. הועדה החלה עבודתה ב

 

  מוצר אמוניה
 א. מוצר אמוניה הינו חומר כימי מסוכן.  יש לו שימוש מגוון כחומר גלם בתעשייה.

שתמשים בו ל:  חלקי חילוף למערכות צבאיות , שמרים לאפיית לחם , ייצור תרופות , דשנים , תהליכים לזיקוק דלקים , מ

ערכות קירור בתעשיית מזון , תחנות כוח )טיפול במי דוודים( , מערכות חיטוי מי שתייה , נטרול חומרים מסוכנים.   

כחומר מתכלה ונדרשים להספקה שוטפת ויש המשתמשים בו יש הצורכים אותו  -המשתמשים באמוניה בתעשייה 

 במערכות סגורות והם נדרשים רק להשלים בלאי/נזילות , מדי פעם.

 ב. הכמות הנדרשת ממוצר אמוניה , חושב )ע"י גורמי הממשל דאז( , לפי :

 טון. 7,400 -הצריכה העצמית של חיפה כימיקלים )עבור שני מפעליה( , למשך חודש ימים  ---

 טון. 2,500   -הצריכה הנדרשת לכלל התעשייה בישראל )משווקת ע"י חב' דשנים(,לחודש ימים כ ---

 טון לשנה. 120,000 -טון לחודש וכ 9,900 -סה"כ הצריכה החודשית כ ---

טון  12,000 -ג. מאחר ואין ייצור אמוניה בארץ הוא מיובא מחו"ל באנייה וממנה למיכל בצפון נמל חיפה, היכול להכיל כ

 טון חייבים להישאר במיכל ,מסיבות טכניות(. 2,000טון כל חודש.  10,000 -)ממנו מרוקנים כ

הצריכה הגבוהה של מפעל הדשנים שמוצר אמוניה משמש אותו לייצור  -ד. הטענה העיקרית כנגד היקף השימוש במוצר 

 -דשנים שרובם מיוצאים לחו"ל. לכן ממשיכים לטעון 
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"להפסיק ייבוא אמוניה ולייצרו במפעל שימוקם בדרום",   -"יעביר את המכל לדרום" או -דשנים" או "שיפסיק לייצר 

 )ההתייחסות לטענות תובא בהמשך(.

 

 מכלי אמוניה

א. בסקר שנעשה עבור הוועדה נסקרו עשרות מכלים )המשמשים את התעשייה האזרחית( , במקומות שונים 

 המבנהואת סוגי המכלים מבחינת מיקומם סון של החומר במכלים, את האח קיבולותבעולם. הסקירה הראתה את 

 של המכל )המבטא למעשה את מידת עמידותו כנגד היפגעות(.

 , הוצגו הנתונים הבאים : מבחינת קיבולותב. 

 מכלל המכלים. 9%טון , היוו  10,000* מכלים עם קיבולת עד     

 מכלל המכלים.  51%טון , היוו  30,000ועד          -"-בין            -"-     -"-*           

 מכלל המכלים.  31%טון , היוו  60,000טון   ועד    30,000בין     -"-     -"-*           

 מכלל המכלים.  9%טון היוו  60,000* מכלים עם קיבולת מעל     

 -( הינם בין עשרת אלפים ל82%האזרחית מרבית המכלים בעולם ) מכאן יובן שבתעשייה   

 ששים אלף טון.   המכל בחיפה נחשב כמיכל קטן +.   

  מבחינת מיקום :ג. 

 * מכלים רבים הינם בנמלים )כולל בתוך הנמל עצמו או בקרבה מידית(.   

 ק"מ(. 2 -* מספר לא קטן של המכלים הינם בקרבת מקומות יישוב )בין מאות מ' ל    

 , )המבטא את עמידותם כנגד היפגעות( הוצגו הסוגים השונים : מבחינת מבנה המכליםד. 

 * מבנה עם מעטפת ברזל או פלדה. עם תקרה עם סוגים שונים של חומרים.    

 * מבנה  עם מעטפת )פלדה או ברזל( בתוספת של קיר מגן פנימי.    

 ת פנימיות )פלדה או ברזל( , כאשר קיים מרווח   * מבנה עם מעטפת ,  בתוכו  שתי מעטפו    

 אוויר בין המעטפת הפנימית למעטפת החיצונית )כך שבאם המעטפת הפנימית נפגעת        

 "מאצרה"(. -אמוניה נשפכת/נשמרת במעטפה החיצונית. זה מכונה גם        

 ס"מ.   40-20טון של * מבנה כנ"ל אך המעטפת הפנימית והחיצונית בנויים מקיר אבנים/בי    

 וכן אפשרות של קיום כדורים לכיסוי פני השטח במאצרה )למניעת / הקטנת האידוי(.        

 * מחוץ למיכל, מותקנים מערכות להתזת מים  למניעת חומר האידוי להפוך לענן ברוח.    

  

 

 מיכל אמוניה בחיפה

א. מיכל זה נבנה במיוחד מתוך ראייה שיעמוד כנגד אפשרויות הפגיעה בו בשע"ח / מלחמה. הוועדה קבעה על הוספת 

 אמצעים נוספים. המכל במבנהו כולל את אמצעי המיגון ואמצעים נוספים כלהלן:

 המאצרה מצויים כדורים       מ"ר(.  בתוך 6,000-"מאצרה" )ששטחה כ -* ה    

 הקטנת האידוי(,   בתוך   -מ"ר מפני שטח המאצרה ,למניעת  5,100 -ות , המכסים כשכב -)ב       

 המאצרה גלאים .       

 תותחי מים ומתזים )מופעלים אוטומטית ע"י הגלאים במאצרה( , יריעות פלסטיק מוכנות  -* מבחוץ     

 לכיסוי חורים וקרעים בתקרת המכל .        

 שעות ביממה. הצוות מחובר לרשת מחשוב של איגוד ערים   24מפעילים * המכל מאויש ע"י צוות     

 וכן תוכנן להיות בקשר עם "מרכז השליטה והבקרה" במפרץ חיפה.       

ב. בחינת המבנה והאמצעים המצויים במיכל אמוניה בחיפה והשוואתו לכלל המכלים ,בתעשייה האזרחית,  כפי שהם 

 מוגן.כמיכל  -מיכל זה  מופיעים בסקר שנעשה , ניתן לכנות

למרות היות מכל זה מיוחד , הוועדה המליצה להוסיף מיגון עילי. זה לא בוצע בטענה שהמיגון העילי יגביה את המכל וזה 

 יפריע להמראות בשדה התעופה של חיפה.

 

 

 מה קורה כאשר מכל אמוניה נפגע

 אפשרויות :א. היפגעות המכל )מבלי להגדיר עתה את הסיבות( תביא לשתי 

 ".ענן מתמשךהחומר נשפך לתוך המאצרה , נוצר אידוי של חומר . אפשרות של קיום " --    

 " הנישא ברוח , ובחומרענן חולף"הבזק ראשוני" נוצר " -פלאש  -חלק מהחומר מועף באוויר  --    

 ר במכל(."ענן מתמשך" )כל עוד יש חומ-שנשאר במיכל או בקרבתו המידית נוצר אידוי ו       

 " הנע עם הרוחענן חולף. נוצר מיד "ההבזק הראשוני , הינו המסוכן ביותר -הפלאש ב. 
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כיוון  -ומפזר חומר )בתחילה בריכוז גבוה( , ונמשך )והריכוז יורד( ונע כל עוד יש לו חומר. התוצאה בשטח תלויה ב

לרוב כתוצאה מפגיעה עילית במכל(. את ההבזק הראשוני ) -ועוצמת הרוח , ובעיקר בהיקף החומר שיצר את הפלאש 

-לא ניתן למנוע או לעצור.  את "הענן המתמשך" )תוצר האידוי( ניתן למנוע/לעצור בעיקר ע"י כיסוי פני -"הענן החולף" 

 השטח בו מצוי החומר וכן ע"י תותחים ומתזי מים.

לאיזה טווח יכול להגיע ותוך כמה דקות זה  -להעריך את טווח "הפעולה" של כל ענן  -ג. ניתן לחשב )"הערכת הסיכונים"(

יקרה, ואף להעריך את משך הזמן עד שהענן יעבור ויחלוף מעל נקודה מוגדרת. ומכאן להעריך את מידת סכנותו 

דקות לטווח  9ק"מ , תוך  1.5דקות מהאירוע הענן יגיע לטווח של  5שתוך  -, ניתן להעריך  דוגמאלאוכלוסייה באזור.  ל

דקות. ומכאן לבחון כמה אנשים , המצויים באזור  1-2הזמן בו יעבור הענן כולו מעל נקודה בטווח הנתון , תוך ק"מ , ו 2.5

 נמצאים בסיכון. 

האמנם זה מה שצריך  .מציגים לציבור נתונים על כיצד חומר אמוניה יכול לפגוע באוכלוסייה המצויה באזור ד. 

 -הספר( -? ואנחנו "האוכלוסייה" לא עושים דבר ?  )ולא מדובר בהפגנות של ילדי בתי לקרות

כימית )אוטומטית עם קרות אירוע( , והאוכלוסייה נכנסת למבנים סגורים )ואלה  -הרי מספיק שתופעל אזעקה 

כל התמונה   -טח,גז( , וכוחות הביטחון והמשטרה פועלים מידית בש-שמצויים בבתים , יכולים אף ללבוש מסכות

 תראה אחרת.                                                                  

דקות מהאירוע שקרה במכל עד שהענן החולף מגיע אליהם.  5-ל 4מקומות היישוב העיקריים , מצויים לפחות בין 

 מספיק זמן שעם האזעקה כולם יהיו במחסה

 

 חמ"ס כיצד מונעים / מטפלים באירוע

 הוועדה הגדירה שלוש שלבים/מקומות  בהם פועלים למניעה ולטיפול באירוע חמ"ס :. א

 בעל אמצעים ויכולת , לבצע ההכנות הנדרשות , כולל כוננות לטפל באירועים   -המפעל עצמו *     

 , מתוך מטרה למנוע יציאת האירוע   הקורים במפעל )תקלות טכניות ואחרות( וכן באירוע חמ"ס       

 מגבולות המפעל.        

 עליו להמשיך לפעול לחיסול האירוע או   -במידה והאירוע יוצא מגבולות המפעל  -המפעל *     

 להקטין ככל האפשר את הסיכון לאוכלוסייה.       

 . "המערכת האזרחית המגיבה" -*  הפעלת    

 ת האזרחית המגיבה". זו המערכת המטפלת באירוע היוצא מגדר המפעלב. הציבור לא יודע על "המערכ

 ומפעילה גופים שונים המטפלים באירוע ומונעים / מקטינים נפגעים.    

 לתכנן ולבצע : המערכתמה צריכה    

 הערכת הסיכונים )של כל המפעלים המשתמשים בחמ"ס(. --   

 –ן ישיר "הודעה" על קיום הסכנה לאוכלוסייה , באופ --   

 אוטומטית. –"הפעלת אזעקה ממפעל שנפגע ; אזעקה "ממרכז שליטה ובקרה במפרץ        

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

 הפעלת כל גופי החירום לביצוע תפקידיהם. --   

 אפשרויות של פינוי אוכלוסייה. --   

 הסברה , הדרכה ותרגול . פעילויות --   

 -המענה המידי של האוכלוסייה לאזעקה  

 גז )למי שמצוי בבית(.-כניסה לחדרים מוגנים / סגורים.  אפשרות שימוש במסכת -- 

 )במידה ויידרש( פינוי מבוקר , רגלי / רכוב. -- 

החולף" או "הענן המתמשך" מגיע הכניסה לאזורים מוגנים/סגורים נעשית מיד  עם הישמע האזעקה , עוד לפני ש"הענן 

 לאוכלוסייה.

 )אני בספק אם האוכלוסייה יודעת על ה"עננים"  האלה וההבדל ביניהם(.

 

 הסביבה:  -* כאשר מערכת זו הוצגה בזמנו בפני גופי החירום השונים , התקבלה ההמלצה הבאה במשרד להגנת

במחוז חיפה אלא גם בכל המחוזות האחרים של לא רק  -בעקרון לקבל הצורך בקיום "מערכת אזרחית מגיבה"   

ובמפרץ חיפה להקים : "מרכז שליטה ובקרה" )הוכן נספח מיוחד המפרט את מבנה המרכז , תפקידיו    המשרד. 

 ואמצעיו(, שיעסוק בכל המפעלים המצויים במפרץ חיפה..

 

*   *   * 
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 מהן המשמעויות   -"מה צריך לעשות" -אמירות 
 

 " ? מדוע לא בנו מפעל לייצור אמוניה בדרום" -ו  צריך להקים מפעל לייצור אמוניה בדרום"* "            
 אלף טון לשנה. בהנחה שמפעל דשנים ימשיך לפעול, 250-300מפעל לייצור אמוניה כדי שיהיה רווחי צריך לייצר לפחות                

 טון לשנה  . את "העודף"  המפעל חייב לייצא. טכנית ועסקית זה אפשרי באם הייצוא יהיה  125,000-הדרישה בישראל היא רק כ               

                                                           מאילת/עקבה.)יתכן אף בשת"פ עם ירדן(,  או מנמל אשדוד.       המפעל יוכל לפעול עם גז שיסופק לו.                                                 

 - מצב כזה מחייב               

 רכב( ; אניות לייצוא )עם קונים מוגדרים( ;                       -היכולת לייצא מאילת/עקבה : יכולת שינוע)רכבת ו/או מכליותהייצוא :  --               

 מחייב ארגון שינוע לנמל                                  -בתו וכן בנמל אילת/עקבה ; באם הייצוא מנמל אשדוד קיום מכלי אמוניה במפעל או בקר                  

 וקיום מיכל בנמל או בקרבתו  )וממנו צינור לנמל(.                       

 טון לחודש  7,500 -בהנחה שמפעל דשנים ממשיך לפעול במפרץ חיפה , יש צורך לשנע כהספקת אמוניה למפעל דשנים :  --               

 מצב לא רצוי. רכב. -טון לשנה מהדרום צפונה , ברכבת ובמאות מכליות 90,000 -ו                  

 אשר יש לשנע   -אלף טון לשנה  30 -טון לחודש , כ 2,500 -הצריכה היא כ הספקת אמוניה לכלל התעשייה במשק:  --,               

                                             מבחינה סטטיסטית הסיכוי לאירוע חמ"ס בשינועמהדרום למפעלי חיפה כימיקליים  , ברכבת ובמאות מכליות רכב.                       

 אירוע חמ"ס במכל קרקעי.רכב הוא גבוה במאות אחוזים לעומת סיכוי של -של מאות מכליות                   

 להעביר / להקים את מפעל  ייצור הדשנים מחיפה לדרום ?*                           

 הימצאות המפעל לא הרחק ממפעל                           מבלי להתייחס לעלות וזמן ההקמה של המפעל. מבחינה טכנית הדבר אפשרי .              

  ייצור אמוניה במידה ויוקם )והאפשרות לחברם בצינור( משלב פתרון הצרכים של מפעל הדשנים עם מפעל ייצור אמוניה                                     

 כאמור בהתייחסות לאמירה הקודמת(. -ע ; וקיום מכלים )בהנחה של קיום קונים לעודף הייצור ;ארגון השינו              

 אפשרות זו מחייבת : ארגון ייצוא הדשנים ללקוחות מנמל אילת/עקבה  ו/או  נמל אשדוד והשינוע לנמלים.               

 שינוע ע"י                                 קיימת אף אפשרות להקים מכל אמוניה בנמל אשדוד שיאגור החומר עבור מפעל הדשנים בדרום . ה              

 רכב / רכבת. דבר שיחסוך הקמת מפעל אמוניה בדרום.  המכל בנמל אשדוד , יוכל להיות עם קיבולת קטנה יותר ,                   -מכליות              

 אך עם מיגון עילי.  במיקום מאובטח יותר , במבנה ,ארגון ואמצעים בדומה למכל בחיפה ,              

 

 

  -להעביר את המכל בחיפה דרומה"* "          

 זו אמירה בעלמא. -בשביל מה ?  וכיצד זה קשור למפעלים של חיפה כימיקליים ?   -אמירה זו מבלי להתייחס ---             

 ור אמוניה דרומה וכן של העברת/הקמת                       בניתוח האמירות לעיל , בחנו את המשמעויות של העברת/הקמת מפעל לייצ               

 מי יחליט על כך ?  מי יממן זאת ? האם הממשלה תשתתף במימון/בביצוע ?                                  -מפעל הדשנים דרומה.  לא בחנו                

 ? המכל בנמל חיפהומה קורה בינתיים עם     כמה זמן זה ייקח ?               

 סיכונים"( ,טוענים לאחרונה שהמכל יכול כל רגע                             -אנשי מקצוע בכימיה )ואני לא בטוח בידיעתם לחשב "הערכת ---               

 אטום תתחולל".                                להתבקע )יש כנראה סדקים במעטפת הפלדה של המכל ?( , במיוחד כאשר ימולא מחדש , ו"פצצת               

 והפאניקה בציבור מורגשת.                                                                                        

 הוועדה )שהם היו חלק ממנה( הם ביצעו                              -הסביבה ישנם האחראים לביצוע "הערכות סיכונים" ובעבודת-במשרד הגנת              

                                           סיכונים בכל המפעלים , ובכל מפעל נעשו הערכות על אירועים שונים העלולים להתרחש בו.        -עשרות הערכות              

 סיכונים שהוגשו ע"י המפעלים השונים(                                -)בוועדה לא הסכמנו לקבל הערכות              

 גון , תוספת                             ומעולם לא ניתן נתון )של קטסטרופה( שחייב לסגור מפעל או מכל )דובר על אפשרויות של :תוספת מי              

 אמצעים שונים ,הפחתת כמויות  וכדו' (.              

 

 מה ניתן לעשות ?  ---             

                      טון לחודש בלבד ותעשה עבודה                    2,000 -א( לקבוע כי מפעל הדשנים יפסיק לפעול. וצרכי אמוניה למשק ירדו לכ              

               לבחון כיצד מורידים גם מכמות זו ע"י שימוש בחומרים אחרים.            המכל בחיפה ימשיך לפעול עם קיבולת                                           

 מהווה יתרון בטיחותי(.-מות קטנה יותר של חומר טון לחודש בלבד )דווקא גודלו של המכל , כאשר ממולא בכ 4,000של                  

 . יעבור טיפול                       ירוקןב(  כמו א' לעיל , אך המכל בחיפה )לאחר הספקת אמוניה מקסימלית שניתן לתת לצרכנים במשק(               

 ן שניתן יהיה להשלים מיגון עילי.    ההנחה היא שלאחר                   ותקינותו תיבדק )יבוצע טיפול/שיקום/תיקונים וכדו'(. ויתכ                 

                  הטיפול הוא יהיה תקין להמשיך לפעול  שנים רבות.     במקרה כזה , יוכל עתה מפעל הדשנים לקבל אמוניה ולחזור לפעול ,                                

                                                  כמה זמן מפעל הדשנים לא יפעל , כל עוד מטפלים במכל בחיפה(.                                                                      -להעריך)צריך יהיה                 

 . סין ?( האפשרות כי יוקם מפעל לייצור אמוניה                               (  ממשלת ישראל יכולה לבחון ולתכנן )עם התעשייה בישראל ובחו"לג ג           

 וכן מפעל הדשנים יעבור/יוקם בדרום .  ובאזור נמל אשדוד יוקם מכל אמוניה מאובטח . במקרה כזה מדובר למעשה                 

 בפרויקט לאומי לפיתוח הדרום , רכבת לאילת ואשדוד , ניצול נמל אילת/עקבה , שת"פ אפשרי עם ירדן )וסעודיה ?(.                
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                                 -(  הקמת מכל אמוניה מאובטח באזור נמל אשדוד , אשר יחליף את המכל בחיפה. עד מועד הקמת המכל באשדוד ד ד           

 טון בלבד. באם מפעל הדשנים                                  4,000באם מפעל דשנים יפסיק פעילות , ימשיך המכל בחיפה לפעול עם כמות של                 

 ימשיך לפעול, המכל בחיפה ימשיך לפעול בקיבולת מלאה.                         

                  

 

 מה אנחנו לא יודעים ושואלים              
 ת פיקוד העורף ,משרד הגנת הסביבה ,איגוד ערים חיפה והשלטון המקומי:א    א         

  -האם "מערכת אזרחית מגיבה" תוכננה , אורגנה ומסוגלת לפעול  במפרץ חיפה ?  --            

 אוטומטית במקרה של אירוע חמ"ס ? מי אחראי להפעלה ?חמ"ס מיוחדת ?  האם מבוצעת  -האם קיימת  אזעקת  --            

 האם זה תורגל ?                  

 האם הוקם "המרכז לשליטה ובקרה" במפרץ חיפה ?  --              

 האם הוכנו תכניות למקרים בהם שיש צורך בפינוי אוכלוסייה ? --              

   סיכונים" למכל אמוניה העלול להיפגע בראשי נפץ/חימושים מדור מתקדם . האם נעשה לאחרונה "הערכת --              
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 פרויקטים בתחום ארגון ,הערכות, ותפעול מערך העורף   ח. .  
       

 וכננו ובוצעו ע"י : הרצל שפיר ודר' יורם לונינסקית                  
 

 

                        הכנת תכנית להקמת פקע"ר  ) כולל ריכוז וניהול סדנה  והכנת מקראות על כל גוף הפועל  .1

 (.1992  -במערך העורף 

 (.1992ניתוח קשרי גומלין ותו"ל במערך החירום הלאומי ) .2

 (.1992ניתוח תרחישים לייחוס בשע"ח לעורף ) .3

 (.1992-1994) –הכנת תו"ל אינטגרטיבי למערך העורף .4

 (.1998-2000) 2000 -תכנון ארוך טווח לארגון ותפעול מל"ח לשנות ה .5

 (.2000) –כולל ארגון וניהול סדנת חשיבה )דו יומית(  למערך מל"ח 

 (. 2002"העורף"  בהערכת המצב הלאומית של המל"ל ) –הכנת פרק  .6

 (.2002סקירה מורחבת" בכנס הרצלייה )  -הכנה והצגת : "מערך העורף  .7

                                                             –כוז עמ"ט להעברת פיקוד העורף וארגוני חירום למשרד לביטחון פנים רי .8

 בן עמי, לנדאו, קהלני( . –שרים לביטחון פנים  3)עבור 

 הגשת חו"ד לנציבות הכבאות בנוגע לארגון מערך כבאות ע"ב דו"ח גינוסר. .9

 סיכום עבודת הוועדה ציבורית לבחינת הערכות והטיפול   . ניהול ו10    

 בחומרים מסוכנים ברגיעה ובשע"ח )מטעם השר להגנת הסביבה .           

 (.07דגש על מפרץ חיפה (. )           

 

 

 (04-08הכנת תרחיש ייחוס למלחמה ) -    . חב' החשמל11    

 (05התפעול לשע"ח )-הכנה , ארגון ואימון חדרי  -                             

 (                               08-07למלחמה בזירת הצפון ) –הכנת תרחישי ייחוס  –                             

 (.  09-12הכנת תרחיש ייחוס ענפי למלחמה ) --                            

 

 רומניה :  –.  משרד הפנים 12  

 ארגון מערך העורף ברומניה )לפי האיחוד האירופאי(.  –תכנית עבודה          
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   (720-02  ) 

 תפיסת ביטחון הפנים של ישראל          -ט'                               

 תכנית עבודה עקרונית                                    
 
 כללי    

 
 היגוי המיועד לקבוע את "תפיסת ביטחון הפנים"-במשרד לביטחון הפנים הוקם צוות .1

 של מדינת ישראל.      

 ההיגוי )עיקרי דברים(:-המטרות שהוצבו לצוות      

 הביטחון. -לנתח, להגדיר ולתחום את היעדים והמטרות של תפיסת .א

 לתכנן ההערכות הנדרשת למימוש תפיסת הביטחון. .ב

 להעריך ולקבוע המשמעויות הארגוניות והתקציביות של תפיסת הביטחון. .ג

 

 מטרותיו. מטה בעזרת יועץ חיצוני )להלן : "היועץ"(, להשגת-.  צוות ההיגוי יקיים עבודת2                        

 

 :  המטרה.  3     

 שפיר , חב' שפאור בע"מ )היועץ(, עם צוות מומחים בראשות אלוף )מיל( הרצל     

                 -א'(-אוניברסיטה חיפה )כמפורט בנספח  -ובשיתוף פעולה עם המרכז לביטחון לאומי      

 מטה, בתהליך מתודולוגי סדור,   -תסייע לצוות ההיגוי להשיג מטרותיו, ע"י ביצוע עבודת     

 כמפורט בתכנית העבודה להלן.     

 

 העבודה.  מסמך זה מציג את הצעת היועץ לביצוע .4

 ההצעה כוללת :      

 

  -א. תכנית העבודה           

 *   נושאי העבודה העיקריים.   

 המטה.-*  פירוט נושאי העבודה ושיטת עבודת              

 

  -ב. מתודולוגיה          

 *  צוות העבודה.            

 *  שיטות עבודה עיקריות.            

 דרך. -*  אבני       

 *  תרשים מתודולוגי.       

 

 ג. לוח זמנים ותקציב )שעות עבודה(.               

 

 -ד. נספחים                                 

 חשיבה  )אופציה(. -*  ב' :  ניהול סדנת            

 *  ג' :  ניהול מחקר מדעי  )אופציה(.           

 משנה  ותכנון-נושאי*  ד' : הנושאים העיקריים,            

 עבודה לכל נושא משנה.-שעות                     

 
 
 

 תכנית העבודה                         

                  
 :  העבודה העיקריים נושאי .5

 

 האיומים על עורף המדינה. -א. הסיכונים 

 ב. האפשרויות השונות להגדרה ותיחום "תפיסת ביטחון הפנים".              
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 ג. בחינת המשמעויות של תיחום תפיסת ביטחון הפנים באפשרויות השונות.     

 ביטחון הפנים.-ד. גיבוש הצעה מסכמת של הגדרה ותיחום  תפיסת     

 לבין גופים קשורים/אחרים במערך.ה. יחסי הגומלין בין המשרד לבט"פ וזרועותיו                         

 ו. שיטות בקרה, מעקב, הערכה וביקורת.     

 ז. סיכום כולל של העבודה.    

 לפי דרישה(. -ח. )השלמות שונות     

 

 : העיקריים ושיטת עבודת המטההעבודה -פירוט נושאי.  6   

 

  -האיומים על העורף  -הסיכונים .א

  

 קיים וניתוחו. קיום פגישות עם נציגי משרד בט"פ,איסוף חומר ( 1                  

                                     אש, מד"א וגורמים נוספים לפי הצורך.  -המשטרה, פקע"ר, מל"ח, כיבוי  
 האיומים השונים על עורף המדינה :-( בחינה, ניתוח וקביעת הסיכונים2              

                        קונוונציונאלי(.-מוש בלתיבעת לחימה  )טק"ק, רקטות, חי --

 לחימה בטרור. לוחמת גרילה. טרור בלתי קונוונציונאלי. --                      

 אדמה(.-חירום בשגרה ובשע"ח  )כולל רעידות -אירועי  --                      

 בימי שגרה,  )כולל פשיעה, סד"צ וכדו'(. --                      

 האיומים השונים, בחתך גיאוגרפי-ייחוס המבטאים הסיכונים -( הכנת תרחישי 3             

 התפר" ,איו"ש ועזה, מרחב ירושלים.-מחוזי/מרחבי,  כולל "קו 

 ר תפקידיהם העיקריים.( הגדרת הגופים הפועלים במערך העורף ותאו4             

 ההיגוי. קיום דיון וסיכום.-( הצגת הנושא, כמכלול, בכתב ובע"פ בפני צוות5             

 מעבר לנושא העבודה העיקרי הבא.             

 

 ב. האפשרויות השונות להגדרה ותיחום "תפיסת ביטחון הפנים" :  
               

 "בט"ש".  -(  בחינה וניתוח המצב הקיים, ביחס להגדרת "ביטחון הפנים", ו1               

 יתרונות וחסרונות מצב קיים. חלוקת האחריות בין הגופים השונים.                              

 מדינה.(  בחינה ,ניתוח וקביעת האינטרסים החיוניים של ביטחון הפנים של ה2                                 

 (  בחינה ,ניתוח והצגת קשת האפשרויות להגדרה ותיחום תפיסת ביטחון הפנים3 

 )מראייה מצמצמת ועד הראייה הרחבה ביותר(.  וכתוצאה מה יהיו :  היעדים      

 והמטרות של ביטחון הפנים, גם לאור הגדרת הגופים השונים הפועלים במערך      

 העורף וע"ב תרחישי הייחוס.     

 

 ג. בחינת המשמעויות של תיחום תפיסת ביטחון הפנים בחלופות השונות:             

 

    מבניות )כולל שינויים אפשריים בארגון מ.י.(. -יכולות ארגוניות (  1  
 -(  השפעות חברתיות )איכות חיים, הסדר הציבורי, מתן שירות מיטבי, הביטחון 2

 "המשטרה הכחולה"(. האישי, המענה לתפקידי                

 (  בחינה וציון המשמעויות התקציביות. גורמים משפיעים אחרים.3         

 (  ההשפעה על הגופים הקיימים במערך )משטרה, שב"ס, פקע"ר, מל"ח, מד"א,4         

 מקומיות(-אש ורשויות-כיבוי    

 י לביצוע.(  היכולת לבצע בשלבים. עדיפויות וקדימויות. לו"ז אפשר5         

 (  ממד האחריות, הסמכות, השליטה והבקרה על הגופים השונים, הפועלים במערך6     

 העורף, מבחינה אינטגרטיבית, ארצית, ומבחינת המשרד לבט"פ.                

 (  הצבת קשת האפשרויות לבחינה והשוואה בממד כולל של היעדים והמטרות,7           

  יתרונות וחסרונות, אפשרויות הביצוע, והמשמעויות לכך )כאמור לעיל(.                     

 )מומלצות( :  אופציות( 8      

 במטרה לדון באפשרויות השונות להגדרה ותיחום סדנת חשיבהא( קיום                

 תפיסת ביטחון הפנים, היעדים והמטרות, המשמעויות הנובעות מכך על

                                                            על הארגון והמבנה. בסדנא ישולבו חניכי המכללה לביטחון לאומי.                    

 ב'(. -)ראה פירוט  בנספח 

 הלכי רוח בקרב הציבור ביחס לתפיסת -על דעות  מחקר מדעיב( ניהול                

 ג'(.-יטחון הפנים והיכולת לממשו, )ראה פירוט בנספח ב               
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 ההיגוי. קיום דיון וסיכום.-( הצגת הנושא, כמכלול, בכתב ובע"פ בפני צוות9       

 מעבר לנושא העיקרי הבא.           

 החשיבה, יצורף גם דו"ח סיכום ביצוע הסדנא(. -)במידה ותקוים סדנת           

   

 ד. גיבוש הצעה מסכמת של הגדרה ותיחום של תפיסת הביטחון :    
 ( הצגת הגורמים העיקריים אשר השפיעו על בחירת ההצעה המסכמת1              

                                              )כולל פערים, כשלים, התנאים הנדרשים לביצוע(                                                        

 ( קביעת האינטרסים החיוניים, היעדים והמטרות של ביטחון הפנים.2

 ארגונית של מערך העורף, המשרד לבט"פ וזרועותיו,-( המלצה להערכות המבנית3                     

 מאבן דרך ג'(. -)כולל שלבים, קדימויות, לו"ז, והמשמעויות העיקריות                          

 (  ההצעה המסכמת תוצג בכתב ובע"פ בפני צוות ההיגוי. יקוים דיון וסיכום.      4                    

                                            

                       

 גורמים קשורים/אחרים:  י הגומלין בין המשרד לבט"פ וזרועותיו לביןה. יחס                    

 הגומלין הקיימים כיום עם משרדי הממשלה השונים,-יבחנו ויוצגו יחסי( 1                        

 אש, מד"א, המועצה לביטחון לאומי.-צה"ל/פקע"ר, מל"ח, מערך כיבוי                                    

 הגומלין בין המשרד לבט"פ וזרועותיו-( תוכן הצעה המפרטת  ההגדרה ויחסי2            

 לבין הגורמים כנ"ל, על בסיס הסיכום המפרט ההגדרה והתיחום של תפיסת                

 דרך ד' לעיל(.-ביטחון הפנים )כאמור באבן                

 ההיגוי. יקוים דיון וסיכום.-"פ בפני צוות( ההצעה המסכמת תוצג בכתב ובע3            

 מעבר לנושא העיקרי הבא.     

 

 שיטות בקרה, מעקב, הערכה וביקורת : ו.       

 והביקורת  המבוצעים ע"י        -ההערכה  -תבחן המערכת הקיימת כיום של הבקרה ( 1         

 המשרד לבט"פ.  

 וביקורת-הערכה   -מעקב  -(  תוכן הצעה מפורטת, מעשית, להשגת בקרה 2          

 כפי שתסוכם.-ביצוע תפיסת ביטחון הפנים,  --אשר תענה לצורכי :                      

 תכניות שאושרו ע"י השר/ס' השר/ מנכ"ל המשרד.   --                                                 

 

 סיכום כולל של העבודה :       .ז 
 מטה, כמפורט בכל הנושאים                 -כפי שהוכנו במהלך עבודת  -על בסיס העבודות  (1

 עיקריים לעיל, יוכן סיכום כולל בכתב                

 ההיגוי,-(  הסיכום הכולל, יכלול הנושאים העיקריים כנ"ל תוך הכללת כל סיכומי צוות2         

 ו'(. -עד -דרך: א'-כפי שהתקבלו בשלבי עבודה השונים )סיכומי אבן                                        

 מגנטית.     -עותקים, וכן במדיה 4-(  הסיכום הכולל של העבודה יוגש בכתב, ב3                                     

 

 רישה :ח. השלמות שונות  לפי ד                      

 עבודות נוספות, מהיועץ, בהתאם להחלטות -( צוות ההיגוי עשוי  לבקש הצעות 1    

 ידו, מעת לעת. -שיתקבלו על (1

 ( היועץ מצהיר בזאת את מוכנותו לבצע עבודת נוספות אלה, כאשר יידרש 2     (2

 )בהנחה שעבודות נוספות אלה אינן מופיעות ומוגדרות בנושאי העבודה העיקריים         (3

             כפי שפורטו ,ע"י היועץ, לעיל(.                                                                                                         (4

 -ההשלמות כנ"ל, שתעשינה לפי דרישה, אינן מופיעות בסיכום סה"כ שעות  ( הערה:3    (5

 העבודה, כמפורט להלן, וחישוב השעות ביחס להשלמות אלה ייעשה בנפרד, עם התקבל                                                   

 דרישה מפורטת מצוות ההיגוי.                                                   

                                               

 מתודולוגיה     

 של היועץ, בעבודה זו, כולל המומחים הבאים :צוות העבודה .  7       

 אלוף )מיל( הרצל שפיר. .א

 דר' יורם לונינסקי  .ב

 -) והצוות של המרכז לביטחון לאומי(   מיכאל נבון.תא"ל ג.     

 א'(.-)פירוט מעמד מקצועי של צוות המומחים ,ועבודות בתחום שנעשו ע"י המומחים, ראה נספח      
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 . שיטות העבודה של הצוות  :8 
 א. איסוף חומר, בחינתו וניתוחו.          

 ב. פגישות עם גורמי המשרד לבט"פ וזרועותיו, ועם גורמים/גופים אחרים.           

 בהתאם -הצעות והמלצות, -ג. ניתוח נתונים. הכנת חומר, עבודות , ניירות עמדה                   

 דרך. -נילאב               

 ד. קיום דיונים פנימיים בצוות העבודה, עם מוזמנים נוספים, בכל מהלך העבודה.          

 ה. הצגת החומר, בכתב ובע"פ בפני צוות ההיגוי, קיום דיון וסיכומו.    

 ו.  עדכון חומר בהתאם לסיכומים עם צוות ההיגוי.    

 (8  -.ג  6ורט בסעיף  ז.  במידה ותתקבלנה ההצעות לביצוע האופציות )כמפ    

 לעיל( :        

 , בשיתוף חניכי המכללה לביטחון לאומי,סדנת חשיבהתיערך     --

 ב' מצורף(. -)ראה נספח                                      

 רוח בצבור, -על דעות והלכי מחקר מדעיייערך    --                              

 ג' מצורף(. -)ראה נספח                        

   

 

 :. אבני דרך 9   

 

  -אבני הדרך ) נקבעו בהתאמה לנושאי העבודה העיקריים(א.        

                     ה  ע  י  ק  ר  י          -ה  נ  ו  ש  א               אבן דרך        

 האיומים על העורף )כולל-הסיכונים          -א'            

 פירוט הגורמים הפועלים במערך העורף(                                                                      

 -האפשרויות השונות להגדרה ותיחום          -ב'            

  "תפיסת ביטחון הפנים"                                                                          

 ג'           בחינת המשמעויות של תיחום תפיסת הביטחון            

                                                :בחלופות השונות                           

 ב'(                                   -עריכת סדנת חשיבה  )ראה נספח    אופציה::     1ג'               

 ג'( -עריכת מחקר מדעי    )ראה נספח    אופציה::    2ג'                     

 

 ד'          גיבוש הצעה מסכמת של הגדרה ותיחום תפיסת                 

                                                          ביטחון הפנים                              

 הגומלין  בין המשרד לבט"פ  וזרועותיו -יחסי          ה'                  
 קשורים                                       -לבין גורמים אחרים                                  

 שיטות בקרה, מעקב, הערכה וביקורת                                 ו'                    

 

 ז'          סיכום כולל של העבודה                                                          

                ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

*   *   * 
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 במועצה לביטחון לאומי מצב  - משמעות הערכת -י 
 

 עוזי דיין –אל: מל"ל 

 מאת: הרצל שפיר

      

 הערכת מצב –הנדון: המועצה לביטחון לאומי                                     
 

המפגש הראשון בנושא השיג להערכתי את מטרתו. הוצגה מתודולוגיה אפשרית, הובעו גישות ומחשבות, וגם חילוקי דעות 

 וזה טוב וטבעי.

 על כמה מחילוקי הדעות ארשה לעצמי להוסיף דברים.

 

 

 "מדיניות בטחון, כולם מבינים מה זה. אין צורך להגדיר ,להתעמק ולהסתבך"  להערכתי טועים.אומרים :  .א

 הנושא לחלוטין לא ברור, לא מהותית ולא עניינית.

ולאחריה )וכאן דובר על שינוי  67, עבור למלחמת 48-חלו שינויים במדיניות הביטחון בתקופות השונות, החל מ

והכ"פ )כאשר השינוי כביכול במדיניות בפועל לא ייושם כהלכה( ועבור לתקופה מהותי במדיניות(, דרך מלחמת י

והפלשתינאים וגמור לעתיד עם הסכמים אפשריים אתם, כולם או  -לבנון –הנוכחית, לפני הסכמים  עם סוריה 

גדיר חלקם. מדיניות הביטחון השתנתה ותשתנה. הקברניטים אינם בקיאים בכך, וגורם מרכזי חייב להבהיר ולה

 מדיניות זו.

 

 

 טוענים "הערכת המצב, בדרג המדיני, איננה נדרשת להגדרת מטרה. זה רק מפריע .ב

 לקברניטים".  להבנתי, קשה לקבל טענה זו.

פוליטי איננו הומוגני בדעותיו הבסיסיות , יש קושי בהגדרה שתהיה מקובלת על כולם.  -נכון שכאשר דרג מדיני

 , גם באם יהיה גדול ביחס.  משותף-אך תמיד ניתן להציג מכנה

גם אלה הטוענים שאין צורך בהגדרת המטרה, בעת קיום הערכת המצב בפועל, הם מציבים מטרה גם מבלי שיהיו 

 מודעים לכך. אפשר גם להבליע את המטרה )ולא להגדירה ככותרת(, אך להערכתי לא ניתן בלעדיה !

ווני מענה אפשריים, אשר "יספקו" את כולם, אך לא תהיה ולהוסיף לה מגמות וכי תמונת מצב ניתן כמובן להציג 

 הערכת מצב.זו 

 להבנתי ,על מל"ל לעסוק בהערכת מצב, מוגדרת ומבוצעת נכון, באופן מלא.

 

 

 הצורך באינטגרציה ובראייה לאומית כוללת : .ג

 והחברתי    -הכלכלי –יש טוענים כי אין לעסוק, לפחות בשלב זה, בתחום המדיני 

 נטגרציה של תחומים אלה בשלב מאוחר יותר.ולעסוק באי

להערכתי דווקא כיום, עם הקמת ממשלה ושרים חדשים, קיימת האפשרות להגיע לשיתוף פעולה וליצירת 

 אינטגרציה בכל התחומים האמורים. 

אין לי ספק כי שרים חדשים ישמחו לשתף פעולה ולהציג את תשומותיהם בתחומם. ובהעדר אנשי מקצוע 

 ניתן להיעזר בגורמי תכנון חיצוניים, בהכוונת המשרדים.במשרדים, 

רשויות ייעודיות המשתייכות למשרדים ממשלתיים. שיתוף הפעולה בין  20 -מל"ח. יש במל"ח כ –)דוגמא טובה 

 מטה מל"ח ארצי לרשויות אלה היה בעבר מועט.

 לתכנוןלאחרונה, עם הכנסת תרחיש ייחוס ענפי/מקצועי, עם מתן הנחיות והכוונה 

ייעודית, נוצר היזון חוזר ועמ"ט משותפת, בתאום מלא של מטה מל"ח ארצי, גם -משותף, המותאם לכל רשות

האמנם הערכת מצב לאומית   -בהיעזרות של גופי תכנון חיצוניים, כאשר הדבר נדרש(.    השאלה הבסיסית הנה 

 יא חיובית, ולדעתי זה נכון,חברתי. באם התשובה ה-כלכלי-כוללת ,מחייבת הכללת התחומים מדיני

 אזי באם מל"ל לא תעסוק באינטגרציה להכללתם לא יהיה כל גורם אחר אשר ייעשה זאת.
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 2000 -פרויקט  מל"ח )משק לשעת חרום( .  אי
 עבודה בראשות אלוף )מיל( הרצל שפיר

 

 
                                                         "  מכונה עבודה שהוזמנה ע"י מטה מל"ח ארצי. 2000 -" פרויקט  מל"ח 

                   מטרת הפרויקט :                                                                                                               

 חרום" בשנות האלפיים.לבחון ולסכם המבנה , הארגון וההפעלה של מערך "המשק לשעת 

 

הפרויקט בוצע ע"י חב' שפאור )חב' פרטית שלי( , בסיוע של דר' יורם לונינסקי , שפעל בזמנו במסגרת "המרכז לחיזוי 

 טכנולוגי" ליד אוניברסיטה ת"א , )בה גם אני ביצעתי פרויקטים/עבודות שונות( .

 

ה מטעם מטה מל"ח ארצי  , שליוותה את מהלך העבודה במשולב עם וועדת היגוי שמונת 1999העבודה החלה עוד בשנת 

חשיבה(.    בגמר כל -דרך ב' בוצעה סדנת-ג' )בגמר אבן-ב'-דרך א'-נבנתה על שלושה אבני     -כולה. המיוחד בעבודה 

וי , הנושאים שנבחנו, נדונו וסוכמו . הדבר אפשר למטה מל"ח ארצי , בסיוע של וועדת ההיג  -דרך  הוצגו ופורסמו -אבן

 לבצע מיד את סיכום אבן הדרך והמלצותיו .

 

החשיבה שבוצעה , רוכז בספר שיצא  בחודש נובמבר  -הדרך , וכן חומר על סדנת-כלל החומר שנכתב בשלושת אבני

 ".2000 -עמוד( , ונקרא : "פרויקט מל"ח  400)הכיל מעל  2000

 

בעבודה , לבצע את סיכומי כל שלב מיד עם הצגתו. ואף צורה זו של עבודה, אפשר כאמור למערך מל"ח , בהיותו משולב 

 ,המבוססת על עבודת הפרויקט. 2000עבודה לשנת -להכין תכנית

 

 

 דרך :-מה היו הנושאים העיקריים של כל אבן

 

  -(1999* אבן דרך א'  )סוכמה והוצגה בדצמבר 

 ( בחינה וניתוח הגורמים המשפיעים על תרחיש הייחוס של מל"ח ;1   

 ( תרחיש ייחוס של צה"ל ולעורף המדינה ; 2   

 ( תרחיש הייחוס לעורף ולמשק לשעת חרום ;3   

 ( הערכות המשק לשעת חרום.4   

 

 -( 2000* אבן דרך ב'  ) סוכמה והוצגה במאי 

 ( תיאור וניתוח מצב קיים ; 1   

 מצב  ואפשרויות פעולה ; -( הערכת 2   

 הפעלת מל"ח(( החלופות )למבנה , ארגון ו3   

 (.2000החשיבה דנה בנושאי אבן דרך ב' )בוצעה ביוני -בהמשך, סדנת   

 

 -( 2000* אבן דרך ג'  )סוכמה והוצגה בנובמבר 

 הדרכה וביצוע תרגילים; -( הטמעת הסיכומים 1   

 מצב / הפעלה . מערך תקשוב. -( עדכון חדרי2   

 

 

 ורפו הנושאים/הקטעים הבאים:כדי לתת ביטוי מתודי ומעשי מעבודת הפרויקט , צ

 ";2000תוכן עניינים של ספר "פרויקט מל"ח  --

 רקע היסטורי )מצב חוקתי קיים(; --

 החלופות במבנה , ארגון והפעלה ; --

 מסקנות והמלצות עיקריות. --

 

*   *   * 
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 התייחסות מל"ח ארצי לשינוי מבני והפרטה
 
 

 .  מבנה וארגון המערך :1

 

 פועלת כיחידת מטה ארצית ,במסגרת חטיבת ארגון ולוגיסטיקה. מחלקת מל"ח ארצי, .א

 אנשי מטה ומזכירה(. 3) 4תקן כ"א       

 (, משמשים כמרכז הרשות הפיקודית לכוח בשע"ח ,במרחב המחוז.     5רכזי מל"ח במחוזות )           

       

 –ב.   מנהל מח' מל"ח ארצי , תפקידו      

 ה לביצוע נושאי אחריותו  )מפורט להלן(;* לנהל המחלק           

 כוח בשע"ח.-* לשמש כמרכז הרשות העליונה לחשמל           

 

 

 ארצי  לנושאים הבאים :  –.   במסגרת תפקידו, אחראי מנהל מח' מל"ח 2

 

 א.   מתן הנחיות ליחידות החברה בנושא הערכות לשע"ח ומעקב אחר ישומן.     

 ייצוג החברה בפני ועדת מל"ח עליונה, צה"ל, פיקוד העורף, המפקח הכללי על כ"א לשע"ח  .ב

 במשרד התמ"ת ובפני רשויות ייעודיות אחרות.      

 הכנת תכנית עבודה שנתית ותקציב הרשות העליונה לכוח בשע"ח והגשתם לאישור המנכ"ל. .ג

 כתיבת נהלים לשע"ח ומצבי משבר/ דחק בחברה. .ד

 מל"ח של החברה ברמה ארצית ומחוזית ומעקב אחר יישום לקחי התרגילים. הכנת תרגילי .ה

 מעקב אחר ריתוק כ"א חיוני לשע"ח , בתאום עם אגף משאבי אנוש ומחלקת כ"א בחברה. .ו

 יזום תכניות הדרכה לתפקידים מיוחדים בשע"ח בחברה ומעקב אחר ישומן. .ז

 באגפיים  ובמחוזות של החברה ברגיעה ובשע"ח.ארגון מטה ההפעלה הארצי. הנחיית מטות ההפעלה בחטיבות,  .ח

 ניהול מאגר הדיזל גנרטורים לשע"ח במחסני מל"ח של החברה, כולל רכש והצטיידות. .ט

 מתן הנחיות כלליות לצוותים של אגף לוגיסטיקה ונכסים, המטפלים בדיזל גנרטורים. .י

 מתן הנחיות למרכזי מל"ח במחוזות ומעקב אחר יישומן. .יא

 ארצי של החברה,  ומעקב אחר יישום לקחי התרגיל. -יל חורף" , או תרגיל שע"ח הכנה וארגון "תרג .יב

 איסוף וריכוז נתונים חשמליים, על מפעלים חיוניים במדינה. .יג

 

 

 כוח , ראה נספח ו'.-ארצי  והרשות הייעודית לחשמל –.  פירוט נוסף על מח' מל"ח 3

 

 : מבני -שינוי .  התייחסות לאפשרות של 4

 

 –  הנחות בסיס .א

 המבני שיבוצע. –*  מטות החטיבות : חלקן יבוטל, חלקן ישולב בשינוי

 במסגרת החברות הייעודיות.  -חלקם  יבוטל / יפוצל / יאוחד ,   -*  אגפי השירות והסיוע            

  -*  החברות הייעודיות שתוקמנה למתן שירותי תפעול , שירותי הקמה וייבוא דלקים,           

 תכלולנה גופים / חלקים מאגפי השירות והסיוע כנ"ל.               

 תחנות הכוח והמחוזות,  יהיו חברות עצמאיות, כלכליות,  –*  במקטעי הייצור והחלוקה            

 חברות האחראיות על המקטעים השונים(.  –כפופות לחח"י  )באופן ישיר או דרך מטות                

 מונופול טבעי, ממשלתי, בשליטת חח"י.  -מקטע ההולכה   *           

 

 : הבעיות / שאלות  שתתעוררנה .ב

 , ERS -שהוכנו לשע"ח )כמו (  מערך הדיזל גנרטורים, האמצעים הלוגיסטיים  והאחרים,1

 מי יהיה אחראי עליהם ?  -דלקים, מלאים, חלקי חילוף, תחמ"שים ניידים ועוד(       

 האם חלק מהאמצעים אלה יחולק מראש למחוזות וחלק יישאר במסגרת החברה הייעודית       

 למתן  שירותי תפעול ?       
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 והתקשורת, כנדרש לשע"ח/דחק. –המחשוב  –כיצד ניתן יהיה לשמר את מערכות המיידע  (2

ראייה והבחינה כיצד ניתן יהיה לשמר את מערך מטות ונהלי ההפעלה במערך בכללותו , ואת יכולת ה (3

 ארצית , למתן מענים לתרחיש ייחוס ענפי בשע"ח. –המרכזית 

אי בהירות באשר למועדי הארגון מחדש והקמת הגופים השונים, כל עוד קיימת, במקביל, האחריות לניהול ,  (4

 והטיפול השוטף במערכת הפעילה  של חח"י ?

 

 כלהלן : במתארמבני, ייושם -ג.   במידה ושלב השינוי     

 כלכלית , וארגונם הותאם בהתאם, יהיו  –(  הגופים במקטעים השונים, על אף היותם עצמאיים 1           

 כוח בשע"ח.-כרשות הייעודית לחשמל –כפופים לחח"י                 

 (  הגופים יהיו קשורים "באמנת שירות וסיוע הדדי", מתוך התחייבות הדדית.2           

 ערך מל"ח  )המטות, הנהלים, המלאים והאמצעים השונים לשע"ח( יופעל במתכונת (  מ3           

 כרשות הייעודית.  –הקיימת, ליד הנהלת חח"י                 

 (  האמצעים הלוגיסטיים והאחרים, שהוכנו לשע"ח, ימצאו במסגרת החברה הייעודית למתן  4           

 שירותי תפעול, וניתן יהיה להקצות ולהפעיל אמצעים אלה, לפי תכניות המענה של חח"י                  

 לתרחיש הייחוס הענפי בשע"ח.                

 התקשורת  יפעלו במתכונת הקיימת )גם במקרה ואגף מערכות  –המחשוב  –(  מערכות המיידע 5           

 תפעול(. -שוב יהיה חלק ממקטע ההולכה או חלק מהחברה הייעודית למתן שירותימיידע ותק                

 במתאר כנ"ל, ניתן להניח כי מערך מל"ח יוכל לפעול ולמלא את תפקידו, בשגרה ובשע"ח .               

 

 

 והפרטה :.  התייחסות לאפשרות של שינוי מבני 5

      

 –הנחות בסיס  .א

 *  החברות / התאגידים במקטע הייצור, מקטע החלוקה, והחברות הייעודיות למתן שירותי 

 ובבעלות פרטית.יהיו עצמאיים ארגונית וכלכלית    -ייבוא דלק,  –הקמה  –תפעול     

 *  מקטע ההולכה יהיה מונופול טבעי, ממשלתי, חח"י.

        

 ררנה , הן:הבעיות העיקריות שתתעו –בהנחות כנ"ל, הכשלים  .ב

 (  לא ברור כיצד ניתן יהיה לתכנן מענים לתרחיש ייחוס ענפי, בראייה אינטגרטיבית, ארצית, 1

 עם חברות/תאגידים פרטיים.  לא ברור כיצד ניתן יהיה לחייב חברות פרטיות לתכנן, לעתד      

 ולרכוש אמצעים במיוחד לשע"ח.     

 פעול, תתכנן ותכין אמצעים, בראייה ת-לא ברור האם החברה הייעודית למתן שירותי (2

ארצית , בהתאם לצורכי שע"ח.  האם תהיה מסוגלת לספק שירותים וסיוע, לגופים השונים  –מרכזית 

 בזמינות , באמינות הנדרשת, ובהתאם לצורכי המענה לתרחיש הייחוס הענפי .  -בשטח, בשע"ח, 

 תהיה חסרה ובלתי אמינה.  -תמונת מצב ארצית, על אירועים , פעילות, תקלות וכדו', (3

 –בחברות/תאגידי  מקטע החלוקה  (4

 * לא ניתן יהיה לבצע סיוע הדדי.

 בספק אם יעמדו  -* סיוע ושירותים מגורמי חוץ )גם כאלה הקשורים בהסכמי שירות(, 

 בדרישות האספקה , בזמינות ובאמינות הנדרשת בשע"ח.   

 כרשות ייעודית פיקודית לחשמל ?* לא ברור כיצד חברת חלוקה פרטית תוכל לשמש 

 וכיצד תייצג ראייה ארצית,  הן מבחינת מתן מיידע,  נתוני מערכת, דוברות; והן מבחינת    

 נושאי תפעול ארציים ומענים לאירועים לייחוס, והטיפול במפעלים החיוניים במרחבה.   

 ך יהיה לכלול כוח" , האם צרי –לא ברור מה יהיה הרכבה של  "הרשות העליונה לחשמל  (5

 את כל המנכ"לים / הנציגים   של כל  החברות / התאגידים  במערך ?   באיזה  תפקיד ?       

 ניתן יהיה להטיל עליהם ?    -איזו אחריות         

 כיצד תעשנה ההכנות, התכנונים והערכות לקראת שע"ח ?  איזה מנגנון יפקח על כך ? (6

 הן בהכנות בשגרה והן במתן מענים  –יוניים במדינה כיצד יטפלו במערך המפעלים הח      

 בשע"ח ?  מי יקבע עדיפות וקדימויות בהכנה ובביצוע מענים .  כיצד ניתן יהיה לאכוף        

 הביצוע של תכנונים כאלה ?       
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בחברה הייעודית למתן  –במשרד התשתיות,  או  –במקטע ההולכה, או   -היכן תמוקם מח' מל"ח ארצי , (7

 ירותי תפעול )במידה וזו תתבסס על מטה חטיבת ארגון ולוגיסטיקה( ?ש

 

 

 מבני והפרטה :-מענים אפשריים למצב של שינוי.   6

 

 כוח , במסגרת המשק לשע"ח )מל"ח(-הייעודית לחשמל-להבטיח פעילותה של הרשות  -המטרה א.        

 מבני והפרטה.-גם בנתוני שינוי                         

  

 -התנאים ההכרחיים להשגת המטרה ב.        

 מטות ונהלי הפעלה לשע"ח, חייבים להתקיים בכל החברות/התאגידים במערך החשמל. (1

תקשורת, ברמה של נתונים בסיסיים, לצרכים הנדרשים בשע"ח, עם  –מחשוב  –קיום מערך מיידע  (2

 קישורים הכרחיים למערכות ארציות )כולל מערכת "מנורה"(.

 גוף מרכזי אשר יישא באחריות התכנון והביצוע של הכנת תוספת האמצעים הנדרשיםקיום  (3

 לסיוע הגופים השונים במערך, בהתאם לתרחיש הייחוס הענפי והאירועים בשטח.

 כוח  ומח' מל"ח ארצי , בשע"ח.-קביעת מיקומה של הרשות הייעודית לחשמל (4

 

  -ל, אפשרית, במידה השגת המטרה, במסגרת התנאים ההכרחיים כנ"ג.        

 "איגוד חברות החשמל  -(  כל החברות / התאגידים במערך החשמל, יהיו  חברים ב1            

 בישראל".                 
 " ועל חברות "אמנת שירות וסיוע הדדי בשע"ח(  החברים באיגוד כנ"ל, יהיו חתומים על  2            

 כוח בשע"ח" )הדבר יוכל לקבל ביטוי גם -רשות הייעודית לחשמל"ה –במערך מל"ח                  

 העורף", במידה ויחוקק(.-"בחוק                 

                                        במסגרת החברות באיגוד הנ"ל, יהיו כל החברים חייבים , ע"פ  הנחיות הרשות (  3            

 הייעודית :                 
 * להכין ולהפעיל מטות ונהלי הפעלה של מל"ח בשע"ח.                  

 * לקיים מערכות מיידע ותקשוב, לפי מתכונת מוסכמת, שתשרת צרכי ניהול המערכות                   

 בשע"ח,  במטות ההפעלה השונים.                     

 "ח, שתתבטא בהחזקת מלאים ואמצעים )כולל דיזל * לקיים רמת כוננות והערכות לשע                  

 כוח. –גנרטורים(, לפי קביעה ותאום עם הרשות העליונה לחשמל                      

 על / דובר חח"י.-* תאום הדוברות עם דובר                  

 בה  ידריכו  -י ,* לעבור הכשרה מקצועית וקבלת הסמכה למקצוע, במנהל ההדרכה הארצ                  

 עובדים מהחברות השונות במערך החשמל, תמורת הסדרי תשלום מוסכמים.                       

 והרשות העליונה לחשמל   –במהלך ההדרכה, יועברו, כשעורי חובה: הכרת מערך מל"ח                      

  כוח. –                     
 (  בנוסף למלאים ואמצעים אשר יהיו בידי החברות הפרטיות, במקטעים השונים, תקוים 4          

 , דיזל גנרטורים(, בדומה למצב כיום, ERSעתודה מרכזית של מלאים ואמצעים )כולל       

 חח"י, אשר  –אך בהיקף שונה, ואשר יימצאו במסגרת ארגונית מיוחדת, במקטע ההולכה       

 קדת להקצאת אמצעים אלה ,בשע"ח, לפי קדימויות בראייה ארצית. תהיה מופ      

 יימצא בעל  -במטות ההפעלה של החברות / התאגידים הפרטיים במקטעי החלוקה והייצור,  (5

 תפקיד אשר תוטל עליו האחריות לטפל בנושאי מל"ח.                   

 יקח חלק  בתרגילי מל"ח, כלל המערך, כולל כל החברות / התאגידים, במקטעים השונים, י (6

 כוח.-כפי שייקבעו ע"י הרשות העליונה לחשמל      

 םכל החברות יתחייבו על קיום תקציב מיוחד לצורכי שע"ח. היקף התקציב וסעיפיו, יתוא (7

 כוח. –ויפוקח ע"י הרשות הייעודית לחשמל       

 

*   *   * 
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 הכנת מענה ענפי)לבנון( :  רחיש ייחוס  "מגן הארץ"ת -מל"ח      
  2004יוני   

 מל"ח                                                                           

 )לבנון( תרחיש ייחוס  "מגן הארץ"

 הכנת מענה ענפי

                                                 ---------------------------- 

 רקע

 
 הנחה את מטה מל"ח ארצי להתכונן לקראת אפשרות של הסלמה קיצונית בצפון המדינה. .   משהב"ט1

   –כוח במדינה, להתכונן ולהכין מענה לתרחיש -מטה מל"ח ארצי הטיל על הרשות הייעודית לחשמל      

 ייחוס  המכונה : "מגן הארץ".      

 

 : תזכורת(.   "תרחיש ייחוס ענפי"  )2

 *  התרחיש קובע את מכלול האירועים, ההתפתחויות והתוצאות בשטח , הנובע מהערכת הסיכונים       

 מתייחס לצפון המדינה בלבד(, ואשר    -והאיומים על עורף המדינה )במקרה של "מגן הארץ"           

 האזרחי ולמשק  הייעודית לספק השירותים / המוצרים  למשק-עלולים לפגוע ביכולת הרשות          

 החיוני בשע"ח.          

 אשר יאפשרו תכנון והכנת מענים  קביעות ונתונים*  תרחיש הייחוס הענפי מהווה בסיס מוסכם של       

 לתוצאות התקיפות בשטח, תוך פירוט האמצעים ושיטות הפעולה שיש לנקוט, כתכנון מוקדם               

 מראש .          

 

 

 "מגן הארץ" – תרחיש הייחוס

 
 : .   הגדרת האיום והסיכונים3

 קרקע -לחימה רבים, כולל רקטות קרקע-א.  לארגון החיזבאללה, בלבנון, מערך מאורגן עם אמצעי      

 )קטיושות(, משגרי רקטות ארוכות טווח )יכולת הגעה לחדרה וחיפה(.  כמות האמצעים הנה רבה.           

 ב.  פעילות החיזבאללה עשויה לקבל סיוע ושת"פ  עם ארגוני החבלה השונים בשטחים וכן לפעילות        

 הירוק".-תומכת , אפשרית , בתחומי ה"קו           

 לא חוזים התערבות חיצונית, מעשית , בלחימה  )סוריה או ירדן/מצרים(, או התלקחות  .ג

 והתפתחות למלחמה כוללת.            

 "ל  מתכונן להגיב במהירות לפעילות זו אך מפאת תנאי השטח , אפשרויות המסתור, ריבוי צה .ד

 יממות.  2-4יש להניח כי פעילות החיזבאללה תדוכא  בשלב מאוחר יותר, לאחר    -האמל"ח ,      

 יתכן מצב בה תפונה אוכלוסייה ממקומות/יישובים מסוימים. .ה

 

 : הגדרת מרחבי הפעולה.  4

 מחוז הצפון ומחוז חיפה.  -צפון המדינה.  מבחינת חח"י  –המרחב  .א

 יישובים. 390 -(  במרחב מצויים כ1 .ב

 החיוניים השונים, הממוקמים בתחומי מחוז  -(  היישובים, המתקנים, התשתיות, המפעלים2

   -ק,הזיקו-הצפון והאזורים )של חח"י(:  נהריה, כרמיאל, צפת; תח"כ חיפה, נמלי חיפה, בתי     

 א'. –מצויים ברמת סיכון להיפגעות   -בתחום מחוז חיפה,     

 החיוניים השונים, הממוקמים בתחום מחוז חיפה-(  היישובים, המתקנים, התשתיות, המפעלים3            

 המצויים במחוז הצפון, והנמצאים מדרום לקו    -)של חח"י(  ובאזורים : חדרה, עפולה,                

 ב'.   –( לעיל, מצויים ברמת סיכון להיפגעות 2היישובים, כמפורט בסעיף                 

 

 הגדרת זמן הפעולה :.   5

 ימים )היום הראשון של תחילת הלחימה יכונה : יום "ע", והיום  7 -א.  משך זמן הלחימה, מוערך ב      

 .(.7האחרון "ע"+           
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 ב.  עקר הפעילות העוינת תתבטא בשתי היממות הראשונות, ברציפות.  לאחר מכן הפעילות תדוכא        

 ותדעך  )בעיקר בגלל פעילות כוחותינו(.           

 

 

 תוצאות הפגיעות בשטח :.  6

 

 -האירועים לייחוס   –" בליל יום "עא.        

 כשבועיים(. –)הערכת תיקון   5נפגעה ט"ג חגית  (1

 מעגלי(.-נפגעה תחמ"ש קישון  )נפל העמוד הקווי הדו (2

 נשרפה תחמ"ש מגדל העמק )תחמ"ש סגורה(. (3

 , לא צמודים, בין זבולון לחגית.400עמודי קווי  2נפלו  (4

 עמודים, בין קיסריה לחגית. 3, בין 400נפלו תיילים בקו  (5

 הגליל(.-קווי מ"נ ומ"ג  באזור צפת )בדגש על אצבע 15נפגעו  (6

 קווי מ"ג ומ"נ באזור נהריה. 8נפגעו  (7

 מרכז העיר. –קווי מ"ג ומ"נ  בחיפה  6נפגעו  (8

        

     -האירועים לייחוס   - 1בליל יום "ע"+ב.         

 שבוע(. –)הערכת תיקון    3(  נפגעה ט"ג חגית 1               

 נפגעה תחמ"ש עירון  )נפגע שנאי מרכזי(. (2

 שעות(. 18  -כנרות )הערכת תיקון  (  נפגעה תחמ"ש3

 , בין קיסריה לחגית.400עמודי קו  2(  נפלו 4                

 קווי מ"ג ומ"נ, באזור צפת  )בדגש על הגזרה המרכזית(. 8(  נפגעו 5                

 קווי מ"ג ומ"נ, באזור כרמיאל. 5(  נפגעו 6                

 הזיקוק.-קווי מ"ג ומ"נ , באזור נמל חיפה, נמל הנפט, הקריות והקווים לבתי 6(  נפגעו 7                

         

 –האירועים לייחוס  – 4ועד  "ע"+  2בלילות יום "ע"+ .ג

 עמודים, בין חגית לזבולון. 2בין  400נפלו תיילים בקו  (1

 (. 30%נפגעו היציאות, מתחמ"ש עפולה  ) (2

 ל גזרת אצבע הגליל(.קווי מ"ג ומ"נ באזור צפת )בדגש ע 4נפגעו  (3

 קווי מ"ג ומ"נ באזור נהריה. 4נפגעו  (4

       

  –האירועים לייחוס   -  7ועד "ע"+  4בלילות יום "ע"+ .ד

 מעגלי( .-נפגעה תחמ"ש כרמיאל  )נפגע עמוד קו דו (1

 קווי מ"ג ומ"נ  באזור כרמיאל. 3נפגעו  (2

 קווי מ"ג ומ"נ  באזור נהריה. 4נפגעו  (3

 

 

 ה מ ע נ ה
 

 שלבי הכנת המענה  : .  8

  -בנפרד, תקופת זמןהמענה יינתן עבור כל     -כללי  .א

 המענה לליל  "ע"; (1

 ;1המענה לליל "ע"+ (2

 ;4ועד לליל "ע"+ 2המענה  לליל "ע"+ (3

 .7ועד לליל "ע"+ 4המענה  לליל "ע"+ (4

   -במשמעויות  –בתוצאות  –ה, חייבת להתחשב בנתונים יכאשר המעבר מתקופת זמן אחת לשני           

 ובאמצעים הקיימים בפועל בתחילת תקופת הזמן לה ניתן עתה המענה.           

 -"  )עבור כל תקופת זמן כנ"ל( ,"תמונת מצבהכנת  .ב

 מיקומם הגיאוגרפי ולו"ז. –*  האירועים לייחוס בחתך מחוזות/אזורים/גופים אחרים 

 קנים חיוניים שנפגעו.*  גופים / מת
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 עבודה, -*  סה"כ האמצעים המצויים בידי גופי חח"י, במרחבי הפעולה  )כ"א מיומן, צוותי

 אמצעים עיקריים(    

 -)עבור כל תקופת זמן בנפרד( ,  הערכת מצב"הכנת  " .ג

 אופן המענה הטכני/המעשי האפשרי לכל אירוע לייחוס. (1

 ייחוס.האמצעים הנדרשים למתן המענה לכל אירוע ל (2

 איזה אמצעים יידרשו כתגבור מגורמים אחרים )מחוץ לאזור/מחוז(. (3

 משכי הזמן הנדרשים לביצוע והתנאים לקיומם. (4

 סדרי תאום ושת"פ נדרשים עם גורמי חוץ )כולל ביטחון; תנועה וכדו'(. (5

 ר"(.קדימויות לביצוע. היש חלופות שונות למתן המענים )כולל נושא "ניהול מחסו –קביעת עדיפויות  (6

 קבלת החלטות. (7

 -התכנון לביצוע , –ההחלטות ביטוי  .ד

הגורם   -תפרט המענהעל בסיס הערכת המצב וההחלטות שהתקבלו יש להכין תכנית/הוראת ביצוע, אשר 

 מגירה(. –האחראי , האמצעים, השיטה, לו"ז לביצוע, מעקב והיזון חוזר  )תכנית 

 

 : סיכום כולל של המענה.  9

 עם גמר הכנת תמונת מצב ,הערכת המצב וההחלטות והתכנון לביצוע, עבור כל תקופת זמן ,בנפרד,       

 -כאמור לעיל,  ייבחן וייבדק המענה הכולל שניתן, במגמה להציג הנושאים הבאים ,     

 האירועים שניתן להם מענה מידי )בחלקו אוטומטי(; .א

 לו"ז למתן המענה המלא. האירועים שניתן להם מענה חלקי, תוך ביטוי .ב

האמצעים השונים בהם השתמשו, תוך חלוקה לאמצעים שהיו בידי הגורם המבצע לבין האמצעים שהתקבלו  .ג

 ממקורות חוץ, ומתי הגיעו אמצעים אלה.

 האמצעים שחסרו והמשמעות המעשית שהייתה לכך במתן המענים. .ד

מסקנות  טגיים וכדו'.  מה ניתן ללמוד מכך,נתונים עיקריים בטיפול שניתן למפעלים חיוניים/רגישים/אסטר .ה

 והמלצות לעתיד.

 המלצות באשר למתן המענה בכללותו, ובראייה לעתיד. –מסקנות  .ו

 

 

 

 א ר ג ו ן
 

 המשתתפים בהכנת המענה :.  10

 חטיבת ייצור והולכה. .א

 מחוז הצפון. .ב

 מחוז חיפה. .ג

 ביטחון ארצי. .ד

 לפי הצורך. -ה.   גורמי מל"ח ארצי/פיקודי,

 המשתתפים מכל גורם כנ"ל ייקבע על ידם, לפי צרכי העבודה.מספר 

 מחלקת מל"ח ארצי )חח"י( תרכז עבודת המטה והכנת המענה.

 

 לוח זמנים לביצוע עבודת ההכנה :.  11

 יתואם עוד בנפרד עם כל המשתתפים. -לוח זמנים למפגשי הצוות אשר יכין המענה, .א

 מענה לידיעת מח' מל"ח ארצי.יש להעביר את שמות הנציגים המשתתפים במתן ה .ב

 

 

 

 

 

 

 ה.ש.
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 השריפה / כיבוי האש  ותפעול מערך העורף   טז.

 

 
 אש/השריפה-סימוכין: כיבוי                                          

 2010דצמבר  14
 אל: אמיר אורן

 
 

 השריפה / כיבוי האש  ותפעול מערך העורף                             
 

 -רק תזכורת על העבר  וקצת על ההווה אמיר ,
 

 (. 92* בזמנו הכנתי התכנית והביצוע של "ארגון ותפעול מערך העורף במדינת ישראל" )דצמ' 
 בין היתר המלצתי שמשהב"ט יקים את המערך אך לאחר מכן יש לקבוע משרד ממשלתי     
 אחר שיהיה אחראי לנושא.   
 

 האש מצאתי ההמלצות הבאות : -ערך כיבויובאשר למ 1992 -* עברתי על התכנית מ
 יש להקים מערך כיבוי ארצי )בחלוקה למחוזות(.  --  
 מערך הכיבוי ישולב במסגרת הכוחות המיועדים למתן מענה , בעת חירום , בשלב --  

 מקומות פריסה מוגדרים. 45 -"התגובה המידית" , בכ     
 - ארגון מערך הכיבוי לצורך הפעלתו יש צורך --  

 תחנות ; 36 -**  פריסה חירום בעוד כ      
 כבאים ; 1500 -**  תוספת של כ      
 משאבות עזר; 70 -רכבי גבהים , כ 22כבאיות ,  150 -**  תוספת של כ      
 שנתית.-** רכש כבאיות להחלפת כבאיות ישנות , בתכנית רב      

 ת המחוזות.ארגון יחידת מילואים מיוחדת למערך הכיבוי , ברמ -- 
 אמון ותרגול במסגרת מערך העורף. -- 
 ניתן לנחש(. –!; מה בוצע  1992)הנ"ל נכתב בהתאמה לבחינת מצב הכבאות נכון לשנת  
 

 עסקתי עדיין בתחום העורף ,כאשר שמשתי כיועץ לשרי ביטחון   90-ו 80 -* במהלך שנות ה
 הפנים.הכנתי מספר תכניות להעברת האחריות ממשהב"ט למשרד ביטחון הפנים )רוב שרי    
 ביטחון הפנים קבלו רגלים קרות ,ולמרות תפיסתם שאכן זה נכון ונדרש , לא פעלו למימוש    
 האפשרות. למרות שברק כרוה"מ הסכים לכך בזמנו(.  
 

 העל לטיפול במערך  -ילה אחריות, הט 2007אפריל  15 -מ 1577* החלטת הממשלה מס. 
   –שנים(. דעתי ידועה  5העורף כולו ,בכלל מצבי החירום , על שרהב"ט )בשלב זה , למשך   
 זה משגה.   למרות זאת , כאשר סגן שרהב"ט החל לטפל בהקמת רח"ל , הוא פנה אלי ודנו    
 דיה יהיו :ארוכות בנושא, והוחלט )לפי המלצתי( על הקמת וועדת היגוי שתפקי  
 מצב עדכנית על מערך העורף כיום )בדגש על בחינת ההפעלה של  -בחינה והצגת תמונת  --  

 (.06 –הגורמים השונים במלחמת לבנון       
 הכנת תכנית לאומית לתיקון המצב הקיים כיום בכלל  מערך העורף.  --  
 אפיון ארגוני ומבצעי להקמת "רשות חירום לאומית" , )על בסיס התכנית הלאומית(. --  
 הכוונה , מעקב ובקרה על יישום התכנית הלאומית לתקון המצב הקיים בעורף והקמת   --  

 רח"ל.       
 * הכוונה העיקרית היתה , לפני כל דבר אחר )כולל לפני אימון מסגרות וכדו'( , שיש לבחון  

 הגדרת   --את כל גופי החירום הפועלים במערך העורף,  כדי שניתן יהיה לדעת ולסכם , ביחס לכל גוף :  
 תפקידים ברורה ;  
 להגיע לכושרים אלה. כיצד פעלו בעבר , מהם הלקחים ; מהם הכושרים הנדרשים וכיצד  --  
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   כדי שהגוף הנבחן אכן יוכל לבצע   –משמעויות הארגוניות , ההצטיידות הנדרשת , האימון הנדרש ה --
 את תפקידיו.    

 התקציבים הנדרשים ולו"ז לביצוע. -- 
 

 * לצערי , למרות שכבר היה סיכום חיובי עם סגן שהב"ט על ביצוע הנ"ל , הוא הושפע  
 מאחרים , כי הדבר איננו נדרש ואפשר לגשת מיד לביצוע תרגילים משולבים של    
 הגופים השונים )מבלי שנבדק לעומק מצב כל גוף ומה נדרש כדי להכינו לפעילות(.  
 הם טעו ובשריפה הגדולה הסתבר :  
 רח"ל לא שלטה ולא היתה אחראית לאירוע )למרות החלטת הממשלה בנושא(; --  
  לא מספיק ל"תאם פעילות" צריך קודם להכין את הגוף למילוי תפקידיו )כולל ארגון , --  

 השלמת אמצעים , תקציב לכדו'(.      
 
 

 סתם התייחסות ,
 

 הרצל שפיר
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 יישוםקביעה ו -השירות לכול. זי
 

 

 קביעה ויישום –"השירות לכול" 

 

 

 מבוא

 

-ישיבות שישוחררו משירות סדיר בצה"ל , כדי להמשיך בלימוד-בני 500גוריון  , בה נקבעה מכסה של  -* מאז תקופת בן

-אלף בני 30 -גדל מספר השוהים בהסדר ל 1999תורה , בהגדרה של "תורתם אומנותם" , הנושא איבד שליטה. ובשנת 

 ישיבות. 

 

 וף ]מיל[ הרצל שפיר( בנושא : "הניצול המיטבי של, במסגרת עבודה שהוטלה עלי )אל 1991* בשנת 

 "שירות הלאומי/אזרחי" , כולל הצעה לחוק "השירות לכול". -האדם בצה"ל" , הוכן גם פרק הדן ב-כוח

יצחק רבין אישר העבודה בכללותה אך באשר לנושא "השירות הלאומי" ביקש לא לטפל בה עתה , כי מבחינה פוליטית אין 

 באפשרותו ליישמה.

 

טל לטפל -הוקמה וועדת 1999אוג'  -הישיבות.  וב-בג"צ קבע כי אין בסמכות שרהב"ט לקבוע פטור גורף לבני 1999 -* ב

הישיבות את המשך לימודיהם. קבע כי -. חוק טל קבע כי אין כוונה למנוע מבני2002בנושא. חוק טל אושר בכנסת ביולי 

 שנה 22עד  18הישיבות יקבלו פטור אוטומטי משירות מגיל -בני

 חרדי או לעבודה , הבחירה בידיהם.-הכרעה" או לשירות אזרחי/צבאי-ואז יצאו ל"שנת

 

פסק בג"צ כי החוק פוגע באופן לא  2006הודתה הממשלה בעתירה לבג"צ כי חוק טל למעשה נכשל ובמאי  2005* ביולי 

 מידתי בכבוד האדם של המשרתים בצה"ל ובזכותם לשוויון.

 לחמש שנים. 2007פבר'  -הכנסת האריכה את חוק טל בפעם שנייה ב

 

 ישיבות. -אלף בני 63 -הגיע מספר השוהים בהסדר לקרוב ל 2010* בשנת 

 מעבר בצעו( כי חוק טל איננו חוקתי ואין ל2006מאי -פסק בג"צ )בהמשך לפסיקה מ 2012בפבר' 

 . 2012אוג'  1 -ל

 

 א. העובדות העיקריות :
 הישיבות , מאז תקופת ב.ג. ועד היום לא טופל כראוי. ניתן לומר בוודאות שהסיבה -ות בני* שיר    

 הרכבי קואליציות ממשלתיות עם הדתיים, שמנעו שינוי במצב.  -העיקרית לכך היא פוליטית        

 אלף ? 70 -הישיבות שקבלו פטור משירות עד כ-* במהלך עשרות שנים גדל מספר בני    

 יש לחוקק חוק אחר. 2012אוג'  1לא הושגו.  עד   -טל נכשל. המטרות שהוצבו  * חוק    

 פוליטית  והן מהבחינה הפנימית חברתית  של צדק ושוויון   -, הן מבחינה לאומית המצב הנוכחי*     

 עקרוני. –חברתי ,  מחייב שינוי יסודי        

 

 ב. המסקנות העיקריות :

 "השירות לכול" , אשר יכלול את כול אזרחי ישראל )ולא חוק המטפל   * מתחייב חוק המסדיר את    

 במגזר מסוים( .       

 משמעית , את החובה של כל אזרח , לשרת בצה"ל או-* החוק חייב בניסוחו לקבוע , בצורה חד    

 דינה בשירות לאומי/אזרחי.   יחד עם זאת החוק צריך לאפשר גמישות ביישומו בהתאם לצרכי המ       

 פוליטית. –והמציאות החברתית        

 * מציאות הנוצרת במהלך עשרות שנים לא ניתן לפתור בצעד אחד או בשנה אחת. היישום מחייב      

 פעולה עם המגזרים השונים , ויכולת להציב אפשרויות יישום שונות.-רוח , שיתוף-אורך       
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 רבין , מהווה בסיס עקרוני להכנת החוק(. צחק י –לשרהב"ט  1991יסוד "שירות לכול" , כפי שהוצע בשנת  –)חוק 

 

 

 

 חוק יסוד : "השירות לכול"

 
 ", מגדיר הצורך בשרות של כל אזרחי ישראל לשרת בהתאם לצרכי המדינה."השרות לכול –חוק יסוד  א.

 באחד משני המסלולים: ב.    "השרות לכל", מחייב כל אזרח לשרת

 -שירות ביטחוני; או,  * 

 שירות לאומי/אזרחי. * 
 ; העדיפות תינתן לשירות הביטחוני.בתקנותתיקבע  -ג.    הקביעה מי ישרת באיזה מסלול, 

 החוק יאפשר פטור משרות וכן שינויים אפשריים במתן הפטור לפי צרכי המדינה.      

 השירות הנהוג כיום בצה"ל.ד.   "השירות הביטחוני" יהווה 

 במטלות הבאות: –בתפקידים  –השירות "הלאומי/האזרחי" יוכל לכלול/לסייע לגורמים  ה.

 )הפירוט בהמשך(.      

 

 של האמור לעיל:המשמעויות חשוב להסביר את ] 

 משמעית כי החוק מחייב כל אזרח לשרת את המדינה לפי צרכיה.-* אמירה חד  

 ת שירות ביטחוני )לה יינתן עדיפות בשירות( או שירות לאומי/אזרחי.* השירות יכול להיו  

 * מתקיימת גמישות ליישום החוק בהתאם לצרכי המדינה  ואפשרויות ביצועה בשטח.  

 -לקבוע ולשנות , לפי הצרכים ואפשרויות הביצוע  -* הגמישות מתבטאת ביכולת מערכת הביטחון  

 היכן יבוצע השירות .  --     

 היקף הפטור ו/או היקף הגיוס.  --     

 משך הגיוס במסלולים השונים.    --     

 קצב והיקף גיוס החרדים ובני המיעוטים.  --     

 יכולת ביצוע באפשרויות שונות , הן בתחום הביטחוני )הרחבת גיוס החרדים , במסגרות הקיימות    --     

 ות( ובעיקר בתחום השרות הלאומי/אזרחי,כבר עבורן , ובהקמת מסגרות חדש          

 היסוד לשרת(.[-מבלי לפגוע ולערער את חוק –תוך התאמה למציאות בשטח. )והעיקר           

 

 

 ))המשך סעיף ה' לעיל , תפקידים ומטלות בשרות הלאומי/אזרחי :

 

 צרכי פקע"ר/הג"א )סדיר ומילואים( ומל"ח )המשק לשעת חירום(; *      

 שראל )כולל מג"ב ומשא"ז(;משטרת י * 

 האש(;-החירום השונים )בדגש : מד"א ומערך כיבוי-שירותי * 

 -ה האזרחית ומוסדותיה, יסיוע לאוכלוסי * 

 חולים; שירותים גריאטריים(;-בתחום הבריאות )בתי -  

 בתחום הסעד )סיוע לקשיש; ארגוני סעד שונים(; -  

 בתחום הרשויות המקומיות ועיירות הפיתוח )מתנס"ים; טיפול בנוער/ קשישים;                 -    

 תפקידי הג"א/משא"ז/מל"ח(;                

 זה"ב(; -הורים ; משמרות –סיוע לתלמידים  בתחום החינוך )סיוע למורים וגננות; -

 מג"ב /  –מ.י. -בתחום הביטחון והאבטחה )סיוע ביישובי ספר; אבטחת בתי ספר/גנים; סיוע ל   -

 משמר אזרחי / תנועה(.    

 בתחום העלייה )סיוע בקליטה וטיפול בעולים וילדיהם(; -

 בתחום הסביבה )סיוע לארגוני "הגנת הטבע" / "הגנים הלאומיים" / "איכות הסביבה" וכד'(;   -

 ם השיקום )סיוע לנכים; עיוורים; גמילה מסמים ועוד(.בתחו -
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 חשוב להסביר את המשמעויות של האמור לעיל:] 

 יכול להציע מרחב עשיר של תפקידים ומטלות בשרות הציבור.השרות הלאומי/אזרחי *      

 .ניתן לערוך סיווג נוסף , בהבחנה בין "שירות לאומי"    ל"שירות אזרחי"        

  ניתן להכיל את השירות בפקע"ר , מל"ח , משטרת ישראל ושירותי שירות לאומי*  בסיווג של     

 יכלול את תחומי הסיוע לאוכלוסייה האזרחית ומוסדותיה השירות האזרחיהחירום השונים , בעוד         

 השונים בשירות לאזרח )כפי שפורט לעיל(.[        

 

 -באופיו יוצר מספר בעיות ביצוע ,   כנ"ל()בסיווג השירות האזרחי *     

 לרוב , קושי במעקב ובפיקוח על בעל התפקיד עליו הוטל השירות.  --       

 מי יהיה אחראי על ההפעלה בפועל בשטח ?    --       

 האדם . אך אין לה האפשרות להציב-** מערכת הביטחון יכולה , לאחר המיון , להקצות את כוח           

   –כוח האדם לתפקיד בשטח. אין לה האפשרות לעקוב ולפקח.  זאת יכולה לעשות רק הרשות                 

 משרדי הממשלה השונים והגופים האחרים(. –האדם )כמו -הגוף אליו הוצב כוח                

 ** הדבר יחייב מערך מיוחד של דיווח ובקרה , תאום ושת"פ בין הגורם המקצה לגורם המקבל             

 האדם. -את כוח               

 האדם לשירות אזרחי יבקשו לנצלם , לעתים , גם על  -יש להניח כי הגופים המקבלים את כוח  --       

 עובדים ואחרים.-קיד נתון. הדבר יביא לעימות עם וועדיגיוס בתקן קיים  לתפ -חשבון אי           

 קשה להניח כי משך השירות האזרחי יוכל להיות זהה למשך השירות הביטחוני.  צריך יהיה --       

 אזרחיים , תגמולים כספיים –למצוא תמריצים שונים כדי להאריך השירות )קורסים מקצועיים           

 וכדו'(.           

    -למרות האמור לעיל , אין ספק שיש אלפי תפקידים בשירות האזרחי , שמגויסי שירות זה        

 יוכלו לתרום רבות לקהילה ואף  למגויסים עצמם.       

 השירות האזרחי יתאים לערבים , לנשים , לחרדים )רק באותם תפקידים ומקומות בהם קיימים          

 לא גויס לשירות ביטחוני  או שירות לאומי.   התנאים הנדרשים(, ולמי ש       

                

 )בסיווג כנ"ל( , יוצר מספר אפשרויות חיוביות , במיוחד ע"י השירות בפקע"ר. השירות הלאומי*  

 אדם חרדי וכאלה  -שנים , חלקים נכבדים של מערך פקע"ר בעיקר על כוח 7-10ניתן לבסס תוך   --    

 הלאומי.  -רות במסגרת השירותשיופנו לשי        

 הדבר יחייב גיוס שנתי ; הכשרה ,אמון ותרגול ; ניתן לביצוע בלו"ז סביר , תוך גמישות בביצוע.        

 המפקדות והשלד הפיקודי יכול להמשיך להתבסס על מערך הקבע והסדיר.        

 ורות משרות הסדיר. ולבסס על כחמש  ניתן יהיה להקים גם יחידות מילואים עם החרדים . להזין תגב --    

 שנות שירות במילואים )הצבה ביח' המילואים ; שמירת כושר מקצועי ומוכנות(.       

 ניתן יהיה לבצע הכשרות מקצועיות , כולל לתפקידי פיקוד בד"א . ניתן יהיה לתגמל בקיום קורסים   --    

 מקצועיים אזרחיים.        

 ארגן ולקיים התנאים הנדרשים לחרדים , במסגרות קבועות ובמחנות מוגדרים.יחסית קל יהיה ל --    

 חרדים בודדים , בני מיעוטים )כאלה שיסכימו( , ניתן יהיה לשלב בשירות של מ.י. , מל"ח ושירותי   --    

 החירום השונים.        

 , שישרתו   המיעוטים-בנימבוססות על יש לבחון האפשרות להקמת יחידות מיוחדות של פקע"ר ,  --    

 ויוצבו במגזר הערבי )ב"משולש" , בגליל ובדרום(.             

 

 

 היישום   -"השירות לכול"  

 

 .  היישום יותנה ביכולת התכנון והביצוע של הנושאים הבאים :1

 (.2010אוגוסט  1 -א.  ניסוח החוק "השירות לכול" . הסכמה וחקיקה בזמן נתון )לפני ה      

 ב.  תכנון , תאום וביצוע של כל הגופים העוסקים ביישום "השרות האזרחי".      

 הלאומי". -ג.  תכנון והצגת האפשרויות השונות ליישום "השירות      

 )היקף הפטור / הגיוס( ביישום "השירות לכול".  הקביעות המעשיות –ד. המשמעויות העיקריות       

 סיכום תכנית היישום של החוק.ה. הסכמה חברתית רחבה ו      
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 ניסוח החוק "השירות לכול". הסכמה וחקיקה בזמן :.  2
 . בהתבסס על החוק המוצע לעיל.2012אוגוסט  1 -* המטרה שהחוק יחוקק עד ה     

 הקביעות, המפרטות   –* יש להניח כי יהיה קושי לחוקק החוק כאשר הנתונים העיקריים )המשמעויות      

 עדיין חסרים. וצריך יהיה להמתין עד   –ד' לעיל( -. ב'1שית את יישום החוק,)כאמור בסעיף  מע        

 הגעה להסכמות פוליטיות ואחרות כדי לסיים תכנונם.        

 * תהיינה מפלגות וגורמים פוליטיים אשר יגישו הצעות משלהם על ניסוח החוק.  הצעות שטרם נבדקו      

 חון/צה"ל.  ונכון יהיה לבדקן רק לאחר שצה"ל יכין את יכולות ביצועיו.ע"י מערכת הביט        

 * במקרה של לחץ זמן בחקיקה , ניתן לחוקק את עיקרי ומהות החוק )ללא הפרטים המעשיים , בשלב       

 זה(, כמו לדוגמא להלן :        
 ישראל לשרת בהתאם לצרכי המדינה.", מגדיר הצורך בשרות של כל אזרחי "השרות לכול –חוק יסוד         
 "השרות לכל", מחייב כל אזרח במדינה לשרת באחד משני המסלולים:        

 -שירות ביטחוני; או,  * 
 שירות לאומי/אזרחי. * 

 הקביעה מי ישרת באיזה מסלול, היקף הגיוס , משך הגיוס ותנאיו , מי           
 בתקנות ,לפי צרכי המדינה.כל  אלה יקבעו  -יקבל פטור משרות ,         
 המיוחד בחוק קצר ,תמציתי ומהותי זה , שהנו מגדיר שכל אזרח חייב בשירות ביטחוני או          

 שיפורסמו בנפרד.  בתקנותלאומי/אזרחי מבלי לפרט כיצד זה מבוצע וזאת יפורט         

 יקוים עוד דיון – התקנותהדבר מאפשר הסכמה עקרונית ראשונית לקיום החוק ,  כאשר על         

 המחייב הסכמות .        

  -* במידה ומעשית יסתבר כי החוק המלא והמפורט לא יוכן בזמן , תצטרך הממשלה להחליט      

 חוק טל אכן בטל .  --        

 מור לעיל, המהותי ,אך ללא הפרטיים המעשיים )צריך להכין  אפשרות לקבל את החוק הקצר כא  --        

 -או ישונה בהתאם( ,  –תקנות. או החוק הקצר יורחב              

 להחליט ולהכריז כי בכוונת הממשלה לחוקק את החוק "השירות לכול" , במהלך השנה ,    --        

 .2012ובכוונתה לבצעו החל עוד בשנת              

 

 מסלולי השירות :.  3
 א.  בהנחה שחוק "השירות לכול" יחוקק  )במלואו או בעיקריו ,או בהחלטת ממשלה      

 לפעול על בסיסו( , צה"ל צריך יהיה לבחון ולתכנן האפשרויות השונות ליישומו , גם בהתאמה           

 לקביעות פוליטיות.         

 אדם  כתוצאה מהרחבת-י יבוצע כנהוג היום , כולל תוספת כוחב.  השירות במסלול הביטחוני / צה"ל    

 אפשרות הגיוס ע"פ החוק החדש )ועל בסיס המיון הצה"לי(.         

 האזרחי והשירות הלאומי , יתבסס על הנחות המוצא הבאות : -ג.  הגיוס לפי החוק , לשירות    

 ה"לית.*  כל חייבי הגיוס ימוינו וייבחנו ע"י המערכת הצ        

 (. 12,רק לשנת  19)אצל החרדים ניתן לשקול גיוס גם של בני  18*  הגיוס יחייב את שנתון גיל         

 *  צה"ל לא יקבע היקף הפטור מגיוס , אלא יקבע יכולת הגיוס , מדי שנה , בצורה מדורגת.           

 , ממנו ניתן יהיה לגזור את   שנתי-ן רבבתכנו,  יכולת גיוס –סה"כ  )אפשר שצה"ל יוכל להציג             

 התוצאה המעשית. כן אפשר שמבחינה פוליטית יהיו כאלה שיבקשו לקבוע מראש מספר   -הפטור            

 הישיבות , גם באם יבוצע במהלך מספר שנים(.   -מוחלט של מקבלי הפטור מהשירות לבני -קבוע           

 .2012ייעשה כבר בשנת *  הכוונה שגיוס ראשוני        

 האדם לתפקידים  -*  היקף הגיוסים ומועדם יתבסס בעקרון על תכנון הגופים הקולטים ומציבים את כוח       

 השונים )ראה עוד להלן(, תוך תאום עם צה"ל ומשרדים אחרים בהתאם.          

 הבסיס העיקרי לתכנון :          

 שנתי.-האדם המגויס בתפקידים מוגדרים. כבסיס תכנוני רב-בה של כוחיכולת הקליטה וההצ סה"כ -          

 . 2012יכולת הגיוס והקליטה בשנת  --          

 תכנון הגיוס והקליטה במהלך השנים , בצורה מדורגת , בהתאמה ליכולות הגוף המגייס.  ---          
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 האזרחי  היישום: –השרות . 4
 

 האזרחי , הנם:-א. הגופים אשר יצטרכו לטפל ביישום השירות   

 שיקום(. –חולים ; שירותי בריאות ; מוסדות ריפוי -* משרד הבריאות )בתי       

 * משרד הרווחה )תחומי הסעד ; מוסדות רווחה ; טיפול באוכלוסייה(.       

 ; מוסדות חינוך שונים(.ספר וגנים ; משמרות זה"ב -* משרד החינוך )סיוע בבתי       

 מקומיות ; טיפול בנוער / קשישים ; מוסדות מקומיים / הג"א / משא"ז(. –* משרד הפנים )רשויות        

 * משרד הגנת הסביבה )סיוע כללי בשטח ; ברשות הטבע והגנים(.       

  –; ליווי ; עברית * המשרד לקליטת עליה )סיוע לעולים ולתושבים חוזרים ; אולפנים ; חוגים        

 שפות(.          

 

 ולהציג :תכנן ב. כל אחד מהגופים לעיל , צריך לבחון , ל   

 האזרחי.-תפקידים אשר המשרד יכול להציע , לקלוט ולהפעיל למשרתי השירות –משרות  סה"כ*        

 * פירוט כל תפקיד מוצע )מקום השירות , התפקיד , מאפייני התפקיד , צורת העסקה , תנאי העסקה        

 שהייה ; מזון ; גורם מנחה ; סידורים מיוחדים[ ,  הכנה/הכשרה נדרשת ,  -שעות ; לינה-]ימים          

 הבקרה והדיווח(. –ח משך שירות אפשרי , תגמולים ותמריצים אפשריים , צורת הפיקו          

 * האם סה"כ התפקידים האפשריים להפעלה ע"י המשרד , ניתנים להפעלה מיד בשנה הראשונה , או       

 ניתן או צריך להתבצע בהדרגה , במהלך מספר שנים . פירוט אפשרויות הביצוע.          

 ועד.* העדפה של מועדי גיוס , במהלך השנה  , והיקף המגויסים בכל מ       

 הכשרות להקניית מקצוע אזרחי )והתנאים לכך(.-* אפשרויות של שילוב קורסים       

 * צרכים מיוחדים / נוספים   הנדרשים ליישום השירות.       

 לפי דרישת משרד האוצר(.   -* הערכת עלויות )פירוט        

 

 

 היישום:  -השרות הלאומי  . 5

 
 הלאומי , הנם: צה"ל/פקע"ר , משטרת ישראל )כולל  -הגופים אשר יצטרכו לטפל ביישום השירות .א

 אש  ומל"ח.-מג"ב ומשא"ז( , מד"א , מערך כיבוי         

 

 אש ומל"ח צריכים יהיו לבחון , לתכנן ולהציג :-ב.  משטרת ישראל , מד"א , מערך כיבוי

 .ב' לעיל.4כאמור ומפורט בסעיף     

 

 פקע"ר : ג. 

 שעיקר גיוס החרדים ייעשה במסגרת פקע"ר )בנוסף למבוצע במסגרות הקיימות ,  -ההנחה      

 שתורחבנה ככל שניתן , בתוך צה"ל(.     

 הבחינה והתכנון הנדרש :    

 איזה גדודים / פלוגות / יחידות מסה"כ מערך פיקוד העורף  -(  בחינה עקרונית ראשונה 1    

 אדם חרדי. עם כל התנאים המיוחדים  -)סדיר ומילואים( ניתן לאייש , להכשיר ולבסס על כוח         

 אדם זה.  -הנדרשים עבור כוח         

 –( הבחינה על בסיס 2    

 * יכולת הכשרת הפרט )התאמה , משך זמן ומקום ההכשרה , משך שירות יעיל בתפקיד(.        

 פיקוד נמוך )כנ"ל(. * יכולת הכשרת        

 * משך השירות הנדרש.        

 * עם גמר שירות הסדיר יכולת הצבה במילואים )כיחידה שלמה(.        

 דו שנתיים. –( יכולת ביצוע במחזורים שנתיים 3    

 שנתי , להגעה לתכנון בסיסי כולל.-( המשמעויות לגיוס : במהלך תכנון רב4    

 ואחרות. ( משמעויות תקציביות5    
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 ( נושאים נוספים לבדיקה : 6    

 המיעוטים , שישרתו  -* האפשרות להקמת יחידות מיוחדות של פקע"ר , מבוססות על בני            

 ויוצבו במגזר הערבי )ב"משולש" , בגליל ובדרום(.                    

 ביצוע תפקיד ראשוני( ;  קורסי פיקוד ;בסיס זמן הכשרה ו  -*  יכולת שירות דיפרנציאלי  )לפי        

   –אזרחיים ; רצון להמשך שירות  –הכשרות מקצועיות ; קורסים מקצועיים            

 תפקידי פיקוד זוטר/הדרכה וכדו'(.           

 *  אפשרויות תגמול )כספי , אחר(.       

  -בתכנון רב,  2012החל משנת  – תכנון האפשרויות השונות לביצועעל בסיס הנ"ל , הגשת        

 מעשית בשטח. –,  בצורה מדורגת , וביכולת גמישות ביצוע לפי  צרכים ויכולת שנתי       

 

 

 התאום הכולל : . 6

 

 כללית ופוליטית ,  בחינה , הערכה ותאום עם –יישום החוק  "שירות הכול" , יחייב הכוונה א.     

 האזרחי , עם-הממשלה המטפלים בגופים העוסקים בשירות-גופים רבים. בעיקר עם משרדי     

 ישראל , שירותי החירום השונים , עם משרד הביטחון וגופי ממשל אחרים. -משטרת     

 )לא יפורט כאן(.     

 

 ור לתאום   ב.. צה"ל צריך יהיה  למנות גוף , מתוך המערכת ,  אשר יטפל בראייה כוללת בכל הקש

 הלאומי". -האזרחי"  ו "השירות-והפעלת הגיוס ל"שירות    

 

 

 

 

 הרצל שפיר
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 א(710)                                                                                                               

           

 )קטעים ממסמכים אחרים(  והפערים במוכנות במערך העורףהגופים הפועלים יח. 

 
 פקע"ר .10

 

 (.51-פיקוד העורף פועל בתחום ההתגוננות האזרחית )לפי חוק הג"א  .א

 הנם: הג"אתפקידיו העיקריים של פקע"ר בתחום       

 לגבש תפיסת ההתגוננות האזרחית, קביעת תורת הפעלה. התקנת תקנות מיגון ומקלוט. (1

 ולאמן יחידותיו לתפקידי ההגנה האזרחית.לארגן, לצייד  (2

 אש ומד"א( למילוי תפקידם בתחום ההתגוננות האזרחית.-להדריך ולכוון את ארגוני העזר )כיבוי (3

לתאם פעולותיהם של משרדי הממשלה , של הרשויות המקומיות ושל מפעלים חיוניים בנושאיי  (4

 ההתגוננות האזרחית.

האזרחית ולציידה באמצעי התגוננות )ערכות מגן, מקלטים, ה בנושאי ההתגוננות יכלוסיולהדריך א (5

 מרחבים מוגנים(.

 מקומיות. -טיפול רפואי, פינוי, סיוע לרשויות    -יה שנפגעה יכלוסועזרה לא (6

באישור שרהב"ט ובתאום עם  -לפעול להצלת נפש ורכוש )שאינה כרוכה בהתגוננות אזרחית(  (7

 הרשויות הנוגעות.     

  

 לחוק הג"א( 8)לפי חקיקת תיקון מס. הצבאיעל בתחום פיקוד העורף פו .ב

 כפיקוד מרחבי בצה"ל. תפקידיו העיקריים של פקע"ר בתחום הצבאי                     

 הנם :                    

 ( קבלת האחריות על ביטחון הפנים מהמשטרה, ע"פ החלטת הממשלה     1                   

 להעברת האחריות לצה"ל.                              

 ( ריכוז הסיוע הצבאי למשטרת ישראל.2                         

 ( מוכנות לקבלת האחריות באירוע של אסון המוני.3

 מרחבית לבסיסי צה"ל במרחב הפיקוד. אחריות               -( אחריות מנהלית 4

 פיקודית ישירה להבטחת הכור הגרעיני בדימונה.    

 ( שליטה בתנועות בצירים במרחבו.5

 חולים )מערך אשפוז עורפי( למצבי החירום השונים.-( תאום להכנת בתי6

 ( אחריות כוללת לטיפול באירוע רדיולוגי, בשגרה ובשע"ח כאחד.7     

   

 תקציבי פקע"ר : .ג

  40%-משהב"ט )כ-תקציב צבאי, שמקורו מ -( התקציב הכולל מתחלק בין 1                            

 מסה"כ התקציב(.                                                                       

 60% -תקציב אזרחי, ממקורות שונים, )כ -                                                                    

 מסה"כ התקציב(.                                                                      

 ( התקציב הצבאי מיועד בעיקרו להחזקת המערך הסדיר, לאימון יחידות2                       

 ות המילואים, להצטיידות ופיתוח, לתרגילים מרחביים/ארציים, להכשר                           

 כוח אדם.                           

 ( התקציב האזרחי, מקורותיו העיקריים הם: משרד האוצר, משרד הפנים,3                       

 משרד השיכון, משרד הבריאות וגופים שונים נוספים )כמו: הסוכנות,                           

 ית, המרכז החקלאי(. התקציב האזרחי מיועד בעיקרוההסתדרות הציונ                           

 מסכות מגן(. -לביצוע וניהול פרויקטים, )כמו תכנית מיגון                           

 

 מערך המשק לשעת חירום )מל"ח( .11

        

 (, בה פורטו 86יולי  -מ 1716מערך מל"ח פועל ע"ב החלטת ממשלה )מס.  .א

 מערך המל"ח.התפקידים והסמכויות של       
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 תפקידיו העיקריים של מערך מל"ח הנם: .ב

 להפעיל מערך המל"ח בתקופת לחימה ובאירועי חירום. (1

 להחליט על הפעלת המשק החיוני בשע"ח להבטחת האספקה        (2

 והשירותים החיוניים.                        

                                         לקבוע תכניות להפעלת גורמי הייצור , האספקה והשירותים החיוניים ביותר  (3

 במשק האזרחי בשע"ח.

 ייצור , משאבים ואמצעים אחרים לגורמים-לקבוע הקצאת אמצעי (4

  המפעילים את המשק החיוני לשע"ח.      

 וועדות מל"ח                                          -ייעודיות ו-הם רשויותלהנחות אותם משרדי הממשלה ל (  5     

 לנקוט אמצעים להבטחת הכנתו של המשק החיוני בתחומים שהם מופקדים             

 רשויות ייעודיות במשרדי הממשלה השונים(. 20עליהם  )קיימות מעל            

    

  מרכז הפעלה" של וועדת מל"ח עליונה )ומ"ע(, האחראית על הפעלת מטה מל"ח ארצי מכין ומפעיל "ג.  

 והרשויות הייעודיות לידן, בפעילותם בעת שגרה ובשע"ח. מערך מל"ח כולו, ולתאם משרדי הממשלה    

 

 העדר חוק מל"ח, אשר יסדיר ויפרט פעולות מערך המשק לשע"ח ,כרשות   .ג

 עצמאית בחוק, )במקום החלטת הממשלה הקיימת כיום(, פוגע בעבודת        

 המטה  של מ"לח. הדבר ניכר במיוחד בצורך בקביעת סעיפי תקציב,       

 במשרדי הממשלה השונים, המסומנים כתקציבי ההתכוננות לחירום.     

  

 

                                             אש -מערך כיבוי  .12

   -אזוריות, הקשורות לרשויות -כיבוי האש בנוי מתחנות עירוניות  .א

 מקומיות, הכפופות למשרד הפנים.                  

 תפקידיו העיקריים של מערך הכיבוי, הנם: .ב

  (  למנע ולכבות שריפות. להצלת נפש ורכוש, בשגרה ובחירום.  1                       
 לטפל בחומרים מסוכנים. (2

 מגובה, ולשמש כוח חילוץ ראשוני. לחלץ (3

 לסייע באספקת מים לצורכי טיהור חומרים כימיים ואחרים.  (4

 ארצי. קיים מפקח -מערך כיבוי אש איננו ערוך ומאורגן כמערך ממלכתי  .ג

 כבאות ארצי, היכול לרכז כוחות, מרחבי המדינה, בהתאם לצרכים בשטח.                                   

                                                           וי איננו כפוף לפקע"ר, אך לפקע"ר הסמכות לתאם הפעלתו, מערך הכיב .ד

 כולל תרגולו, לקראת ובעת שע"ח, בהתאם לצורכי הפעילות בשטח.

 

 

 מערך אשפוז עורפי .13

             
 ממערךמערך אשפוז עורפי מטופל ע"י הרשות העליונה לאשפוז, כחלק  .א

 מל"ח. רשות זו מופקדת על :     

 -תכנון, ארגון, הצטיידות והפעלה של כלל מערך האשפוז העורפי  (1

 האזרחי במדינה, בהתאם למתאר ייחוס מוגדר, בתאום עם פקע"ר.                

 וויסות, הכוונה, קליטה וטפול רפואי לכלל הנפגעים בשע"ח )כולל (2

 ל(.נפגעי צה"                     

 הכנה ,ארגון ותפעול מערך הרפואה במרחב )מרפאות קופ"ח/   (3

 חולים ייעודיים, מרכזי טיפול, מעבדות ומכונים    -קהילתיות(, בתי                          

 רפואיים, צוותים פסיכולוגיים/קהילתיים(, ושילובו במתן מענה יעיל                          

 של מערך הרפואה, לצרכים ולתוצאות האירועים בשטח.                          

 הרשות העליונה לאשפוז כפופה למשרד הבריאות )כרשות ייעודית של .ב

 מל"ח( ומתואמת בפעולתה עם פקע"ר.      
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 מד"א.   41    
(, שהוכרה ע"י ממשלת ישראל וע"י הצלב האדום 1930 -אדום )מד"א( הנה אגודה )מ-דוד-מגן .א

 ראשונה.-הבינלאומי, כארגון בלעדי להגשת עזרה

 (.1950 -מד"א פועל בתוקף חוק מד"א )מ     

 

 תפקידיו העיקריים של מד"א : .ב

 טיפול ופינוי חולים, יולדות, נפגעי תאונות ופצועים )כולל מאירועי (1

 טרור(.                      

 ( התרמה ואגירת דם, פלסמה ומוצרי לוואי שלהם, לצורכי כלל התושבים.  2                 

 (  שרות עזר רפואי לצה"ל בשע"ח.3     

 . וסעד חיים.עזרה ראשונה(  קיום מערך מתנדבים והכשרתם להגשת 4     

 

 )הממן חלקית את תקציבו(. פעילות מד"א הבריאותמד"א קשור למשרד  .ג

 בשע"ח מתואמת ע"י הרשות העליונה לאשפוז ופקע"ר.                 

            

                                                                                    

 

 פערים במוכנות.     15     

 

 כללי :א.       

 השונים נוכח פח"עקיים פער ארגוני בהערכות, בהכנה ובתפעול הגורמים  (1

 ציונאליים.בנקונ-ואירועי חירום בלתי      

 בקווי העימות ברמה"ג ולבנון, קיים איום משמעותי על מערך היישובים  (2

 קרקע, רקטות וארטילריה  -ק"מ מקווי הגבול )טילי קרקע  60 -בעומק עד כ     

 טווח(. יש צורך בראייה ובתאום מערכתי של כל הרשויות כדי ליעל          -ארוכת     

 המוכנות והמענים אשר יידרשו בשטח.     

                                                לא קיימת מערכת הסברה, מיוחדת, אינטגרטיבית, אשר תוכל לשרת במיוחד  (3

 חירום.יה, לקראת ושעת יכלוסואת הא

 מיגון אישי, למילוי-ישראל, חסרים אמצעי-אש, מד"א ומשטרת-במערך כיבוי (4

 משימותיהם בשע"ח ובאירועי חירום, ליד ובצמוד ליחידות פקע"ר.     

 חסר חוק העורף אשר יסדיר ויגדיר נכונה את כלל הגופים הפועלים במערך (5

 הפעולה והתאום-וסמכויות. שיטת שיתוף -אחריות  -העורף, תפקידים           

 ביניהם וכן עם רשויות קשורות אחרות, כדי לאפשר את הארגון וההפעלה          

 היעילים של כלל מערך העורף בשע"ח ובשגרה כאחד.          

 וצל  תקציב מערך העורף, באשר להתגוננות האזרחית, מתוכנן כיום במפ (6

 ומתוקצב דרך גורמים רבים, החסרים את הראייה והאחריות הכוללת.                

 בזמנו כבר הוצע להקים וועדת שרים, בראשות רוה"מ,  שתקבע עקרונית                

 את המדיניות, הנושאים המועדפים לביצוע לכלל מערך העורף, מלווה                

 בים מאושרים ומסומנים,  וזאת ע"ב עבודת מטה מקדימה שלבתקצי                

 פקע"ר והמשרד הממשלתי שיקבע לכך.                

 

 פקע"ר ב.                

 20%-קיים פער )הנחשב כסביר בנתונים הקיימים(, בשיעור של כ -(  מקלוט 1                

 מסה"כ צרכי המקלט למגורים.               

 יהיכלוסומכלל צרכי ההצטיידות לא 20% -קיים פער של כ -מגן  ערכות (2

 (.2006)מתוכנן לסגור הפער עד שנת      

 )גילוי וזיהוי, םיציונאליבנקונ-קיים פער באמצעים לטפל באירועים בלתי (3

 יכולת טהור, יכולת טפול באירועים עם נפגעים רבים(.           
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 מל"ח ג.  

 של המדינה, אינן מערכות ממשלתיות )אף כימערכות רבות במשק האזרחי  (1

 ייעודית לשע"ח( ויש תהליך עקבי לאגוד והפרטה של -הוכרזו כרשות                       

 מערכות החיוניות למשק בשעת חירום. זה מחייב חיזוק מעמד מל"ח באורח                       

 רשות, יאפשר הפעלת מערך מל"ח ביעילותחוקי.  חקיקת חוק מל"ח ,כ                       

 ובסמכות נוכח השינויים החלים במשק.                       

 פעילות המשרדים השונים, בתחום ההתכוננות לחירום, וכן הקצאת סעיפי (2

 התקציב לכך, אינם נעשים כיום על בסיס קדימויות וראייה לאומית       

 כוללת.   מוצע כי  סעיפי התקציב המיועדים להתכוננות בחירום, ייקבעו      

 ע"י האוצר, המשרד הנוגע, תוך התייעצות ,הכוונה ותאום עם מטה מל"ח.      

 חלוקת המשאבים למשק האזרחי, עבור הפעלתו בשע"ח )כולל אלפי  (3

 צה"ל/משהב"ט.המפעלים החיוניים למשק בשע"ח( , נעשית למעשה ע"י            

 סמכות זו של חלוקה, הנסמכת על החלטות צד נוגע, לו מטרות וקדימויות           

 מחייבת בחינה מחדש.         -משלו,           
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 ההיערכות הלאומית לטיפול בעורף בחירום -סיכום פגישה במשרד מבקר המדינה עלט.  י"
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 סקירה מורחבת -מצגת: מערך העורף במדינה   כ.

 

 

ש
1

מערך העור   

ישראל   במ ינת 

סקירה  מורחבת

 

 

 

 שקפים( 26)   לחץ פעמיים על השקף הראשון לעיל -להפעלת המצגת 
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 אל"מים / פקע"ר  –בפני צוות  –נקודות להצגה / נושאים מערך העורף : כא. 
 

 

(322-05) 

 

 אל"מים / פקע"ר  –הסברה  בפני צוות  –נושאים / נקודות להצגה מערך העורף : 

 (05מרץ  23 –)יום ד' 

 

 

 ( :92דצמ'  -סיכום העבודהארגון ותפעול מערך העורף במדינה  ). 1

 –יעדי העבודה  .א

 * הכנת מערך העורף, ארגונו ותפעולו למילוי ייעודו ולביצוע תפקידיו בדרך היעילה ביותר 

 בשע"ח ובשגרה.   

 * יצירת מכנה משותף ארגוני ותורתי בין הגורמים השונים אשר יהיו כפופים ו/או יפעלו במשולב 

 ובמתואם עם פיקוד העורף.   

  – מטרת העבודה .ב

 וח המשמעויות הנובעות מכך על ארגון ותפעול מערך העורף.בחינת האיומים על העורף ונית (1

בחינה וניתוח של הגורמים המשולבים במערך העורף )הג"א, מ.י., מערך אשפוז עורפי, מל"ח, פס"ח,  (2

  -אש, מד"א, רשויות מקומיות וגדנ"ע(, וזאת באשר ל-כיבוי

 פערים, כשלים; -**  מצב קיים

 ה אפשרי לכשלים, פערים.**  זמינות מערכות טכנולוגיות כמענ

 **  תפקיד, אחריות וסמכויות בארגון המערך העתידי.

 -הצגת  ראייה מערכתית כוללת לתפעול פיקוד העורף, (3

 **  תפעול כולל )שיטת הפעלה נוכח תרחיש ייחוס מוגדר(.

 **  נהלי עבודה וקשרי גומלין בין המערכים, הרשויות והגופים השונים הפועלים 

 המשולבת של פיקוד העורף.במסגרת       

 –פקע"ר  .ג

 אחריות לנושאים הבאים :

 ציונלי;בנבמתאר קונ חמוריםמענים לאירועים  (1

 מענים לאירועים במתאר כימי וביולוגי; (2

 כסיוע לכוחות הפועלים בשטח, בחסות מ.י. ; -תגבור / השלמות יחידות, אמצעי הצלה וכדו', (3

 ו/או הידע הנדרש הנם מעבר ליכולת מ.י. ; קבלת האחריות על אירועים, כאשר יכולת השליטה (4

 ההגנה האזרחית )הג"א(. (5

 -המענה בשטח, שלבי הטיפול / המתודיקה המבצעית ד.       

 איתור מקום האירוע 

 )התגובה המידית )מד"א, כיבוי אש, מ.י. , רשויות מקומיות 

 המענה הראשוני המתוכנן 

 המענה המשלים 

 השיקום הראשוני 

 .השיקום המשלים 

 

  הייעוד והמטרות  של מערך העורף  .2

 הייעוד, בהכללה : .א

לאפשר למשק האזרחי להתקיים ולפעול נוכח תקיפות אויב על העורף, תוך צמצום ככל   - בעת חירום (1

שניתן באבדות בנפש, בהרס ונזק למבנים, רכוש ותשתית,  ולהביא לייצוב המצב בעורף במהירות 

 האפשרית, במגמה לתמוך במאמץ המלחמתי הכולל של המדינה. 
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טח הנובעים מאסונות המוניים )כתוצאה מאירועי לאפשר התגברות מהירה על התוצאות בש –בשגרה  (2

 פח"ע, תאונות ואסונות טבע(, להחזרת המצב לקדמותו, תוך מינימום נפגעים ונזק. 

 

 המטרות : .ב

 להכין ההתגוננות האזרחית, העצמית של האזרח וכלל האוכלוסייה, כנגד איומי ותוצאות המלחמה. (1

ת הפעלתם יתנו מענה יעיל לתוצאות המעשיות של להכין כוחות ואמצעים אשר בארגונם, פריסתם ושיט (2

 תקיפות האויב בשטח.

לפעול באופן משולב, מתואם ומבוקר למתן מענה יעיל לתוצאות המעשיות ל תקיפות אויב בשטח או  (3

 תוצאות של אסונות המוניים. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 העברת תחום העורף לאחריות המשרד לביטחון הפנים

 

 (2000)יולי   אבן דרך א'

 * מבוא  )רקע והגדרת העבודה(;  -העבודה עסקה ב

 * ניתוח הנתונים והגורמים המשפיעים על השגת המטרה )תרחיש ייחוס;  מאפיינים                          

 עיקריים של המצב הלאומי(.                            

 * תפקידים, זיקות וקשרי גומלין הקיימים בין הגופים השונים במערך העורף )הגופים                           

 גופי החירום השונים(. –פקע"ר;  פקע"ר/משהב"ט  –השונים; משהב"ט/צה"ל                             

 

 (2000)ספט'  אבן דרך ב'

 * השלמת נתונים )המצב המשפטי ; המצב התקציבי ; אתור צווארי בקבוק / כשלים(;  -העבודה עסקה ב

 קריטריונים לבחינת החלופות(; –יתוח חלופות ; שיקולים * החלופות )זיהוי ,הגדרה ונ                         

 * החלופה הנבחרת ומשמעויותיה )המשמעויות על משהב"ט; קביעת החלופה הנבחרת;                          

 סיכום העבודה(.                             

 

 

 : ניתוח הגופים במערך העורף

 שויות מקומיות ; מ.י. ; מערך אשפוז עורפי.מל"ח;  פקע"ר ; מד"א ; כיבוי אש ; ר

 

 

 , ביחס לתפעול מל"ח שלא בשע"ח(2000פבר'   -מ 1080: )החלטת הממשלה  אירועי חירום

 ביולוגי  –כימי ;  *  אירועי טרור בלת"ק  –נציונליים;  *  אירועי טרור בלת"ק ב* אירועי טרור קונ

 מגפות ; * חומרים מסוכנים ;  * חומרים רדיולוגיים.טפונות ;  * שריפות ; * י* רעידות אדמה ; * ש

 

 

 

 

 הראייה לעתיד : –פקע"ר 
 

 * הכפיפות למי ? )משרד הביטחון; המשרד לביטחון הפנים ; משרד הפנים( ;

 

 הזיקות עם גופי החירום השונים( ; –* התפקיד ונושאי האחריות העיקריים ?  )הקשר 

 

 אפשרי ? וכיצד ? האם נכון ? האם -* "המשמר הלאומי"  

 

 יכולת השילוב בפקע"ר. -* "השירות לכל" / השירות הלאומי  
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 לביצוע / השלמות -כב. ריכוז סיכומים / המלצות 

 

 

 

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

 בראשות הרצל שפיר

 616-07סימוכין:

 2007יוני  14 

 .................................אל: 

 )חברי הוועדה(      

 

 לביצוע / השלמות  -ריכוז סיכומים / המלצות  הנדון:                             

 

 

  -.  הכוונה 1
 להציג בפני חברי הוועדה , את הסיכומים / ההמלצות  ,שנרשמו לביצוע / השלמה , במהלך עבודת         

 א' וכן בשלב ב' של העבודה.  -בשלבהוועדה       

 -המשרד להגנת הסביבה )כולל מחוז חיפה(, האחראים לוועדות המשנה, כל חברי הוועדה ,      

 מתבקשים להשלים הכנת חומר / הכנת התייחסות / קביעת עמדה , תזכורת להשלמה וכדו'.       

 

 

 :א'-שלבמתוך סיכום הוועדה של  - לוטה.  2
 (;23, סעיף  14המלצות מעשיות לביצוע )דף א.        

 (;24, סעיף  14ב.  נושאים כללים , הקשורים לרוב המפעלים )דף       

 מפעלים מוגדרים , נושאים לביצוע ונושאים להשלמה / התייחסות –ג.  נושאים הקשורים למתקנים       

 (.26, סעיף  15)דף           

 

 

 ' :שלב ב –פגשי הוועדה , במהלך עבודת הוועדה מתוך סיכומי מ   - תזכורת.  2

 (;07אפר'  18 -, מ 417-07א. הערכת הסיכונים ) סימוכין:       

 (;07מאי  2 -,מ 430-07) סימוכין:            -"–ב.               

 .07יולי  2 -עיתוי הדיון שונה ל -( , 417-07ג. מרכז שליטה במפרץ חיפה )סימוכין:       

 (.07יוני  13 -, מ 613-07ד. בחינת המלצות הוועדה הציבורית בתחום התחבורה )סימוכין:       

 

 

 : ב' –בשלב מתוך סיכומי מפגשי הוועדה , במהלך עבודתה   -לוטה .  3
 ( ;3, סעיף 07מאי  8 -, מ 507-08)סימוכין:   מל"חא.       

 (;4מתודולוגיה )כנ"ל , סעיף  –ב.  הערכת הסיכונים      

 (;2-6, סעיפים  416-07הרחבה , של המפעלים השונים  )סימוכין:  –ג.  תכניות פיתוח      

 (;4-6, סעיפים  -608ד.  רישוי עסקים ורעידות אדמה )סימוכין:      

 ומר נוסף בנושא(;(; )יש גם ח7-8ה.  יצור אמוניה בישראל )כנ"ל , סעיף      

 (;13-15ראייה ארצית ) )כנ"ל ,סעיף  –ו.  מניעת טרור       

 ( : 612-07הצגת המפעלים )סימוכין:  –ז.  אירועים לייחוס       

 ו'(;-.א'5(  מפעל דשנים )סעיף 1         

 ה'(;-.ד' 6בהקשר למענה לאירועים לייחוס / הרכבת )סעיף  –(  חב' הברום 2         
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 ( ;7(  נמל חיפה )סעיף 3         

 (.  8-9(  חיפה כימיקלים )סעיף 4         

 ה.ש.

  א' : –מתוך סיכום שלב . 1

    I  .המלצות מעשיות לביצוע – 

 )נושאים שניתן כבר עתה , בסיום שלב א' של העבודה , להמליץ לביצוע(         

 

 החיוניים  , במפרץ   –א.  הקמת מערכת קשר ,ישירה ואמינה , בין כל המפעלים העיקריים         

 חיפה.  )איגוד ערים חיפה ,החל כבר בביצוע(.             

 רמת המלאים המותרת לאחסנה / הפעלה  ,  במתקן / מפעל , בשע"ח.      -ב.  קביעה מראש         
 נחיות מעשיות לביצוע , )תאום עם פקע"ר , המשרד להגנת הסביבה , מל"ח( .הוראות / ה             

 מזרח. –ם , מצד דרום יג.   סלילת כביש גישה לאזור המפעלים הפטרוכימי        

 ד.   קביעת המפעלים  כגוף מונחה ע"י משטרת ישראל.        

 ( , בהתייחס לכל אחד מהמפעלים.    26כמפורט להלן )סעיף  -ה.  ההמלצות המעשיות לביצוע         

 

   II .נושאים כללים , הקשורים ברוב המפעלים   
 )נושאים שהטיפול בהם ייעשה בשלב  ב'  של עבודת הועדה(         

 

 א.   בחינות הפיתוח של המפעלים / מתקנים , להם תכניות קיימות.        

 ב.   בחינה וסיכום האירועים לייחוס , במצבים השונים : בשגרה , בשע"ח  , בפעילות עוינת /     

 לפני / אחרי הקטנת המלאים ;  בנתוני מיגון שונים )מיגון קיים ומיגון "טוב יותר"(. -טרור ,        

 ג.   בחינת מתן/מניעת  רישיונות   למפעלים/מתקנים :          

 קביעת הטיפול במעמד המפעלים / מתקנים, החסרים רישיונות שונים.                 

 כיצד ניתן למסד שיטה  ,המשתפת את כלל הגורמים המעורים בנושא , כדי להסדיר     -בחינה                

 מצב הרישיונות , ולסייע למפעלים / למתקנים השונים.               

 ת המפעל כנגד פעילות עוינת/טרור , מבחינת אבטחה וביטחון )בחינה משולבת עם מ.י. ,  ד.   הכנ         

 פקע"ר , שב"כ ,  המשרד להגנת הסביבה(.      

 ה.   מכליות הכביש :         

 (  הערכת הסיכונים למקרה של אירוע לייחוס;1

 (  בחינת מקומות המילוי ;   יכולת מיגון מקומות המילוי ;2

 השהייה ;  משמעויות בהקשר לאירועי חמ"ס; –התנועה בדרכים ; המתנה   -ינוע (  הש3

 ההתערבות  במקרי חירום ; –(  בחינת צוותי החירום 4

 (  מצב טכני של המכליות ; רמת נהגים וציודם ;5

 (  קשר ושליטה על התנועה.6

 העשויות   אחרותוכן תכניות מתאר לאזור חיפה ,  30ו.   משמעויות תכנית תמ"א         

 להשפיע על הערכת הסיכונים מחמ"ס, על האוכלוסייה במפרץ חיפה.              

 ז.   אמוניה בהכללה ,  בחינה :        

 (  אפשרויות לקיום מלאים בדרום /באזורים בטוחים יותר / שימוש בנמל אשדוד;1              

      (  אפשרות ייצור בישראל.      2              

 ח.   בחינת יישום  "מערכת אזרחית מגיבה".         

 ט.   מדיניות ההסברה לציבור בתחום החמ"ס.        

 י.    בחינת המענים והתייחסות לנתוני רעידות אדמה.         

 יא.    הכנת נספחי התייחסות מקצועיים :       

 ; גפ"מ*  לחומרים : אמוניה ; אתילן ; ברום                

 אשר יקטינו הסיכונים הקיימים מחמ"ס.  -*  תחליפים לחומרים / שיטות / מיקומים / שינוע ,               

 *  השיטות השונות לביצוע הערכת הסיכונים.               
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III  .  נושאים הקשורים למתקנים מוגדרים - 

 

 נושאים   להשלמה  /   התייחסות        ל ב י צ ו ע   -נ ו ש א י ם        המתקן /  המפעל

 מתוך הנושאים הכללים –הקמת המגוף החמישי וכבל התרעה        *  נושאים קשורים *    א.  חיפה כימיקלים

 ל כגוף מונחה ע"י מ.י.  .קביעת המפע  *                       .המפעל –בצינור הנמל                                    
 * סלילת כביש גישה לאזור המפעלים                              

 מזרח. –הפטרוכימים , מצד דרום                                    
                         

 החדש: בחינת אירועים *  לזרז הקמת מערך האחסון החדש           *  מערך האחסון              –ב.  דשנים 

 חומרים כימיים           של אמוניה במפעל.                               לייחוס ומיגון.     

 שדרוג המיגון.  –*  מיגון / הטמנת כל הצינור בין                *  מערך קיים                                 

 מיקלים למפעל דשנים.                  בחינת עלות תועלת.חיפה כי                             

 *  פירוט המפעלים החיוניים ובחינת        –*  קביעת האחריות כלפי דיירי משנה                                

 בשע"ח. בתחום מניעה / מיגון כנגד חמ"ס.               הצרכים לאמוניה                                    

 מתוך הנושאים הכללים –*  נושאים קשורים                                                                                          

  –לזרז הקמת המכל החדש בנמל.             *  בחינת נושאי מיגון והערכת סיכונים  ג.   כרמל אוליפינים    *

 רעידות אדמה.      למיכל החדש. – URS* השלמת סקר חב'                                  

 מתוך הנושאים הכללים.–בדיקה                   * נושאים קשורים -* מיכל האתילן בנמל                                  

 על בסיס "השיטה".                                    

 ביצוע סקר סיכונים כולל.   *  קביעת הערכות הנמל לפינוי חמ"ס    -* רעידות אדמהד.  נמל חיפה             

 * עיבוי אמצעי הטיפול והנטרול לאירוע            בשע"ח )שיטה, אחריות, נהלים, מיקום(.                                                   

 ניה בנמל. ובא  טיפול באירוע חמ"ס  ברום , ברציף הטעינה.                           *                           
 *  בחינת הממשק התפעולי בשע"ח בין :                                                                                             

 תרכובות ברום, מנהל רכבת ישראל, הנמל,                                                                                                

 גורמי חירום והצלה.   פקע"ר, הספנות,                                                                                                

 * בחינת משמעויות חומרי חמ"ס                                                                                  

 אחרים , בנמל , בנוסף לברום .                                                                                        

 בחינת מוכנות החווה כנגד        ת מערך האחסון המתוכנן            * זירוז הקמה.  חוות הגז               * 
 )ליד קרית אתא(           )הטמנת המכלים ושדרוג מערכות נלוות(.       רעידות אדמה.        

    * נושאים קשורים מתוך הנושאים גישה   נוסף ,                   –* ציר תנועה                                

 לחוות הגז.                                          הכללים                                  

 * תרגול רעידות אדמה בחווה.                               

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 דרכים ושיטות לפינוי אמוניה לקראת/בעת שע"ח.* ו.  מפעל מילוטל     )נושאים להשלמה(          

 * אפשרות הקמת מיכל חירום משותף לאתרים השונים.                                                              

 קירור  בשע"ח.-מתחייב מבתי* בחינה : דרישות ומענה                                                                    

 * בחינת אפשרויות לשימוש בחומרי קירור חילופיים.                                                              

 * נושאים קשורים מתוך הנושאים ה                                                                    
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 ב'–מתוך סיכומי מפגשי הוועדה, במהלך שלב .  3

 –א. מל"ח      
 פ"ע עם נציגי מל"ח )בצירוף נציגי משרד התמ"ת(.           

 /ג'.  השתתפו :415-07א. הנושאים שנועדו לדיון והתייחסות , ראה מסמך :      

 * נציגי משרד התמ"ת             

 * נציגי מל"ח          

 ב. ניתן הסבר ע"י נציג משרד  התמ"ת  על :     

 "מפעל חיוני" , "מוצר חיוני" , "מוצר קיומי" , "אזורים מסוכנים" , "מצב מיוחד   –( הגדרות של 1         

 ים" של משרד התמ"ת(.בעורף", )נמסרה לוועדה חוברת :"מפעלים חיוני             

 ( תחומים / היבטי הטיפול : ייצור ; מאגרים ; חלקי ייצור ; שינוע.2         

 ג.  במענים ובהתייחסות של נציגי מל"ח , הובהרו הנקודות הבאות :     

 (  מל"ח , ככלל , לא בוחן "שרשרת המזון" או חומרי הגלם הקשורים לכך , אלא במוצרים1         

 שלמים )מוגמרים(. –חיוניים               

 , כאשר יש לכך ביטוי מעשי במשק בשע"ח.   איננו עוסק במחסור(  בעקרון, מל"ח עוסק 2         

 בקביעת מלאים או בבחינת צרכי המשק  לשע"ח. ברור שאיננו עוסק בקביעה או בחישוב                

 ור החמ"ס.צרכים / מלאים של המשק בשע"ח עב              

 (  מל"ח , איננו עוסק במתן הנחיות / הוראות למפעלים / גופים שונים לקראת או בשע"ח.3         

 –(  רעידות אדמה 4         

 *  מל"ח מתכונן , בהתאם לתרחיש רעידות האדמה , כפי שנקבע ע"י הממשלה.              

   2-3* מתקיימת עבודה ע"י מל"ח בנושא זה, עבור רשות מקומית )החומר יהיה מוכן תוך               

 חודשים(.                 

 ד.  משמעויות עיקריות מהאמור לעיל , בהקשר למפעלים המטפלים בחמ"ס :    

 ים מהווים "מוצר חיוני /  (  לא ברור מי מהמפעלים הנו "מפעל חיוני" ואיזה חומרים מסוכנ1         

 קיומי" במפעלים הנ"ל.  ומי אחראי לקבוע זאת  ?              

 (  לא ברור מי מחשב , מתכנן וקובע המלאים של חמ"ס , הנדרשים למשק , לצרכי תפעול שוטף 2         

 בשע"ח  ?              

 ת של הגורמים השונים העוסקים בתחום  הסמכויו –האחריות  –(  לא ברור , מהם התפקידים 3         

 המשרד להגנת הסביבה ,משרד התמ"ת ,מל"ח, פקע"ר. -החמ"ס , בהקשרו לצרכי המשק ,              

 במטרה לבחון ולהסדיר הנושא  )כמבוטא בסעיף ד' לעיל( , מומלץ להקים צוות בחינה , שיכלול : .ה

 , מל"ח , פקע"ר , התאחדות התעשיינים. נציגי המשרד להגנת הסביבה , משרד התמ"ת

 תאום ופירוט ,ייעשו עוד בנפרד.

 כנ"ל ,יועבר לידיעת משרד התמ"ת ומל"ח , ע"י מרכז הוועדה(. 3)סעיף 

 

 מתודולוגיה -ב. הערכת הסיכונים 
 והילך(. 4, סעיף  430-07א.  במליאה ניתן הסבר ונערך דיון על הנושא )ראה מסמך:      

 ום היו"ר באשר להכנות הנדרשות במפעלים :ב.  סיכ     

 ,ד  )מהמסמך כנ"ל( , כרקע   ג ב, א, –. סעיפי משנה 6(  למפעלים יועבר מסמך , הכולל את סעיף 1          

   –הפחתה  –המציג התייחסות הוועדה , ע"י פירוט המענים האפשריים לאירועים , ע"י מניעה                

 חתכים/שלבי מענה אפשריים , וזאת לקראת 3 -ל בסיכונים , וסיום האירוע לייחוס , בטיפו               

 מתן המענים של המפעלים , להערכת הסיכונים שתינתן ע"י הוועדה באשר לאירועים לייחוס                 

 שנקבעו לכל מפעל ומפעל.               

 ג המענה שלהם לאירועי הייחוס במפעל )טיפול באירוע  בהקשר זה , נתבקשו המפעלים להצי               

 ולו"ז לביצוע. –השיטה  –עד סיומו הסופי( , תוך פירוט האמצעים                

 יוני : 4 –(  המפעלים יציגו המענים , כנדרש לעיל , במליאה בת"א , ביום ב' 2          

  יםקליחיפה כימ – 15:30-16:30מפעל דשנים ;   - 14:30-15:30הנמל ;     - 13:30-14:30               

 משמעויות הנובעות מההצגות לעיל, על הערכת הסיכונים שנעשתה בוועדה , יידון , מיד עם                  

 תום ההצגות כנ"ל.                

 לעיל, יטופלו מיד ע"י המשרד / מחוז חיפה(. 2,  1)סעיפים                
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 ג.  סיכום , בהקשר להמשך העבודה על "הערכת הסיכונים" :     

 הערכת הסיכונים, המבוצעת בשלב זה , חייבת לשרת "המפגש" בין יכולת המענה של -כללי (  1          

 ות החירום השונים( לאוכלוסייההמפעל לאירוע מוגדר, לבין יכולת מתן המענה )ע"י כוח               

 המצויה בסיכון ממשי.  נתוני הערכת הסיכונים  , המבוטאים בטווחים והיקף האוכלוסייה                 

         -בסיכון , ברזולוציה מתאימה ,  הנם  הכרחיים כדי לבחון נכונה "מפגש" זה. לכן                

 ( , ובגזרה  ERPGה , המצויה במעגלי הסיכון בטווחים השונים )ילוסי(  יש להשלים נתוני אוכ2          

 נתונה.   )יורם עם המשרד(.               

 כאשר המפעל איננו עושה כל פעילות  (  יש לחשב משך הזמן שאירוע יימשך , עד לסיומו , 3          

 האמצעים הנלווים המצויים במפעל ,  אך בהתחשב במיגון ו 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.                   

 יה , במסגרת "מערכת אזרחית  י* משמעות זמן המענה של המפעל , על יכולת הטיפול באוכלוס               

 מגיבה".                      

 ומה צריכה להיות ההחלטה של הוועדה , ביחס לשני חתכי / זמני  הפעולה.               

 ננו נותן מענה , ולעתים גם כאשר המפעל נותן מענה(מאחר ורוב האירועים )כאשר המפעל אי               

 עלולים להימשך שעות/ימים , החישוב והתייחסות להם , )מתי ייגמר המענה עד סופו( תעשה                 

 שעות. 4 -שעות , וכאלה מעל ל 4עד  –בחתך של                

 : ERPG( שיטה משלימה לערכי 4          

 עד עתה לא הוצגה לנו שיטה כזו.  למרות חשיבותה במתן נתונים משלימים.  *              

 * במידה ויורם )או כל גורם אחר( , יציג שיטה כזו , היא תבחן ותידון במליאה.              

 המענה , של כוחות החירום השונים , לאחר קרות אירוע   –( כדי לאפשר בחינת יכולות התגובה 5          

 מ'(. מאחר ויש קושי   250לייחוס בשטח, יש חשיבות בהצגת נתונים בטווחי הביניים )רצוי כל               

 רב להתייחס לכל האירועים לייחוס הקיימים, יש להכין נתונים לאירוע אחד בכל מפעל )הנמל                

 חינה עקרונית.,דשנים , וחיפה כימיקלים בלבד(, שיהווה כמודל לב             

 כל אירוע כזה יחושב על בסיס :              

 ; האירוע החמור יותר , מתוך אירועי הייחוס למפעל 

 .החישוב ביחס לנתוני מצב "שכיח" בלבד 

 , לכוחות החירום השונים  הפועלים בשטח , כדוגמא ענייניתפעילות" ,  -(  כדי לאפשר "סרגל6         

 ות אירוע לייחוס בשטח , בטיפולם באוכלוסייה המצויה בסיכון וודאי , יש להכין ,לאחר קר               

 , במצב "שכיח" : ERPGקריסה , נתוני  -עבור אירוע של מיכל אמוניה בנמל,               

 ;יכולת השהייה , בזמן , בחדר סגור , בטווחים השונים 

       -"-                  -"-            ;עם מסכה , בטווחים השונים , 

 .יכולת המיגון של אדם עם מסכה , במונחי זמן , הצועד בשטח פתוח , בטווחים השונים 

 .07למאי  21 -( הערכות הסיכונים כנ"ל , יש להשלים ולהציג בפני הוועדה ב7          

 

 המפעלים השוניםהרחבה של  –תכניות פיתוח ג.  

 ה כימיקליים :פע"י מפעל חי      
 הצורך במיגון עילי , יטופל במסגרת עבודת הערכת הסיכונים של –א.  מיכל אמוניה במסוף הנמל      

 ב'.  -שלב          

 מחייב מעקב     -הסקרים והתכנון ההנדסי , הנמצאים בתהליך עבודה,  -ב.  המענה לרעידות אדמה ,     

 ;  כולל האפשרות שהתקן יוחמר ,דבר שיחייב עדכון התכנון ההנדסי. עידות אדמהע"י המשרד ואחראי ר          

 חמ"ס , מחייב נוהל מפורט המורה על הביצוע-שיטת הטיפול והשלמתו המלאה , באירוע לייחוס .ג

 בכל שלבי הטיפול,  עד תום הסיכונים.   דרישה ומעקב ביצוע ע"י המשרד וועדת חמ"ס.

    

 הצגת תכניות פיתוח והרחבה של נמל חיפה :    

 א.  התקבל מסמך מחנ"י  המבהיר חלוקת האחריות בין מנהל הנמל לבין חנ"י , בכל הקשור לפיתוח.     

 הנמל יוסיף סיד , באזור הטענת מכליות הברום ,   -ברום ,    –ב.  אמצעים לטיפול באירוע לייחוס      

 טנקר(.-בתאום עם מפעל הברום, )בהתבסס על ההנחה של קריסת איזוקביעת הכמות          
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 לונינסקי ישתתף בתרגיל מטעם הוועדה.ורם חובב.   י-, יתקיים תרגיל חמ"ס ברמת 07אפר'  19 -ב .ג

 

 לפי נתוני הנמל : .ד

  סוגי חומרים מסוכנים המשונעים בנמל ; 193קיימים 

 מכולות חמ"ס , עשויים להיות בנמל בעת אחת 42 -כ. 

 שלב ב'. –הנושא יעלה בפ"ע עם פקע"ר  וכן בעבודת הוועדה            

 יש לתכנן ולבחון השיטה והנוהל למתן מענה מלא לאירוע. -טנקר ,-ה.  אירוע של קריסת איזו     

 )לטיפול המשרד וועדת חמ"ס(.          

    

 הצגת תכניות פיתוח והרחבה של מפעל כרמל אוליפינים :     
 –מ'(  17א.  מיכל תילן חדש )קוטר      

 אלף טון לשנה. 10-15*  יחייב ייבוא אתילן בכמות של           

 *  התכנון ההנדסי ייתן מענה לרעידות אדמה.          

 ס"מ ביטון. קירות מגן חיצוניות )עובי   30 -*  ייבנה בשיטת  ה"תרמוס". קירות פנימיות של כ          

 ייקבע עוד בנפרד ,לפי דרישות המיגון(, ומאצרה.              

 קיימות שתי חלופות. טרם סוכם. סביר במקום שאיננו מרוחק מהמקום הנוכחי.  -*  המיקום           

 שנה  )מותנה בקבלת כל ההיתרים הנדרשים(. 2.5 -כ   -*  לו"ז לביצוע           

 ב'.-יידונו בעת הערכת הסיכונים של שלב    -*  המיגון העילי וכן עובי קירות המגן ,           

 טון. המיגון הנדרש ייבחן כנ"ל. 200מכלים כ"א  4 -טון , אחסנה ב 800  -ב.  גפ"מ       

 פרופילן החדש , הבנייה הסתיימה ,המתקן פעיל.-ג.  מתקן הפולי      

 

 : יתוח והרחבה של מפעל דשנים כימיקליםהצגת תכניות פ     

 טון. 300 –טון , סה"כ  100מכלים ,כ"א  3-א.  אחסון חדש של אמוניה , ב     

 מכל במאצרה נפרדת עם מיגון עילי. 1שני מכלים במאצרה משותפת,           

 הקמה תוך שנה )מקבלת האישורים המתאימים(.          

 ע"י מכל אחד בלבד  )המכל המוגן גם עילי(.  כן ניתן לבצע ריקון חירום   ב.  תפעול בשע"ח , אפשרי     

 טון , תוך יממה(. 200 -מימית )כ –ע"י יצירת אמוניה           

 ג.   המיגון המתוכנן , ההיקפי והעילי , ייבחן ויסוכם במסגרת הערכת הסיכונים של שלב ב'.     

 ום , יבוצע ע"י המפעל. יש לבחון מיהי הרשות המקומית למתן  ד.  הטמנת הצינור , בחלקו הגלוי כי     

 האישור המתאים.              

 -המשנה -יטפל בהעברת הנקודות לעיל , המתייחסות למפעלים השונים.  אחראים לוועדות -,  המשרד    

 טיפול באותן נקודות סיכום המתייחסות אליהם.     

 

 

 רישוי עסקים ורעידות אדמהד.  

 .  תיכון מתקנים כנגד רעידות אדמה :3   

 יש עבורם מערכת הנחיות מסודרת ועדכנית. –* מתקנים חדשים      

 תועלת".-הבעיה המרכזית בעבודה. קיום "השיטה" והשימוש במושג "עלות  -* מתקנים קיימים      

 

 מפעלים(. 150 -קיימת רשימה של מפעלים בסיכון גבוה )כ . 4  

 נא לקבל , רשימת המפעלים המצויים בסיכון גבוה , באזור מפרץ חיפה. – יכלהעקב י      

 

 מתודולוגיה , חומר קיים במשרד. –"ניהול סיכונים" . 5  

 : בדיקה , באם המתודולוגיה הנ"ל , שונה באופן מהותי מהנעשה בנושא בוועדה. מרכז הוועדה      

 

 חוות דעת –האדמה )הנספח( , יועבר עותק גם לבדיקה החומר שירוכז וייקבע , בתחום רעידות . 6  

 (..היכל –ביצוע של מוטי סלע. )      
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 ייצור אמוניה בישראלה.  
 אקדמאי , בטכניון. –מדובר בתכנון לייצור אמוניה בישראל ,מגז טבעי, כפרויקט לימוד      

 טון אמוניה לחודש )הצריכה החודשית כיום בישראל(. 12Kבהתבסס על הצורך בייצור של      

  

 נקודות התורפה בתכנון שהוצג :    

 גבוהה מהצרכים הנדרשים כיום  -טון ליום )כנקודת איזון כלכלית( ,  680 –א.  התכנון לייצור     

 ליום.אמוניה  1K -טון ליום.      מבחינה כלכלית , נדרש ייצור של כ 400 -בישראל ,כ         

 * ייצוא עודפי הייצור ; פתרונות אחסון ושינוע ; -ב. האמור לעיל ,מחייב 

 * לקבוע מחיר קבוע וסביר לגז הטבעי ;                                      

 * מפעל קרוב שינצל עודפי האנרגיה לייצור אורייה )דשנים לחקלאות(.                                      

 –.  בראייה לעתיד ג     

                                   *  אפשרות לשת"פ עם חיפה כימיקלים ; אפשרות להקמת מתקן לייצור אורייה ליד המפעל          

 אמוניה. לייצור             

 *  אפשרויות שת"פ עם ירדן ; ייצוא ; שימוש בנמל עקבה / אילת.         

 השארת הנושא פתוח , לבחינה בעתיד של המשרד ואיגוד התעשיינים.  -*  מומלץ          

 

 

 ראייה ארצית –מניעת טרור ו.  

 .  ניתן הסבר על ראיית לוט"ר את נושא הטרור, מניעתו והמענה לו , באשר לטרור "בלתי        

 נציונאלי", )החמ"ס נחשב שייך להגדרה לעיל(.קונב       

 

 תפיסת "ההסדרה" , עוסקת בראייה הארצית לטיפול נגד סיכוני חמ"ס , כאשר המחולל הנו טרור. . 14

 לפי תפיסה זו , נקבע , כי המשרד להגנת הסביבה הנו המנחה הלאומי , בכל הקשור למניעה וטיפול         

 +באירוע.       

 

 , כיצד לטפל בתפיסת "ההסדרה". .  נציגי המשרד בוועדה , הציגו את ההצעה הארגונית של המשרד15

 , יעביר עותק מהצעת המשרד בנושא , ליו"ר הוועדה. מרכז הוועדה*         

 .07יוני  20 -, נא לזמן את צוק לדיון בנושא : "הכנת מפעל כנד טרור" , ב מזכירת הוועדה*         

 )יש להעביר לו כל החומר שהוצא בנדון למשתתפי הדיון(.            

 

 הצגת המפעלים –אירועים לייחוס ז.  

 - ( מפעל דשנים1      
 :סיכום       

 -  מערך האחסון החדש )בתכנון(א.      

 (  יש לסייע למפעל במעבר מהיר למערך האחסון החדש , המאפשר מיגון טוב יותר לאחסון  1         

 הכולל של אמוניה )רישיונות ; היתרים ; וכדו'(.               

 הסיכונים למערך האחסון החדש המתוכנן  )לטיפול המפעל והמחוז(.-(  יש להכין הערכת2         

 מתן הכוונה למפעל , לתכנון המיגון הנדרש.  -(  פקע"ר 3         

 – מכל "כדורי"ב.       

 (  מאצרה :  הוספת שכבה שניה של כדורים .1         

 המים , להפעלה אוטומטית.-(  התקנת הפעלת תותחי2         

 (  יש להגיש הערכת סיכונים מלאה , לאירוע לייחוס במיכל. ופירוט מענה שלם לאירוע ,הכולל 3         

 האמצעים , השיטה ולו"ז בביצוע , עד :              

  ה מחוץ לגדר המפעל(;)אין יותר סיכון לאוכלוסייה המצוי לאוכלוסייה הכלת הסיכון 

 אצור"(.-המענה. אין יותר "סיכון-גמר האירוע בכללותו )סיום האירוע 

 –מכלי  ה"סיגר"  .ג

 טון. 12.5מכלים , כ"א עד  4 -( הקטנת היקף החומר במכל, ע"י שימוש ב1

 ולל ( יש להגיש הערכת סיכונים מלאה , לאירוע לייחוס במיכל. ופירוט מענה שלם לאירוע ,הכ2           

 האמצעים , השיטה ולו"ז בביצוע , עד :              
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  אין יותר סיכון לאוכלוסייה , המצויה מחוץ לגדר המפעל(; לאוכלוסייה הכלת הסיכון( 

 אצור"(. -המענה. אין יותר "סיכון-*    גמר האירוע בכללותו )סיום האירוע              

 –מכלית הכלור ד.       

 ראה נתוני שלב א' , תמונת מצב. –דת תורפה עיקרית.  הערכת הסיכונים ( נקו1           

 ( יש לחדש הטיפול )בהצעה שהוגשה בזמנו למשרד(, בהקמת בור )בדומה לבור במוסכים( ,  2           

 שיהיה מתחת למקום העמידה של המכלית , ויקלוט כל החומר שיקרוס מהמכלית. וטיפול                 

 .. לטיפול דחוף של המשרד/המחוזמקומי מהיר ע"י קצף וחומרי נטרול נוספים               

 ( יש לבצע הערכת הסיכונים לאירוע זה , בהתאמה למצב העתידי )עם הבור(.3           

 -דשנים( -)חיפה כימיקלים   הצינורה.        

 על מפעל דשנים. –וי.  האחריות ( הצינור מחייב, במקומות שהוא גלוי, מיגון / כיס1           

 ניתן להסתייע בפקע"ר/מיגון , לבחינת האפשרויות השונות למיגון.               

 ( יש להגיש התכנון , בהקדם , לאישור הוועדה המחוזית. 2           

   .07יוני  18 -עד לא יאוחר מ -,ע"י המפעל , ( לעיל(2( ; ג'3)סעיפים ב'.  הגשת המענים ו      

 

 הרכבת( –( חב' הברום )מענים לתרחיש ייחוס 2      

 סיכום באשר לאירועים לעיל :     
 היכולת לתת מענה ראשוני אפקטיבי ,אשר יפסיק הסיכון המידי לאוכלוסייה. –(  הבעיה המרכזית 1    

 עי נוסף , אשר יגיע ראשון לאתר האירוע לתת טיפול מידי  אש וכל צוות מקצו-היכולת של כבוי         

 יכולת זו היא חיונית וקריטית !  -דקות ,   90-120להכלת הסיכון לאוכלוסייה , תוך          

 (  לכן יש לשקול האפשרויות הבאות :2    

 שקים( ,בכל רכבת   טכני ,  קטן, להובלת –*   הימצאות קרון עם חומר מנטרל )ורצוי עם "פרד"         

 טנקרים של אמוניה.-המובילה איזו              

 *   הימצאות חומר מנטרל , בכל רשות מקומית , בה הרכבת שוהה )אפילו באם מדובר במספר           

 דקות(, עם יכולת שינוע מידי.               

 גת , מצוידים ומיומנים לתת  -בקרית *  הימצאות רכב כיבוי וכבאים , שוטרים ואנשי מד"א ,         

   –ב"ש , ובין אשקלון  -מענה לחמ"ס  )קריית גת , כמקום מגשר , גיאוגרפית , בין ת"א ו             

 וירושלים(.             

 *  אזעקה )ו/או הכוונה ברמקולים( , להכנסת התושבים לחדרים סגורים )עד שעתיים , ללא         

 מסכות(. מאחר והרכבות הנן בעיקר בלילה , אפשרות זו היא ריאלית.             

 (  מומלץ , שעל סמך תיק זה , הנותן מענה לשני האירועים לייחוס , לערוך תרגיל מתודי , תכנוני,  3    

 המשלים את פירוט הפעילות של כל הגורמים הקשורים  במערכת ; ואח"כ לערוך תרגיל מעשי         

 בשטח , לבחינה מעשית של המענים.         

 : להגיש הערכת עלותמתבקשת ,  הנהלת רכבת ישראל(  4    

 * להפעלה קבועה של קרון עם חומרי נטרול חמ"ס , בכל רכבת המובילה ברום.         

 בבעלות הרכבת ; ואפשרות שנייה , כאשר הקרון בבעלות גורם אחר. –* כאשר הקרון          

   ,PHAST professionalהתאמת התוכנה : (  המשרד להגנת הסביבה , מתבקש לבדוק את 5    

 הנמצאת בשימוש חב' הברום , לשימוש הוועדה / המשרד , לביצוע  הערכות הסיכונים.         

 

 , נכון לבחון מצב שהאחריות לטיפול בחמ"ס , בכל רחבי המדינה   בראייה מערכתית , ארציתה.  

 תהיה על גורם ממלכתי )ולא ע"י גורם תעשייתי, פרטי.   הדבר לא צריך למנוע השתתפות       

 ומעורבות מקצועית של המפעל המייצר , במתן מענים(.     

 הנושא ייבחן ע"י הוועדה , להתייחסות והמלצה.     

 

 ( נמל חיפה3
 א.  סמנכ"ל לתפעול ומסופים , מסר הדברים הבאים :

 דקות. 10עד  7 -חמ"ס , ע"י הגעתו למקום תוך כ -ת החירום בנמל , מגיב לאירוע לייחוס* צוו     

 טון. בנוסף קיים בחב' דשנים ,   2 -* הכוונה של הנמל , להכפיל את כמות הסיד , לנטרול אירוע , ל     

 טון סיד. 5 -כמות נוספת של כ        

 טנקר בנמל.  מבקשים שחב'  -רוע לייחוס , של קריסת איזו* הנמל , לא עשה הערכת הסיכונים לאי         

 הברום תעשה ההערכה זו.           
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 ב.  סיכום : 

 (  המשרד וחב' הברום יבצעו הערכת הסיכונים לאירוע והמענה הנדרש.  יש לבחון שוב את  1           

 האפשרויות והמשמעויות במתן המענה , ע"י המיגון ההיקפי וכן באפשרות של שינוי המיקום                  

 של  האיזוטנקרים )בקרבת הים(.                

 (  נושא עמידות המבנים בנמל כנגד רעידות אדמה, מבקש הנמל לפנות לחב' נמלי ישראל ,2           

 והמשרד(. ל יעקב היכללטיפו)                

 

 

 ( חיפה כימיקלים4    

     
 אירועים לייחוס )אמוניה( : המכל בנמל )פגיעה עילית ; ורעידות אדמה(;  3 -.  הוצגו נתונים ביחס ל8

 המפעל(. –מכל "הסיגר" במפעל ; הצינור )הנמל      

 

 . סיכום :9

  –א.  באשר למיכל אמוניה בנמל  )פגיעה עילית(        

 פירוט מענה שלם לאירוע,   -הפלאש הראשוני , ו –יש להשלים הערכת סיכונים מלאה , כולל          

 הכולל האמצעים , השיטה ולו"ז בביצוע , עד :         

  אין יותר סיכון לאוכלוסייה המצויה מחוץ לגדר המפעל(; לאוכלוסייה הכלת הסיכון( 

 אצור"(.-אין יותר "סיכון המענה.-גמר האירוע בכללותו )סיום האירוע 

 .07יוני  18  -הערכה זו תוגש ע"י המפעל תוך שבוע , עד        

 –ב. מיכל אמוניה בנמל )רעידות אדמה(     

 דונם ברוטו(. המענה במקרה כזה הנו   7 -האירוע קריסת המכל , שפיכה למאצרה החיצונית )כ        

 יגון המאצרה הראשונה )והשנייה לפי הצורך( , כך שתוכל  בעייתי ביותר.  יש לבדוק אפשרות מ        

 תועלת".-לעמוד בנתוני רעידות אדמה. ובחינת "עלות        

 

 -ג.  מיכל אמוניה במפעל     

 .א' לעיל.9הערכת הסיכונים , כאמור בסעיף  –השלמת הנתונים          

 

 -ד.  הצינור     

 חיפה. –אה. אין עדיין היתר לביצוע. מתעכב בוועדה המקומית התר –( יש תכנון להקמת תיל 1         

 הנושא חיוני , וחשוב לבצעו בהקדם.             

 אור המצב כיום, וכיצד ניתן לקדם  י( אורנה )עיריית חיפה( , תבחן הנושא, ותגיש , בכתב , ת2         

 הנושא בהקדם.             

 המפעל(.   –אורנה  –לבדיקה היכן הנושא עומד  )המשרד   -( גידור קו הצינור ,3         

 

 

 
 

 

*  *  *  * 
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 . מצגת : עיקרי סיכום עבודת הוועדהגכ
 שקפים( 24)הוצג בפני סגן שרהב"ט והתעשיינים        

 
 

 

 

1

ח"הוועדה הציבורית המייעצת לבחינת וההערכות לטיפול בחומרים מסוכנים ברגיעה ובשע

בראשות הרצל שפיר

עיקרי סיכום עבו ת הווע ה       

הביטחון  -מוצג בפני סגן שר    

(2007דצמבר  9)                     

הרצל שפיר: י "ע : מצגת

 
 

 

 

 

 

 לחץ פעמיים על דף השקף הראשון לעיל  -להפעלת המצגת  
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 כ"ד.  ביצוע הסכם "יועץ לראש מל"ח"
 
 
 
 
 520-01סימוכין:  

 -אל: מטה מל"ח ארצי              2001מאי  13                                                                                             

 הקריה ת"א

 עמי-תא"ל )מיל( ארנון בן -עבור: ר' מל"ח 

 

 

 מל"ח" אשהנדון: ביצוע הסכם "יועץ לר                                        

                                                  ---------------------------------------- 

 (                797/97205-01)מס. הזמנה:                                                  

 

מל"ח ע"י   היועץ, הנו כללי ביותר  שאא' להסכם הנדון, הבא להצהיר ולסכם את השירותים אשר יינתנו לר-נספח .1

 ומתבטא בהגדרה : ".. החברה מקבלת על עצמה לתת שירותי הייעוץ, כפי שיקבע ע"י המשרד".

 

 מל"ח, במסגרת   אש. מכתב זה מיועד להרחיב ולפרט את היקף, מהות והתניות מתן שירותי הייעוץ  לר 2 

 ההסכם הנדון, כלהלן .      

 

 ייעוץ :.  תחומי ונושאי ה3

 הכנה וקידום חקיקת חוק  "הרשות למשק לשעת חירום"  .א

 תפעולי. -הארות, על חומר כפי שיוגש ליועץ, בתחום הארגוני  -בחינת עבודות, מתן הערות  .ב

 מל"ח בהכנות ובפגישות עם גורמי חוץ. אשסיוע לר -קידום נושאים מרכזיים , .ג

בנושאי הדיון, ולפי קביעת ר' מל"ח, בדגש על נושאי  השתתפות בדיוני ועדות היגוי ומטה מל"ח ארצי )מותנה  .ד

 ארגון ותפעול(.

 

 שיטת עבודת הייעוץ : :4

 השתתפות בפגישות, ישיבות ודיונים, הקשורים לתחומי ונושאי הייעוץ  )כאמור  .א

 לעיל(.            

 הארות, על חומר ומסמכים בתחומים לעיל. -בחינה, הערכה, מתן הערות  .ב

ג' לעיל יבוצעו במשרד  -בעבודה עצמית, בתחומים כנ"ל.    )סעיפים ב' ו  -ניירות עמדה, הצעות,הכנת מסמכים,  .ג

 היועץ(.

שעות ,בממוצע לחודש(, ייעשה, ככל שהדבר  30 -הזמנים לכל חודש נתון )מוקצים כ-הייעוץ, ולוח-תכנון שעות .ד

 ניתן, כתכנית חודשית מתואמת מראש, בין לשכת ר' מל"ח והיועץ.

 

 ות של ניגוד אינטרסים :אפשר .5

 . וכן סעיף י"א, בנספח: תנאים כללים להזמנה(4.ה'.4)בהקשר לסעיף             

 "2000ר' מל"ח, ידוע  כי היועץ עסק בפרויקט  "מל"ח   -למזמין  .א

 הפנים" )שלב יסוד א'(.-ובפרויקט "העברת תחום העורף לאחריות המשרד לביטחון                      

 ר' מל"ח, ידוע כי היועץ עשוי לקבל העבודות בפרויקטים הבאים: -למזמין .ב

  .תרחיש ייחוס ענפי. -רשות ייעודית מ.ע.צ 

 .)'העברת תחום העורף לאחריות המשרד לביטחון הפנים,  )שלב יסוד ב 

עבודות היועץ בפרויקטים שבוצעו וכן בפרויקטים המתוכננים לביצוע, כאמור לעיל, לא יחשבו "כניגוד  .ג

 רסים" עם מטה מל"ח, גם באם דעת היועץ תהיה שונה מדעת ועמדת ר' מל"ח ומטהו.אינט
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 בברכה,       

 הרצל שפיר                

 מתאר ייחוס ענפי  -אב לרשות הייעודית מע"צ -כה. תכנון                   
 
  
 

                              
 ארגון העבודה של צוות המומחים של חב' שפאור                               

 מתאר ייחוס ענפי  -אב לרשות הייעודית מע"צ -בהכנה ובביצוע של :   תכנון                               

 

 כללי        

 חומר זה ישמש כחומר מנחה לצוות של חב' שפאור : .1

 הרצל שפיר 

 סקי *   יורם לונינ

          .להלן יכונה "הצוות"(.  -יוסי שניר( 

  

 ארגון העבודה יתבסס בעקרו על המסמך שהוגש בנושא להנהלת מע"צ )מסמך:  .2

-הביצוע )"אבני -שלושת   שלבי -, (תוך ההכוונה של מסמך זה ובהתאם ל2000דצמ'  25 -מ 1230-01

 הדרך"(.

 -א' -שלב הכוונה לביצוע       

 הגדרה והכנת בסיס הנתונים*             

 הערכת המחסור כתוצאה מגיוס המילואים בשע"ח*  

  

 .  הנושאים המרכזיים הנכללים בשלב זה, הינם :3         

 -קבלת נתונים על מרכיבי הרשות הייעודית מע"צ  .א

 ם ואיו"ש,    -המחוזות )נצרת, חיפה, ת"א, י 5 -הנהלת מע"צ, ו .(1

 נפות בכל מחוז (, 3הנפות הביצועיות ) 15"ש( ,דרום וב                     

 ביחס לכל גורם נדרשים נתונים על :  

   תפקידים ,אחריות ,סמכויות . -

 ח אדם, כולל השלמות/יח' מילואים.וכ  -

 כפופים. -יחידות/ גופים / אמצעים עקרים   -

 מפעלי חיוניים כפופים / מתואמים.  -

 -ומרכזי הפעלה של הנ"ל,מטות  .(2                             

 מיקום ופריסה. -

 גזרות אחריות )מחוזות/נפות(. -

 תקשורת(. מחשוב, אמצעי תקשוב )קשר, -

 במטות ובמרכזי ההפעלה. -קיום נוהלי הפעלה, פקלי"ם  -

 פקע"ר-קישור ותאום עם : צה"ל-זיקות  -קיום נוהלי שת"פ  -

 חירום.-ממשלה שונים, גופימקומיות, משרדי -מל"ח, רשויות                           

    

 קבלת נתונים על מטלות ויעדים המוכתבים לרשות, על מרכיביה השונים               ב.     

 במצב הקיים. -ע"י הגורמים השונים.  תכניות קיימות או בהכנה,         

                                                                                                                 

 במצב הקיים, בשגרה, -קבלת נתונים על רמת השירות/הכשירות הנדרשת, ,ג

 מהרשות, על מרכיביה השונים. רמת הכוננות הנדרשת )ציוד, כ"א, משימות(, בשגרה.

  

 חירום :-עם הכרזת מצב .ד

 נתונים על הגיוס לצה"ל של אמצעים וכ"א. -

 הכשירות הנדרשת בשע"ח, ממרכיבי הרשות השונים.-רמת השירות    - -
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 בקורות, הנהוגים ברשות, על מרכיביה השונים.                                                  -תרגילים   ה. 

 במצב הקיים.                                     -פערים, מגבלות, כשלים -הערכת המטות/המפקדים ביחס ל      

 

             

 ודולוגיה להשגת הנתונים כאמור לעיל :ת.המ :5

 -ביקורים ופגישות בשטח א.      

 ימי ביקורים מרוכזים : 5יתוכננו          

 ם ואיו"ש.-ם( ומחוז י-מע"צ )י -מטה ארצי   - 1יום  -

 מחוז נצרת ומחוז חיפה )כולל הנפות במחוזות(.  - 2יום  -

 מחוז ת"א ונפות.  - 3יום  -

 מחוז הדרום וב"ש.  - 4יום  -

 מספר מפעלים חיוניים )נבחרים( וריכוזי ציוד  - 5יום  -

 וצמ"ה.                 

          

 שבועות 2-3הכוונה )לפחות -ור ופגישה בשטח, יוצאו מכתבילקראת כל ביקב.     

 המחוזות )ודרכם לנפות( מה הם הנתונים-לפני הביקור(,  אשר יפרטו להנהלה        

 הביקורים כנ"ל )כמפורט  -שעליהם להכין ומה נדרש מהם להציג בפגישות        

   ג'(. ב', . סעיפי משנה: א',3בסעיף         

 המטה הבאה :-בגמר ביצוע הביקורים והפגישות כנ"ל, תיערך עבודתג.      

  -סיכום פנימי של הצוות ביחס ל (1

 הנתונים שנתקבלו. -

 פערים, מגבלות כשלים, של הרשות, במצב הקיים. -

 משמעויות עיקריות. -

 השלמות נדרשות, )במידת הצורך(. -

 -הכנת סיכום השלב, אשר יכלול  (2

 ודולוגית, של בסיס הנתוניםתביטוי מפורט, מאורגן מ -

 פערים, מגבלות וכשלים של הרשות.                                                                                       -אור מצב קיים באשר לית    -

 הכוונה עקרונית להכנת בסיס נתונים בשגרה, עדכונו    -                     

 א', בכתב ובע"פ -בו בשע"ח. הצגת הסיכום של שלב והשימוש     

 בפני הנהלת מע"צ.     

                                   

 .   חלוקת העבודה בצוות :6

 -יורם לונינסקי  .א

 והמחוזות בקשר לביקורים השונים. תאומים עם הנהלת מע"צ

 ריכוז חומר ועיבודו בכל הקשור ל:

 (  לעיל(.2.א.3הרשות )סעיףמטות ומרכזי הפעלה של גורמי  -

 .ב' לעיל(.3מטלות ויעדים במצב הקיים )סעיף  -

 .ג' לעיל(.3רמת שירות וכשירות נדרשת במצב הקיים )סעיף  -

 ביקורות  הנהוגים ברשות על המרכיבים השונים, -תרגילים   -

 .ה' לעיל(.3)סעיף      

 -יוסי שניר   .ב

 ריכוז החומר ועיבודו בכל הקשור ל:       

 ( לעיל(.1.א'.3מע"צ, המחוזות והנפות )סעיף  נהלתה -

 משמעויות הגיוס לצה"ל ורמת השירות/ -במצב חירום  -

 .ד' לעיל(.3הכשירות הנדרשת בשע"ח )סעיף      

 .ו' לעיל(.3במצב הקיים )סעיף  -פערים, מגבלות ,כשלים   -  

 -הרצל שפיר   .ג

 תאום והכוונת העבודה של הצוות.  -

 החומר. אינטגרציה של כלל  -

 הכנת סיכום שלב א'.    -
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 מגן -פעילות ערכות   -.  פע"מ כו
 

 לאיסוף ואחסנת ערכות מגן של תושבי המדינה המכרז      
 

 

 810-04סימוכין: 

 2004אוגוסט  8

 

 המגן של תושבי המדינה-המכרז לאיסוף ואחסנת ערכות

 

 כללי

 

 תושבי ישראל.מטרת המכרז : איסוף ואחסנת ערכות המגן, המצויים בידי  .1

 מ'. 4.74 –מיליון.  מינימום נדרש לאיסוף  6.8 –מספר המסכות 

 

 נקודות מרכזיות במכרז : .2

 חודשים; 3  -* התארגנות הספק    -א.  לו"ז 

 חודשים;  18/ 15/  12 –* איסוף המסכות                

 חודש )אפשרות להארכה(. 24/28עד   -* אחסון                

 בניהול.ומסמך הדן  מחירמסמך הדן בקביעת ה  -המכרז מחולקים לפי ב.  מסמכי

 הניהול.  40%המחיר,   60%  -קביעת הזוכה במכרז , לפי      

 -ג.  קריטריונים לקביעת ציון הניהול,  המוגש ע"י הספק 

 איכות תכנית האסוף;  --     

 האיסוף )השיטה והיכולת לממשה(;  --     

 אזרחים; עבודה מול  --     

 מחשוב;  --     

 שינוע;  --     

 ניהול;  --     

 צוות ניהול הפרויקט;  --     

 ניסיון לוגיסטי;  --     

 היקף כ"א, אמצעי שינוע ואחסון.  --     

 -ד.  קריטריונים לקביעת המחיר לספק 

 Xחודש    X  18מיליון מסכות  +  ) מחיר אחסון ערכה לחודש   X  4.74מחיר האיסוף       

 , השאר ציון יחסי.100  -מיליון(.    ההצעה הזולה ביותר תקבל ציון  4     

 )אפשרות לדחייה של חודש או יותר(.  04אוג'  26  -מועד הגשת המכרז  .ה

 –מי יכול להגיש הצעות  .ו

 ספק מוכר של משהב"ט  )ללא הגבלת סכום(;  --*  תנאי סף : 

 הספק   –)במקרה של קבוצה   ₪מ'  80  -רות שנתי של לפחותהיקף מכי  --                  

 (.₪מ'  45היקף של  -הראשי                       

 *  חברות ישראליות הפועלות בישראל.

 .60לפחות   -*  ציון "התאמה ניהולית" 

 הסכם חתום בין חברי הקבוצה )ביצוע תוך שבועיים מההודעה על   –*  במקרה של קבוצה 

 הזכייה(.    
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 נושאים לבחינה / טיפול

 .04לאוג'   26 -הנחת המוצא :  אין כל אפשרות להגיש הצעה למכרז עד ה      

 

 .  הכנת הצעה למכרז , מחייבת הכנה וטיפול מעמיק בנושאים הבאים :4

 החלופות לתכנית האיסוף. .א

פרטיים; שת"פ עם מערכת החינוך; -האיסוף )תחנות ניידות/נייחות; מוסדות ציבור; מוסדות אזרחיים שיטת/ות .ב

 דלק ועוד(.-; סופרמרקטים למיניהם; תחנות "צוות" ;חב' החשמל";  "הצופים"; משא"זדואר; "בזק"; "

בעת ביצוע האיסוף; העבודה מול האזרחים )ידיעות על האוכלוסייה, פיזורה והרגליה; תכנית הסברה לקראת ו .ג

 מרכז מיידע לציבור(.

 מיון ואחסנה. .ד

 שינוע. .ה

 הדרכת עובדים. .ו

 מחשוב  )אפשרות שימוש באמצעי פקע"ר/רע"ם(. .ז

 ביטוח. .ח

 תמחור הפרויקט. .ט

 הצוות לניהול הפרויקט )שליטה ובקרה על יישום התכנית; בקרת ביצוע; כספים ותקציב;  .י

 קישור לפקע"ר(.ייעוץ משפטי; ייעוץ ביטוח; ייעוץ מחשוב; 

 

 יסוד :-.  הבחינה והטיפול בנושאים לעיל, מחייב שני שלבי5

 -שלב יסוד א' .א
 (  המטרה :  * בחינת היכולת לעמוד בהגשת המכרז, באופן כללי, וכן לתאריך שיקבע.1

 הצעה -* ביצוע עבודות הכנה ראשוניות, לקראת הגשה אפשרית של מענה                               

 למכרז.                                 

 קביעה ראשונית של הרכב הקבוצה וחלוקה ראשונה של תחומי אחריות/ביצוע.  (2

קביעה עקרונית )ניתנת לשינוי, בהמשך, לפי הצורך( באשר לשיטת העבודה בתוך הקבוצה ובצוות המוביל,  (3

כללי או לפי שע"ב(;   –שותף; שכר בלבד הן בשלב יסוד א' והן בשלב יסוד ב'  )שותף בפרויקט; שכר + 

 המימון והתקציב לנושא, כולל מימון ביניים, במידה ויידרש.

 תמחור ראשוני של הפרויקט : (4

 -האיסוף.  לכן הוודאות העיקרית בכל הפרויקט הנו נושא -*  אי

בודה עם *  יש להכין תמחור ראשוני של כל נושאים האחרים: האחסנה; השינוע; הביטוח; המחשוב; הע

ולבחון מהי "השארית" אתה ניתן יהיה "לשחק" במחיר   -האזרחים )הסברה, פרסום, יחסי ציבור וכדו'(;  

 האיסוף בשיטות השונות.

 –לעיל(, עליו יוטל  4קביעת אחראי/ים לכל נושא )כמפורט בסעיף  (5

 מיידע  נוסף, בכל הקשור  –*  ללמוד נתוני המכרז על נספחיו; לאסוף נתונים 

 לתחום/הנושא שהוטל  עליו.     

 בנושא שהוטל עליו,  וחשיבה על החלופות והאפשרויות  *  לימוד המענים הנדרשים במכרז,                   

 לביצועם.                       

 *  הצעות שונות בתחום כ"א, אמצעים, ושיתופי פעולה עם גורמים אחרים/נוספים.

 בעלי תפקידים/אנשי מקצוע, העשויים לסייע )כולל משוחררי מערך פקע"ר/   *  אתור                   

 מנהלת רע"ם(.                           

  

 )בהנחה כי מועד הגשת ההצעה נדחה לפחות בחודש ימים(  –שלב יסוד ב'   .ב

 הצעה למכרז. –(  המטרה : הכנת המענה 1 

 בכל נושאים ,כפי שהוטלו על האחראים  -(  בחינת הנתונים, לימוד האפשרויות השונות, 2 

 יפעלו במסגרת –לנושא/תחום מוגדר.   שיחות/פגישות עם גורמים אשר ישתפו פעולה       

 תכנית הביצוע של הקבוצה.  הקמת צוות הניהול לפרויקט.      

 כאמור לעיל.  ביטוי הסיכומים בהחלטות אשר  (  דיונים מסכמים בכל הנושאים/התחומים3 
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 ההצעה למכרז. הגדרת תפקידים/מטלות לכל הגורמים אשר ייקחו -יובילו להכנת המענה      

 חלק  בביצוע התכנית בפועל.  כולל תמחור הפרויקט למרכיביו השונים.      

 כנדרש בכתב המכרז.הטבלאות,  –הסעיפים  –ההצעה למכרז, לפי הנושאים  –(  הגשת המענה 4 

 (  הכנת טיוטת הסכם בין חברי הקבוצה )להגשה לאחר קבלת הזמנת הביצוע(.    5 

 

 

 

 *  בחינה וניתוח שיטת האיסוף

 
 פע"מ –בחינה וניתוח שיטת האיסוף 

 אוג'( 20 -, מ UPS)בהקשר להצעת  

 

 

 .  נתוני התכנון המוצע :1

 

 שעות ביממה. 6, 15:00-21:00ימים בשבוע,  5התחנה הנייחת תהיה פתוחה  .א

 עמדות, ותאסופנה ערכות, בהתאמה לרבעונים השונים כלהלן: 2-3-4התחנות תפעלנה עם  .ב
  ה    ע    ר    ו    ת      IVרבעון       IIIרבעון      IIרבעון      Iרבעון        פ  י  ר  ו  ט

 מספר הערכות ליום             ---              ---            ---           320עמדות               4

3    -"-                ---            160           ---              ---                        -"- 

2    -"-                ----           ----           120             120                      -"- 

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

 ימי עבודה בשבוע 5           600             600           800        1,600מס' ערכות לשבוע: 

 ימי עבודה בחודש 22.5       2,700          2,700        3,600        7,200לחודש:        -"-    

 ימי עבודה ברבעון       67.5       8,100          8,100      10,800      21,600לרבעון:       -"-    
        ................................................................................................ 
 ₪ -המחיר ב        16.67          11.11         7.79         3.51איסוף למסכה :   מחיר       

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

 -עלות תפעול תחנה            

 ₪ -ב                 6,666           6,666       6,232        5,616* לשבוע :                         

 ₪ -ב               29,997         29,997     28,044      25,272* לחודש :                         

 ₪ -ב               89,991         89,991     84,132      75,816* לרבעון :                         

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

 תושבים, אזי התחנה הנייחת צריכה  100% -ערכות מ 70%מאחר וההנחה היא כי יש לאסוף  .ג

 לעסוק ברבעון הראשון ,בהתאם למועדי הפעלתה:      

  תושב; 2,286באם תפעל שבוע בלבד,  תעסוק מול 

      -"-                 ,      תושב. 10,285    -"-חודש 

      -"-                 ,      תושב.  30,857   -"-רבעון 

 

 .  מתעוררות השאלות הבאות :2

 התושבים(, ותפעל משך כל  70% -הצלחה )ביחס ל 100%האם סביר להניח כי התחנה תשיג  .א

 דקות קבלת ערכה,  5התקופה כאוטומט הצריך להשיג תוצאות תיאורטיות מלאות ?  )דהיינו כל       

 בכל העמדות משך כל התקופה ?(.      

 -,מה צריך להיות אזור הפעולה של תחנה נייחת, במיקום אחד ?   .ב

 ? לפי יכולת האיסוף משך שבוע ?, משך חודש או רבעון 

 אלף ערכות (? 25 -מאיזה מרחקים יצטרכו התושבים להגיע לתחנה הנייחת שלהם  )שצריכה לאסוף כ 

  המנהל ומפקח ? -עמדות ומאבטח, לא תידרש לאדם אחראי 4האם נכון להניח כי תחנה בה תפעלנה 
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 התכנון :.  התייחסות והצעות לשיפור 3

 -א.  תפיסה בסיסית      

 ( פעילות לאורך תקופה ארוכה,  במיקום / אזור אחד, איננה יעילה ואף יקרה ביחס.  יש לשאוף 1          

 לפעול במרוכז ובאופן ממוקד באזור מוגדר ובזמן נתון.              

 אלף תושב. בכל אזור  25-35של " צריך להיות בנוי מגודל אוכלוסייה פעולה-אזור( כל  "2          

 נייחות )בהתאמה לגודל האוכלוסייה(, כל תחנה נייחת  -תחנות 5-7פעולה צריך שתפעלנה               

 תושב.  5,000-5,500תפעל  אל מול               

 גדר.יום, כולל ימי שישי( באזור הפעולה המו 12הנייחות תפעלנה משך שבועיים )-( התחנות3           

 ניידות באותו אזור, להשלמת האיסוף. -תחנות 10עד  7ומשך שבועיים לאחר מכן, תפעלנה                

      

 הפעולה ושיטת האיסוף :-המשמעות המעשית של התפיסה, באשר לאזור .ב

 יום במהלך   12ימים בשבוע )כולל ימי ו', שהנו יום טוב ונוח לאיסוף(,  6( תחנה נייחת תפעל 1

 ערכות.  2,640 –ערכות )בממוצע(, ובמשך שבועיים  220 –השבועיים. תאסוף ביום     

 ערכות בממוצע ליום, וסה"כ  60 -,  תאסוף כ4 -וה 3-( תחנה ניידת אשר תפעל בשבוע ה2

 ערכות .  720 –בשבועיים     

 תחנות ניידות, יאספו : 7 -תחנות נייחות  ו 5פעולה בו תפעלנה -( באזור3

 ערכות.  13,200תחנות =   X 5ערכות  2,640  -ה נייחת בתחנ (א

 -"-     X 7    -"-    =5,040   -"-     720   -בתחנה ניידת  (ב

 ערכות   18,240                                                    סה"כ : (ג

 איסוף(, משך חודש ימים. 73%תושב  ) 25,000מאוכלוסייה בת 

 

 התפיסה באשר לפעילות הארצית : המשמעות המעשית של .ג

  5ובמשך רבעון להפעיל   פעולה.-אזורי 25( בכלל המדינה ניתן יהיה להפעיל, בו זמנית, 1

 נייחות ואחריהן תחנות ניידות(,-מחזורים, כל אחד של שבועיים ימים, כאמור לעיל )תחנות    

 פעולה ברבעון.-אזורי 125סה"כ     

 פעולה )בממוצע(, סה"כ אוכלוסייה מטופלת, ברבעון, תהיה:-זוראלף תושב לא 25( בהנחה של 2

    (125 X K 25   =)3,125  (.73%אלף ערכות  ) 2,280  -אלף תושב, ולאסוף סה"כ 

 אלף תושב,  וסה"כ הערכות 6,250( משך שני רבעונים תהיה האוכלוסייה המטופלת :  3

 אלף. 4,560שנאספו :      

 יופעל ע"ב ניסיון "האמת"  והתוצאות של הרבעונים הקודמים,   -( הרבעון השלישי והרביעי,4

 אלף ערכות(. 650 -אלף ערכות )תוספת של כ 5,250 -כדי להשלים האיסוף ל    

 

 (: UPSמשמעויות עלות  )ע"ב חישובי   .ד

 .₪ אלף 17,740   -רבעונים, בהרכב מלא  2תחנות נייחות, משך  125( תפעול 1

  2 -מחזורים, כ"א בן שבועיים בכל רבעון, ב 5 -תחנות ניידות )כ"א פועלת ב 175( תפעול 2

 .₪אלף   8,668  -שבועות עבודה(  20 –רבעונים     

 ליון שח, ימ 1.5.  ניתן, לצורכי ביטחון להוסיף ₪אלף   26,508:     סה"כ עלות האיסוף( 3

 אלף ערכות. 4,560עבור איסוף של  ,₪אלף  28:  עלות שלעבור תוספות שונות, ונקבל      

 לערכה.  ₪  6.14ממוצע של       

 אלף ערכות.  ניתן יהיה להמשיך בשיטה  650 -יש לאסוף עוד כ III  +IV(  במהלך רבעונים 4

  9-, ובממוצע של כD2Dהאמורה תקופה נוספת, או להניח כי משתמשים גם בשיטה היקרה      

 .₪מיליון   33.85:     וסה"כ עבור האיסוף, ₪מיליון 5.85לערכה . ותידרש תוספת של   ₪     

 

 

 רעיונות  לבחינה ויישום –נקודות .  4
 יש חשיבות רבה שבהתייחסות שלנו למענה, ננסה להציג רעיונות , גישות והתייחסות      -כללי  .א

 גם במידה ויש נושאים שטרם סוכמו עם גורמים שונים, כי זאת נתן יהיה לעשות רק   חדשנית ויצירתית.                

   לאחר הזכייה במכרז, חשוב להזכיר אפשרויות אלה.          

 תחנות נייחות, אפשרויות מיקום : .ב

 נוער; מועדונים קהילתיים; מועדוני כושר אזוריים/מקומיים; -ספר; גנים; מתנ"סים; בתי-בתי
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 דואר )במידה ויסוכם אתם(;-ספורט )מכבי, הפועל, ביתר, אליצור וכדו'(; בתימועדוני 

יסוכמו המיקומים  -מקומית,-: חשוב להזכיר את כל אפשרויות המיקומים, ולהדגיש כי בכל עיר/אזור/רשותהערה

 המיטביים .  בעיקר עם הזכייה במכרז.

 –ש אדם :  קיימות אפשרויות רבות, שחשוב להדגי-הסתייעות בכוח .ג

 ;תלמידים/ סטודנטים 

  חברי "הצופים" )במקום מגוריהם. אתמול פגשתי כמה ראשי סניפים, מוכנים להירתם לנושא. במקום

 עירוניים(! -אין בעיה, וניתן לעשות זאת מהר ובזול . במיוחד באזורים סמי –מגוריהם 

 ;חברי ארגוני הספוט השונים 

 יות(, אנשי זק"א.אברכים )במקום מגוריהם. אוכלוסיות דתיות/חרד 

 נייחות(.-אנשי "צוות"  )במיוחד לניהול ופיקוח על תחנות 

                                       .אנשי משא"ז 

 .  כל הנ"ל יכולים גם לסייע בצוותיD2D. 

 הודעות שונות לאוכלוסייה : .ד

  –*  שילוב מפרסמים עם הודעות כתובות לאוכלוסייה  )אפשרות מתן תגמול  ע"י המפרסם, כמו 

 עלית/שטראוס, למי שמביא עם הערכה גם .......(.    

  -*  זימון התושבים )בהתייחסות לתכנית האיסוף של השבועיים, כמפורט לעיל( 

 א' ועד כ' -תושבים עם שמות משפחה המתחילות מ –בשבוע הראשון     

 מ ועד ת. -מ                            -"-                   -בשבוע השני         

 )וע"י כך למקד ולרכז הפעילות מחד והדגשת שותפות ללו"ז אצל התושב מאידך(.    

  -*  עם זימון התושבים, אפשר להכניס סעיף השואל "מי מעונין כי יבואו לקחת מביתו את ערכות

 ערכות ,לפחות, למסירה.  וזאת תמורה, לדוגמא ,      2המגן, תמורת תשלום " )בהנחה כי יש      

 .(.₪ 10-15של  :     

  –ייעול הפרסום/ההסברה  .ה

 *  שילוב של מפרסם/ים מרכזיים, לחלוקת נטל עלות הפרסום.

 מגן" ,ואפשרות-*  שילוט ע"ג משאיות/רכב אחר, עם  הכיתוב : "אנחנו פועלים לאיסוף ערכות

 של שילוב מפרסם נוסף בשילוט זה. השלט צריך להיות כזה שניתן להעבירו בקלות מרכב     

 אחד למשנהו.    

 *  הכנת כמות של סטיקרים , עם הכיתוב : "כולנו מחזירים ערכות מגן", לשימוש ברכב הפועל  

 בקשה כי ידביק זאתבמסגרת פע"מ, וכן אפשרות לתת לכל אדם אשר החזיר ערכה, תוך     

 על רכבו.     

 המיפוי הארצי ?(. –יש לבחון הצרכים שלנו במפות עירוניות מפורטות ומעודכנות )ברשות  .ו

-ניתן לציין כי עדכון כתובות של תושבים באזורים/המחוזות השונים ייעשה, לאחר הזכייה במכרז, אצל חברת .ז

 אשור לכך(.ההחשמל  )אשר נתנה לי את 

 

 

  השלמה  -פע"מ,   –בחינה וניתוח שיטת האיסוף הנדון: 

 
 .( 8.5, סעיף SOW)באלפים. מתוך   פוטנציאל איסוף הערכות באוכלוסייה .1

 מחוז     מחוז    מחוז        מחוז        מחוז      מחוז                                 

 פק"מז     דרום    ם  -י      ..   ד  ן     מ ר כ ז   חיפה   הצפון   ס ה " כ   סוג הערכה

 198      827      647       1,149    1,283   778     874      5,748שחורות :    

 32      110        94            94       142     77      121         649ברדס    :    

 שמרטף +           

 18         65        55            57         80     58       72         384קיסר      :   

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

 248     1,002     796       1,300    1,509   913   1,072      6,781      סה"כ =
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 .א'( 3, סעיף 04-840)ראה מסמך    פעולה"-איסוף הערכות תוך שימוש ב"אזורי.  2       

 

 הנחות מוצא : .א

 -(  הגדרת "אזור פעולה" 1

  אלף תושב. 25-30אזור בו מצויה אוכלוסייה עירונית/סמי עירונית בגודל של בין 

 פעולה(.-אלף תושב, בממוצע לאזור 27.5)בהמשך מחושב לפי 

 יום(; 12תחנות נייחות , משך שבועיים ) 5-7ועלות: בכל אזור פ 

 יום(  נוספים. 12תחנות ניידות,  משך שבועיים )   7)ומיד אחריהן(  

  ערכות מהאוכלוסייה המטופלת באזור.  73%המטרה : איסוף 

 שבועות(, 2פעולות חוזרות בשטח )כ"א של  5פעולה", משך רבעון מבצע -"אזור 

 הניידות.ע"י התחנות הנייחות / 

 פעולה/איסוף, בו זמנית.                -אזורי 25התחנות הנייחות מאפשרות הקמת  125(  2                   

 פעילויות של ,אזור פעולה". 125בכל רבעון ניתן לקיים                          

 

 מספר אזורי הפעולה הנדרשים לכיסוי כלל האוכלוסייה  .ב

 הפנים,  באלפים(:-זות משרד)בחתך של מחו      

 מחוז     מחוז    מחוז        מחוז        מחוז      מחוז                                        

 פק"מז     דרום    ם  -י      .   ד  ן  .   מ ר כ ז   חיפה   הצפון     ס ה " כ      ה פ י ר ו ט  

 248     1,002     796       1,300    1,509   913   1,072       6,781סה"כ ערכות     

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

 פעולה                                                            –אזורי 

 9          36       29             47        55      33        39        248      נדרשים :      

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

 I  :125        16        18      28        24             15      19           5הפעלה ברבעון 

  II :123        23        15      27        23             14      17           4הפעלה ברבעון 

ניידות(, בהם ניתן לאסוף  14 -נייחות ו-תחנות 10 -פעולה )או-אזורי 2.  ונשארו אלף 4,950ערכות שנאספו :  

 אלף . 5,040"כ ערכות :  אלף ערכות, סה 190עוד 

 .  04-840האמור לעיל מעדכן את המספרים המובאים במסמך  הערה: 

 ה.ש.                                                                                                       

 

*  *  * 
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 *  ניהול פע"מ

 
 :הגופים הבאיםניהול הפרויקט באמצעות 

 דירקטוריון .א

 צוות היגוי .ב

 ההיגוי(-מטה מקצועי )ליד צוות .ג

 מערך הביצוע .ד

 

 

 :                                                                     הדירקטוריוןא. 

 ההיגוי.-, יו"ר צוותUPS/אוריון,  מנכ"ל חב' מובילי "דרור", מנכ"ל UPSיו"ר     

 

 צוות ההיגוי:ב. 
  –יו"ר צוות ההיגוי  (1

 –מנהל הצוות  (2

  –עוזר לנושא תפעול  (3

 –עוזר לנושא לוגיסטי  (4

 -עוזר לנושא האוכלוסייה  (5

 

 ההיגוי(:-)ליד צוות מטה מקצועיג. 

                                              -כלכלן  (1

 -מהנדס שיטות  (2

 -יועץ משפטי  (3

 –יועץ ביטוח  (4

  -קצין קישור לפקע"ר (5

   -יועץ מקצועי / מסכות  (6

 

 מטה ביצוע: .  ד

 מנהל שינוע(  2                                          (  מנהל איסוף1     

 מנהל אזורי איסוף                            *  מנהל מבצעי 

 מנהל מבצעי                                   *  מנהל לוגיסטי 

         אחראי לניהול תקציב/כספים.                          מנהל לוגיסטי  * 

 מנהל מחסנים אזוריים 

 אחראי מיון 

 אחראי הדרכה 

 .אחראי ניהול תקציב/כספים 

 

 

 

 

 מנהל מחשוב ותקשורת(  4                                           מנהל האחסון( 3     

   *                     מנהל מרכז/י מיידעמנהל המחסנים הקבועים 

 עוד                    *  מנהל מבצעיימנהל תאום / בקרה ות 

    מנהל אריזה                                      *  מנהל לוגיסטי/טכני 

 אחראי ניהול תקציב/כספים.                 *  אחראי  לפניות הציבור 

 והטיפול בתושבים                                                                

 *  ניהול תקציב/כספים.                                                            
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 מנהל הסברה ופרסום( 5    

 אחראי להסברה 

 אחראי לפרסום 

 אחראי למבצעים מיוחדים 

 .ניהול תקציב/כספים 

 

 

 

 מערך ביצוע :. ה
     ............... 

 

 

 

 * *  * 

 

 

 המבנה הארגוני  -*  פע"מ   
 

 

 ארגון ותפעול מערך האיסוף ביחידות השטח   
  

 - הגדרות. 1

 הפנים.-המחוזות של משרד-:  שטח גיאוגרפי במדינה, התואם ששת "מחוז" .א

 מחוז הצפון ; מחוז חיפה ; מחוז המרכז ; מחוז דן ; מחוז דרום ; –הנם  המחוזות

 פקמ"ז(. -מחוז ירושלים )ו

  –אלף תושב )מחושב כממוצע  30עד  25:  אזור המאכלס אוכלוסייה בגודל של  "אזור פעולה" .ב

 אלף תושב(. 27,5      

 :  גוף הפועל בשטח לאיסוף ערכות מגן מהתושבים. "יחידת איסוף אזורית" .ג

 -.  היחידה מיועדת לפעול בD2Dתחנות ניידות/ 5נייחות, -תחנות 5מטה,  -היחידה מורכבת מ

 פעולה" מוגדרים.  -רי"אזו

 

 - תפעוליות –הנחות מוצא ארגוניות .  2

 ,  המאורגנות  D2Dניידות/-תחנות 125  -נייחות  ו-תחנות  125במערך הפריסה של פע"מ יהיו  .א

 "יחידות איסוף אזוריות". 25תחת       

 האוכלוסייה הניתנתפעולה ,בהתאם למספר התושבים  במחוז )ולפי גודל -כל מחוז  יחולק לאזורי .ב

 כמוגדר לעיל(.  פעולה אחד,-לטיפול באזור      

 פעולה, )לכיסוי כלל השטח/התושבים(, יהיה כלהלן :-ארגון המחוזות לפי אזורי .ג

 ם-מחוז        מחוז       מחוז         מחוז       מחוז        מחוז י                                         

 פקמ"ז  -ו       דרום        ד   ן       המרכז      חיפה      הצפון          סה"כ                        

 סה"כ תושבים                                                                                                      

  1,044      1,002     1,300      1,509      913     1,072=       6,840)באלפים(      :    

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

 אזורי פעולה    

 38            36          47          55          33         39=          248נדרשים     :          

 פעולה" :-כל  "יחידת איסוף אזורית"  מיועדת לפעול ב"אזור .ד

  שעות בשבועיים(  עם  142שעות בשבוע ,  72שעות ביום =  X 6יום  12*  שבועיים )

 .D2Dהנייחות ,ולאחר מכן, באותו אזור, שבועיים נוספים עם התחנות הניידות/-היחידות    

 פעולה, במסגרת -אזורי 5 -כל "יחידת איסוף אזורית" מיועדת לפעול ב – רבעון במהלך 
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מחזורי פעולה(  5 -"יחידות איסוף אזוריות" )ב 25מחוז שלה.   בסה"כ, ברבעון, בכל המדינה, יופעלו ה

 -וטיפול בשטח בו מצויים כ אזורי פעולה יכוסו במהלך הרבעון, 125,סה"כ : 

 אלף ערכות ברבעון(. 2,500  -לאיסוף כ אלף תושב,  )וצפי 3,440

 

 - משמעויות ארגוניות.  3

 איסוף אזוריות" לפי צרכי המחוזות השונים :-חלוקת "יחידות .א

 פקמ"ז  -ו       דרום        ד   ן       המרכז      חיפה      הצפון       סה"כ                         

 יח' איסוף

 4                4            5           6            4            4=           27אזורית   :      

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

 18              19          23         28          18          19=      125נייחות:  -תחנות

 18              19          23         28          18          19=      125תחנות ניידות:   

--------------------------------------------------------------------------------------.. 

 איסוף אזוריות".-"יחידות 27ת וגמישות פעולה, יופעלו כדי לאפשר נוחיו -הערות 

 תחנות. 4נייחות/ניידות וחלק עם -תחנות 5כתוצאה, תהיינה כמה יח' איסוף אזוריות עם             

 הנייחות/הניידות.-החישובים של צפי וביצוע האיסוף, ייעשו תמיד לפי מספר התחנות -

 

    

 ו :, יהי D2D-הנייחות / הניידות-בתחנות .ב

  אנשי עמדות )אחד מהם אחראי( 4  -בתחנות הנייחות 

 איש ביטחון. 1  -                            

 /בתחנות הניידותD2D  -  1 ראש צוות 

  -עוזרים  )לרוב, ייעזרו בכ"א מסייע, כמו "צופים", תנועות  2  -                             

 ר וכדו'(. נוע                                

 ………… נהגים::………; רכב    -                             

 בכל "יחידת איסוף אזורית"  יהיו : .ג

 רכב  )מושכר או שימוש ברכב פרטי, תשלום לפי ק"מ(.  1מנהל ועוזר  +   -( מטה היח' 1

 )פירוט בסעיף ב' לעיל(.  4או    D2D   -  5-( תחנות נייחות/ניידות2           

 ( רכב לשינוע  מהתחנות הנייחות/הניידות, יגיע ב"קריאה"  ממרכז האיסוף המחוזי.3           

 בכל מחוז יהיו : .ד

 מנהל המחוז  -מטה המחוז  (1

 מנהל איסוף  -                                       

 מנהל מנהלה )כ"א, לוגיסטיקה( -                                        

 מזכירה. -                                        

 )מושכר או שימוש ברכב פרטי, תשלום לפי ק"מ(.  לי רכבכ 2  -                                        

 אזוריות,  כמפורט לעיל.-יחידות איסוף 6עד  4 (2

 המיון  –מנוהלים ע"י אגף השינוע  -איסוף אזוריים , -מרכזי 2בכל מחוז יהיו    -הערה: (3

 והאחסון.                   

 הנייחות ייעשה "במשיכה" למרכזי -רכב לאיסוף ושינוע הערכות מהתחנות  -               

 המיון והאחסון, בתאום עם מטה המחוז.-האיסוף במחוז, ע"י אגף השינוע                                   
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 : טבלת ריכוז כ"א ורכב.  4

  ה   ע   ר   ו   ת     סה"כ רכב     סה"כ כ"א    מס. יח'   רכב     כ " א        ה  י  ח  י  ד  ה     

 * רכב שכור או                                                                              -:מטה המחוז     

 פרטי לפי ק"מ.                                               6 *       1         1       -מנהל  המחוז         

 * 1         1       -מנהל  איסוף         

  1       -מנהל מנהלה         

  1        -מזכירה               

 ( *12)          (24)          (6)       (2)       (4)סיכום ביניים(              

 מטה יח' איסוף      

                        -אזורית :      

 *  1          1מנהל היחידה                

 1ע' המנהל                     

 1מזכירה                        

 (*25)          (75)      (    25)      (1)       (3))סיכום ביניים(             

 ות                      נייח-תחנות       
 ^ אחד מהם אחראי                       500           125^                  4אנשי עמדות                  

  125              -"-                    1איש ביטחון                  

 ( 625)         (125)                 (5)סיכום ביניים(      )       

 רכב לפי הקצאה+                                                                            D2Dניידות/-תחנות        

 125           125                    1ראש צוות                     

 250            -"-                     2עוזרים                         

 (475)         (125)                 (3)ביניים(     -)סיכום        

        ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 * 37         1,200סה"כ :                                                               

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

 האמור לעיל איננו כולל אמצעים נוספים/אחרים ,אשר היחידות השונות יזדקקו להם  הערה :         

 תקן מיוחד(. -שצריך יהיה להכין עבורם  -)מחשוב, טלפונים, אביזרים וציוד שונה,                      

 

 

 

 סכמת תפעול בשטח : .5

 

-איסוף  מחוזיות, תחנות-מטה המחוז, יחידות  -המחוז יהיה אחראי להפעלת יחידותיו בלבד, דהיינו  .א

 נייחות / תחנות ניידות. הכנה לשינוע.

 

 ואחסנה.-מיון-בשטח המחוז, אך יהיו באחריות אגף שינוע 2יהיו  –איסוף/מיון מרכזי  .ב

 

הערכות ישונעו מהתחנות השונות, "במשיכה", בתאום עם מטות המחוז, אל מרכז האיסוף האזורי,  .ג

 שיהיה כאמור בשטח המחוז, אך לא בשליטתו.

 

 -יהיה אחראי ל  -האחסנה,-המיון-אגף השינוע .ד

 בכל הארץ. -בכל מחוז(, 2ון האזורים )יהיו *  מרכזי האיסוף/המי

 ארוך טווח; –*  מחסני אחסון 

 *  שינוע, הערכות,  מהתחנות השונות בכל הארץ למחסנים האזוריים )במשיכה(.

 *  למיון הערכות במחסנים האזוריים.

 אחסון ארוך טווח. ןמחסני פקע"ר/מפעל משק/מחס -* לשינוע הערכות, לפי הצורך ל
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                                             מבנה  ארגוני   -פע"מ   
 א(850-04)                                     

                                     

                                                                                                                 פע"מ –מנהלת 

                                    מנהל הפרויקטהסברה                                             *   –פרסום 

                                   *  ראה המטה                                             .    ודוברות     . 
                                                                                                                 *  יועץ תפעול וארגון

                                                                                                                 מטה מקצועי*  יועץ שיטות וניתוח מערכות                               

                                                                                                                 *  עוזר / תאום ומבצעים                                       *  כלכלן         

                                                           *  )שירותים טכניים(                                                                                                      

                                                                                *  יועץ משפטי   )+(                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                      *  יועץ ביטוח    )+(                                                                                                                                                              

 מומחה לערכות מגן                                                                      *                                                                                                       

                                        גמלאי+        קישור לפקע"רצין ק *                                                                                                       

                                                                                                                                                                                          

  

        אגף שינוע, מיון                     גיוס כ"א והדרכה                    אגף  האיסוף                    ניהול כספי              

 תקשוב                                  ואחסנה                                                 

 

   *  מנהל איסוף                         *  מנהל כ"א                                *  מנהל האגף                                                                                   

 *  אחראי למחשוב         

                                                   *  עוזר לתאום                        *  ע' מנהל והדרכה                        עוזר לתאום   *                                                   

 *  אחראי לתקשורת                                                                                                

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                     *  אחראי למרכז מיידע                                                                                                

                                                                                                                                                                                                         

                     מרכז מיידע   --          מחסנים אזוריים            ---)*(      מחוזות  6 --                       

 מחסנים לאחסנה ארוכה   ---                                                  

 אמצעי שינוע   --- 

 מיון ואריזה    --- 

*  *  * 

 ניידות -אפשרויות להפעלת תחנות  * 

 -. כללי1

 תושב במחוזות השונים. יש מספר רב של ישובים   1,000עד  500בחנתי מספר היישובים עם  .א

 ות, פחות במחוז דן. כאלה במחוז

 איש, ללא רכב.  הרכב יחושב לפי הסעות שהוא מבצע ולא  3ניידות )של -באם  נפעיל תחנות .ב

 לפי רכב הניתן ליום שלם(,  ביישובים לעיל, ניווכח כי בעלות יחסית נמוכה ,נשיג תוצאות טובות       

 ניידת.-יותר בהשוואה לתוצאות בתחנה          

  -. הנחות מוצא 2

  750 –תושב )בממוצע  1000 -ל 500כל תחנה ניידת תעסוק עם יישוב אחד ביום, המונה בין א.       

 בלבד. 50%תושב ליישוב(.  אחוז ההצלחה יחושב לפי        

 עבודה/יישובים,-ימי 80(.  ברבעון, לפי X 0.5 750ערכות   ) 375 –ב.   מיישוב אחד ליום , יאספו 

 ערכות מכל תחנת ניידת כנ"ל.  30,000וף של נקבל יכולת איס      

                                                    ערכות.  120,000( = X 4אלף  30ניידות  ,כל הרבעון, ויאסוף  )-תחנות 4כל מחוז יפעיל ג.   

 ערכות  לרבעון. 720,000( = X 120,000 6מחוזות יאספו  )  ד. 

 -.  עלויות 3

 יום ברבעון. X 80ניידות -תחנות X   24שעות(, בכל תחנה  6-8איש ליום עבודה ) 3א.      

  1-2הובלות ברבעון   )של  1,920תחנות =   X 24ימי הובלה  80ב.  רכב יחושב רק לפי הובלה :      

 שעות הובלה ליום בלבד, ולא לפי רכב ליום עבודה(.           

   הניידות, עם אפשרות לשלבה    -ות זו תחושב במיוחד כאלטרנטיבה לאיסוף של התחנותמציע כי אפשר –. סיכום 4

 ה.ש.       הניידות(.-וליישמה בשיטת האיסוף שלכם/שלנו  )ע"ח שיטות אחרות של התחנות    
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 (04לאוג'  26)עד          חומר שהוצא ע"י הרצל שפיר - פע"מ*  

 

 

  ..     ה     ע     ר    ו     ת      .       ה       נ      ו      ש      א                    תאריך      ס י מ ו כ י ן     

 

.          המכרז לאיסוף ואחסנת ערכות מגן                 ליצירת שפה משותפת, כולל שלבי העבודה 8.8     810-04.  1 

 העיקריים.

 סיכום אצל חן למדן. הוצג             1סיכום מס.  –צוות ניהול  –המכרז            -"-     812-04.  2  

 אוג'. 10 -. נקבעה פ"ע ל810-04מסמך 

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

 סיכום פ"ע והנחיות להמשך                   2צוות ניהול סיכום מס. -.       פע"מ10.8      815-04.  3    

 אוג.' 15 -ומטלות לפ"ע הבא ב                                                                                                

 ב.ל.מ.                       הנושאים לביצוע בלו"ז נתון. -המענה ל –.       פע"מ 15.8      820-04.  4    

 UPSסיכומי ביניים להצגת             3סיכום מס. –צוות ניהול  –פע"מ          -"-       821-04.   5   

 הטלת משימות להכנת המענה.                                                                                                  

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

 .       תאום עמ"ט להגשת המענה למכרז            מסמך עזר לעמ"ט17.8     825-04.   6    

 הערות/הארות למסמך                UPSבחינה/הערות לקונספט של           -"-      827-04.   7     

 לנושא האיסוף. UPSהראשוני של                                                                                             

 ניהול פע"מ )טיוטה ראשונה(           הצעה למבנה הארגוני של פע"מ         18.8     826-04.   8    

 אוג'                   הפנייה למסמכים ונושאים לדיון 22 -נושאים לפ"ע           -"-      830-04.   9    

 אוג'(. 30ליאור יצא לחופשה עד  -22.8: לא יצא סיכום לפ"ע של הערה)                                     

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

 אר.והד-פרסום ושת"פ אפשרי עם שרות-סיכומי פ"ע בנושא ההסברה         19.8    831-04.  10    

 עדכונים/נתונים בנושא פע"מ            ע"ב חומר נוסף שהתקבל מפקע"ר.          -"-     832-04.  11    

 צעות. כולל הUPSבחינה וניתוח שיטת האסוף               של הצעת        21.8     840-04.  12    

 לשיפור השיטה, רעיונות לבחינה ויישום. 

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

 (.840-04ך למסמך: השלמה        )המש-בחינה וניתוח שיטת האסוף        -"-       841-04.  13    

 בקשה לדחיית הגשת המכרז          בעקבות כתבות ב"מעריב" ו"ידיעות".      22.8      841-04.  14    

 (.UPSהערות להצעה  הניהולית                   )כפי שהוכנה ע"י       22.8      843-04.  15    

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

 א(840-04 -א' למבנה הארגוני                   )המבנה הארגוני-נספח      23.8      850-04.  16    

 (.850-04א': -מפרט מערך האסוף ביחידות השטח     )נספח                                         

קריים בלו"ז יע ---נושאים לבחינה/דיון/סיכום       במטרה לרכז הפעילות לנושאים -פע"מ      25.8      851-04.  17  

 נתון.

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

 ניידות        בהמשך לפ"ע עם דן ואנשיו.-אפשרויות להפעלת תחנות        -"-          854-04.  18    

 בחינה משפטית         בעיות עקרוניות הקשורות לאסוף  –מכרז פע"מ       26.8          855-04. 19    

 הערכות וקביעת מחירן.                                                                                             

     ............................................................ .......................................................................... 
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 הנדון: עדכונים/נתונים בנושאי פע"מ                            

 
 התקבלו וחולקו היום, לגורמים השונים , נתונים ועדכונים הקשורים לחומר של פקע"ר.

 עיקרי דברים מהחומר האמור  :לב וסיוע, -להלן, לצורך מתן תשומת

 

 נמסרו נתונים בנושאים הבאים:  -.  תהליכים הנתמכים במערכי המחשב בפקע"ר 1

 .זרימת מיידע במרעו"מ 

  המסוף.פרטי 

  : בתהליך איסוף ערכות; -הפריטים במערכת 

 בתהליך ניהול מלאי ומיון ערכות. -                                 

 

 

 

 - רע"ם בנושא התנהגות אוכלוסייה .  נתוני מנהלת2

 

 מסקנות עיקריות(-משמעויות-:  )להלן נתונים .  זימון אוכלוסייה באמצעות גלויות דוארא     

 

 .18%-17%מתוך המוזמנים הגיעו לתחנות רק  (1

 מגן.-מסרו כי  יש להם ערכות 98% -ל 92%בין  (2

 .15% –רדיו  , 18% –,  עיתון 25% –הפרסומת היותר אפקטיבית : טלוויזיה  (3

)באוכלוסיות השונות( מסרו כי לא קבלו את גלויות הזימון  )הערה: יש להטיל ספק באמינות   72%עד  50% (4

 לא קבלו הגלויות(.  30-40%נתון זה. סביר להניח כי   % 

 פתרונות אפשריים להגדלת ההיענות של הציבור )כפי שהציבור מביע(: (5

 * שליח )ללא תשלום ע"י הציבור(;

 (;₪ 10 –* שליח )תמורת תשלום              

 (;₪ 30 –* שליח )תמורת תשלום              

 שעות ביממה; 18* תחנת האיסוף שתהיה פתוחה              

 שעות ביממה. 8שבוע שלם,     -"-                -"-*                     

 עם נגישות רבה לאוכלוסייה באזור;   -* מיקום התחנה              

 בשפתם. –* פניות לעולים              

 

 

   -עמדות הציבור בנושאים הקשורים לשע"ח  –סקר ב.  

 

 תומך באיסוף ערכות המגן , שיקומן וחלוקתן בשע"ח. 81%(  1             

 זה במבצע הפרסומת/ההסברה(.)אפשרות לנצל נתון                   

 המתנגדים להחזרת ערכות המגן : טרחה ואמצעים מיותרים;  לא סומכים שהערכות 15%(  2             

 תהיינה זמינות בשע"ח  )גם נתון זה ניתן לנצלו, בשיטה אחרת, במבצע הפרסום/ההסברה(.                  

 -ת המגן לתחנות האיסוף באזור המגורים; החזר בבתימוסרים כי יחזירו ערכו 77%(  3             

 .75% –;  מסירה לשליח 59% –;  לרשתות שיווק 73% –ספר/גנים                   

 

 

 –. חברות שונות המציעות מקומות אחסון 3
 )שווה/כדאי לבחון, טלפונית במה מדובר, ובעיקר העלות/המחיר. אח"כ להחליט באם להמשיך(     

 תש"נ : –נפט ואנרגיה תשתיות  .א

 .050 – 5990960ע' מנכ"ל , טל'  –ויקטור לוי  מציע אחסון, שמירה ואבטחה של ערכות,

 דסון :ידואובן ר .ב

 מ"ר. 12,000מבנים  2יעקב, -בזיכרון

 דסון.י;  ראובן דו04 – 8666031
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 החב' לניהול התחנה המרכזית החדשה בת"א : .ג

 זול במיוחד.מחיר   -עשרות אלפי מ"ר לאחסון. מודגש 

 . 03– 6384119אורית פלג,  

 

 בית לומיר. א.ת. הרצליה.  חב' ניהול. שמירה. שכירות. –חב' רמי מלכה  .ד

 . 052 – 514632מ"ר.   1,000 -כ

 

 אזור תעסוקה מודיעין.  שטחי אחסון. –שערי העיר  .ה

 . 08 – 9714005מנכ"ל.   –דורון שולדנפרי       

 

 מ"ר; 30,000 –רות קבוצת יצחקי. צמוד לקבוץ משמ .ו

 כמה אלפי מ"ר במבנים וכן שטחים פתוחים. –צמוד לקבוץ גזר 

 מ"ר. 7,000 –צמוד לפארק התעשייה "תמר" ותחנת הרכבת רחובות 

               

 

 

   

 בברכה,

 

 

  ה.ש.
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