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 "זפת בסערה"  832 מס'  החלטת ממשלה -ועדת המנכ"לים המלצות 

 היערכות למוכנות ותגובה לתקריות זיהום ים בשמן 
 

בנושא טיפול באירוע זיהום חופי הים התיכון    23.02.2021של הממשלה מיום    832החלטה מספר  

"תוקם ועדה בראשות מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה    בסערה"(, קבעה בין השאר כי:בישראל )"זפת  

או נציגו ובהשתתפות מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מנכ"ל משרד האוצר, מנכ"ל משרד הפנים, או  

נציגיהם, וכן מנכ"ל רשות הספנות והנמלים או נציגו, אשר תמליץ בתוך שישה חודשים על דרכי  

 סון ימיים וההיערכות למניעתם, לרבות המשמעות בתקנים ובתקציב".  ההתמודדות עם תרחישי א

" הממשלה:  החלטת  קבעה  ומשרד  כן  הסביבה  להגנת  במשרד  המקצועיים  הגורמים  על  להטיל 

,  1980-ים ]נוסח חדש[ תש"ם-לפקודת מניעת זיהום מי  16האוצר לדון בתקצוב של הקרן לפי סעיף  

לאפשר לקרן לתת מענה לאירוע בסדר גודל זה בעתיד וכן על מנת  מיליון ש"ח במטרה    25בסך של  

לאפשר המשך התנהלות שוטפת של הקרן, ולשימושים העתידיים של הקרן בהתאם להוראות הדין  

 ."1985- )א( לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה40ובכפוף לסעיף 

המלצות לועדת המנכ"לים בדבר פערים מרכזיים  הגיבש את עיקרי  ריכז והמשרד להגנת הסביבה  

להיערכות לאומית לטיפול בתקרית זיהום ים בשמן והחלטות לביצוע בהתאמה לכך, מחולק לפי  

אחריות הגופים המעורבים )טבלת אומדני עלויות נערכה בהתאמה(. ההמלצות מבוססות על דיוני  

  ,(1נספח  ,  התלמ"ת  -)להלן  ים בשמן  ות זיהום  התכנית הלאומית למוכנות ותגובה לתקרי הועדה,  

שביצעה  שהתקבלוהתייחסויות   ותרגילים  תחקירים  סדרת  של  ממצאים  התלמ"ת,  חוק  תזכיר   ,

היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית לפני ואחרי אירוע "זפת בסערה", ופערים בהיערכות שהיו  

 ידועים עוד טרם האירוע.  

 להלן עיקרי ההמלצות: 

   – המשרד להגנת הסביבה .1

 יקים מערך מודיעין לגילוי והתרעה מוקדמת מזיהומי ים בשמן כולל: .א

ההסכם    .(EMSAעם האיחוד האירופאי )  CSNבעזרת הסכם    –התרעות לוויינים   •

 נחתם. 

לאחר    ,במסגרת הניטור הלאומי  ,חוף  רדארתחזוקה והפעלה של מערכת    ,הקמה •

 אפיון ורכש מערכת כזו. 

תקן ייעודי  באמצעות  על ידי ספק חיצוני מומחה, או לחילופין    24/7ניתוח מידע   •

 .במשרד

ות ותגובה לתקריות זיהום ישלים את חקיקת חוק התלמ"ת כמסגרת החוקית להיערכ .ב

. במסגרת החוק, הגדרת היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית כמנחה הלאומי  ים בשמן
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המעודכנים בסקירות   בגופים  והכללתו  ותגובה  ומדיניות הקשורות  למוכנות  ביטחוניות 

 . לפעילות ימית 

במערכת קשר, שליטה ובקרה ואיוש  –מצב לטיפול בזיהום ים בשמן הישדרג את חדר  .ג

 לרבות ניתוח התרעות מוקדמות )תלוי תקני כח אדם(. 24/7

לתקרי .ד ותגובה  למוכנות  הלאומית  התכנית  של  כללי  עדכון  בשמן יבצע  ים  זיהום  ות 

 מחודשת ככל הנדרש. ההיערכות ה  וביל אתגורמים וילכל ה ץ )התלמ"ת(, יפי

בכפוף  .ה ממשלתית,  לתגובה  שיט  וכלי  ציוד  של  האסטרטגי  הרכש  תכנית  את  ישלים 

תחנות   ובניית  תקציב,  האדם,  כח  תקני  ולקבלת  לאומי  סיכונים  סקר  פי  על  לעדכון 

 התגובה. 

ספרסנטים  יתקשר עם ספק חיצוני לריסוס אווירי במרחב הימי של ישראל לריסוס די .ו

 בים ובאוויר, לרבות מלאי לאומי של דיספרסנטים. 

 . יקים ויתחזק מערך הדרכה ותרגול התגובה של הרמה הלאומית והמקומית/מפעלית .ז

 . באמצעות קול קורא לעמותות יקים ויתחזק מערך מתנדבים בסיוע מימון ממשלתי .ח

כם מהחופים, באמצעות הספסולת שמנית  מערך הלאומי לטיפול ופינוי  את הישלים   .ט

ממשלתית   ביצוע  זרוע  עם  סביבהה   -קבוע  איכות  לשירותי  יעדי  חברה  קביעת  לרבות   ,

 סילוק, אחסון מידי וזמני וטיפול סופי. 

משרד האוצר פתרון לרכש אגף החשב הכללי בבהממשלתי  מינהל הרכש    בסיוע יגבש   .י

 זיהום ים בשמן. מהיר הנדרש למימוש פעולות תגובה מיידיות בעת תקרית 

יקים ויחזיק עבור משרד להגנת הסביבה, מערך זיהוי ומעקב אווירי זמין  2. משרד הביטחון  –  

החלטות על אופן הטיפול בתקרית זיהום בשמן  צורך על בסיס התרעות זיהום ים בשמן, ל 24/7

 בים או בחופים.

  – האוצר, אגף תקציבים משרד .3

הימית  הקצאת   .יא הסביבה  להגנת  הארצית  ליחידה  תוספתיים  המשרד   -תקנים  לעמדת 

תקני כח אדם תוספתיים ליחידה הימית של המשרד להגנת    20  נדרשים  להגנת הסביבה,  

על בסיס הסיכונים    לאירועי זיהום ים בשמן  שזו תוכל לתת מענה סבירעל מנת    הסביבה 

. חדשים  הוקצו למשרד תקנים  2021-2022שנת  להתקציב  בדיוני   .(2  נספח)  הקיימים היום

להגנת    תגבור מצבת כח האדם ביחידה הימית נמצא גבוה בסדר העדיפויות של המשרד 

הקצאה נוספת  בשנים הבאות  תידרש  בשל צרכים רבים דחופים אחרים,    , אולםהסביבה

הימית ליחידה  על  של תקנים  תועלה  בדיוני התקציב -והיא  להגנת הסביבה  ידי המשרד 

    .הבאים

פיצוישל המשרד להגנת הסביבה  והפניה  לאור היתרות הקיימות בקרן   .יב מהקרן    לקבלת 

מיליון    30ושהה כל עוד ישנם בקרן  י תקצוב הקרן מתקציב המדינהעל    דיון  ,לאומית- הבין
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לפחות   )שקלים  מחויבים  לא    שקלים  מיליון   15- ולחירום,  שקלים  מיליון    15בעודפים 

  (.הימית היחידה של  לכיסוי הגרעון של הפעילות השוטפת

   – מינהל הרכש באגף החשב הכללימשרד האוצר,  .4

חלופות לפתרון חסם הרכש בעת אירוע למימוש פעולות  לגבש  משרד להגנת הסביבה  יסייע ל

   תגובה בזמן אמת, כפי שעלה בעת תקרית זפת בסערה.

בניית  בחטיבת נכסים רכש ולוגיסטיקה באגף החשב הכללי, ישלים  5. מינהל הדיור הממשלתי  -  

 תחנות תגובה מהירה בחיפה ואשקלון וכן שדרוג התחנה באילת. 

תכנית היערכות למשק המים בעת תקרית זיהום ים    גבשת 6. רשות המים  )בתיאום  עם  רח"ל(  –  

 שי התלמ"ת.בשמן וסיכון אפשרי של אחד או יותר ממתקני ההתפלה, זאת על בסיס תרחי

תכנית היערכות להשפעה אפשרית    גבשי7. משרד הבריאות  )בתיאום  עם  משרד הפנים ורח"ל(  -  

של תקריות זיהום ים בשמן על בריאות הציבור, אשר תכלול הגדרת קריטריונים בריאותיים  

 והנחיות לציבור ולרשויות החופיות. 

תכנית היערכות למשק החשמל בעת    גבשת8. חברת החשמל )בתיאום  עם  רשות החשמל ורח" ל( -  

תקרית זיהום ים בשמן, שמשמעותו סיכון לתחנות כח חופיות, זאת על בסיס תרחישי התלמ"ת  

 והתכניות המפעליות של חח"י. 

חופיות  –    מקומיות  את 9. רשויות  ו   ישלימו  הימית,  - על  ,מוכנותההיערכות  היחידה  הנחיות  פי 

לטיפול   מקומיות  חירום  תכניות  שדרוג  ואחזקתו;  לרבות  ציוד  רכש  בשמן;  חופים  בזיהום 

 הכשרה ותרגול קבועים של עובדי הרשויות החופיות. 

היערכות מחודשת של תכניות חירום מפעליות בים תיכון  ישלימו   10. מפעלים ומתקני שינוע  שמן – 

על בסיס סקרי סיכונים, ארגון והצטיידות מעודכנים,  פי הנחיות היחידה הימית ו-עלוים סוף,  

 הנחיות המשרד להגנת הסביבה. בהתאם ל
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 תלמ"ת  –תכנית לאומית למוכנות ותגובה לתקריות זיהום ים בשמן  – 1נספח 

 רקע

האחריות הלאומית להערכות ומוכנות לטיפול בזיהום ים בשמן הוטלה על המשרד להגנת הסביבה  
ביוני    5מיום    3542(. בהחלטת הממשלה מס'  2014,  2008,  1998בשלוש החלטות ממשלה )בשנים  

אימצה הממשלה את עקרונות התכנית הלאומית למוכנות ותגובה לאירועי זיהום ים בשמן    2008
תקני כח אדם ותקציב    10מ''ת''( וקבעה, בין היתר, כי המשרד להגנת הסביבה יקבל  )להלן: ''התל

חוק   תזכיר  לעיגון התלמ"ת,  הליך חקיקה  ייזום  להגנת הסביבה  השר  וכי  להיערכותו  מתאימים 
המקומי,  -התלמ''ת נועד למלא אחר מחויבות זו. מטרתו היא ליישם את האמנה במישור הישראלי

הגופי שכל  כך  ידי  בים  על  הפועלים  או  חוף  רצועת  יש  שבתחומם  הרשות    -ם  מקומיות,  רשויות 
לחיפוש   מתקנים  ובעלי  ביטחוניים  ומתקנים  מפעלים  נמלים,  הלאומיים,  והגנים  הטבע  לשמירת 

יכינו תכניות וייערכו לפיהן להתמודדות עם תקריות של זיהום הים    - ולהפקה של נפט וגז טבעי  
שו, ולהסדיר את הטיפול בתקריות כאלה ובתוצאותיהן. דרכי  והסביבה החופית בשמן, אם יתרח

 ההתמודדות הן בשלושה מישורים:  

 הכנת תכניות חירום, הצטיידות, הכשרה ותרגול;  –מוכנות  .1

 מניעה וצמצום הנזקים בכלל והסביבתיים בפרט;   – תגובה לתקרית  .2

 החופית והים שנפגעו.החזרת המצב לקדמותו בזמן הקצר ביותר ושיקום הסביבה    –שיקום   .3

האצת   לאחר  אולם  מספר,  שנים  לפני  כבר  במשרדנו  הוחלט  התלמ''ת  חוק  תזכיר  של  המתווה 
בים הכלכלי ובמקביל בעקבות התרחשות מספר אסונות בעולם שגרמו   ונפט  גז  הפעילות לחיפוש 

דם  יוזמתנו להקמת תחנות חדשות לטיפול בזיהום ים ולהשלמת ההיערכות בכח א  –לזיהום הים  
מליון ₪ לקרן למניעת זיהום מי ים    22ובכלי שיט קיבלה תמיכה באגף התקציבים באוצר שהעביר  

 שאושרו בהחלטת ממשלה( אשר נלקחו בחזרה.  8תקנים )מתוך  6וכן אישר 

  -ציין בין השאר בנושא ההערכות הלאומית לטיפול בזיהום ים בשמן  2013דו"ח מבקר המדינה לשנת  
יר למשרד הג"ס כי עדיין לא העביר את התקציב שנדרש להקצות, על פי  "משרד מבקר המדינה הע 

מ הממשלה  כנקבע  2008-החלטת  ייעודיים,  אדם  כוח  תקני  ואיוש  הצטיידות  פעולות  לביצוע   ,
...משרד מבקר המדינה מדגיש כי החובה  2014בתלמ"ת וכי עליו להשלים העברת תקציב זה עד ינואר  

זמנים   ולוח  יישום  תכנית  לטיפול  לקבוע  להיערכות  הנדרשות  הפעולות  מכלול  לביצוע  מחייב 
 בזיהומים בים מקבלת משנה תוקף נוכח העיכוב המתמשך ורב השנים ביישום התלמ"ת.

 המסגרת הבינלאומית 

זיהום משנת   מפני  פעולה  ושיתוף  תגובה  מוכנות,  בדבר  לדרישות האמנה    – )להלן    1990בהתאם 
. האמנה אומצה בלונדון בעקבות התרחשותם של  1999י  "(, שאשררה ישראל ביונOPRC-"אמנת ה

ושבעטיים נגרמו נזקים   מספר אסונות ימיים גדולים שבמהלכם נשפכו אלפי טונות של שמן לים
לסביבה הימית. בעקבות אירועים אלו התגבשה ההבנה כי הטיפול בנזקים   סביבתיים בלתי הפיכים

הכרח גם למנוע את התפשטות הזיהום ואת הנזק  הנגרמים משפיכת שמן לים אינו מספק וכי יש  
הסביבתי הנובע ממנו. האמנה נועדה להביא למוכנות לתקריות של זיהום ים בשמן על סוגיו, לרבות  
באמצעות הכנת תכניות חירום, הקמת מערכת לתגובה מהירה לטיפול בזיהומים חמורים של הים  

ברצלונה אף היא מתייחסת לנושא זיהום ים    לאומי. אמנת- בשמן, והקמת מנגנון לשיתוף פעולה בין
בשמן בפרוטוקול ייעודי לנושא אשר שם לו למטרה לקדם עזרה הדדית בין המדינות הים התיכון  

 לשמירה על הסביבה הימית ומניעת זיהומים.

 מבנה הערכות הלאומית 

בשמן, התלמ"ת, מהווה מסגרת אר ים  זיהום  לאירועי  ותגובה  למוכנות  גונית,  התכנית הלאומית 
לזיהום   לגרום  שעלול  שמן  שפיכת  של  לאירוע  בתגובה  הפועלים  השונים  הגורמים  את  המאגדת 
הסביבה הימית לאורך חופי מדינת ישראל ובים התיכון. תכנית זו הינה חלק מהתארגנות אזורית  
גדולים. התלמ"ת משמשת כמסמך   זיהומים  חירום של  ולסיוע הדדי בעת אירועי  לטיפול משותף 
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לפי כל רשות מרשויות המדינה וכל גורם אחר שמוטלים עליהם תפקידים או חובות. כל רשות  מנחה כ 
מקומית, מפעל ומיתקן ביטחוני כהגדרתם בחוק המוצע, וכן את רשות הטבע והגנים, צריכה להכין  

חירום מקומית   תכנית  בתחומם.  להתרחש  עלולה  ותגובה לתקרית אשר  מוכנות  תכנית    - ולעדכן 
 השם הכולל לתכניות רמה א' והמתחלקת לתכנית מפעלית ותכנית מקומית:זהו  -תח"מ 

מפעלית • חירום  תוך  -תכנית  פעולה  הנותנת  -תכנית  שמן,  המשנעים  מתקנים  של  מפעלית 
מענה לטיפול בזיהום ים ממתקני החברה ו/או בתחומי שיפוטה. היערכות הנדרשת בתכנית  

 ל הזיהום ורמת הטיפול הנגזרת מהם.מפעלית היא בהתאם להיקף הפעילות ו/או פוטנציא 

תכנית פעולה להגנה על חופים לרבות טיפול בזיהום בחופים משמן.   -תכנית חירום מקומית •
הנמצאים  גופים  וכן  החופיות  המקומיות  הרשויות  באחריות  הן  מקומיות  הגנה  תכניות 

היערכות  בסכנת פגיעה כגון מתקני התפלה וצה"ל. התכניות תכלולנה פרטים באשר לאופן ה
לטיפול בתקרית לרבות הכנת אמצעים וציוד, פעולות הדרכה, הכשרה ותרגול, הקצאת אתר 
לטיפול במרכיבי הסביבה החופית שזוהמו בשמן, דרכי הטיפול בתקרית וניתוח האמצעים  

 הנדרשים לטיפול בהתחשב בנפח פסולת הזיהום.  

אירועים אשר גרמו או שיש חשש    "תקרית" מוגדרת )על פי הצעת חוק התלמ"ת( לאירוע או סדרת 
כי יגרמו לזיהום הים או הסביבה החופית בשמן, המחייבים פעולת חירום או תגובה מיידית אחרת,  
זאת להבדיל מכל אירוע אחר של זיהום ים או סביבה חופית אשר אינם מחייבים הפעלת תכנית  

על המוצע.  החוק  לפי  מפעלית  או  וכנהוג-מקומית  הלאומית  התכנית  המודרני,    פי  העולם  ברוב 
 התקריות מסווגות  לשלוש רמות, לפי היקפן ומידת חומרתן: 

כוללת תקריות שבעל תכנית אחד יכול לטפל בהן ובתוצאותיהן. לדוגמא: זיהום    רמה א' .1
האחריות לטיפול וניהול התקרית הינה  נקודתי בחוף של רשות מקומית או זיהום בנמל.  

תוכנית החירום המקומית בעל  מפעלית,  /של 
 .המשרד יפקח ויסייע אם יידרש

כוללת תקריות הטעונות טיפול על ידי    רמה ב' .2
זיהום   לדוגמא:  יותר.  או  תכניות  בעלי  שני 
רשות   של  לחוף  הנמל  מאזור  שמתפשט 

התקרית  מקומית.   וניהול  לטיפול  האחריות 
החירום   תוכנית  בעל  של  הינה 
הזיהום   התחיל  ממנה  המקומית/מפעלית 

 .והמשרד יפקח ויסייע אם יידרש

אשר יש הכרח   כוללת תקריות חמורות רמה ג' .3
הטיפול   את  ינהל  הסביבה  להגנת  המשרד  כי 

האחריות לטיפול וניהול התקרית הינה של המשרד להגנת הסביבה  וזאת תוך שיתוף בהן.  
ובינלאומיים  מקומיים  קבלנים  מקומיות/מפעליות,  חירום  תוכנית  בעלי  עם  פעולה 

שימוש במשאבי המדינה    . תקריות ברמה ג' עשויות לחייבובקשות סיוע בינלאומי אם יידרש
 הן בכח אדם והן בציוד לצורך הטיפול בתקרית. 

 מוקדי סיכון עיקריים  

ישראל   חופי  בקרבת  בים  שמן  בהובלת  הקשורה  מפעילות  נובע  הימית  לסביבה  העיקרי  הסיכון 
 ובשינוע השמן מהים ליבשה ומהיבשה לים: 

 ואילת. אביב, חדרה, חיפה -מקשרים הימיים באשקלון, אשדוד, תל .1

ואילת; ובמידה חלקית גם במעגנים   .2 פעילות השגרתית בנמלים הראשיים: חיפה, אשדוד 
 ובמרינות לאורך חופי המדינה.

מסופי שמן מחוץ לגבולות המדינה: מבואות תעלת סואץ בפורט סעיד; נמל עזה; נמל עקבה;   .3
 סידי קריר )מערבית לאלכסנדריה( במידה מוגבלת. 
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י המדינה ובטווח העלול לגרום לזיהום החוף בתקרית של שפך תעבורת אוניות לאורך חופ .4
 שמן.

 מתקני חיפוש והפקת גז טבעי ונפט בים.  .5

 תרחישים עיקריים לתקריות זיהום ים 

 שפך עקב פעולה מכוונת )מלחמה, טרור, סייבר(   .1

שפך במהלך הזרמה ממקשר ימי לחוף בכל אחד מהמקשרים הימיים של ישראל )חיפה,  .2
 חיפה ואילת(. אשדוד, אשקלון,

תקלת מעטפת )טביעה, שריפה, עליה על החוף, התנגשות( במכלית נפט לאורך חופי   .3
 ישראל. 

 תקלת מעטפת בכלי שייט )לאו דווקא המוביל נפט( הגורמת לשפך שמן לים.   .4

 תקלת שפך ממקור יבשתי המאחסן שמן והשוכן סמוך לחוף.   .5

 שפך שמן  במתחם נמל )למשל בתדלוק ספינות(.   .6

 זיהום שמן המתקדם לחופי ישראל אשר נוצר מחוץ למים הטריטוריאליים של ישראל.  .7

הערכת סיכונים לתקריות העלולות לגרום לזיהום ים  : ניתוח מפורט של תרחישים אלומצ"ב 
 . 2007בחופי ישראל, תרחישי יחסו לניתוח חלופות להיערכות לאומית, ינואר 

 חלוקת האחריות בין הרשויות המנהלות 

ראש רשות הספנות והנמלים על כל מערך  כל עוד מעורב כלי שיט בתקרית זיהום הים בשמן, יפקד  
התגובה. מנהל היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית במשרד להגנת הסביבה ישמש סגנו ויועץ  
לו. יוקצו משאבים הן לפעולות הצלת חיי אדם וכלי שיט והן להדברת הזיהום בשמן ולהגנה על  

נעשה "סביב והאירוע  יועבר הפיקוד  הסביבה. ברגע שמסתיים הטיפול בכלי השיט,  תי" בעיקרו, 
לידי מנהל היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית וראש רשות הספנות והנמלים  יהיה סגנו ויועצו.  

 מועד החלפת הפיקוד יוחלט בהסכמה בין מנהל האירוע וסגנו ויתועד ככל פעולה אחרת.

 - במקרה של תקרית זיהום ים בשמן מפעילות גז ונפט 

 ניהול התקרית/פעולות הנדרשות בהיבט חיפוש והצלה בים.  -רשות הספנות והנמלים   •

ניהול תקרית זיהום הים בשמן בסיוע תח"מים ובצרוף משאבים   -המשרד להגנת הסביבה   •
 בינלאומיים, על פי התלמ"ת. 

ניהול הפעולות הנדרשות לעצירת מקור הדליפה, כולל איגום כלל    -משרד האנרגיה והמים   •
 המשאבים הקיימים. 

 תקרית לאומית    -חלטה על מעבר לרמה ג'ה

התאם הערכת המצב שתתבצע על ידי מנהל היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית, יחליט אם  ב
יש צורך להכריז על מעבר לרמה ג' ובהתאם לכך יעביר המלצה לשרה להגנת הסביבה ובין השאר  

 בהתאם לקריטריונים הבאים:

נות • בניהול הגורם המזהם אינו  גורמים  טיפול  צורך בהפעלת  ויש  ן מענה מספק 
 טיפול נוספים מעבר לבעלי תכניות מקומיות סמוכות.

 הטיפול בכתם מחייב הפעלת אמצעים לאומיים או בינלאומיים.  •

 הערכת מצב והחלטה של מטה חירום. •

  

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0101-P0200/P0130c.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0101-P0200/P0130c.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0101-P0200/P0130c.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0101-P0200/P0130c.pdf
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 ליישום התלמ"ת  כח אדםתקני  – 2נספח 

לצורך השלמת מערך המוכנות לטיפול בזיהום ים בשמן ביחידה הארצית להגנת הסביבה הימית  

היום,   לסיכונים הקיימים  נוספים    20נדרשים  ובהתאם  ו  15  –תקנים  היחידה  למטה    5-לתחנות 

 היחידה, כמפורט להלן. 

לביצוע פעולות  , ו בשמן  ת היחידה לתת מענה סביר לאירועי זיהום יםוהתקנים הכרחיים לבניית יכול

 בכוח האדם הקיים ניתנות לביצוע חלקי בלבד: אשר 

 כוננות למענה לתקריות בים ובחופים בתחנות חיפה ואשקלון   .1

 שעות ביממה 24אחזקת ציוד וכלי שיט במצב כשיר ומוכנות  .2

 תרגול והנחיית הגופים למקצוענות ואחזקת תח"מ מעודכן בכל עת  .3

במצבי   .4 ים  זיהום  לאירועי  לאומי  מקומיות    TIER  3מענה  חירום  תכניות  והנחיית  וסיוע 

 ומפעליות 

 על פי הסכמים ואמנות   קשות סיוע בינלאומי לארצות שכנותמענה לב .5

שגרת פיקוח למניעת זיהום ים: תשתיות וצנרת ימית, אסדות קידוח והפקה, אוניות, מכליות   .6

 לי ולאמנות נפט וכימיקלים, בהתאם לדין הישרא 

 פיקוח ואכיפת שמירת והגנת הסביבה הימית והחופית  .7

 

 תקנים )מסומנים באדום(  5תוספת של   –מטה היחידה 

 

 

 

 )מסומנים באדום(  תקנים  6תוספת של   – דרוםתחנה 
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 מסומנים באדום( ) תקנים 5תוספת של   – צפוןתחנה 
 

 
 
 

 תקנים )מסומנים באדום(   4תוספת של  –  תחנה באילת
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