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 תקציר מנהלים

, שעניינה 'הפחתת הנטל הרגולטורי', נדרשים כלל 22.10.14, מתאריך 2118בעקבות החלטת ממשלה מס' 

ים . דוח זה מציג את עיקרי הנושאתהליך הערכת השפעות רגולציה לרגולציה חדשהמשרדי הממשלה לבצע 

המשרד להגנת  שערך מוכנות ותגובה לזיהומי ים משמןנושא ב הערכת השפעות רגולציהשעלו בתהליך 

 .  הסביבה

אמנה בינלאומית  1990-בעקבות מספר אסונות שפך גדולים בעולם שגרמו לנזקים בלתי הפיכים גובשה ב

 International Convention on Oil Pollutionמפני זיהום ים בשמן )שעניינה מוכנות, תגובה ושיתוף פעולה 

Preparedness, Response and Co-operation (OPRC) האמנה נועדה להביא למוכנות לתקריות של זיהום .)

 םהים בשמן על סוגיו לרבות באמצעות הכנת תכניות חירום, הקמת מערכת לתגובה מהירה לטיפול בזיהומי

 לאומי. -ים בשמן והקמת מנגנון לשיתוף פעולה ביןחמורים של ה

הים התיכון וים סוף. לאורך החופים ובמים מתקיימת פעילות כלכלית  –מדינת ישראל שוכנת לחופי שני ימים 

מגוונת שנפחה הולך וגדל. הימים, החופים והמשך הפעילות הכלכלית בהם חשופים לסיכון של פגיעה 

 מן שמקורו בחלק מאותן הפעילויות. שתיגרם מזיהום כתוצאה משפך ש

לארגן, לתאם ולהכין תכנית הטילה על המשרד להגנת הסביבה  1998מאפריל  3662החלטת ממשלה 

משמן )תלמ"ת( ושנה לאחר מכן אישררה ישראל גם את  חירום לאומית למוכנות ולתגובה לאירועי זיהום ים

את עקרונות התכנית שגיבש המשרד  3542בהחלטה  2008-האמנה. כפועל יוצא מכך אימצה הממשלה ב

 שלושהתכנית מגדירה להגנת הסביבה והטילה על השר להגנת הסביבה ליזום הליך חקיקה לעיגון התכנית. 

רמות של אירועים ומתאימה לכל אחת מהן תגובה והיערכות ראויות: אירוע לטיפול בתחומי תכנית מקומית 

 תכנית מקומית אחת ואירוע לאומי.אחת, אירוע הנדרש לטיפול באמצעות יותר מ

נכון להיום קיימת רגולציה בהתייחס להיבטים משיקים שעניינם מניעת גרימת זיהום כאמור מכלי שיט או 

, כמו גם אפשרות עקיפה ממקורות יבשתיים או להתמודדות עם אירועי אסון המוני ואירועי חומרים מסוכנים

חסרות ברגולציה הוראות שמטרתן אירוע זיהום ים משמן. ברם, לדרוש מגופים טעוני היתר להיערך לטיפול ב

ובים, המסכנים והמסתכנים,  או כאלו הפועלים בחופים חופיםשבתחומם הגופים  כלללהבטיח את היערכות 

לטיפול מיטבי באירוע של זיהום ים בשמן וכנגזרת מתכנית לאומית לטיפול מיטבי באירועים שכאלה. לא זו 

פיצויים על הוצאות ונזקים הקשורים הינה מבטיחה את פעולתם באירוע ובאופן מתואם ואת אף זו הרגולציה א

בהעדר רגולציה מתאימה נשענות המוכנות לתגובה ויישומה על שיתוף פעולה וולונטרי באירוע ובטיפול בו. 

 המוכנות והתגובה הןגם במקרים ב אינו מובטחכאמור אינו מספק ושהמבוסס על משתנים פרטיקולריים, 

נגזרות מאסדרה עקיפה ולא שואבות את סמכותן ישירות מהתכנית הלאומית שבאחריות המשרד להגנת 

הסביבה הן לא נמצאות בהכרח בהלימה איתה, לא מחויבות בהכרח לרמה מספקת ולא מבוקרות ונאכפות 

 . כרצוי



3 

הסביבה הימית במשרד להגנת  אין אפשרות באמת שהיחידה הארצית להגנתבכל מקרה חשוב לציין כי 

. שטחי הים בכל רמההסביבה תיקח על עצמה באופן בלבדי את מלוא האחריות להגיב ולטפל בכל אירוע 

והחופים גדולים משטחי מדינת ישראל כולה. סדרי כוח האדם וההשקעה בציוד הנדרשים לצורך פיתוח יכולת 

בקנה אחד עם ההשקעה התקציבית הקיימת שאף  איתור שפך ומענה מהיר ואיכותי בכל מקום אינם עומדים

היא חסרה מאד גם ביחס לחלק הנוכחי המתוכנן של המדינה בתכנית הלאומית לצורך מתן מענה לאירועים 

ברמה לאומית. על כך יש להוסיף כי ליחידה אחריות לתחומים רבים נוספים שאינם מתמצים בהיערכות 

בנזקיהם. עוד בהקשר של הטיפול באירוע ברמה הלאומית חשוב לתגובה ובטיפול באירועי זיהום ים בשמן ו

לזכור כי פיזור האחריות להיערכות על הגופים השונים לצד היערכות המדינה מגדיל את כושר התגובה 

יתרה מכך השאלה אינה נוגעת ליכולת בלבד כי אם גם לאחריותם של הלאומי בשיעור הגדול מסך חלקיו. 

טיפול מהיר ואיכותי בתקרית שהם עשויים להיות מחולליה ושל גופים הכן ל גופים מסכנים לעמוד במצב

מסתכנים להיערך להגן על עצמם ועל נכסיהם במהירות מבלי להיתלות בפעילות של אחר ולדחות את 

 הסדרת זכויותיהם בהתאם למשטר נזיקי לשלב שני ונפרד. 

הום חופי ישראל בזפת בשבועות האחרונים אירוע זיהוכן תזכיר חוק כנדרש, אך קידומו נעצר.  2012-ב

בעקבות את החשיבות הרבה בקיומו של חוק שיסדיר את המוכנות והתגובה לאירועי זיהום ים בשמן.  מחדד

לשרה להגנת הסביבה להפיץ תזכיר חוק  23/2/21מיום  832האירוע הורתה הממשלה בהחלטתה מס' 

השגור  הליך הערכהחלקים מבעו לא ניתן היה לבצע מובן שבלוחות הזמנים שנק .יום 30בתוך  בנושא זה

עדכונו בהתאם להערות תזכיר החוק הנוכחי נשען על התזכיר הקודם תוך  קיום שיח עם בעלי עניין. כמו

שהוגשו ביחס לתזכיר הקודם וכן נוכח שינויים שהתרחשו במפת האיומים מחד וברגולציה המקומית ובעולם 

. דו"ח זה אינו משקף תהליך חדש שהתקיים במסגרת הימים שנקצבו מאז מאז פורסם התזכיר הקודם מאידך

החלטת הממשלה האחרונה בעניין ונשען על סקירות וידע שנאסף במרוצת השנים האחרונות מאז נעצר 

 קידומו של תזכיר החוק בפעם שעברה.

 :הן המשרד להגנת הסביבה שזוהו על ידי העיקריות החלופותהסוגיות ובתחום זה 

פועלים בים הפנית דרישות לגופים טעוני היתר ש - המשך משטר האסדרה הקיים – חלופה א' .1

להכנת תכניות ולהיערכות בציוד ובכוח אדם ולתרגול בעקיפין באמצעות מנגנוני אסדרה  ובחופים

פרטניים כמו תנאים ברישיונות עסק או במסגרת רישיונות קידוח והפקה שבסמכות רגולטורים שאינם 

להגנת הסביבה. עידוד רשויות מקומיות להצטייד באמצעות קולות קוראים ולתרגל באופן  המשרד

וולונטרי. ריבוי הסדרות למערך הניהול באירועים בעלי הגדרה דומה או משיקה כמו אירועי אסון 

 המוני שהחלתם על אירועי זיהום ים בשמן שעונה על מרחב פרשני. 

יצירת חוק חדש ייעודי ומקיף להסדרת מכלול ההיבטים  - אסדרה בחוק ייעודי חדש – חלופה ב' .2

החסרים באסדרה הקיימת אשר נדרשים לצורך הבטחת רמת היערכות סבירה ומתן תגובה איכותית 

ומהירה בעת הצורך לטיפול באירוע זיהום ים בשמן ברמה הלאומית, האזורית והמקומית, לרבות 

ן גורמים שונים והסדרת מערך הסמכויות לתכלול בהתייחס להיבטים של תיאום פעולות הטיפול בי

ניהול האירוע, וכן לצורך הבטחת שיקום נזק הנגרם מן האירוע ובמהלך הטיפול בו. זאת, לצד 
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הסדרת היבטי המימון הנדרשים לשם כך והסדרי הפיצוי והשיפוי. הכול בהתאם להוראות אמנת 

ORPCהרלוונטיים הן הגופים חייב את כלל , כנגזרת מתכנית לאומית, על בסיס יצירת סמכות ל

עסקים טעוני היתר מכל סוג שהוא הפועלים בחופים או בים והן רשויות שבתחומן ובאחריותן חוף ים 

להכין תכנית היערכות בסטנדרט מסוים שיקבע לפי פרמטרים שונים, וכן לחייבם ליישמה ולתרגלה 

 סמכויות הנתונות לכל גוף ובהתאםלשם מוכנות, לפעול ולהגיב על פיה בשעת הצורך בהתאם ל

 .לתכנית הלאומית

  בחקיקה קיימתעיגון התלמ"ת באמצעות עריכה של תיקונים  -חלופה ג'  .3

חלופה ב' היות והיא היחידה המאפשרת בניית חליפה מלאה וקוהרנטית לתכלית היא החלופה הנבחרת 

פרגמנטריות באופן שיש בו סיכון מותירות פערים בהיערכות או שהן הרגולציה. כל החלופות האחרות 

 לסתירות, לכפילויות ולפערים.
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  הערכת השפעות רגולציהתהליך על רקע 

באמצעות מדיניות רגולציה )אסדרה( היא כלי מרכזי של המדינה לשמירה על אינטרסים ציבוריים ולקידום 

קביעת כללי התנהגות מחייבים. על הממשלה מוטלת האחריות לוודא כי הרגולציה מבטאת איזון נכון בין 

רגולציה מרחב הפעילות החופשית של אזרחים ומתן הזדמנויות כלכליות.  עלהתערבות במשק לבין שמירה 

 ןככל שה ות. אלו לגיטימיאשר לעיתים מלוות גם בעלויות משמעותיות מגבלות על הציבור, מטבעה קובעת

תוך שמירה על  ןלנטל עודף כאשר ניתן לוותר עליה ותהופכ ןלהשגת תכלית הרגולציה, אך ה ותהכרחי

 האינטרס הציבורי. 

להטיל על המשק עלויות שאינן הכרחיות לטובת הגנה מצד אחד  עלולה ככל שהרגולציה אינה מאוזנת, היא

, ומצד שני לא לפתור באופן אפקטיבי את נטל רגולטורי עודף - במילים אחרות על האינטרס הציבורי, או

כיוון שרגולציה ממשלתית היא מערכת מורכבת, נדרש מאמץ מודע ומכוון . הבעיה שלשמה היא נקבעה

 לטובת שימור האיזון האמור.

,בנושא הפחתת הנטל הרגולטורי  2014.10.22,מיום  2118לשם כך, קיבלה הממשלה את החלטה מספר 

הלן: 'ההחלטה'(. ההחלטה ממסדת מנגנונים במטרה לחזק את האיזון שבין תכלית הרגולציה לעלויותיה )ל

הערכת תהליך לבצע נדרשים כלל משרדי הממשלה  ההחלטהבעקבות ולהפחית את הנטל הכרוך בה. 

תהליך זה מתבצע בהתאם . רגולציה חדשהכל ( לRegulatory Impact Assessmentהשפעת רגולציה )

התהליך כולל,  1.של אגף רגולציה במשרד ראש הממשלה להערכת השפעות רגולציהלהנחיות המדריך 

בהתאם לעניין, הגדרה של הבעיה והאינטרס הציבורי עליו הרגולציה המוצעת נועדה להגן, סקירה בינלאומית 

 .של חלופות שונות ליישום הרגולציה של רגולציות מקבילות, תהליך היוועצות עם בעלי עניין ובחינה

מוכנות ותגובה לזיהומי ים  בנושא הערכת השפעות רגולציהמציג את עיקרי הנושאים שעלו בתהליך זה  דוח

  . משמן

                                                        

1 http://www.pmo.gov.il/policyplanning/Regulation/Documents/RIA.pdf 
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 הסוגיה הרגולטוריתעל  ערק

כלכלית פעילות לאורך החופים ובמים מתקיימת הים התיכון וים סוף.  –מדינת ישראל שוכנת לחופי שני ימים 

 מול עיננו בהתמדה, כחלופה לפעילות יבשתית המרחב הימי הולך ונבנה. שנפחה הולך וגדל מגוונת

כוללת: תיירות, פנאי ונופש; ייצור חשמל; ייצור מי שתיה בהתפלה; דיג הכלכלית פעילות . הבתחומים רבים

כריית וכן, , לתעבורה ולביטחון; , לרבות של שמניםייצואביבוא וב וחקלאות ימית; תנועת כלי שיט לתובלה

חשופים לסיכון  החופיםהימים ו. בקידוחי הגז והנפט מקרקעית הים ומתת הקרקע םובהם גם שמני משאבים

בהקשר זה יש לציין גם את כוונת חברת פעילויות. חלק מאותן הבשל זיהום ים כתוצאה משפך שמן שמקורו 

ואת הוספת  פעילותה במפרץ אילת ובאשקלון משמעותית אשקלון )קצא"א( להגדיל את נפח-קו צינור אילת

 אשדוד( אשר מתוכננים לאפשר פקידה של אוניות סוחר במימדים שלא נראו בעברבחיפה ובים )הנמלי  שני

ולהגדיל את נפח תנועת כלי  )שנפח הדלק שהן נושאות לתפעולן גדול משמעותית מהנפח באוניות הנוכחיות(

 .יגדל הסיכון להתרחשות של תאונות בין הכלים, שכפועל יוצא ממנו השייט

אמנה בינלאומית שעניינה  1990-בעקבות מספר אסונות שפך גדולים שגרמו לנזקים בלתי הפיכים גובשה ב

 International Convention on Oil Pollution)ים בשמן  מוכנות, תגובה ושיתוף פעולה מפני זיהום

Preparedness, Response and Co-operation (OPRC) .) הבנה לפיה הטיפול בנזקים ניצבת בבסיס האמנה

הנגרמים מזיהום ים בשמן אינו מספק ויש הכרח גם למנוע את התפשטות הזיהום ואת הנזק הנגרם בעטיו. 

האמנה נועדה להביא למוכנות לתקריות של זיהום הים בשמן על סוגיו לרבות באמצעות הכנת תכניות חירום, 

-ל הים בשמן והקמת מנגנון לשיתוף פעולה ביןהקמת מערכת לתגובה מהירה לטיפול בזיהומי חמורים ש

 לאומי. 

לארגן, לתאם ולהכין תכנית הטילה על המשרד להגנת הסביבה  1998מאפריל  3662החלטת ממשלה 

את  ישראל גם אישררהושנה לאחר מכן  משמן )תלמ"ת( חירום לאומית למוכנות ולתגובה לאירועי זיהום ים

המשרד  עקרונות התכנית שגיבשאת  3542בהחלטה  2008-ה בהממשלאימצה כפועל יוצא מכך  .האמנה

מחויבות ישראל להגנת הסביבה והטילה על השר להגנת הסביבה ליזום הליך חקיקה לעיגון התכנית. 

גם הוא שאחד הפרוטוקולים שלה מכוון  ,באמנת ברצלונה כפולה ונובעת גם מחברותה למוכנות ולתגובה

  ים התיכון לשמירה על הסביבה הימית ומניעת זיהומים.לקידום עזרה הדדית בין מדינות ה

את החשיבות הרבה בקיומו של חוק שיסדיר את  אירוע זיהום חופי ישראל בזפת בשבועות האחרונים מחדד

מיום  832בעקבות האירוע הורתה הממשלה בהחלטתה מס' המוכנות והתגובה לאירועי זיהום ים בשמן. 

 יץ תזכיר חוק בנושא זה. לשרה להגנת הסביבה להפ 23/2/21

  החלטת הממשלה.כמתבקש בעיגון התכנית הערכת השפעות האסדרה במסגרת דו"ח זה בעניינו של 

  אפיון הפגיעה באינטרס הציבורי והצורך ברגולציה חדשה

שפך שמן כשלעצמו,  ,על מכלול המגוון הביולוגי שבהם ,של הים והחופיםערכם הסביבתי פגיעה במעבר ל

 ולגרום להן נזק. שפורטו לעיל תוכלכליהת יופעילולפגוע גם בשלל העלול 
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מזיקה לתשתיות כן ו סיכון בריאותי בחשיפה עורית, בליעתית ונשימתית לאדיובתוכה מגלמת  השמןפגיעת 

עשויה לנוע מפגיעה באטרקטיביות של אתרי פנאי, היא . אי לכך ובנוסף היא מייצרת גם מפגע אסתטי שונות

 היאבנוסף במובנה זה היא תקפה גם לפעילויות ספורט ימי. נופש ותיירות עד כדי איסור פעילות בתחומם. 

הפעלת מתקני התפלה או לגרום לשחיקה מוגברת של רכיבים טכנולוגיים בהם  להביא לאיסורעלולה 

א יכולת יצור אינטרס שעלול להיפגע הוים המיוצרים בהם. עוד וכתוצאה מכך ליקר את הפעלתם ואת המ

שעשויות להינזק מפגיעת השמן המבוצע במערכות פעילותם נדרשים לקירור לבמתקנים החופיים שהחשמל 

כמובן שמאכל מזון שמקורו באזורי ים שנפגעו  .מי היםמתבססות על ושהפעלתן עשויה להיפגע כיון שהן 

תחת מחויבות ף, ה לא יהיה אפשרי ולכן ימנע פעילות דיג וחקלאות ימית. לבסומהשפך או שחשודים ככאל

במטרה להימנע מהסעת הזיהום מהאזורים הפגועים לאחרים יכולה להיגרם הפרעה  ,לאמנות הבינלאומיות

     לתנועת כלי שיט ולפעילות נמלית על כל המשתמע מכך לסחר החוץ של ישראל. 

 , מיקומופרמטרים ובהם סוג השמן, גודל השפךרב של  במספרתלויים  האפשריתהפגיעה  היקף ועצמת

בדינמיקת הזרמים והגלים בעת גם תלויה והפגיעה התפשטות השפך  .התפשטותוכתוצאה מהם גם ו

חומרת  ולא על החוף ככלל אצבע ככל שהשפך מטופל בים .שלולניקוי  התגובה התרחשותו ובמהירות

ת, וכלכלייות ערך הנזק יושפע גם ממידת ההפרעה לפעילוובנזקים ממנו פחותים.  הפגיעה ועלויות הטיפול בו

 .םאיכותמושך הניקוי והשיקום ממ, משך זמן ההפרעהמ

 מוקדי הסיכון העיקריים

הסיכון העיקרי לסביבה הימית נובע מפעילות הקשורה בהובלת שמן בים בקרבת חופי ישראל ובשינוע השמן 

 ליבשה ומהיבשה לים: מהים

 , חדרה, חיפה ואילת.-באשקלון, אשדוד,  מקשרים הימיים ונמלי הדלקה .1

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

 המדינה.  חופי

עזה; נמל עקבה; סידי קריר  מבואות תעלת סואץ בפורט סעיד; נמל מסופי שמן מחוץ לגבולות המדינה: .3

 במידה מוגבלת.  (לאלכסנדריה ערביתמ)

 .2החוף בישראל לאורך חופי המדינה ובטווח זיהום תעבורת אוניות ובמיוחד מכליות נפט .4

 פעילות חיפוש והפקת גז טבעי ונפט בים. .5

 תרחישים עיקריים לתקריות זיהום ים

 של ישראל.בעת הזרמה ממקשר ימי לחוף בכל אחד מהמקשרים הימיים  (גמיש או קשיח)תקלת צינור  .1

או  במיכלית נפט לאורך חופי ישראל (טביעה, שריפה, עליה על החוף או התנגשות)תקלת מעטפת  .2

 .ביציאה מתעלת סואץ

 הגורמת לשפך שמן לים.  (לאו דווקא המוביל נפט)תקלת מעטפת בכלי שייט  .3

                                                        
 נפח העולמי.המ 30%הדלק בים התיכון מהווה  באופן כללי תנועת 2
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 תקלת שפך ממקור יבשתי המאחסן שמן והשוכן סמוך לחוף. .4

 .(בתדלוק ספינותלמשל )שפך שמן במתחם נמל  .5

 אשר נוצר מחוץ למים הטריטוריאליים של ישראל. ,זיהום שמן המתקדם לחופי ישראל .6

 הערכת הפגיעה האפשרית

 : 3אירועי דליפות 43,000-וניתחו כ EPA-על פי שני מאמרים שהוכנו עבור ה

 30$ של גאלון שמגיע לחוף סביבתית עלות. 

 60$ של גאלון שמגיע לחוף כלכלית-חברתית עלות. 

 מהעלות של גאלון שמגיע לחוף. 20% -וסביבתית של גאלון שנשאב בים  כלכלית עלות 

 לגאלון( שיישאב/ייאסף  73$לטון ) 22,440$-לגאלון( שיישאב בים, וכ 27$לטון ) 8,300$-כ ניקוי: עלות
 לאחר מכן בחוף.

ניתוח העריך בהתבסס על  2007-דו"ח של חברת הזמט שהוכן לבקשת המשרד להגנת הסביבה ב

הוא תקלה אשר יכול להגיע לכדי שפך של אלפי טון ביותר  הסתברות אירועים כי האירוע הגדול הסבירו

 .שנה 30-50-אחת לעומדת על לו התדירות  , וכישלחופי הים התיכוןחמורה במקשר ימי באחד המקשרים 

 3-11) פורותתוך שעות סאליו יגיע  )ללא התחשבות בגודלו( השפךנוכח קרבת המקשרים לחוף ש נחההב

הטיפול  וקתחלהצפי הסביר הוא כי בתגובה יעילה  ,בעצמת רוח חזקה( 1.4-5-בעצמת הרוח השכיחה ו

עשרות  מאירוע שכזה תהיה שלהמינימלית לשנה תוחלת הנזק בים.  20%-טיפול ביבשה ו 80%תהיה של 

יותר  בתרחישים שכיחים .יחד עם זאת, תרחיש זה אינו המחמיר ביותר וגם אינו השכיח ביותר. אלפי דולרים

ואולם  25-טון לכ 4-כמה מאות טון ובשכיחים אף יותר ינוע בין כהיקף השפך הוא של  שנים 10-של אחת ל

גם תרחישים אלה בתלות במיקומם יכולים להסב נזק כלכלי משמעותי ולהשבית מתקני תשתית חיוניים כמו 

שלהם השנתית נמלים ומתקני התפלה לכמה ימים ולחרוג מתחומי הפעולה של תכנית חירום אחת והתוחלת 

לפי מאות אלפי טון של שפך. ינועו בין עשרות ל WCSתרחישי . אות אלפי דולריםיכולה להגיע גם למ

 אירוע דליפה של עשרות עד מאות אלפי טון 20התרחשו  1967-2018השנים בין  העולמית סטטיסטיקהה

 אירועים בשנה.  0.4-ככלומר 

ם בחשבון את הסיכון של חשוב לציין כי כל תרחישי הסיכון וחישובי ההסתברויות שערכה הזמת אינם לוקחי

 , בנוסףזאת חרון נפגעה אוניה בבעלות ישראלית.פגיעה מכוונת על ידי גורמים עוינים. רק בחודש הא

לה יש נשק אלידוע כי לחיזב. ים האדוםם בלמכליות רבות של ערב הסעודית שנפגעו ממוקשים ימיים וטילי

. ניתן לשער כי הוספת עזה ישנם אמצעים מסוג זה ים( ויתכן שגם ברצועת-)טיל ים מדוייק לפגיעה בכלי שייט

 .WCSמקורות סיכון אלה לתרחישים תעלה את ההסתברויות לתרחישי 

                                                        
 ;modeling oil spill response and damage costs, Etkin D.S, 2004חברתית והעלות הסביבתית נקבעו לפי המאמר: -העלות הכלכלית 3

 .Worldwide Analysis of Marine Oil Spill Cleanup Cost Factors, Etkin D.s, June 2000עלות הניקוי נקבעה לפי מאמר: 
לובנטל עבור משרד האנרגיה  תמחרה -שהוכנה ע"י סדן – "סקר אסטרטגי סביבתי לחיפוש ולהפקה של נפט ושל גז טבעי בים" – 2016נתוני עבודה אחרת, ישראלית, משנת 

ניתוח -לגאלון(  )חלק ד' 3.4$לחבית )₪  551-עלות הניקוי בלגאלון( ואת  57$לחבית )₪  9293-לגאלון(, את הנזק הכלכלי ב 482$לחבית )₪  78696-את הנזק הסביבתי ב
. נוכח הפערים הגדולים בין ההערכות הוחלט להיצמד לצורך הערכת השפעות הרגולציה באופן שמרני להערכה והערכה כלכלית של שירותי המערכת האקולוגית בים התיכון(

 הנמוכה יותר של אטקין.
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היות והסיכון, מקורו בחלק מאותן הפעילויות, הרי שיש כאן מקרה של כשל שוק מסוג סיכון מוסרי, כאשר 

מושא הסיכון לעיתים הוא היכולת לממש יעדים לאומיים )למשל בהקשר של אספקת מי שתיה וחשמל(, וכן 

ובע מהיות התווך נוטיבה בהבא לידי ביטוי במהירות התגובה ובמקרים מסוימים משתלב כשל שוק נוסף 

שבהם הכשל מועצם בהעדר הסדרה חוקית של מקורות מימון לשיפוי נפגעים במקרים הנפגע מוצר ציבורי. 

זהות המזהם אינה ידועה, או שאחריות המזהם הוגבלה, או שלא ניתן לגבות פיצוי מאת המזהם בשל חדלות 

איכות התגובה יכולה להיפגע נוכח תגובה, נוסף על כשלים אלה, היות וחומרת הפגיעה תלויה בזמן ה. פירעון

כפופים  - ובמסכנים אותו בשפך ומסתכנים  - הפועלים במרחבשונים השחקנים ההעובדה כי נכון להיום 

  .ואינם מחויבים בפעולה משותפת ובתיאום בניהול אירועיםן יהנהתיאום בילרשויות שונות ללא הסדרת 

יבשתית בעתיד. יוזמות רבות הכוללות: איים מלאכותיים המרחב הימי יהווה בעתיד חלופה לפעילות 

ואחסון חומרים מסוכנים, מתקני אנרגיה מתחדשת, תשתיות בין לאומיות לתקשורת וגז, נתיבי  לתשתיות

 .יגדילו את הסיכון ואת הפגיעה הפוטנציאלית משמעותיתחדשים ועוד. כל אלו  סחר ימיים

 האסדרה הקיימת כיום

שאומצו בחקיקה  בדבר שמירה על הסביבה הימית ומניעת זיהום מי היםאומיות שונות ל-ביןאמנות בכפוף ל

הסדרים המטילים על כלי שיט ומתקנים או יחידות בים חובות שונות כגון, קיימים  הישראלית במרוצת השנים

ם או עריכת ביטוח, תשלום היטלים המועברים לקרן למניעת זיהום הים, החזר הוצאות שהוצאו במטרה לצמצ

למנוע נזק זיהום ים, וכיוצ"ב פעולות שעיקרן הוא בהתמודדות עם התרחשות נזק ועם השלכותיו, לרבות 

כמו כן, מטילה החקיקה הקיימת חובות לנהוג בזהירות ובדרך סבירה בעת הובלת שמן  השלכותיו הכלכליות.

או בזיהום זיהום בבהכרח אינם ממוקדים הסדרים אלה . ו בעת העברתו במתקנים בים/ ביבשהבכלי שיט א

ולא בנדרש  דרכים למניעת זיהוםעיקר בבזיהום ים באופן כללי ובבאיומים אחרים או ים משמן, אלא 

 לרשויות מקומיותמספקת מתייחסים בעיקר לכלי שיט וחסרים התייחסות . הם גם להתמודדות מיטבית עמו

, לרבות שמסכנים ומסתכנים בזיהום שמןכמו גם למפעלים  ,שבתחומן חופים המאוימים מפגיעת שמן

רק לעיתים תחת הגדרת כלי  שנכללותומכליות לשינוע שמן  בהתייחס לאסדות קידוח והפקת גז טבעי ונפט

חשוב גם לוודא שהסדרת . שמן ריקת וטעינתמסופי פבהתייחס ל ולרבות, שיט בהקשרים רלוונטיים ולרב לא

לצורך התמודדות עם אירוע זיהום ים משמן באופן שלא יצור  הפעולות שידרשוהאיומים האחרים תהלום את 

אמצעים הגם בהעמדת  ההסדרים הקיימים עוסקיםלעיתים הפרעה ליישום הפעולות או יטיל מגבלה עליו. 

  .ולהתמודדות עימם ובפיצויים והשיפויים זיהומים ופגיעה מזיהומיםפעולות הנדרשות למניעת לכלכליים ה

רים כלליים הנוגעים למניעת סיכונים מחומרים מסוכנים והתמודדות עם אירועי חומרים הסדגם בנוסף קיימים 

אך הם לא מותאמים למאפיינים הייחודיים של אירוע  טיפול באירועי אסון המוני מסוגים אחרים,או ל מסוכנים

ת שיידרשו פעולואת ה כי יהלמוכמו כן, גם ביחס להסדרים אלה חשוב לוודא  .מומחיות הנדרשת בוולימי 

 התמודדות עם זיהום ים משמן.ל

 : 1980-התש"ם ]נוסח חדש[, ים בשמן-מניעת זיהום מי תפקוד .1

 ארציים.-חלה על כלי שיט ישראליים במימי החופין של ישראל ומימיה הפנים .א
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מטילה חובת ניהול 'פנקס שמן' בכל כלי שיט, שבו תתועד כל פעולה הקשורה בהעברת שמן מכלי  .ב

 השיט או אליו.

מבעל כלי שיט האחראי לאחר היוועצות בשר להגנת הסביבה מסמיכה את שר התחבורה לדרוש  .ג

לנקוט בכל פעולה או מעשה בכלי השיט או במטענו כדי  לשפך שמן או חשוד בכך שיגרום לשפך

למנוע להפסיק או לצמצם את שפיכת השמן לים, וכן לגבות ממנו כפל הוצאות על פעולות שננקטו על 

 במידה שלא פעל כנדרש. ידי המדינה

שהוציא אחר לניקוי או לאיתור השמן שנשפך או תשלום הוצאות וחיוב באחריות  לתטאפשרת המ .ד

 הוזרם, למניעת זיהום ממנו, להדברתו ולצמצום הנזק, וכן לנקוט בפעולות להחזרת מצב לקדמותו. 

עלי כלי שיט ומתקנים מקימה את הקרן למניעת זיהום מי הים ומסמיכה את השר להגנ"ס להטיל על ב .ה

 אגרות להגנה על הסביבה הימית. 

והחוק למניעת זיהום מי ים ממקורות  1983-מניעת זיהום הים )הטלת פסולת(, התשמ"גלחוק ה .2

את השר להגנת הסביבה לחייב בניקוי זיהום שנגרם כתוצאה  מסמיכים 1988-יבשתיים, התשמ"ח

מצב לקדמותו, וכן לבצע את הפעולות שלא בהיתר ובהשבת ה מהזרמת שפכיםומהטלת פסולת 

הנדרשות בעצמו במקרים של אי קיום הוראות הצו תוך חיוב המצווה בתשלום כפל הוצאות לקרן למניעת 

על הועדה למתן היתרי  הטלת פסולת וחוק מקורות יבשתיים אוסרים חוקהתקנות מכוח זיהום ים. 

תערובות המכילות ממנו ומימנים הנגזרים פחנפט גלמי,  ללהטלה ולהזרמה שהטלה לתת היתר הזרמה ו

ממי שהיה יסוד סביר והגשת כתב אישום עיצום כספי הטלת  מאפשר  מקורות יבשתיים חוק אחד מהם.

היתר או שלא דיווח על הבניגוד לתנאי ללא היתר או להניח כי ביצע הטלת פסולת או הזרמת שפכים 

. בית משפט שהרשיע בעבירה כאמור יכול לגזור קנסות לקרן למניעת זיהום ים. בנוסף פעולות כאמור

היטלים על הזרמות לים מכוחו ואגרות  לעיצומים כספיים וקנסות משולמים לקרן למניעת זיהום הים גם 

 של בעלי היתרים.

  :1984-קיון, התשמ"דיחוק שמירת הנ .3

מוגדרת באופן רחב כ'זריקה, שפיכה, נטישה,  "השלכהאוסר על השלכת פסולת ברשות הרבים. " .א

" כוללת "... אשפה מכל סוג וכן כל דבר אחר פסולתהשארה או גרם לכלוך באופן אחר' והגדרת "

"כל מקום שהציבור רשאי להשתמש -" מוגדרת כרשות הרביםהעלול לגרום אי נקיון או אי סדר ...". "

 לדיןנאשם שזיהם את הים בשמן יועמד למעשה". בו או לעבור בו או שהציבור משתמש או עובר בו 

 גם מכוחו.

השר להגנת הסביבה להוציא צו ניקוי ובו לצוות על מי שהשליך פסולת או לכלך את רשות מסמיך את  .ב

וכן על הרשות המקומית הרבים או בעל הנכס או המחזיק בו או מי שהזמין את פינוי הפסולת, 

בצו, וככל הניתן  ופורטכפי שיבתוך המועדים ולת לאתר , לסלק את הפסושבתחומה הושלכה הפסולת

 לדרוש את השבת המצב לקדמותו. 

שאם לא הופעלה הסמכות כאמור, רשאי ראש רשות מקומית או מי שהוסמך מטעמו להוציא צו  קובע .ג

כאמור כלפי מי שהשליך פסולת ברשות הרבים בתחום השיפוט של הרשות המקומית. אין בסמכות זו 
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של ראש הרשות כדי לגרוע מסמכות השר לצוות על הרשות המקומית באותו עניין, או לגרוע 

 מחובתה של הרשות לפעול בהתאם להוראות צו כאמור שהוצא נגדה. 

עבירות קנס. הצו בדבר עבירות קנס קובע קנסות שונים כשהעבירה כהעבירות לפיו מ חלק מגדיר  .ד

 ש ומגדיר את הים וחוף הים כ"מקום רגיש". נעברה במקום רגיש או במקום שאינו רגי

לשמירת הניקיון במסגרת המשרד להגנת הסביבה. מטרת הקרן לרכז מכוח החוק הוקמה הקרן  .ה

אמצעים כספיים לשמירה על איכות נאותה של הסביבה )אשר ינוהלו במסגרת סעיף תקציבי מיוחד 

הסביבה החופית כהגדרתה בחוק ונפרד של המשרד( ובכלל זה להגנה, למניעת פגיעה ושיקום של 

 שמירת הסביבה החופית.

 : 2004-חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד .4

מטרותיו להגן על הסביבה החופית ועל אוצרות הטבע והמורשת שבה, לשקמם ולשמרם כמשאב  .א

בעל ערכים ייחודיים ולמנוע ככל הניתן את הפגיעה בהם, ולשמור על הסביבה החופית והחול החופי. 

 ק חל על הים התיכון, ים סוף וים כנרת.החו

מטר מקו החוף לכיוון היבשה וכן התחום מקו  300" מוגדרת בחוק כתחום של הסביבה החופית"

 החוף של הים לכיוון הים עד סוף מימי החופין. 

" מוגדרת כפעולה של אדם בסביבה החופית, הגורמת לשינוי ניכר במהלך פגיעה בסביבה החופית"

בעית או בשימור של הסביבה החופית, לרבות בין היתר, פגיעה במערכות אקולוגיות, ההתפתחות הט

בטבלאות גידוד ומסלע, ובדיונות חול; בקו המגע בין הים ליבשה ושינויו, גרימת סיכון או נזק לאזורי 

 מחיה של מיני צומח או בעלי חיים ולרבייתם;

 100חוף לכיוון היבשה וכן תחום של מטרים שימדד מקו ה 100" הוא תחום של תחום חוף הים"

מטרים בתוך הים  30עד לקו עומק מים של  –מטרים שימדד מקו החוף לכיוון הים לעניין הים התיכון 

 .עד סוף מימי החופין –לעניין ים סוף מיל ימי, לפי הרחוק מקו החוף שביניהם,  1או עד למרחק של 

החוק חל על המדינה, אך ההוראות בדבר צמצום הפגיעה ואיסור הפגיעה בסביבה החופית )לפי  .ב

לחוק התכנון והבניה, לרבות  159לחוק( לא חלות על מיתקן ביטחוני כהגדרתו בסעיף  4-ו 3סעיפים 

 הקמתו והפעילות בו. מערכת הביטחון תפעל ככל האפשר בהתאם להוראות החוק. 

מזיהום ים וכן  להיפגעכאחד מן הגופים אשר עלולים  חיל היםבתלמ"ת מנוי בהקשר זה יצוין כי 

ותגובה, להצטייד בציוד   לזיהום ים )ולכן עליו להכין תכנית מוכנות לגרוםכאחד מן הגופים העלולים 

התלמ"ת  –ובאמצעים, להכשיר כוח אדם, לתרגל ולטפל בתוצאות הזיהום בשטח שבאחריותו(, היינו 

 חלה גם על מערכת הביטחון. 

ועדה המחייב אישור , 1965-חוק נעשה תיקון עקיף לחוק התכנון והבניה, תשכ"ההבמסגרת  .ג

לשמירת הסביבה החופית לכל היתר לשימוש חורג, היתר להקלה בתחום הסביבה החופית, אישור 

פורטת המקיימת את תכנית החלה בתחום הסביבה החופית או הפקדתה, אלא אם מדובר בתכנית מ

 כל ההוראות של תכנית מיתאר מקומית שאושרה בידי הועדה. 

בעת אירוע זיהום אפשר ויהיה צורך לבצע עבודות דחופות אשר ברגיל הינן מסוג העבודות הטעונות 

היתר לפי חוק התכנון והבניה, ולהקים בדחיפות מבנים ארעיים )כגון מבנים לאחסון וניפוק ציוד, ומתן 
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ם לוגיסטיים לצוותי העבודה( אשר ברגיל טעונים אף הם היתר, וזאת אף במקומות אשר שירותי

התכנית החלה עליהם אינה מאפשרת קבלת היתר ואף לא ניתן לאשר בהם תכנית כזו. ברור כי 

 הליכה בתלם הרישוי הרגיל אינה אפשרית במצבי חירום ובלוחות הזמנים שיידרשו. 

שיוצבו לימים ספורים לא יעוררו בעייה של ממש מול רשויות התכנון מבנים ניידים או קלים יתכן ש

 , אך יתכן שיהיו פעולות החורגות מכך.4והבניה

  :1992-חוק למניעת מפגעים סביבתיים )תביעות אזרחיות(, התשנ"בה .5

נועד להגביר את אכיפת דיני איכות הסביבה על ידי הוספת נדבך אזרחי למנגנון האכיפה הציבורי, כך  .א

כלו ליזום הליכים כנגד מזהמים. כדי לעודד שימוש בהליכים אלה ניתן מעמד לארגונים ום אזרחים ישג

 שהוקמו לשם הגנה על איכות הסביבה.

ים כמשמעותו בפקודת מניעת -החוק עוסק בין היתר בזיהום מים כהגדרתו בחוק המים ובזיהום מי .ב

( ובחוק למניעת זיהום ים ממקורות זיהום מי הים בשמן, חוק למניעת זיהום הים )הטלת פסולת

 . 2004-יבשתיים, וכן בפגיעה בסביבה החופית כהגדרתה בחוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד

( גורם המפגע –)להלן למי שגורם או עומד לגרום מפגע סביבתי  לבית משפט שלום לתתמאפשר  .ג

ווצרות המפגע הסביבתי או להחזיר את המצב לקדמותו עובר להי ותאת המעון תקלצו המורה לו 

לרבות כקבוצה לבקשת מי שנפגע או עלול להיפגע ממפגע סביבתי בתוך פרק זמן שיקבע. זאת, 

לא בוצע התיקון ף מהגופים המנויים בתוספת לחוק. או לבקשת גו)בכפוף לתנאים המפורטים בחוק( 

 רם המפגע בהוצאות.על ידי גורם המפגע, רשאי ביהמ"ש להורות כיצד יתוקן המעוות ויחייב את גו

  :1993-חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג .6

"אירוע חומרים מסוכנים", כ"התרחשות וכן  כחומר מסוכן, סולרונפט גולמי, נפט, בנזין, מזוט, מגדיר  .א

או העלולה לגרום סיכון לאדם ולסביבה, בלתי מבוקרת או תאונה, שמעורב בה חומר מסוכן, הגורמת 

תקרית זיהום ים מתאימות גם לההגדרות  ".פיזור, פיצוץ, התאיידות, דליקהלרבות שפך, דליפה, 

 . OPRCכמשמעותה באמנת 

מבין עובדי משרדו או מבין  ממונה על אירוע חומרים מסוכניםקובע כי השר להגנת הסביבה ימנה  .ב

ע תפקידיו של הממונה על אירוע חומ"ס בעת אירו. 5עובדי רשות מקומית בהסכמת ראש אותה רשות

, וכן בעת תרגיל להיערכות לקראת לפי פקודת המשטרהחומ"ס, או בעת שהוא פועל כ"גוף הצלה" 

 אירוע חומרים מסוכנים, הינם:

  ,ולאחריו "סבעת אירוע חומ "סזיהוי וניטור של חומגילוי.  

 ס.הערכת סיכונים בעת אירוע חומ" 

                                                        

 הקמת אוהל על החוף ללינת לילה אינם מחייבים היתרכפי שהקמת סוכה לימי חג הסוכות ו 4

 .לפקודת המשטרה, העוסק באירוע אסון המוני 19, אשר נחקק יחד עם תיקון מס' 2005הסדר זה נוסף לחוק בתיקון משנת  5
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 ,כדי"סבי אופן הטיפול בחומלפי בקשתם, לג מתן ייעוץ מקצועי לקצין משטרה או לקצין צה"ל , 

וכן מתן ייעוץ מקצועי כאמור לגבי הנחיות  ,למנוע, לצמצם או להפסיק סכנה לאדם ולסביבה

 .ההצלה התנהגות לציבור ולגופי

 מתן ייעוץ מקצועי להחזרת המצב באזור האירוע לקדמותו והנחיות לשיקום אזור האירוע. 

 תפקידיו אלה מפורטות אף הן בחוק, והן כוללות,  סמכויות הממונה על אירוע חומ"ס לצורך ביצוע

אולם בעת  בין היתר, סמכות כניסה, דרישת מסמכים, חיפוש, נטילת דוגמאות, ותפיסת חומרים.

שהממונה פועל כ"גוף הצלה", השימוש בסמכויות הוא לפי הוראות שקיבל בהתאם להוראות 

 , לפי הענין.פקודת המשטרה

לועדת החקירה  .לשם בירור סיבותיו ונסיבותיו של אירוע חומ"ס ועדת בדיקההשר רשאי למנות  .ג

מסורות סמכויות חקירה, דרישת מסמכים, נטילת דוגמאות, ולבקש משופט צו חיפוש ולבצע חיפוש 

 על פי הצו.

שמש ל המשרד להגנת הסביבהלציין את החלטת הממשלה שהסמיכה את יש לצד חוק חומ"ס  .ד

 בתחומי אחריותו חומרים מסוכנים בישראל בשגרה ובחירוםמנחה מקצועי לאומי בכל הקשור ל

בעת אירוע אסון המוני ואירוע חומרים עוד קובעת ההחלטה כי  ובמסגרת סמכויותיו על פי כל דין.

מסוכנים, ייעץ המשרד מקצועית לגוף האחראי על הפיקוד והשליטה על האירוע, בכל הנוגע לטיפול 

מותו ושיקום אזור האירוע, למעט לעניין גפ"מ וגז טבעי אשר בחומרים המסוכנים, החזרת המצב לקד

 בנוגע אליהם ייעץ משרד התשתיות הלאומיות ולמעט אירועי קרינה.

 רגולציה ורגולטורים משיקים

  :1951-חוק הנפט, תשי"א .1

מסדיר את הנושאים של קידוחים לחיפושי נפט ושל הפקת נפט מתוך שטח בו נמצא שיש מצבור נפט  .א

יק ממנו כמויות מסחריות. "נפט" בחוק זה לרבות גז טבעי. כידוע, בשנים האחרונות עיקר שניתן להפ

הפעולות המוסדרות לפיו נעשות בים )הגדרת "קרקע" בחוק זה כוללת קרקע הנמצאת מתחת למימי 

פנים או מתחת למי הים(. לפעולות אלה פוטנציאל לזיהום מי הים במקרה תקלה )או חבלה(. יצוין כי 

אתרים שבהם עיקר העניין הוא בהפקת גז טבעי, יש כמויות מסוימות של נפט גולמי המופרדים גם ב

 במתקן מיוחד. 

על ביצוע החוק והסדרת התחום מופקדים שר האנרגיה ומנהל ענייני הנפט שבמשרדו. קידוחים  .ב

ת זכאי בעל לצורך חיפושים )קדיחות ניסיון וקדיחות פיתוח( נעשים לפי רישיון, ולאחר תגלית מסחרי

 שנים. 30רישיון לקבל "חזקה" בשטח הרלוונטי, המקנה לו זכות לחפש ולהפיק נפט וגז טבעי במשך 

שנים, והתיקונים שנעשו בו מאד מעטים וממוקדים בעניינים ספציפיים. אף  60-החוק נחקק לפני כ .ג

הסביבה למעט הוראה על מינוי נציגים מהמשרד להגנת סעיפים(,  80שמדובר בחוק מפורט  )

נושאי הגנת הסביבה והצורך להימנע מזיהום מי הים ולהיערך לאירוע של זיהום במועצת המייעצת, 

לא קיבלו כל ביטוי מפורש בחוק )אם כי אין פירוש הדבר ששיקולים אלה לא יכולים וצריכים להילקח 
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, אין אזכור מפורש של נושאי זיהום ושמירה על הסביבה, 1953-בחשבון(. גם בתקנות הנפט, תשי"ב

אך במספר הוראות שם ניתן לראות גם פן כזה, ובהן הצורך לנקוט באמצעי זהירות למניעת זרימתם 

לעומת של נוזלים וגזים לאדמה ללא מעצור וצורך בהגפה לפי הוראות המנהל של באר שנעזבה. 

 כוללות התייחסות 2016-תקנות הנפט )עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים(, תשע"זת, זא

עיל וכפועל יוצא מכך גם בהתייחס לניסיונו להיבטי הגנה על הסביבה בהגדרת תפקידי המפ כללית

תקנות הנפט )הרשאה לסטייה ובהעמדת בטחונות כספיים. כמו כן, גם  הנדרש לצורך אישורו כמפעיל

מחייבות הגשת מסמך סביבתי במסגרת הגשת  2012-אות חוק התכנון והבנייה(, תשע"במהור

אישור קידוח ומחייבות באישור הועדה לשמירת הסביבה החופית ככל שקידוח מבוקש בקשה ל

 בתחום הסביבה החופית כהגדרתו בחוק שמירת הסביבה החופית. 

קה לפעול על פי כל חוק וכל דין, לרבות דיני חזקות, צוין כי על בעלי החזלבעלי חזקה שניתנו בשטרי  .ד

תכנון ובניה, איכות הסביבה וחומרים מסוכנים, לרבות דרישות של גורם מוסמך לפי כל דין, ואמנות 

בינלאומיות שישראל צד להן ואשר חלות על בעל החזקה או על פעילויותיו, לפי כל דין, כל אלה כפי 

חלה גם על מתקן בלב ים המשמש לחיפוש או הפקה  OPRC-יש לציין כי אמנת התקפם מעת לעת. 

חזקות האמורות סעיף בדבר חובת בעל החזקה לבצע את כל הפעולות , נכלל בכמו כןשל גז ונפט. 

הנדרשות לשם מזעור הפגיעה בסביבה ובערכי טבע, ולשם כך לבצע את כל התיאומים ולקבל את כל 

, ולבצע כל פעולה אחרת הנדרשת לפי כל דין האישורים הנדרשים לפי כל דין מכל רשות מוסמכת

  לשם מניעת נזק לסביבה.

חל על הצנרת המביאה את הגז הטבעי המופק בים, ועל מתקני  2002-חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב .2

הקליטה, הטיפול וההפרדה, שבהם, כפי שנאמר לעיל, יש סיכון של זיהום הים והחוף בשמן, בשל היות 

 שמן. החומר המופק מעורב עם

ורשות הגז הטבעי שבמשרדו, ולהקמה והפעלה של צנרת הולכה האנרגיה מופקדים שר  חוקהעל 

והמתקנים הקשורים אליה יש צורך ברישיון. לשר להגנת הסביבה ניתן בחוק מעמד המחייב התייעצות 

הוא ניתן בחוק הדגש הככלל  .ן שעניינם הקמת מתקני גז ומיקומםשיויעמו לגבי הוראות ותנאים בר

 .לנושא הבטיחות, ולא לנושא הגנת הסביבה

מסמיך את שר הפנים לקבוע בצו עסקים טעוני רישוי ולהגדירם, בין  1968-חוק רישוי עסקים,  תשכ"ח .3

היתר כדי להבטיח בהם איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים. כאשר זוהי אחת ממטרות 

הסביבה. בין העסקים המנויים בצו רישוי עסקים )עסקים הצו, על שר הפנים להתייעץ עם השר להגנת 

, מצויים, עסקים שעוסקים בגז, דלק לסוגיו, פחם לסוגיו ותחנת כוח, ועסקים 1995-טעוני רישוי(, תשנ"ה

העוסקים בחומרים מסוכנים. רובם המוחלט של העסקים הללו טעונים רישוי לשם הבטחת איכות נאותה 

מטרדים וכן למניעת סכנות לשלום הציבור, והבטחת בטיחותם של של הסביבה ומניעת מפגעים ו

הנמצאים במקום העסק או בסביבתו. ככאלה, ניתן להתנות את רישיונם באישור תכנית מוכנות ותגובה 

 לזיהומי ים בשמן.

: עוסקות ביישום האמנה הבינ"ל 1987-תקנות מניעת זיהום מי הים בשמן )ביצוע האמנה(, תשמ"ז .4

(. MARPOL)אמנת  1978כפי שתוקנה ע"י הפרוטוקול משנת  1973ם מאוניות משנת למניעת זיהו
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בהיותן מועסקות בלב  -חלות על כל כלי שיט ישראלי לרבות מכלית, פלטפורמות קידוח )קבועות וצפות( 

ים במחקר, בניצול ובעיבוד של אוצרות המחצבים של קרקעית הים ופלטפורמות אחרות, ולמעט כלי שיט 

וכן למעט כלי שיט צבאיים וכלי שיט המסייעים להם באופן זמני, וכלי שיט אחר שבבעלות המדינה  קטנים,

 . 6או שהמדינה מפעילה אותו בשירות ממשלתי בלתי מסחרי

טון ומעלה וכלי שיט שאינו מכלית  150התקנות כוללות הוראות המתנות השטת מכלית שתפוסתה ברוטו 

ה, בתכנית חירום מאושרת ע"י רספ"ן לטיפול בזיהום בשמן, טון ומעל 400שמן שתפוסתו ברוטו 

ומחייבות בדיווח על כל שפך שמן וסכנה לשפך מכלי שיט, וכן בכל עת שבו ניזוק או התקלקל כלי שיט 

מטרים ומעלה, אם בנזק יש כדי להשפיע על בטיחות כלי השיט. הוראות אלה חופפות באופן  15שאורכו 

ואולם עיסוקן הוא בכלי שיט ואינו נוגע בתחולת התלמ"ת שהיא  OPRCחלקי את הנדרש לפי אמנת 

 .רשויות שבתחומן חופים ומפעלים בחופים ובים

: מסדירות את הפעילויות השונות המתקיימות 1975-תקנות הנמלים )טעינה ופריקה של שמנים(, תשל"ו .5

 בעת פריקה וטעינה של שמנים בנמלים ובהן:

 ק וכלי שיט בתחום מסוף.עדכון על כל מכלית, דוברת דל .א

בטיחות לפני ובעת הזרמת שמן המכוונים בעיקר למניעת התלקחות אבל  וידוא קיומם של מס' תנאי .ב

 גם לצורך הפסקת הזרמה במצב חירום.

 דיווח מידי על כל מקרה שפיכת שמן לים וקבלת אישור לשימוש בחומרים כימיים לטיפול בשפך. .ג

להתקין בקצה צנרת הניפוק מתקן למניעת שפיכת שמן בעת ביצוע כמו כן, מחייבות התקנות את המסוף 

הן אינן נוגעות להסדרת ההיערכות לטיפול בשפך שמן, לשיקום ממנו ולפיצוי בעקבותיו. גם  ניתוק חירום.

 התייחסותן לטיפול בשפך עצמו זניחה. 

הרשום בישראל לנהל  קובעות חובה על כל כלי שיט: 1957-תקנות הנמלים )יומן רשמי לכלי שיט( תשי"ז .6

 של: רישום בין היתרשיכלול יומן רשמי 

, נסיבותיה, אבידות ונזק כתוצאה ממנה, פרטי החקירה ומסקנותיה, שהיה מעורב בהכל התנגשות  .א

 כל הליך משפטי וכל טיפול בכלי השיט בעקבותיה. 

מכשיריו, נסיבות התקלה, האבידות בציודו ובמיתקניו, במנועיו, בכלי השיט, בכל תקלה שאירעה  .ב

והנזק בגוף וברכוש שנגרמו על ידיה, האמצעים שננקטו לגביה, פרטי החקירה בה ומסקנותיה וכל 

 דבר אחר הכרוך בה; כל בדיקה רשמית של כלי השיט וכל תיקון הנוגע לבטיחות כלי השיט. 

כלי השיט; פרטי קו הטעינה, קיום מכשירים אשר ניתן לצוות בפרטי כל אימון ותירגול בשימוש בציוד ו .ג

 .אטימות המים של כלי השיט, תרגילים ובדיקות

                                                        

למשל,  .להלןסייג דומה המונע תחולה על כלי שיט צבאיים וכלי שיט אחרים שבבעלות המדינה מצוי גם בחוקים אחרים שייסקרו   6

 לחוק הטלת פסולת. 14לחוק האחריות לפיצוי; סעיף  3; סעיף MARPOLהגדרת "כלי שיט" בתקנות לביצוע אמנת 
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מנהל אגף הספנות והנמלים במשרד התחבורה, מנהל מחלקה לשירותים טכניים, נציג דיפלומטי או  .ד

קונסולרי של ישראל, קצין משטרת ישראל בדרגת מפקח ומעלה וכל אדם המורשה על ידיהם בכתב, 

 .דרישתםכלי חייב להציגו בפניהם, לה קברניט .בדוק את יומנו הרשמיי שיט ולרשאי לעלות על כל

ואינה כוללת כמובן רשויות שבתחומן חופים וכן לא מפעלים  בלבד היא על כלי שיט תקנותהתחולת 

ם מיהגלו כוניםסידרך כמו כן, נגיעתם לזיהומי ים בשמן עקיפה בלבד, בעיקר  הפועלים בחופים ובים.

 . כלי השיט בטיחות בהקשרים של

לאומית בדבר -נחקק ליישום האמנה הבין 2004-חוק האחריות לפיצוי נזקי זיהום בשמן, התשס"ד .7

לאומית לפיצוי נזקי זיהום בשמן, -לאומית בדבר הקמת קרן בין-אחריות לנזקי זיהום בשמן והאמנה הבין

 תקריות שגרמו לזיהוםנזקי זיהום ו החוק חל על .2000, כפי שתוקנו בשנת 1992שתיהן משנת 

מילים ימיים  200לרבות במי החופין ובמרחב הים התיכון שמעבר למימי החופין עד למרחק של  ,בישראל

מכלית למעט  עמיד כמטען, שמןמכלית הנושאת  תה מעורביתשבהם הי ,מנקודת שפל המים שבחוף

דין  בשירות ממשלתי שאינו מסחרי. תעל ידה ומשמש תמופעלשבבעלות המדינה או שמכלית ו, תצבאי

 המדינה כבעלת כלי שיט בעת שהוא בשימוש מסחרי כדין בעל כלי שיט אחר.

 עיקרה נשיאה בעלויות, והיא כוללת:  ,זיהוםההגדרת נזק  .א

  נזק שנגרמו על ידי הזיהום שנוצר, "ובלבד שפיצוי בעבור פגיעה בסביבה, למעט פיצוי ואובדן

ל לעלויות של אמצעים סבירים שננקטו או שיינקטו לשם ניקוי או שיקום בעבור אבדן רווח... יוגב

 הסביבה שנפגעה"; 

  עלות אמצעי מנע לרבות אבדן ונזק הנגרמים על ידי השימוש באמצעי המנע. הסדרת החבות בגין

 הוצאות שהוצאו.

ק מוקנית החוק מקנה עילת תביעה לפיצויים בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לדון בתביעת לפי החו

 לבית המשפט לימאות. 

על כל בעל כלי שיט המוביל למעלה מקיבולת החוק מטיל כדי להבטיח יכולות מימון בעת הצורך  .ב

מסוימת של שמן בצובר כמטען, חובה להחזיק פוליסת ביטוח בתוקף או בטוחה כספית בסכום שלא 

 יפחת מהסכום הנדרש לכיסוי חבותו. 

  ,אישור בית המשפט להקים קרן בתלות בבעל כלי שיט רשאי להגביל את חבותו לנזק זיהום

קבועים בחוק. לא ניתן להגביל חבות בגין מעשה התנאים בכפוף ללהגבלת חבותו )קרן הגבלה( 

בית המשפט רשאי לעכב  - ומחדל שבוצעו בכוונה לגרום נזק או בקלות דעת. הוגשה בקשה

  .קרןהות ועומדות כדי להבטיח חלוקה צודקת של כספי הליכים בתביעות תלוי

  חבות המבטח מוגבלת לסכום שאליו רשאי בעל כלי השיט להגביל חבותו, והוא רשאי להקים קרן

על המבטח לייחד את כספי הביטוח  הגבלה, וזאת גם אם הדבר לא אושר, לבעל כלי השיט.

 למבטח.  לפיצויים לפי החוק, והחוק קובע את ההגנות האפשריות
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  הקמת קרן הגבלה במדינה חברה ע"י בעל כלי שיט או מבטח תחשב כהקמת קרן הגבלה כאמור

 לעיל, אם הוכח שכספיה עומדים לרשות תובעים בישראל. 

 לפי יחס הסכומים שנפסקו לתובעים, וניתן להורות על כספיה קרן, יוקצו הפסקו פיצויים מכספי נ

 .מהםיוכח כי בעל כלי השיט עשוי לחוב בסכום עתידי הקצאת סכום מתוך כספי הקרן במידה ו

נזק שנגרם כתוצאה ממצב מלחמה, תופעת טבע, זדון של צד ג' או לא חלה על  אחריות בנזיקיןה .ג

 רשלנות של רשות שלטונית. 

לאומית -נדרשים לשלם היטל השתתפות בקרן בין)לרבות כל חברה קשורה(  ניםיבואאו מטען  יבעל .ד

  ובנסיבות מסוימות.בשיעורים משתנים 

לאומית בתשלום פיצויים לאחר שניתנה לה הזדמנות להצטרף -ביהמ"ש רשאי לחייב את הקרן הבין .ה

( בעל כלי השיט 2( על פי הוראות האמנה לא קמה אחריות לנזק; )1)בנסיבות הבאות:  כצד להליך

נקט אמצעים כדין  האחראי לנזק אינו יכול לעמוד בנטל הכספי הכרוך בביצוע פס"ד ובלבד שהתובע

( פוליסת ביטוח או בטוחה כספית, שניתנה לפי האמנה, אינה מגעת כדי סכום 3) ;לביצוע פס"ד

כספי קרן ההגבלה, והסכום, כולו או חלקו, לא שולם לתובע לאחר שנקט אמצעים מהפיצויים שפסק 

מבטח, כפי שזו (  כלל סכום הפיצויים שפסק גבוה מחבות ה4כדין למימוש הפוליסה או הבטוחה; )

 חיוב הקרן מוגבל לתשלום סכום מרבי.   הוגבלה על ידי בעל כלי השיט.

( נזק הזיהום נבע מפעילות 1לאומית לא תישא בתשלום פיצויים לתובעים אם תוכיח כי  )-הקרן הבין .ו

( אם התובע 3( נזק הזיהום מקורו בשמן שנפלט מכלי שיט שהחוק אינו חל עליו; )2מלחמתית וכד' )

 הוכיח כי נזק הזיהום נבע מתקרית שבה היה מעורב כלי שיט. לא 

אם הוכיחה הקרן כי נזק הזיהום או חלקו, נגרמו ממעשה או מחדל שמטרתם לגרום את הנזק או  .ז

לאומית מחובתה לתשלום פיצויים כלפי -ברשלנות של הניזוק, רשאי ביהמ"ש לפטור את הקרן הבין

ות אמצעי מנע, לרבות אבדן או נזק נוסף הנגרמים מהשימוש אותו ניזוק. האמור לא יחול לגבי עלוי

 באמצעי המנע.

-תביעה לפיצויים תוגש על ידי מי שנגרם לו נזק זיהום נגד בעל כלי השיט, מבטח או הקרן הבין .ח

  .לאומית, כולם או חלקם

ויים מי שנזק זיהום מקנה לו עילת תביעה לפי חוק האחריות לפיצוי, נשללת עילת תביעה שלו לפיצ .ט

עוברת  –לאומית פיצויים לתובע -לפי כל חוק אחר כנגד הנתבעים שנמנו לעיל. שילמה הקרן הבין

זכותו בשיעור הפיצויים ששולמו לקרן . כמו כן, לא תהא לו עילה כנגד עובד, סוכן, שלוח או איש צוות 

לוף בהסכמת של בעל כלי השיט, חוכר, מנהל או מפעיל של כלי שיט, נתב, אדם המבצע פעולות חי

בעל כלי השיט או לפי הוראות רשות מוסמכת, וכן, אדם הנוקט אמצעי מנע כדין ומי מטעמם, אלא אם 

 .  םנזק נובע ממעשה או מחדל שבוצעו בקלות דעת או בכוונה לגרום לנזק מצדה

שנים  6שנים מיום שאירע נזק הזיהום, ובכל מקרה בתוך  3תקופת ההתיישנות לפי חוק זה הינה  .י

 עד התקרית )הראשונה אם מדובר בסדרת אירועים(. ממו
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ונתונות  נרחבות )סמכויות המקובלות בהסדרים מקבילים בחו"ל( מכוח החוק פיקוחהסמכויות  .יא

 . לרספ"ן

קובעות  2007-לאומית(, תשס"ז-תקנות האחריות לפיצוי נזקי זיהום בשמן )היטל השתתפות בקרן הבין .8

 לאומית.-ההיטל ולהעברתו לקרן הבין המועדים, הדרכים והתנאים לתשלוםאת 

מבקשות להקטין את הסיכון מדליפות דלק  2006-תקנות המים )מניעת זיהום מים( )קווי דלק(, תשס"ו .9

. כחלק מהוראותיו לגבי אופן מקווי דלק ועל ידי כך למנוע מפגעים ומטרדים לסביבה או זיהום מקורות מים

, וכן קובעות בהתייחס ומערכת בקרת דליפותים חוצצים התקנת קו הדלק, דורש בין היתר התקנת מגופ

להפעלת הקו חובה לפעול לגילוי דליפות בקו לערוך בקרות עיתיות לתקינותו ועבודות לתחזוקה ולתיקון 

נים ייתייחס, בין השאר, לעניליקויים. עוד מחייבות התקנות את המפעיל להכין נוהל לטיפול בדליפה בו 

קו הדלק, פינוי קרקע מזוהמת בדלק וטיפול במים עיליים  תיקוןמגופים, : שאיבת דלק, סגירת אלה

 .פעם בשנה לפחות ויתרגל הפעלה של נוהל טיפול בדליפההנוהל שקבע  ; מפעיל ינהג לפישזוהמו

בקרות דליפה מחייבות התקנות השבתה של הקו, דיווח מידי לממונה, לנציב המים לרשות הבריאות 

ולרשות המקומית, וניקוי המקטע באופן שימנע זיהום. בהמשך ידווח גם על פרטים ומאפיינים של 

 הדליפה.

  :1971-פקודת המשטרה ]נוסח חדש[, התשל"א .10

טחון הנפש או ברכוש המתייחס לציבור יהציבור, בבאירוע הגורם לפגיעה חמורה בשלום מגדירה  .א

מחמת פגע טבע, מפגע סביבתי, , או אירוע שיש בו חשש לפגיעה כאמור, לרבות לשטח גדולגדול או 

או  תאונה, אירוע קרינה רדיולוגי, י )במובן של פח"ע(, אירוע כימי או ביולוגחומרים מסוכניםאירוע 

חומרים מסוכנים" ו"חומר מסוכן" מפנה פקודת אירוע ים ". לעניין המונחפעילות חבלנית עוינת

מרים מסוכנים. הגדרות אלה מאפשרות את החלת הפרק האמור לפקודת והמשטרה לחוק ח

 .OPRCהמשטרה על תקרית זיהום ים כמשמעותה באמנת 

גוף אשר עזרתו נדרשת בעת אירוע אסון המוני שהוא אחד מאלה: מד"א, רשות כבאות, מגדירה  

וכן גוף העושה , כ"גוף הצלה" הממונה על אירוע חומרים מסוכניםומקומית  או איגוד ערים  רשות

הפקודה קובעת כי צה"ל טחון הפנים הכריז עליו ברשומות שהוא גוף הצלה. ישהשר לב שירות לציבור

ופיקוד העורף יסייעו למשטרה בטיפול באירוע אסון והמוני ובהיערכות לקראת אירוע אסון המוני, 

וזאת בהיקף כוח אדם ואמצעים שיקבע שר הביטחון או ראש הממשלה. בפעולתם כאמור יחשבו 

כ"גוף הצלה". התלמ"ת לא מזכירה את פקע"ר, ואילו בהחלטת הממשלה ישנו סעיף שבו הוחלט 

"לרשום את הודעת נציג צה"ל כי בשעת חירום יקצה צה"ל את האמצעים הדרושים לטיפול באירוע 

 . 7ם בשמן, בהתאם ליכולותיו ולנסיבות באותה עת"זיהום ים בחופי

" המסדירות את אופן הטיפול באירוע אסון המוני ובהיערכות לו, הוראות להפעלה משולבת"כוללת  .ב

 .כפי שקבעו המשטרה וצבא הגנה לישראל, כל אחד בתחום אחריותו, בהתייעצות עם גופי ההצלה

                                                        

 נוסח מעורפל למדי. 7
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מענה מערכתי לאירוע אסון המוני, פיקוד ושליטה ין יהוראות לענ ,בין השאר ,כוללותהוראות אלה 

בהתאם להוראות להפעלה בעת אירוע כאמור, וכן תיאומים בין הארגונים והגופים הפועלים במהלכו; 

המקצועי באירוע אסון  וטיפולהמסדירות את אופן " הוראות מקצועיות" הצלה קובע כל גוף משולבת

 . פי כל דיןהמוני, במסגרת מילוי תפקידו וסמכויותיו ל

לביטחון הפנים )בין מיוזמתו ובין לבקשת שר נוסף שהטיפול באירוע מצוי גם שר המסמיכה את  .ג

כי קיימת אם ראה על אירוע אסון המוני  ,במדינה כולה או בשטח מסוים ,להכריזבתחום אחריותו( 

 מונהכן,  אף על פי. סבירות גבוהה שיתרחש אירוע אסון המוני או כי מתרחש אירוע אסון המוני

בהם סמכות ההכרזה תהא מסורה לבעל תפקיד אחר )ועותק יימסר מיוחדים מספר מקרים  הפקודה

 לבעלי התפקידים המפורטים לגבי כל סוג אירוע(, ובין היתר:  

  באירוע שמקורו במיתקן ביטחוני או שטח המוחזק ע"י צה"ל או שר הביטחון;  ראש הממשלה 

  תעבורה בשירות מערכת הביטחוןלגבי אירוע שמקורו בכלי   השר לביטחון הפנים בהתייעצות

 עם שר הביטחון; 

  לגבי אירוע שמקורו בשטח מרכזי המחקר הגרעיני שבאחריות הוועדה לאנרגיה אטומית ולגבי

 ;ראש הממשלה אירוע קרינה רדיולוגי 

  לגבי אירוע כימי או ביולוגי נים. בהתייעצות עם השר לביטחון הפ שר הביטחון 

עות ש 96-עד לכשלמכריז האפשרות להאריכו שעות  48-ל כברירת מחדל מוגבלתוקף הכרזה 

באישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, ו ימים נוספים 7עד  נוספות, והממשלה רשאית להאריכו

 .אינה המסגרת הרלוונטית במקרה של זיהום ים בשמן לתקופות נוספות. ועדת החוץ והביטחון

, ויהיו לשוטרים הסמכויות המפורטות תהא של המשטרה לפיקוד ולשליטה בטיפול באירועת ואחראיה .ד

 אישור קצין משטרה:בלהלן, בנוסף לסמכויותיהם לפי כל דין, 

  להורות לגוף הצלה לפעול במסגרת תפקידו וסמכויותיו ולהפעיל את הציוד שברשותו לצורך מילוי

משי לפגיעה חמורה בביטחון הנפש או הרכוש, קיים חשש מיצוין כי אם שוטר מצא שתפקידו; 

הוא רשאי להורות לגוף הצלה לפעול במסגרת תפקידו וסמכויותיו, גם בלי קשר לאירוע אסון 

 כזה; שהמוני והכרזה על אירוע 

  להורות לכל אדם הנמצא בשטח האירוע או באזור העלול להיפגע כתוצאה מהאירוע, כל הוראה

 סבירה;

 בחזקתו, בשליטתו או בפיקוחו ציוד או חומר, להעמיד את הציוד או להורות למי שבבעלותו ,

אישור קצין משטרה יינתן רק אם שוכנע  החומר לרשות משטרת ישראל או לרשות גופי ההצלה;

כי אין די בציוד או בחומר העומד לרשותו או לרשות גופי ההצלה וכי השימוש בציוד או בחומר 

וד לחזור לבעליו עם תום הטיפול באירוע אסון המוני או בתוך הנדרש הוא חיוני ודחוף.  על הצי

יומיים ממועד מתן ההוראה )המפכ"ל רשאי להאריך תקופה זו(. בעל הציוד זכאי לתשלום דמי 

שימוש ולפיצוי מאוצר המדינה בגין כל נזק שנגרם לציוד. החלטה בבקשה למתן פיצויים תתקבל 

ימים ממתן ההחלטה. לא תהא  30ישולם בתוך  יום ממועד הגשת הבקשה והפיצוי 90בתוך 
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לאדם כל עילת תביעה בשל נזק שנגרם לציוד, בקשר להוצאות שנגרמו לו או רווח שנמנע ממנו 

 אלא לפי ההוראות האמורות.

  לסגור שטח או מקום ולמנוע מכל אדם להיכנס אליו או לצאת ממנו, וכן לדרוש מכל אדם בשטח

ע כתוצאה מהאירוע להישאר במקום שבו הוא נמצא, לצאת ממנו האירוע או באזור העלול להיפג

 או להיכנס למקום שקבע;

  .להשתמש בכוח סביר נגד אדם או רכוש לצורך כפיית ציות להוראות כאמור לעיל 

  שוטר וכן ממלא תפקיד בגוף הצלה יהיו רשאים להיכנס לכל מקום, ככל שהדבר דרוש לצורך

 . 8ר לצורך כךמילוי תפקידם, ולהשתמש בכוח סבי

משטרה להפעלת הסמכויות יינתן בתוך יומיים לאחר היום שנודע למשטרת ישראל על האישור קצין 

קרות האירוע או כל עוד ההכרזה הינה בתוקף וככל שהדבר נדרש לשם הצלת נפש או רכוש או 

 למניעת פגיעה חמורה בסביבה או לצמצום היקף אירוע האסון ההמוני או תוצאותיו.

לעיל(, האחריות  גמקום שסמכות ההכרזה מסורה לראש הממשלה או שר הביטחון )ראו סעיף ב

מקום קצין לצה"ל )במקום המשטרה( בעל הסמכות במקום המפכ"ל יהיה הרמטכ"ל, ב ורבתע

חייל. כמו כן, רשאים שר הביטחון לבקשת השר, או ראש  –קצין צה"ל, ובמקום שוטר  –משטרה 

הממשלה, להורות לצה"ל למלא את תפקיד משטרת ישראל בהיערכות או בטיפול באירוע אסון 

 המוני. 

מתיישב עם מאפייניה של המשטרה וכישוריה לעניין ניהול אירוע אסון  הההסדר בפקודש לשים לב שי

הינם בעלי מומחיות במסגרת התלמ"ת , הגופים המקצועיים שמונו בתכניות המוכנות אולםהמוני. 

ההסדר  ,המשטרה חסרה. לכןל באירועי זיהום ים, מומחיות שטיפורשת למקצועיות ספציפית הנד

 המשטרה תבצע את תפקידה בהתאם להנחיות המקצועיות. כזה בו  צריך להיותרועי זיהום ים יבא

, יהיו כל גוף הצלה וכל משרד ממשלתי או כל גוף אחר, מוסמכים מסמכויות המשטרהבלי לגרוע מ .ה

ולמניעה או לקראת אירוע אסון המוני  היערכותכל האמצעים הנדרשים לשם בואחראים לנקוט 

ובהתאם  ,בתחום שהם מופקדים עליו לפי כל דיןבעת התרחשותו של אירוע כאמור  לצמצום נזקים

  .להוראות להפעלה משולבת ולהוראות מקצועיות

. גוף לקראת אירוע אסון המונימפקד מחוז או מרחב רשאים להורות על קיום תרגיל הכנה או אימון  .ו

 שנקבעו בהודעה. ובמקום  9הצלה שקיבל הודעה כאמור חייב להשתתף בתרגיל במועד

בגין הפרת הוראה של שוטר או חייל או הפרעה לממלא תפקיד, בזמן אירוע אסון המוני, יוטל עונש   .ז

מאסר לתקופה של שלוש שנים. בגין הפרת הוראה כאמור בזמן תרגיל יוטל עונש מאסר לתקופה של 

תנאי מתנאי  בעל עסק טעון רישוי אשר הפר הוראה כאמור לעיל, ייחשב כמו שלא קיים שנה.

 הרישיון. 

                                                        

אולם כניסה לתחומי שטחו של מיתקן ביטחוני או לשטח המוחזק בידי צה"ל או לשטח מרכזי המחקר הגרעיני שבאחריות הוועדה   8

 לאנרגיה אטומית תהיה בהסכמה עם הרמטכ"ל או הממונה על הביטחון במערכת הביטחון או מי שהוסמכו על ידם.

 המועדים ייקבעו בהתייעצות עם גופי ההצלה. 9
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. בהקשר האמור לעיללא תוגש תובענה נגד אדם על מעשה או מחדל שבוצעו בתום לב על פי הוראה  .ח

מיוחדים לגבי ההסדרים הבתובענה נגד המדינה על מעשה או מחדל של מבצע ההוראה יחולו 

 ת מילוי תפקידתובענות נגד עובדי ציבור ועובדי רשויות ציבוריות על מעשים ומחדלים שנעשו בע

 . הקבועים בפקודת הנזיקין

הוראות פקודת המשטרה לא יחולו על אירועים לגביהם חל חוק ההתגוננות האזרחית. לעניין   .ט

ין ציוד ונכסים של צה"ל ושל יהמדינה כדין כל אדם, למעט לענ, דין ההסדר שבפקודה שפורט כאן

 הוועדה לאנרגיה אטומית

כולל הסדרות לתגמולים למתנדבים לפי חלוקה  :1995-[, תשנ"החוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב .11

לסוגים שונים של מתנדבים, ובהם מי שפעל בהתנדבות למען זולתו על פי הפניה מוקדמת למטרות שיש 

בהן תועלת לאומית או ציבורית, מאת משרד ממשלתי, רשות מקומית, או גוף ציבורי אחר, לפי כללים 

בעניין  החלטת הממשלהוהרווחה של הכנסת. רלוונטי נוכח התייחסות  שנקבעו באישור ועדת העבודה

הקמת יחידת מתנדבים לטיפול לצורך לגבש פתרון לסוגיית הביטוח של מתנדבים במקרה של התלמ"ת 

 באירועי זיהום ים וחופים בשמן. 

 :2012-חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, תשע"ב .12

 הם:תפקידיה כי חלק מקובע  .א

  באירוע חומרים מסוכנים;לפעול 

 ;למלא תפקיד המוטל עליה כארגון עזר או כגוף הצלה בהתאם להוראות כל דין 

 .לבצע פעולות נוספות לשם הצלת הנפש והרכוש, שלביצוען נדרש ציוד הנמצא בידי הרשות 

 וכן מפרט פעולות שעליה לבצע לשם מילוי תפקידיה לרבות הנ"ל: .ב

 ביטחוני;-רתים בשירות אזרחיתכשיר ותאמן כבאים, מתנדבים ומש 

 ;תכשיר עובדים וכבאים לטיפול באירועי חומרים מסוכנים 

 ;תקים ותחזיק מיתקנים וציוד 

 ;תערוך תרגילים משותפים עם גופי הצלה אחרים 

 .תבצע פעולות נוספות ככל הדרוש למילוי תפקידיה 

 מסדיר היבטי העסקה של מערך מתנדבים למילוי תפקידי הרשות השונים.  .ג

 סמכותו של כבאי בעת טיפול באירוע כבאות והצלה:ב .ד

  להיכנס לכל מקום שאירוע כבאות והצלה מתרחש בו או עלול להתפשט אליו וכן למקום סמוך

 שקיים צורך להיכנס אליו;

 ;להשתמש ברכוש ולפגוע ברכוש 

 .לעשות כל פעולה סבירה הדרושה בנסיבות העניין 

 ורשאי הוא לשם כך להשתמש בכוח סביר כלפי אדם או רכוש. 

 בין בכוחותיו ובין במתן הוראות לבעל הציוד.מסדיר שימוש בציוד של גורמים אחרים  .ה
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מסדיר את סמכויות עובדי הרשות בעת טיפול באירוע חומרים מסוכנים מבלי לגרוע בסמכויותיו של  .ו

כמו גם את מערך הסמכויות כלפי מערכת , ממונה חומרים מסוכנים במשרד להגנת הסביבה

 הביטחון.

מייצר סמכות לרשות לדרוש ממפעל בעל סיכון לאירוע חומרים מסוכנים לקיים צוות כיבוי והצלה  .ז

  מפעלי המוכשר לפעול בעת אירוע חומרים מסוכנים.  

גנים בצד החקיקה שנסקרה לעיל, יש להזכיר החלטות ממשלה וגופים שקמו בעקבותיהם, שאינם מעו .13

בחקיקה. כוונתנו בעיקר לרשות חירום לאומית )רח"ל( שהוקמה כיחידה במשרד הביטחון בעקבות 

אחריות העל לטיפול בעורף בכלל מצבי החירום )לרבות שלפיה  15.4.07 מיום 1577החלטת הממשלה 

שר הביטחון,  מצב מיוחד בעורף, מלחמה ומצבי חירום הנגרמים כתוצאה מאסונות טבע( תהיה בידי

כי תיערך עבודת מטה שתכלול הגדרות של מצבי נקבע בהחלטה . בין היתר בהתאם לאמור בהחלטה

חומי אחריות וסמכות בין מערכת הביטחון לבין משרדי ום, הצורך בתיקוני חקיקה, הגדרת תהחיר

יוסיפו לשאת  משרדי הממשלה הייעודייםאך הובהר כי  ,םנוספיהממשלה, רשויות מקומיות וגופי חירום 

 ים שבתחום סמכותם גם במצב חירום.באחריות לנושא

 1577שבאה בעקבות החלטה  19.12.07ייני ביטחון לאומי מיום של ועדת השרים לענ 43החלטה ב/

"מצב חירום", בין היתר, התרחשות המצריכה פעילות רב תחומית ברמה לאומית בעורף, -ב כוללתהנ"ל 

ון המוני" כהגדרתו בפקודת לל, בין היתר, הכרזה על "אירוע אסאו הכרזה על "מצב משפטי" הכו

אחד המקרים שמצב חירום יכול לנבוע ממנו הוא "תקלה תפעולית הגורמת ומציינת כי  המשטרה, 

 להתפשטות חומר מסוכן או חומר רדיולוגי וכדומה, העשוי לגרום לאסון המוני".  

 סקירה בינלאומית

, 1990, (OPRC) בדבר מוכנות, תגובה ושיתוף פעולה בפני זיהום בשמןלאומית -מטרתה של האמנה הבין

היא לייצר מוכנות לאירועי זיהום ים בשמן על סוגיו, לרבות באמצעות הכנת תכניות חירום, הקמת מערכת 

זאת, על לאומי. -לתגובה מהירה לטיפול בזיהומים חמורים של הים בשמן, והקמת מנגנון לשיתוף פעולה בין

יש חשיבות רבה וכי  מלמד שמאות תאונות הסתיימו בזיהום חמור של ים וחופיםה מיעולהיסיון הנבסיס 

למוכנות והיערכות מתאימים, בהתחשב במימד הזמן והפריסה המרחבית. ככל שיטופל שפך השמן קרוב 

קים יותר למקור האירוע ובסמוך למועד התרחשותו, באמצעים בלתי הרסניים במידת האפשר, כן יקטנו הנז

לאומיות העוסקות -היא חלק בשרשרת של אמנות בין OPRCאמנת  הסביבתיים והכלכליים הנגרמים בעטיו.

 בבטיחות ימית ובמניעת זיהום הים. 

 -לאומי -לאומי בעניין יישום האמנות בתחום הספנות הינו ארגון הספנות הבין-שחקן פעיל במישור הבין .1

International Maritime Organization " להלן(IMO)".  בעוד שבטיחות בספנות הינה המטרה המרכזית

הארגון במסגרת זו הציג זיהום הים. נוספה למטרותיו התמודדות עם בעיית , עם הזמן IMO-של ה

במהלך השנים מספר נהלים שמטרתם מניעת תאונות של מכליות וצמצום נזקי תאונות, וצמצום 

ובעים מהפעילות השגרתית של הובלת דלק בים. בין ההשלכות הסביבתיות והנזקים הסביבתיים הנ
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. OPRC היתר, נוסחו כללים בנוגע לתקשורת בעת מצוקה, ונחתמו האמנה בדבר חיפוש והצלה ואמנת

ישנן אמנות המקימות משטר אחריות ופיצויים, כגון האמנה בעניין אחריות אזרחית לנזקי זיהום  ,כמו כן

ית לפיצויים מנזקי זיהום בשמן, ואמנה שעניינה באחריות ופיצוי לאומ-הים בשמן המקימה את הקרן הבין

)אמנת  1973במסגרת האמנה למניעת זיהום מאניות,  IMO-פעילות ה נוסעים שניזוקו )אמנת אתונה(.

MARPOL אשר עוסקים בתאונות או זיהומי שמן הנובעים מתפעול, 1978( והפרוטוקול לאמנה משנת ,

, סחורות, פסולת וזיהום אויר, נחשבת לאחת מהפעולות החשובות כמו גם בזיהומים מכימיקלים

 והמרכזיות של הארגון. 

מניעת זיהום על ידי פריקת דלק עוסק ב 1. נספח שישה נספחים ושני פרוטוקולים MARPOLלאמנת 

(. הנספח מונה את הקריטריונים הקשורים 1983מאוניות לים )אושרר על ידי מדינת ישראל באוקטובר 

ה תפעולית של דלק לים וקובע תקרות מקסימום לכמות השמן בפריקות מסוג זה. כמו כן, כולל בפריק

הנספח רשימת אמצעים ודרישות טכניות מינימליות למכליות דלק. נספח זה הגדיר לראשונה מהו 'איזור 

 מיוחד' הרגיש לזיהומי דלק, וקבע את הים התיכון כאזור מיוחד. 

לאומית למניעת זיהום הים -האמנה הבין אלה:האמנות האת גם ן לציין , ניתMARPOLנוסף על  אמנת 

;  1957לאומית בדבר הגבלת אחריותם של בעלי כלי שיט המפליגים בים, -; האמנה הבין1954בדלק, 

לאומית בדבר -; האמנה הבין1969לאומית בדבר אחריות אזרחית לגבי נזקי זיהום בשמן, -האמנה הבין

לאומיות למניעת התנגשויות -; התקנות הבין1971לפיצוי בגין נזקי זיהום בשמן, לאומית -הקמת קרן בין

לאומית בדבר -;  האמנה הבין1974לאומית בדבר בטיחות החיים בים, -; האמנה הבין 1972בים, 

לאומית בדבר קרנות לפיצוי בגין נזקי זיהום -( והאמנה הביןCLC) 1992אחריות לנזקי זיהום בשמן 

 (.IOPC Fundsבשמן )

, 1976אמנה נוספת הנוגעת לישראל היא האמנה בדבר הגנת הים התיכון מפני זיהום )אמנת ברצלונה(,  .2

מדינות, השוכנות  27מתוך דאגה משותפת לעתיד הים התיכון חתמו . 2002ופרוטוקול שלה משנת 

אמנת  לחופיו, על אמנה לשמירה על הסביבה הימית ועל חופי הים התיכון. המדינות החתומות על

ברצלונה, ביניהן ישראל, התחייבו לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת למנוע את זיהום הים התיכון 

 ולהגן על הסביבה הימית בו, תוך איזון בין צרכי הפיתוח לצרכי הסביבה והדורות הבאים.

פיו העדר אמנת ברצלונה כוללת הוראות שבהן מתחייבות המדינות החברות להחיל את עקרון הזהירות )ל

ודאות מדעית לא ימנע אימוץ אמצעים למניעת נזק חמור או בלתי הפיך(, להחיל את עקרון המזהם ישלם 

)שלפיו המזהם יישא בהוצאות אמצעים למניעת זיהום, פיקוח עליו וצמצומו תוך התחשבות נאותה 

יבתית של באינטרס הציבורי( ולפעול לקידום שיתוף הפעולה בין המדינות בהערכת ההשפעה הסב

מטילה חובה לנקוט בכל האמצעים הנאותים כדי למנוע, לבלום,  האמנהפעילויות בתחום הים התיכון. 

להיאבק, ולבער, ככל הניתן, את זיהום הים התיכון הנגרם מהגורמים האלה : הטלה מאוניות, כלי טיס או 

תת הקרקע; מקורות שריפה בים; הרקה מאוניות; חקירה וניצול של המדף היבשתי, קרקעית הים ו

שיתוף פעולה בתחומים  האמנכמו כן, מעגנת היבשתיים; תנועות בין גבולות; וסילוק פסולת מסוכנת. 
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אלה: טיפול במקרי חירום של זיהום הים התיכון הכולל חובת הודעה לארגון; שיתוף פעולה לעניין תכניות 

ובסיוע האיחוד  הבמסגרתכך, כני. בקרה על יישום האמנה; ושיתוף פעולה מדעי וטכנולוגי וסיוע ט

האירופי הוקמה תכנית להקמת מנגנון לסיוע הדדי שיאפשר שיתוף פעולה ותיאום במקרי זיהום ים בין 

 ישראל, מצרים וקפריסין. 

אומצה בלונדון לאחר התרחשותם של מספר אסונות ימיים גדולים שבמהלכם  1990-מ OPRC-אמנת ה .3

נשפכו אלפי טונות של שמן לים ונגרמו נזקים סביבתיים בלתי הפיכים לסביבה הימית )למשל תאונת 

אקסון וולדז באלסקה ותקריות תאונה של אוניית אריקה מול חופי ברטאן בצרפת ואוניית פרסטיג' מול 

רד(, מתוך הבנה כי הטיפול בנזקים הנגרמים משפיכת שמן לים אינו מספק, ויש גם למנוע את חופי ספ

 התפשטות הזיהום ואת הנזק הסביבתי. 

האמנה מתמקדת בהיערכות לטיפול יעיל וממוקד בעת התרחשות זיהום, כדי שהנזק הסביבתי יהא 

ת אמצעי זהירות מראש ולפני קרות מינימלי. החידוש באמנה הוא בדגש שניתן להיערכות מוקדמת ונקיט

אירוע הזיהום, בדגש על פעולה בשיתוף פעולה בין גופים ומדינות. הוראות האמנה משקפות את הרעיון 

שאין די בהטלת חיוב לערוך ביטוח או לבצע פעולות ניקוי של השטח שזוהם לאחר אירוע או תקרית, אלא 

על ידי הכנה יעילה של תכנית מוכנות ותגובה, יש למנוע בפועל את הנזק הסביבתי ואת התפשטותו 

הכשרת כוח אדם והצטיידות לשם התמודדות יעילה בעת קרות אירועי זיהום בשמן. האמנה באה להוסיף 

 ולא לגרוע מהזכויות והחובות של המדינות על פי האמנות שצויינו לעיל.

 לתקריות זיהום בשמן.  כי כל מדינה תקים מערכת לאומית לתגובה מהירה ויעילה תאמנה קובעה .א

 ., דלק, בוצה, פסולת נפט ותזקיקיםמוגדר באמנה כפטרוליום מכל צורה, לרבות נפט גלמי –"שמן" 

"תקרית זיהום ים" מוגדרת כאירוע או סדרת אירועים הנובעים מאותו מקור, שתוצאתם או תוצאתם 

ת או החופית או האפשרית היא שפיכת שמן, ואשר מסכנת או עלולה לסכן את הסביבה הימי

אינטרסים קשורים לכך של אחת או יותר מהמדינות החברות, ואשר נדרשת בשלהם פעולת חירום או 

 תגובה מיידית אחרת.

 המערכת הלאומית תכלול את כל אלה: 

  קביעת הרשות המופקדת על המוכנות, נקודות קשר הלאומיות האחראיות על קבלה ומסירה של

 ם המדינה להחליט על בקשת סיוע או מתן סיוע למדינה אחרת. דיווחים, והרשות המוסמכת בש

  קביעת תכנית חירום לאומית מפורטת, בהתאם להנחיות ארגון הספנות הבינלאומי. הנחיות אלה

 להגנת הסביבה הימית.  IMO-כלולות ב"מדריך בדבר זיהום בשמן" של ועדת ה

  ולהכשרת כוח אדם, תכניות קביעת ציוד ללוחמה בכתמי שמן, תכנית תרגילים לארגונים

 מפורטות ואמצעי קשר, מנגנון לתיאום התגובה וגיוס המשאבים הנחוצים. 
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 מסירת מידע ל-IMO   בדבר מיקום, נתוני קשר ותחומי אחריות, של הרשויות המוסמכות, ובדבר

 ציוד תגובה ומומחיות העשויים לעמוד לרשות מדינות אחרות, וכן תכנית החירום של המדינה.

כי כל מדינה תדרוש שלגופים הבאים תהיה תכנית חירום בהתאם לתוכנית הלאומית  תנה קובעאמה .ב

 שתאומץ: 

  רשויות/ מפעילים האחראיים לנמלי ים ומתקני טיפול בשמן שבתחום שיפוטה; אלה מוגדרים

באמנה כמתקנים המהווים סיכון של תקרית זיהום ים, לרבות נמלי ים, מסופי שמן, קווי צינורות 

 תקני טיפול אחרים.  ומ

  כלי שיט המניפים את דגלה. תכניות המוכנות בכלי השיט יהיו כפופות לבדיקה וביקורת מטעם כל

 מדינה שהיא צד לאמנה אשר כלי השיט יעגון בנמליה או במתקניה.

  "מוגדרת כמתקן או מבנה, קבוע  –יחידות בלב ים שבתחום שיפוטה של המדינה. "יחידה בלב ים

 העוסק בחיפוש או הפקה של גז או נפט, או בפריקה או טעינה של נפט.או צף, 

את אופן הדיווח על תקרית זיהום ים בשמן: כל מדינה שהיא צד לאמנה תדרוש  האמנה מסדירה .ג

( על כל אירוע של הרקה ממשית או  IMO-מהמפורטים להלן לדווח )בהתאם להוראות שפיתח ה

 מפורט להלן:  אפשרית של שמן, או נוכחות של שמן, כ

  כלי שיט שמניף את דגלה של המדינה, או האחראי ליחידה בלב ים שבתחום שיפוטה, מחוייב

לדווח על כל אירוע בכלי השיט או במתקן, או אירוע שנצפה בים )כלי שיט ידווח למדינת החוף 

 הקרובה ויחידה תדווח למדינה שהיא בתחום שיפוטה(.

 יפול בשמן.האחראים על נמלי ים ועל מתקנים לט 

  כל כלי שיט וכלי טיס המופקדים על פיקוח הים מטעם המדינה ושירותים או גורמים רשמיים

 מתאימים אחרים )הדיווח יימסר לרשות הלאומית המוסמכת או למדינת החוף הקרובה(.  

 .)טייסיהם של כלי טיס אזרחיים )ידווחו למדינת החוף הקרובה 

גוף שקיבל דיווח כמפורט לעיל )תוך עשיית שימוש את החובות המוטלות על  תאמנה קובעה .ד

 (: IMO -במערכת שפיתח ה

  להעריך את תוצאותיה  –להעריך את טבעו והיקפו של האירוע, ואם ומדובר בתקרית זיהום ים

 האפשריות.  

  להודיע מיד לכל המדינות אשר עשויות להיות מושפעות, ולפרט את הערכתו וכל פעולה שנקט או

 שבכוונתו לנקוט וכל מידע דרוש נוסף. 

 כאשר חומרת התקרית מצדיקה זאת, יועבר המידע ל- IMO .ישירות או דרך ההסדר האזורי 

 ל כאשר חומרת התקרית מצדיקה זאת, כל מדינה המושפעת מהאירוע תודיע-IMO במישרין או ,

 דרך הארגון האזורי או ההסדר האזורי, על הערכותיה וצעדים שנקטה או שבכוונתה לנקוט.  
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לאומי בתגובה לזיהום, וזאת בכפוף ליכולת ולמשאבים של כל -שיתוף פעולה בין תאמנה קובעה .ה

ך )מימון העלויות מדינה: המדינות ישתפו פעולה ויספקו שירותי ייעוץ, תמיכה טכנית וציוד בעת הצור

מנהלית את האפשרות להקל על -מוסדר בנספח לאמנה (. כמו כן, כל צד יסדיר מבחינה משפטית

נגישות אוניות וכלי טיס וכל כלי תחבורה אחר המסייע בתגובה לתקרית )לרבות הובלת אנשים, 

 מטענים, חומרים וציוד(. 

שיתוף פעולה טכני בין המדינות החברות לעניין הכשרת אנשי צוות, הבטחת  ת האמנהקובעעוד  .ו

 זמינות טכנולוגיה וציוד, ייזום תכניות מו"פ משותפות.

צדדיים בדבר מוכנות -צדדיים או רב-יפעלו לערוך הסכמים דו הלכי הצדדים קובעת האמנה כן  .ז

 ותגובה לזיהום בשמן. 

אות תכניות ובהחלפת מידע אחר, במטרה להגביר את הצדדים לאמנה יחליפו מידע בנוגע לתוצ .ח

הרמה הטכנולוגית של מוכנות ותגובה. לשם כך המדינות מתחייבות לכונן את הקשרים הדרושים בין 

 לאומיים ולעודד פיתוחם של תקנים רלוונטיים. -מוסדות המחקר בתחומן, לקדם סימפוזיונים בין

ן בשירות ממשלתי בלתי מסחרי )לרבות, בעלות, הוראות האמנה פעילות של האניות שהמוחרגת מ .ט

 חכירה, שימוש, לחימה( מלחמה או אניות עזר של הצי או אניות אחרות שבבעלות המדינה.

)ארגון הספנות הבינלאומי( מונה לקדם את הפעילות על פי האמנה ולטפל בין היתר בקיום שירותי  IMO-ה

שירותים טכניים וסיוע טכני . בין היתר מוסמך הארגון לספק מידע, לרבות בזמן אירוע זיהום, חינוך והכשרה, 

 יעוץ למדינות המקימות מערכות תגובה לאומיות או אזוריות.

 ,Torrey Canyonזיהומי הנפט הגדולים מתאונות של המכליות העלו נוסף על כינון האמנות ועל בסיסן, 

Amoco Cadiz, Haven, Sea Empress, Erika, Prestige,  בותן של ההשלכות הסוציו אקונומיות חשיאת

והובילו לפעולות לקידום עריכתן של תוכניות מוכנות ותגובה  על סדר היום והסביבתיות של אסונות ימיים

 . האירופי בחלק מהמדינות החברות באיחוד

מניעת זיהום ים בשמן ללתגובה ו 10השונות על מנגנוני מדינות אירופה 2016-שערך המשרד במידע בסקירת 

נמצא כי ברוב הגדול של מדינות אירופה תמיד יעמוד בראש המערך לתגובה במקרה של זיהום ים בשמן 

עצמאיות הכוללות: ציוד לאיסוף מכני של השמן  גוף השייך לממשלה בעל יכולות מבצעיותמשרד ממשלתי או 

חומרים לטיפול בשמן )לדוגמא דיספרסנטים( הים )חוסמי ים, משאבות, סקימרים וכו'( וציוד לפיזור  מפני

 ומספר כלי שייט להפעלת יכולות אלו.

בכל התוכניות למוכנות לזיהום ים נקבע כי יכולת תגובה מהירה של המערכת היא אחת מהיכולות החשובות 

איות )דייג פלה( חקללמדינה כדוגמת תשתיות )נמלים והת פגיעת הזיהום במערכות חיוניותהקטנת ל

 ת ואקולוגיות. רותיויות ימית( תיוחקלא

                                                        

 מצורף כנספח. כל מדינה, לרבות מאפיינים פיזיים וכלכליים, מידע על10
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לעומת זאת באיטליה ובריטניה קיים גוף האחראי על המוכנות הלאומית לזיהום ים בשמן  אך מערך התגובה 

ספינות לוחמה בזיהום ים של החברה הפרטית גם  71נמצא בגוף תגובה פרטי )באיטליה בנוסף למערך של 

 יסיעו באיסוף שמן מהים(.מכליות ש 4הצי האיטלקי מחויב לעזור בהפעלת 

כאמור השלטון המרכזי דרך גוף ממשלתי זה או אחר רוכש, מתחזק ומפעיל את המערך הלאומי למוכנות 

יה, דנמרק, הולנד, לזיהום ים בשמן. בסקירה זו התברר כי במדינות רבות )ספרד, פינלד,שוודיה, נורבג

ח לתגובה לזיהום על ידי והום ים בשמן יצרו מכפלת כבנוסף למערך הספינות ללוחמה בזי( פוליןו פורטוגל, יוון

הוספת יכולות למספר ספינות בגופי ממשל ובטחון )צי, משמר חופים וכו'( אשר מצוידות ומתורגלות ללוחמה 

בזיהום ים בשמן )פרט לבלגיה המחזיקה ציוד המאפשר זיווד מספר ספינות אך נסמך על ספינות תחזוקה 

בחלק מהמקרים ישנו שימוש כפול בכלי שייט ממשלתי שבכל מקרה מפטרל מהחלק הפלמי של בלגיה(, 

 במימי המדינה ובעת הצורך מפעילים ציוד ללוחמה בזיהום ים אשר על פי רוב נמצא על כלי השייט. 

גם לטיפול בזיהום החוף בשמן נדרשות רשויות הממשלה או הרשויות המקומיות וברובן קיימים מאגרי ציוד 

לניקוי חוף סילעי חומרי ספיגה לות ניקוי חופים הכוללים חוסמי חוף ונמל, מערכות לחץ מים ייחודיים לפעי

בחלק מהמדינות )פינלנד, נורבגיה דנמרק ( לרשויות האזוריות יש את האחריות לפעילות  וון ציוד נוסף.ומג

 שמן מהים )הרדוד(, מטר( בעלות יכולת לאיסוף 20במימי החוף ואף הן מחזיקות כלי שייט קטנים יותר )עד 

בכל המדינות מחויבות חברות וגופים המחזיקים, משנעים ומפיקים נפט ודלק לדאוג ליכולת תגובה הולמת 

 גרם מפעילותם ובחלק מהמדינות מוכנות זו מתבצעת על ידי חברות פרטיות לצורך זה.ילכל זיהום שעלול לה

וברוב המקרים גם מוכנות זו תתבצע על ידי גם נמלים ומעגנות מחויבים ביכולת למנוע זיהום בתחומם 

 חברות פרטיות.

היקף ההצטיידות הממשלתית נגזרת מקביעת תרחיש זיהום סביר שאליו המערך הלאומי צריך להצטייד 

פלה, נמלים, יהום ים בשמן )תחנות כח, מפעלי התבכפוף לאורך החוף וצפיפות שימושי החוף הרגישים לז

יג ואזורים בעלי ערך אקולוגי ותרבותי גבוהים(. ולקביעת מסגרת הזמן לאיסוף שדות די אטרקציות תירותיות,

 קוב שמן בשלושה ימים. 40,000ל  10,000בין  שמן בתרחיש. נפח השמן בתרחישים נעכמות ה

ים ישתמשו ביכולות הקימות במגזר הפרטי לצורך ביצוע משימות יברוב במקרים  גופי החירום הממשלת

 ע זיהום גדול כדוגמת: גוררות וספינות אספקה לשינוע ציוד וכח אדם לפי הצורך. משלימות בזמן אירו

לדוגמא: הולנד ערוכה כרוב המדינות עם יכולת גל ראשון ממשלתית )משמר החופים( ולמקרה של זיהום 

ן בקנה מידה גדול מאוד ישנן התקשרויות עם מספר כלי שייט שלפי סיכום מוקדם ובמידת הצורך יותקנו אליה

 מערכות לאיסוף שמן מהים מהמאגר הממשלתי וכלי שייט אלו יסיעו בעיקר בפעילות במימי החופים. 

בנוסף לכך כל מדינות אירופה החתומות על הסכמים אזוריים ובהם הן מחויבות לבוא לעזרתה של מדינה 

שכנה על פי בקשתה וכפועל נגזר מהסכמים אלו לשמור או לשפר את מערך הציוד לרמת מוכנות מינימלית ) 

 (. HELCOMלהשלמת מספר ספינות וציוד לפי הסכם  2002ליטא, לטביה ואסטוניה פועלות החל מ 
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אחת ממטרות העל של  .EMSA ברמת האיחוד האירופי כולו פועלת הסוכנות האירופאית  לבטיחות ימית

הסוכנות היא לארגן ולנהל מערך מכליות הזמינות למדינות האיחוד האירופאי בזמן אירוע זיהום ים בשמן 

אשר הציוד המקומי או האזורי אינו מספיק או שעקב קרבתו לאזור רגיש יש להגדיל את נפח איסוף השמן 

זיהומים הנגרמים ממתקנים לחיפוש מערך זה מאפשר גם מתן מענה ל 2003ליום עבודה. החל משנת 

יכולת זו של הסוכנות מטרתה  לאפשר רובד נוסף של מוכנות ותגובה לאירועי זהום ים בשמן  .והפקת נפט וגז

להיות מכפיל כוח למוכנות האזור לזיהום היא נועדה במקום הציוד ממשלתי, המקומי או המפעלי ו אינה באה ו

ל אחת מהמכליות, זו תפעל תחת הוראות מנהל האירוע המקומי ים בשמן. במקרה ומדינה מבקשת להפעי

מכליות לשינוע תוצרי נפט   19ולפי קביעת דרך הפעולה המקובלת במדינה זו. לסוכנות מערכת הסכמים עם 

שבפעילותן  השוטפת הן מפליגות בקווי שייט פנים אירופאים. למכליות אלו הותאמו מערכות מתקדמות 

 פעמים בשנה(. 4מאומנים ומתורגלים בהפעלת מערכות אלו )כל מכלית מתרגלת לאיסוף שמן והצוותים 

 תכלית ויעדי הרגולציה המוצעת

ולשפר את יכולת התגובה  המקומי-במישור הישראלי OPRCמטרת החוק המוצע היא ליישם את אמנת 

, לטובת צמצום זאת והטיפול באירועי זיהום ים בשמן ובכלל זה בהתייחס בין היתר למהירותם ולהיקפם.

 הנזק מאירועים אלו.

על ידי כך שכל הגופים שבתחומם או באחריותם יש רצועת חוף או , את המטרה כאמור מוצע להגשים

רשות הטבע  -רשויות מקומיות, הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים )להלן  - ובחופים הפועלים בים

מפעלים ומיתקנים ביטחוניים, ובעלי ,  שמנים ודלקים , מקשרים ימיים, מתקני אחסון ושינועוהגנים(, נמלים

אירועי זיהום ים בשמן. התמודדות עם לברמה מסוימת מתקנים לחיפוש ולהפקה של נפט וגז טבעי, ייערכו 

 -הכנת תכניות חירום, הצטיידות ותרגול; תגובה לתקרית  -דרכי ההתמודדות הן בשלושה מישורים: מוכנות 

ניקוי מה שזוהם, החזרת המצב לקדמותו, ופינוי  -והסביבתיים בפרט; ניקוי ושיקום צמצום הנזקים בכלל 

 הפסולת שנוצרה.

מסדרי  םאירועי לשכמו כן, מוצע להסדיר את הטיפול בתקריות כאלה ובתוצאותיהן על בסיס קביעת מדרג 

בעת יפול בו ולקביעת דרגת האירוע והאחריות לטהסדרת מערך הסמכות באמצעות שונים ווחומרה גודל 

בהתייחס למדרג גם היא רמת ההיערכות אליה יידרש כל גוף תיקבע . מס' גופים מצד שנדרש שיתוף פעולה

 האירועים.

מטרה נוספת של הרגולציה היא ליצור מקורות מימון לקיומו של מערך התגובה והטיפול בנזקים, ולרבות 

 בהתייחס להיבטים נזיקיים. 
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 שיח מול בעלי עניין

 ענייןבעלי ה

 רשויות מקומיות לאורך החוף

 רשות הטבע והגנים הלאומיים

 חברות הנמלים והמעגנות למיניהם

 חברת קצא"א

 חברת החשמל

 מתקני ההתפלה

 בעלי רישיונות קידוח והפקת גז טבעי ונפט

 מפעלים ומתקנים ביטחוניים

 והחופיםדייגים, חברות חקלאות ימית ועסקים שעניינם בתיירות הנשענת על הים 

 , ארגוני חברה אזרחית שעניינם בהגנה על הסביבה ומוסדות מחקר ואקדמיה לחקר היםהציבור הרחב

 תהליך השיח

שהטילה על השרה להגנת הסביבה להפיץ  2021בפברואר  23ביום  832 מאז התקבלה החלטת הממשלה

יום תזכיר חוק בנושא מוכנות ותגובה לאירועי זיהום ים בשמן שקד המשרד על עדכון נוסח תזכיר  30בתוך 

, וברי שלא היה ניתן לקיים בלוחות הזמנים הללו שיח ראוי עם בעלי העניין 2012החוק שקידומו נעצר בשנת 

בעניין נוסח התזכיר ועדכונו. אשר על כן השיח יתקיים על בסיס ההערות שיוגשו לתזכיר לאחר  השונים

שונים גורמים מהערות התקבלו  2012הקודם בשנת החוק  תזכירלאחר הפצת יחד עם זאת,  פרסומו.

 עם כל מי שביקש זאת. כל ההערות נלקחו בחשבון ונבחנו בעיון וביסודיות. רבותמפגשים קיימו התו

אי לכך נמצא בעל ערך להביא חלק מן  .בגרסתו הנוכחית החוק זכירמההערות התקבלו והוטמעו בנוסח ת

  ההערות הללו גם כאן להלן.

 שהתקבלוהכלליות ההתייחסויות חלק מ

אסדות קידוח והפקה עשויות להיחשב בנסיבות מסוימות לכלי שיט ולפיכך להיות כפופות בו זמנית  .1

מכוח פקודת מניעת זיהום ים בשמן שר התחבורה ומי מטעמו ם סותרות של כפולות אולי גלהוראות 

 .1980-]נוסח חדש[ תש"ם

ההערה התקבלה ובנוסח התזכיר החדש כדי להימנע ממצב שבו ניתנות באותו  :התייחסות הרגולטור

עניין הוראות שונות לפי חוקים שונים, מוצע שכאשר מדובר בכלי שיט, יודיע הממונה לפי חוק התלמ"ת 

למנהל רשות הספנות על כוונתו לתת צו להפסקת זיהום, למניעתו, לצמצומו ולטיפול בו, ולא יעשה כן 
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כי הוצאת הצו הכרחית לשם הפסקת הזיהום, מניעתו או צמצומו ובלבד שלא יהיה בכך כדי  אלא אם מצא

לשבש או להפריע למילוי ההוראות שניתנו או שעתידות להינתן על ידי מנהל רשות הספנות או שר 

  התחבורה ולאחר קבלת הסכמת מנהל רשות הספנות למתן הצו.

יעמדו התקציבים הנדרשים לפעילותה,  יעת זיהום יםקרן למנבאמצעות הסדר בחוק כי ליש להבטיח  .2

  לרבות מתקציב המדינה.

ת בתקציב הקרן המאושר בכל נפרדתקנה כי הקרן תנהל  החוק מוצע בתזכיר: התייחסות הרגולטור

הוצאות טיפול באירוע לצורך שיפוי  נהלת הקרןה לפי החלטתתקציב קבוע או משתנה תקצה בו  שנה

י וכי במצב כאשר אין מקור אחראי אחר לזיהום ובתוצאותיו בנסיבות המפורטות בתזכירזיהום ים בשמן 

צפוי מחסור בחשבון לשם כך, יקבעו השר להגנת הסביבה ושר האוצר מסגרת  הםב תקרית זיהום

מעבר לאמור, נדרש לקבוע  תקציבית כוללת שתועבר לחשבון הקרן מאוצר המדינה להשלמת החסר.

רד האוצר למשרד להגנת הסביבה, העברת תקציב שנתי קבוע לקרן למניעת זיהום בהסדר קבוע בין מש

כהכנסה קבועה לקרן אשר תהיה בלתי תלויה בהכנסות משתנות כאגרות, היטלים ₪ מליון  15הים 

 וקנסות, כל זאת לשם מימוש מטרות הקרן ליישום חוק זה.

 .בחוק הוראות לגבי הכרזה על סיום תקריתיש לקבוע  .3

בתזכיר החוק החדש נקבע כי ההוראות בעניין פעולות הטיפול בתקרית : ות הרגולטורהתייחס

ובתוצאותיה יהיו תקפות עד אשר הממונה או מי שהוא הסמיך לעניין זה אישר בכתב כי הטיפול בתקרית 

ובתוצאותיה הסתיים. כמו כן נקבע כי הוא יכול לבטל בהודעה את האישור ולשוב ולהחיל את הוראות 

הטיפול לגבי התקרית עד למתן אישור מחדש אם התברר לו שהאישור ניתן על יסוד מידע שאינו נכון או 

 אם התעוררו נסיבות חדשות.

מטיל חובת היערכות וטיפול גם על מי שאינו אחראי לאירוע זיהום, לרבות בהתייחס לחובה ההעיקרון  .4

  להגיש סיוע הדדי מנוגד לעקרון "המזהם משלם"

התזכיר מפריד בין הטיפול עצמו לבין היבטי המימון, השיפוי והפיצוי שלו. עצם : הרגולטורהתייחסות 

הטיפול אינו מעביר את האחריות למימון שלו מן האחראי לזיהום ואינו פורע מחובתו לפצות את הנפגע 

לויות על הנזק. הנפגע ומי שנשא בהוצאות טיפול יפרע מן המזהם או מן הקרן למניעת זיהום ים על הע

  על פי קריטריונים המפורטים בתזכיר

 התייחסות רגולטורים ומשרדי ממשלה משיקים

הופץ תזכיר חוק לראשונה שלא אושר בסופו של דבר על ידי הממשלה בגלל התנגדות חלק  2012בשנת 

 להלן הערות המשרדים לתזכיר הקודם והתייחסות המשרד להגנת הסביבה אליה: מהמשרדים.

 משרד הפנים

מרבית שטחי הים אינם בתחום הרשויות המקומיות, אין להן הידע המקצועי והכלים להכנת תכניות מנע,  .1

 לתגובה ולשיקום
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בתחומי הסביבה החופית הרשויות המקומיות אינן נדרשות לטפל בזיהום הים, אלא בזיהום של  :תשובה

 . ןהשיפוט שלה

 .יהןמקור תקציבי למימון הוצאות מידלהע יבל חובות על הרשויות המקומיות הצעת החוק מטילה .2

רשויות; ארגן וימשיך לארגן ימי עבור ההמשרד להגנת הסביבה סייע בכתיבת תכניות מוכנות : תשובה

רשויות  22 -מיליון ש"ח ל 1.5-עיון בנושא; הנהלת הקרן אישרה הקצאת תמיכה במסגרת כוללת של כ

בסיסית של ציוד ניקוי )מגרפות, חיד, להצטיידות מקומיות חופיות, על פי כללי התכ"מ ובהתאם למפתח א

מעביר קורסי הכשרה בנושאי תגובה לתקריות זיהום חופים העביר ו; המשרד כפפות, מריצות וכיוצ"ב(

 .בשמן

הצעת החוק מחייבת הרשויות המקומיות לנקות בעצמן את הזיהום למרות שלא הן זיהמו ומפחיתה סכום  .3

 זכאיות הרשות המקומית. בגין השתתפות עצמית מהשיפוי לו

: הרשות המקומית אמנם נדרשת לנקות את הסביבה החופית על אף שלא זיהמה בעצמה אולם תשובה

מהקרן למניעת זיהום הים. לגבי סכום  -זכאית לקבל שיפוי על הוצאותיה מהמזהם ואם זה אינו ידוע 

קטנים )זפת(. יחד עם  ההשתתפות העצמית: נקבע מתוך הבנה שגם בשגרה מתרחשים אירועי זיהום

 זאת הבענו הסכמה להפחיתו. 

 .לשם כך טעונים אישור שר הפנים או מי שהוא יסמיךלמוכנות ולתגובה שינויים בתכנית הלאומית  .4

בהצעת החוק נקבע כי עדכון התכנית הלאומית ייעשה לאחר התייעצות עם משרדי הממשלה : תשובה

יבוצע מקומיות, הרשויות העל עדכון התכנית עשוי להשפיע הנוגעים בדבר לפי עניינו של העדכון. אם 

 התייעצות עם משרד הפנים.העדכון רק אחרי 

אלא רק בעת התרחשות אירוע. יש לקבוע  בחול המזוהם אין לקבוע מראש אתר זמני לטיפול ביולוגי .5

 לא יהיה בתחום חוף רחצה.לטיפול שאתר 

ניתן יהיה לפעול ול בחול מזוהם כדי שבשעת אירוע יש הכרח לקבוע מראש אתרים זמניים לטיפ: תשובה

 האתר היא של הרשות המקומית.מיקום . ההחלטה על מיידית לפינוי הפסולת

 לרשויות המקומיות. ניקוילמתן סמכות למשרד להוציא צווי מתנגד  .6

: חשוב לשמור על סמכות המשרד להוציא צווים מנהליים להפסקה/לצמצום של המפגע כפי תשובה

 ת גם בחקיקה סביבתית אחרת.שקיימ

 משרד האנרגיה

דורש כי כל תכניות החירום ככל שהן נוגעות לתחומים עליהם הוא מופקד, בין המפעליות ובין המקומיות,  .1

תאושרנה על ידי הממונה מטעם משרד האנרגיה בנוסף לאישורן על ידי הממונה מטעם המשרד להגנת 

 הסביבה. 
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. די באישור התכניות על ידי המשרד להגנת הסביבה נייניתע מדובר בהכבדה מיותרת ולא: תשובה

 והעברת העתק מהתכניות המאושרות ו/או המעודכנות  לידי הממונה מטעם משרד האנרגיה והמים.

מתנגד למתן צו הפסקה למפעלים חיוניים )למשל קידוחי חיפוש והפקה של גז ונפט( בעקבות תקרית  .2

 את הצו.זיהום ים מבלי שנתקבלה הסכמתו להוצ

אין מקום להגביל סמכותו של המשרד להוציא צו הפסקה כשהדבר נחוץ כפי שקיימת גם : תשובה

בחקיקה סביבתית אחרת. הוצאת צווי הפסקה למפעלים חיוניים לפי המוצע בחוק תעשה רק לאחר 

 התייעצות עם מטה החירום שנציג משרד האנרגיה חבר בו.

 מראש של משרד האנרגיהעדכון של התכנית הלאומית טעון הסכמה  .3

: עדכון התכנית הלאומית ימשיך להיעשות על ידי הממונה בהתייעצות עם משרדי הממשלה תשובה

 הנוגעים בדבר.

 משרד האוצר

 עמדת משרד האוצר הייתה לתמוך בהצעת החוק. מכתב תמיכה אף נמסר למשרד. 2015עד מאי 

 להצעת החוק לאור התנגדות משרד האנרגיה.הודיע צוות האנרגיה במשרד האוצר כי מתנגד  2015במאי 

 לפיכך, התייחסות המשרד להגנת הסביבה להערות משרד האנרגיה רלוונטית גם לעמדת משרד האוצר.

 משרד התחבורה

יש להבחין בהצעת החוק בין תחומי האחריות של המשרדים, כגון שילוב רספ"ן במסגרת ההחלטות  .1

בין הוראות לכלי שיט והוראות אחרות, ולקבוע שהוראות לכלי הניתנות על ידי הממונה, וכן יש להבחין 

 שיט והוראות במסגרת חילוץ והצלה יעשו על ידי משרדנו.

ראו תשובה להערה הראשונה מהערות בעלי עניין לגבי הסדרת היחסים בין הממונה לפי חוק : תשובה

 התלמ"ת לראש רספ"ן במקרה של כלי שיט.

חריות בין הגורמים השונים בעלי התוכניות, בפרט בעת אירוע בו הצעת החוק איננה מסדירה את הא .2

 צפויים להיות מספר גורמים אחראיים על אותו השטח.

: בתזכיר החוק החדש מוצע להסמיך את הממונה לפטור רשות מקומית, מפעל, מתקן ביטחוני או תשובה

אם תחומו של מבקש  מהכנת תכנית או מהכללת תחום או פעילות בתכנית, רשות הטבע והגניםאת 

 .הפטור או אותו חלק ממנו או אותה פעילות כלולים בתכנית של אחר

(, שכן בידיי צה"ל ןגם ע"י צה"ל )או משרד הביטחו ומוצע כי שירותי החירום במקרה של זיהום יינתנ .3

 נמצאים אמצעים שיכולים לסייע בטיפול במקרה של זיהום ים.

יה חבר במטה החירום, כמו כן, מצוין ביחס לחובות רבות בדבר : בתזכיר מוצע כי נציג צה"ל יהתשובה

מוכנות, הצטיידות, תרגול וביצוע פעולה בתקרית כי הן מוטלות גם על מתקנים ביטחוניים לפי העניין 

 שירותי החירום.ובהתאמה. מעבר לכך לא נמצא נכון להוסיף את צה"ל לרשימת 
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 ובחינתן הגדרת חלופות

 לאסדרת התחום:הרגולציה המוצעת נבחנו מספר חלופות  שהוגדרו עבורבהתאם לתכלית ויעדי המדיניות 

 םקייהאסדרה משטר ה המשך –א'  החלופ

נמלים, מקשרים ימיים, מתקני אחסון ושינוע  - פועלים בים ובחופיםהפנית דרישות לגופים ש :החלופהתיאור 

להכנת  - שמנים ודלקים, מפעלים ומיתקנים ביטחוניים, ובעלי מתקנים לחיפוש ולהפקה של נפט וגז טבעי

תכניות ולהיערכות בציוד ובכוח אדם ולתרגול נשענת בעקיפין על מנגנוני אסדרה פרטניים כמו תנאים 

קידוח והפקה שבסמכות רגולטורים שאינם המשרד להגנת הסביבה. ברישיונות עסק או במסגרת רישיונות 

עידוד רשויות מקומיות להצטייד באמצעות קולות קוראים ולתרגל באופן וולונטרי. ריבוי הסדרות למערך 

הניהול באירועים בעלי הגדרה דומה או משיקה כמו אירועי אסון המוני שהחלתם על אירועי זיהום ים בשמן 

  פרשני.שעונה על מרחב 

או על חברת נמלי ישראל או על מערכת  אינה מטילה נטל על הרשויות המקומיות: יתרונות החלופה

 .טחוןיהב

לא מאפשרת הבטחת איכות של מוכנות הגופים המסתכנים והמסכנים הן ברמת התכנית  חסרונות החלופה:

אפשרת להפנות דרישות גם  והן ברמת ההצטיידות והתרגול. האסדרה באמצעות רישיונות והיתרים אינה מ

שבתחומם או  רשות הטבע והגנים( -ת הטבע והגנים הלאומיים )להלן ורורשות שמולרשויות מקומיות ל

החלופה גם לא מסדירה את מערך  וגם לא מאפשרת אסדרה שלמה ומלאה. באחריותם רצועת חוף

כאן שהיא מספקת איכות נמוכה הסמכויות בטיפול באירועי זיהום ואת שיתוף הפעולה בין גופים שונים. מ

ביותר של מוכנות לתגובה המציבה את הסביבה ומתקני תשתית חיוניים בסיכון בלתי קביל. בנוסף היא אינה 

 מבטיחה מקורות מימון והסדרי פיצוי ושיפוי לנפגעים מהנזק ומהטיפול באירוע ובנזק.

שיתוף פעולה וולונטרי המבוסס על בהעדר רגולציה נשענות נכון להיום המוכנות לתגובה ויישומה על 

גם במקרים שהן נגזרות מאסדרה עקיפה ולא שואבות את  משתנים פרטיקולריים, אינו מספק ואינו מובטח

סמכותן ישירות מהתכנית הלאומית שבאחריות המשרד להגנת הסביבה הן לא נמצאות בהכרח בהלימה 

. רק חלק מהגופים מחוללי הסיכון ות כרצויאיתה, לא מחויבות בהכרח לרמה מספקת ולא מבוקרות ונאכפ

)אשר חשופים בעצמם לסיכון ממקור אחר( הכינו תכנית חירום והצטיידו או ערכו הסכם עם ספק חיצוני 

. בכל הקשור ברמת המוכנות 11לאספקת הציוד הנדרש ולתחזוקתו ברמה מספקת כמותית ואיכותית

                                                        
אופי הפעילות, כמות השמן המאוכסנת, קירבה למתקן  המאפיינים הטכניים של הציוד הנדרש מכל אחד מהגופים נגזר משקלול הפרמטרים הבאים: ממיקום המתקן, 11

 . שייקח למתקן זה לחזור לשגרה ומשך הזמן יכולת לזהם, התוצאה של פגיעת הזיהום בתפקוד המתקן בעל
. במאגרי מתקנים אלו ציוד המתאים למניעת חדירת שמן לשטח (תחנות ליצור חשמל ומתקני הטפלה נמל חיפה ואשדוד,)מאחר וחלק ניכר של המתקנים בנויים על חוף הים 

רדודים וברוב המקרים תפקידם  השמן בתנאי ים שקטים באזורי נמל ומיםהתפשטות כתם  מכני של שמן. חוסמי נמל וחוסמי חוף תפקידם להגביל את מוגדר ולאיסוף
למנוע מזיהום השמן להתפשט בנמל. בכל הקשור לסקימרים ומשאבות המאגר מורכב  למנוע את חדירת זיהום השמן לפתחי שאיבת מי הים בתחנות כח ומתקני הטפלה או

 קוב/שעה. 50-ורדודים ובספיקה נמוכה מ במים שקטים מדגמים לשאיבה
שאיבת השמן בתנאי ים פתוח. הציוד להמתאים לאיסוף מכני ו להחזיק ציוד יםנדרש ((5), מקשרים ימיים (2)אסדות נפט וגז )רק מתקנים שחלק מפעילותם במרחק מהחוף 

והחוסמים והסקימרים  ציוד גדולים יותרכוחות הפועלים על ההבקרבת החוף ובמים שקטים בכך שהתנאים ו לתגובה לזיהום ים בשמן בים פתוח שונה מזה המשמש
 60-מ גבוההכולת הפרדת שמן ממי ים בקצב לים פתוח ורק אחד מהם בעל ימהם מיועדים  4רק , סקימרים 13 במאגרים יש לתפקד תחת כוחות גרירה וגלים. נדרשים

 ות על ידי המתקנים הינם חוסמי נמל.בכל הקשור לחוסמים כנגד זיהום שמן גם בציוד זה רוב החוסמים המוחזקים בכוננ, שעה\קוב
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אישרו תכנית  21רשויות חופיות מתוך  16תר. רק וההיערכות של הרשויות המקומיות המצב חמור עוד יו

הגנה מקומית שהוכנה עבורם על ידי המשרד להגנת הסביבה והצטיידו בכלים ובציוד לניקוי חוף מזוהם 

בשמן. המודעות במרבית הרשויות לתכנית ההגנה נותרה ברמת הדרג של מנהל החופים או אגף החופים 

מן ההיבט של ההצטידות מרבית הרשויות יצאו מבחינתן ידי חובה  והתכניות אינן עוברות עדכון תדיר. גם

השעות הראשונות. מרבית הרשויות גם אינן  24-בציוד שסופק על ידי המשרד על אף שאינו מספק ונועד ל

 מתרגלות את יישום התכניות.

תוכל אפשרות שהיחידה הארצית להגנת הסביבה הימית במשרד להגנת הסביבה כל חשוב לציין כי אין 

את מלוא האחריות להגיב ולטפל בכל אירוע גם ברמה מקומית או אזורית.  או עיקרי באופן בלבדי לשאת 

שטחי הים והחופים גדולים משטחי מדינת ישראל כולה. סדרי כוח האדם וההשקעה בציוד הנדרשים לצורך 

הנדרשת השקעה התקציבית הם הרבה מעל הפיתוח יכולת איתור שפך ומענה מהיר ואיכותי בכל מקום 

ובוודאי שהרבה מעל להשקעה הקיימת,  מענה לאירועים ברמה לאומיתתיתן המדינה אפילו על מנת ש

. על כך יש להוסיף כי ליחידה אחריות לתחומים רבים נוספים שאינם מתמצים בהיערכות לתגובה החסרה

באירוע ברמה הלאומית חשוב לזכור כי  עוד בהקשר של הטיפול. ובטיפול באירועי זיהום ים בשמן ובנזקיהם.

פיזור האחריות להיערכות על הגופים השונים לצד היערכות המדינה מגדיל את כושר התגובה הלאומי 

בשיעור הגדול מסך חלקיו. חסרון נוסף של החלופה, הוא שהיא מותירה עמימות בהתייחס להיבטי נזיקין, 

  פיצוי ושיפוי.

 י חדשאסדרה בחוק ייעוד –ב'  החלופ

יצירת חוק חדש ייעודי ומקיף להסדרת מכלול ההיבטים החסרים באסדרה הקיימת אשר תיאור החלופה: 

נדרשים לצורך הבטחת רמת היערכות סבירה ומתן תגובה איכותית ומהירה בעת הצורך לטיפול באירוע 

פעולות הטיפול  זיהום ים בשמן ברמה הלאומית, האזורית והמקומית, לרבות בהתייחס להיבטים של תיאום

בין גורמים שונים והסדרת מערך הסמכויות לתכלול ניהול האירוע, וכן לצורך הבטחת שיקום נזק הנגרם מן 

האירוע ובמהלך הטיפול בו. זאת, לצד הסדרת היבטי המימון הנדרשים לשם כך והסדרי הפיצוי והשיפוי. 

סיס יצירת סמכות לחייב את כלל , כנגזרת מתכנית לאומית, על בORPCהכול בהתאם להוראות אמנת 

הרלוונטיים הן עסקים טעוני היתר מכל סוג שהוא הפועלים בחופים או בים והן רשויות שבתחומן הגופים 

                                                        
 
 

 המשרד להגנת הסביבה בים תיכון 
 מוסדות פרטיים וציבוריים

 ,תש"ן (חיפה ומצוף הגז ,חדרה ,אשקלון, אשדוד)חח"י נובל, )
 .(מעגן וחברת (חיפה ואשדוד) אשקלון, נמלים קצא"א

 חיל הים

  חוסם ים פתוח 2500 1400 מטר חוסם ים פתוח
 520 חוסם נמל 6000 1000 נמלמטר חוסם 

  חוסם חוף 500 160 מטר חוסם חוף
   4 סקימרים לים פתוח
 3  3 סקימרים לחוף/נמל

  טון דיספרסנטים 41 (בגבול פג התוקף) 29 טון דיספרסנטים
   סירות פיקוח 2 כלי שיט
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ובאחריותן חוף ים להכין תכנית היערכות בסטנדרט מסוים שיקבע לפי פרמטרים שונים, וכן לחייבם ליישמה 

 שעת הצורך בהתאם לסמכויות הנתונות לכל גוף ובהתאםולתרגלה לשם מוכנות, לפעול ולהגיב על פיה ב

מייצרת מערך סמכויות קוהרנטי השואב את סמכויותיו ממקור אחד, מאפשרת פיקוח יתרונות החלופה: 

וקביעת נורמות איכות מחייבות לרמת היערכות ומוכנות תוך תיאום בין הגופים בהתייחס לרמות תגובה 

ת גיאוגרפית במוכנות לתגובה ומפחית את הסיכוי לכפילויות מחד באופן המייצר רציפו שונות נדרשות

ביזור ולפערים מאידך. מבטיחה יישום תגובה ובמהירות. מגבירה את היקף המוכנות ואת כושר התגובה תוך 

. נשען על מומחיות וידע מקצועי ייחודי להתמודדות עם זיהומי ים בשמן האחריות גם על הגורמים המסתכנים

מפורש וללא צורך במהלך פרשני להפעלת סמכויות ניהול האירוע ולהסדרת כלי מימון ופיצוי באופן באופן 

 שמשפר את איכות התגובה ואת מהירותה, לרבות בהקשרים הכספיים.

ועל העסקים  , חברת נמלי ישראל, מערכת הביטחוןמטילה נטל על הרשויות המקומיות חסרונות החלופה:

יש לציין כי כמו כן,  מחייבת אותם להחזיק במומחיות שאינה מליבת עיסוקם השגור.ו ים ובחופים,הפועלים ב

שהחלופה מבזרת את נטל המוכנות, היא תחייב גיוס כוח אדם תוספתי ייעודי ליחידה הארצית להגנת  על אף

תקנים וכן תוספת מתקציב המדינה לקרן למניעת זיהום ים, להשלמת  20הסביבה הימית בהיקף של 

ובאמצעים זאת, בשל העובדה כי בתקצוב  .ות המשרד כגוף הממשלתי הנושא בנטל המוכנות הלאומיתהיערכ

העומדים לרשותו כעת, אינו יכול למלא את חלקו בהיערכות הלאומית על פי התכנית המאושרת, לאירועי 

 זיהום ים בשמן ברמה לאומית. 

  קה קיימתבחקי תיקונים ה שלעיגון התלמ"ת באמצעות עריכ –ג'  החלופ

תיקון בפקודת מניעת זיהום ים בשמן כך שתייצר סמכות להתקנת תקנות ליישום אמנת תיאור החלופה: 

OPRC  ואו בתקנות מניעת זיהום מי הים בשמן )ביצוע האמנה( כך שיכילו הוראות הנוגעות ליישום אמנת

OPRC הקבועות בתקנות הנמלים )טעינה ופריקה של שמנים( לעיגון הוראות שונות ;  שימוש בסמכויות

 וויטיל OPRCאמנת של  יזכוראאו התקנת תקנות נוספות מכוחו שיכללו בקשר לתלמ"ת; תיקון חוק הנפט 

חובה על בעלי זכויות לקידוח ולהפקה של נפט וגז טבעי להכין תכנית מוכנות לאירוע זיהום ים שייגרם על ידי 

; תיקון פקודת המשטרה באופן שיכלול את מטה החירום תקני הקידוח וההפקה, ולהצטייד ולתרגל בהתאםמ

המוקם על פי התלמ"ת עם קיומו של אירוע זיהום ים )ע"י המדינה, רשות מקומית או בעל תכנית( כאחד 

. תיקון נוסף א לפקודה, על מנת שיהנה מהסמכויות המוקנות לגופים אלה90מגופי ההצלה לעניין סעיף 

בפקודת המשטרה באופן שהסמכות להכריז על אירוע אסון המוני שמקורו בתקרית זיהום ים בשמן )ואולי גם 

 אירועי מפגע סביבתי אחרים(, תהיה נתונה לשר להגנת הסביבה.

קיימת ומשיקה תוך השלמת החסר ותיקונה באופן שיש בו משתמשת בתשתית חקיקתית יתרונות החלופה: 

 ות ביחס לכל אספקט מאוסדר כשלעצמו.קוהרנטי

לא היו במסגרת החלופה לעיל שנבחנו  הנזכריםהתיקונים האפשריים שורת בכלליות  חסרונות החלופה:

נותנים מענה שלם לתכלית האסדרה ולבעיה שבבסיסה ולא היו מייתרים את הצורך באסדרה נוספת 
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קוהרנטיות בין האספקטים השונים שהיו מאוסדרים משלימה וייעודית. כך לא רק שהסדרה מקוטעת זו חסרה 

 המשלימההרי שחסרון זה היה מקבל ביטוי גם ביחס להיבטים שהיו מאוסדרים בחקיקה  ,בנפרד בפני עצמם

  הייעודית ומבלי שיש בכך יתרון.

( באופן כללי ולכן עריכת תיקון נקודתי 1980-מיושנת )מפקודת השמן לציין כי  שי ראשית, ,באופן קונקרטי

מעבר לכך, אמנם  תשתית רעועה הנדרשת לריענון נרחב יותר בפני עצמה.בה הוא בבחינת טלאי הנשען על 

לטיפול וניהול דלק  בפקודה כולל בין יתר הוראותיו לאמנת מרפול המוזכרתהנספח לפרוטוקול הראשון 

הוראות  ,1987-מניעת זיהום מי הים בשמן )ביצוע האמנה(, תשמ"זנו בתקנות שאף עוג ,ופסולות שומניות

ואינו כולל בלבד  GT 400אוניות מעל למכליות נפט ונוגע ל ,אולם הוא אינו ממצה ,בנוגע להיערכות

הנמלים תקנות שנית,   .התייחסות לחובת הרשויות החופיות להכין תכניות חירום מקומיות ולכן אין בו די

והסמכויות המצויות  להסדיר פעילות של פריקה וטעינהבראש ובראשונה נועדו ה ופריקה של שמנים( )טעינ

בהתייחס לתיקון חוק הנפט, כאמור  בהן מצומצמות מאד ביחס לנדרש שיהיה בידי הממונה לפי התלמ"ת.

ייחד ככל שהסמכות לחייב את יתר הגופים תנבע ממקור חקיקתי אחר אין הצדקה ויש בכך אף פגם ל

באשר להצעות תיקון פקודת המשטרה הגדרת . מקור הסדרה נפרדמתקנים לחיפוש והפקה של גז ונפט ל

מטה החירום המוקם במסגרת התלמ"ת כגוף הצלה כמשמעו בפקודה יוצרת בעייתיות במובן זה שההסדר 

המקומיות.  הקבוע בפקודת המשטרה יוצר יחסי כוחות וכפיפות שונים מאלה המופיעים בתלמ"ת ובתכניות

במטה החירום נוכח גם נציג משטרת ישראל ולכן כל מקום בו יש צורך בהפעלת סמכויות המשטרה ניתן יהיה 

לעשות זאת. ההצדקה ליחסי כוחות וכפיפות אלה נשענת על המומחיות והידע המקצועי הייחודיים הנדרשים 

ספציפי לתלמ"ת ולהוציא את האירועים לניהול אירוע זיהום ים משמן. לכן, נראה שעדיף לקבוע הסדר חוקי 

לאחר התייעצות כמו כן, שההסדר הספציפי חל עליהם מגדר "אירוע אסון המוני" לעניין פקודת המשטרה. 

גם אירוע חירום אזרחי לפי  שהיאתקרית תתרחש אם והטמעת הערות משטרת ישראל גובש הסדר לפיו 

ועי למשטרה ולגוף הצלה לגבי אופן הטיפול יועץ מקצכ ישמש הממונהלפקודת המשטרה,  1פרק ששי 

לכן אין צורך וגם לא נכון  ם לגבי הטיפול בתקרית יתואמו עמובזיהום וסדרי העדיפויות בטיפול, ופעולותיה

להכרזה  את האחריותממונה מבחינת סדרי העדיפות בניהול הטיפול באירוע לערוך תיקון בפקודה שיעביר ל

 על אירוע אסון המוני שמקורו בתקרית. 

 ביניהן ת החלופות ובחירההשווא

-מ 3542מחייבות בהתאם לתכנית הלאומית, שעקרונותיה אומצו בהחלטת הממשלה שלוש החלופות כל 

, הערכות של המדינה, המפעלים והרשויות המקומיות החופיות, לרבות רשות הטבע והגנים. חלופת 2008

לחייב בצורה עקיפה, פרטנית ובאופן לא מיטבי את המפעלים בהיערכות, אך אינה המצב הקיים מאפשרת 

מאפשרת לעשות כן גם ביחס לרשויות המקומיות. בין כך ובין כך במבחן המציאות היא אינה מציבה את 

המדינה במצב היערכות סביר ומספק לצורך תגובה, לצמצום הנזק ולשיקומו ולפיכך חסרונה עולה על 

כלכלית. מצב הקיים אף חסר מבחינת הסדרי המימון ולפיכך חושף את הרשויות גם לסכנה יתרונה. ה

לא מספקת חליפה מלאה לתכלית הרגולציה  – חקיקה קיימתחלופת עריכת תיקונים ב –החלופה השלישית 
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ולפיכך אינה מייתרת את הצורך בהשלמת חקיקה נוספת ומתייתרת בעצמה. גם היא חסרה בעיקר את 

להסדיר את חלקן של הרשויות המקומיות לפי התכנית, אך היא גם מייצרת הסדרה פרגמנטרית היכולת 

וגם מן ההיבט של מערך  -חלופת החקיקה הייעודית  –שהקוהרנטיות שלה פחותה מזו של החלופה השנייה 

האמור  הסמכויות ושל הסדרי המימון כשהם נובעים כולם ממקור סמכות אחד בעל הגיון פנימי וכולל. נוכח

 נבחרה החלופה השנייה להמשך קידום.
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 12השוואה בינלאומית להערכות לטיפול בזיהום ים בשמן –נספח 

 דנמרק

תחת האחריות של  הצי הדניהאחריות לתגובה במקרה של זיהום ים בשמן בתחום הימי של דנמרק היא של 

 משרד ההגנה הדני

חופים מתחלקים בין פיקוד ההגנה ופיקוד הצי. האחריות למניעה ותגובה לזיהום ים בים העמוק ובמימי ה

. תכוניות מוכנות ותגובה לזיהום החופים ביםאחראי לתוכנית המוכנות הלאומית לזיהום  הצי הדניבנוסף 

בשמן היא באחריות הממשל האזורי והמוניציפלי )מחוזות , עיריות( במקרה של זיהום החוף בשמן יכולה 

 ( לסייע לממשל האזורי. DEMAת )הסוכנות לניהול מצבי חירום הדני

חשוב לציין כי האחריות על פעולות ניקוי נמלים ומעגנות היא של הממשל האזורי ולא הממשל המרכזי בנוסף 

מציין החוק להגנת הסביבה הימית כי חברות העוסקות בחיפוש, הפקה, שינוע ואחסון שמן מחויבות בתוכנית 

 ה בזיהום ים בשמןמוכנות משלהן ובאחזקת כל האמצעים ללוחמ

 11מתפעל     DEMAכלי שייט לים רדוד ו 4בים עמוק ועוד  ספינות תגובה לזיהום 4הצי הדני מפעיל 

 תחנות ללוחמה בזיהום ים בחופים ובקרבתם.

 אסטוניה

 משמר החופים המקומיהאחריות על זיהוי וטיפול בזיהום ים בשמן בים הפתוח של אסטוניה הוא של 

 לרכוש ציוד לפעילות זו.ובאחריותו לתחזק ו

הטיפול בזיהומי שמן מקומיים באזור החוף הוא באחריות שירותי ההצלה האסטוניים אך לרוב לאחר פעולה 

ראשונית יעבור הטיפול בחוף לאחד מהגופים הבאים: מנהל התחבורה, מנהל הרכבות או לפיקוח הגנת 

 הסביבה.

טון שמן  300זיהום ים ממכלית של  2003יים בשנת מנהל הנמלים אחראי על זיהומים בנמלים ומקשרים ימ

 הראה שלרשויות אין מספיק ציוד וכלים והן נאלצו לבקש את עזרת פינלנד בטיפול בזיהום.

 פינלנד

הרשות הממשלתית האחראית על ניהול ושליטה בזמן אירוע זיהום ים בשמן הוא משרד הגנת הסביבה 

( ולו האחריות  SYKEהוא המכון הפיני לאיכות הסביבה )הפיני, הגוף שיבצע בפועל את מבצע התגובה 

תחנות  13מנהל ומתחזק   SYKEלתגובה לאירועי זיהום גדולים ולאלו המתרחשים בים הפתוח. בנוסף 

הוא הגוף שיפעל על  SYKEללוחמה בזיהום ים בשמן לאורך חופי פינלנד. במקרה של בקשת סיוע בין לאומי 

                                                        

 .2010-ולגבי אירלנד ואנגליה על סקירה מ 2016-מתבסס על סקירה מ 12
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המקומי אחראי על תגובה לאירועי זיהום המתרחשים בתחומן שירות ההצלה פי החלטת הממשלה. השלטון 

 החופי המקומי יטפל בזיהום בשיתוף הרשויות.

 

 לטביה

משמר החופים הליטאי מחזיק מערך תגובה לזיהום ים בשמן בשלושת הנמלים הגדולים של המדינה  

לים חוסמי ים סקימרים ומשאבות ובמקרה הצורך מצייד את ספינות הסיור שלו במערכי איסוף שמן הכול

האחריות לזיהום בנמלים היא של רשות הנמלים וזיהום בחוף יטופל על ידי השלטון המקומי בשיתוף משרד 

 הפנים.

 נורבגיה

  Ministry of Fisheriesבנורבגיה האחריות החוקית לטיפול בזיהום ים נמצאת בידי המשרד לענייני דיג וחוף )

and Coastal Affairs) 

(  ובנוסף גוף זה Kystverketהגוף האחראי על אכיפת החוק למניעת זיהום ים הוא מנהל החופים הנורבגי )

 אחראי על המשימות הבאות:

 מוכנות המדינה לזיהום ים 

   תיאום בין הגופים הממשלתיים השלטון המקומי והגופים הפרטיים לכדי תוכנות מוכנות ותגובה כלל

 ארצית

 ולווייניות לגילוי זיהום בים קיום תצפיות אוויריות 

 

כלי שיט גדולים ללוחמה בזיהום ים בשמן בים העמוק ומספר של תחנות ללוחמה  6הממשלה מחזיקה ב 

סקימרים לשאיבת השמן ציוד זה הוא  120מטר חוסמי ים ומעל ל  20,000בזיהום ים בשמן שבהם מעל ל 

 בנוסף לזה הקיים על כלי השייט 

 כלי שייט שונים המצוידים באמצעים ללוחמה בזיהום ים בשמן . 11ד משמר החופים מפעיל עו

התגובה לזיהומי ים באזור החופי נמצאת בידי מערכת של גופים על אזוריים והם אחראים לתגובה לכל זיהום 

 ים בתחומם.

ם מעל לארגונים אלו יש את הציוד לטיפול בזיהום החוף בשמן וגם לטיפול בזיהום ים במימי החופים וברשות

מטר( עם מערכות יעודות ללוחמה בזיהום ים בשמן  10-32ספינות ) 32כלי שייט למטרה זו שמתוכם  100ל 

 במימי החופים.   

החוק הנורבגי מחייב כל גוף שאינו ממשלתי לבנות מערך תגובה לזיהום על פי הערכת הסיכון הסביבתי 

 שנגרם כתוצאה מפעילות גוף זה )תעשייה או תשתיות(.
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כן איגוד התעשיות הקשורות לחיפוש הפקה שינוע ואכסון דלק ושמן הקימו חברה שכל תפקידה להגיב  כמו

והיא   NOFOלזיהומי ים וחוף הנגרמים על ידי התעשייה או העלולים לפגוע במתקניה חברה זו נקראת 

עשייה ומספר כלי שייט בעלי יכולת לוחמה בזיהום ים בשמן וציוד בכל מתקני הת 11מחזיקה בכוננות כ 

 תחנות חוף שבהן ציוד לטיפול בזיהום החוף.

והממשל המקומי( פועלים בשיתוף פעולה ועורכים  Kystverket ,NOFOככלל שלושת המערכות אלו )

 תרגילים משותפים בכל שנה.

 שוודיה

למשמר החופים השוודי האחריות להגנת הסביבה הימית משמן ומחומרים מזיקים אחרים במים 

 ליים והכלכליים של שוודיה.הטריטוריא

 המטרות שהממשלה הציבה למשמר החופים בתחום הלוחמה בזיהום ים בשמן הן:

  שעות מקבלת ההודעה על האירוע. 4מניעת התפשטות זיהום השמן תחל בתוך 

  שעות.  8פעולות איסוף השמן יתחילו בתוך 

  משאבים הלאומיים. טון שמן על ידי ה 10,00לשמר את היכולת להתמודד עם כמות שמן של 

 .לקיים את יכולת התגובה והסיוע לפניות בין לאומיות על פי המחויבות בהסכמים חתומים 

 

כלי שייט בעלות יכולת לוחמה בזיהום ים לים עמוק   4הפריסה של הכוחות קובעת כי בכל רגע נתון ישנן 

המקומיים שלהם מאגר ציוד לצורך זה. בסיור פעיל. ניקיון החופים והנמלים הוא באחריות שירותי כיבוי האש 

מחסני ציוד הכוללים חוסמי חוף ונמל ומערכות שאיבה המוחזקים על ידי הרשות למוכנות  5ובנוסף ישנם 

( למקרה הצורך ויספקו עזרה וציוד לרשויות האזוריות. הנמלים וחברות פרטיות מחויבות MSBאזרחית )

 ליכולת תגובה משלהן.

 אנגליה 

Merchant Shipping Act, 1995 מסמיך את השר לנקוט באמצעים למניעת זיהום ים  1997-כפי שתוקן ב

ולהפחתת השפעותיו של זיהום ים, ובכלל זה להכין וליישם תכנית לאומית הקובעת הסדרים למתן מענה 

כחלק מהחקיקה  OPRCלאירועי זיהום ים. תכנית כזו אכן הוכנה. כמו כן, מאפשר לתת תוקף לאמנת 

 Merchant Shipping (Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation)המדינתית. מכוחו פורסם  

Order 1997 לתוך החקיקה המדינתית האמנהלשם אימוץ הוראות  13המסמיך את השר להתקין תקנות 

 שלהלן עיקריהן:

אירוע או סדרת  -אמנה, בהתאמה, היינו : ההגדרה של תקרית זיהום בשמן דומה להגדרה שבהגדרה

אירועים הנובעים מאותו מקור, שתוצאתם או תוצאתם האפשרית היא שפיכת שמן, ואשר מסכנת או עלולה 

                                                        
13 operation Convention) Regulations 1998-Merchant Shipping (Oil Pollution Preparedness, Response and CoThe  
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לסכן את הסביבה הימית או החופית או אינטרסים קשורים לכך של הממלכה המאוחדת, ואשר נדרשת 

 בשלהם פעולת חירום או תגובה מיידית אחרת.

התקנות חלות על נמלים ומיתקנים לטיפול בשמן )המוגדרים כמיתקנים שיש בהם סיכון לאירועי : תחולה

זיהום, לרבות טרמינלים, צנרת ומתקנים אחרים המטפלים בשמן, ולמעט מתקנים ימיים( וכן על מתקנים בלב 

או בפעולות  ים )המוגדרים כמתקנים קבועים או צפים העוסקים בפעולות חיפוש או הפקה של גז או נפט,

 .14פריקה וטעינה של נפט, שמתקיימים בהם התנאים המפורטים בתקנות

: לכל נמל, מיתקן לטיפול בשמן או מתקן בלב ים תהא תכנית חירום תכנית חירום לתקרית זיהום בשמן

לתקרית זיהום בשמן )החובה מוטלת על רשות הנמל / מפעיל המיתקן(. לכל אחד מאלה תהא תכנית 

יתן יהיה להכין תכנית משותפת לנמלים ומיתקנים לטיפול בשמן באותו איזור, וכן תכנית נפרדת, אך נ

 משותפת למתקנים בלב ים ולמתקנים לטיפול בשמן שהם קווי צינורות הקשורים אליהם. 

(  )סוכנות המקבילה MCA )Maritime and Coastguard Agency -: התכניות יוגשו לאישור להגשה לאישור

במשרד להגנת הסביבה אצלנו(. בהכנת התכנית יילקחו בחשבון צית להגנת הסביבה החופית ליחידה האר

 .  MCA-הנחיות שתוציא ה

 וקמוהתקנות לתוקף. נמל או מיתקן אשר החודשים מכניסת  15תכנית בתוך נדרשו להגיש גופים קיימים 

בלב ים דומה מתם, ומתקן תכנית חודשיים לפחות לפני הקנדרשים להגיש לתוקף  ןלאחר כניסת ויוקמו

 חודשיים לפחות לפני תחילת פעילותו. 

ולהגשתה שנים לפחות  5-ת התכנית אחת לנדרש לבחינ ה: כל אחד מהגופים המחויבים בהגשבחינה מחדש

מחדש בתוך התקופה האמורה. כמו כן, אם ארע שינוי אשר יש בו להשפיע על תוקף או אפקטיביות התכנית, 

 חודשים מיום שנודע על קיומו של השינוי.  3ה או תיקון לתכנית הקיימת בתוך יש להגיש תכנית חדש

רשאית, אחרי התייעצות עם המגיש, להורות על שינוי התכנית שהוגשה, אם היא אינה תואמת את  MCA-ה

 תכנית החירום הלאומית או אינה מתאימה להתמודדות עם אירועי זיהום שעלולים לקרות באותו מקום. 

נית של מיתקן בלב ים ומתקנים לטיפול בשמן שהם קווי צינורות הקשורים אליו, הסמכויות יהיו לגבי תכ

 . 15MCA-נתונות לשר המסחר והתעשייה, במקום ל

 אירוע זיהום ים בשמן. את תכנית החירום המאושרת ב ליישםכל מפעיל יחידה או מתקן וכל רשות נמל חובת 

 דיווח על תקרית זיהום ים בשמן

                                                        

; נמל או מתקן £14בין היתר נמל שבו יש רשות עפ"י חוק שהמחזור הכספי שלה עולה על מיליון  -לגבי נמלים ומתקנים יבשתיים    14

טון ברוטו; נמל או מיתקן  150טון ברוטו או מיכליות דלק במשקל שמעל  400על שיש בו אפשרות עגינה לספינות במשקל של מ
טון; נמל או מתקן הממוקמים באזור שבו יש  10אשר השר מסר לו הודעה שיש בו סיכון משמעותי לזיהום ים בכמות שמן של 

מתקנים כאמור   -ים -בי מתקנים בלברגישות סביבתית מיוחדת או איזור שבו זיהום שמן עשוי לגרום לנזק כלכלי משמעותי. לג
 .1964Continental Shelf Act-שהם בתחום הימי של אנגליה או באזור לפי ה

בהתייחס למתקנים לחיפוש והפקה של נפט וגז ולסמכויות לפי חוק הנפט, וכן לצנרת הקשורה אליהם ולסמויות לפי חוק משק  15

 .הסמכויות לגביהם יהיו אצלנו בידי שר האנרגיההגז הטבעי, באנלוגיה להסדר זה שבאנגליה, 
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ניה בריטית ואחראי על מיתקן בלב ים, אשר מבחין, או נעשה מודע בכל ל או: מפעיומיתקנים בלב ים ספינות

דרך לקיומו של אירוע זיהום ים בשמן, מספינה אחרת או ממתקן בלב ים, ידווח על כך ללא דיחוי למשמר 

ם מתרחש בכל החופים, אם הזיהום מתרחש בים של בריטניה, או למדינת החוף הקרובה, במקרה שהזיהו

 מקום אחר. מפעיל מיתקן בלב ים ידווח למשמר החופים על כל זיהום מיחידה או מתקן ימיים או מספינה. 

: מנהל הנמל או אחראי אחר בנמל וכל אדם האחראי על מתקן טיפול רשויות הנמל ומיתקנים לטיפול בשמן

אירוע שיש בו שפיכת שמן לים או  בשמן )למעט צינורות( המבחין או נעשה מודע בכל דרך לקיומו של כל

 סבירות לכך שישפך שמן לים, או לקיומו של שמן בים, ידווח על כך ללא דיחוי למשמר החופים. 

: החייב בהגשת תכנית חירום )לרבות הגשה מחדש( שללא הצדק סביר לא עשה כן או לא ביצע בה עונשין

 ת אירוע, יהיו אשמים בביצוע עבירה.שינויים שנדרש לבצע או שלא יישם את תכנית החירום בקרו

 כל אדם שהוטלה עליו חובת דיווח ולא דיווח כאמור יהיה אשם בעבירה.

: מפקח שהוסמך על ידי השר רשאי לפקח על כל יחידה ימית או מיתקן לטיפול בשמן שהן קווי צינור מפקחים

 עליהם חלות התקנות. 

 אירלנד

Sea Pollution Act, 1991 קה המדינתית את הוראות האמנה למניעת זיהום מאוניות )אמנת מאמץ לתוך החקי

MARPOL 1973וכן פרוטוקול למניעת זיהום ים מחומרים אחרים משנת  1978( והפרוטוקול לאמנה משנת . 

: השר רשאי להתקין תקנות לביצוע החוק ובהן לאסור או להגביל שפיכה של חומרים לכל מקום חקיקת משנה

ינות הרשומות באירלנד; לקבוע תקנות תפעוליות בנוגע לחומרים אלה המובלים בכלי בים, לרבות שמן, מספ

שיט; להסדיר בתקנות מתקנים לפינוי שמן ותערובותיו וחומרים מזיקים אחרים; לקבוע הוראות למבנה, ציוד 

 וכו'. מכוח החוק הותקנו תקנות בנושאים שונים למשל זיהום מפסולת, זיהום אויר וכו'. 

 )הדיווח יערך בהתאם להנחיות השר(:  דיווח על תקרית זיהום בשמן בתחומי אירלנדחובת 

בהתרחש תקרית על סיפון או מחוץ לכלי שיט שכתוצאה ממנה שוחרר שמן לים שבשטח המדינה או באזורים 

שקבע השר )הכוונה לאזורים מחוץ למדינה שהשר קבע כי החוק חל עליהם( בכמות שמעל לכמות המותרת 

( של כלי master of the ship, או בהתקיים נסיבות שבהן סביר להניח שיישפך שמן כאמור, הקברניט )בחוק

 שיט אחר מעורב ידווח על כך ללא דיחוי לשר ולמנהל נמל או מי מטעמו, מקום ששפיכת השמן אירעה בנמל. 

וי בנמל, גם למנהל כאשר כלי שיט במדינה מבחין בשמן שנשפך לים עליו לדווח לשר, ואם כלי השיט מצ

 הנמל. 

מנהל הנמל או מי מטעמו שנודע להם על אירוע או התרחשות נסיבות בהן סביר להניח שיתרחש אירוע זיהום 

 בשמן )בין אם ע"י דיווח כאמור, תצפית שלהם וכד'( ידווחו על כך לשר. 

ירית לדווח למדינת החוף : על אוניה אחובת דיווח על תקרית זיהום בשמן על סיפון או מחוץ לאוניה אירית

הקרובה באופן מיידי על שפיכת שמן מכלי שיט אירי או כאשר יש חשש לשפיכת שמן כאמור. בעלים של 
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ספינה אירית המעורבת בתקרית או שצופה עליה או שמבחינה בכתם שמן בים שמחוץ לתחום השיפוט של 

למקום האירוע, או לבעל תפקיד מקביל  אירלנד ידווח באופן מיידי למנהל הימי של המדינה הקרובה ביותר

 לזה של מנהל נמל בנמל הקרוב. 

בנוגע לשפיכת שמן  –חובה דיווח דומה מוטלת על אחראי ליחידה ימית ואחראי על מתקן לטיפול בשמן 

מהיחידה או מהמיתקן. כמו כן, לעניין שפיכת שמן שניתן לצפות עליה מהיחידה או מהמתקן מוטלת חובה על 

 צוי על היחידה או על המתקן לדווח לאחראי, והאחראי ידווח באופן מיידי לשר.כל אדם שמ

 ,Sea Pollution (Amendment) Act-, הוא הOPRC-להוראות אמנת הבאירלנד נחקק גם חוק למתן תוקף 

 עיקריו:להלן , ש1999

: 'תקרית זיהום' מוגדרת באופן שונה מן ההגדרה באמנה וכוללת אירוע או סדרת אירועים שבהם הגדרה

הוזרם שמן או שנוצרו נסיבות בהן סביר להניח שיוזרם שמן לים מכלי שיט, מיחידה בלב ים או ממתקן 

ופית במדינה, לטיפול בשמן, ואשר יוצר איום או יוצר נסיבות שבהן סביר להניח שנוצר איום על הסביבה הח

מילים ימיים מקו החוף וכל שטח  200לרבות מים פנימיים, מימי החופין )מים טריטוריאליים(, וכל שטח בתוך 

 ,Continental Shelf Act -לחוק המדף היבשתי, ה 2שנקבע )לצרכי חיפוש וניצול משאבי טבע( לפי סעיף 

1968. 

גי נמלים שונים, יחידה בלב ים, מתקן לטיפול בשמן : חובה על סוהכנה והגשה לשר של תכניות לזיהום בשמן

תכנית למניעה ולצמצום נזקי תקרית  16ורשות מקומית שהשר הטיל עליה להכין תכנית, להכין ולהגיש לשר

זיהום ים, אשר תכלול את ההוראות, האמצעים והפרוצדורות כפי שיורה השר. נמל, יחידה בלב ים ומתקן 

התכנית בהקדם האפשרי אחרי כניסת ההוראה לתוקף, ואילו רשות מקומית  לטיפול בשמן יכינו ויגישו את

 תכין ותגיש תכנית במועד שיקבע השר בהוראתו.

: השר רשאי לאשר תכנית שהוגשה כאמור, ואזי היא נכנסת להגדרה "תכנית חירום לזיהום אישור תכנית

  בשמן". לכל אחד מן הגורמים לעיל צריך שתהיה תכנית חירום מאושרת.

 השר מוסמך להורות על ביצוע התאמות או שינויים בתכנית החירום שאושרה.

השר ימנה מפקחים שיהיו מוסמכים לפעול לפי החוק, ויוקנו להם סמכויות אלה: כניסה לכל אתר  מפקחים:

מהאתרים הקבועים לעיל; סמכות לפקח או לערוך בדיקות לרבות ניטור והערכה של השפעת הפעילות או של 

זיהום ים על הסביבה הימית; לדרוש מכל אדם לבחון מסמכים שברשותו שיש להם קשר לתכנית  אירוע

החירום, לספק לו מסמכים כאמור וליתן כל מידע שיראה המפקח לדרוש בקשר לכל מסמך, רשומה או חומר; 

  לדרוש מכל ממלא תפקיד ביישום התכנית כל מידע שיראו לנכון.

לא מוצדק לשתף פעולה עם פעולות המפקח שפורטו לעיל  או מסירת הפרעה למפקח בעבודתו, סירוב 

 הצהרה שאינה אמת או מידע מטעה, מהווים עבירה. 

                                                        

    .The Minister for the Marine and Natural Resourcesהשר הממונה באירלנד הוא   16
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: מנהל נמל רשאי להיכנס למיתקן לטיפול בשמן הנמצא בתחומי הנמל ולערוך בדיקות סמכויות מנהל הנמל

 זיהום ים על הסביבה הימית. לגבי פעילותו, לרבות ניטור והערכה של השפעת הפעילות או של אירוע 

: השר מוסמך לתת הנחיות, בכתב או בדרך אחרת, לנמל, למפעיל יחידה בלב ים הוראות תתסמכות השר ל

ולמפעיל מתקן לטיפול בשמן,  ולרשות מקומית, לעשות מעשה או להימנע ממעשה, אם לדעת השר ה דבר 

 ל. חיוני או הולם לצורך תגובה לאירוע זיהום בשמן באותו נמ

: השר יכין תכנית בדבר הצעדים שיינקטו כדי למנוע ולצמצם נזקי שפיכת שמן מאניות, תכנית שיכין השר

יחידות בלב ים ומתקנים לטיפול בשמן. בלי לפגוע בכלליות האמור, התכנית תכלול: הצבה במקומות שייקבעו 

כוח אדם נדרשת; עריכת תרגילים של ציוד וחומרים שישמשו לטיפול בזיהום וסילוקו לים או ליבשה; הכשרת 

תקופתיים; תחזוקה ושיפורים של שיתוף פעולה ותקשורת בין הגופים שעליהם חלה התכנית ותיאום 

הפעילות של אותם גופים. לשר מוקנית סמכות לחייב את מי שיראה לנכון, לפעול בהתאם לאמור בתכנית. 

 חיוב כאמור יעשה בכתב. השר יפרסם את התכנית. 

: השר רשאי )לבדו או עם מינהל ימי זר(, לפעול לשם השגת ציוד וחומרים )ברכישה, יוד וחומריםרכישת צ

חכירה או כל דרך שיראה לנכון( הדרושים לשם פעולה בעת חירום למניעה או צמצום של הנזק במדינה 

 דם לכך.  משפיכת שמן לים על ידי אוניה, יחידה בלב ים או מיתקן לטיפול בשמן, או לשם הכשרת כוח א

: השר רשאי, לבקשת צד לאמנה, להגיש סיוע במניעה או צמצום נזקים מאסון זיהום ים סיוע למדינות אחרות

 בשמן מחוץ למדינה. סיוע כאמור יוגש בתנאים שהשר יקבע. 

: בעל ספינה העוגנת במדינה שלא בנמל יודיע לשר על מיקום הספינה ועל כל ספינות העוגנות מחוץ לנמל

ו. אדם לא יעביר או יגרום להעברת מטען של שמן לכלי שיט או מכלי שיט, שלא בנמל אלא אם קיבל שינוי ב

לכך היתר מאת השר. השר רשאי, לבקשת בעלים של ספינה, חוכר או מפעיל להעניק היתר לבצע מחוץ 

להוראות  לנמל, העברת מטענים לספינה או מהספינה. הבקשה וההיתר יהיו כפי שיקבע השר. פעולה בניגוד

 סעיף זה מהווה עבירה. 

לאותו חוק הסמכות למנוע  24: למפקחים לפי החוק העיקרי מוקנית בסעיף ריתוק כלי שיט ואנשים על סיפונו

לאותו חוק. החוק  17מכלי שיט לא כשיר לצאת להפלגה או שאינו עומד בתנאי התעודה שהוצאה לפי סעיף 

שהוא יגרום לזיהום. )בצו שופט של בית משפט  חששבגין המתקן הוסיף לכך שניתן לרתק כלי שיט, גם 

שעות גם אנשים על הספינה שיש חשש סביר שביצעו עבירה לפי החוק(. במהלך  48מחוזי ניתן לעכב למשך 

ישוחררו כלי השיט והאנשים על  –תקופת העיכוב ניתן להעמיד את מבצעי העבירות לדין ואם לא עשו כן 

 סיפונו.   

שת תכנית ואי קיומה של תכנית חירום מאושרת, מהווים עבירה. אי ציות להוראות השר מהווה : אי הגעונשין

 עבירה. אי דיווח או דיווח שלא על פי הנחיות השר מהווה עבירה.
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: עבירה שבוצעה על ידי גוף מאוגד והוכח שבוצעה בהסכמת נושא משרה או בשל אחריות נושאי משרה

יואשם בה גם כל מנהל, דירקטור, מזכיר וכל נושא משרה  –ביצוע העבירה  רשלנותו או שעצם את עיניו נוכח

 ומי שמכוון את פעילות התאגיד בפועל.


