
 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 

 
 
 
 
 



 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 .   



 
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 •

 



 מערכות חיטוי מי שתייה •

 נטרול חומרים מסוכנים •

 

 באזור הצפון פריסת תשתיות.3

נעשה דרך מתקן הפריקה והאחסון של חיפה כימיקלים במסוף הכימיקלים בקישון.   אמוניה  כל יבוא

של חיפה  מיועדים לצריכה במפעלים טון 80,000 -כ  . מתוכםלשנה טון  120,000 -לישראל כ הייבוא

 .במפעל דשנים ומחוצה לו אחריםמיועדים לצרכנים  שימושים   טון 40,000 ועוד כימיקלים בצפון ובדרום

  :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. 

 מהמפעל ה.                                                                                             . אטמ'.   10    

  5 -כ טון ליום, 120  ) כבישמכליות  ילמפעל בדרום , ע" -: 

למפעל ו.                                     ".סיגר, ליד מיכל ה" כבישמילוי למכליות  קודתנ ,( מכליות   

דשנים ז.                                                           י צינור המחבר בין שני המפעלים."דשנים , ע

 אחסון במכלי סיגר ונקודת מילוי מכליות לצרכנים שונים של 

 .תאמוניה מימית ואל מימי   

 

 אור עקרוני של תהליכיםית

מועברים לשני המפעלים  2/3 -הכימיקלים בנמל חיפה. מתוכם כטון/שנה מיובאים דרך מסוף  120,000 -כ

של חיפה כימיקלים )ח"כ( בצפון ובדרום. רוב האמוניה משמשת במפעלי ח"כ לייצור חומצה חנקתית. 

 של החברה. ימהחומצה. בצרוף אשלג מים המלח, מייצרים חנקת אשלגן שהוא המוצר העיקר

???? נמכר לצרכנים חיצוניים לשימושים  -"י חברת "דשנים". כהנותר של אמוניה המיובאת נצרכת ע 1/3-ה

 לעיל. היתרה משמשת לייצור דשנים כמו אמוניום פוספט ואמוניה מימית. 2המפורטים בסעיף 

 

 

 

 

 



 הגדרת סיכונים ותרחישים. 5

   לחישוב תרחישים מטאורולוגיה נתוני .א

 B, מצב יציבות צמ" 30, טמפ' ש"מ 4קל : יום קיץ, מהירות רוח  תרחיש •

 F, מצב יציבות צמ" 20, טמפ' ש"מ 2מחמיר: לילה חורף, מהירות רוח  תרחיש •

 D, מצב יציבות צ"מ 20, טמפ' שמ" 6.6: מהירות רוח שכיח •

  חיפה כימיקלים -יחוס אירועי ב

 : התרחישיםלחישוב   נתונים (1

 אמוניה בנמל מכל .(א

 טון אמוניה בקרור. 12000: תכולה •

 רמ" 970פני המכל  שטח, רמ" 6000ה מאצרה שטח קיימת •

 )החומר בקרור( זניחבמיכל   הלחץ •

 .33°C–החמר במיכל  טמפרטורת •

 לאוויר כענן מתפשט. עולהטון מהחומר   24ראשוני:  הבזק •

 (רמ" 6000. )=המאצרה כשטחהשלולית נקבע  שטח 

לאחר הכיסוי  הפניםעם ובלי כדורים להקטנת אידוי. שטח  חישוב •

לגבי מקרה  ר"מ 600)חישוב מדויק מראה  רמ"    900בכדורים הינו 

 חס למקרה אידיאלי כמייצג(יאידיאלי אך אין להתי

 סיגר אמוניה מיכל ב(

 טון אמוניה בלחץ 45 מכיל •

 רמ" 250מאצרה ששטחה  קיימת •

 חולףיר כענן וטון עולים לאו 11 -ראשוני הבזק •

 במאצרה ומתנדף.טון מצטבר כשלולית  34 •

 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 יישפך     

 

 

 



 דשנים -יחוס אירועי ג

 : התרחישיםלחישוב   נתונים( 1

 כלור מכלית (א

 טון כלור. 21המכלית:   תכולת •

 מאצרה. אין •

 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(

 טון 460" כדור" בכל •

 אט'. 2-4 לחץ •

 טון(  115מן החומר בכדור ) 25% לכן  הכדור לא יעל ביקוע •

 .טון 60 מזה,  אלא רק חצי     

 .רמ" 320טון ירדו למאצרה ששטחה  400 •

 כדורים להפחתת שטח פנים במאצרה. אין •

 סיגר אמוניה  מיכל (ג

 טון. 25סיגר מכיל  כל •

 חולף טון הופכים לענן 6 •

 רמ" 100שטח שלולית   טון מצטברים בשלולית. 19 •

 

 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

 שכיחמצב מטאו'  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

 

 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 חודש ימים, עומדת על 

 .טון 7,400

 מלאי חירום מינימלי במיכל אמוניה במסוף בנמל הקישון ב.

הנדרש להימצא במיכל מסיבות תפעוליות של המכל )מלאי שאסור לרדת ממנו מינימלי המלאי ה

 . טון 2,000בשום עת( עומד על 

 מלאי חירום עבור שאר הלקוחות במשק )באמצעות חברת דשנים(       ג

שירותים עבור רמת מלאי חיונית המאפשרת המשך ייצור בשעת חירום לשאר הלקוחות במשק 

)חלוקה באמצעות חברת דשנים, לא כוללת צריכה  טון 2,500-ש הוא כחיוניים בחירום למשך חוד

תהליכים חיוניים למים,  תהליכי ייצור חשמל, דלק,עצמית שלהם, ומתייחס לשירותים במשק כגון 

 וכד'.  בתעשייה הכימית, ייצור שמרים, מערכות קירור חלב ומזון

 11,900בסה"כ, רמת המלאי החיונית בראיית המשק ובראיה התפעולית של חיפה כימיקלים, הוא  ד.

 .טון

 

 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 שסופק מבתי 

שנה הופסק הייצור בגלל חוסר כדאיות כלכלית. ח"כ הקימה את מסוף  15 -הזיקוק בחיפה. מזה כ

 הייבוא בקישון כתחליף למתקן שנסגר.

חומר גלם כלכלי לייצור אמוניה הוא גז טבעי. זמינותו בישראל מאפשרת הקמת מתקן ייצור 

מיליון טון בשנה כתלות  2.0 -ל 0.5של מתקן לייצור אמוניה נע בין  יבישראל. גודל כלכלי אופיינ

 בתנאים מקומיים ועלויות הקמה וייצור.

הרמת מתקן ייצור, בצפון או בדרום, תחייב ייצוא של עודף הייצור מעבר לצריכה המקומית ) 

טון/שנה(, הובלה במכליות כביש, מהצפון או מהדרום, שימוש במסוף ייצוא ) גם המסוף  120,000

 ש כמסוף ייצוא( והקמת מכלי אחסון במתקן הייצור ובמתקן המקבל.הנוכחי של ח"כ יכול לשמ

 

 

 



מסקנה: ייצור מקומי אינו יכול לבטל את הצורך במסוף אמוניה ובמכלי אחסון ואת הסיכונים 

 הנובעים מקיומם.

 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'(. 

                            ניתן באופן חלקי להחליף את אמוניה בגליקול  C00במערכת קירור 

 כאשר החומרים לא יחליפו באופן מוחלט את אמוניה, אלא ,  CO2 -או ב

 אמוניה תרוכז בבחדר המכונות, ואילו אל הצנרת לשאר חלקי 

 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 רתחליפים אפשריים  ) כתלות בתנאי הקירו

 וצריכת אנרגיה(:

✓ CFC   (כלורו -פלואורו- ))קרבונים, )פריאון ונגזרות 

✓ HCFC 

✓  2CO   

 גז פרופן  ✓

) לפי אמנת מונטריאול( משום שהם פוגעים בשכבת  שפריאון ונגזרות אסורים בשימו ✓

 האוזון.

✓ HCFC  2  -הוא מזיק פחות לשכבת האוזון אולם ידוע כגז חממה יעיל בהרבה מCO   .

גם הוא אינו נחשב ידידותי לסביבה אולם משמש כרגע כתחליף מקובל. השימוש בו 

 .2030בשנת  רייאס

✓ 2CO הדרושים. רהוא תחליף ראוי, אם ניתן להשיג באמצעותו את תנאי הקירו 

 בגלל  סיבות בטיחות.  יגז פרופן נחשב כגז ידידותי לסביבה. בעיית ✓

 לם בעייתי בגלל  רעילותו. אמוניה נחשב לגז ידידותי לסביבה, או  ✓

 

 

 



                        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

הציבורית המייעצת לבחינת ההערכות והטיפול בחומרים מסוכנים ברגיעה בסיכום "עבודת הוועדה 

 ובשעת חירום , בראשות הרצל שפיר".

 

מודגשים    -של החברה בתחום הברום ,   בחינה / בדיקהאו  מענהאו  התייחסותהנושאים המחייבים 

 .כחול בגוף החומר לעיל בצבע

 המקצוע וההנהלה()מומלץ לדון בנושאים אלה , בהקדם , עם אנשי 

 
 

 
 

 ס 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            

 מהאוכלוסייה.  יחד עם זאת גם במקרה של הגעה למצב בו אין יותר סיכון ממש           

 יה , מתקיים לרוב מצב בו יש במפעל "סיכון אצור" המחייב טיפולעל האוכלוסי           

 של שעות/ימים.  עדיפות ראשונה צריכה להינתן למערכות מים לספיגה , איגום            

 ונטרול.           

 ג.  הטיפול ב"סיכון אצור" , מחייב תכנון נכון ומעשי , הכנת האמצעים וקביעת      

 השיטה לפעולה , תוך שליטה ובקרה , לאורך כל זמן קיום הסיכון.          

 –ד.  עבור כל אחד מהאירועים שנקבעו למפעל באתרים השונים , מתחייב  גיבוי עיוני      

 .תכנוני של נהלים מתאימים , שימצאו בתיק המפעל , ויתורגלו           

 ה . בכל אותם המקרים שתוצאות האירוע עוברות את גבול המפעל ובהמשך מסכנות      

 ו'(. –אוכלוסייה , יחייב הפעלת "מערכת אזרחית מגיבה" )ראה נספח            

 



 

 האמצעים המפורטים להלן , מתוכננים לביצוע ע"י    .  הועדה מניחה ומאשרת כי 18

 ענה לאירועי הייחוס השונים :המפעל , כדי לשפר יכולת המ       

   

 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   נפיצותסוגי 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               

                       היוצרים שלולית / אידוי ממאצרות , במצב "שכיח" , מגיעים לטווח ב.  כל האירועים לייחוס ,          

 ק"מ.  3.2 -עד כ              

 : מערכות ניקוז לבור איסוף ,עיבוי אמצעי טיפול ונטרול ברום.  מענה אפשרי          

 ......דקות )יחייב בחינה וסיכום -להכיל האירוע כך שלא יהיה יותר סיכון לאוכלוסייה , תוך           

 בנפרד.          

 (, "הפעלת מערכת אזרחית מגיבה". הרחקת מקום אחסון )למסוף "כרמל א' "          

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

50 LD  :מ"ג/ק"ג 14.7נשימה 

ERPG 1  0.1 חל"מ 

ERPG 2 0.5 חל"מ 

ERPG 3 5 חל"מ 

 

 הברום בעל רעילות גבוהה מאד, הרעלה נגרמת כתוצאה מאיכול המערכות הפנימיות.

 בריכוזים נמוכים מגרה את העיניים ואת מערכות הנשימה.

 

 

 :השימוש בתעשייה.  2

 

ת והתמלחהגרם לליטר.) 12 - 10 -מלחיםשל ים המלח לאחר הפקת האשלג. ריכוז הברום ב יםהמרוכז מהמלחיםיצור הברום: הייצור 

 ים המלח(.במלחי המרוכזת ביותר בעולם ומכאן היתרון של שימוש 

ת חמצון חיזור ביוני ברומיד. במגדל מתרחשת תגוב יםהעשיר מלחיםתהליך הייצור נעשה בשיטה החמה: מזרימים קיטור וכלור למגדל וכן 

ואילו הברום יוצא בנפרד.   לתהליך כשעיקרה מגנזיום ברומיד יוצאת לאחריו כמגנזיום כלוריד, ושנכנס המלחיםשבמהלכה נוצר הברום. 

 הכלור מגיע ממפעל המגנזיום בסדום וכן מיוצר בנפרד במפעל הברום בסדום.

 

 רום עצמו. הברום משמש לתרכובות ברום, רובן משמשות לייצוא, כמו גם הב

 תרכובות הברום משמשות לתחומים רבים לדוגמא:

 מתיל ברומיד לחיטוי קרקע )שימוש מוגבל בגלל אמנת מונטריאול( –חקלאות  .א

 מעכבי בעירה .ב

 נוזל להגברת שאיבת נפט בבארות .ג

 חומרים לטיפול במים . .ד

 

 

 



 המפעלים המחזיקים ברום בארץ:.  3

 
 מפעל הברום בסדום    

 תרכובות ברום, רמת חובב    

 כימדע, קיבוץ ניר יצחק    

 טבע, רמת חובב    

 

 :שינוע הברום

הבעיה הבטיחותית ברום משונע באיזוטנקים המועמסים על רכבת או על משאיות ומועברות לייצוא דרך נמל אשדוד ודרך נמל חיפה.  

 העיקרית , הייצוא דרך נמל חיפה.

 ליטר. 8,000ליטר ,  6,250ליטר,    5,300סוגי איזוטנקים לייצוא , בנפחים שונים  3

 ליטר. 10,500בנוסף יש איזוטנק אחד להעברת ברום בארץ בנפח 

 רגל,   20 -מידות כל האיזוטנקים שוות. רק גודל המכל שבמסגרת משתנה. המידות תקניות והן : אורך 

 רגל. 8 -רגל, גובה  8 -רוחב                                                                                                 

 .  ASME CODE , ISO-668 ,ISO-1496   תקני בניית האיזוטנקים : 

 )יש הקפדה רבה על הטיפול , האחזקה והביקורת של האיזוטנקים(. 

 

 

 : נתוני שינוע

 : במכולותשנים האחרונות  5-ים השונים בלהלן נתוני השינוע דרך נמלי ה

  

 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

 ניות : לא ידועחלופות טכ

 

 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  

 

 

 

 

 

 



 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

 , לבחינה מעמיקה , כפי   בדרך כללמופנית אליהם , בעוד תחום השינוע איננו זוכה           

 שאכן נדרש , לאור פעילותו המעשית בשטח.           

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

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

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

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

 ובמקומות שונים ,הן בשגרה והן בשע"ח.           

 

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

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

 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(.ל רשאיםנהגים  250 -)מתוכם כ         

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

 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     

      

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

 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            

 .ום הוא ממשיעוברים בקרבה או בתוך אוכלוסייה , האי           

 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 ,                   

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

 

 



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

 ג.   עמדות טעינה / פריקה של מיליות  :     

 * לבחון סידורי ביטחון ואבטחה.           

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

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

 * הרחקה ,ככל שניתן  מקרבה לאוכלוסייה.           

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

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

     אםאחראי לתה.   לבחון מינוי גורם ממשלי , שיוכל לראות התמונה הכוללת , ו     

 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

     

 – השינוע ברכבתא.       

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

                ( שינוע הברום על ידי הרכבת יעשה בזמנים המותאמים לזמני הטעינה בנמל , כך    1           

                ולא יחרוג מהזמן המוגבל בתנאי  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.              

 (  הקמת מסוף רכבת בנמל אשדוד.4         

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

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

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

 התקנות השונות , בתחום השינוע בכבישים. –ההוראות           

 



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

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

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

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

 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          

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

 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

הצורך דשנים ))המפעל ומיכל אמוניה בנמל חיפה( , ומפעל חיפה כימיקלים שבחנה ששה מפעלים במפרץ חיפה , ביניהם את מפעל 

 (.אמוניה

 קיד המרכזי שהוטל על הועדה  :ב. התפ

 " לבחון את הסיכונים הקיימים כתוצאה מטיפול ופעילות בחומרים מסוכנים ,     

 שגרה , בעת מלחמה/שע"ח/פעילות עוינת, ורעידות אדמה".  -בנתוני -במתקנים/המפעלים שנקבעו      

 .2007וגוסט ,והגישה את סיכום עבודתה בא 2006דצמבר  10 -ג. הועדה החלה עבודתה ב

 

  מוצר אמוניה

 א. מוצר אמוניה הינו חומר כימי מסוכן.  יש לו שימוש מגוון כחומר גלם בתעשייה.

משתמשים בו ל:  חלקי חילוף למערכות צבאיות , שמרים לאפיית לחם , ייצור תרופות , דשנים , תהליכים לזיקוק דלקים , ערכות קירור 

 -דוודים( , מערכות חיטוי מי שתייה , נטרול חומרים מסוכנים.   המשתמשים באמוניה בתעשייה  בתעשיית מזון , תחנות כוח )טיפול במי

יש הצורכים אותו כחומר מתכלה ונדרשים להספקה שוטפת ויש המשתמשים בו במערכות סגורות והם נדרשים רק להשלים בלאי/נזילות 

 , מדי פעם.

 הממשל דאז( , לפי : ב. הכמות הנדרשת ממוצר אמוניה , חושב )ע"י גורמי

 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 )ממנו מרוקנים  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 -כ

הדשנים שמוצר אמוניה משמש אותו לייצור דשנים שרובם הצריכה הגבוהה של מפעל  -ד. הטענה העיקרית כנגד היקף השימוש במוצר 

 –מיוצאים לחו"ל. לכן ממשיכים לטעון 

 

 



"להפסיק ייבוא אמוניה ולייצרו במפעל שימוקם בדרום",  )ההתייחסות  -"יעביר את המכל לדרום" או -"שיפסיק לייצר דשנים" או 

 לטענות תובא בהמשך(.

 

 מכלי אמוניה

א. בסקר שנעשה עבור הוועדה נסקרו עשרות מכלים )המשמשים את התעשייה האזרחית( , במקומות שונים בעולם. הסקירה 

של המכל )המבטא למעשה את  המבנהואת סוגי המכלים מבחינת מיקומם האחסון של החומר במכלים, את  קיבולותהראתה את 

 מידת עמידותו כנגד היפגעות(.

 וצגו הנתונים הבאים :, ה 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%מכאן יובן שבתעשייה האזרחית מרבית המכלים בעולם )   

 ששים אלף טון.   המכל בחיפה נחשב כמיכל קטן +.   

  מבחינת מיקום :ג. 

 בקרבה מידית(.* מכלים רבים הינם בנמלים )כולל בתוך הנמל עצמו או    

 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.    

 )פלדה או ברזל( בתוספת של קיר מגן פנימי. * מבנה  עם מעטפת    

 * מבנה עם מעטפת ,  בתוכו  שתי מעטפות פנימיות )פלדה או ברזל( , כאשר קיים מרווח       

 אוויר בין המעטפת הפנימית למעטפת החיצונית )כך שבאם המעטפת הפנימית נפגעת        

 "מאצרה"(. -אמוניה נשפכת/נשמרת במעטפה החיצונית. זה מכונה גם        

 ס"מ.   40-20* מבנה כנ"ל אך המעטפת הפנימית והחיצונית בנויים מקיר אבנים/ביטון של     

 וכן אפשרות של קיום כדורים לכיסוי פני השטח במאצרה )למניעת / הקטנת האידוי(.        

 ים מערכות להתזת מים  למניעת חומר האידוי להפוך לענן ברוח.* מחוץ למיכל, מותקנ    

  

 

 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 -שכבות , המכסים כ -)ב       

 המאצרה גלאים .       

 יק מוכנות תותחי מים ומתזים )מופעלים אוטומטית ע"י הגלאים במאצרה( , יריעות פלסט -* מבחוץ     

 לכיסוי חורים וקרעים בתקרת המכל .        

 שעות ביממה. הצוות מחובר לרשת מחשוב של איגוד ערים   24* המכל מאויש ע"י צוות מפעילים     

 וכן תוכנן להיות בקשר עם "מרכז השליטה והבקרה" במפרץ חיפה.       

השוואתו לכלל המכלים ,בתעשייה האזרחית,  כפי שהם מופיעים בסקר ב. בחינת המבנה והאמצעים המצויים במיכל אמוניה בחיפה ו

 מכלל המכלים שנסקרו(.כמיכל המוגן ביותר ) -שנעשה , ניתן לכנות מיכל זה 

למרות היות מכל זה מיוחד , הוועדה המליצה להוסיף מיגון עילי. זה לא בוצע בטענה שהמיגון העילי יגביה את המכל וזה יפריע להמראות 

 התעופה של חיפה.בשדה 

 

 

 מה קורה כאשר מכל אמוניה נפגע

 א. היפגעות המכל )מבלי להגדיר עתה את הסיבות( תביא לשתי אפשרויות :

 ".ענן מתמשךהחומר נשפך לתוך המאצרה , נוצר אידוי של חומר . אפשרות של קיום " --    

 " הנישא ברוח , ובחומרחולףענן "הבזק ראשוני" נוצר " -פלאש  -חלק מהחומר מועף באוויר  --    

 "ענן מתמשך" )כל עוד יש חומר במכל(.-שנשאר במיכל או בקרבתו המידית נוצר אידוי ו       

 " הנע עם הרוחענן חולף. נוצר מיד "ההבזק הראשוני , הינו המסוכן ביותר -הפלאש ב. 



כיוון ועוצמת הרוח ,  -לו חומר. התוצאה בשטח תלויה ב ומפזר חומר )בתחילה בריכוז גבוה( , ונמשך )והריכוז יורד( ונע כל עוד יש

לא ניתן למנוע או  -ההבזק הראשוני )לרוב כתוצאה מפגיעה עילית במכל(. את "הענן החולף"  -ובעיקר בהיקף החומר שיצר את הפלאש 

 החומר וכן ע"י תותחים ומתזי מים. השטח בו מצוי-לעצור.  את "הענן המתמשך" )תוצר האידוי( ניתן למנוע/לעצור בעיקר ע"י כיסוי פני

לאיזה טווח יכול להגיע ותוך כמה דקות זה יקרה, ואף  -להעריך את טווח "הפעולה" של כל ענן  -ג. ניתן לחשב )"הערכת הסיכונים"(

, ניתן  דוגמאל להעריך את משך הזמן עד שהענן יעבור ויחלוף מעל נקודה מוגדרת. ומכאן להעריך את מידת סכנותו לאוכלוסייה באזור. 

ק"מ , והזמן בו יעבור הענן כולו מעל נקודה  2.5דקות לטווח  9ק"מ , תוך  1.5דקות מהאירוע הענן יגיע לטווח של  5שתוך  -להעריך 

 דקות. ומכאן לבחון כמה אנשים , המצויים באזור נמצאים בסיכון.  1-2בטווח הנתון , תוך 

?  האמנם זה מה שצריך לקרות .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

מבנים סגורים )ואלה שמצויים בבתים כימית )אוטומטית עם קרות אירוע( , והאוכלוסייה נכנסת ל -הרי מספיק שתופעל אזעקה 

 כל התמונה תראה אחרת.                                                                    -גז( , וכוחות הביטחון והמשטרה פועלים מידית בשטח,-, יכולים אף ללבוש מסכות

קרה במכל עד שהענן החולף מגיע אליהם. מספיק זמן דקות מהאירוע ש 5-ל 4מקומות היישוב העיקריים , מצויים לפחות בין 

 שעם האזעקה כולם יהיו במחסה

 

 כיצד מונעים / מטפלים באירוע חמ"ס

 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 *     

 הקורים במפעל )תקלות טכניות ואחרות( וכן באירוע חמ"ס , מתוך מטרה למנוע יציאת האירוע         

 מגבולות המפעל.        

 ול האירוע או  עליו להמשיך לפעול לחיס -במידה והאירוע יוצא מגבולות המפעל  -המפעל *     

 להקטין ככל האפשר את הסיכון לאוכלוסייה.       

 . "המערכת האזרחית המגיבה" -*  הפעלת    

 ב. הציבור לא יודע על "המערכת האזרחית המגיבה". זו המערכת המטפלת באירוע היוצא מגדר המפעל

 ומפעילה גופים שונים המטפלים באירוע ומונעים / מקטינים נפגעים.    

 לתכנן ולבצע : המערכתמה צריכה    

 הערכת הסיכונים )של כל המפעלים המשתמשים בחמ"ס(. --   

 –"הודעה" על קיום הסכנה לאוכלוסייה , באופן ישיר  --   

 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. --   

 פעילויות הסברה , הדרכה ותרגול . --   

 -המענה המידי של האוכלוסייה לאזעקה  

 גז )למי שמצוי בבית(.-כניסה לחדרים מוגנים / סגורים.  אפשרות שימוש במסכת -- 

 )במידה ויידרש( פינוי מבוקר , רגלי / רכוב. -- 

 הכניסה לאזורים מוגנים/סגורים נעשית מיד  עם הישמע האזעקה , עוד לפני ש"הענן החולף" או "הענן המתמשך" מגיע לאוכלוסייה.

 ייה יודעת על ה"עננים"  האלה וההבדל ביניהם(.)אני בספק אם האוכלוס

 

 הסביבה:  -* כאשר מערכת זו הוצגה בזמנו בפני גופי החירום השונים , התקבלה ההמלצה הבאה במשרד להגנת

   לא רק במחוז חיפה אלא גם בכל המחוזות האחרים של המשרד.  -בעקרון לקבל הצורך בקיום "מערכת אזרחית מגיבה"   

להקים : "מרכז שליטה ובקרה" )הוכן נספח מיוחד המפרט את מבנה המרכז , תפקידיו ואמצעיו(, שיעסוק בכל המפעלים  ובמפרץ חיפה

 המצויים במפרץ חיפה..

 

*   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מהן המשמעויות   -"מה צריך לעשות" -אמירות 
 

 " ? לייצור אמוניה בדרוםמדוע לא בנו מפעל " -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                

 ם הייצוא יהיה טון לשנה  . את "העודף"  המפעל חייב לייצא. טכנית ועסקית זה אפשרי בא 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 :  --               

 נוע לנמל                                 מחייב ארגון שי -קיום מכלי אמוניה במפעל או בקרבתו וכן בנמל אילת/עקבה ; באם הייצוא מנמל אשדוד                   

 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.                       

 קרקעי.אירוע חמ"ס במכל רכב הוא גבוה במאות אחוזים לעומת סיכוי של -של מאות מכליות                   

 להעביר / להקים את מפעל  ייצור הדשנים מחיפה לדרום ?*                           

 מבלי להתייחס לעלות וזמן ההקמה של המפעל. מבחינה טכנית הדבר אפשרי . הימצאות המפעל לא הרחק ממפעל                                        

 קם )והאפשרות לחברם בצינור( משלב פתרון הצרכים של מפעל הדשנים עם מפעל ייצור אמוניה                        ייצור אמוניה במידה ויו              

 כאמור בהתייחסות לאמירה הקודמת(. -)בהנחה של קיום קונים לעודף הייצור ;ארגון השינוע ; וקיום מכלים               

 צוא הדשנים ללקוחות מנמל אילת/עקבה  ו/או  נמל אשדוד והשינוע לנמלים. אפשרות זו מחייבת : ארגון יי              

 קיימת אף אפשרות להקים מכל אמוניה בנמל אשדוד שיאגור החומר עבור מפעל הדשנים בדרום . השינוע ע"י                                               

 מפעל אמוניה בדרום.  המכל בנמל אשדוד , יוכל להיות עם קיבולת קטנה יותר ,                    רכב / רכבת. דבר שיחסוך הקמת-מכליות              

 במיקום מאובטח יותר , במבנה ,ארגון ואמצעים בדומה למכל בחיפה , אך עם מיגון עילי.               

 

 

  -להעביר את המכל בחיפה דרומה"* "          

 זו אמירה בעלמא. -בשביל מה ?  וכיצד זה קשור למפעלים של חיפה כימיקליים ?   -מבלי להתייחס אמירה זו ---             

 בניתוח האמירות לעיל , בחנו את המשמעויות של העברת/הקמת מפעל לייצור אמוניה דרומה וכן של העברת/הקמת                                      

 מי יחליט על כך ?  מי יממן זאת ? האם הממשלה תשתתף במימון/בביצוע ?                                  -לא בחנו   מפעל הדשנים דרומה.               

 ? ומה קורה בינתיים עם המכל בנמל חיפה    כמה זמן זה ייקח ?               

 סיכונים"( ,טוענים לאחרונה שהמכל יכול כל רגע                             -אנשי מקצוע בכימיה )ואני לא בטוח בידיעתם לחשב "הערכת ---               

                             להתבקע )יש כנראה סדקים במעטפת הפלדה של המכל ?( , במיוחד כאשר ימולא מחדש , ו"פצצת אטום תתחולל".                  

 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              

 שונים(                                סיכונים שהוגשו ע"י המפעלים ה-)בוועדה לא הסכמנו לקבל הערכות              

    ומעולם לא ניתן נתון )של קטסטרופה( שחייב לסגור מפעל או מכל )דובר על אפשרויות של :תוספת מיגון , תוספת                                        

 אמצעים שונים ,הפחתת כמויות  וכדו' (.              

 

 תן לעשות ? מה ני ---             

 טון לחודש בלבד ותעשה עבודה                                         2,000 -א( לקבוע כי מפעל הדשנים יפסיק לפעול. וצרכי אמוניה למשק ירדו לכ              

 ה ימשיך לפעול עם קיבולת                                        לבחון כיצד מורידים גם מכמות זו ע"י שימוש בחומרים אחרים.            המכל בחיפ                 

 מהווה יתרון בטיחותי(.-טון לחודש בלבד )דווקא גודלו של המכל , כאשר ממולא בכמות קטנה יותר של חומר  4,000של                  

 . יעבור טיפול                       ירוקןלית שניתן לתת לצרכנים במשק( ב(  כמו א' לעיל , אך המכל בחיפה )לאחר הספקת אמוניה מקסימ              

 ותקינותו תיבדק )יבוצע טיפול/שיקום/תיקונים וכדו'(. ויתכן שניתן יהיה להשלים מיגון עילי.    ההנחה היא שלאחר                                    

                  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(.       -)צריך יהיה להעריך                

         (  ממשלת ישראל יכולה לבחון ולתכנן )עם התעשייה בישראל ובחו"ל. סין ?( האפשרות כי יוקם מפעל לייצור אמוניה                       ג 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 ?(.                

 



                                 -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 ?  --            

 חמ"ס מיוחדת ?  האם מבוצעת אוטומטית במקרה של אירוע חמ"ס ? מי אחראי להפעלה ? -האם קיימת  אזעקת  --            

 האם זה תורגל ?                  

 קרה" במפרץ חיפה ? האם הוקם "המרכז לשליטה וב --              

 האם הוכנו תכניות למקרים בהם שיש צורך בפינוי אוכלוסייה ? --              

   האם נעשה לאחרונה "הערכת סיכונים" למכל אמוניה העלול להיפגע בראשי נפץ/חימושים מדור מתקדם . --              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ה.ש. 

 

 

 



 

 פרויקטים בתחום ארגון ,הערכות, ותפעול מערך העורף   ח. .  
       

 וכננו ובוצעו ע"י : הרצל שפיר ודר' יורם לונינסקית                  
 

 

במערך                         הכנת תכנית להקמת פקע"ר  ) כולל ריכוז וניהול סדנה  והכנת מקראות על כל גוף הפועל  .1

 (.1992  -העורף 

 (.1992קשרי גומלין ותו"ל במערך החירום הלאומי )ניתוח  .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

                                                             –ריכוז עמ"ט להעברת פיקוד העורף וארגוני חירום למשרד לביטחון פנים  .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

 . ניהול וסיכום עבודת הוועדה ציבורית לבחינת הערכות והטיפול   10    

 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          

 

 

 

  



   (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-ם עבודת.  צוות ההיגוי יקיי2                        

 

 :  המטרה.  3     

 חב' שפאור בע"מ )היועץ(, עם צוות מומחים בראשות אלוף )מיל( הרצל שפיר ,     

                 -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.     

 

 מסמך זה מציג את הצעת היועץ לביצוע העבודה.  .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-*  ד' : הנושאים העיקריים, נושאי           

 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".              

 ת.ג. בחינת המשמעויות של תיחום תפיסת ביטחון הפנים באפשרויות השונו     

 ביטחון הפנים.-ד. גיבוש הצעה מסכמת של הגדרה ותיחום  תפיסת     

 

 



 ה. יחסי הגומלין בין המשרד לבט"פ וזרועותיו לבין גופים קשורים/אחרים במערך.                        

 ו. שיטות בקרה, מעקב, הערכה וביקורת.     

 ז. סיכום כולל של העבודה.    

 פי דרישה(.ל -ח. )השלמות שונות     

 

 : העיקריים ושיטת עבודת המטההעבודה -פירוט נושאי.  6   

 

  -האיומים על העורף  -הסיכונים .א

  

 איסוף חומר קיים וניתוחו. קיום פגישות עם נציגי משרד בט"פ,( 1                  

                                     אש, מד"א וגורמים נוספים לפי הצורך.  -המשטרה, פקע"ר, מל"ח, כיבוי  
 האיומים השונים על עורף המדינה :-( בחינה, ניתוח וקביעת הסיכונים2              

                        קונוונציונאלי(.-בעת לחימה  )טק"ק, רקטות, חימוש בלתי --

 נוונציונאלי.לחימה בטרור. לוחמת גרילה. טרור בלתי קו --                      

 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 

 ( הגדרת הגופים הפועלים במערך העורף ותאור תפקידיהם העיקריים.4             

 ההיגוי. קיום דיון וסיכום.-( הצגת הנושא, כמכלול, בכתב ובע"פ בפני צוות5             

 מעבר לנושא העבודה העיקרי הבא.             

 

 להגדרה ותיחום "תפיסת ביטחון הפנים" : ב. האפשרויות השונות  
               

 "בט"ש".  -(  בחינה וניתוח המצב הקיים, ביחס להגדרת "ביטחון הפנים", ו1               

 יתרונות וחסרונות מצב קיים. חלוקת האחריות בין הגופים השונים.                              

 (  בחינה ,ניתוח וקביעת האינטרסים החיוניים של ביטחון הפנים של המדינה.2                                 

 (  בחינה ,ניתוח והצגת קשת האפשרויות להגדרה ותיחום תפיסת ביטחון הפנים3 

 )מראייה מצמצמת ועד הראייה הרחבה ביותר(.  וכתוצאה מה יהיו :  היעדים      

 הגדרת הגופים השונים הפועלים במערך והמטרות של ביטחון הפנים, גם לאור      

 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  
 -רי, מתן שירות מיטבי, הביטחון (  השפעות חברתיות )איכות חיים, הסדר הציבו2

 האישי, המענה לתפקידי "המשטרה הכחולה"(.                

 (  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    

 (  היכולת לבצע בשלבים. עדיפויות וקדימויות. לו"ז אפשרי לביצוע.5         

 (  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      

 להגדרה ותיחוםבמטרה לדון באפשרויות השונות  סדנת חשיבהא( קיום                

 תפיסת ביטחון הפנים, היעדים והמטרות, המשמעויות הנובעות מכך על

)ראה                                                             על הארגון והמבנה. בסדנא ישולבו חניכי המכללה לביטחון לאומי.                    

 ב'(. -פירוט  בנספח 

 הלכי רוח בקרב הציבור ביחס לתפיסת -על דעות  מחקר מדעיניהול ב(                

 ג'(.-ביטחון הפנים והיכולת לממשו, )ראה פירוט בנספח                

 

 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:  ה. יחסי הגומלין בין המשרד לבט"פ וזרועותיו לבין                    

 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.-( ההצעה המסכמת תוצג בכתב ובע"פ בפני צוות3            

 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                                     

 

 ח. השלמות שונות  לפי דרישה :                    

 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     

 צוות העבודה של היועץ, בעבודה זו, כולל המומחים הבאים :.  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      

 

 

 

 



 . 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. -לאבני               

 פים, בכל מהלך העבודה.ד. קיום דיונים פנימיים בצוות העבודה, עם מוזמנים נוס          

 ה. הצגת החומר, בכתב ובע"פ בפני צוות ההיגוי, קיום דיון וסיכומו.    

 ו.  עדכון חומר בהתאם לסיכומים עם צוות ההיגוי.    

 (8  -.ג  6ז.  במידה ותתקבלנה ההצעות לביצוע האופציות )כמפורט בסעיף      

 לעיל( :        

 יכי המכללה לביטחון לאומי,, בשיתוף חנסדנת 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                                                          

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

 
 

 

 

 

 

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 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.

 

 

 אומרים : "מדיניות בטחון, כולם מבינים מה זה. אין צורך להגדיר ,להתעמק ולהסתבך"  להערכתי טועים. .א

 הנושא לחלוטין לא ברור, לא מהותית ולא עניינית.

ולאחריה )וכאן דובר על שינוי מהותי  67למלחמת , עבור 48-חלו שינויים במדיניות הביטחון בתקופות השונות, החל מ

במדיניות(, דרך מלחמת יוהכ"פ )כאשר השינוי כביכול במדיניות בפועל לא ייושם כהלכה( ועבור לתקופה הנוכחית, לפני 

והפלשתינאים וגמור לעתיד עם הסכמים אפשריים אתם, כולם או חלקם. מדיניות הביטחון  -לבנון –הסכמים  עם סוריה 

 נתה ותשתנה. הקברניטים אינם בקיאים בכך, וגורם מרכזי חייב להבהיר ולהגדיר מדיניות זו.השת

 

 

 טוענים "הערכת המצב, בדרג המדיני, איננה נדרשת להגדרת מטרה. זה רק מפריע .ב

 לקברניטים".  להבנתי, קשה לקבל טענה זו.

ש קושי בהגדרה שתהיה מקובלת על כולם.  אך תמיד ניתן פוליטי איננו הומוגני בדעותיו הבסיסיות , י-נכון שכאשר דרג מדיני

 משותף, גם באם יהיה גדול ביחס.  -להציג מכנה

גם אלה הטוענים שאין צורך בהגדרת המטרה, בעת קיום הערכת המצב בפועל, הם מציבים מטרה גם מבלי שיהיו מודעים לכך. 

 לא ניתן בלעדיה ! אפשר גם להבליע את המטרה )ולא להגדירה ככותרת(, אך להערכתי

הערכת ולהוסיף לה מגמות וכיווני מענה אפשריים, אשר "יספקו" את כולם, אך לא תהיה זו  תמונת מצב ניתן כמובן להציג 

 מצב.

 להבנתי ,על מל"ל לעסוק בהערכת מצב, מוגדרת ומבוצעת נכון, באופן מלא.

 

 

 הצורך באינטגרציה ובראייה לאומית כוללת : .ג

 והחברתי    -הכלכלי –לעסוק, לפחות בשלב זה, בתחום המדיני יש טוענים כי אין 

 ולעסוק באינטגרציה של תחומים אלה בשלב מאוחר יותר.

להערכתי דווקא כיום, עם הקמת ממשלה ושרים חדשים, קיימת האפשרות להגיע לשיתוף פעולה וליצירת אינטגרציה בכל 

 התחומים האמורים. 

לשתף פעולה ולהציג את תשומותיהם בתחומם. ובהעדר אנשי מקצוע במשרדים, ניתן אין לי ספק כי שרים חדשים ישמחו 

 להיעזר בגורמי תכנון חיצוניים, בהכוונת המשרדים.

רשויות ייעודיות המשתייכות למשרדים ממשלתיים. שיתוף הפעולה בין מטה מל"ח  20 -מל"ח. יש במל"ח כ –)דוגמא טובה 

 ארצי לרשויות אלה היה בעבר מועט.

 אחרונה, עם הכנסת תרחיש ייחוס ענפי/מקצועי, עם מתן הנחיות והכוונה לתכנוןל

ייעודית, נוצר היזון חוזר ועמ"ט משותפת, בתאום מלא של מטה מל"ח ארצי, גם בהיעזרות של גופי -משותף, המותאם לכל רשות

ומית כוללת ,מחייבת הכללת התחומים האמנם הערכת מצב לא  -תכנון חיצוניים, כאשר הדבר נדרש(.    השאלה הבסיסית הנה 

 חברתי. באם התשובה היא חיובית, ולדעתי זה נכון,-כלכלי-מדיני

 אזי באם מל"ל לא תעסוק באינטגרציה להכללתם לא יהיה כל גורם אחר אשר ייעשה זאת.

 
 
 
 


