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 תקציר מנהלים

 העבודהמטרת 

 טבעי גז ואפסון לטיפול ימיות לבחון את פגיעותן של חלופות תשתית אנרגיה מטרתה של העבודה הנוכחית

. בפרט מתמקדת העבודה הנוכחית במקרה של תגליות לוויתן, כריש ותנין, ביטחוניים מאירועים כתוצאה ושמנים

 ובמתחם הימי 'דור'.

 המלצות מרכזיות

 את מתקני ובפרט, האנרגיה את מתקני לבסס הנוכחית העבודה ממליצה, הבחינההממצאים שעלו במסגרת  לאור

 . 1,2הסמוכים המים אזורבקצה הגבול המרוחק של  – FPSO - ניידות פלטפורמות על, וההפקה הטיפול

של מדינת  הימי המרחב לניהול תחומית-ורב כוללת אסטרטגית לאומית תפיסה לגבשלצד זאת מציעה העבודה 

 . בו ואופן ההגנה עליהם שמצויים הקריטיים הנכסים על ,ישראל

 בפרט. האנרגיה תשתיות על בהגנה מרכזי ככלי הרכים ההגנה מרכיבי את לשלב ממליצה הנוכחית אף העבודה

 של במקרה גיבוי של מנגנון למסד, חירום בעתות ניידות פלטפורמות של והשטה ניתוק יכולת העבודה לכונן מציעה

, ולהבטיח שליטה על פוטנציאל והפקה טיפול של מתקני' קירור'ל יכולות להטמיע, חלופי FPSO כשל באמצעות

שעשויים להשתחרר במקרה של התממשות  3כמות השמן והחומרים המסוכנים גבלת, זאת באמצעות ההנזק האפשרי

פוליטיים, ובפרט מול שחקנים מרכזיים באזור -בנוסף אף מוצע להעצים את השימוש במכשירי לחץ גאו .אירוע

שעשויים להינזק במקרה של פגיעה בתשתיות אנרגיה מרוחקות. שחקנים אלו עשויים לכלול בין השאר את לבנון, 

 סוריה, תורכיה ואף את רוסיה.

, החוף בקרבת טווח וארוכי מדויקים ים-חוף טילי כנגד הקשה ההגנה מרכיבי את לחזק העבודה לצד זאת ממליצה

 בפרט, מתאבדים מטוסים או דורסת אנייה ידי-על פיגוע של איומים עם להתמודדות מנגנונים במיסודם של וכן

 .הסמוכים המים באזור

 החל – משמעותי שמן שפך של מקרה עם להתמודדות הלאומית ההערכות את להשלים העבודה ממליצה, כן-כמו

 בהשלמת וכלה, ותקציבית רגולטורית, חוקית בהסדרה המשך, 4המוצעת לתפיסההכוונתו  תוך הייחוס תרחיש בעדכון

 . הכשירות רמת העלאת תוך, אדם כוח ומשאבי ציוד של חסרים

שתואם  באופן, ישראל מדינת של הימי האזור של והחוקית המשפטית ההסדרה את לקדם מציעה העבודה בנוסף

 דגש מרכזי לתת יש, כך בתוך(. לכן קודם הומלץ עליה) הימי המרחב לניהול הכוללת התפיסה של גיבושה את

 בו שמצויים הקריטיים לנכסים נאותה ביטחון רמת להכיל שיאפשר באופן, הסמוכים המים אזור של ההסדרה על

  .באזור שמתקיימים הצרכים למכלול הולם מענה מתן תוך

                                                           
 ק"מ מהחוף. 45האמור בטווח של כ 1
עובר לאורך  האורכיהזרם ) האורכימיקום ללצד אספקט העומק נודעת משמעות מרכזית ביותר  ,שפך שמןשל בהיבטי פיזור  2

 כך  נדרש לקיים בחינה ייעודית לכל מיקום אפשרי, לאור השפעות מקומיות.(. בתוך החוף מדרום לצפון וקיים ברוב ימות השנה
תכן הנדסי ייעודי )כגון חלוקה לתאים לשם כך ניתן להשתמש במגוון כלים, בין השאר בהגבלת נפח האפסון הכולל, מימוש  3

כל אלו  –( MOOבתפיסת תפעול ) ( וכלהועוד חוזק פיזישימוש באלמנטים להבטחת  ,בעלי נפח אפסון מצומצם, מיקום מוגן

 כנגזרת מניתוח איומים ביטחוניים ובטיחותיים.
 (.4-כיכולת למתן מענה אפקטיבי תוך ימים בודדים ) נדרשתבהתאם,  4
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 בחינה יערוך זה גוף כי מוצע. בנושאשיהווה גוף ידע לאומי  ומקצועי מרכזי מנגנון למסדהעבודה ממליצה , לסיום

 הניהול תפיסת את המיטבי באופן להתאים מנת על, השונות הסוגיות של דיסציפלינארית-ומולטי שיטתית תקופתית

 .בו שחלים לשינויים הימי המרחב של הכוללת

 רקע

התגלו עתודות גדולות של גז טבעי מול חופיה של מדינת ישראל, באזור הכלכלי הבלעדי )"מים  2009-2010בשנים 

כלכליים"(. עתודות אלו משמשות כמקור האנרגיה המרכזי לצורך ייצור החשמל של ישראל והן צפויות להוות בעתיד 

תוכנן שבעתיד ייוצאו חלק את אחד ממקורות האנרגיה העיקריים לצרכי התחבורה והתעשייה המקומית. כמו כן, מ

ור הכנסה משמעותי לכלכלת מעתודות הגז אל מחוץ לישראל, וההערכה היא כי התגמולים שיתקבלו בעבורן יהוו מק

  .המדינה

מבוסס על  ופיתוח. מהווה את המאגר הגדול ביותר, ק"מ מערבית לחיפה 125, שנמצא כ מאגר לוויתןבתוך כך 

ק"מ מהחוף,  10-ימית ייעודית, אשר תחובר במערך צינורות לאסדת הפקה קבועה, שתמוקם כ-מערכת הפקה תת

תנין שמאגריו נמצאים -זאת יפעל פרויקט כריש-דור. לצד סמוך לחוףבבחלקו המערבי של מתחם הימי הצפוני, 

ימית -על מערכת הפקה תת פיתוחו יבוסס ראל.ק"מ מערבית לחופיה הצפוניים של יש 120ק"מ ועד  75בטווחים של 

ו הטיפול וההפרדה של , ובה יערכששתעגון סמוך לשדה כרי FPSOייעודית, אשר תחובר במערך צינורות לאניית 

באמצעות מיכליות ייוצאו ו, FPSO-השמנים יאופסנו בבטן ההגז המופק יוזרם אל החוף ואילו . תוצרי המקור

 .פעמים בשנה 7-בתדירות של כ

באסדות הגז  על הכוונה לפגוע שהושמעו זה מכבר איומים מפורשיםולאורם של  פיתוחם של פרויקטים אלו על רקע

התעורר לאחרונה דיון ציבורי שבמסגרתו עלה הצורך לבחון את טיב המענים האפשריים לפיתוחן של , של ישראל

 הביטחונית.את נקודת המבט  גם , ובתוך כךשל המדינה ימיותהאנרגיה התשתיות 

 שיטה

מודל המחקר , תוך שימוש בכלים הדירים ובהיסמך על מגוון מקורות נרחב. 5פי מתודולוגיה סדורה-הבחינה נערכה על

לל חמישה שלבים: גיבוש מתודולוגיה, עריכת סקר ספרות, ביצוע חקר מצב קיים וצפוי, ניתוח פגיעות )סיכונים( כ

)זאת סיכונים לאבטחה פיזית של מתקנים הערכת מוש בשיטה ייעודית ל. בתוך כך נערך שיולבסוף השוואת חלופות

 .פותחה במכון סאנדיה( אשר על מנת לאמוד את פגיעותם

 סמוכת ימי טיפול פלטפורמתלצורך הניתוח וההשוואה הוגדרו ארבע חלופות לבחינה: חלופת המצב הקיים, שכוללת 

חלופה צמוד אסדה שמשמש לאגירת שמנים;  FSO, אך בתוספת ת המצב הקייםזהה לחלופ חלופה; FPSO ו חוף

אזור ב FPSO באמצעות טיפולשמבוססת על  חלופה; והסמוכים מיםאזור הב FPSO באמצעות טיפולשמבוססת על 

 הכלכליים, בסמוך לבארות הגז. מיםה

  

                                                           
 -ראוי לציין כי נדבכים מרכזיים במתודולוגיה עשויים לשרת גם בחינה שיטתית של איומים שמקורם באירועים בטיחותיים   5

 יתוח הסיכון הכולל והנזקים האפשריים.לצורך נבפרט 



 -מוגבל  -

4 
 

 ממצאיםעקרי ה

 במים הסמוכים יתרון יחסי FPSOשלהפקה באמצעות  שעולה מהשוואת החלופות הינה העיקריתהמסקנה 

רמת החומרה של והסיכון הכולל רמת  ים שלבהיבט מיטבימספקת מענה  . בכך, החלופהבהשוואה לשאר החלופות

, לאומי חוסן של בהיבטים מאוזן מענה מספקתאירוע. לצד זאת החלופה אף התממשות )הנזק( האפשרית במקרה 

 .    רבתית אסטרטגיההלימה לו משפט, תפעול

תוצאות בעלות רמות  האפשרות להתפתחותן שלבחינת מרכיבי הנזק )חומרת האירועים( מלמדת על זאת ועוד, 

 נמצא כי כך. בתוך רצוי בנכסים סמוכי חוף-חומרה גבוהות עד גבוהות מאוד במקרה של התממשות אירוע בלתי

 צמוד אסדה נחותה ביחס לשאר החלופות. FSOהחלופה של שימוש ב 

כוללת  - שמורכבת הן מנכסים סמוכי חוף והן מנכסים מרוחקי חוף - 'מעורבותת וחלופ'כי מהממצאים  עולה בנוסף

, ובתוכן אלוחלופות בכך למעשה ת בשונות גבוהה. ומתאפיינאף ו משמעותייםרמי סיכון באופן אינהרנטי גובתוכן 

 .  אפקטיביתכוללת, יעילה ותחומית -רבשה על גיבוש תפיסה מקמציאות ש מקיימותגם חלופת המצב הקיים, 

, למעט מפני לנכסים סמוכי חוף נגד מרבית האיומיםמענה הולם מספקת ההגנה המדינתית כי  נמצא זאתלצד 

)בפרט בעתות ים מדויקים ארוכי טווח, פיגוע באמצעות אנייה דורסת או מטוסים אזרחיים ממולכדים -טילים חוף

, למעט מפני פיגוע לנכסים מרוחקי חוףנגד מרבית האיומים מענה הולם מספקת ההגנה הצמודה  כישגרה(; ו

 מימיים )בפרט במים הכלכליים(. -באמצעות אנייה דורסת או מטוסים אזרחיים ממולכדים, ובמידת מה כנגד איומים תת

 שימוש באמצעי הגנה רכיםמשמעותי ביכולת ההגנה, בפרט בעתות חירום, הינו נדבך כי  העבודה אף מצאה

לשימוש בפלטפורמות ניידות יתרון נמצא כי בפרט . את הסיכון הכולל מבטליםואף  באופן ניכר שמפחיתים

יכולת ה כן,-כמו. בהתמודדות עם מצב של כשלומשמעותי על פני שימוש בפלטפורמות קבועות במניעת הסיכון 

 , קביעתלצד אלורמה נמוכה מאוד. כדי להפחית את הסיכון ל העשוי ,הפקה במצב חירוםהטיפול והמתקני  את לקרר

מהווים , מאפייני הסביבהמהאיומים השונים ו אשר נגזרים, תפעולתצורת דרישות תכן והגדרת ו הכולל היקף האפסון

 אירוע.של  פוטנציאל הנזק האפשרי בהינתן התממשות לתיחום נדבך מרכזי
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 , מטרות ומבנה העבודהמבוא :1פרק 

 מבוא

התגלו עתודות גדולות של גז טבעי מול חופיה של מדינת ישראל, באזור הכלכלי הבלעדי )"מים  2009-2010בשנים 

לצורך ייצור החשמל של ישראל והן צפויות להוות בעתיד כלכליים"(. עתודות אלו משמשות כמקור האנרגיה המרכזי 

את אחד ממקורות האנרגיה העיקריים לצרכי התחבורה והתעשייה המקומית. כמו כן, מתוכנן שבעתיד ייוצאו חלק 

ור הכנסה משמעותי לכלכלת מעתודות הגז אל מחוץ לישראל, וההערכה היא כי התגמולים שיתקבלו בעבורן יהוו מק

  .המדינה

מבוסס על  ופיתוח. מהווה את המאגר הגדול ביותר, ק"מ מערבית לחיפה 125, שנמצא כ מאגר לוויתןוך כך בת

ק"מ מהחוף,  10-ימית ייעודית, אשר תחובר במערך צינורות לאסדת הפקה קבועה, שתמוקם כ-מערכת הפקה תת

תנין שמאגריו נמצאים -כרישזאת יפעל פרויקט -דור. לצד סמוך לחוףבבחלקו המערבי של מתחם הימי הצפוני, 

ימית -על מערכת הפקה תת פיתוחו יבוסס ק"מ מערבית לחופיה הצפוניים של ישראל. 120ק"מ ועד  75בטווחים של 

ו הטיפול וההפרדה של , ובה יערכששתעגון סמוך לשדה כרי FPSOייעודית, אשר תחובר במערך צינורות לאניית 

באמצעות מיכליות ייוצאו ו, FPSO-השמנים יאופסנו בבטן הואילו הגז המופק יוזרם אל החוף . תוצרי המקור

 פעמים בשנה. 7-בתדירות של כ

באסדות הגז  על הכוונה לפגוע שהושמעו זה מכבר איומים מפורשיםעל רקע פיתוחם של פרויקטים אלו ולאורם של 

ים האפשריים לפיתוחן של , התעורר לאחרונה דיון ציבורי שבמסגרתו עלה הצורך לבחון את טיב המענשל ישראל

בהתאם, העבודה הנוכחית משווה . תשתיות האנרגיה הימיות של המדינה, ובתוך כך גם את נקודת המבט הביטחונית

 טחונית כוללת.  יבין חלופות תשתית שונות לפיתוח מערך האנרגיה הימי של מדינת ישראל מתוך נקודת מבט ב

 מטרות העבודה

 ושמנים טבעי גז ואפסון לטיפול ימיות אנרגיה תשתיתמטרתה של העבודה הנוכחית לבחון את פגיעותן של חלופות 

 .ביטחוניים מאירועים כתוצאה

)להלן גם: 'המתחם  תגליות לוויתן, כריש ותנין, ובמתחם הימי 'דור'בפרט מתמקדת העבודה הנוכחית במקרה של 

 .הצפוני'(

 תיחום

מאיימים על תשתיות האנרגיה של מדינת ישראל, תוך אשר להיבטים בטחונים  הינוהעבודה הנוכחית תיחומה של 

 ובתשתיות ובמאגרים שמתממשקים עמו. המתחם הצפונימיקוד בתשתיות 

 מבנה העבודה

נספחים, תקציר מנהלים ורשימת  עשר-אחד. בנוסף כוללת העבודה פרקים גוף העבודה הנוכחית מורכב מעשרה

 .תמקורו
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. הפרק השני דן במתודולוגיה שנבחרה, ומבנה , תיחוםמטרות, מבואהפרק הנוכחי מהווה מסגרת לעבודה וכולל 

בפרק הרביעי מוצגים מרכיבים מרכזיים בסביבה הימית של מדינת ישראל, ובפרק השלישי נערכת סקירת ספרות. 

בפרקים השישי והשביעי ולאחריו מאופיינות בפרק החמישי חלופות תשתית האנרגיה הימית שיושוו בהמשך. 

פרק השמיני ניתוח בבהיסמך על כל אלו נערך מתוארים האיומים השונים בזירה וכן מערך ההגנה של ישראל.  

משוות החלופות השונות במסגרת הפרק ת לנכסים הקריטיים של מערך האנרגיה, ובהתבסס על התוצאות פגיעו

 הפרק העשירי והאחרון עורך סיכום של כלל הממצאים ובהתבסס על כך מציע המלצות להמשך.התשיעי. 

ניתוח הפגיעות.  נספח א' מציג את החישובים שנערכו במסגרתכאמור, במסגרת העבודה נכללים אף עשרה נספחים. 

במסגרת נספח ב', ולאחר מכן מתאר נספח זאת  ,בים שמן שפך התפשטות לבחינת מרכזיים ודליםבהמשך נסקרים מ

 אנרגיה בתשתיות פגיעה אירועינספח ד' סוקר  .ימי שמן בשפך לטיפול ישראל מדינת של יערכותג' את אופן הה

 אנרגיה במתקני פגיעהבעת  תוצאות הערכתנספח ו' עוסק ב. בזירהש מסלולה תלול שק, ונספח ה' סוקר את הנימיות

 אופייניים שיט כלי יםבנספח ח' מתואר. התיכון הים אגן באזור הרוחות טראת מש, ולאחריו נספח ז' מציג ימיים

 בהתאמה.י' מציגים ניתוח של טווחי גילוי וניתוח של מורכבות צירים לוגיסטיים -נספחים ט' וולאחריו  ,ישראל באזור
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 מתודולוגיה: 2פרק 

 כללי

ושמנים כתוצאה  גז טבעיואפסון לטיפול  תשתית ימיותפות של חלובמסגרת הדוח הנוכחי נבחנת מידת פגיעותן 

פי מתודולוגיה סדורה, תוך שימוש בכלים הדירים ובהיסמך על מגוון -הבחינה נערכת עלביטחוניים. מאירועים 

 בעיקרה. 6המחקרית הינה יישומיתמקורות נרחב, כאשר הגישה 

מצביע על סוג מקורות המידע בהם נערך ; כליםות והשיטמגוון הגישות, הדן ב ;הנוכחי מציג את מודל המחקרהפרק 

   .וכן על המגבלות הגלומות בו שימוש

 מודל המחקר

סקר ספרות, ביצוע עריכת , בפרק הנוכחי( תראשלבים: גיבוש מתודולוגיה )כפי שמתוחמישה מודל המחקר כולל 

 .מודל על מרכיביו השוניםהמציג את  1איור  חקר מצב קיים וצפוי, ניתוח פגיעות )סיכונים( ולבסוף השוואת חלופות.

 

 מודל המחקר -  1איור 

                                                           
 מחקר בעל מטרה מעשית מוגדרת שמבוצע בשיטות וכלים הדרים.  – (Applicable Research) מחקר יישומי 6

                

               

                  

)  -    (

                                             

                            

              

            
                      

         

                  

                   

                        /

           

       

          

             )       (

*Sandia, Monte-Carlo
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 גישות, שיטות וכלים

 מתודולוגיה לניתוח פגיעות )סיכונים(

על מנת לאמוד את פגיעותם. הערכת סיכונים לאבטחה פיזית של מתקנים במסגרת העבודה הנוכחית מבוצעת הערכת 

 (.Sandia, 2000ת בעיקרה על מתודולוגיה ייעודית שפותחה במכון סאנדיה )מבוססהסיכונים 

בדומה למתודולוגיות רבות בתחום הערכת הסיכונים, גם המתודולוגיה הנוכחית נסמכת על הנוסחה המסורתית 

מייצג את הסבירות לתקיפת התשתית ע"י איום כלשהו,  PA; כאשר Risk = PA * (1-PE) * Cלהערכת סיכונים: 

PE הינה יעילות ההגנה על התשתית מפני אותו איום (( 1ומכאן ש-PE הינו ) סיכויי ההצלחה של האיום לפגוע

 המייצג את התוצאה שנגרמה מהנזק שהסב האיום לתשתית.  C, ולבסוף (בתשתית

רצויים ונכסים קריטיים -בלתיכן מזוהים אירועים -בראשית תהליך הערכת הסיכונים, מאופיינת התשתית וכמו

המצויים בה. לאחר מכן מוערכות התוצאות הצפויות במידה והאירועים הלא רצויים יתממשו. בהמשך מוגדרים איומים 

אפשריים, תוך הערכת הסבירות להתרחשותם ולבסוף מנותחת רמת הסיכון שנשקפות לתשתית מן האיומים, תוך 

 מציג את השלבים השונים בתהליך הערכת הסיכונים. 2איור ת. שקלול הסבירות כי האיום יצליח לפגוע בתשתי

 

 תהליך הערכת סיכונים בנכסים קריטיים -  2איור 

 להלן יוסברו בקצרה שלבי השיטה והכלים המרכזיים בהם נעשה שימוש. 

 : אפיון התשתית1שלב 

בשלב הראשון מאופיינים התשתיות והמתקנים, תוך התייחסות לאופן פעולתם ולתנאים הנדרשים לשם 

 . האפיון כולל: )א( תיאור של התשתית הפיזית; )ב( ייעודה ותפקודיה, וכן התהליכים המתבצעים7כך

 בחלקיה השונים;  )ג( מיקומה, כולל דרכי גישה אליה וממנה; )ד( אמצעי הגנה מפני איומים.

                                                           
 המידע שנדרש לצורך הניתוח בשלב זה מצוי ברובו במסמכי התכנון של התשתיות המנותחות במסגרת העבודה. 7

            

                        

              

            

            

                      

      

             R:
PA * (1-PE) * C
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 רצויים ונכסים קריטיים-: זיהוי אירועים לא2שלב 

רצויים הינם אירועים -בלתירצויים ונכסים קריטיים. אירועים -בלתיבשלב השני מזוהים אירועים 

ריאות ובטיחות הציבור, סביבה, תפקוד התשתית ויכולת שהתרחשותם תוביל לתוצאות הרסניות בהיבטי ב

ביצוע משימתה. אירועים אלו הינם תלויי תשתית ספציפית או רכיב מוגדר והם מתרחשים בצירופי מקרים 

 Fault –בוצע תוך שימוש ב"עץ כשל" מבלתי רצויים. ניתוח האירועים הבלתי רצויים והנכסים הקריטיים 

Tree  (NASA, 2002 ,) 3איור כפי שמומחש. 

 

 שימוש בעץ כשל לזיהוי אירועים לא רצויים ונכסים קריטיים -  3איור 

 

 רצויים-הלא: הערכת חומרת )תוצאות( האירועים 3שלב 

( המתקבלת בהינתן שהאירועים הבלתי רצויים מתממשים. קביעת Cבשלב השלישי נקבעת חומרת הנזק ) 

פי ארבע -( ומוגדרת עלDOD, 1993חומרת הנזק מבוססת על התקן הצבאי של משרד ההגנה האמריקאי )

הגדרות  נוספואדם, סביבה ומשימה, -שכוללת היבטי חיי -. להגדרה המקורית 1טבלה ב רמות, כפי שמוצג

 אשר נבחנים אף הם במסגרת העבודה. -בהיבטי פגיעה באמינות האספקה והיקף הנזק הכלכלי 

 

 הגדרת חומרת נזק לאירוע - 1טבלה 

 

             

              

                              -   

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

     ...      ...

 רמת חומרה קטגוריה

מוות, איבוד טוטאלי של המשימה, נזק סביבתי  תוצאות קטסטרופליות במונחי

, אובדן אנרגטי משמעותי לשנים או הפסד כספי )ישיר ועקיף( של משמעותי

 מיליארדי דולרים

 VH -גבוהה מאוד 

תוצאות קריטיות במונחי פציעה או מחלה, אובדן משמעותי של המשימה, נזק 

הפסד כספי )ישיר , אובדן אנרגטי משמעותי לחודשים רבים או סביבתי רחב

 ועקיף( של מאות מיליוני דולרים

 H -גבוהה 

תוצאות גבוליות במונחי פציעה או מחלה, אובדן קטן של המשימה, נזק 

, אובדן אנרגטי משמעותי לשבועות רבים או הפסד כספי סביבתי מצומצם

 )ישיר ועקיף( של מיליוני עד עשרות מיליוני דולרים

 M -בינונית 

במונחי פציעה או מחלה, פחות מאובדן קטן של המשימה, תוצאות נסבלות 

, אובדן אנרגטי זניח במונחי כמות או זמן, פחות מנזק נזק סביבתי מצומצם

 והפסד כספי )ישיר ועקיף( של מאות אלפי דולרים לכל היותר.

 L -נמוכה 
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 איומיםהגדרת  :4שלב 

בשלב הרביעי מוגדרים האיומים השונים שעשויים להוביל להתרחשותם של האירועים הבלתי רצויים. 

אור שיטות הפעולה של כל יראשית מזוהים ומתוארים האיומים עצמם, זאת באמצעות סיווגם לקבוצות, ת

 ממוצים איומי ייחוס.  אף מתוך כך  אחד מהם, וניתוח יכולותיהם.

איור השונים.  איומי הייחוסלאחר מכן, נקבעת רמת הסבירות להתממשות האירועים הבלתי רצויים על ידי 

 (:PAום נתון )מתאר שיטה להערכת סבירות התממשות אירוע בלתי רצוי כתלות באי 4

 

 הערכת סבירות התממשות אירוע בלתי רצוי כתלות באיום נתון -  4איור 

 

 : הערכת יעילות ההגנה על התשתית5שלב 

( על מנת למצות מתוך כך את סיכוייו של האיום להצליח PEבשלב החמישי מוערכת יעילות אמצעי ההגנה )

ב  מודגם, מאורגן המידע ומהותך, כפי שמתואר ולצורך הערכת היעילות(. PE-1לפגוע בתשתית )

(National Infrastructure Protection Center, 2002:) 

אירוע בלתי  נכס קריטי

 רצוי

יעילות אמצעי  פגיעות

 הגנה

פגיעות התשתית 

)EP-(1 

 אסדת הפקה
פגיעה במשימה 

 בעקבות פיצוץ 

ללא אמצעי הגנה 

 אקטיבית

עמידות תשתית 

לפיצוץ של טון 

חנ"מ, סיורי משמר 

 חופים 

 בינונית

 צינור גז
פגיעה במשימה 

 בעקבות חבלה 

צינורות ארוכים 

 וחשופים 

סיורי פטרול, 

יכולת בקרה 

 ושליטה במקטעים 

 גבוהה

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

 הערכת יעילות ההגנה על התשתיות – 2טבלה 
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 : הערכת הסיכון למתקן הקריטי6 שלב

קבל מ. כל אחד מהפרמטרים השונים Risk = PA * (1-PE) * Cעל הנוסחה  מבוססתהערכת הסיכון 

=גבוה; 4=בינוני; 3=נמוך; 2=נמוך מאוד; 1סדר, כאשר: -פי סרגל אורדינאלי המייצג יחס-ציון, זאת על

(. לפיכך, הסיכון 4-ל 1ידי סרגל הנע בין -על , המיוצגC=גבוה מאוד )זאת למעט פרמטר חומרת האירוע, 5

 .100-ל 1נע בין שמתקבל מהכפלת שלושת הפרמטרים, מיוצג באמצעות סרגל ערכים ש(, Riskהכולל )

 סרגל ההערכה אינו נפרס באופן אחיד, אלא ניתןמתייחס לנכסים קריטיים,  הכולל לאור העובדה כי הסיכון

מילים אחרות רמת סיכון נמוכה(. בהתאם סרגל הערכים נקבע רמת ביטחון גבוהה )או בהבטחת דגש ל

  באופן הבא:

 תחום ערכים תיוג רמת סיכון

 No Risk=0 ללא

 VL 0< Risk <=8 נמוכה מאוד

 L 8< Risk <=16 נמוכה

 M 16< Risk <=32 בינונית

 H 32< Risk <=64 גבוהה

 VH 64< Risk <=100 גבוהה מאוד

 סרגל ערכים להערכת הסיכון הכולל לנכס קריטי – 3טבלה 

 

 מדדים להשוואת חלופות

לצד  פי המאפיינים המרכזיים, כפי שמנותחים במהלך העבודה הנוכחית.-החלופות השונות משוות עלבתום התהליך 

זאת אף נבחנים מאפיינים נוספים לצורך שלמות התמונה. בכך, השוואת החלופות מספקת מבט איכותני כולל כמצע 

 ראשית ומשנית.  –לקבלת החלטות, זאת תוך הבחנה בין שתי רמות תיעדוף שונות של המאפיינים 

הפגיעה בחיי אדם,  -מרת הנזק  ( וחמשת מרכיבי חוRISKמאפייני ההשוואה הראשיים הינם: רמת הסיכון הכוללת )

 –בסביבה, במשימה, באמינות האספקה ובהיבטים כלכליים. מאפייני הבחינה המשניים הינם: היבטים חוסן לאומי 

אזרחיים  –; שיקולים תפעוליים 8ואף בסיסי צבא רגישים סיכון מתקני התפלה, סיכון מתקני הפקת חשמל חופיים

 הים כעומק. –ם אסטרטגיים וצבאיים; היבטים משפטיים; והיבטי

מנמוך מאוד  –דרוג מידת התאימות של החלופות למאפיינים השונים נערך באמצעות סרגל איכותני בן חמש דרגות 

(VL( ועד גבוהה מאוד )VH כאשר הערך הקובע הינו הערך המחמיר מכלל הערכים שנתקבלו עבור מרכיבי ,)

 בתוך כך כלל הערכים שהשוו בכל בחינה מצוינים אף הם.בחינתו של מאפיין מסוים.  החלופה השונים בעת

 

                                                           
 .בו שוכנת השייטת כדוגמת פגיעה בבסיס חיל הים בחוף עתלית 8
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 גישה להערכת זיהום מקונדנסט

להיקף הזיהום הצפוי במקרה של דלף קונדנסט בעקבות  9על'-במסגרת העבודה הנוכחית מבוצעת הערכה ב'רמת

 פגיעה בתשתית, זאת במונחי כמות, פיזור וזמן.  

ומקרי בוחן,  10מתוך תוצאי תרחישים שנבחנו במודלים קיימיםבהתאם ננקטת גישה איכותנית שבבסיסה הסקה 

פי פרמטרים מרכזיים )כדוגמת משטר הזרמים -והשלכתם על המקרה הנחקר. בתוך כך מבוצעת בחינת רגישות על

 באזור, משך זמן וכדומה(. בכך מופקים סדרי גודל וחסמים שמיצרים כר להשוואת חלופות.

 מקורות מידע

מכת על מקורות גלויים בלבד. בתוך כך ניתן דגש על שימוש במקורות ראשוניים, כדוגמת דוחות העבודה הנוכחית נס

לצד זאת אף בוצע  של גופי מדינתיים או גורמים העוסקים בתכנון והקמה, וכן במאמרים אקדמיים ודוחות טכניים.

 תונות.יבכתבי עת ועשימוש 

 מגבלות העבודהתיחום ו

כאמור, העבודה הנוכחית תחומה להיבטים בטחונים המאיימים על תשתיות האנרגיה של מדינת ישראל, תוך מיקוד 

נדבכים מרכזיים במתודולוגיה עשויים  זאת,-עם מו.יובתשתיות ובמאגרים שמתממשקים ע המתחם הצפוניבתשתיות 

רט לצורך ניתוח הסיכון הכולל והנזקים בפ -לשרת גם בחינה שיטתית של איומים שמקורם באירועים בטיחותיים  

 .במקרה של התממשות אירוע האפשריים

רמת כנגזרת מ –הסמכות על חומרים גלויים בלבד מרכזיות: מגבלות מתאפיינת בשתי הנוכחית עבודה הבתוך כך, 

-רבבעל מימד  בנושאעיסוק לאור  ,ודאות אינהרנטית בתהליך הבחינה-קיום רמת איו )'מוגבל'(; סיווגה של העבודה

  .11פני עתיד צופןששנתי 

   

                                                           
בתוך כך העבודה הנוכחית אינה מתימרת לבצע ניתוח מפורט בנושא או לבחון משמעויות בהיבטי בריאות הציבור, השפעות  9

 סביבתיות וכדומה.
 (.al., 2016-Alves et) -( וal., 2009-Zigic et( ,)Brenner, 2015כדוגמת ) 10
אסטרטגיים בזירה המקומית -תשתית האנרגיה הימית של ישראל שרק מתהווה בימים אלו, שינויים גאו: לדוגמה כך 11

)כדוגמת עיצובה מחדש של סוריה(, השתנות מרחב האיומים )הן בהיבטים טכנולוגיים והן התפתחות המרחב הקיברנטי(, 

 ולצדם התפתחות והשתנות אמצעי ההגנה.
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 ספרות תריסק: 3פרק 

 כללי

בפרק הנוכחי נסקרים תחומי ידע מרכזיים ומוגדרים מונחי מפתח שמשמשים כבסיס לעבודת הניתוח בהמשך. בפרט 

   האספקה.ונושא הביטחון האנרגטי ואמינות תחום תשתיות האנרגיה הימית,  תהליך הפקת גז טבעי ותוצריו, נידונים: 

. אלו מובאים או מודלי פגיעות זיהוםמודלי פיצוץ ו כדוגמתים עבודה תחומי ידע ספציפימסגרת הב נסקריםלצד אלו 

 .םנספחיהבמסגרת 

 תהליך הפקת גז טבעי ותוצריו 

 תהליך ההפקה

העוסקת בהובלה  - Midstreamהעוסקת בחיפוש והפקה,  - Upstreamתעשיית הנפט והגז נחלקת לשלושה רבדים: 

(. שני הרבדים הראשונים רלוונטיים Morgan Downey, 2010העוסקת בזיקוק, הפצה ומסחר ) - Downstreamו 

"שרשרת אספקת הגז" )להלן גם: "שרשרת הטיפול בגז"( כוללת שישה שלבים מרכזיים: הפקה, הולכת  .לעבודה זו

שלבים אלו באזורים ימיים גז לא מטופל, טיפול, הולכת גז מטופל, קליטה, הובלה וחלוקה.  במקרה הימי מתרחשים 

הטיפול שלבי רחשים )בפרט על המימד הגאוגרפי בו הם מת משפיעהמימוש התהליכים  תצורתויבשתיים, כאשר 

מציג באופן סכמאטי את שלבי התהליך השונים תוך חלוקתם לאזורים הגאוגרפיים  5איור  והולכת הגז המטופל(. 

 הסימון האדום תוחם את השלבים שרלוונטיים לעבודה. (.2012)מדינת ישראל, בהם הם נערכים 

 

 שרשרת אספקת גז טבעי -  5איור 

 (תאןגז טבעי )ומ

( וכן כמויות משתנות של פחמימנים CH4גז טבעי הוא דלק מאובן הנמצא במצב צבירה גזי ומכיל בעיקר מתאן )

קרקעיים המשותפים לשדות -שינועו למשתמשים. גז טבעי מופק משדות תתכבדים יותר אותם מוציאים מהגז לפני 

 .12שבהם מופק נפט או משדות גז אחרים )שלא מופק בהם נפט(

גז טבעי משמש בעיקר כחומר דלק לייצור חשמל וכמקור אנרגיה למפעלי תעשייה גדולים. כמו כן, הוא משמש כדלק 

 מקור אנרגיה המזהם פחות מפחם או מנפט. מהווה לכלי רכב וכחומר גלם להפקת דשנים. ככלל, הוא

 

                                                           
 י הגז הטבעי שהתגלה מול חופי ישראל.כך גם במקרה של קידוח 12
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 קונדנסטשמנים ו

 שרשרת בעלת פחמימנית תרכובת - שמניםבמקביל להפקת הגז )מתאן( מופקים גם פחמימנים נוספים ובניהם 

  . בהקשר של העבודה הנוכחית המינוח 'שמן' מתייחס באופן כוללני לקבוצות השונות של נפט גולמי.ארוכה פחמימנים

 תערובות מאפיינים כאשר לשימוש מקובלת תכונה - API gravity באמצעותלסיווג נפט לקבוצות הינה  הדרכים אחת

 באופן צפיפותו לפי איפה נחלק הגולמי הנפט. יותר גבוה שלו API gravity-ה, יותר קל שהחומר ככל.  פחמימנים

 (:2016, הסביבה להגנת המשרד) הבא

 ;30.0 - מ גדול API gravity - קל נפט .1

 ;31.1 - ל 22.3 בין API gravity - בינוני נפט .2

 ;22.3 - ל מתחת API gravity - כבד נפט .3

 (.ביטומן) 10 ל מתחת API gravity - במים שוקע - מאוד כבד נפט .4

בעלת צפיפות נמוכה, שהרכבה נקבע בהתאם למאגר ספציפי וקלה יחסית  נוזליתפחמימנים תערובת  - 13קונדנסט

 ניתן ולכן 40-70 שבין בערכים נעה קונדנסט של צפיפותו מופקת במאגר.שוכמותה תלויה באופן ישיר בכמות הגז 

  .הקל הנפט במשפחת אותו להכליל

ברורה לא להשתמש בו ייצוב וטיפול הקונדנסט הוא שלב קריטי מסיבות בטיחותיות וסביבתיות. קיימת עדיפות 

כתחליף דלק בשוק טרם הטיפול בו וזאת עקב תכולת הגופרית, וחומרים ארומטיים שונים בכמויות משתנות שעלולים 

בתוך זאת עשויה להתרחש פליטת חומרים אורגנים  לגרום לנזק בריאותי, וכן בשל לחץ אדים גבוה טרם ייצובו.

 14ל שינויים בגובה ובלחץ הנוזל והן לאור שינויי טמפרטורה יממיים( לאוויר ממכלי אחסון, הן בשVOC'sנדיפים )

 (.2016)המשרד להגנת הסביבה, 

  

                                                           
לקונדנסט שני שימושים עיקריים: האחד הוא מהילת נפט כבד או ביטומן, על מנת לאפשר את הובלתו בצנרת. השני הוא  13

 שימוש כחומר גלם בתהליך זיקוק מיני דלק תקניים )בדומה לנפט גולמי(.
 עשה שימוש באמצעים פיזיים ותפעוליים.מנת להפחית את פליטת החומרים האורגניים לאוויר נ-על 14
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 תשתיות אנרגיה ימיות

מרכיבים "על מימיים"  -פי התווך בו הם מצויים -ניתן לחלק את המרכיבים הפיזיים של תשתית האנרגיה הימית על

(surfaceו"תת )-( "ימייםsubsea )- שייכותם לשלבים השונים בתהליך ההפקה וההובלה )פי -וכן עלupstream 

and midstream בנוסף, מרכיבי התשתית עשויים להיות מרכיבים זמניים, בהם נעשה שימוש בעיקר בשלב .)

החיפוש )כדוגמת ספינות לעריכת סקרים סיסמיים ופלטפורמות לקידוח בלבד( או מרכיבים קבועים. במסגרת העבודה 

שרלוונטיים לעבודה  המרכזיים תחים רק מרכיבים קבועים. להלן נסקרים המרכיבים הקבועיםהנוכחית מנו

 פי שלב ההפקה: -פי התווך בו הם נמצאים ועל-על, 15הנוכחית

 (Subseaימית )-מרכיבי התשתית התת

 (Upstreamשלב ההפקה ) .1

 Mortenעל קרקעית הים )מימיות מורכבות מבארות, מסעפות ומצינורות הולכה הפרוסים -מערכות הפקה תת

Holmager, 2010( ,)Shell's internet site .) מימית" שכזו -ממחיש "עיר תת 6איור(FishSafe, 2013). 

 

 מימית' להפקת גז-מרכיבי עיר 'תת – 6איור 

( או שקועות למחצה FPSO( משמשים לצורך חיבור פלטפורמות צפות )subsea wells) ימיים-תתהבארות 

(submersible-semi וכן לצורך חיבור המאגרים לפלטפורמות הפקה ומערכות קיימות נוספות. הגז והנפט ,)

ל קרקעית הים, בטווחים הנעים בין קילומטרים ספורים ימיים זורם לאורך צנרות הפרוסות ע-מהבארות התת

 .16 (Shell's internet siteועד למאות קילומטרים )

( על מצע הקרקעית. בקצה ראש הבאר מצויה יחידת wellhead) "ראש בארבתום הקידוח מונח מבנה המכונה "

בלוק אחד. בד"כ יוכללו כלל ". לעיתים יחוברו מספר ראשי בארות לכדי wellhead treeהבקרה המכונה "

 ( שתפקידו להגן עליהם. template" )תבניתהמרכיבים מתחת מבנה תומך המכונה "

                                                           
 הסקירה בפרק הנוכחי הינה כללית בלבד. ככל שיידרש מבוצעת העמקה בשלב הניתוח. 15
הובלת הגז באמצעות צינור יעילה וכדאית כאשר הצרכנים נמצאים במרחק של עד מאות קילומטרים ממאגר הגז. למרחקים  16

מעלות צלסיוס מתחת לאפס. הקירור מקטין  161לי על ידי קירורו לטמפרטורה של גדולים יותר ניתן להוביל גז טבעי במצב נוז

. הגז הנוזלי ניתן לאחסון ולהובלה בכמויות גדולות ולמרחקים גדולים באמצעות מכליות ייעודיות. 600את נפח הגז פי 

 (.2016)המשרד להגנת הסביבה, 
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מימדים טיפוסיים של ראשי באר נאמדים בשטח פנים של ארבעה מטרים רבועים ובגובה של חמישה מטרים. 

(. Oil Split Solution's internet siteבתוספת יחידת הבקרה מגיע גובהם אף לתשעה מטרים מקרקעית הים )

  ימית.-מציג מראה אופייני של באר תת 8איור ו (off-shore technology, 2015) מציג ראש באר 7איור 

 

 ימית-ראש באר תת – 7איור 

 

 ימית-באר תת - 8איור 

 

 (Midstreamשלב ההולכה ) .2

 - (subsea manifolds) ימיות-סעפות תתניתוב הגז או נפט מראשי הבארות אל הצנרות מבוצע באמצעות 

מערכי צינורות ושסתומים, אשר בד"כ מובנים תחת "תבניות" ענק שגובהם מתנשא לעיתים לשלושים מטרים 

 ימית.-מציג מראה אופייני של סעפת תת 9איור (. Oil Split Solution's internet siteמעל קרקעית הים )

נדרש להשתמש  להעלות את הגז או הנפט אל פני המיםבמקרים בהם הלחץ בבאר אינו מספיק על מנת 

מגוון אמצעים, החל ממשאבות המותקנות בראשי הבאר, דרך שיטות של חימום  במנגנון מלאכותי. קיימים

 .Risers" ((Shell's internet site" –הבאר ליצירת לחץ וכלה במעליות ייעודיות להעלאת נפט כבד 
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 ימית-סעפת תת - 9איור 

להולכת הנפט או הגז אל החוף או אל פלטפורמות ( משמשים Subsea Pipelines) ימיים-צינורות הולכה תת

ההפקה. הצינורות מיוצרים בד"כ מפלדה והם עשויים להיות בעלי קטרים שונים כתלות בייעודם, החל מקוטר 

מ"מ. מרבית הצינורות מונחים על פני קרקעית הים בצורה חשופה. צינורות בעלי  1,200מ"מ ועד  100של 

מקצת ויכוסו בתכסית המצויה בקרקעית הים, זאת על מנת לספק להם מעטה קוטר קטן יפרסו באופן שקוע ב

הגנה. במקרים של צנרות בעלות קוטר קטן המועברות למרחקים קצרים יחסית )כדוגמת חיבורים בין ראשי 

איור ו 10איור  (.Oil Split Solution's internet siteבארות לסעפות( ניתן להשתמש בתעלות מגן ייעודיות )

 מימית ואמצעי מיגון:-ממחישים כיצד נראים צנרת תת 11

 

 ימית-תעלות מגן לצנרת תת - 10איור 

 

 ימית מונחת על קרקעית הים-צנרת תת - 11איור 
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 (Surfaceמימית )-העלמרכיבי התשתית 

 (Upstreamשלב ההפקה ) .3

בשלב זה, תנובת הבארות נשלחת להפרדה למרכיביה הבסיסיים: נפט, גז ומים. הנפט מטופל במייבש לפני 

שנשלח בצנרת נפט גולמי או במיכליות לבתי זיקוק. גם הגז עובר תהליך של יבוש לאחריו הוא נדחס ונשלח 

הגז לבארות לצורך שימוש עתידי. המים המטוהרים מוחדרים "לבאר בצנרות. במקרים מסוימים מוחדר 

(. להלן מובאת סקירת מרכיביה המרכזיים של Shell's internet siteהיפטרות" או נאגרים לשימוש עתידי )

 מימית.-תשתית ההפקה העל

 וטיפול הפקהל פלטפורמות .3.1

מזו במיקומן -( הנבדלות זוproduction platforms/oil rigsקיים מגוון רחב של אסדות הפקה וקידוח )

איור (. Oil Split Solution's internet siteעל מדף היבשת, בעומק המים ובמרחק מהחוף בו הן מצויות )

 (.Shell's internet siteהשונים על מדף היבשת ) ממחיש את פריסת הסוגים 12

 

 פלטפורמות הפקה - 12איור 

 

3.1.1. Fixed platform 

פלטפורמות מסוג זה נועדו לפעול לאורך פרק זמן ממושך, ולפיכך הן נישאות על רגלי בטון או 

מתקני הפקה ומתחם שירות  פלדה המעוגנות לקרקעית הים. הן נושאות סיפון המכיל ציוד קידוח,

מ'. השימוש בקידוח אופקי מאפשר לחבר מספר רב של  520לצוות, ופועלות בעומקים של עד 

(. Shell's internet site) ,(Oil Split Solution's internet siteבארות לפלטפורמה יחידה )

מציג פלטפורמה מסוג זה  13איור במקרה הישראלי מתוכנן לעשות שימוש בפלטפורמות שכאלו. 

((Huskyenergy, 2013. 
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 Fixed Platform - 13איור 

3.1.2. Semi-Submersible 

מ', כאשר  1,800ונפט במים עמוקים, עד שקועות למחצה שמאפשרות קידוח וטיפול בגז -אסדות חצי

ניתן לווסת את עומק השוקע שלהן באמצעות שליטה ביחס בין אויר למים בחלק גופן התחתון. בכך 

 10למעשה מושגת יציבותן. זאת ועוד, הן מוחזקות על ידי מספר עוגנים, שכל אחד שוקל מעל ל 

ם נדבך ייצוב נוסף. דרך נוספת לשמירת טון, אשר מעגנים אותם לאזור הפעולה ולצד זאת אף מספקי

טכנולוגיה זו מאפשרת קידוח וטיפול בגז . (Sadeghi, 2007) מיקומן הוא באמצעות מיקום דינאמי

איור . (Subrata K.Chakrabarti, 2005) ונפט במים עמוקים, אך היא מתאפיינת בעלות גבוהה

 ממחיש באופן סכמאטי את תצורת השימוש באסדות שקועות למחצה. 1417

 

 פלטפורמות שקועות למחצה - 14איור 

                                                           
17 stability-gas/rig-and-http://www.pretechnologies.com/sectors/oil   

http://www.pretechnologies.com/sectors/oil-and-gas/rig-stability
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3.1.3.  Floating, Production, Storage and Offloading Platform (FPSO)  

מאפשרת קליטה, טיפול והפקה, אפסון ופריקה שממוקמת בקרבת המאגר והינה ספינה  FPSO -ה

של נפט וגז טבעי. זאת כיחידה אוטונומית. בהתאם היא אף כוללת את מכלול התשתית הנדרשת 

מובנות יחידות  FPSO-למחיית כוח האדם שמתפעל אותה וכלל השירותים התומכים. בתוך ב

מתאר את המודולים המרכזיים  16איור  . (Marathon oil, 2015) עצמאיות להפקת אנרגיה ומים

החיצוניים העיקריים  מציג את הממשקים 17איור (, וMueller & Roobaert, 2008יה )יבאנ

(Howell et al., 2001.) 

, קבועים שמוצבים בתום הקידוחבאר -ראשיבקרקעית הים מותקנים  FPSOבתצורת עבודה עם 

הבאר לחללי יחידת האפסון ב -( מחברות בין ראשיRisersבתום הפעילות. מעליות ייעודיות )

FPSO ומעבירות את תכולות המאגר (4Thiery Damien, 201).  ממחיש באופן  1518איור

 .FPSO-סכמאטי את תצורת השימוש ב

 

 FPSOתצורת שימוש ב  – 15איור 

 70היו מעל ל  2003של המאה הקודמת, כאשר בשנת  70-קיים מאז שנות ה FPSOהשימוש ב 

יחידות בעולם. הן אטרקטיביות מאוד ביחס לפלטפורמות חליפיות בשל מספר סיבות: )א( יעילות 

ואף להקטין את עלות ההון  ;עלויות הייצור שלהן עשויות להיות זולות בהשוואה לחלופות –כלכלית 

למעשה מעל לשני שליש . FPSO (Potthurst, 2003)ל  הסבתןאמצעות בזאת מטען,  אניותשל 

                                                           
18 https://www.researchgate.net  

https://www.researchgate.net/
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כולל  –יכולת לפעול במגוון רחב של טווחי עומק  ; )ב(מהיחידות הקיימות הינן אניות מטען מוסבות

 .(Murugaiah, 2015) עמוקים'-מים עמוקים ומים 'אולטרה

לבין אלו המצויים בפלטפורמות  FPSOככלל, קיימים קווי דמיון בין הציוד והמיכון הממוקמים על ה 

תהליך ההפקה והטיפול מבוצע ביחידות נפרדות:  FPSOב  -חליפיות, למעט מספר הבדלים מרכזיים 

הפרדת מים, טיפול בגז, עיבוד נפט, הזרקה מים ודחיסת הגז. בתום הטיפול הפחמימנים מועברים 

 .(Murugaiah, 2015) מאוחסנים שם הםלגוף הכפול של כלי השיט 

 

 

 FPSOמודּולים מרכזיים ב  – 16איור 

 

 

 FPSOממשקים חיצוניים עיקריים ב  – 17איור 
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, אשר נמצאת בסמוך לאתר FSOבתוך כך אף קיימת מיכלית שמשמשת רק לאפסון תוצרים המכונה 

 .FSOמציג את תצורת השימוש ב  1819איור  .הייצור ומשמשת כמעין "מיכל אפסון צף"

 

 FSOאפסון במיכלית   -18איור 

3.1.4. Submerged Turret Loading (STL) 

הינו רכיב שקוע במים המעוגן אל קרקעית הים ומאפשר חיבור צינור למיכלית לצורך  STL -ה

 LNG( .Hochner Dorit, 2012( ,)Oil Split Solution's –העברת נפט או גז טבעי נוזלי 

internet site).  את מצוף ה גמצי 19איור- STL  למכליתבחיבור בעת. 

 

  מחובר למיכלית STL - 19איור 

                                                           
19 (Manora, 2012) 
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 ואמינות האספקה  ביטחון אנרגטי

ביטחונה האנרגטי של מדינה מושתת על שלושה אלמנטים: אמינות האספקה, מסוגלות וקיימות. לפיכך על המדינות 

 (. Shaffer, 2009להבטיח את קיומם של שלושת המרכיבים הללו )השונות 

ידי -ככלל, בשנים האחרונות שווקי גז רבים ברחבי העולם עוברים תהליך של הפרטה. שווקים במבנה זה מונעים על

(. פגיעה שכזו עשויה Shaffer, 2009אספקת האנרגיה ואינם דואגים לביטחון האנרגטי במדינות בהן פועל השוק )

להיווצר ממגוון גורמים, בהם אסונות טבע, תקלות טכניות, בלאי טבעי ופגיעה מכוונת. כך למשל במקרה של דנמרק, 

כתוצאה מכך שיותר  -אשר ספגה פגיעה קשה במהלך משבר האנרגיה שהתרחש בשנות השבעים של המאה הקודמת 

(. דוגמה נוספת הינה Danish Energy Agency, 2012ממשק האנרגיה שלה התבסס על נפט מיובא ) 90%-מ

, כתוצאה מתקלה טכנית אשר פגעה ביכולת אספקת גז לשוק 2008אוסטרליה בשנת -משבר הגז שהתרחש במערב

(. לפיכך, שעל מדינות להיות מעורבות בקביעת מדיניות אנרגיה תוך Fleay, 2008) 30%המקומי בהיקף העולה על 

וון ספקים, אחסון אנרגיה ושמירה על רמות מלאי, הקמת תשתיות בעלות שימוש במגוון כלים, בהם גיוון מקורות, גי

טווח -יתירות וגמישות ועוד, זאת לצורך הגברת הביטחון האנרגטי. בנוסף, נדרש למנוע קידום של אינטרסים קצרי

 (.Shaffer, 2009טווח למדינה )-של השוק על פני ביטחון אנרגטי ארוך

ההיסטריה מדגישה מדינת ישראל את אמינות האספקה במדיניות האנרגיה שלה. בהתייחס למקרה הישראלי, לאורך 

ישראל תופסת את מדיניות האנרגיה כנדבך מהחוסן והביטחון הלאומי, זאת בדגש על הצורך באנרגיה בעיתות מלחמה 

 (.Shaffer, 2011והתלות באנרגיה בעיתות שלום  )

גטי של ישראל במונחים של היקף המחסור בגז ביחס לביקוש לפיכך, ניתן לבטא את מידת הפגיעה בביטחון האנר

 .בשוק המקומי, ופרק הזמן בו המחסור חל
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 : הסביבה הימית של מדינת ישראל4פרק 

 כללי

ורלוונטיים לעבודה  מאפיינים את הסביבה הימית של מדינת ישראלמספר מרכיבים עיקריים ש סוקרהנוכחי  הפרק

החוק של משפטיים אזורים ימיים והיבטים , ולוגיה והמשטר האוקיאני שלחופי ישראלהמורפ. בפרט נידונים: הנוכחית

, ולבסוף נתיבי שיט אזרחיים, התנהגות של שפך ימי ויכולות ההתמודדות עמו, מתקני תשתית חיוניים צמודי חוף הימי,

 .עבודת הניתוחל נדרשהפרק הנוכחי בסיס ידע  מקנהבכך למעשה .  על הסביבה הימית מבט צופן פני עתידאף 

 קווים כלליים – אוקיאנוגרפי שלחופי ישראלההמורפולוגיה והמשטר 

כוללת את מישור החוף ומפתן היבשת ואת מדרון ש( של ישראל וצפון סיני, continental terraceמדרגת היבשת )

מזרחי של הים התיכון(, הולכת ונעשית צרה ותלולה יותר מדרום -היבשת המשתפל אל האגן הלבנטיני )האגן הדרום 

 continentalמדף היבשת )(. כך גם 2012כלפי צפון, ככל שהיא רחוקה יותר ממוצאי הנילוס )אלמגור ופרת, 

shelfק"מ מול חופי  20-30ל יותר מדרום לצפון, כאשר טווחים אופייניים שלו עשויים להיות כ ( נעשה צר ותלו

עומקי מים אופייניים  .(2012)אלמוגי ואח',  ק"מ בצפון 5-20 -ק"מ מול חופי המרכז וכ 10-20דרום הארץ, כ 

 מטרים, באזור 1,800רבי עומד על כ מטרים ואילו העומק המים המ 200ד בתחום מדף היבשת עשויים להגיע ע

מציג את מורפולוגיה אזורי הים התיכון של  20איור  גבול המים הכלכליים של מדינת ישראל. מערבי של-הצפון

 שדות הגז לוויתן וכריש ומתחם טיפול דור.  מציין את ובתוך כך(, Gvirtzman et-al, 2015מדינת ישראל )

 currents) 20עיקריים: זרמים מרכזיים, וזרימה גיאוסטרופיתשני סוגי זרימה במתאפיין באזור המשטר האוקינוגרפי 

geostrophic.)  באגן הלבנטשני הזרמים המרכזיים שנעים ( משלימים תנועה מעגליתPoulain et al., 2012 )

(Aviso, 2010:) 

1. Mid Mediterranean Jet (MMJ)\ -  זרם שמוצאו באפריקה וחודר למרכז אגן הלבנט באזור קו רוחב

E°25 , )משם נע לכיוון מזרח, תוך שהוא עובר בין שלוש מערבולות מרכזיות )כפי שמפורטות בהמשך

 ומתפצל מדרום לקפריסין לשני זרמי משנה:

 לחופי סוריה; –( Lattakia Sub-Basianאגן לטקיה )-זרם שנע לעבר תת .א

מכן  בין קפריסין ותורכיה )שלאחר –( Cilician Sub-Basianאגן קיליקיה )-זרם שנע לתת .ב

 ;AMC)פונה מערבה ומכונה 

2. Asian Minor Current (AMC) – זרם שמקורו כאמור ב-MMJ  לאורך חופי  –ושכיוון תנועתו מערבה

 תורכיה והמשך לכיוון רודוס וכריתים.

: מעגל רודוס הציקלוני )בכיוון ( גדוליםgyresהזרימה הגיאוסטרופית, הסמוכה לפני הים מתווה מספר מעגלי זרימה )

ציקלוניים )בכיוון השעון(. לצד אלו קיימים עוד מספר מעגלי -ושקמונה האנטי 21ַמְטרּוח-י לשעון( ומעגלי ֶמְרָסהנגד

ס"מ לשנייה והיא פוחתת  10זרימה קטנים. ראוי לציין כי זרמים אלו מתאפיינים במהירות שאינה עולה בדרך כלל על 

 (.2012ופורת,  אלמגורמאוד סמוך ליבשה )

                                                           
( הנגרמים Coriolisם הנגרמת כתוצאה מהבדלי לחצים השוררים בין גופי מים בים, כוחות קוריאוליס )זרימה של מי הי 20

 (.gravityעקב סיבוב כדור הארץ על צירו וכוח הכבידה )
21 Matruth-Mersa. 
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מסומן על בצבע אדום,  MMJג את תבנית הזרימה הגיאוסטרופית במזרח הים התיכון, כאשר זרם ה מצי 21איור 

ַמְטרּוח מסומן באותיות -' ובצבע תכלת, מעגל ֶמְרָסהRמסומן על בצבע ירוק, מעגל רודוס מסומן באות ' AMCזרם ה 

'MM' וצבע כתום, ומעגל שיקמונה מסומן באות 'S( וצבע כתום אף הוא 'Aviso, 2010 ,בדומה .) א' מציג -22איור

ב' מציג זרימה -22איור (, וRobinson et al., 1991אף הוא את תבנית הזרימה הגיאוסטרופית במזרח הים התיכון )

 (.Brenner, 1997מול חופית מושַרת רוח )

 

 המבנה המורפולוגי של חופי ישראל  - 20איור 
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 זרמים עיליים באגן הלבנט -  21איור 

 

 וזרימה מושרת רוח הזרימה הגיאוסטרופית - 22איור 
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 אזורים ימיים

 רקע

כיום, קיימת אי ודאות רבה בכל הנוגע להסדרה המשפטית של הפעילות באזור המים הכלכליים של ישראל, כאשר 

אזוריות ובינלאומיות נרחבות. בתוך כך, המדיניות הימית בישראל לאי ודאות זו ישנן השלכות כלכליות, כמו גם 

עדיין סקטוריאלית בעיקרה, ומשתקפת בכאוס הרגולטורי, כאשר רשויות רבות מסדירות היבטים שונים )ולעתים 

 מתנגשים( של אותה סביבה ימית בראייה צרה וללא סדר עדיפויות ברור.

)להלן:  Sea the of Law the on Convention Nations United - UNCLOS 1982אמנת משפט הים משנת 

'האמנה' או 'אמנת הים'( מהווה את החוקה הימית הבינלאומית, שתפקידה להסדיר את זכויותיהן וחובותיהן של 

קיימא של הסביבה הימית ומשאביה. -המדינות באזורים הימיים השונים, וקובעת מסגרת לניהול, להגנה ולפיתוח בר

(. ישראל אינה חתומה UN, 2014) 22מדינות 166,ומאז ועד היום אשררו אותה  1994סה לתוקף בשנת האמנה נכנ

נהגיות של אמנת הים, ובכלל זה את יעל האמנה, אך הצהירה לא פעם כי היא "מקבלת על עצמה את הוראותיה המ

 (.2017ההוראות הנוגעות לאזורים הימיים" )צימרמן, 

  אזורים ימיים במקרה הישראלי

הם הרצועה של הים התיכון הסמוכה לחופי המדינה, אשר משתרעת  (Territorial Seaהמים הטריטוריאליים )

מיילים ימיים מערבה מקווי הבסיס. בשטח זה ניתנת למדינה ריבונות מלאה, לרבות במרחב האווירי שמעל,  12עד 

( innocent passage ת 'למעבר בתום לב' )קרקע. באזור זה ניתנת למדינות זרות הזכו-בעמודת המים, בקרקע ובתת

של כלי שיט, שאינו בא לפגוע בשלומה או בביטחונה של מדינת החוף. ישראל הרחיבה עם השנים את שטח המים 

 מיילים ימיים מקו השפל שבחוף(. 12(, והם משתרעים כיום עד 23הטריטוריאליים שלה )המכונים 'מימי חופין'

לאמנה קובע כי מדינות  15ה תיחום המים הטריטוריאליים בין מדינות שכנות. סעיף סוגיה רלוונטית בהקשר זה הינ

סמוכות אינן רשאיות להרחיב את המים הטריטוריאליים מעבר 'לקו האמצע', אלא במקרה של הסכם בין המדינות, 

בי את רשימת לאמנה קובע כי המדינה מחויבת לפרסם באופן פומ 16בעלות היסטורית או נסיבות מיוחדות. סעיף 

הקואורדינטות או את המפה לתיחום המים הטריטוריאליים שלה ולהגיש עותק למזכירות האו"ם. ישראל הכריזה 

 על גבולה הימי הצפוני, אך טרם הכריזה על גבולה הימי הדרומי. 2011בשנת 

למימי החופין  מיילים ימיים נוספים מעבר 12-הוא רצועה המשתרעת עד ל  (Contiguous Zoneהאזור הסמוך )

מיילים מקווי הבסיס(, ויש להכריז עליו כדי שיוכר. אזור זה אינו חלק משטח המדינה, אולם המדינה  24)כלומר עד 

רשאית להפעיל בו סמכויות אכיפה מוגבלות במטרה למנוע הפרות דין בשטחה בתחומים הבאים: מכס, עניינים 

צאים ארכאולוגיים והיסטוריים שנמצאו בקרקע הים באזור זה. פיסקליים, הגירה, תברואה, וכן סמכויות ביחס לממ

ישראל טרם הכריזה על האזור הסמוך שלה. האזור הסמוך הוא חלק מהאזור הכלכלי הבלעדי )המוגדר בהמשך( ולכן 

 כל הסמכויות באזור זה יחולו באזור הסמוך.

                                                           
 כולל לבנון, מצרים וקפריסין. 22
מגדיר "מימי חופין" "כרצועת ים פתוח לאורך חופי המדינה, ברוחב שנים עשר  1981–לחוק הפרשנות, התשמ"א 3סעיף  23

 מיילים ימיים מנקודת שפל המים שבחוף". בישראל אין כיום הוראות דין נוספות המסדירות את המים הטריטוריאליים.
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 200החופין ועד לטווח של  ( משתרע מעבר למימיExclusive Economic Zone)24האזור הכלכלי הבלעדי 

מיילים ימיים מקווי הבסיס, או עד למרחק הנקבע לפי הסכם עם מדינה חופית אחרת. באזור זה אין למדינה ריבונות 

מלאה, וניתנות לה זכויות ריבוניות כלכליות בלבד: זכויות לחיפוש, לניצול ולניהול של משאבי החי והמינרלים 

ובמים שמעליה, וכן זכויות לנצל גלים, זרמים ורוחות לצורך הפקת אנרגיה. כמו הנמצאים על קרקעית הים, תחתיה 

כן, יש למדינה סמכויות נלוות לצורך מימוש הזכויות, כמו בנייה של מתקנים ואיים מלאכותיים, וכן סמכויות שיפוט 

 בטיחותיעת אזורי בשטח המתקנים בסוגיות של מכס, עניינים פיסקליים, בריאות, בטיחות והגירה, וסמכות לקב

(Safety Zone סביב המתקנים ברדיוס של עד )למדינה יש גם סמכויות פיקוח ואכיפה לצורך מימוש 25מ' 500 .

זכויות במשאבי החי, וסמכות לעסוק במחקר מדעי ולהגן על הסביבה הימית. במקביל לזכויות מוטלת על המדינה 

למדינות זרות יש זכויות מוגדרות באזור הכלכלי הבלעדי של המדינה. החובה לשימור הסביבה הימית ומשאבי החי. גם 

ימיים. ישראל טרם הכריזה על האזור -כך, למשל, מוקנה למדינות חופש שיט וטיס וזכות להניח כבלים וצינורות תת

 (.2017הכלכלי הבלעדי שלה )צימרמן, 

מוענקות למדינה זכויות ריבוניות כלכליות  , בדומה לאזור הכלכלי הבלעדי,(Continental Shelfבמדף היבשתי )

קרקע בלבד(. למדינה יש זכות בלעדית להסדיר -בלבד לחיפוש ולניצול של משאבים טבעיים )אם כי בקרקע ובתת

מיילים ימיים מקווי  200קידוחים במדף היבשתי. בין המדף היבשתי לאזור הכלכלי הבלעדי קיימת חפיפה בטווח של 

אפיינים הגאולוגיים של מדף היבשת. עם זאת, במקרה הישראלי המדף היבשתי צר ולפיכך הבסיס, ללא תלות, במ

 מוכל באזורים שהוגדרו לעיל.

 (.Churchill & Lowe, 1999נים )מתאר באופן סכמאטי את האזורים הימיים השו 23איור 

 

 אזורים ימיים – 23איור 

 תיחום המים הכלכליים והמדף היבשתי של ישראל בים התיכון

המיילים הימיים הקבועים  200המרחק הקצר בין ישראל לקפריסין אינו מאפשר לשתי המדינות לנצל את מלוא 

באמנה למים הכלכליים ולמדף היבשתי. כמו כן, שטח המים הכלכליים של ישראל גובל מצפון עם לבנון, ובדרום עם 

כליים והמדף היבשתי של מדינות, קובעת הרשות הפלסטינית ומצרים. במקרים שבהם יש חפיפה בין שטחי המים הכל

 –האמנה הבינלאומית כי יש לפתור את העניין באמצעות הסכם בין המדינות, המבוסס על עקרון ההוגנות והצדק 

                                                           
 או 'המים הכלכליים'. 24
על ( בנושאי ניווט בקרבת מתקנים ימיים ולא Safetyמדבר על טווח בטיחות ) (ial IslandsArtificלאמנת הים ) 60סעיף  25

 (.Securityטווח בטחון )
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באמצעות ההליכים להסדרת סכסוכים הקבועים באמנה. כיוון שישראל אינה  –ובמקרה שהסכם כזה אינו מושג 

בפניה היא הסדרת הגבולות באמצעות הסכמים בהתאם לכללי המשפט  חתומה על האמנה, האופציה הפתוחה

 הבינלאומי. 

על מנת להסדיר את גבולותיה הימיים, ישראל נסמכת על שורה של הסכמים בילטרליים שקפריסין מהווה בהם צד. 

ן', בעוד מצב זה יוצר חוסר ודאות באשר לגבולות המים הכלכליים של ישראל; ישראל מסתמכת על קפריסין 'כעוג

שקפריסין עצמה נתונה למתקפה דיפלומטית בהקשר זה ,ובנוסף ההסדר בין ישראל לקפריסין ביחס לנקודת הגבול 

הצפונית אינו מוכר על ידי לבנון, ואילו תיחום הגבול הימי הצפוני נתון למחלוקת בינלאומית. כאמור, לחוסר הודאות 

 24איור (. 2017)צימרמן,  26פוליטיות, ביטחוניות וכלכליותלגבי תיחום הגבולות הימיים של ישראל משמעויות 

 ממחיש את המחלוקת עם לבנון, בגבולה הצפוני של ישראל.

 

 המחלוקת עם לבנון -הגבול הימי הצפוני של ישראל  – 24איור 

 (2017)שפלר,  הצעת חוק האזורים הימיים

בפעילות הכלכלית במימי החופים והמים הכלכליים של ישראל עקב תגליות הגז, מורגש חסרונה עם העלייה הדרמטית 

ודאות משפטית הוא בעל השלכות -של חקיקה מסודרת לגבי הדין הישראלי באזורים הימיים. מצב שבו קיימת אי

הישראלי באזורים הימיים. כלכליות ולאומיות רבות בתחומים שונים, ולכן למדינה רצון להסדיר את תחולתו של הדין 

עמדת המדינה גורסת כי חקיקת חוק האזורים הימיים בעת הזו תסייע ליצירת סביבה רגולטורית מעודדת השקעות 

של גופים זרים באזור הכלכלי הבלעדי של ישראל, ותסייע להצלחת הליך "פתיחת הים" המתנהל בימים אלו. בהתאם 

, שאושרה בוועדת השרים לרגולציה, ואף קיבלה תוקף 2017–התשע"ז הוכנה טיוטת הצעת חוק האזורים הימיים,

 .אשתקד של החלטת ממשלה ואושרה בוועדת השרים לענייני חקיקה

                                                           
כך לדוגמה, כאשר המדינה נמנעת מחלוקת רישיונות חיפוש באזורים שבמחלוקת ולאור חוסר הודאות הדבר אף משפיע על  26

 תמחור פעולות החיפוש וההפקה באזורים אחרים ועוד.
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מיילים  12על פי הצעת החוק מימי החופים )המוכרים גם כמים טריטוריאליים( יהיו "רצועת הים התיכון ברוחב 

עה והמרחב האווירי שמעליה". "מימי החופים והמים הפנימיים הם ימיים מקווי הבסיס, לרבות קרקע הים באותה רצו

 בשטח הריבונות של מדינת ישראל, כל חיקוק החל במדינת ישראל יחול לגביהם, אלא אם כן נקבע אחרת".

לצד זאת הצעת החוק משנה את שיטת מדידת 'קו הבסיס' ממנו נמדדים גופי המים של המדינה )מימי החופין והאזור 

 Baselinesהבלעדי( ממדידת הגבולות הימיים בשיטת "קו שפל החוף" למדידה בשיטת "קווי בסיס ישרים" )הכלכלי 

Straight החוק עתיד להסמיך את הממשלה לקבוע את הנקודות הגאוגרפיות בקו החוף או בסמוך אליו אשר ישמשו .)

נמדד קו הבסיס מקו מפגש המים והחוף לקביעת קווי הבסיס מהם נמדדים האזורים הימיים בשונה מהמצב כיום בו 

 בעת שיא השפל. בנוסף, הממשלה תוכל להחליט על קצה תחום האזורים הימיים, כולם או חלקם.

ההסדר  בין השאר באשר לאזור הסמוך, ישראל תסדיר את החיקוקים שלגביהם נתונות סמכויות פיקוח ואכיפה.

הסמוך, ויקביל אותה לכניסה וליציאה מישראל. בנוסף לכך, ירחיב את האחריות לניהול הכניסה והיציאה מהאזור 

  יורחבו סמכויות השיטור וסמכויות הפיקוח והאכיפה למניעת ביצוע עבירות.

לפי הצעת החוק, ישראל תסדיר את תחולת הדין הישראלי באזור הכלכלי הבלעדי כלומר "רצועת הים התיכון 

 לפי הצעת ים מקווי הבסיס, לרבות קרקע הים באותה רצועה".מיילים ימי 200שמעבר למימי החופים עד למרחק 

בנכסים אלה ובמתן  המדינה תראה את המאגרים כנכסי מדינה "לרבות המגבלות הקשורות בביצוע עסקאות החוק,

 הרשאות להשתמש בהם או לנצל אותם על ידי הממשלה".
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 היבטים משפטיים בהגנה על נכסים ימיים 

אינה כרוכה באתגרים משפטיים  נכס ימי כוונתו לתקוףתמודדות עם כלי שיט שקיים מידע מבוסס על ההנראה כי 

משמעותיים. לישראל נתונה סמכות רחבה יחסית לפעול להסרת איום כזה, תוך התבססות על דיני ההגנה העצמית או 

 על דיני הלחימה. 

. כדי לנכסיםח נגד כלי שיט שנשקף ממנו איום ודאי מבחינת דיני ההגנה העצמית, ישראל רשאית לעשות שימוש בכו

בטווח הזמן הקרוב.  הנכסיםשתוכל לפעול כך, יהיה עליה לקבוע כי קיימת כוונה להשתמש בכלי השיט לצורך תקיפת 

כמו כן, ישראל תצטרך למצות אמצעים לא כוחניים לסיכול ההתקפה, ככל שצעדים כאלה אפשריים בנסיבות העניין. 

 בסוף שימוש בכוח כלפי כלי השיט, עליו לעמוד בעקרון המידתיות.אם נעשה ל

דיני הלחימה עשויים להקנות לישראל סמכויות רחבות אף יותר ביחס לכלי שיט של גורם שעמו ישראל מצויה 

זבאללה(. לפי דיני הלחימה, כלי שיט המשמש לפעילות בעלת מאפיינים צבאיים יבעימות מזוין )למשל, חמאס או ח

, אשר ניתן לשייכו לגורם כאמור, מהווה מטרה צבאית. בהתאם לכך, (גמה, נושא אמצעי לחימה או לוחמים)לדו

 ישראל רשאית לתקוף כלי שיט כזה במטרה להסיר את האיום.

, שלא ניתן למקדם לכלי שיט קונקרטי, איומים כללייםמפני ימיים  נכסיםעם זאת המשימה השגרתית של הגנה על 

עותי, בין היתר בשל המגבלות המוטלות על סמכויות המדינה החופית באזור הכלכלי הבלעדי שלה. יוצרת אתגר משמ

דיני הים מקנים למדינה סמכות לקבוע "אזורי בטיחות" מסביב לאסדות הקידוח שלה הממוקמות באזור הכלכלי 

באזור. הקושי בהסתמכות הבלעדי, ולנקוט "צעדים מתאימים" כדי להבטיח את בטיחות האסדה והספינות המנווטות 

מפני התקפות טרור נעוץ בגודלם של האזורים, שלא יעלה, ככלל, על  נכסיםעל אזורי בטיחות אלה לצורך הגנה על 

 מטרים. מכאן שדיני הים אינם מספקים מענה אפקטיבי להתמודדות עם איומים על אסדות קידוח.  500

, מכוח דיני ההגנה העצמית ודיני הנכסיםבלת השיט בקרבת מענה חלקי מצוי בסמכויות הנתונות בידי ישראל להג

, לשם הגדלת זמן מהנכסיםמטרים  500הלחימה. אפשרות אחת הינה הטלת מגבלות על השיט אף בטווח שמעבר ל 

. עם זאת, ניתן לנקוט צעדים מסוג זה רק לפרקי זמן קצרים ורק 27התגובה ושיפור היכולת לסכל איומים עליהן

ת קיצוניות יחסית של לחימה או איום כללי שצפוי להתממש בקרוב. דרך נוספת להתמודדות עם בהתקיים נסיבו

( על כלי visit and searchהיא באמצעות הסמכות לערוך "ביקור וחיפוש" ) בנכסיםהתרעה כללית על פגיעה צפויה 

ים הטריטוריאליים של , ובלבד שהדבר נעשה מחוץ לממהנכסיםשיט חשוד. סמכות זו ניתנת להפעלה במרחק רב 

 מדינות שאינן צד ללחימה.

. אפשרות אחת היא נכסיםדיני הלחימה עשויים להקנות למדינה סמכויות נוספות להטלת מגבלות על השיט בקרבת 

(, אזור בים שבו צד לעימות מזוין מוסמך למנוע כניסה של כלי שיט exclusion zoneלהכריז על "אזור החרגה" )

בשל צורך צבאי. עם זאת רק נסיבות של לחימה פעילה ומשמעותית עשויות להצדיק הפעלת סמכות זו. בנוסף, מדינה 

ימה רשאית להטיל מגבלות על השיט באזור שבו מתבצעת פעילות מבצעית ימית, קרי, אזור שבו מתבצעות פעולות לח

או שבו הכוחות הלוחמים פועלים דה פקטו. בהקשר זה ניתן להעלות טיעון, לפיו פעילות מבצעית שנועדה להגן על 

                                                           
שבין השאר מקנה זכויות לחופש  - 'freedom of the seas'ראוי לציין שמגבלות אלו עשויות לעמוד בסתירה ביחס לעקרון  27

ואשר  עקרונותיו מוכלים על אזור  –( Article 87 of the LOSCמימיות )-שיט וטיסה וכן להנחת תשתיות כבלים וצנרות תת

שבמקרה בו צפוי בתוך כך  (.TUFTS, 2018( ,)UN, 2014) -( Article 58 and 86 of the LOSCהמים הכלכליים )

  .ויהוו עילה לחיכוך מתמיד באופן שוטף שכאלו, הן יאותגרו תוטלנה הגבלות
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מפני התקפה, בעיצומה של לחימה, תצדיק כשלעצמה הטלת מגבלות על השיט מכוח סמכות זו  נכסים אסטרטגיים

 (.2014)הראל, 

 נתיבי שיט אזרחיים

לאורך כל ימות השנה לצרכי שונים בהם: מסחר, תיירות, פיתוח, מחקר ועוד. אמנת תנועה ימית אזרחית מתקיימת 

כל עוד הדבר  –הים מקנה את הזכות לשוט באופן חופשי בכל האזורים הימיים, כולל במים הריבוניים של מדינה 

באופן יחסי, בעוד  תלב. באופן כללי, תנועת כלי שיט אזרחיים בתוך המים הריבוניים של מדינה מפוקח-מבוצע בתום

  ברמת פיקוח נמוכה. מתאפיינתבאזורים מרוחקים )ובפרט במים הכלכליים(  התנועש

האזרחית באזוריה הימיים של מדינת ישראל, כפי שנרשמה לאורך שנת בחינה מייצגת של מאפייני התנועה הימית 

מתקיימת תנועה במים הריבוניים ( מעלה כי Marine Traffic, 2018במערכת המעקב אחר התנועה הימית ) 2017

 בנוסףחוף(.  סמוכיבפרט בין נמלי חיפה ואשדוד )נתיבים  – ממנהק"מ  10-בטווח של כבמקביל לרצועת החוף ורבה 

נמליה הראשיים של ישראל  לבין עומק הים התיכוןבין  – מדינתית-המחברים את התנועה הביןנתיבי שיט מתקיימים 

 נמלים לבין סואץ ותעלת מצריים נמלי בין שיט כלי של ענפה תנועה מתקיימת זאת מ. לצד )נתיבים 'ניצבי חוף'(

, לוויתן לשדות בסמוך ונעה, ישראל מדינת של הכלכליים במים עוברת זו תנועה של מרביתה. ותורכיה סוריה, בלבנון

 .ותנין כריש

מה שמאפשר חיווי על נתיבי השיט, נקודות  –מציג את צפיפות תנועת כלי שיט אזרחיים 'ממעוף הציפור'  25איור 

מתמקד באזור מדינת ישראל והלאבנט, ובתוך כך ממחיש את התנועה במרחבים הימיים  26איור המוצא והיעד. ואילו 

מסומן בקו אדום, ש המים הסמוכיםבאזור המים הטריטוריאליים אשר מסומן בקו כחול, באזור  –השונים של המדינה 

מתאר את מספר התנועות , באיורים מוצג סרגל צבעים שלצד זאת. ( שמסומן בקו לבןEEZאזור הכלכלי הבלעדי )בו

מציגים אלפי כלי שיט בשנה, וככל שהצבעים  -כחולים וירוקים  -, כאשר הצבעים הקרים 2017שמופו במהלך שנת 

 במקרים של נתיבים אדומים כהים. –מתחממים כך גדל מספר התנועות עד כדי מאות אלפים בשנה 

 

 נפח תנועת כלי שיט אזרחיים 'ממבט הציפור' -  25איור 
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 נפח תנועת כלי שיט אזרחיים באזורי המים השונים של ישראל -  26איור 
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 שפך ימימאפיינים אפשריים של 

 כללי

שפך שמן במימי  שלותו להיווצר , הם מהווים גורמי סיכוןהימית לצד היתרונות הרבים שטמונים בנכסי האנרגיה

לדוגמה כך . הימיקיים במרחב ת, שמכלכלה-חברה-העדין: סביבהבשיווי המשקל הים. שפך שכזה עשוי לפגוע 

, החקלאות הימית ועוד. החשמל ואמים האספקת , בריאות הציבור, המערכת האקולוגית ות להינזק בין השאריעשו

 יכולת ההתמודדות במקרה של אירוע. לבחון אתזאת להבין את מאפייניו של שפך אפשרי ולצד  הכרחי ,לפיכך

מספר עבודות מרכזיות שנערכו בנושא התפשטות שפך שמן באזור הימי  נסקרותבהתאם, במסגרת העבודה הנוכחית 

במקרה של דלף  האפשרילאמוד באופן גס את היקף הזיהום  בכך, בכוונתה של העבודה הנוכחית .שסמוך לישראל

ההיערכות של המדינה במונחי כמות, פיזור וזמן. בהמשך אף נסקרת  -שמן בעקבות פגיעה בתשתית האנרגיה הימית 

 מקרה שכזה. להתמודדות עם 

 מאפיינים אפשריים של שפך ימי

במודלים  ננקטה גישה איכותנית שבבסיסה הסקה מתוך תוצאי תרחישים שנבחנו האמור, מאפייניםהגיבוש סט לצורך 

 ,Goldman) -נסקרו שלוש עבודות חקר מרכזיות  םקיימים ומקרי בוחן, והשלכתם על המקרה הנחקר. בהתא

2014( ,)Brenner, 2015ו )- (al., 2016-Alves et .)ים מודלנספח ב': עבודות אלו נדונות באופן מעמיק יותר ב

 .  לבחינת התפשטות שפך מרכזיים

נמצא כי במקרה הישראלי, שפך שמקורו באזורים סמוכי חוף מוביל בהסתברות גבוהה יותר לזיהום בעבודות השונות 

ההשפעה תתמקד באזור ישראל, לבנון מאשר שפך שמקורו באזורים מרוחקים. במקרה של שפך באזורים סמוכי חוף, 

יום עד יומיים. לעומת זאת, שפך שמקורו בבארות מים  –)ומצרים(, ומרביתו יצטבר על החוף בתוך פרק זמן קצר 

עמוקים יהיה נתון לדפוסים מורכבים יותר של פיזור, עקב שינויי הרוחות וזרמי המים האוקיאניים, מה שמגדיל את 

צה גבולות. במקרים שכאלו משך הזמן להגעת שמן אל החוף נע בין ימים ספורים ואף הסבירות לפיזור נרחב וחו

 נמצא כי חופי ישראל לא יזוהמו כלל. אף כתלות במקור השפך. במצבים מסוימים  –למעלה מעשרה ימים 

תהיה של הזרם האורכי, שעובר לאורך  שמןפיזור במקרה של דליפת הבתוך כך נקבע כי ההשפעה החזקה ביותר על 

השפעת הזרם היא כה חזקה, שברוב ימי  –החוף מדרום לצפון וקיים ברוב ימות השנה. כך במקרה של בארות הגז 

השנה זיהום פוטנציאלי המרוחק מהחוף, כגון בבאר תמר או בקידוח לווייתן, כלל לא יגיע לחופי ישראל, ובעצם יוסע 

ר את האזור הכלכלי הבלעדי ואת שכנותינו מצפון.  במקרה של זיהום קרוב יותר לחוף, הזרם צפונה בזרם ויסכן בעיק

לאורך החוף יגרום לכך שהאזורים שהסיכוי לזיהום בהם גדול יותר, יקבילו לחוף, במורד הזרם ממקורות הזיהום 

 10 סבירות לזיהום שמתפתחת לאורךמפת  שמדגים 27איור בהמגמות האמורות מוצגות  (.2014)גולמן ואחרים, 

 ( סתיו.d( קיץ; )c( אביב; )b( חורף; )aעונות השנה: )פי -על, ביי-תמר, נועה ומרי –ימים כתלות במיקום השפך 

השעות הראשונות יחול  24שפך קונדנסט מצביעות על כך שבמהלך  נידוף שלזאת, בחינות שנערכו בהיבט לצד 

שנוצר מציג מודל מופשט המתאר את הרכב הענן  28איור  מנפח השפך.  60%-40% -נידוף בהיקף משמעותי 

, (2013משרד האנרגיה והמים, ) ח'37, בהתאם למאפיינים בתסקיר ההשפעה על הסביבה בתמא מנידוף קונדנסט

 .  (Genesis Gas & Oil Consultants Ltd., 2016) ואת קצב היווצרותו
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  מבארות פעילים זיהוםלמפת סבירות  -  27איור 

 

 

 כפונקציה של הזמן נידוף שפך קונדנסט תוצרי-  28איור 
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 חוף  צמודימתקני תשתית חיוניים 

להיפגע במקרה של שפך שמן בים.  ייםעשו ,ובפרט מתקני התפלה ותחנות כוח –צמוד חוף  תשתית חיונייםמתקני 

ואף לפגום ביכולת לבצע אוסמוזה  ,, במחליפי חוםובממברנות חדירת שמן למתקני התפלה עשוי לפגוע במסננים

וממושך השיקום יהיה מורכב תהליך שכזה תגרם השבתה מוחלטת של המתקן לתקופה ארוכה והפוכה. במקרה 

(Lovell, 1998)  ,להיווצר נזק משמעותי  עשוי גם במקרה של חדירת שמן לתחנות כוח, .(2016)אדם, טבע ודין

 .(National Geographic, 2010) שיוביל לפגיעה לפרק זמן ממושך ,למערכות הקירור

מהצריכה הכוללת( מסופקת על ידי  30%-מצריכת המים הביתית בישראל )מהווים כ 70%למעלה מ נכון להיום, 

מיליון מ"ק מים שפירים שמקורם בהתפלת מי ים. )אדם,  535.5הוקצבו  2015כך לדוגמה, בשנת  .מכוני ההתפלה

( המים מופקים בחמישה מתקני התפלת מי ים: באשקלון, פלמחים, חדרה, שורק ואשדוד )לצד מתקן 2016ין, טבע וד

( ומספקים מים למערכת המים הארצית )רשות SWROקטן נוסף באילת(, אשר פועלים בשיטת אוסמוזה הפוכה )

 .(2017צפריר, )לאורך חופי ישראל שבים התיכון  מציג באופן סכמאטי את מתקני ההתפלה 29איור  (.2018המים, 

ככלל, מדינת ישראל בחרה בהתפלת מי ים כפתרון לאספקת מי השתייה, זאת על רקע שנות הבצורת וההידלדלות 

ים, ולצד הגידול בצריכה. צפוי כי בשנים הבאות מגמה זו אך תלך ותגדל. התחזית עליה נסמכת במקורות המים הטבעי

מלמק"ש  750צורך בהתפלה של ( מגדירה 2014)מדינת ישראל,  תכנית המתאר הארצית לאתרים להתפלת מי ים

 . 2050 מלמק"ש לשנת 1,750והיקף התפלה של  2020עד לשנת 

 

 לחופי הים התיכוןשל ישראל מתקני התפלה  -  29איור 

לצד זאת כאמור, מקרה של זיהום הים בשמן עשוי אף לפגוע באופן משמעותי בתחנות כוח שנסמכות על מי הים 

לצורך קירור. מקטע ייצור החשמל של מדינת ישראל מבוסס כיום בעיקר על יחידות קיטוריות שממוקמות לאורך 

נות: בחיפה, חדרה, תל אביב, אשדוד ואשקלון. יחידות אלו מתאפיינות בהספק גבוה )היחידה חופי הים, ובהן התח

מגה־ואט( וזמן התנעה ממושך של מספר שעות. פגיעה ביחידות אלו צפויה להיות  575הגדולה ביותר היא בהספק 

 (.2016בעלת השלכה משמעותית על היכולת לספק חשמל )וינשטוק ואלרן, 
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 מבט צופן פני עתיד –של ישראל הסביבה הימית 

המרחב הימי של ישראל בים התיכון גדול מן השטח היבשתי של המדינה והוא יכול לשרת צרכים רבים של החברה, 

הכלכלה והסביבה. יש בו פוטנציאל עצום של משאבי אנרגיה, הוא מקור עיקרי של מי גלם לייצור מים לצריכה 

ערך. המרחב הימי הוא הגשר העיקרי של סחר ותשתיות אל העולם הגדול  ביתית ויש בו אוצרות טבע ומורשת רבי

ויש הרואים בו עתודת קרקע המתאימה למתקני תשתית ואולי גם לפיתוח אורבני. עם זאת, המרחב הימי הוא גם 

הלחצים הגדולים במרחב  ה"ריאה הכחולה" של ישראל הכוללת נוף פתוח ומרחב עצום לפעילויות פנאי ונופש.

שתי )ובעיקר החופי( הצפוף של מדינת ישראל וההכפלה של אוכלוסייתה תוך עשורים בודדים, פעילותה הכלכלית היב

 (.2015)טכניון,  של הים כעתודת שטח לפיתוחבחינה ל מוביליםוצרכיה החברתיים, 

לדוגמה הולכים האזרחית, האקדמית והמדינית. כך  –ניתן לראות כבר היום עיסוק רב בנושא בכל הרמות  ך,בתוך כ

( של מרכז 2015-2018)חורב וגונן,  כדוגמת הערכה אסטרטגית ימית רבתיומתהווים מסמכי מדיניות ואסטרטגיה, 

; ולצדם ( של קבוצת מחקר מהטכניון2015)טכניון,  , תכנית ימית לישראלחיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית

 לצורך גיבוש מדיניות לאיים מלאכותיים לתשתיותנה שנערכה חיבדוגמה לכך הינה  .נערכות בחינות מטעם המדינה

לראות את נושא האיים המלאכותיים לתשתיות כפתרון אפשרי לטווח של  ראוי כיהצביעה ש, (2007)משרד הפנים, 

הומלץ בה להקים איים עבור אשכולות מתקני תשתית ולא איים עבור מתקנים בתוך כך השנים הבאות.  20-30 -כ

באופן כללי, עבודות השונות . 28על מנת לנצל יתרונות של סינרגיה ושל חפיפה במרווחי הביטחון הנדרשים - בודדים

של היתכנות פיתוח בים לצורך הקמה של מתקני תשתית בעלי זיקה לים או כאלה הגוזלים שטחי מראות רמות שונות 

 (. 2015יון, )טכנ חוף יקרים או היוצרים מגבלות נרחבות על שטחי היבשה הצפופים

שיופקדו בו מגוון  באופןילך ויתפתח,  רק שנתית ארוכת טווח המרחב הימי של ישראל-נדמה איפה כי בראייה רב

 אסטרטגיים של המדינה.  נכסים  בתוכם –נכסים רחב של 

 

 

  

                                                           
אשכולות בעדיפות גבוהה להקמה יכללו שילובי מתקנים כגון מתקני אנרגיה, התפלה ומתקן שרפת פסולת. אשכולות  28

 (.2007בעדיפות נמוכה להקמה יכללו שילובי מתקנים כגון שדה תעופה ונמל ימי )משרד הפנים, 
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 תשתית האנרגיה –אפיון חלופות : 5פרק 

 כללי

 במסגרת העבודה. בהתאם מספק הפרק רקע כללי, מאפיין את חלופות תשתית האנרגיה שנבחנותהפרק הנוכחי 

חלופת המצב  – 'א חלופהומתאר באופן מפורט את המצב הקיים והצפוי. בהמשך מציע הפרק ארבע חלופות לבחינה: 

הזהה לחלופה א' במרכיביה, אך בתוספת  –; חלופה ב' FPSO ו חוף סמוכת ימי טיפול פלטפורמתהקיים, שכוללת 

FSO  באמצעות טיפולשמבוססת על  –צמוד אסדה שמשמש לאגירת שמנים; חלופה ג FPSO הסמוכים במים ;

 הכלכליים, בסמוך לבארות הגז. במים FPSO באמצעות טיפולשמבוססת על  –וחלופה ד' 

 רקע

)"מים  התגלו עתודות גדולות של גז טבעי מול חופיה של מדינת ישראל, באזור הכלכלי הבלעדי 2009-2010בשנים 

כלכליים"(. עתודות אלו משמשות כמקור האנרגיה המרכזי לצורך ייצור החשמל של ישראל והן צפויות להוות בעתיד 

את אחד ממקורות האנרגיה העיקריים לצרכי התחבורה והתעשייה המקומית. כמו כן, מתוכנן שבעתיד ייוצאו חלק 

שיתקבלו בעבורן יהוו מקור הכנסה משמעותי לכלכלת מעתודות הגז אל מחוץ לישראל, וההערכה היא כי התגמולים 

 (.Zarchi, 2014המדינה )

וכן  BCM800-היקף הגז הנחשב כזמין ברמת סבירות גבוהה באזור הכלכלי )רזרבות ומשאבים מותנים( עומד על כ

המידע המוגדרים כמשאבים פרוספקטיביים, בעלי הסתברויות שונות להתממשות. בהתבסס על  BCM680-ישנם עוד כ

גז נוספים.  BCM150אלה יתגלו בעתיד לפחות  BCM680כי מתוך  90%-שקיים נכון להיום, ישנה סבירות של מעל ל

  א(.2012)מדינת ישראל,  BCM950 -לפיכך, סך הגז הטבעי לצורך קביעת מדיניות נאמד ב

מציגה את חובת  4טבלה  ישראלי בהתאם לגודלו של כל מאגר.ככלל נקבע סף מינימאלי להיקף אספקת גז למשק ה

אספקה למשק המקומי. בהתאם ניתן לאמוד כי אחוז הגז שיסופק ממאגר לוויתן למשק הישראלי יעמוד על מינימום 

.  עוד נקבע 25%, ואילו האחוז מתנין יעמוד על מינימום של 40%, אחוז הגז המינימאלי מכריש יעמוד על 50%של 

 (.  2012ת. )צמח, כי כל מאגר שיפותח יחובר למערכת ההולכה המקומי

 [BCMגודל המאגר ]
% אספקה מינימאלי למשק 

 המקומי מהמאגר

 50% 200 -גדול מ

 40% 200 -ל 100בין 

 25% 100 -ל 25בין 

 - 25 -קטן מ

 חובת אספקה למשק המקומי – 4טבלה 

 המאגרמהווה את  מטר, 1,600-1,750מים של  יק"מ מערבית לחיפה ובעומק 125, שנמצא כ בתוך כך מאגר לוויתן

. מיליון חביות קונדנסט 40-וקרוב ל 29גז טבעי BCM621שבו נאמד ב  המשאבים המותניםהגדול ביותר, כאשר היקף 

 (d/MQM28ל  מעלשהם מעוקב ביום )יסופקו מעל מיליארד רגל  ,2019, בשנת ת הגזעם תחילת הפקמוערך כי כבר 

                                                           
 (.2012ברי הפקה )מדינת ישראל,   BCM496מתוכו מוערך ש  29
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 ,Leviathan) 30חביות קונדנסט ביום 2,500-הן לצרכנים במשק הישראלי והן ליצוא. לצד זאת צפוי כי יופקו כ

מיליון רגל מעוקב סטנדרטי  900-בהמשך, מתוכנן להרחיב את ההפקה באופן שיאפשר תוספת של עוד כ. (2018

  (.2016)משרד האנרגיה והמים, ( לייצוא או כגיבוי לשוק המקומי, ככל שיידרש MQM/d1.0 -ליום )כ

 ק"מ 120ק"מ ועד  75שנמצאים בטווחים של   -כריש ותנין  –מושתת על שני מאגרים מרכזיים  תנין-פרויקט כריש

נאמד ב  במאגרים היקף המשאבים המותנים .מטר 1,750-כ מים של ובעומקמערבית לחופיה הצפוניים של ישראל, 

BCM144   ועוד כBCM107 ליון ימ 40-שבמאגר עומדת על כ השמניםלצדם מוערך כי היקף . משאבים פרוספקטיביים

מיליון  400של כ  נומינלי, בקצב  בשנה BCM3כ , יסופקו 8201כי כבר עם תחילת הפקת הגז, בשנת  צפויחביות. 

זאת צפוי כי יופקו  לצדבשנה.  MCB6 דבתוך כך המערכת מתוכננת לספק ע(. MQM/d11רגל מעוקב ביום )שהם מעל ל 

 . בהיקף ייצור הגז ההתחלתי חביות קונדנסט ביום 6,600-כ

 .'דור' מפרוזדורלחוף המתעתדים להיכנס  ,לוויתןמאגרי כריש, תנין ומציג את מיקומם של  30איור 

 

 של ישראל הגז והנפט מפת תגליות – 30איור 

 

  

                                                           
 א(.2016חביות ליממה )הובל אנרג'י,  4,500עד  1,000ט רגעיים ינועו בין קצבי הפקת קונדנס 30
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 תיאור מצב קיים וצפוי

כפי  ,יתן, כריש ותניןולו מסגרת פרויקטי שדותמפותחות בהתשתיות שהמאפיינים המרכזיים של  נסקריםלהלן 

מרכזי על ניתן דגש . בתוך כך )להלן: 'מצב קיים'( שמתוכננים להיות ממומשים נכון לעת כתיבת העבודה הנוכחית

 .השונים בפרויקטים מרכיבים הימייםה

  לוויתן

ימיים לאסדת הפקה -במערך צינורות תתימית ייעודית, אשר תחובר -על מערכת הפקה תת מבוסספיתוח שדה לוויתן 

מתחם הימי הצפוני המיועד לכך חלקו המערבי של ק"מ מהחוף, ב 10-, שתמוקם כ(fixed leg platform)קבועה 

לאחר הפרדה וטיפול יועבר הגז למתקן קליטה יבשתי  .מטרים 86-ובעומק ים של כ חוף דור,ל סמוך, ’ח 37בתמ"א 

 (. 2016)נובל אנרג'י, והנפט יוזרם לבתי הזיקוק בחיפה 

 ם העיקרייםרכיביהמ בהמשך יסקרו בהרחבה ם, כפי שמפורטים לעיל.מרכזיי מערכת-כוללת מספר תתיהמערכת 

 :(2016)משרד האנרגיה והמים,  המערכת הימיים-של תתי

 ;מערכות תת ימיות להפקה והולכה של גז משדה לוויתן אל האסדה .1

 ;גביה על המותקנות הטיפול ומערכות ימית הפקה אסדת .2

 ;הארצית ההולכה למערכת מטופל גז להעברת מהאסדה צנרת מערכת .3

 ;הארצית ההולכה מערכת באמצעות שלא האזורי לשוק ייצוא למטרות צנרת מערכות .4

 (;ויבשתית ימית) הקונדנסט להולכת צנרת מערכת .5

 ;(CSVתחנת הגפה חופית ) .6

 .תחנות הגפה וחיבור למערכת ההולכה הארצית ותשתית צנרת דלקים קיימת .7

 -מצויים ברובם במרחק של כ , 'על'ארכיטקטורת  שמציג 31איור , כפי שמתוארים בימית-מרכיבי המערכת התת

מ'. הם כוללים בין השאר: ראשי באר ומתקני קצה של צנרת  1,650 -ק"מ מהחוף ובעומק ים ממוצע של כ 125

צינורות הפקה בקוטר  2; )ירוק( באר אל הסעפת התת ימיתמראשי  14וכבלי בקרה ותקשורת; צנרות איסוף בקוטר "

של נוזל גליקול  6צינורות בקוטר " 2; )אדום( , מהסעפת התת ימית לאסדת ההפקה 20וצינור נוסף בקוטר " 18"

(MEGבין אסדת ההפקה למאגר ) )כחול  להולכת גז טבעי ליבשה 32; אסדת הפקה וטיפול; צינור בקוטר ")סגול(

; וצנרת ייצוא ימית בין )ירוק מקווקו( להולכת קונדנסט מהאסדה ליבשה 10" -ל 6נור בקוטר בין "; צימקווקו(

  .)שחור( האסדה אל יעד מחוץ לגבולות המדינה

באסדת ההפקה יבוצע טיפול בגז הגולמי, הפרדת הקונדנסט וייצובו, הפרדה של מי התוצר וטיפול בהם; טיפול 

סט מיוצב לחוף, ותפעול של המערכת. חלקה העליון של האסדה יותקן על גבי בגליקול, הזרמת גז מטופל וקונדנ

מ'. האסדה בנויה משלושה מפלסים עיקריים  86-קונסטרוקציית פלדה שתעוגן לקרקעית הים, כאמור בעומק של כ

ל בגז מ'. ממדי האסדה נקבעו כך שתתאפשר התקנת כלל מערכות הטיפו 57 -מ' וגובה של כ 96 -באורך ורוחב של כ

ובקונדנסט ללא צורך במתקני טיפול יבשתיים. לצד זאת כוללת האסדה את כל המערכות, השירותים והתשתיות 

הנדרשות ובכללן: מגורים עבור צוותי העבודה, מתקני ייצור חשמל, מערכות דחיסה, מערכות בטיחות ואבטחה, 

מכשירים ושירותים. בהקשרה של העבודה מערכות חימום וקירור, מערכות מים, מערכות שפכים, מערכות אוויר 

ממחיש את מבנה  32איור (. 2016הנוכחית ראוי לציין כי האסדה כוללת אף מערכת חירום לשחרור לחץ )אמפיביו, 

 האסדה.
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 של מאגר לוויתן ארכיטקטורת 'על' – 31איור 

 

 

 אסדת לוויתן - 32איור 
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עבור הגז שמיועד להיות מוזרם למערכת ההולכה הארצית  -יבוצע בשתי מערכות נפרדות  באסדה הטיפול בגז

(DSM( ועבור הגז אשר יוזרם ישירות לשווקי ייצוא ;)REM .) אספקת הגז לחופי ישראל תעשה באמצעות חיבור

. הקונדנסט 31צנרת ישירות מאסדת ההפקה לתחנת המגופים הקיימת של חברת נתיבי הגז הטבעי )נתג"ז( תחנת דור

הנלווה להפקת הגז מהמאגר, ייוצב על האסדה באופן העונה על דרישות מפרטי האספקה ויוזרם לבית הזיקוק 

 הקיימת. השמניםך ניצול מרבי של צנרת הולכת באמצעות צנרת ייעודית ותו

תחנת מגופים חופית  - וזרם הגז המטופל דרך פרוזדור 'דור' אל נקודת קליטה יבשתיתהפקה יטיפול וההמאסדת 

(CVS )-   דור מגופים התחנת  – מטרים מזרחית לקו החוף, ומשם למתקן חיבור לרשת הגז הלאומית 400-כהמצויה

(DVS) -  חוף.קו קילומטר מזרחית להמצוי בטווח של 

הקונדנסט המטופל יוזרם מהאסדה לנקודת ההשקה באזור מחצבת עין איילה באמצעות צנרת ייעודית, ומשם לבתי 

את  במידת הצורך ניתן לאפסן הקיימת. והשמניםהזיקוק בחיפה, זאת בצנרת ייעודית המקבילה לתשתית הגז 

 .32שמהווה חלק ממערך הגיבוי לשמירת רציפות ההזרמה של הקונדנסט מהאסדהתחנת קבלה 'חגית' בהקונדנסט 

שמוקמים במסגרת הפרויקט צבועים מציג ארכיטקטורה ברמת 'על' של מערך הקונדנסט, כאשר הרכיבים  33איור 

 בסגול.

 

 ארכיטקטורת 'על' של מערך הקונדנסט בפרויקט לוויתן – 33איור 

כי מערך הולכת הקונדנסט כולל מערכת לניטור דליפות. מטרת המערכת  ייצויןבהקשרה של העבודה הנוכחית 

לזהות, בהקדם האפשרי את קיום הדליפה ומיקומה הגיאוגרפי, ובהתאם לבודד את המקטע הדולף באמצעות סגירה 

 א(.2016של מגופים )נובל אנרג'י, 

                                                           
ייצוא גז טבעי יוכל להתבצע ליעדים יבשתיים דרך מערכת ההולכה הארצית )המופעלת ע"י חברת נתג"ז(, לרבות למדינות  31

ל שווקי הייצוא, או באמצעות עמן יש גבול יבשתי )דוגמת ירדן(, או באמצעות חיבור צנרת תת ימית נוספת מאסדת ההפקה א

 חיבור ישיר של בארות ההפקה בשדה לוויתן למתקן טיפול במים הכלכליים של קפריסין )אפרודיטה(.
 37חם תחנת הקבלה בחגית ע"פ תמ"א מ"ק במת 10,000 -מיכל אחסון קונדנסט בנפח של כ הוחלט על הקמתלצורכי גיבוי,  32

תות בהם לא ומית ממוצעת של קונדנסט כנ"ל( בעימי עבודה בתפוקה י 24 -בועות )כח'. מיכל זה אמור לאפשר גיבוי למספר ש

 א(.2016יהיה ניתן להזרים הקונדנסט בצנרת לבית הזיקוק )נובל אנרג'י, 
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חביות  250חביות קונדנסט,  1,000, בהם גם סנים בתקופת התפעול כמקליםבתוך כך, על האסדה צפויים להיות מאופ

 מתארת את היקף הכימיקלים הצפוי 5טבלה  .LSM –המכונה ייעודיים באזור  במכלים. אלו יאוחסנו  דיזל ועוד

 .(2016אמפיביו, )

 

 כימיקלים הצפויים להיות מאוחסנים בתקופת התפעול – 5טבלה 

 תנין-כריש

ימיים לאניית -ימית ייעודית, אשר תחובר במערך צינורות תת-תנין מבוסס על מערכת הפקה תת-פיתוח שדה כריש

FPSO ק"מ משדה תנין, ובה יערכו הטיפול וההפרדה של  40 -ק"מ מהחוף וכ 75-שתעגון סמוך לשדה כריש, כ

ק"מ מהחוף, ומשם באחריותה למתקן  10-ימי של נתג"ז, שימוקם כ-תוצרי המקור. הגז יוזרם אל מתקן קליטה תת

, לה יכולת אפסון כוללת של כמיליון FPSO-קבלה יבשתי באזור חוף דור. השמנים שיופקו בתהליך יאופסנו בבטן ה

פעמים בשנה.   7-חביות, בתדירות של כ 350,000-חביות. אלו ייוצאו  באמצעות מיכליות בעלות נפח הובלה של כ

 (.Energean, 2017חיבור לצנרת ייעודית לצורך יצוא בעתיד ) בנוסף מתוכננת המערכת לאפשר

מערכת מרכזיים, כפי שמפורטים לעיל. בהמשך יסקרו בהרחבה המרכיבים העיקריים -המערכת כוללת מספר תתי

 :(Energean, 2017המערכת הימיים )-של תתי

 ;מאגריםמקור מהתוצרי הימיות להפקה והולכה של -מערכות תת .1

 ;FPSO-אניית ה .2

 .מערך צנרת להובלת גז יבש .3

כריש ותנין  מאגריצפויה להיות ערוכה לאחר פיתוח היא כפי ש לייחוס, של המערכת מציג ארכיטקטורת 'על' 34איור 

ח ימי, עם פיתו-יש לציין כי בהמשך יתכן עיבוי של מערך ההפקה וההולכה התתכריש(.  מאגר)בשלב המידי מפותח 

, שאין הצדקה לפתח של מאגרים קטנים נוספים באזור קישורם, ויתכן שאף כריש ותניןבארות נוספים במאגרים 

 עבורם תשתית ייעודית.
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 תנין'-של 'כרישארכיטקטורת 'על'  – 34איור 

מהחוף ובעומק ים אופייני  ק"מ 70-120 -ימית להפקה והולכה מצויים ברובם במרחק של כ-מרכיבי המערכת התת

מ'. הם כוללים בין השאר: ראשי באר ומתקני קצה של צנרת וכבלי בקרה ותקשורת; צנרות איסוף  1750 -של כ

ימית -מערכת ההולכה התתו במעליות ייעודיות להעלאת תוצרי המקור. בתוך כך,  ימית-מראשי באר אל הסעפת התת

 על קרקעית הים שמשתרעים ''12צינורות בקוטר  2ת באמצעות , זאFPSO-אניית השל תנין תפרש מהשדה אל 

 ק"מ. 40 -לאורך כ

אלף  160) שנה( והיא כוללת חלל פנימי גדול 35מתוכננת בראייה ארוכת טווח )אורך חיים של  FPSO-אניית ה

דומים הככלל, ניתן לחלק את שטח הסיפון לשלושה חלקים  מ'(. 50מ' על  260) ושטח סיפון נרחב מטר מעוקב(

; )ג( עתודה להוספת מיועדים ל: )א( מתקנים תפעוליים ומגורים; )ב( מתקני טיפול והפקה לשלב הנוכחיאלו  .בשטחם

 ,שמניםאפסון מיועדות לאלף מתוכן  800 - קיבולת אפסון של מיליון חביות החלל הפנימי מאפשרמתקני ייצור.  

היקף המערכות שיותקנו בשלב הראשוני יאפשר הפקה ור, כאמ .מי התוצר אפסוןללצורך תהליך ההפרדה ו והיתרה

 שיצברו חביות ביום 6,600בהיקף ממוצע של  שמנים , ולצד זאת הפקת33מיליון רגל מעוקב ביום 400 עד בקצב של

מיליון חביות  350-בנפחים של כפעמים בשנה,  7אופיינית של בתדירות זאת עד לפריקתן למיכליות ) FPSO-בבטן ה

את המודולים באופן קונספטואלי מציג  35איור  (.שעות 24-תוך פחות מכאשר פריקה מתוכננת להתבצע , בכל פעם

, כאשר בכחול מודגשים חמשת התאים FPSO-ל המציג את חלוקת התאים בחל 36איור ו, FPSO -השונים של ה

 שמניםמציג תהליך פריקת  37איור אלף חביות. לבסוף  500לייצוא בהיקף כולל של  השמניםהמרכזיים בהם נאגרים 

 מטרים מהאנייה. 300-למיכלית, המצויה בטווח של כ

 

 

                                                           
 מיליון רגל מעוקב ביום.  300בכך יתאפשר לתמוך בקצה הפקה ממוצע של   33
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 FPSO-מערך קונספטואלי של ה – 35איור 

 

 FPSO-ב מיכליםהמערך  – 36איור 

 

 למיכלית FPSO-פריקת דלקים מה – 37איור 

 



 -מוגבל  -

52 
 

 ''30/''24מערך ההולכה הארצי של נתג"ז, מבוסס על צינור בקוטר אל  FPSO-מערך הצנרת להובלת גז יבש, מה

 )במתחם הצפוני שמוגדר בתמ"א ק"מ מהחוף 10-ק"מ מהחוף(, כאשר בטווח של כ 15-)השינוי לקוטר רחב יבוצע כ

(. Tי שסתומי המבוסס על שנ)ימי של נתג"ז -יחובר הצינור למתקן קבלה תת מטרים 60-100בעומק של וח(  37

ממתקן הקבלה יועבר הגז למערכת ההולכה הארצית  מתקן זה אף יאפשר ממשק לקבלת גז מגורם צד שלישי בעתיד.

 ימי.-מתאר באופן קונספטואלי את מתקן הקבלה התת 38איור  ובאחריות נתג"ז.דרך פרוזדור 'דור', 

 

 תנין-ימי לקליטת גז מכריש-מתקן קבלה תת – 38איור 

ות בטחון בהתאם להנחיות חיל ותשתי מערך אבטחה יכלול FPSO-המתוכנן ש כי יצוין בהקשרה של העבודה הנוכחי

צוות, חדר בקרה הכולל מערכות -אנשי 15לכל הפחות את המרכיבים הבאים: צוות אבטחה המונה  יכללוהים. אלו 

-מכ"ם אזרחי המכסה את השטח הבלעדי של ה , מתחם מוגן )'מקלט'( לאבטחת אוכלוסיית האנייה,שליטה ותקשורת

FPSO34 , (, ציוד אישי לצוות האבטחה הכולל בין השאר ציוד ימי, ציוד רפואי ואקוסטי יניילווקשר, תקשרת )ציוד

 .(ROVמימי )-סירה מהירה ורכב תת אמצעי גילוי וזיהוי אופטיים, אמצעים אקוסטיים,לעזרה ראשונה, 

  

                                                           
 מטרים. 500לפי המקובלות המשפטיות רדיוס של  34
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 )'מצב קיים'( FPSO-ו אפיון חלופה א': פלטפורמת טיפול ימי סמוכת חוף

-טיפול במאגר לוויתן באמצעות אסדה סמוכת חוף ובמאגרי 'כריש – )המתוכנן( מציגה את המצב הקייםחלופה א' 

הקיים  FPSO-סמוך מאגר. ההנחה כי במצב זה שדות חדשים שיפותחו בעתיד יתממשקו ל FPSOתנין' באמצעות 

ציון של תוך  א'חלופה מתאר את  39איור  .ן' עם אסדת טיפול סמוכת חוףאו לחלופין יוקמו בתצורת 'לווית

 .ימייםהגבולות ההפלטפורמות והתשתיות, זרימת תוצרים ו

 

 FPSO-פלטפורמת טיפול ימי סמוכת חוף וחלופה א':  - 39איור 
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 FPSO-ו FSOפלטפורמת טיפול ימי סמוכת חוף עם אפיון חלופה ב': 

 FSO-)קונדנסט( ב שמניםבתוספת מימוש האפשרות לאגור  -מצב קיים  –זהה לחלופה א'  מתארחלופה ב' מציגה 

ציון הפלטפורמות תוך  חלופה ב'מתאר את  40איור . (2013משרד האנרגיה והמים, ) לאסדת ההפקה צמודשמצוי ב

 .והתשתיות, זרימת תוצרים וגבולות ימיים

 

 FPSO-ו FSOפלטפורמת טיפול ימי סמוכת חוף עם  חלופה ב': - 40איור 
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 במים הסמוכים FPSO': טיפול באמצעות גאפיון חלופה 

גבול קצה המצויים ב FPSOתנין מבוצעים באמצעות -והן בכרישבמאגר לוויתן הן ' מציגה מתאר בו הטיפול גחלופה 

הנוכחית ימית )בדומה לארכיטקטורה -. במתאר זה הגז המטופל מוזרם אל פרוזדור 'דור' בצנרת תתהסמוכיםהמים 

ימי -מוזרמים אף הם בצינור תתשנדרשים לצורך מתן מענה לביקוש בישראל )קונדנסט(  והשמניםתנין'( -של 'כריש

' תוך גמתאר את חלופה  41איור שמנים ליצוא משונעים במיכליות לארצות היעד. . משונעים במיכליות לחלופיןשאו 

 ימיים.הגבולות הציון של הפלטפורמות והתשתיות, זרימת תוצרים ו

 

 במים הסמוכים FPSO': טיפול באמצעות גחלופה  - 41איור 
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 בלבדבמים הכלכליים  FPSO': טיפול באמצעות דאפיון חלופה 

בכך  .ותבסמוך לבאר FPSO -ה אניות של הימצאותם, למעט 'ג' מציגה מתאר הזהה במאפייניו לחלופה דחלופה 

מתאר  42איור  של כריש והן של לוויתן מצויות בתחום המים הכלכליים של מדינת ישראל. FPSO -למעשה הן ה

 , זרימת תוצרים וגבולות ימיים.והתשתיות פלטפורמותה של ' תוך ציוןדאת חלופה 

 

 במים הכלכליים בלבד FPSO': טיפול באמצעות דחלופה  - 42איור 
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 : איומים6פרק 

 כללי

דן באיומים המרכזיים שעשויים לסכן את תשתיות האנרגיה הימית של מדינת ישראל. בתוך כך מספק הפרק הנוכחי 

, תוך התייחסות לכוונהזאת סוקר את האיומים המרכזיים בזירה הישראלית, הפרק רקע כללי על עולם האיומים, 

 הגורמיםבהתבסס על ניתוח מאפייני  – יחוסהפרק אף מוצעים מספר איומי בסיום  ם השונים.צעימְ אֶ מצים ולָמאַ ל

 .יםרצוי-בלתי יםבסיס להערכת סבירות התממשות אירועהעבודה אלו יהווה בהמשך איומי ייחוס . והאמצעים

 רקע

יים ואיומים חיצוניים, כאשר הם נבדלים זה מניתן לחלק את האיומים השונים לשתי משפחות עיקריות: איומים פני

תופסת את הגורם המאיים לאורך הזמן. במקרה של איום פנימי, כל עוד אין אינדיקציות  35מזה באופן בו המערכת

המלמדות על ניגוד אינטרסים בין גורם האיום הפוטנציאלי למערכת, הגורם נתפס כמהימן בעיניה. בהתאם הוא נהנה 

כת לגורם המהווה איום מחופש פעולה נרחב, ממידת נגישות גדולה ומרמת ידע גבוהה. בניגוד לכך יחסה של המער

 חיצוני כלפיה שונה בתכלית. בכל נקודת זמן הוא נתפס כגורם עוין והמערכת מתגוננת מפניו בקביעות.  

מכילה מגוון איומים בעלי אופי שונה, מה שעשוי להשליך על  –פנימיים או חיצוניים  –בתוך כך, כל משפחת איומים 

-עים והמטרות של הגורמים המבצעים אותם. מכאן שסיווג אפשרי עלדרכי ההתמודדות עימם. אופי זה נגזר מהמני

שני האחרונים בעלי צביון  –( מרד או הפיכה 2( טרור, )1פי אופיים של האיומים יכלול את הקבוצות הבאות: )

( מחאה 5המתאפיינות במוטיבציה כלכלית; ) –( פשע מאורגן 4( פיראטיות או )3דתי; )-פוליטי או אידיאולוגי

שעשויה להתרחש על רקע פוליטי,  –( פגיעה ע"י מדינה עוינת 6המּוַנעת ממניעים חברתיים; ) –בתית או אזרחית סבי

לרוב בגין מוטיבציה אישית. ראוי לציין כי מרבית האיומים,  –( וחבלה פנימית 7כלכלי, חברתי, אידיאולוגי או דתי; )

ידי רתימת גורמים -הנמנע שהם ימומשו כאיומים פנימיים עללמעט חבלה פנימית, הינם איומים חיצוניים, אך לא מן 

 ממחיש את סוגי האיומים בחלוקה למשפחות לצד זרימת תהליך מימוש האיום. 43איור (. "by proxy"מן המערכת )

 

 קבוצות ומשפחות איומים -43איור 

                                                           
החל מגורמים מדיניים וביטחוניים וכלה  –ר במכלול הגורמים שמעורבים בפיתוחו והפעלתו של משק האנרגיה האמו 35

 בגורמים פרטיים ועסקיים. 
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 ה הישראליתאיומים מרכזיים בזיר

( הצבעה על כוונה ספציפית לפגיעה בתשתיות 1סקירת האיומים המרכזיים בזירה הישראלית נחלקת לשניים: )

 ( סקירת אמצעים.2האנרגיה הימיות ועל המאמצים; )

 כוונה ומאמצים

-במקרה הישראלי ניכרת כוונה והבניית יכולת לפגיעה מכוונת בתשתיות האנרגיה הן מצד מדינות והן מצד גופים לא

 מדינתיים. 

מדינתיים אף הצהירו לאחרונה על כוונתם לבצע התקפות פיזיות נגד מתקני תשתית ישראליים בכלל, -מספר גופים לא

(. 2015(, ובפרט כנגד מתקני אנרגיה ימיים )גלובס, Walla, 2016כמו האיום לפגוע במיכל האמוניה במפרץ חיפה )

חסן נסראללה, השמיע איומים מפורשים לפגוע באסדות הגז של ישראל )מבקר  ,כך לדוגמה, מזכ"ל חיזבאללה

  .36מימיות-מאמצים מתמשכים מצד החמאס לרכוש יכולות ימיות ותת בנוסף נצפים(. 2014המדינה, 

איום זה מקבל איום ממשי על תשתיות קריטיות, ובפרט על מתקני אנרגיה.  איראניטילים המערך הזאת מטיל -לצד

תגיב לפעולה  איראןש אמתירב לבלומה, כאשר קיים חשש עת וכוונת המאיראנימשנה תוקף על רקע תכנית הגרעין ה

 Shifrinson) טיליםאזור באמצעות מדינות הכנגד מתקניה באמצעות תקיפת מתקני אנרגיה ומטרות אסטרטגיות ב

& Pribe, 2011) . לצורך תקיפה  ים להשתמש בטילים בליסטייםאיראניבתוך כך אף הושמעו איומים מצד בכירים

באופן מפורש כי במקרה של תקיפת אמריקאית או ישראלית  הצהירשכזו, כאשר יועץ בטחוני בכיר לאייטולה חמינאי 

בהקשר הישראלי,  .(Sunday Times, 2007)נוספות  וניותזיקוק ותשתיות חי-איראן תשגר טילים לעבר בתי

על ידי הצבת  ,הן באופן ישיר – 37במלחמה בסוריה איראןמעורבותה של  לנוכח מתעצםש איום זה ומיפוטנציאל למה

לצורך המחשה והן באמצעות הכנסת נשק מתקדם לזירה ובפרט לידי חיזבאללה.   39 ,38כוחות ואמצעים )ואף הפעלתם(

 .סוריהשרקי שב-קם לאחרונה ב בג'בל אבינוני שהו-לאפסון טילים לטווח קצר איראניאת הבסיס המציג  44איור 

בהתבסס על האמור יש להניח כי קיימת כוונה ואף מופנים מאמצים לפגיעה בתשתיות האנרגיה הימיות של מדינת 

מדינתיים, ובפרט חיזבאללה וחמאס. בהתאם -, והן על ידי גופים לאאיראןכדוגמת  –ל הן על ידי גופים מדינתיים ישרא

 מרכזיים שעשויים לשרת גופים אלו.יסקרו האמצעים ה

 אמצעים

מימי; )ג( -מימי; )ב( תת -ככלל, ניתן לסווג את האמצעים השונים בהתאם לתווך בו הם פועלים: )א( פני השטח 

 ת קשת האיומים כנגד תשתיות האנרגיה הימיות של ישראל.מציג באופן אבסטרקטי א 45איור אווירי; )ד( וקיברנטי. 

 

                                                           
 דוגמה לכך ניתן לראות בחדירת המחבלים לחוף זיקים דרך הים במהלך מבצע 'צוק איתן'. 36
 (.,Walla 2018כפי שעולה מתוך דברי אלוף פיקוד צפון יואל סטריק ) 37
  ImageSatצילומי לווין של חברתכדוגמת הבסיסים שהקימה איראן לאחרונה בסוריה לאפסון טילים, שנחשפו ב 38

 International  אשר הופעל על10.2.2018, או תקרית חדירת המל"ט לגבולות ישראל, שהתרחשה ב 19.2.2018בחודש ,-

 (. Walla, 2018ידי כוחות איראניים משטח סוריה )
איראן מקימה בשנה האחרונה בסיס קבע בסוריה....בין השאר דובר על כוונה להקים בסיס חיל אוויר איראני בסוריה,  39

 ,Haaretzתוכניות של טהראן להקמת מפעלי נשק עבור חיזבאללה בסוריה ובלבנון וכוונה איראנית לחכור נמל בסוריה )

2017.) 
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 (ISIשרקי )צילום: חברת -בסיס טילים איראני בג'בל א -44איור 

 

 

 (2018)זרחי,  קשת האיומים כנגד תשתיות האנרגיה הימיות של ישראל - 45איור 

 

האמצעים המרכזיים שמצויים בזירה, בהם עשוי להתבצע שימוש לתקיפת מתקני אנרגיה משפחות נסקרות להלן 

בהתאם לתווך הפעולה שלהם,   נערכתימיים, ובפרט כאלו שמצויים בידי חיזבאללה, חמאס ואיראן. סקירת האמצעים 

-ותני לרמת העלות, עלמצוין אומדן איכאף . בתוך כך וכן פריטים ספציפיים לייחוס תוך ציון מאפייניהם העיקריים

עד מיליוני  –עד מאות אלפי דולרים; בינונית  –עד עשרות אלפי דולרים; נמוכה  –פי הסרגל הבא: נמוכה מאוד 

  מאות מיליוני דולרים ומעלה. –עד עשרות מיליוני דולרים; גבוהה מאוד  –דולרים בודדים; גבוהה 

 מציגות את משפחות האמצעים. 9טבלה ועד  6טבלה 
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 שטח )ימיים(הפני אמצעי הפועלים על 

 מהירות טווח הפעלה אמצעי
מנגנון 

 הרג

רמת 

 מיומנות

רמת 

 חשאיות

רמת 

 40עלות

חסמים 

 עיקריים
 מקור גורם

אנייה 

 דורסת

 –צוות ים 

שת"פ/כפייה/ 

 החלפה

אלפי 

 קילומטרים

5-16 

 קשר

אנרגיה 

קינטית, 

 חיתוך

-נמוכה

 בינונית

גבוהה 

 )התממה(
 נמוכה

יכולת פגיעה 

 ספורדית

מדינתי, 

-תת/לא

 מדינתי

41 

סירות נפץ 

)מאויש/ 

 כשב"מ(

פעילים לאחר 

 הכשרה בסיסת

מאות 

 קילומטרים

 45כ 

 קשר

 מטען:

מאות 

ק"ג 

 חנ"מ

-נמוכה

 בינונית

גבוהה 

 )התממה(
 נמוכה

פגיעה 

בחשאיות אל 

מול יכולת 

תקיפה רחבה; 

מגבלות 

תקשורת 

ושליטה במקרה 

 של כשב"מ

-תת/לא

 מדינתי
42 

הטלת 

-מיקוש על

 מימי

פעילים/משתפי 

פעולה לאחר 

 בסיסת הכשרה

מאות 

 קילומטרים

 45עד 

 קשר

 מטען:

-עשרות

מאות 

ק"ג 

 חנ"מ

-נמוכה

 בינונית

גבוהה 

 )התממה(
 נשק סטטיסטי נמוכה

-תת/לא

מדינתי, 

by 

proxy 

43 

סירה 

 גוררת

פעילים/משתפי 

פעולה לאחר 

 הכשרה בסיסת

מאות 

 קילומטרים

 15כ 

 קשר

עוגן 

 נגרר
 נמוכה

גבוהה 

 )התממה(

נמוכה 

 מאוד

פגיעה ספורדית 

ומצומצמת 

באלמנטים 

 פריפריאליים

-תת/לא

מדינתי, 

by 

proxy 

44 

השתלטות/ 

 חבלה

פעילים לאחר 

הכשרה 

 משמעותית

מאות 

 קילומטרים

 45כ 

 קשר

כלי 

סער, 

מטען: 

)עשרות 

ק"ג 

 חנ"מ(

 גבוהה
 -נמוכה 

 בינונית
 נמוכה

הכשרה בתו"ל, 

מסה של כ"א 

 ביעד

-תת/לא

 מדינתי
45 

 אמצעים הפועלים בתווך הימי – 6טבלה 

  

                                                           
עד  –עד מליוני דולרים בודדים; גבוהה  –עד מאות אלפי דולרים; בינונית  –ה עד עשרות אלפי דולרים; נמוכ –נמוכה מאוד  40

 מאות מליוני דולרים ומעלה. –עשרות מליוני דולרים; גבוהה מאוד 
 .': גנספח ראה/י  41
42 (Lorenz, 2007), (Boat Safe's internet site, 2013.) 
43 (Executive. 2017), -Iranian Office of Naval Intelligence, 2017), (Morgan and Tyler, 2006), (Maritime

(Lorenz, 2007), (Griner, 1997.) 
 (.2013שרד האנרגיה והמים. )מ 255עמוד  –; ו'מכמורתניים' 56עמוד  –ידי  'עוגנים' -סכנה לפגיעה על 44
 (.Mako, 2012הדרכה על תקיפת אסדה )  -סרטון של משמרות המהפכה  45
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 מימי-אמצעי הפועלים בתווך התת

 מהירות טווח הפעלה אמצעי
מנגנון 

 הרג

רמת 

 מיומנות

רמת 

 חשאיות

אומדן 

 עלות קיום

חסמים 

 עיקריים
 מקור גורם

SDV46 

 ממולכד

אנשי 

 צפרדע

טווח של 

עשרות ק"מ 

ועומק של 

עשרות 

 מטרים

 קשר 5-כ

 מטען:

 500עד 

ק"ג 

 חנ"מ

 בינונית גבוהה גבוהה

מגבלת 

עומק 

 ,47וטווח

מדינתי, 

-תת/לא

 מדינתי

48 

 49UUV 

 מולכד

שליטה 

מרחוק/ 

 אוטונומי

טווח של 

עשרות 

 50ק"מ

ועומק של 

-עשרות

מאות 

 מטרים

 קשר 5-כ

מטען: 

 עד

250 

ק"ג 

 חנ"מ

 בינונית גבוהה גבוהה

מגבלת 

עומק וטווח 

,  נדרשת 

מיומנות 

גבוהה 

ותשתית 

 טכנולוגית

מדינתי, 

-תת/לא

 מדינתי

51 

צוללת 

 52ננסית

צוללן 

)ואנשי 

 צפרדע(

טווח של 

מאות ק"מ 

ועומק של 

מאות 

מטרים עד 

 ק"מ בודדים

 קשר 11 -כ

טורפדו 

)או 

 (53חבלה

 גבוהה מאוד

גבוהה 

)תתכן 

הצבעה 

של 

האמל"ח 

על 

 המשלח(

 גבוהה מאוד

נדרשת 

תשתית ידע 

ותשתית 

טכנולוגית 

ייחודית 

ומורכבת, 

עלות 

גבוהה 

מאוד 

 והצבעה

 54 מדינתי

מטען / 

מיקוש 

 מימי-תת

אנשי 

צפרדע , 

SVD ,

 צוללות

ראה/י נתוני 

פלטפורמות 

 הפעלה

ראה/י נתוני 

פלטפורמות 

 הפעלה

 מטען:

-עשרות

מאות 

ק"ג 

 חנ"מ

 –גבוהה 

גבוהה מאוד 

)תלוי 

 פלטפורמה(

 גבוהה

 –נמוכה 

גבוהה מאוד 

)תלוי 

 פלטפורמה(

עשויה 

להיות 

 חתימה

מדינתי, 

-תת/לא

 מדינתי

55 

 מימי-אמצעים הפועלים בתווך התת – 7טבלה 

 

  

                                                           
 .Swimmer Delivery Vehicles -מימית -כלי רכב להובלה תת 46
 נדרש שינוע צוללנים אמצעים לקרבת היעד )'אל היעד'(. 47
48 (011Jane's, 2011), (Jane's, 2012A), (Jane's, 2012B), (Scott, 2.) 
 .Unmanned Underwater Vehicles -מימיים לא מאוישים -כלי רכב תת 49
 שעות מנוע. 10מגבלה של טווח שליטה וכן של כ  50
51 (Scott, 2006), (Scott, 2011). 
 המיוצרות באיראן. Class (Qadir)-Yonoכדוגמת  52
 כדוגמת מיקוש ימי. 53
54 (Gelfand, 2010.) 
55 (Executive. 2017), -Intelligence, 2017), (Morgan and Tyler, 2006), (Maritime Iranian Office of Naval

(Lorenz, 2007), (Griner, 1997.) 
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 אמצעי הפועלים בתווך האווירי

 מנגנון הרג מהירות טווח הפעלה אמצעי
מיומנות 

 נדרשת

רמת 

 חשאיות

אומדן 

 עלות

חסמים 

 עיקריים
 מקור גורם

מטוס קל 

ממולכד 

)כדוגמת 

 פייפר(

טייס 

 )קל(

מאות רבות 

של 

 קילומטרים

200-

400 

 קמ"ש

מטען: 

מאות 

קילוגרם 

חנ"מ; 

אנרגיה 

 קינטית

 גבוהה
גבוהה 

 )התממה(
 נמוכה

 –הכשרה 

טיסה, 

השכרת 

 מטוס

-תת/לא

 מדינתי
56 

מטוס קרב 

-SU)יחוס 

24/25) 

טייס 

 קרב

מאות רבות 

של 

קילומטרים 

)טווח 

מקס': 

1100 

 ק"מ(

-כ

1000 

קמ"ש 

 )שיוט(

 2,000כ 

ק"ג חנ"מ 

 )פצצות(

-גבוהה

 מאוד
 בינונית

גבוהה 

 מאוד

הכשרה, 

חתימה, 

עלות, 

פגיעות 

)עליונות 

אווירית של 

 ישראל(

 57 מדינתי

UAV/UCAV 

מל"ט  –)יחוס 

– Fotros 

 האיראני(

מפעיל 

 מל"ט

מאות רבות 

עד אלפי 

ק"מ  

(2,000 )

בודדים; עד 

שעות  30

 טיסה

עשרות 

קמ"ש, 

גבהים 

של עד 

 ק"מ 8

מאות ק"ג 

)טילי אויר 

שטח / 

אויר ים / 

 מטען(

 בינונית גבוהה

–נמוכה 

גבוהה 

)תלוי 

 פלטפורמה(

הכשרה, 

חתימה, 

עלות, 

פגיעות 

)עליונות 

אווירית של 

 ישראל(

מדינתי, 

-תת

 מדינתי

58 

טילי ים ארוכי 

 –טווח )יחוס 
59Yakhont) 

 

מפעילי 

מערכות 

 טילאות

120-300 

ק"מ 

)כתלות 

בתצורת 

 המעוף(

-על

קולית 

 -)כ

3,000 

 קמ"ש(

רש"ק: 

מאות ק"ג 

חנ"מ 

(; 200)כ

אנרגיה 

קינטית; 

1.5m 

CEP 

 גבוהה

-נמוכה

בינונית 

)מעוף 

נמוך, 

טווח 

 ארוך(

 גבוהה

נדרשת 

תשתית ידע 

ותשתית 

טכנולוגית 

מתקדמות, 

כמות 

, 60מצומצמת

 הצבעה

מדינתי, 

-תת

 מדינתי

61 

טילי ים קצרי 

-כייחוסטווח )

C701, C704, 

C802) 

מפעילי 

מערכות 

 טילאות

עשרות 

עד  -ק"מ 

 ק"מ 120

-תת

קולית 

-)כ

1,000 

 קמ"ש(

רש"ק : 

עשרות עד 

מאות ק"ג 

חנ"מ )עד 

165 ;)

אנרגיה 

קינטית; 

 95%מעל 

דיוק לירי 

 בודד

 גבוהה
-נמוכה

 62בינונית
 בינונית

נדרשת 

תשתית ידע 

ותשתית 

טכנולוגית, 

כמות 

 63מוגבלת

מדינתי, 

 -תת/לא

 מדינתי

64 

טילים 

בליסטיים 

מדויקים 

 -)כייחוס

Fateh A-110 

/ 

M600) 

מפעילי 

מערכות 

 טילאות

מאות ק"מ 

(300) 

בליסטי 

 קולי-על

רש"ק: 

מאות ק"ג 

חנ"מ 

(; 250)כ

אנרגיה 

קינטית; 

100m 

CEP 

 גבוהה
-נמוכה

 בינונית

-בינונית

 גבוהה

נדרשת 

תשתית ידע, 

תשתית 

טכנולוגית 

מתקדמות, 

וכן תשתית 

פיזית; כמות 

 ,65מצומצמת

מדינתי, 

-תת

 מדינתי

66 

                                                           
56 (Piper's internet site, 2013.) 
57 (Cordesman, 2014). 
58 (Cordesman, 2014)( ,Drennan, 2017.) 
 .'Brahmos'קיימת גרסה הודית שמכונה  59
 (.Military Edge, 2018כשמונים יחידות ומעל לשלושים רכבי שיגור ) -שאף בידי חיזבאללה בידי סוריה ויתכן  60
61 (Jane's, 2010( ,)Military Edge, 2018( ,)MDAA, 2017.) 
 (.2010Pappalardo ,איום זה אף עלול להחריף בעתיד לאור יכולות התממה במכולות נישאות )ראוי לציין כי  62
 (.Military Edge, 2018a,b,cבידי איראן: מאות; בידי סוריה עשרות; קיים גם בידי חיזבאללה ) 63
64 (Jane's, 1997), (Jane's, 2012D( ,)Military Edge, 2018a,b,c.) 
 (.Military Edged, 2018מצוי בידי אירן וסוריה בכמות לא ידועה, וההערכה כי בידי חיזבאללה עשרות ) 65
66 (2012CJane's, ( ,)Military Edge, 2018d.) 
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 מנגנון הרג מהירות טווח הפעלה אמצעי
מיומנות 

 נדרשת

רמת 

 חשאיות

אומדן 

 עלות

חסמים 

 עיקריים
 מקור גורם

טילים 

-בליסטיים לא

מדויקים 

 -)כייחוס

Shahab) 

 

מפעילי 

מערכות 

 טילאות

אלפי -מאות

 ק"מ

בליסטי 

-תת

 קולי

רש"ק: 

מאות רבות 

של ק"ג 

חנ"מ 

(; 750)כ

אנרגיה 

קינטית; 

 -מאות

 אלפי מ'

CEP 

 גבוהה
-נמוכה

 בינונית

-בינונית

 גבוהה

נדרשת 

תשתית ידע, 

תשתית 

טכנולוגית, 

ותשתית 

 פיזית

מדינתי, 

-תת

 מדינתי

 נספח

רקטות לטווח 

 בינוני

 –)כייחוס 

Zelzal) 

מפעילי 

מערכות 

טילאות 

)לא 

נדרשת 

רמת 

מיומנות 

 גבוהה(

עד מאות 

בודדות של 

 250ק"מ )

 ק"מ(

-תת

 קולי

רש"ק: 

מאות רבות 

של ק"ג 

חנ"מ 

(; 500)כ

אנרגיה 

קינטית; 

 כקילומטר

CEP 

 בינונית
-נמוכה

 נוניתבי

-נמוכה

 בינונית

נדרשת 

תשתית ידע, 

תשתית 

טכנולוגית 

ותשתית 

פיזית 

 מסוימת

מדינתי, 

-תת

מדינתי, 

 טרור

 נספח

 אמצעים הפועלים בתווך האווירי – 8טבלה 

 אמצעי הפועלים במרחב הקיברנטי

 פגיעה מנגנון מהירות טווח הפעלה אמצעי
מיומנות 

 נדרשת

רמת 

 חשאיות

אומדן 

 עלות

חסמים 

 עיקריים
 מקור גורם

 פוגענים

 גלובאלי האקרים
זמן 

 אמת

, 67DDOSהתקפות 
68Back Door ,Spear 
69Phishing/Phishing 

 גבוהה
גבוהה 

 70מאוד

-נמוכה

 בינונית

מנגנוני 

אבטחה, ידע 

טכנולוגי 

ולעיתים 

 מודיעיני

טרור, 

-תת

מדינתי, 

 מדינתי

71 

 גלובאלי האקרים
זמן 

 אמת

פגיעה  -חבלה פיזית 

במערכות השליטה 

 72SCADA -והבקרה

גבוהה 

 מאוד

גבוהה 

 מאוד
 בינונית

מנגנוני 

אבטחה, ידע 

טכנולוגי 

ומודיעיני: 

נדרשת 

היכרות 

אינטימית עם 

תכן המערכות, 

והתמודדות עם 

הגנות מכאניות 

 בפני כשל.

-תת

מדינתי, 

 מדינתי

 אמצעים הפועלים במרחב הקיברנטי – 9טבלה 

  

                                                           
67 Distributed Denial of Service - .מניעת שירות ממשתמשים לבצע פעולות במחשב עקב עומס על השרת 
פרצה במחשב המאפשרת חיבור מרחוק, ודרכו מתאפשרת גישה למידע במחשב המותקף או במחשבים  -השתלטות מרחוק  68

 אחרים.
 חזּות ברשת האינטרנט.גניבת מידע דרך ִהת -דיוג  69
הדיגיטציה מאפשרת טשטוש של עקבות התוקף או שתילת סימני זיהוי שגויים, הפעלת תקיפה בעיתוי נוח, ומחוץ לטווח  70

 (.2017השליטה של הנתקף )הבר וז'רסקי, 
 (.2017(, )הבר וז'רסקי, Wilshusen, 2013א(, )2013(, )זרחי, 2013(, )זרחי, 2016)וינשטוק ואלרן,  71
72 cquisitionAata Dnd Aontrol Cupervisory S 
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 איומי ייחוס

 תחילה, נדרש להגדיר נתון ידי איום-כאמור, על מנת להעריך את הסבירות להתממשותם של אירועים בלתי רצוי על

ובהתייחס  ,שנסקרו השונים הגורמים והאמצעים ם המרכזיים שלמאפייניהפי -יקבעו עלאלו  איומי ייחוס. של סט

  פגיעות מתקני אנרגיה ימיים. –לקונטקסט הכללי של העבודה 

, הימיות של ישראללפגיעה בתשתיות האנרגיה  םהשונים ומדרגת את מידת התאמתמציגה את איומי הייחוס  10טבלה 

. גבוהה מאוד התאמה מידתועד למאוד  כהתאמה נמוהמידת החל ב –יכותני בן חמש דרגות זאת על פי סרגל הערכה א

הצבעים מסמלים את תרומת המאפיין לרמת הסיכון שנובע מהאיום: מירוק המעיד על תרומה נמוכה ועד לאדום 

 .שמעיד על תרומה גבוהה

 תרחיש ייחוס
 מידת ההתאמה

 עלות 73חסמים מיומנות מנגנון ההרג אל היעד

 VH VH H H VH אניית סוחר דורסת בודדת

 H VH H H VH סירות/כשב"מי נפץ )נחילים(

 VH L VH VL VH מימי בקרבת מתקנים-זריעת מיקוש על

 VH VL VH VL VH סירה גוררת עוגן

 M H L M VH השתלטות וחבלה

 L H L L M מימיים ממולכדים-כלים תת

 VH VH VL VL VL צוללת ננסית חמושה בטורפדו

 H VL H VL VH הטלת מטעני עומק

 VH L VL VL VL מימי-זריעת מיקוש תת

 VH VH L H VH זוג מטוסים קלים ממולכדים

 VH VH VL L VL זוג מטוסי קרב 

 H H L VL L מל"ט נפץ

 H H L L L מספר בדיד של טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 M M L L M בדיד של טילי ים קצרי טווח מספר

 VH VH L L L מספר בדיד של טילים בליסטיים ארוכי טווח מדויקים

 VH VH L VL L מדויקים-מספר טילים בליסטיים ארוכי טווח לא

 H H M L M מטחי רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 VH L VL VL M התקפה קיברנטית )פוגענים( 

 
 מיצוי איומי ייחוס – 10טבלה 

 הייחוס: איוםשמהווים את ם סט תרחישי מוצאמהניתוח שלעיל 

 ;מותממת יחידה דורסת סוחר אניית .1

 ;נושאות מאות ק"ג חנ"מ כל אחת (נחילים) נפץ מי"כשב/סירות מספר .2

 ;באמצעות מטענים במשקל עשרות ק"ג כל אחד וחבלה השתלטות על מתקן .3

 ;במאות ק"ג חנ"ם ממולכדים מימיים-תת כלים .4

 ;במאות ק"ג חנ"מ ממולכדים קלים מטוסים זוג .5

 ;קוליים ובעלי רש"ק של מאות ספורות ק"ג חנ"מ-ולוכחי ים, על טווח ארוכי מדויקים ים טילי מספר .6

 ;קוליים ובעלי רש"ק של מאות ספורות ק"ג חנ"מ-, עלטווח ארוכי מדויקים בליסטיים טילים מספר .7

 קוליים ובעלי רש"ק של מאות ספורות ק"ג חנ"מ.-, תתבינוני לטווח מדויקות לא רקטות מטחי .8

                                                           
 והצבעה על הגורם המבצע.פערי ידע ומודיעין בפרט חסמים של רמת הדיוק ומגבלות טכנולוגיות,  73
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 : מערך ההגנה7פרק 

 כללי

בראשית הפרק נסקרת  .במענה ההגנה של מדינת ישראל כנגד האיום על תשתיות האנרגיה שלההפרק הנוכחי דן 

ההגנה הקשים  תוך פירוט מרכיבי –בקצרה תפיסת ההגנה ומרכיביה. בהמשך מתואר בהרחבה מערך ההגנה הישראלי 

כל אלו ישמשו בהמשך העבודה בסיס לניתוח היכולות של מדינת ישראל להגן על נכסיה  והרכים, ותאור האמצעים.

   הימיים מפני האיומים השונים.

 רקע

דון בתחום ההגנה על תשתיות קריטיות בכלל, ובמרחב הימי בפרט, עלינו להגדיר תחילה את יעד ההגנה, בבואנו ל

שתכליתו  –וכפועל יוצא, את היקפה ואת אופן מימושה. ניתן לסווג יעד הגנה על פי שתי רמות: יעד ברמה הטקטית 

שתכליתו לשמור על אינטרסים חיוניים  –למנוע מהאיום לפגוע במתקנים החיוניים עצמם; ויעד ברמה האסטרטגית 

. לפיכך, המענה ליעדים ברמה הטקטית יתמקד ון, על ביטחונה האנרגטי של מדינהברמה המערכתית, ובמקרה הנד

ם אמצעיבוהן  ,קייםלנטרול פיזי של איום  מוביליםש'קשים'  םאמצעיבהן  – לרוב בתחום של סיכול האיום ומניעתו

מענה ליעדים ברמה האסטרטגית יכלול רכים שמונעים את התפתחות האיום או מצמצמים ואף מבטלים את תוחלתו. 

יכולת התאוששות מהירה מזעזוע באופן שיאפשר לספק  הכוללת מרכיבים שייקנו למערכת –בנוסף גם מרכיבי חוסן 

  (.Sauser et al, 2011רמת שירות סבירה במונחים של זמן ושל יעילות כלכלית )

 הגנה ברמה הטקטית

נמנים כל אותם מתקנים ותשתיות חיוניות המצויים בסביבה הימית, ובפרט מתקני האנרגיה,  אלועל יעדי ההגנה 

כאמור, ניתן לחלק את האיומים לשתי משפחות כאשר עיקר תפיסת ההגנה מתמקדת במניעה ובסיכול של האיום. 

 :'קשים' או 'רכים'הגנה מרכיבי ב תוך שימושיומים פנימיים ואיומים חיצוניים, איתם ניתן להתמודד א –מרכזיות 

פנימיים והן איומים , אמצעים אלו נועדו לתת מענה הן כנגד כאמור – 'יםהגנה 'קשהתמודדות באמצעי  .1

מגוון שיטות יושתת בעיקר על ( ים)זדוני יםפנימי מיםאיו אופן ההתמודדות עםאיומים חיצוניים. כנגד 

לאירועים השונים  כניסתם של גורמים בלתי מורשים, וביצירת יכולות זיהוי ותגובהוכלים להגבלת 

 התומך ושתת לרוב על מערך הגנה רב שכבתיי ם חיצוניעם איואופן ההתמודדות שעשויים להתפתח. 

לפיכך (. 74OODA LOOPופעולה )מימוש תהליך העסקה מבצעי הכולל גילוי, זיהוי, קבלת החלטות ב

מערך ההגנה מעטפת חיצונית ליצירת 'מודעות מצבית כוללת', ומספר שכבות להתמודדות עם  ליכלו

הגנה מדינתית, הגנה ייעודית )ובמקרה הנדון חליפת הגנה ימית( ומעגל אבטחה פנימי, שבמקרים  –האיומים 

  ;ממחיש את שכבות ההגה השונות 46איור רבים יהיה אזרחי. 

                                                           
74 Act-Detect/Delay-Orient-Observe. 
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 שכבתי-הגנה פיזית: מערך הגנה רב - 46איור 

 

כולל מגוון מנגנונים ומכשירים לצמצום ואף למניעת התהוות האיום או  – התמודדות באמצעים 'רכים' .2

, אשר עשויים פוליטיים-מנופי לחץ גאולצמצום תוחלת הנזק במקרה של פגיעה. ראשית ניתן להפעיל 

להפחית את המוטיבציה של גורמים עוינים מלתקוף. כך לדוגמה ניתן להבנות מערך אנרגיה באופן שפגיעה 

רימת נזק ולהשלכות משמעותיות על שחקנים מרכזיים באזור )כדוגמת תורכיה( ואף על מקור בו תוביל לג

מוצאו של הגורם התוקף. דוגמה להשלכות שכאלו עשויה להיות התפתחות זיהום סביבתי נרחב, פגיעה 

משמעותית בביטחון האנרגטי של מי מהשחקנים השונים או היווצרותו של נזק כלכלי משמעותי. אפשרות 

ידי חברות -נוספת הינה שימוש בפלטפורמות נושאות דגל זר במים הכלכליים המרוחקים, ואף הפעלתן על

שלישי. לשימוש באפשרות זו קיים רווח נוסף -וכוח אדם זרים, כך שפגיעה בהן תחשב כפגיעה בגורם צד

ת האויב את מה שעשוי לצמצם מבחינ –הישירה שבין מושא ההגנה לבין מדינת ישראל  ניתוק הזיקה -

תוחלת "הרווח" שבפעולה בהיבט התודעתי )בפרט על רקע של טרור(. מכשיר נוסף לצמצום המוטיבציה 

שנסמכת על יצירת משוואה שבבסיסה "תג מחיר" לא  בהרתעהלהתהוות האיום הינו שימוש 

הנזק  פרופורציונאלי. לצד אלו ניתן להשתמש במנגנונים ומכשירים שמצמצמים ואף מבטלים את תוחלת

הכוללת של התשתית, בין השאר באמצעות  השרידותהאפשרית במקרה של פגיעה. ראשית, הגברת 

(, מערכות FPSOתאימות מבנית ופיזית של המתקנים לאיומים, יכולת ניתוק ושיט )במקרה של שימוש ב 

מערך ו של חירום לשחרור לחץ, מערכות של שסתומים ומגופים ומערך ניטור ובקרה. לבסוף אף יתכן קיומ

 , שמטרתו לבלום את התפתחות תוצאי הפגיעה, ולהכיל ולטפל בנזקים. חירום לטיפול באירוע

מאמץ שוטף להמשיך ולשמר את הרצף הִתֽפקודי  -הקשים והרכים  –בכך למעשה מקיימים מכלול האמצעים 

 (.Zarchi, 2016של מרכיבי התשתית )
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  כלי מדיניות אנרגיה –הגנה ברמה האסטרטגית 

מכיוון שלא סביר כי ניתן למנוע באופן מוחלט התקפות על מתקני האנרגיה, ובפרט כנגד מתקני אנרגיה ימיים, רצוי 

ליישם לצד ההגה הפיזית מדיניות שמטרתה צמצּום של היקף הפגיעה ביכולת האספקה לאחר פגיעה במתקנים 

גורמים עוינים לפגוע בתשתיות אלו, ובכך מהווה החיוניים )קיומה של מדיניות שכזו אף מצמצת את המוטיבציה מצד 

למעשה גם רכיב הגנה פרואקטיבי(. בהתאם ניתן להשתמש במגוון כלי מדיניות אנרגיה ובהם: יישום של תכנית 

, גיוון מקורות וספקים, שמירה על רמות מלאי נאותות של דלקים 75חירום להתמודדות עם מצבים של משבר אנרגטי

 של תשתית בעלת חליפיות, גמישות ויתירות.לשעת חירום, והקמה 

 ישראלמדינת ההגנה של  מערך

מניעה בשעיקרה  ,הגנה פיזית על תפיסת ההגנה של מדינת ישראל על נכסי האנרגיה הימיים שלה מושתתתככלל 

הביטחוני ביטוי מרכזי לכך מצוי בהחלטת הקבינט  .להתמודדות עם מקרה של כשל היערכות, תוך וסיכול של האיומים

המטילה על צה"ל "לפעול להגנת האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל בתחום האנרגיה באזור  - 53מספר ב/ -

הכלכלי הבלעדי" והיא מפרטת, בין היתר, את תכולות מערך ההגנה המרחבית במים הכלכליים שיוקם, ואת התקציב 

 (.2013להקמת מערך זה ולהפעלתו  )הקבינט הביטחוני, 

תשתית האנרגיה הגנה לשתכליתם לספק  –עתידיים הקיימים וה –פים הבאים מתוארים המרכיבים העיקריים בסעי

 אמצעי ההגנה הקשים, בהתאם ראשית נסקריםמערך ההגנה הימי הייעודי.  ובתוך כךהימית של מדינת ישראל, 

 אמצעי ההגנה הרכים. נסקרים, ובהמשך 46איור כפי שמובאות ב שכבתי-כבות השונות במערך הגנה רבלש

 סקירת מרכיבי ההגנה הקשים של מערך האנרגיה הישראלי

 מודעות מצבית כוללת

 :מודיעין והתרעה – ליבה מרכיביעל שני  כתיצירת מודעות מצבית כוללת נסמ

של סיכול היערכות ומנת לאפשר -, זאת עלשל גורמים עויניםיכולות הכוונות והאיתור במהותו  - מודיעין .1

איתור הכוונות והיכולות נסמך על איסוף, זאת במגוון אמצעים: אוסינט, סיגינט, ויזינט, . מבעוד מועד איוםה

בנויה משלושה של מדינת ישראל קהילת המודיעין בתוך כך צבאי, מדיני וטכנולוגי.  -ויומינט, ועל מחקר 

 :(IICC, 2018) מקיימים ביניהם מערכת ענפה של יחסי גומליןמרכזיים, אשר ארגונים 

מופקד על מתן מודיעין לצה"ל, לשר הביטחון  - חמ"ן( -אגף וחיל המודיעין של צה"ל )אמ"ן  .א

 ;ולממשלה בתחומים העוסקים בסביבתה האסטרטגית של ישראל

מופקד על איסוף מידע ועל ביצוע פעולות  - "(המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים )"המוסד  .ב

 ;חשאיות מיוחדות מחוץ לגבולות המדינה. בנוסף הוא אף אחראי על מחקר מודיעין

ל שמירת ביטחון המדינה, סדרי המשטר הדמוקרטי עמופקד  – שירות הביטחון הכללי )השב"כ( .ג

טרור, חבלה, ריגול, חתרנות וחשיפת סודות מדינה. השב"כ פועל בתחומי ומוסדותיו מפני איומי 

 הריבונות של מדינת ישראל ובשטחים שבשליטתה.

                                                           
תכנית שתטפל הן בחידוש של יכולת האספקה והן במיתון ובאיזון של הביקוש בקרב צרכנים מכלל הסקטורים במשק, זאת  75

 בהתאם לאינטרסים הלאומיים.
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שנוטלים חלק  לצד זאת אף קיימים גופי מודיעין בזרועות ובפיקודים של צה"ל וגורמים מדינתיים נוספים

מספן המודיעין  :המרכזיים שבהם הינםשני בהקשרה של העבודה הנוכחית בגיבוש תמונת המודיעין, כאשר 

; ולהק המודיעין אחראי על גיבוש תמונת המודיעין בזירה הימית בה פועל חיל היםבזרוע הים, ש)מד"ן( 

 ,Wikipedia) תמונת מודיעין למשימות חיל האוויר תריצשאחראי על גיבוש וי ,האוויר בזרוע)למד"ן( 

2018( ,)Wikipedia, 2018a.)  רשות הסייבר הלאומית גורם האמון על ריכוז תמונת בנוסף מהווה

לצידה אף  (.2018המודיעין בנושא הביטחון בסייבר מכלל גורמי קהילת המודיעין )משרד ראש הממשלה, 

פועלים מטה סייבר והרשות הממלכתית לאבטחת מידע )להלן: רא"מ( המהווה חלק משירות הביטחון הכללי 

 (.2017)אלדד וז'רסקי, 

שילוביות בכל הרמות  ייצורשתפקידם מנגנונים וי הגורמים הפועלים בקהילת המודיעין מיושמים לאור ריב

חטיבת הפעלה באגף  לדוגמה כך .ארגונית והבין לאומית )על בסיס שיתוף אינטרסים(-הארגונית, הבין -

חיבור טוב יותר בין מערכי המודיעין השונים באמ"ן, וכן חיבור טוב יותר בין  יצירתשיעודה המודיעין 

; ועדת ראשי השירותים, בו נפגשים ראשי ארגוני (2017מיכאל, )המודיעין ובין דרגי השטח המבצעיים 

 .(IICC, 2018) לפני כעשורשהוקם  המשרד לענייני מודיעין; ו76המודיעין

אפשר משבאופן  ,בזמן אמת עוינות ואיומים שמתהווים פעילויות ולנתחסוף לאיכולת מהותה ב –התרעה  .2

כנגד איומים מדינת ישראל מערכי התרעה מקיימת  בהתאם .אפקטיבית )עיכוב, מניעה או סיכול( תגובה

המרכיבים  יוצגולהלן מרחב הקיברנטי. בו 77, עורףקרקע-ים, קרקע, תת-אוויר, ים, תת –במספר מרחבים 

 .(הימיים נכסיההגנה על השונים )בהקשרי י ההתרעה שמקיימת ישראל במרחבים מערכהמרכזיים של 

מרחב 

 האיום
 מאפיינים מרכזיים משימה מרכיב התרעה

 אווירי

 EL/Mמכ"ם אורן ירוק 

2080 (MMDA, 2016) 

גילוי, זיהוי וסיווג איומים 

מרוחקים; מעקב והנחיה של 

מערכות הגנה אווירית 

)בפרט בשכבות העליונות 

 '(.2-'חץ

ק"מ; יכולת העסקה:  500טווח: 

מטרות; הצבה קרקעית )ניתן  30

 לשינוע(.

 EL/Mמכ"ם אורן אדיר 

2080S (MMDA, 2016) 

גילוי, זיהוי וסיווג איומים 

מרוחקים; מעקב והנחיה של 

מערכות הגנה אווירית 

בשכבות העליונות )בפרט 

 '(.2,3-'חץ

ק"מ; הצבה קרקעית  900טווח: 

 )ניתן לשינוע(.

 ELM 2084מכ"ם 

(MMDA, 2016a) 

גילוי, זיהוי וסיווג איומים 

בטווחים קצרים וביניים; 

מעקב והנחיה של מערכות 

הגנה אווירית בשכבה הנמוכה 

ושכבת הביניים )בפרט 'כיפת 

 ברזל' ו'קלע דוד'(.

ק"מ; יכולת העסקה:  470טווח: 

מטרות; נישא ע"י  1,100

 משאיות או ספינות.

                                                           
בוועדה חברים באופן קבוע שלושת ראשי הארגונים בקהילת המודיעין: אמ"ן, שב"כ והמוסד. כמו כן משתתף בוועדה ראש  76

ראשי גופי מודיעין אחרים )המרכז למחקר מודיעין של משרד החוץ ואגף החקירות במשטרת ישראל( המטה לביטחון לאומי. 

 מוזמנים על פי העניין.
 קרקע והעורף אינם נסקרים במסגרת העבודה הנוכחית.-מרחבי הקרקע, התת 77
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מרחב 

 האיום
 מאפיינים מרכזיים משימה מרכיב התרעה

 ,IDFמכ"ם "מגל אש" )

2017) 

גילוי, זיהוי וסיווג איומי אויר 

ושטח בסביבה הימית; מעקב 

והנחיה של מערכות לתקיפה 

 והגנה.

העסקת מספר רב של מטרות; 

 הצבה על ספינות.

-EL/Mמכ"ם "ברק אדיר" 

2248 MF-STAR (IAI, 

2014) 

גילוי, זיהוי וסיווג איומי אויר 

 ושטח בסביבה הימית; מעקב

 .8-והנחיה של ברק

ק"מ למטוסי קרב  250טווח: 

ק"מ לטילים לוחכי  25גבוהים, 

ים; העסקת מספר רב של 

 מטרות; הצבה על ספינות.

, DSP –לוויינים )ארה"ב( 

SBIRS  ,(2011)ענבר 

גילוי, זיהוי, סיווג ועקיבה 

רציפה אחר טילים בליסטיים 

מרגע שיגורם; התרעה 

 מוקדמת למערך הגנה אווירי.

טווח: בין יבשתי )יכולת תלויה 

 במיקום ומסלול הלוויין(.

יחידות בקרה אזוריות 

)יב"א( של חה"א )אמיר, 

2016) 

גילוי, זיהוי, סיווג ועקיבה 

אחר כלי טיס; שליטה במרחב 

; הזנקת מטוסיי 78האווירי

 ירוט.

 ~ ק"מ.360טווח: 

ים 

 )שטח(

מכ"מי "מגל אש" ו"ברק 

 אדיר"
 - ה'אויר'ראה/י התרעה במרחב 

 ,IAIמערך גילוי חופי )

2018) 

גילוי, זיהוי, סיווג ועקיבה 

אחר כלי שיט ועצמים במרחב 

 ימי-העל

טווחי גילוי אופייניים בסביבה 

ק"מ;  20: סירות גומי<79הימית

ק"מ; אניות  60סירות פטרול<

 גדולות עד טווח האופק.

גף סיור ימי )גס"י( של חה"י 

 (2014)לוי,  -

זיהוי וסיווג עצמים גילוי, 

בסביבה הימית הנמצאים 

בטווחים רחוקים מאוד 

)"מעבר לאופק"(; מרכז 

 ידיעות קרב )מי"ק( מעופף.

אלפי ק"מ, -טווח וזמן: מאות 

שעות  40שהייה ממושכת )עד 

תלוי פלטפורמה(; מאויש )שחף( 

 או ללא טייס )שובל(.

(  3סיור שטח )שייטת 

 ובט"ש )פלגות בט"ש(
 הסיור בזיר

טווח: כלל גזרת הפעולה הימית 

 )מים כלכליים ומעבר(

יחידת השליטה הימית 

 ,IDF)יש"י( של חה"י )

2018) 

בניית תמונה ימית עדכנית, 

ריכוז הפעילות מכלל מוצבי 

השליטה לאורך חופי הארץ, 

חמ"ל הפיקוד של חיל הים, 

בקרת כניסות ויציאות של 

 כלל כלי השיט.

 הימיתטווח: כלל גזרת הפעולה 

 ים-תת

 –סונאר לגילוי צוללנים 

AQUASHIELD 

(DSIT, 2018( ,)Israel 

Hayom. 2015) 

גילוי, זיהוי וסיווג צוללנים ו 

UUV. 

טווח וזמן: צוללנים במערכת 

ק"מ,  1 –נשימה פתוחה 

 0.7 –ובמערכת נשימה סגורה 

דק'. ניטור עד  15-20-ק"מ, כ

מערכות חישה במקביל;  1,000

 אוטומטי.שו"ב; 

סונאר לגילוי ולתקיפה 

(Azulai, 2016) 

גילוי, זיהוי וסיווג צוללות ואף 

ימיים בעלי חתימה -כלים תת

 נמוכה

 צוללות, כלי נצ"ל )סונאר נגרר(

                                                           
מגבולות ישראל( להזדהות  ק"מ 120מייל )כ־ 80על פי חוקי התעופה הבינלאומיים, חייב כל כלי טיס שמתקרב למרחק של  78

 מול מערך הבקרה הישראלי. במקרה שכלי טיס לא מזדהה או מעלה חשד, מוזנקים לכיוונו זוג מטוסי או מסוקי קרב.
 . 3במצב ים  ELM-2226ההערכה מבוססת על ביצועי מכ"ם חוף  79
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מרחב 

 האיום
 מאפיינים מרכזיים משימה מרכיב התרעה

 Israelגדרות התרעה )

Defense,2013 ) 

התרעה על חדירה פיזית או 

 מימית-נגיעה בגדר התת

דיוק של חצי מטר מנקודת ניסיון 

חדירה; הצבה נקודתית )פתחי 

נמלים, תשתיות ימיות  חיוניות 

 וכדומה(

 - - ניטור שוטף קיברנטי

 מרכיבי ההתרעה של מדינת ישראל – 11טבלה 

 הגנה מדינתית

של המדינה. בתוך  הכוללתרובד זה כולל את מכלול היכולות, הפעולות והמשאבים שמתקיימים כחלק מתפיסת ההגנה 

 הבאים:המרכזיים כך נכללים המרכיבים 

מרחב 

 האיום
 מאפיינים מרכזיים משימה מרכיב הגנה

 אווירי

מטוסי ומסוקי קרב 

 (2016)אמיר, 

הגנת שמי המדינה, תקיפה 

 והרתעה

יכולת יירוט איומים תוך דקות 

 מהזנקה

 3חץ 

(MDAA, 2016b) 

שכבה גבוהה:  –הגנה אווירית 

טילים בליסטיים מחוץ יירוט 

לאטמוספירה / במרחק ניכר 

מגבולות ישראל )כולל איומים 

 גרעיניים(

 חסוי

 2חץ 

(MDAA, 2016b) 

שכבה גבוהה:  –הגנה אווירית 

יירוט טילים בליסטיים בשלב 

 המעוף הסופי

 ק"מ 50ק"מ וגובה של  90טווח של 

, עלות מיירט $170Mעלות סוללה 

3M$ 

קלע דוד )שרביט 

 ים(קסמ

(MDAA, 2016c) 

שכבת ביניים:  –הגנה אווירית 

ירוט טילים בליסטיים טקטיים, 

ארוך, וטילי -רקטות לטווח בינוני

 שיוט

 50ק"מ וגובה של  70-300טווח 

. אפשרות $1Mק"מ; עלות מיירט: 

 התקנה על מספר פלטפורמות.

כיפת ברזל 

(Kattan, 2018) 

שכבת נמוכה:  –הגנה אווירית 

רקטות לטווח קצר ובינוני, יירוט 

 ארטילריה ופצצות מרגמה

ק"מ, עלות סוללה  4-70טווח של 

50M$ 50,000$, עלות מיירט ;

ניתנת לשינוע; כיסוי שטח סוללה: 

150 sq km יכולת השמדה מבצעית ;

 .90% –מוכחת 

 פטריוט
הגנת שמי המדינה )בעיקר כנגד 

 מטוסים ומל"טים(; גיבוי לחץ

 24"מ וגובה של ק 70-160טווח של 

)כתלות  $1-3Mק"מ; עלות מיירט 

 בסוג(

ים 

 )שטח(

 )סטי"לים( 3שיטת 

איתור פעילויות  -הגנה מרחבית 

חריגות והפעלת אמצעים, הפגנת 

 נוכחות, תקיפה והרתעה

טווח של המים הכלכליים ומעבר; 

קמ"ש; יכולות תקיפה  55 -מהירות: כ

)הרפון, טורפדו, וולקן( והגנה )ברק, 

 ה אלקטרונית, מטעים ושבשים(לוחמ

פלגות בט"ש 

 )דבורים, דבורות(

הגנת גבולות ופטרול, הפגנת 

 נוכחות

טווח: מים טריטוריאליים; מהירות: כ 

קמ"ש; יכולות תקיפה והגנה  50

 בסיסיות )תותחים, מקלעים(

מטוסי ומסוקי קרב 

 )חה"א(
 טילים אויר ים, פצצות מונחות פגיעה באיומים על מימיים

 )צוללות( 7שיטת  ים-תת

הגנה מרחב המים הכלכליים 

)ואף מעבר( מפני כלי שיט 

 עוינים תת ועל מימיים, הרתעה

 טורפדו, פצצות עומק, שיבוש
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מרחב 

 האיום
 מאפיינים מרכזיים משימה מרכיב הגנה

)קומנדו  13שייטת 

 ימי(
 קומנדו ימי מימית-לוחמה תת

מימיים -רימונים תת

ופצצות עומק )זיתון, 

2017) 

סיכול חדירת צוללנים וכלי שיט 

 ימים-תת

רימוני נ"א בעלי טווח הדף של 

ק"ג  28עשרות מטרים; פצצות עומק 

חנ"מ בעלות טווח הדף של מאות 

 מטרים; השלכה מכלי שטח

חסימה פיזית, חסימה 

אקוסטית )אילון, 

2017) 

 מניעת ושיבוש
גידור ומכשולים, כיסוי וריבוד 

 אלמנטים, שיבוש אקוסטי.

 קיברנטי

 80מערך סייבר לאומי

קי, )הבר וז'רבס

2017( ,)Read it 

now, 2017) 

גיבוש מדיניות ורגולציה בתחום 

הסייבר, הנחיית הגופים 

 המפעילים ופיקוח;

 הפעלת מרכז לסיוע עם

התמודדות סייבר, המכונה "ה 

CERT "הלאומי 

(Computer Emergency 

Response Team) 

 ניטור, בקרה והגנה עתידית

 מרכיבי ההגנה המדינתית – 12טבלה 

 מערך הגנה ימי ייעודי

רובד זה כולל את מכלול היכולות, הפעולות והמשאבים הייעודיים שמבנה מדינת ישראל לצורך הגנה על נכסיה 

 הימיים. בתוך כך נכללים המרכיבים המרכזיים הבאים:

מרחב 

 האיום
 מאפיינים מרכזיים משימה מרכיב הגנה

 אווירי

)מלמן, כיפת ברזל ימית 

 (2017(, )טוויל, 2017

שכבת  –הגנה אווירית 

נמוכה: יירוט רקטות לטווח 

קצר ובינוני, ארטילריה 

 ופצצות מרגמה

 ראה/י פירוט תחת 'הגנה מדינתית'

 Naval) 8-ברק

Technology, 2018 ,)

(; 2014)כהן, 

(Singh, 2018) 

הגנה אווירית רב משימתית 

כנגד טילים )כולל איומים 

קוליים -ואיומים על לוכחי ים

) 

; עלות 81ק"מ 70-0.5טווח אפקטיבי: 

, עלות מיירט: $24Mמערכת: 

1.65M$ סיכויי השמדה גבוהים .

 מאוד.

ים 

 )שטח(

מערך סערי  – 3שיטת 

 (2017)בוחבוט,  6

נוכחות פיזית  –הגנה צמודה 

שוטפת בקרבת נכסים ימיים 

כפלטפורמה לאמצעי גילוי 

ולהגנה וזיהוי, להגנה אווירית 

 ימית-ימית ותת

סטי"לים ייעודיים בעלי יכולות גילוי  4

אש", "ברק אדיר", סונאר -וזיהוי: "מגל

-נגרר; הגנה אווירית: כיפת ברזל וברק

-; הגנה ימית: הרפון, וולקן; הגנה תת8

ימית: טורפדו, רימונים ומטעני עומק; 

 שו"ב

 ים-תת
 ,IDF) 13שייטת 

2018a) 

 השתלטות על נכסים ימיים

 לאחר השתלטות
 קומנדו ימי

 עודייי ימיהגנה מרכיבי מערך  – 13טבלה 

                                                           
 כ( אל הרשות הלאומית להגנת הסייבר.”בימים אלו מועברת האחריות על הגנת תשתיות קריטיות משירות ביטחון כללי )שב 80
 ק"מ. 150מאפשרת הרחבת טווח על כדי  ER8פיתוח גרסת  81
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 מעגל אבטחה פנימי

רובד זה נסמך על צוות אבטחה אזרחי מטעם בעל הנכס. הצוות שוהה על הנכס הימי ואחראי לאבטחת המעגל הפנימי. 

לרוב יבוסס צוות האבטחה על כוח אדם יוצא יחידות קרביות המצויד בנשק קל. לצד זאת יתכן שימוש בחליפת הגנה 

-אזרחיים שממוקמים בראש האסדה, סנסורים תתאזרחית שעשויה לכלול בין השאר מגוון אמצעים כדוגמת מכ"מים 

ימיים -מאוישות )כדוגמת 'פרוטקטור'(, וכלים תת-מימיים, מערכת שליטה ובקרה )שו"ב(, סירות מאוישות או בלתי

 )במסגרת הגנה צמודה( כדוגמת 'מעיל רוח'. אקטיבית הגנהלצד זאת תתכן אף התקנה של אמצעי  (.UUVs)כדוגמת 

כיום  מבוצע -אבטחת המידע  תשתית –הטכני  הרובדי. מבצע-טכנוקיברנטים נסמכת על מערך ההגנה מפני איומים 

ניהול סיסמאות, אבטחת גישה פיזית, אבטחת גישה מחשובית, למערך  בין השאר לרוב באמצעות השוק הפרטי, וכולל

עשוי לכלול מוקד שליטה ובקרת סייבר, שמבוסס על מודל מוגדר  הרובד המבצעי. (2011טבנסקי, וניהול תצורה )

)וינשטוק ואלרן,  82ידי לכל אירועמשל הגנה מפני איומי סייבר ומאויש במומחים ובאנליסטים, המגיבים באופן 

2016).    

כפי שעשויים להתקיים  מימיים,-כנגד איומי שטח ואיומים על מציג את טווח מעגלי ההגנה 47איור לצורך ההמחשה, 

הטווחים שמסומנים בירוק מתייחסים ליכולות גילוי של איומי שטח, הטווחים שמסומנים  .'מצב קיים' –בחלופה א' 

 מימיים, והטווחים שמסומנים באדום מתייחסים ליכולות הירוט.-סים ליכולות גילוי של איומים עלבכחול מתייח

 

 שכבתי-הגנה פיזית: מערך הגנה רב - 47איור 

  

                                                           
יג מידע", המהווה מערכת גישה זו מיושמת בחברת החשמל. לצד זאת החברה אף שותפה בפעילות להקמת מערכת "שר 82

 בקרת־על לתחום האבטחה הפיזית של מתקנים וארגוני אנרגיה, המהווה רובד מרכזי נוסף בהגנה מפני איומי הסייבר.לניהול ו
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 של מערך האנרגיה הישראלי םרכיההגנה ה מרכיביסקירת 

 פוליטיים -מנופי לחץ גאו

על מתקני אנרגיה ימיים. סביר  תאינה מהווה רכיב אינהרנטי בתפיסת ההגנה הישראלינדמה כי נכון להיום גישה זו 

כי היכולת לתרגם גישה זו לכדי מכשיר אפקטיבי נסמכת על מיקום מתקני אנרגיה מרכזיים בתחום הצפון מערבי של 

במיקום  , פגיעה במתקן אנרגיה לבחינת התפשטות שפך ים מרכזייםמודלנספח ב': המים הכלכליים. כפי שהודגם ב

בתוך כך, ניתן לזהות היום ניצנים של חשיבה . מסכנת את שכנותיה של ישראל מצפון ,שתוביל לשפך שמן נרחב זה,

, את 84של קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה , במסגרת יום העיון השנתי83כך לדוגמה ציין מולי אדןקונקרטית בנושא. 

האפשרות להשתמש בעוצמתה של תורכיה כמנוף לחץ על חיזבאללה לבל יפגע בנכסי האנרגיה של ישראל, זאת בשל 

 (.2018החשש כי במקרה שכזה יזוהמו גם חופי תורכיה )אדן, 

 הרתעה

פורמלית, אולם מקובל לראות את תפיסת במשך שנות קיומה לא פרסמו מדינת ישראל או צה"ל תפיסת ביטחון 

תפיסה זו, ישראל לפי  (.2004)גורדון,  הביטחון של ישראל כמבוססת על שלושה מרכיבים: הרתעה, התרעה והכרעה

תרתיע את מדינות ערב מלתקוף אותה, בטווח הבינוני ובטווח הארוך. במידה וההרתעה תיכשל, ייתן צה"ל התרעה 

וף. התרעה זו תאפשר לצה"ל גיוס כוחות המילואים, שיביאו להכרעת היריב בשדה מספקת על כוונת האויב לתק

הושפעה רבות מתפיסותיו של דוד בן גוריון, ולאחריו  הקרב. תפיסת ההרתעה, כמו כלל תפיסת הביטחון הישראלית,

ויצחק רבין(. בבסיס  נבנתה באופן מוספי לפי ניסיונם האישי של קובעי המדיניות )בעיקר בלטו משה דיין, יגאל אלון

ה שלנו היא בראש ובראשונה להרתיע תפיסת ההרתעה עמדה ההכרה כי "מול האיום הקיומי של צבאות ערב, המטר

 (.2008)נווה,  85יש להכריע בצורה מוחצת יותר" –שלנו אינו מספיק  ממלחמה. אם כושר ההרתעה

נדמה כי , (: איומים6פרק ב בהרחבה י שנדוןפגיעה באסדות ובמתקנים ימיים )כפ לשבהתייחס לאיום הקונקרטי 

כי "... ההרתעה עושה עבודה מצוינת  ואמרוהתבטאו קצינים בכירים בחיל הים . לאחרונה מוכלת אף עליהםההרתעה 

 )נאסראללה( אותו "אנחנו לא רואים. לצד זאת אף נאמר כי (2018והיא מתוחזקת יום יום, שעה שעה..." )הלר, 

עושה מעשה כל כך קיצוני רק כדי לייצר פרובוקציה. גם בצד השני מבינים שפגיעה באסדות הגז זו הכרזת מלחמה, 

 (.2018לבנון השלישית" )קובוביץ, 

 שרידות

כאמור, סט כלים זה מושתת על היכולות והמאפיינים של התשתיות והמתקנים, וכולל בין השאר היבטים של חוזק 

באופן אינהרנטי מדרישות  יםאלו נגזר י, מערכות חירום להתמודדות עם כשל, מערכות ניטור ובקרה ועוד.מבנ

. כך לדוגמה המתקנים השונים נדרשים לעמוד בתרחישי רעידות אדמה, גלים, מפגעי 86הבטיחות והתקנים המחייבים

                                                           
שמואל )מולי( עדן מכהן כיו"ר הועד המנהל של אוניברסיטת חיפה, ועד לאחרונה כיהן כסגן נשיא אינטל העולמית ונשיא  83

 אינטל ישראל.

  https://www.youtube.com/watch?v=JqRwHeEzNDEדבריו של מולי עדן ניתנים לצפייה ב:  84
דברים דומים מציג גם אריאל שרון בהיותו שר ביטחון  .(1997)אלמוג,  1985חק רבין, משנת ציטוט של שר הביטחון, יצ 85

 (.1985)יריב,  לא ננאם"ב"נאום ש
 כולל התנאים למניעת אירוע (1993)בין השאר, על המתקן לעמוד בתנאים המפורטים בחוק חומרים מסוכנים, התשנ"ג " 86

והתנאים המפורטים בתקנות רישוי  (אחזקת החומרים במאצרות מאושרות ע"י המשרד להגנת הסביבה לדוגמא)אובדן הכלה 

, כולל תיק מפעל ונוהל חירום, אחזקת כוח אדם מיומן ומאומן לטיפול באירועי חירום (1993) עסקים מפעלים מסוכנים, התשנ"ג

 .(2013 ,והמים האנרגיה משרד" )וציוד חירום מתאים לטיפול באירועים אלו

https://www.youtube.com/watch?v=JqRwHeEzNDE
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ביטוי לתכנון שכזה ניתן . בודה של המתקןכפי שאופייניים לסביבת הע תאונות ועוד, ים,תפעולי אירועיםאויר, מזג 

 .(2013)משרד האנרגיה והמים,  ח' 37ובמסמכי תמ"א  (2016, )אמפיביו, (Energian, 2016, 2017למצוא ב )

מרכיב משמעותי ביכולת להגדיל את שרידותם של המתקנים, ובפרט מתקני הטיפול, ולצמצם את היקף הנזק הינו 

-רכיביהם. יכולת זו מצויה בבסיס האפיון של המתקנים, כפי שמוגדר ב והפרדת "(קירורלכיבוי חירום )"יכולת 

"... במקרה של תקלה ניתן לסגור את המגוף ולנתק את הקשר בין פלטפורמת  (:2013)משרד האנרגיה והמים, 

בוי חירום הטיפול והצנרת לראש הבאר... במיוחד חדר הבקרה שיהיה מאויש באופן קבוע... למתקן תהיה מערכת לכי

 )ככל הנראה בשלושה שלבים( יחד עם הליכים לכיבוי חירום. כוח האדם במתקן צריך להיות מיומן בתהליכים אלו. 

כמות השמן להגביל את  נדרש ,האפשרי במקרה של התממשות אירועפוטנציאל הנזק ב על מנת לשלוטזאת ועוד, 

בהגבלת נפח האפסון הכולל,  החלניתן להשתמש במגוון כלים, לשם כך  והחומרים המסוכנים  שעשויים להשתחרר.

מימוש תכן הנדסי ייעודי )כגון חלוקה לתאים בעלי נפח אפסון מצומצם, מיקום מוגן, שימוש באלמנטים להבטחת דרך 

 כל אלו כנגזרת מניתוח איומים ביטחוניים ובטיחותיים. –( MOOחוזק פיזי ועוד( וכלה בתפיסת תפעול )

יכולת זו . הגנה מהותית כנגד איומים ביטחוניים, בפרט בעתות חירום מהווה FPSO של כולת ניתוק מהירי בנוסף,

 87באזורים בהם קיימת סכנה לפגיעה מסופת הוריקןמקרים שבהם תתכן פגיעה בתשתית, כדוגמה במקובלת בעולם 

ניתן לבצע ניתוק חירום תוך מספר דקות וניתוק מבוקר תוך שעות  אז-)או משייטים קרחונים םבה או באזורים

 (.88בודדות

, וכן הנחיות ודרישות תכנון להיקף FPSOעם זאת, מסקירת החומרים לא נמצא אזכור לקיום יכולת ניתוק מהיר של 

 מאפייני הסביבה.מהשמן והחומ"ס כנגזרת מהאיומים ו

 מערך חירום לטיפול באירוע

תכנית הלאומית למוכנות ותגובה לאירועי זיהום ים בשמן לאסון זיהום ים בשמן, כפי שהיא מופיעה בהערכות המדינה 

מניעה, טיפול באירוע ושיקום )המשרד להגנת הסביבה,  -, מתייחסת לשלושה מישורי התמודדות עיקריים (תלמ"ת)ה

מפעלית; קבלנים ישראליים (; כאשר התוכנית נסמכת על ארבע רמות מענה: רמה לאומית; רמה מקומית/2014

וביטוחים  REMPECוחברות פרטיות )כולל באמצעות חברות ביטוח(; והסכמים בינלאומיים לסיוע הדדי באמצעות 

סמכת על נ(. מדינת ישראל מבססת את התלמ"ת )ובכך את היערכותה( על הערכת סיכון ש2017בינלאומיים )צלול, 

עבור המשרד להגנת הסביבה. בהתאם, תרחיש הייחוס לצורך  2007מט' בשנת -ידי חברת 'הז-עבודה שבוצעה על

, כאשר 90הינו תקלה חמורה במקשר הימי שלחופי הים התיכון - Tier 389אירוע ברמת  - ההיערכות הלאומית

                                                           
 במפרץ מקסיקו. שהחל לפעול אך לאחרונה FPSO Turritellaכדוגמת  87
להתמודדות עם מקרים בהם מתפתח איום, זאת באמצעות יכולת מהירה להדממת פעולת הייצור,  FPSOניתן לתכנן את ה  88

מתוכננת לאפשר  Tera Nova FPSOניתוק מהבאר והפלגה לאזור מבטחים. כך לדוגמה, מערכת עגינת צריח החיבור של ה 

(. עם Howell et al., 2001כשל במקרה חירום )-דקות תוך שימוש במנגנון אל 15ניתק תוך ארבע שעות באופן סדור, ותוך 

 ,Beckmanשעות, כולל בחינת תשתית החיבור ) 24חלוף הסכנה ניתן להתחבר מחדש אל הבאר לצורך המשך הפקה תוך 

2018.) 
 הסיכון לשלוש רמות: בעולם, נהוג לחלק את תרחישי 89

▪ Tier 1 - .אירוע זיהום ים קטן או מקומי הניתן לטיפול ע"י בעל תכנית מפעלית ו/או בעל תכנית מקומית 

▪ Tier 2 -  אירוע זיהום ים בינוני או בהיקף מקומי, שהוא מעבר ליכולת הטיפול של בעל תכנית מוכנות מקומית ברמה

(. כאשר מקור הזיהום אינו ידוע, או שהוא Tier 2aת מקומיות סמוכות ). הטיפול באירוע מצריך סיוע מבעלי תכניו1

 (.Tier 2bנובע ממקור ללא תכנית טיפול, ניהול האירוע יהיה באחריות היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית )

▪ Tier 3 - "י הרשות אירוע זיהום ים גדול או אזורי/לאומי המצריך גיוס משאבים לאומיים או בינלאומיים. מטופל ע

 הלאומית, בסיוע בעלי תכניות מפעליות ותכניות מקומיות ובצירוף משאבים בינלאומיים.
 ק"מ מהחוף. 3-0.5במרחק אופייני של  90
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מהניתוח עולה כי כתם שמן שנוצר בעקבות תקלת  .שנה 30-50התדירות הצפויה לשפך גדול עומדת על אירוע מידי 

 800צריכה להיעשות לפי  91מהירות לחוף )מספר שעות(. לפיכך מוצע כי ההיערכות לטיפול בשפך שמןשכזו יגיע ב

טיפול בחוף. על סמך תרחיש זה הומלץ כי היקף הציוד לצורך מענה, יעמוד  -טון  3,200 - 80% -טיפול בים ו -טון 

ט' עולה כי לא נבחנו תרחישים של מ-ראוי לציין כי מסקירת העבודה של 'הז(.  2007מט, -)הז J92מערכי  6על 

ידי המדינה ערבויות -לצד זאת אף נדרשים על אירועים אפשריים באסדות ובמתקני טיפול של מדינת ישראל.

ובטחונות. לפי חוק הנפט, לא תינתן הרשאה לחיפוש והפקה של גז ונפט אלא אם כן נתן מבקש ההרשאה ערבות, 

 לכיסוי נזקים שייגרמו בפעולותיו של בעל ההרשאה במסגרת ההרשאה.  המניחה את דעתו הממונה על ענייני נפט,

, מצביעה כי בעת ': היערכות מדינת ישראל לטיפול בשפךגנספח עם זאת, מבחינת המצב הקיים, כפי שמפורטת ב

 . הפערים נובעים בעיקרם מהיסמכותבמקרה של שפך משמעותי הינה חלקית, יכולת המענה הנוכחית כתיבת העבודה

חסרים משמעותיים  על תרחיש ייחוס מפחית שמולו נערכים, העדר חוק והסדרה רגולטורית ותקציבית, קיומם של

  בציוד ומשאבי כוח אדם, ורמת כשירות לא מספקת, כפי שהודגם בתרגילים האחרונים.

                                                           
 ההתייחסות בעבודה הינה למזוט. 91
חוסמים  2טון שפך,  40כולל: ספינה לגרירת ציוד ולפריסתו, ספינה לשאיבת השמן בים, לנשיאת סקימר ולקליטת  Jכל מערך  92

טון/שעה, מיכלי קיבול לאגירת התכולה הנשאבת, גוררת  100מטר כל אחד, לתיחום השפך, סקימר בתפוקה של  200באורך של 

 מיליון דולר. 2.6 -לגרירת מיכלי קיבול לחוף, וציוד מתכלה. עלות כל מערך נאמדת ב
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 : ניתוח פגיעות 8פרק 

 כללי

 –אפיון חלופות : 5פרק , כפי שמתוארות בשונותעורך ניתוח פגיעות לחלופות תשתית האנרגיה ההפרק הנוכחי 

במתודולוגיית הניתוח שנבחרה עבור העבודה  שמוגדריםבהתאם לשלבים  מבוצעתהבחינה . תשתית האנרגיה

רצויים ונכסים קריטיים, -אירועים לא מזוהיםבשלב הראשון . בהתאם, מתודולוגיה: 2פרק במובאת  אשרהנוכחית, 

האירועים המרכזיים.  ומתוך כך ממוציםהערכת תוצאות במקרה של התפתחות אירוע בנכס קריטי  מבוצעתבהמשך 

ערך מון יעילות ההגנה נגדם. מתוך אלו האיומים שיכולים להוביל לאירועים המרכזיים וכן תבח נבחניםלאחר מכן 

 לחלופות השונות.הכולל הסיכון 

 זיהוי אירועים לא רצויים ונכסים קריטיים

לתוצאות הרסניות בהיבטי בריאות ובטיחות הציבור,  מובילהרצויים הינם אירועים שהתרחשותם -אירועים לא

קוד התשתית ויכולת ביצוע משימתה. אירועים אלו הינם תלויי תשתית ספציפית או רכיב מוגדר והם סביבה, תפ

רצויים והנכסים הקריטיים מבוצע תוך שימוש -רצויים. ניתוח האירועים הבלתי-תימתרחשים בצירופי מקרים בל

מיפוי של המרכיבים העיקריים בחלופות  לשם כך מבוצע בתחילהFault Trees  (NASA, 2002 .) –ב"עצי כשל" 

 רצויים שעשויים לחול עליהם.-אירועים לא נבחנים ועל בסיסוהשונות, 

 מרכיבי תשתית עיקריים

, מופו מרכיבי תשתית האנרגיה –אפיון חלופות : 5פרק בהיסמך על אפיון חלופות התשתית השונות, כפי שמובא ב

מציגה את  14טבלה התשתית השונים, בהתאם לתפקודם, למאפייניהם הפיזיים, ולתווך הגאוגרפי בו הם מצויים. 

 רצויים.-בסיס לצורך בחינת האירועים הבלתי את אלו כאמור מהוויםים המרכזיים, המרכיב

 חלופה תווך גאוגרפי מאפיינים פיזיים תפקוד מרכיב

 אסדה

טיפול והפקה של גז 

 ושמן

 )שירותים ומגורים(

קבועה; שלושה מפלסים אסדה 

 -עיקריים באורך ורוחב של כ

 מ' 57 -מ' וגובה של כ 96

ק"מ  10 -כ

מהחוף; עומק ים 

 מ'~ 85

 א', ב'

FPSO 

טיפול, הפקה ואפסון 

 של גז ושמן

 )שירותים ומגורים(

מ';  50מ' על  260שטח סיפון: 

אלף מ' מעוקב  160חלל פנימי: 

)קיבולת אפסון של מיליון 

 חביות(

סמוכים מים 

וכלכליים; עומק 

 מ' 1,750ים עד 

א', ב', 

 ג', ד'

FSO אפסון שמנים 

קיבולות שונות. ניתן  FSO -ל

להניח לצורך הבחינה היקפי 

 FPSO -אפסון דומים לאלו שב

ק"מ  10 -כ

מהחוף; עומק ים 

 מ'~ 85

 ב'

 ראש באר

חיבור ושליטה 

בתפוקת הבאר )לכל 

 באר מספר ראשים(

מטרים שטח פנים של מספר 

רבועים; גובה של מספר מטרים 

 )כולל יחידת בקרה(

מים כלכליים; 

עומק ים עד 

 מ' 1,750

א', ב', 

 ג', ד'

מערך צנרות 

 / סעפות / איסוף 

 שסתומים

ניתוב גז או נפט 

מראשי הבארות אל 

 צנרות ההולכה

צנרות פלדה בקטרים משתנים 

(, סעפות ותבניות הגנה ''14)כ 

 מ'( 30)לעיתים עד 

כלכליים;  מים

עומק ים עד 

 מ' 1,750

א', ב', 

 ג', ד'
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 חלופה תווך גאוגרפי מאפיינים פיזיים תפקוד מרכיב

צנרות הולכה 

תוצרי  –ראשיים 

 מקור

הולכת תוצרי הפקה 

לא מטופלים 

מהבארות למתקני 

 הטיפול

, ''18אל האסדה: צנרות פלדה; 

20'' 

 –מים כלכליים 

 מים ריבוניים
 א', ב'

: צנרות פלדה; FPSO-אל ה

12'' 

מים כלכליים, מים 

 סמוכים

ב', א', 

 ג', ד'

צנרות הולכה 

 –ראשיים 

 תוצרים מטופלים

הולכת תוצרי טיפול 

 ליבשה )גז, קונדנסט(

 32מהאסדה: צנרות פלדה; "

 )קונדנסט( 6"-10)גז(, "
 א', ב' מים ריבוניים

: צנרות פלדה; FPSO-אל ה

12'' 

 –מים כלכליים 

 מים ריבוניים

א', ב', 

 ג', ד'

 תשתית האנרגיהבמרכיבים עיקריים  – 14טבלה 

אלו שפגיעה בהם עשויה להוביל לנזק משמעותי בהיבטי חיים  –בנכסים קריטיים  דנה תהנוכחי העבודה, כאמור

 FPSO ,FSOבמרכיבי המערכת הבאים: אסדת הפקה וטיפול,  מתמקדובריאות, סביבה או משימה. בהתאם הניתוח 

מלמד  באר. פגיעה בצנרות וברכיבים פריפריאליים עשויה אמנם להוביל לנזקים מסוימים, אך הניסיון המצטבר-וראש

הזמן  מורכבות ומשךהניטור ובקרה, מגופים ושסתומים, מצמצמות  את היקף הנזק. זאת ועוד,  -כי מערכות הבטיחות 

 שבועות(. שנדרשים לצורך תיקונם הינו מצומצם באופן יחסי )ימים עד

 לנכסים קריטיים רצויים-בלתיזיהוי אירועים 

רכיבי התשתית המרכזיים שמופו, זאת באמצעות עצי  בשלב הנוכחי נבחנים אירועים לא רצויים שעשויים לחול על

 -Fהעצים, כאשר:  'עלי'הנזקים האפשריים, זאת באמצעות סימון באות לטינית בסוגי  ממופיםכשל. בתוך כך אף 

פגיעה במשימה )שגם עשויה להוביל לפגיעה  M-מייצג פגיעה בסביבה ו -Eמייצגת פגיעה בחיי אדם/בריאות, 

חומרת הערכת הפרק הבא: -בתת נערכת הנזקמרכיבי  חומרתניתוח רמת . (ולפגיעה כלכלית בביטחון האנרגטי

  .( האירועים הבלתי רצוייםתוצאות)

  ת טיפול והפקהאירועים לא רצויים באסד

 

 עץ כשל לאסדה  -  48איור 
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  FPSO-אירועים לא רצויים ב

 

  FPSOעץ כשל ל  -  49איור 

 

 

  FSO -אפסון  במכליתאירועים לא רצויים 

 

  FSOל עץ כשל  -  50איור 
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 באר-אירועים לא רצויים בראש

 

 באר -עץ כשל לראש -  51איור  

 

 

 (C) ( האירועים הבלתי רצוייםתוצאותחומרת )הערכת 

המתקבלת בהינתן שהאירועים הבלתי רצויים מתממשים. קביעת חומרת בתת הפרק הנוכחי מוערכת חומרת הנזק 

פי ארבע רמות, כפי שמוצג -( ומוגדרת עלDOD, 1993הנזק מבוססת על התקן הצבאי של משרד ההגנה האמריקאי )

פגיעה  – מרכזיים פי שלושה קריטריונים-ערכת החומרה נקבעת עלכאמור, ה .הגדרת חומרת נזק לאירוע - 1טבלה ב

, העבודה הנוכחית לצד זאת. הכשל(-)אלו אף מצוינים בעצי במשימהפגיעה בסביבה ופגיעה , 93בחיי אדם/בריאות

  בהיבטי פגיעה באמינות האספקה ופגיעה כלכלית. נוספות מרחיבה ומציגה משמעויות

של האירועים הבלתי רצויים על הרכיבים הקריטיים של מערך האנרגיה הימי מציגה את הערכת החומרה  15טבלה 

( L)נמוכה דרגות, כאשר רמת חומרה  ארבעמוערכת בסרגל איכותני בן חומרה הפי מרכיבי הנזק השונים. רמת -על

שנגזרת השפעה  מתבמקרים בהם קיי. ( מסומנת בצבע אדוםVHת בצבע ירוק ואילו רמת חומרה גבוהה מאוד )מסומנ

קרים שאינם מ. בהינתן בסוגרייםמצוינת הערכת החומרה הנמוכה  – "חם" או "קר" -ממצב הפעולה של המתקן 

 ע אפור.הם יסומנו בצב (NR)רלוונטיים 

 

                                                           
אדם תהה כזו שבה מתקבלות תוצאות -מאוד' בהיבטי פגיעה בחיי-בהקשרה של העבודה הנוכחית רמת חומרה 'גבוהה 93

, ואילו פגיעה בצוותים הפועלים על המתקנים או במתן מענה לאירוע )כוח האזרחיתקטסטרופליות במונחי מוות לאוכלוסייה 

 אדם ייעודי( תחשב כבעלת רמת חומרה 'גבוהה'.
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רכיב 

 קריטי
 כלכלי אמינות אספקה משימה )תפקודיות( 94סביבה חיי אדם אירוע

אסדת 

טיפול 

 והפקה

 

פגיעה במתקני 

 טיפול

H(M) 

סיכון משמעותי לפגיעה בנפש 

 של הצוות

M(L) 

קרבה  -סיכון לנזק סביבתי בינוני 

לחוף אך כמויות קטנות יחסית 

 )חומר בתהליך(

VH(M) 

 –סיכון לאובדן משמעותי של המשימה 

למשך חודשים רבים ובמקרים מסוימים אף 

 אובדן כולל

VH(M) 

סיכון לפגיעה משמעותית בהיקף 

הייצור למשק המקומי  למשך 

 חודשים רבים ועד למספר שנים

VH(M) 

 סיכון להפסד )$(:

מאות מיליונים עד מספר  –נזק ישיר 

 מיליארדים;

רבות של מאות  –אובדן הכנסה 

מיליונים  עד מספר מיליארדים 

)כתלות בהיקפי ההפקה בפועל ומשך 

 ההשבתה(

פגיעה ב 

LSM 

H 

סיכון משמעותי לפגיעה בנפש 

של הצוות; סיכון מסוים לפגיעה 

 עקיפה בהיבטי בריאות הציבור

H 

קרבה  -סיכון לנזק סביבתי רחב 

 לחוף וכמויות בינוניות

M 

 –המשימה סיכון לאובדן משמעותי של 

 למשך שבועות רבים

M 

סיכון לפגיעה משמעותית בהיקף 

הייצור למשק המקומי למשך 

 שבועות רבים

M 

 סיכון להפסד )$(:

עשרות עד מאות  –נזק ישיר 

 מיליונים ספורים;

עשרות רבות עד  –אובדן הכנסה 

מאות רבות של מיליונים )כתלות 

בהיקפי ההפקה בפועל ומשך 

 ההשבתה(

פגיעה במתחם 

 מגורים

H 

סיכון משמעותי לפגיעה בנפש 

 של הצוות

NR 

M 

 –סיכון לאובדן משמעותי של המשימה 

 למשך שבועות רבים

M 

סיכון לפגיעה משמעותית בהיקף 

הייצור למשק המקומי למשך 

 שבועות רבים

M 

 סיכון להפסד )$(:

עשרות עד מאות  –נזק ישיר 

 מיליונים ספורים;

עשרות רבות עד  –אובדן הכנסה 

מאות רבות של מיליונים )כתלות 

בהיקפי ההפקה בפועל ומשך 

 ההשבתה(

 פגיעה ברגל

H 

סיכון משמעותי לפגיעה בנפש 

של הצוות; סיכון מסוים לפגיעה 

 עקיפה בהיבטי בריאות הציבור

H 

קרבה  -סיכון לנזק סביבתי רחב 

 לחוף וכמויות בינוניות

VH 

שנים  –סיכון לאובדן כללי של המשימה 

 ועד לאובדן כוללספורות 

VH 

סיכון לפגיעה משמעותית בהיקף 

הייצור למשק המקומי למשך 

 חודשים רבים ועד למספר שנים

VH 

 סיכון להפסד )$(:

מאות מיליונים עד מספר  –נזק ישיר 

 מיליארדים;

מאות רבות של  –אובדן הכנסה 

מיליונים  עד מספר מיליארדים 

)כתלות בהיקפי ההפקה בפועל ומשך 

 ההשבתה(

                                                           
  ידי שמנים וחומ"ס.-זיהום סביבה ימית וחופית על דגש על 94
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רכיב 

 קריטי
 כלכלי אמינות אספקה משימה )תפקודיות( 94סביבה חיי אדם אירוע

FPSO 

פגיעה במתקני 

 טיפול

H(M) 

סיכון משמעותי לפגיעה בנפש 

 של הצוות

L 

 -סיכון לנזק סביבתי מצומצם 

מרוחק חוף וכמויות קטנות יחסית 

 )חומר בתהליך(

 

H(M) 

 –סיכון לאובדן משמעותי של המשימה 

למשך חודשים רבים. במקרה של נזק כולל 

 FPSOניתן לחכור 

H(M) 

בהיקף סיכון לפגיעה משמעותית 

הייצור למשק המקומי למשך 

 חודשים רבים

H(M) 

 סיכון להפסד )$(:

מאות מיליוני –עשרות  –נזק ישיר 

 ספורים;

עשרות רבות עד  –אובדן הכנסה 

מאות רבות של מיליונים )כתלות 

בהיקפי ההפקה בפועל ומשך 

 ההשבתה(

פגיעה בבטן 

 האנייה

H 

סיכון משמעותי לפגיעה בנפש 

 של הצוות

H 

 סמוכיםמים 

M 

 H מים כלכליים

 –סיכון לאובדן משמעותי של המשימה 

למשך חודשים רבים. במקרה של נזק כולל 

 FPSOניתן לחכור 

H 

סיכון לפגיעה משמעותית בהיקף 

הייצור למשק המקומי למשך 

 חודשים רבים

H 

 סיכון להפסד )$(:

מאות מיליוני –עשרות  –נזק ישיר 

 רבים;

עד עשרות רבות  –אובדן הכנסה 

מאות רבות של מיליונים )כתלות 

בהיקפי ההפקה בפועל ומשך 

 ההשבתה(

מרוחק  -לנזק סביבתי בינוני  סיכון

 אך עם כמויות משמעותיות חוף

פגיעה במתחם 

 מגורים

H 

סיכון משמעותי לפגיעה בנפש 

 של הצוות

NR 

M 

למשך  –סיכון לאובדן זמני של המשימה 

 שבועות רבים

M 

משמעותית בהיקף סיכון לפגיעה 

הייצור למשק המקומי למשך 

 שבועות רבים

M 

 סיכון להפסד )$(:

עשרות עד מאות  –נזק ישיר 

 מיליונים ספורים;

עשרות רבות עד  –אובדן הכנסה 

מאות רבות של מיליונים )כתלות 

בהיקפי ההפקה בפועל ומשך 

 ההשבתה(
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רכיב 

 קריטי
 כלכלי אמינות אספקה משימה )תפקודיות( 94סביבה חיי אדם אירוע

FSO 

)צמוד 

 אסדה(

פגיעה בבטן 

 האנייה

VH 

לפגיעה בנפש סיכון משמעותי 

של הצוות; סיכון לפגיעה 

 95בהיבטי בריאות הציבור

VH 

סיכון משמעותי לנזק סביבתי רחב 

 היקף )קרבה לחוף וכמויות גדולות(

M 

 –סיכון לאובדן משמעותי של המשימה 

למשך שבועות רבים. תתכן העברה ישירה 

לחוף בצנרת. במקרה של נזק כולל ניתן 

 FSOלחכור 

L 

חלקית )בפרט סיכון לפגיעה 

 ליצוא(

H 

 סיכוי להפסד )$(:

עד מאות מיליונים  –נזק ישיר 

 ספורים;

עשרות רבות עד  –אובדן הכנסה 

מאות מיליונים )כתלות בהיקפי 

את תהליך  האפסון + עשוי לעצור

 ההפקה(

 באר-ראש

פגיעה ביחידת 

 שליטה ובקרה
NR 

ימיים מרוחקים -)ראשי באר תת

 מהמתקנים(

 

לנזק סביבתי רחב סיכון משמעותי 

היקף )דליפה משמעותית לאורך 

 זמן(

 

M 

למשך  –סיכון לאובדן זמני של המשימה 

 שבועות רבים

M 

סיכון לפגיעה משמעותית בהיקף 

הייצור למשק המקומי למשך 

 שבועות רבים

M 

 סיכון להפסד )$(:

 עשרות מיליונים; –נזק ישיר 

עשרות רבות עד  –אובדן הכנסה 

מיליונים )כתלות מאות רבות של 

בהיקפי ההפקה בפועל ומשך 

 ההשבתה(

פגיעה 

במנגנונים 

 הפיזיים

 

 רצויים-הערכת חומרה )תוצאות( האירועים הבלתי - 15טבלה 

                                                           
   המשמעויות עם פרסום ממצאי דוח בריאות הציבור שנכתב בימים אלו.בחינת מומלץ להעמיק את  95

  )נזק( בהינתן אירוע ברכיב קריטירמת חומרה
לא רלוונטי 

NR 

נמוכה 

L 

בינונית 

M 

גבוהה 

H 

גבוהה מאוד 

VH 
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זאת  –הקריטיים במערך האנרגיה לרכיבים מרבית הניתוח הפרטני, ניתן לגבש הערכת חומרה כוללת  בהתבסס על

מציגה את הערכת החומרה הכוללת  16טבלה . בחינה בכל קריטריון הגבוהה ביותרפי האירוע בעל רמת החומרה -על

 .למרכיבים השונים

 סביבה חיי אדם רכיב קריטי
משימה 

 )תפקודיות(

אמינות 

 אספקה
  כלכלי

רמת 

 חומרה

 H H VH VH VH  VH אסדת טיפול

FPSO H M H H H  H 

FSO VH VH M L M  VH 

 NR VH M M M  VH באר-ראש

 רצויים על הרכיבים הקריטיים-של אירועים בלתי מרבית הערכת חומרה )תוצאות( כוללת - 16טבלה 

 

 (PA) הייחוס ניתוח איומי

, זאת מוגדרים האיומים השונים שעשויים להוביל להתרחשותם של האירועים הבלתי רצוייםהפרק הנוכחי -בתת

 נתון. ייחוס ניתוח להערכת סבירות התממשות אירוע בלתי רצוי כתלות באיום באמצעות 

ומעלה בתת הפרק הקודם. ו שנמצאו כבעלי רמת חומרה גבוהה האירועים הבלתי רצויים הינם אלבמסגרת הבחינה, 

מתוך כך  .: איומים6פרק ב שמתואריםרלוונטיים כפי  ייחוס האיומים עבורם מוערכת רמת הסבירות הינם איומי

 האיומים העיקריים על הנכסים הקריטיים.בהמשך ממוצים 

מוצגות בטבלאות  במצבי כוננות שונים נתון באיום כתלות רצוי בלתי אירוע התממשות סבירות רמת הערכתתוצאות 

(, ובפרט תוך שימוש במתכונת של "פיגוע")של טרור כי בשגרה איומים בעלי מאפיינים  מהבחינה עולה שבהמשך.

, מצב דריכות לפגיעה בנכסי האנרגיה. בהינתן בעלי סבירות גבוהה יותראלו הינם  באמצעים 'אזרחיים' מותממים

אילו ו ;שוויוןים' או שוברי אסטרטגיכ' שאינם נתפסים אך כאלובעלי "גוון צבאי"  חזית האיומים אף תכלול אמצעים

.אמצעים אסטרטגייםגם במצב חירום יועברו לקדמת הבמה 
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 במצב שיגרה נתון ייחוס באיום כתלות רצוי בלתי אירוע התממשות סבירות רמת הערכת

 איום ייחוס
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 יכולת קיום
 כוונה/

 היסטוריה

תכנון 

 תקיפה

 V V V V V - - V V V -  H - דורסת סוחר אניית

 V V V V V V - - V V - -  M נפץ מי"כשב/סירות מספר

 V V - V V V - - V V - -  M וחבלה השתלטות על מתקן

 V - V V V V V V - -  M - - ממולכדים מימיים-תת כלים

 V V - V V V - - V V V -  H ממולכדים קלים מטוסים זוג

 V V V V V V - - V V - -  M ארוכי טווח מדויקים ים טילי

 V V - V V V - - V V - -  M טווח ארוכי בליסטיים מדויקים טילים

 - V V - V V V - - V V V בינוני לטווח מדויקות לא רקטות מטח
 H 

 

 במצב שיגרה נתון ייחוס רמת סבירות התממשות אירוע בלתי רצוי כתלות באיוםהערכת  - 17טבלה 

  

 רצוי בלתי אירוע התממשות סבירות רמת

 ייחוס באיום כתלות

נמוכה מאוד 

VL 

נמוכה 
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M 

גבוהה 
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גבוהה מאוד 

VH 
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 במצב דריכות נתון ייחוס באיום כתלות רצוי בלתי אירוע התממשות סבירות רמת הערכת

 איום ייחוס

 האיום מחוללי סבירות רצויים-אירועים בלתי
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 יכולת קיום
 כוונה/

 היסטוריה

תכנון 

 תקיפה

 V V V V V - - V V V -  H - דורסת סוחר אניית

 V V V V V V - - V V V -  H נפץ מי"כשב/סירות מספר

 V V - V V V - - V V - -  M וחבלה השתלטות על מתקן

 V - V V V V V V - -  M - - ממולכדים מימיים-תת כלים

 V V - V V V - - V V V -  H ממולכדים קלים מטוסים זוג

 V V V V V V - - V V V -  H ארוכי טווח מדויקים ים טילי

 V V - V V V - - V V V -  H טווח ארוכי בליסטיים מדויקים טילים

 - V V - V V V - - V V V בינוני לטווח מדויקות לא רקטות מטח
 H 

 

 במצב דריכות נתון ייחוס הערכת רמת סבירות התממשות אירוע בלתי רצוי כתלות באיום - 18טבלה 

  

 רצוי בלתי אירוע התממשות סבירות רמת

 ייחוס באיום כתלות

נמוכה מאוד 

VL 

נמוכה 

L 

בינונית 

M 

גבוהה 

H 

גבוהה מאוד 

VH 
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 במצב חירום נתון ייחוס באיום כתלות רצוי בלתי אירוע התממשות סבירות רמת הערכת

 איום ייחוס

 האיוםמחוללי סבירות  רצויים-אירועים בלתי
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 יכולת קיום
 כוונה/

 היסטוריה

תכנון 

 תקיפה

 V V V V V - - V V V -  H - דורסת סוחר אניית

 V V V V V V - - V V V -  H נפץ מי"כשב/סירות מספר

 V V - V V V - - V V - -  M וחבלה השתלטות על מתקן

 V - V V V V V - - -  M - - ממולכדים מימיים-תת כלים

 V V - V V V - - V V V -  H ממולכדים קלים מטוסים זוג

 V V V V V V - - V V V V  VH ארוכי טווח מדויקים ים טילי

 V V - V V V - - V V V V  VH טווח ארוכי בליסטיים מדויקים טילים

 V V - V V V - - V V V V בינוני לטווח מדויקות לא רקטות מטח
 VH 

 

 במצב חירום נתון ייחוס הערכת רמת סבירות התממשות אירוע בלתי רצוי כתלות באיום - 19טבלה 

 

 רצוי בלתי אירוע התממשות סבירות רמת

 ייחוס באיום כתלות

נמוכה מאוד 

VL 

נמוכה 

L 

בינונית 

M 

גבוהה 

H 

גבוהה מאוד 

VH 
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 (PE) ניתוח יעילות מערך הגנה

 להצליח איומי הייחוס של סיכוייהם את כך מתוך למצות מנת על( PE) ההגנה אמצעי יעילות מוערכתבשלב הנוכחי 

, אך תוך הפרדה למצבי הכוננות מתודולוגיה: 2פרק הבחינה תערך בהתאם למתואר ב(. PE-1) בתשתית לפגוע

על אופן השימוש באמצעי  ניכרת . למצבי כוננות אלו השפעהחירוםשגרה, דריכות או  –השונים שעשויים להתקיים 

והיבטי  -ומדיניים חברתיים, כלכליים  –ככלל, במצב שגרה מתנהלים כל תפקודי המדינה השוטפים  ההגנה השונים.

. . בכך מתקיים איזון עדין בין אפשור הצרכים היומיומיים לבין הבטחת רמת ביטחון נאותההביטחון תומכים זאת

במצב דריכות משתנה  הכשרתו. למשאביה של המערכת הביטחונית מופנים לבניין הכוח ומחלק משמעותי בתוך כך 

ום של תפקודי המדינה השוטפים, אך תוך הקניית רמת ביטחון גבוהה יותר, זאת לנוכח האיזון האמור לכדי המשך קי

מתן מענה אפקטיבי זיהוי איומים וזיהוי איומים שעשויים להתפתח. בהתאם יופנו משאביה של המערכת הביטחונית ל

חירום. במקרה זה  , תפעל המערכת במצבהופך להיות ממשי במידה והאיום יתממש. לבסוף, בהינתן מצב בו האיום

 אליהם תיאסר כניסת גורמים אזרחיים, ,אזורי ביטחון נרחביםיוגדרו ואף  התפקודים השוטפים של המדינה יצומצמו

 מרחב וחופש פעולה גדול למערכת הביטחונית.   ייווצרבכך  .הכלכלייםהן במים במים הסמוכים ו הן

 מערכים:-בתוך כך תבחן יעילות ההגנה ברמה של תתי

 הגנה צמודה; שכבתית )איום טילי(;-הגנה רב הגנת שמי המדינה; :הגנה אוויריתמערך  .1

 הגנה צמודה; הגנה מרחבית; הגנת חופים, גבולות ובט"ש; מערך הגנה ימי: .2

 הגנה צמודה; הגנת חופים, גבולות ובט"ש; ימי;-מערך הגנה תת .3

 ;פנימי אבטחה מערך .4

ניתוק פלטפורמה  ;והפרדת רכיבים "(קירור)" חירום כיבוי פוליטיים;-גאו לחץ מנופי מערך הגנה רכה: .5

(FPSO)96; יםמבניו עמידות מבוססת מאפיינים פיזיים. 

מיעילות  –בדומה להערכת איומיי הייחוס, גם הערכת היעילות תבוצע באמצעות סרגל ערכים איכותני בן חמש דרגות 

במקרים בהם אמצעי . שמסומנת בצבע ירוק (VH) ועד יעילות גבוהה מאודשמסומנת בצבע אדום ( VLנמוכה מאוד )

 (NAהגנה הינו בעל יכולת פונקציונאלית להתמודד עם איום, אך קיים חסם שמונע ממנו לעשות כן, ירשם ערך )

הוא  – תשתית ומיקומהה -מתאר שוני בהערכת יעילות ההגנה כתלות ב בהינתןראוי לציין כי  .וישומן בצבע אפור

איומי הייחוס השונים בשלושת  מציגות את ניתוח יעילות ההגנה כנגדה 22טבלה עד  20טבלה  בהתאם, .יצוין בנפרד

 מצבי הכוננות.

 

 

 

 

                                                           
 .לבדקורכיב זה אינו קיים כיום אך נדמה כי באופן יחסי הוא פשוט ליישום וראוי  96
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 מצב שגרה

 איום ייחוס
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 - - - - המדינה שמי הגנת

 FSO :Hאסדה/

- - - FPSO  :)ס(M 

FPSO  :)כ(VL 

 - - - - - - שכבתית כנגד טילים-רב הגנה

 FSO :Hאסדה/ FSO :Hאסדה/

FPSO  :)ס(L FPSO  :)ס(L97 

FPSO  :)כ(NA FPSO  :)כ(NA 

 L H VH L )תשתיות מרוחקות( צמודה הגנה
FPSO  :)ס(M 

VH VH VH 
FPSO  :)כ(VL 

 ש"ובט גבולות, חופים הגנת

 FSO :Hאסדה/ FSO :VHאסדה/ FSO :Hאסדה/ FSO :Mאסדה/

- - - - FPSO  :)ס(L FPSO  :)ס(L FPSO  :)ס(H FPSO  :)ס(L 

FPSO  :)כ(NA FPSO  :)כ(NA FPSO  :)כ(NA FPSO  :)כ(NA 

 מרחבית הגנה

 FSO :Mאסדה/ FSO :Mאסדה/ FSO :Mאסדה/ FSO :Lאסדה/

- - - - FPSO  :)ס(L FPSO  :)ס(L FPSO  :)ס(L FPSO  :)ס(L 

FPSO  :)כ(VL FPSO  :)כ(VL FPSO  :)כ(VL FPSO  :)כ(VL 

 - - - - VL L M VL פנימי אבטחה מעגל

 פוליטיים )דגש על נזק אזורי משפך(-גאו לחץ מנופי

 FSO :VLאסדה/ FSO :VLאסדה/ FSO :VLאסדה/ FSO :VLאסדה/ FSO :VLאסדה/ FSO :VLאסדה/ FSO :VLאסדה/ FSO :VLאסדה/

FPSO  :)ס(L FPSO  :)ס(L FPSO  :)ס(L FPSO  :)ס(L FPSO  :)ס(L FPSO  :)ס(L FPSO  :)ס(L FPSO  :)ס(L 

FPSO (כ :)L FPSO  :)כ(L FPSO  :)כ(L FPSO  :)כ(L FPSO  :)כ(L FPSO  :)כ(L FPSO  :)כ(L FPSO  :)כ(L 
 VL VL VL VL VL VL VL VL (FPSO )אסדה ו רכיבים והפרדת"( קירור)" חירום כיבוי

 VL VL VL VL VL VL VL VL (FSO / FPSO)  פלטפורמה ניתוק

 וסביבתיים ומבניים פיזיים מאפיינים מבוססת עמידות

 Mאסדה: Lאסדה: Lאסדה: VLאסדה: VLאסדה: VL Mאסדה: VLאסדה:

FPSO/FSO :L FPSO/FSO :VL M FPSO/FSO :VL FPSO/FSO :VL FPSO/FSO :L FPSO/FSO :L FPSO/FSO :M 

- - - H - - - - 

  יעילות מערך ההגנה במצב שגרה – 20טבלה 

                                                           
 קיימת מגבלה פיזית של טווח )כיסוי חלקי(. 97
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 דריכותמצב 
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 - - - - המדינה שמי הגנת

 FSO :Hאסדה/

- - - FPSO  :)ס(M 

FPSO  :)כ(L 

 - - - - - - שכבתית כנגד טילים-רב הגנה

 FSO :VHאסדה/ FSO :VHאסדה/

FPSO  :)ס(VH FPSO  :)ס(L98 

FPSO  :)כ(NA FPSO  :)כ(NA 

 M VH VH M )תשתיות מרוחקות( צמודה הגנה
FPSO  :)ס(M 

VH VH VH 
FPSO  :)כ(L 

 ש"ובט גבולות, חופים הגנת

 FSO :Hאסדה/ FSO :VHאסדה/ FSO :VHאסדה/ FSO :Mאסדה/

- - - - FPSO  :)ס(L FPSO  :)ס(L FPSO  :)ס(L FPSO  :)ס(L 

FPSO  :)כ(NA FPSO  :)כ(NA FPSO  :)כ(NA FPSO  :)כ(NA 

 מרחבית הגנה

 FSO :Mאסדה/ FSO :Mאסדה/ FSO :Mאסדה/ FSO :Mאסדה/

- - - - FPSO  :)ס(M FPSO  :)ס(M FPSO  :)ס(M FPSO  :)ס(M 

FPSO  :)כ(L FPSO  :)כ(L FPSO  :)כ(L FPSO  :)כ(L 

 - - - - VL L M VL פנימי אבטחה מעגל

 פוליטיים )דגש על נזק אזורי משפך(-גאו לחץ מנופי

 FSO :VLאסדה/ FSO :VLאסדה/ FSO :VLאסדה/ FSO :VLאסדה/ FSO :VLאסדה/ FSO :VLאסדה/ FSO :VLאסדה/ FSO :VLאסדה/

FPSO  :)ס(L FPSO  :)ס(L FPSO  :)ס(L FPSO  :)ס(L FPSO  :)ס(L FPSO  :)ס(L FPSO  :)ס(L FPSO  :)ס(L 

FPSO  :)כ(L FPSO  :)כ(L FPSO  :)כ(L FPSO  :)כ(L FPSO  :)כ(L FPSO  :)כ(L FPSO  :)כ(L FPSO  :)כ(L 
 VL VL VL VL VL VL VL VL (FPSO )אסדה ו רכיבים והפרדת"( קירור)" חירום כיבוי

 VL VL VL VL VL VL VL VL (FSO / FPSO) פלטפורמה ניתוק

 וסביבתיים מבניים, פיזיים מאפיינים מבוססת עמידות

 Mאסדה: Lאסדה: Lאסדה: VLאסדה: VLאסדה: VL Mאסדה: VLאסדה:

FPSO/FSO :L FPSO/FSO :VL M FPSO/FSO :VL FPSO/FSO :VL FPSO/FSO :L FPSO/FSO :L FPSO/FSO :M 

 - - - - Hראש באר:  - - -

 יעילות מערך ההגנה במצב דריכות – 21טבלה 

                                                           
 קיימת מגבלה פיזית של טווח )כיסוי חלקי(. 98
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 חירוםמצב 
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 - - - - המדינה שמי הגנת

 FSO :VHאסדה/

- - - FPSO  :)ס(VH 

FPSO  :)כ(M 

 - - - - - - שכבתית כנגד טילים-רב הגנה

 FSO :VHאסדה/ FSO :VHאסדה/

FPSO  :)ס(VH FPSO  :)ס(L99 

FPSO  :)כ(NA FPSO  :)כ(NA 

 H VH VH M )תשתיות מרוחקות( צמודה הגנה
FPSO  :)ס(VH 

VH VH VH 
FPSO  :)כ(M 

 ש"ובט גבולות, חופים הגנת
 FSO :Hאסדה/ FSO :VHאסדה/ FSO :VHאסדה/ FSO :Hאסדה/

- - - - FPSO  :)ס(L FPSO  :)ס(L FPSO  :)ס(L FPSO  :)ס(L 

FPSO  :)כ(NA FPSO  :)כ(NA FPSO  :)כ(NA FPSO  :)כ(NA 

 מרחבית הגנה
 FSO :Mאסדה/ FSO :Hאסדה/ FSO :Hאסדה/ FSO :Mאסדה/

- - - - FPSO  :)ס(M FPSO  :)ס(H FPSO  :)ס(H FPSO  :)ס(M 

FPSO  :)כ(L FPSO  :)כ(M FPSO  :)כ(M FPSO  :)כ(L 

 - - - - VL L M VL פנימי אבטחה מעגל

 100פוליטיים )דגש על נזק אזורי משפך(-גאו לחץ מנופי
 FSO :VLאסדה/ FSO :VLאסדה/ FSO :VLאסדה/ FSO :VLאסדה/ FSO :VLאסדה/ FSO :VLאסדה/ FSO :VLאסדה/ FSO :VLאסדה/

FPSO  :)ס(VL FPSO  :)ס(VL FPSO  :)ס(VL FPSO  :)ס(VL FPSO  :)ס(VL FPSO  :)ס(VL FPSO  :)ס(VL FPSO  :)ס(VL 
FPSO  :)כ(L FPSO  :)כ(L FPSO  :)כ(L FPSO  :)כ(L FPSO  :)כ(L FPSO  :)כ(L FPSO  :)כ(L FPSO  :)כ(L 

 H H H H H H H H ( FPSO)אסדה ו רכיבים והפרדת"( קירור)" חירום כיבוי
 VH VH VH VH VH VH VH VH (FSO / FPSO)  פלטפורמה ניתוק

 וסביבתיים מבניים, פיזיים מאפיינים מבוססת עמידות
 Mאסדה: Lאסדה: Lאסדה: VLאסדה: VLאסדה: VL Mאסדה: VLאסדה:

FPSO/FSO :L FPSO/FSO :VL M FPSO/FSO :VL FPSO/FSO :VL FPSO/FSO :L FPSO/FSO :L FPSO/FSO :M 

 - - - - Hראש באר:  - - -

 

יעילות מערך ההגנה במצב חירום – 22טבלה 

                                                           
 קיימת מגבלה פיזית של טווח )כיסוי חלקי(. 99

 סביר כי במתאר קיצוני )עימות עצים או מלחמה( הערך של פגיעה אסטרטגית עולה ביחס למשמעויות שבגין נזק לשחקנים אזוריים. 100

מידת יעילות מרכיבי מערך ההגנה כנגד 

 איום ייחוס נתון

לא ישים 

NA 

נמוכה מאוד 

VL 

נמוכה 

L 

בינונית 

M 

גבוהה 

H 

גבוהה מאוד 

VH 
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 קריטייםנכסים  לש הכולל ערכת הסיכוןה

 * Risk = PA * (1-PE): הנוסחה על מבוססתר שא, םינכסים הקריטי לש הסיכון הערכתבשלב הנוכחי מחושבת 

C. מאוד נמוך=1: כאשר, סדר-יחס המייצג אורדינאלי סרגל פי-על זאת, ציון מקבל השונים מהפרמטרים אחד כל ;

 בין הנע סרגל ידי-על המיוצג -C  – האירוע חומרת פרמטר למעט זאת) מאוד גבוה=5; גבוה=4; בינוני=3; נמוך=2

 שנע ערכים סרגל באמצעות מיוצג, הפרמטרים שלושת מהכפלת שמתקבל (Risk) הכולל הסיכון, לפיכך(. 4-ל 1

. לאור העובדה כי ניתוח הסיכון מתייחס לנכסים קריטיים, תינתן הדגשה לרמת ביטחון גבוהה )או 100-ל 1 בין

 .3טבלה ב אינו אחיד, כפי שמתוארבמילים אחרות רמת סיכון נמוכה(. בהתאם סרגל הערכים 

רופי יצבהסיכון  מרחבאת ומתכלל להלן מוצגת 'מפת סיכון כולל' לרכיבים הקריטיים, המדגימה באופן איכותני 

, הם והתוצאיםהצגה פרטנית של הפרמטרים, ערכי. ההגנה, מצב כוננות ומרכיבי הנזק סוג –משתנים אפשריים 

בהמשך . לאור נפח ומורכבות החישובים, זאת כוללהסיכון חישובי ה: ניתוחי פגיעותנספח א':  במסגרת מוצגים

 ., לכל אחד מהמרכיבים השוניםעיקרי הממצאים שעולים מהניתוח נסקרים

 'מפת סיכון כולל' לרכיבי תשתית קריטיים

 נכס קריטי
מצב 

 כוננות

 )פיזית( והגנה רכה הגנה קשה הגנה קשה )פיזית( בלבד

 משימה סביבה חיי אדם
אמינות 

 אספקה
 משימה סביבה חיי אדם כלכלי

אמינות 

 אספקה
 כלכלי

 אסדה

           שגרה

           דריכות
           חירום

FSO 

           שגרה

           דריכות

           חירום

FPSO 

במים 

 הסמוכים

           שגרה
           דריכות
           חירום

FPSO 

במים 

 הכלכליים

           שגרה
           דריכות
           חירום

 ראש באר

           שגרה
           דריכות
           חירום

 

 טייםיר'מפת סיכון כולל' לנכסים ק 23טבלה 
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 אסדה סמוכת חוף לשהכולל הסיכון 

במקרה בינונית, למעט עד  נמוכה במרבית המקריםתהה לאסדה רמת הסיכון הכוללת  בעתות שגרה ככלל נמצא כי

אמינות האספקה פגיעה במשימה, בהיבטי , או אז רמת הסיכון תהה גבוהה ארוכי טווח מדויקים ים-חוףשל איום טילי 

סיכון ברמה , אלו, מובילים לאנייה דורסת או שימוש בסירות נפץפגיעת  הינם איומים מרכזיים נוספיםוהנזק הכלכלי. 

 השפעה משמעותית נודעתלא  פיזית,שימוש בהגנה רכים, לצד הלשימוש באמצעי הגנה כך, -בתוך. חומרה בינונית

   .במצב כוננות זה

למרות העלייה בסבירות , לאלו שמתקיימים בשגרה נשארים דומיםהכולל ומאפייניו  הסיכון ניכר כי במצב דריכות

רמת המוכנות של  זאת בשל העלאת (,השוטפיםם תפקודיה ממשיכים להתקייםרקע )כשב להתממשות איומים

שימוש השפעה משמעותית לשימוש באמצעי הגנה רכים לצד ה נודעתגם במצב כוננות זה לא  המערכת הביטחונית.

 פיזית.בהגנה 

לאור זאת לרמה נמוכה, , יורד ארוכי טווחמדויקים ים -טילי חוףמלמעט  ,נשקף מכלל האיומיםהסיכון שבמצב חירום 

כל  עבורגבוהה בתוך כך רמת הסיכון שנשקפת מאיום של טילי הים  .זיתמערך ההגנה הפיתצורת ההפעלה של 

מפחית את אשר  מהווה מענה הולם – 'קירור' האסדה –שימוש בהגנה רכה זאת, במצב כוננות זה ה-עם הנזק. מרכיבי

 .לכל היותר לרמה בינוניתכולל הסיכון ה

 (צמוד אסדת הפקה) FSO שלהסיכון הכולל 

מתנהגת באופן כמעט זהה לזו של אסדה, למעט הדגשת מרכיבי הנזק בעתות שגרה  FSO לת הסיכון הכוללת רמ

תינתן למרכיבי הפגיעה בחיי אדם והסביבה על פני הדגשת רמת הסיכון יותר רמת סיכון גבוהה  - בהינתן פגיעה

 .כך גם המשמעויות במצב דריכותלמשימה, לאמינות האספקה או למידת הנזק הכלכלי. 

לאור תצורת ההפעלה של מערך ההגנה  השונים פוחת לכדי רמה נמוכה האיומיםמנשקף הסיכון שחירום  במצבככלל, 

-עםגבוהה עבור כל מרכיבי הנזק.  רמת סיכוןנשקפת מהם  ים מדויקים ארוכי טווח-מטילי חוףלמעט , זאת הפיזית

את לחלוטין מהווה מענה מיטבי אשר מבטל  – FSOניתוק והשטת  –זאת, במצב כוננות זה השימוש בהגנה רכה 

 הסיכון הכולל.

 במים הסמוכים FPSOשל הסיכון הכולל 

תהה במרבית המקרים נמוכה עד  במים הסמוכים FPSOשל ת הסיכון הכוללת בעתות שגרה רמככלל נמצא כי 

פגיעה אדם, -חייי , או אז רמת הסיכון תהה גבוהה בהיבטידי אנייה דורסת-עלבינונית, למעט במקרה של איום 

מטוסים אזרחים ממולכדים ידי -על הפגיע םהינ פיםנוס יםבמשימה, אמינות האספקה והנזק הכלכלי. איומים מרכזי

שימוש לשימוש באמצעי הגנה רכים, לצד הכך, -בתוך. סיכון ברמה חומרה בינוניתל םמובילי אלו ,מימי-איום תתאו 

 במצב כוננות זה.   נודעת השפעה משמעותיתלא  פיזית,בהגנה 

ומוערכים ברמת  לאלו שמתקיימים בשגרה יורדים במקצת ביחסהכולל ומאפייניו  סיכוןרמת ה ניכר כי במצב דריכות

התפקודים  למרות העלייה בסבירות להתממשות איומים )כשברקע ממשיכים להתקיים, חומרה נמוכה עד בינונית

גם במצב  .ידי יכולות ההגנה הצמודה-ובפרט על רמת המוכנות של המערכת הביטחונית זאת בשל העלאת (,השוטפים

 כוננות זה לא נודעת השפעה משמעותית לשימוש באמצעי הגנה רכים לצד השימוש בהגנה פיזית.
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על מערך ההגנה  סמךיבה , זאתדומה מאוד לזה שחל במצב דריכות נשקף מכלל האיומיםהסיכון שבמצב חירום 

זאת, במצב כוננות זה -. עםתלרמת סיכון בינוניועד  ה במרבית המקריםת סיכון נמוכברמאו אז הוא מאופיין  ,הפיזית

 את הסיכון הכולל.לחלוטין  מבטלאשר  מיטבימהווה מענה  – FPSOניתוק והשטת  –השימוש בהגנה רכה 

 במים הכלכליים FPSOשל הסיכון הכולל 

עשויה ש, גבוההלכדי רמת סיכון  תגיע הכלכלייםבמים  FPSOשל  הסיכון הכוללות ככלל נמצא כי בעתות שגרה רמ

אדם, במשימה, -חייב חמורה פגיעהבהיבטי אנייה דורסת או מטוסים אזרחיים ממולכדים, ולהתבטא כתוצאה מלהיגרם 

ת סיכון ברמל, שעשוי לגרום מימי-תת אמצעיידי -פגיעה עלו הינ ףנוס כלכלי. איום מרכזינזק באמינות האספקה וב

 נודעת השפעה משמעותיתלא  לשימוש באמצעי הגנה רכים, לצד השימוש בהגנה פיזית,כך, -בתוך. חומרה בינונית

 במצב כוננות זה.  

לאור איומים בעלי צביון לאלו שמתקיימים בשגרה  נשארים דומיםהכולל ומאפייניו  הסיכון ניכר כי במצב דריכות

גם במצב כוננות זה לא נודעת השפעה משמעותית לשימוש באמצעי הגנה רכים לצד  .באזור הכלכליאזרחי שנעים 

 השימוש בהגנה פיזית.

, זאת בהיסמך רמת חומרה נמוכה עד בינוניתלכדי יורדות במקצת  מכלל האיומיםפות נשקהסיכון שרמות במצב חירום 

ניתוק והשטת  –במצב כוננות זה , השימוש בהגנה רכה זאת-עם. חופש פעולה נרחבואפשור  על מערך ההגנה הפיזית

FPSO – .מהווה מענה מיטבי אשר מבטל לחלוטין את הסיכון הכולל 

 הסיכון הכולל לבאר

סביבתיים שמקשים -, זאת בעיקר בשל מאפייניו הפיזייםהינה נמוכההסיכון הכולל של ראש באר רמת ככלל נמצא כי 

 ןבהם קיימת הגנה צמודה באזור או בעתות מלחמה בה במתאריםעל ביצע של פגיעה משמעותית שתוביל לדליפה. 

  נשלט באופן הדוק, היכולת לממש פגיעה שכזו מצטמצמת אף יותר. המרחב הימי
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 : השוואת חלופות9פרק 

 כללי

לצד זאת  .במהלך העבודה הנוכחית שנותחופי המאפיינים המרכזיים, כפי -הנוכחי משוות החלופות השונות עלבפרק 

מספקת מבט איכותני כולל כמצע לקבלת  ת החלופותהשוואבכך, לצורך שלמות התמונה.  נוספיםמאפיינים  נבחניםאף 

 . ראשית ומשנית – תוך הבחנה בין שתי רמות תעדוף שונות של המאפייניםזאת החלטות, 

מנמוך מאוד  –החלופות למאפיינים השונים נערך באמצעות סרגל איכותני בן חמש דרגות  שלדרוג מידת התאימות 

(VL( ועד גבוהה מאוד )VH .) ראוי לציין כי הערך הקובע הינו הערך המחמיר מכלל הערכים שנתקבלו עבור מרכיבי

 .מצוינים אף הם בכל בחינה שהשוו םערכיה. בתוך כך כלל מסויםבחינתו של מאפיין  בעת החלופה השונים

 פיהם נערכת השוואת החלופות הינם:-עלש המאפיינים

 ראשיתבעלי רמת תעדוף  מאפיינים

 מהווה מדד לרמת הפגיעות; –רמת הסיכון הכוללת  .1

ובהיבטים באמינות האספקה במונחי חומרת הפגיעה בחיי אדם, בסביבה, במשימה,  –פוטנציאל הנזק  .2

 כלכליים.

 משנית תעדוף רמת בעלי מאפיינים

 ;סיכון מתקני הפקת חשמל חופייםסיכון מתקני התפלה,  – חוסן לאומי היבטים .3

 ;אזרחיים וצבאיים – שיקולים תפעוליים .4

 ;מבצעי-תפעוליאפשור  – היבטים משפטיים .5

 הים כעומק אסטרטגי: ניצול עתודות ים קרובות.  –היבטים אסטרטגיים  .6

 .מציגה את השוואת החלופות 24טבלה 

יתרון יחסי  -במים הסמוכים  FPSOהפקה באמצעות  –היא כי לחלופה ג' מבחינת הממצאים התמונה הרחבה שעולה 

 – צמוד אסדה FSOפעילות בתצורת המצב הקיים תוך שימוש  –עוד עולה כי חלופה ב' . בהשוואה לשאר החלופות.

  נחותה ביחס לשאר החלופות.

לשימוש באמצעי הגנה רכים חשיבות קרדינלית בהורדת הסיכון הכולל, כפי שמתבטא עוד עולה מבחינת החלופות כי 

 רמת הסיכון הייתה בינונית עד גבוהה גם בחירום(. במצב חירום )ללא שימוש באמצעים אלו 

רמות להתפתחותן של תוצאות בעלות אפשרות על המלמדת השוואת מרכיבי הנזק )חומרת האירועים( לצד זאת, 

באסדת הטיפול או  –רצוי בנכסים סמוכי חוף -אירוע בלתייהתממשות חומרה גבוהות עד גבוהות מאוד במקרה של 

 חומרת הנזק המרבית הינה גבוהה. FPSOבחלופות המרוחקות שנסמכות על . FSOב 

לחלופות שמערבות נכסים סמוכי חוף  הגבוה חומרהים משקפת לרוב רמות לצד כל זאת, בחינת המאפיינים המשני

 עם נכסים מרוחקי חוף )מים כלכליים(, בשל היותן מקיימות בהכרח את המתאר הנחות. 
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 חלופה

 קריטריון-קריטריון / תת

 חלופה א':

 מצב קיים

 חלופה ב':

 FSOמצב קיים + 

 חלופה ג':

FPSO  לוויתן וכריש במים

 הסמוכים

 חלופה ד':

FPSO  לוויתן וכריש במים

 הכלכליים )סמוכי מאגרים(

פוטנציאל פגיעות 

 מרבי

 )סיכון כולל(

 שגרה

H 
 H –לוויתן 
 H –כריש 

 L –ראש באר לוויתן 

 VL -ראש באר כריש 

H 
 H –לוויתן 

 H  –כריש  

FSO –  H 
 L –ראש באר לוויתן 

 VL -ראש באר כריש 

H 
FPSO - H 

 L –ראשי באר

H 
FPSO - H 

 VL –ראשי באר

 דריכות

H 
 H –לוויתן 

 H  –כריש  

 L –ראש באר לוויתן 

 VL -ראש באר כריש 

H 
 H –לוויתן 

 H  –כריש  
FSO – H 

 L –ראש באר לוויתן 

 VL -ראש באר כריש 

M 
FPSO - M 

 L –ראשי באר

H 
FPSO - H 

 VL –ראשי באר

 חירום

L 
 L –לוויתן )קירור אסדה( 

 VL –( FPSOכריש )ניתוק 
 L –ראש באר לוויתן 

 VL -ראש באר כריש 

L 
 L –לוויתן )קירור אסדה( 

 VL –( FPSOכריש )ניתוק 

FSO  ניתוק(FSO )– VL 

 L –ראש באר לוויתן 
 VL -ראש באר כריש 

L 
FPSO  ניתוק(FPSO )–VL  

  L –ראשי באר

VL 
FPSO  ניתוק(FPSO )- VL 

 VL –ראשי באר

 

פוטנציאל הנזק 

 המרבי

 חיי אדם
H 

 H –לוויתן )צוות, חלקי ב.ציבור( 
 H -כריש )צוות( 

VH 
 H –לוויתן )צוות, חלקי ב.ציבור( 

 H –כריש )צוות( 

FSO  )בריאות ציבור(– VH 

H 
 )צוות(

H 
 )צוות(

 סביבה

H 
 H –לוויתן )כמות קטנה יחסית, סמוך חוף( 

 –כריש )כמות משמעותית,  מרוחק מהחוף( 
M 

VH 
 H –לוויתן )כמות קטנה יחסית, סמוך חוף( 

 –כריש )כמות משמעותית,  מרוחק מהחוף( 

M 

 FSO  )כמות משמעותית + סמוך חוף(– VH 

H 
מהחוף, )כמות משמעותית, יחסית מרוחק 

 זרימה(

M 
 )כמות משמעותית, מרוחק מהחוף, זרימה(

 משימה )תפקודיות(
VH 

 )שנים/צמיתות( VH –לוויתן 

 M -, חודשים( FPSOכריש )חכירת 

VH 
 )שנים/צמיתות( VH –לוויתן 

 M -, חודשים( FPSOכריש )חכירת 

FSO  )חכירה / צנרת(– M 

H 
 )יכולת החלפה, חודשים(

H 
 חודשים()יכולת החלפה, 

 אמינות אספקה
VH 

 VH –לוויתן 

 M -( FPSOכריש )חכירת 

VH 
 VH –לוויתן

 H –, חודשים( FPSO)חכירת  כריש

FSO  )חכירה / צנרת, שבועות(– L 

H 
 )יכולת החלפה, חודשים(

H 
 )יכולת החלפה, חודשים(

 כלכלי
VH 

 )מיליארדים( VH –לוויתן 

 H -כריש )מאות מיליונים, חכירה( 

VH 
 )מיליארדים( VH –לוויתן 

 H –כריש )מאות מיליונים, חכירה( 
FSO  )מאות מיליונים, חכירה(- H 

H 
 )מאות מיליונים, חכירה(  

H 
 )מאות מיליונים, חכירה(  
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 חלופה

 קריטריון-קריטריון / תת

 חלופה א':

 מצב קיים

 חלופה ב':

 FSOמצב קיים + 

 חלופה ג':

FPSO  לוויתן וכריש במים

 הסמוכים

 חלופה ד':

FPSO  לוויתן וכריש במים

 הכלכליים )סמוכי מאגרים(

 חוסן לאומי

 סיכון מערך התפלה
M 

 ריכוז ופריסה )אסדה( –חלקי 
H 

 (FSOריכוז ופריסה ) –משמעותי 
M L 

 סיכון מערך חשמל 
M 

 ריכוז ופריסה )אסדה( –חלקי 
H 

 (FSOריכוז ופריסה ) –משמעותי 
M L 

מורכבות תפעולית 

-)ציר טכנו

 101לוגיסטית(

 אזרחית
H 

  L -לוויתן )מים טריטוריאליים( 

 H –כריש )מים כלכליים( 

H 
  L -לוויתן )מים טריטוריאליים( 

)מים  H FSO –כריש )מים כלכליים( 
 L -טריטוריאליים( 

M 
VH 

FPSO  כריש- H 

 FPSO לוויתן- VH 

 צבאית

)בפרט בשגרה 

 (102ודריכות

H 
 H –כריש )מים כלכליים( 

H 
 H –כריש )מים כלכליים( 

M 
VH 

FPSO  כריש- H 
 FPSO לוויתן- VH 

 מבצעית-תפעולית מורכבות משפטית
H 

  VL -לוויתן )מים טריטוריאליים( 
 H –כריש )מים כלכליים( 

H 
  VL -לוויתן )מים טריטוריאליים( 

 H –כריש )מים כלכליים( 

FSO  )מים טריטוריאליים(- VL 

M 
FPSO) )במים סמוכים 

H 
FPSO) )במים כלכליים 

היבטים 

 אסטרטגיים

ניצול עתודות ים 

 קרובות )"יקרות"(

H 
  H -לוויתן )מים טריטוריאליים( 

 VL –כריש )מים כלכליים( 

H 
  H -לוויתן )מים טריטוריאליים( 

 VL –כריש )מים כלכליים( 

FSO  )מים טריטוריאליים(- H 

L 
FPSO) )במים סמוכים 

VL 
FPSO) )במים כלכליים 

 השוואת חלופות - 24טבלה 

 

                                                           
 צירים לוגיסטייםנספח י': פירוט ב 101
 .FPSOבחירום מבוצע ניתוק של  102
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 : סיכום והמלצות10פרק 

 כללי

של עיקרי העבודה והממצאים שעלו במסגרתה, ומובאות המלצות מרכזיות. אופן ההצגה  בסעיפים הבאים מוצג סיכום

 תואם את מבנה העבודה, כאשר עיקרי הממצאים וההמלצות מסומנים באופן מודגש בתוך הסיכום עצמו.

 סכום התהליך ועיקרי הממצאים

 מבוא ומטרת העבודה

ל חופיה של מדינת ישראל, באזור הכלכלי הבלעדי )"מים התגלו עתודות גדולות של גז טבעי מו 2009-2010בשנים 

כלכליים"(. עתודות אלו משמשות כמקור האנרגיה המרכזי לצורך ייצור החשמל של ישראל והן צפויות להוות בעתיד 

את אחד ממקורות האנרגיה העיקריים לצרכי התחבורה והתעשייה המקומית. כמו כן, מתוכנן שבעתיד ייוצאו חלק 

ור הכנסה משמעותי לכלכלת גז אל מחוץ לישראל, וההערכה היא כי התגמולים שיתקבלו בעבורן יהוו מקמעתודות ה

  .המדינה

מבוסס על  ופיתוח. מהווה את המאגר הגדול ביותר, ק"מ מערבית לחיפה 125, שנמצא כ מאגר לוויתןבתוך כך 

ק"מ מהחוף,  10-ימית ייעודית, אשר תחובר במערך צינורות לאסדת הפקה קבועה, שתמוקם כ-מערכת הפקה תת

תנין שמאגריו נמצאים -זאת יפעל פרויקט כריש-דור. לצד סמוך לחוףבבחלקו המערבי של מתחם הימי הצפוני, 

ימית -על מערכת הפקה תת פיתוחו יבוסס ראל.ק"מ מערבית לחופיה הצפוניים של יש 120ק"מ ועד  75בטווחים של 

ו הטיפול וההפרדה של , ובה יערכששתעגון סמוך לשדה כרי FPSOייעודית, אשר תחובר במערך צינורות לאניית 

באמצעות מיכליות ייוצאו ו, FPSO-השמנים יאופסנו בבטן ההגז המופק יוזרם אל החוף ואילו . תוצרי המקור

 .פעמים בשנה 7-בתדירות של כ

באסדות הגז  על הכוונה לפגוע שהושמעו זה מכבר איומים מפורשיםעל רקע פיתוחם של פרויקטים אלו ולאורם של 

, התעורר לאחרונה דיון ציבורי שבמסגרתו עלה הצורך לבחון את טיב המענים האפשריים לפיתוחן של של ישראל

מטרתה של העבודה ביטחונית. בהתאם, תשתיות האנרגיה הימיות של המדינה, ובתוך כך גם את נקודת המבט ה

 כתוצאה ושמנים טבעי גז ואפסון לטיפול ימיות הנוכחית לבחון את פגיעותן של חלופות תשתית אנרגיה

 . בפרט מתמקדת העבודה הנוכחית במקרה של תגליות לוויתן, כריש ותנין, ובמתחם הימי 'דור'.ביטחוניים מאירועים

 מתודולוגיה

שנבחר מודל מתודולוגיה סדורה, תוך שימוש בכלים הדירים ובהיסמך על מגוון מקורות נרחב. הפי -הבחינה נערכה על

לל חמישה שלבים: גיבוש מתודולוגיה, עריכת סקר ספרות, ביצוע חקר מצב קיים וצפוי, ניתוח וכהמחקר לביצוע 

 . פגיעות )סיכונים( ולבסוף השוואת חלופות

על מנת לאמוד את )זאת סיכונים לאבטחה פיזית של מתקנים ערכת הבתוך כך נערך שימוש בשיטה ייעודית ל

 מזוהים כן-וכמו התשתית מאופיינת, הסיכונים הערכת תהליך בראשית. פותחה במכון סאנדיה( אשר פגיעותם

 הלא והאירועים במידה הצפויות התוצאות מוערכות מכן לאחר. בה המצויים קריטיים ונכסים רצויים-בלתי אירועים

 הסיכון רמת מנותחת ולבסוף להתרחשותם הסבירות הערכת תוך, אפשריים איומים מוגדרים בהמשך. יתממשו רצויים

 . בתשתית לפגוע יצליח האיום כי הסבירות שקלול תוך, האיומים מן לתשתית שנשקפות
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 סמוכת ימי טיפול פלטפורמתלצורך הניתוח וההשוואה הוגדרו ארבע חלופות לבחינה: חלופת המצב הקיים, שכוללת 

צמוד אסדה שמשמש לאגירת שמנים; חלופה  FSO; חלופה זהה לחלופת המצב הקיים, אך בתוספת FPSO ו חוף

אזור ב FPSO באמצעות טיפול; וחלופה שמבוססת על הסמוכים מיםאזור הב FPSO באמצעות טיפולשמבוססת על 

 הכלכליים, בסמוך לבארות הגז. מיםה

פי המאפיינים המרכזיים, כפי שמנותחים במהלך העבודה הנוכחית, זאת -וות עלבתום התהליך החלופות השונות מש

ראשית ומשנית. מאפייני ההשוואה הראשיים הינם: רמת  –תוך הבחנה בין שתי רמות תיעדוף שונות של המאפיינים 

הפגיעה בחיי אדם, בסביבה, במשימה, באמינות האספקה  -( וחמשת מרכיבי חומרת הנזק  RISKהסיכון הכוללת )

סיכון מתקני התפלה, סיכון מתקני הפקת  –ובהיבטים כלכליים. מאפייני הבחינה המשניים הינם: היבטים חוסן לאומי 

 הים כעומק. –רטגיים אזרחיים וצבאיים; היבטים משפטיים; והיבטים אסט –חשמל חופיים; שיקולים תפעוליים 

במהלך העבודה ניתן דגש על שימוש במקורות ראשוניים, כדוגמת דוחות של גופי מדינתיים או גורמים העוסקים 

 בתכנון והקמה, וכן במאמרים אקדמיים ודוחות טכניים. לצד זאת אף בוצע שימוש בכתבי עת ועיתונות. 

מים על תשתיות האנרגיה של מדינת ישראל, תוך מיקוד העבודה הנוכחית תחומה להיבטים בטחונים בלבד, המאיי

 .ומעובתשתיות ובמאגרים שמתממשקים  המתחם הצפוניבתשתיות 

 ישראל מדינת של הימית הסביבה

אשית העבודה נסקרו המאפיינים המרכזיים של הסביבה הימית בישראל, זאת כרקע לתהליך הבחינה. הסקירה בר

 העלתה ממצאים במספר תחומים:

  החוקהיבטי ו ימיים אזורים

כיום, קיימת אי ודאות רבה בכל הנוגע להסדרה המשפטית של הפעילות באזור המים הכלכליים של ישראל, כאשר 

לאי ודאות זו ישנן השלכות כלכליות, כמו גם אזוריות ובינלאומיות נרחבות. בתוך כך, המדיניות הימית בישראל 

בתוך כך מדינת  ראייה צרה וללא סדר עדיפויות ברור.וב בכאוס הרגולטוריעדיין סקטוריאלית בעיקרה, ומשתקפת 

( אל אף UNCLOS) הים אמנת של המינהגיות הוראותיה את עצמה על מקבלת" היא כי פעם לא הצהירהישראל 

 ."הימיים לאזורים הנוגעות ההוראות את זה ובכלל, שאינה חתומה עליה

במימי החופים והמים הכלכליים של ישראל עקב תגליות הגז, מורגש חסרונה עם העלייה הדרמטית בפעילות הכלכלית 

בהתאם הוכנה טיוטת הצעת חוק האזורים הימיים,  של חקיקה מסודרת לגבי הדין הישראלי באזורים הימיים.

לרבות קרקע הים באותה  יסמיילים ימיים מקווי הבס 12ברוחב , על פי הצעת החוק מימי החופים. 2017–התשע"ז

חול כל חיקוק החל במדינת ישראל יורצועה והמרחב האווירי שמעליה הם בשטח הריבונות של מדינת ישראל, 

לאזור באשר נקודה בעלת חשיבות בהקשרה של העבודה הנוכחית הינו החקיקה  .לגביהם, אלא אם כן נקבע אחרת

בין השאר ההסדר ירחיב את  ישראל תסדיר את החיקוקים שלגביהם נתונות סמכויות פיקוח ואכיפה. - הסמוך

. בנוסף לכך, יורחבו האחריות לניהול הכניסה והיציאה מהאזור הסמוך, ויקביל אותה לכניסה וליציאה מישראל

תסדיר את גם לפי הצעת החוק, ישראל  .סמכויות השיטור וסמכויות הפיקוח והאכיפה למניעת ביצוע עבירות

המאגרים כנכסי מדינה "לרבות המגבלות הקשורות בביצוע ך ראיית תו תחולת הדין הישראלי באזור הכלכלי הבלעדי

 עסקאות בנכסים אלה ובמתן הרשאות להשתמש בהם או לנצל אותם על ידי הממשלה".
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 היבטים משפטיים בהגנה על נכסים ימיים 

 משפטיים באתגרים כרוכה אינה ימי נכס לתקוף כוונתו על מבוסס מידע שקיים שיט כלי עם ההתמודדותככלל, 

 העצמית ההגנה דיני על התבססות תוך, כזה איום להסרת לפעול יחסית רחבה סמכות נתונה לישראל. משמעותיים

המשימה השגרתית של הגנה על נכסים ימיים מפני איומים כלליים, שלא ניתן עם זאת  .הלחימה דיני על או

בין היתר בשל המגבלות המוטלות על סמכויות המדינה החופית  ,למקדם לכלי שיט קונקרטי, יוצרת אתגר משמעותי

 באזור הכלכלי הבלעדי שלה.

מענה חלקי מצוי בסמכויות הנתונות בידי ישראל להגבלת השיט בקרבת הנכסים, מכוח דיני ההגנה העצמית 

וניות יחסית רק לפרקי זמן קצרים ורק בהתקיים נסיבות קיצ אלועם זאת, ניתן לנקוט צעדים . ודיני הלחימה

. דרך נוספת להתמודדות עם התרעה כללית על פגיעה צפויה של לחימה או איום כללי שצפוי להתממש בקרוב

( על כלי שיט חשוד. סמכות זו ניתנת visit and searchבנכסים היא באמצעות הסמכות לערוך "ביקור וחיפוש" )

 ריטוריאליים של מדינות שאינן צד ללחימה.להפעלה במרחק רב מהנכסים, ובלבד שהדבר נעשה מחוץ למים הט

  נתיבי שיט אזרחיים

אמנת הים מקנה את הזכות לשוט באופן  , כאשרנועה ימית אזרחית מתקיימת לאורך כל ימות השנה לצרכי שונים ת

לב. באופן כללי, תנועת -כל עוד הדבר מבוצע בתום –חופשי בכל האזורים הימיים, כולל במים הריבוניים של מדינה 

באזורים מרוחקים )ובפרט  התנועשבאופן יחסי, בעוד  תכלי שיט אזרחיים בתוך המים הריבוניים של מדינה מפוקח

 ברמת פיקוח נמוכה.   ינתמתאפיבמים הכלכליים( 

בטווח במקביל לרצועת החוף ו תנועה רבה במימייה הריבוניים של ישראל מתבצעתכי בחינת נתיבי השיט מעלה 

 לביןעומק הים התיכון בין מדינתית, -מחברים את התנועה הביןנתיבי שיט המתקיימים  בנוסף .ממנהק"מ  10-של כ

תנועה ענפה של כלי שיט בין נמלי חוף'(. לצד זאת אף מתקיימת  נמליה הראשיים של ישראל )נתיבים 'ניצבי

במים הכלכליים של  עוברתתנועה זו מרביתה של מצריים ותעלת סואץ לבין נמלים בלבנון, סוריה ותורכיה. 

 .מדינת ישראל, ונעה בסמוך לשדות לוויתן, כריש ותנין

 מאפיינים אפשריים של שפך ימי

שפך שמקורו באזורים סמוכי חוף מוביל בהסתברות גבוהה במקרה הישראלי, עבודות מרכזיות העלתה כי בחינת 

. במקרה של שפך באזורים סמוכי חוף, ההשפעה תתמקד יותר לזיהום מאשר שפך שמקורו באזורים מרוחקים

 . יומייםיום עד  –ומרביתו יצטבר על החוף בתוך פרק זמן קצר באזור ישראל, לבנון )ומצרים(, 

שפך שמקורו בבארות מים עמוקים יהיה נתון לדפוסים מורכבים יותר מה שמגדיל את הסבירות לעומת זאת, 

הזמן להגעת שמן אל החוף נע בין ימים ספורים ואף למעלה . במקרים שכאלו משך לפיזור נרחב וחוצה גבולות

 .י ישראל לא יזוהמו כללכתלות במקור השפך. במצבים מסוימים אף נמצא כי חופ – מעשרה ימים

תהיה של הזרם האורכי, שעובר לאורך  שמןפיזור במקרה של דליפת הבתוך כך נקבע כי ההשפעה החזקה ביותר על 

שברוב ימי השפעת הזרם היא כה חזקה,  –החוף מדרום לצפון וקיים ברוב ימות השנה. כך במקרה של בארות הגז 

, בבאר תמר או בקידוח לווייתן, כלל לא יגיע לחופי ישראל השנה זיהום פוטנציאלי המרוחק מהחוף, כגון

 ובעצם יוסע צפונה בזרם ויסכן בעיקר את האזור הכלכלי הבלעדי ואת שכנותינו מצפון.  
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השעות הראשונות יחול  24לצד זאת, בחינות שנערכו בהיבט של נידוף שפך קונדנסט מצביעות על כך שבמהלך 

 .מנפח השפך 60%-40% -נידוף בהיקף משמעותי 

 מתקני תשתית חיוניים צמודי חוף

  ובפרט מתקני התפלה ותחנות כוח, עשויים להיפגע במקרה של שפך שמן. ,מתקני תשתית חיוניים צמוד חוף

מהצריכה הכוללת( מסופקת על ידי  30%-מהווים כשמצריכת המים הביתית בישראל ) 70%נכון להיום, למעלה מ 

צפוי כי בשנים הבאות וככלל, מדינת ישראל בחרה בהתפלת מי ים כפתרון לאספקת מי השתייה,  מכוני ההתפלה.

חדירת שמן למתקני התפלה עשוי לפגוע במסננים ובממברנות, במחליפי חום, ואף לפגום  מגמה זו אך תלך ותגדל.

ה ותהליך השיקום מקרה שכזה תגרם השבתה מוחלטת של המתקן לתקופה ארוכב .הפוכהביכולת לבצע אוסמוזה 

  .יהיה מורכב וממושך

ח שנסמכות על מי הים לצד זאת כאמור, מקרה של זיהום הים בשמן עשוי אף לפגוע באופן משמעותי בתחנות כו

טוריות שממוקמות לאורך מקטע ייצור החשמל של מדינת ישראל מבוסס כיום בעיקר על יחידות קי .לצורך קירור

 .צפויה להיות בעלת השלכה משמעותית על היכולת לספק חשמלפגיעה ביחידות אלו . חופי הים

 מבט צופן פני עתיד –הסביבה הימית של ישראל 

המרחב הימי של ישראל בים התיכון גדול מן השטח היבשתי של המדינה והוא יכול לשרת צרכים רבים של החברה, 

ל מתקני תשתית בעלי זיקה לים או היתכנות פיתוח בים לצורך הקמה שעבודות בנושא הראו  הכלכלה והסביבה.

לראות את נושא . הומלץ אף כאלה הגוזלים שטחי חוף יקרים או היוצרים מגבלות נרחבות על שטחי היבשה הצפופים

השנים הבאות. בתוך כך הומלץ בה להקים איים  20-30 -האיים המלאכותיים לתשתיות כפתרון אפשרי לטווח של כ

 .איים עבור מתקנים בודדיםעבור אשכולות מתקני תשתית ולא 

שנתית ארוכת טווח המרחב הימי של ישראל רק ילך ויתפתח, באופן שיופקדו בו -בראייה רבנדמה איפה כי 

 נכסים אסטרטגיים של המדינה.   בתוכם –מגוון רחב של נכסים 

 איומים מרכזיים בזירה הישראלית

 הבניית יכולת לפגיעה מכוונת בתשתיות האנרגיהאף ניכרת כוונה ו במקרה הישראליבחינת האיומים העלתה כי 

  .מדינתיים-הן מצד מדינות והן מצד גופים לא שלה

 –במהלך הבחינה נסקרו מכלול האיומים שמצויים בזירה ושעשויים לפגוע בתשתיות האנרגיה של מדינת ישראל 

איומי הייחוס:  –איומים מרכזיים  ימיים, אוויריים וקיברנטיים. מהבחינה עלה  כי קיימים מספר-איומים ימיים, תת

 השתלטות על מתקןממולכדים,  נפץ או כלי שיט בלתי מאוישים סירות מספר, תקיפה באמצעות דורסת סוחר אניית

 ים טילי מספר, ירי של ממולכדים קלים מטוסים זוגידי -, פיגוע עלממולכדים מימיים-תת כליםימי, תקיפה באמצעות 

  מדויקות. לא רקטות מטחי, וירי של טווח ארוכי בליסטיים מדויקים טילים מספר, ירי של טווח ארוכי מדויקים
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 מערך ההגנה של מדינת ישראל

מושתתת על הגנה פיזית, שעיקרה שימוש בתפיסה התוך  על נכסי האנרגיה הימיים שלהמגינה שראל מדינת י

על מערך  עם האיומים נסמך. אופן ההתמודדות במניעה וסיכול, תוך היערכות להתמודדות עם מקרה של כשל

  (.OODA Loop) כולל גילוי, זיהוי, קבלת החלטות ופעולהמבצעי שבמימוש תהליך העסקה  שנתמךהגנה רב שכבתי 

ומספר  ,מודיעין והתרעההנסמכת על  מעטפת חיצונית ליצירת 'מודעות מצבית כוללת'כולל  שכבתי-הרב מערך ההגנה

חליפת  שנסמכת על יכולות הצבא וגופי הביטחון לפעול כנגד איום; הגנה מדינתית –ם האיומים שכבות להתמודדות ע

 .ומעגל אבטחה פנימי, שבמקרים רבים יהיה אזרחיייעודית;  הגנה ימית

התהוות  למניעתמגוון מנגנונים ומכשירים זאת אף מתקיימים באופן חלקי מכלול אמצעי הגנה רכים שכוללים -לצד

, פוליטיים-מנופי לחץ גאוהשאר הפעלת . אלו עשויים לכלול בין צמצום תוחלת הנזק במקרה של פגיעההאיום או ל

הגבלת היקף השמן והחומרים המסוכנים  בין המדינה לתשתית, יצירת הרתעה, יישום מנגנוני שרידות, הזיקה צמצום

השימוש במנגנוני בעת כתיבת העבודה הנוכחית נדמה שנושא  .מערך חירום לטיפול באירועוכינון  המאופסנים,

, זאת למרות היות הגנה רכים אינו מהווה נדבך מרכזי בתפיסת ההגנה של מדינת ישראל על מתקניה הימיים

חלק ממרכיביו אפקטיביים בצורה יוצאת דופן. כך לדוגמה, סקירת היכולות להעלאת רמת השרידות של מתקנים 

 – FPSOלקיום יכולת ניתוק מהיר של האפשרות 'לקרר' את מתקני הטיפול, אך לא נמצא אזכור בחירום הצביע על 

 . יכולת הגנה מהותית כנגד איומים ביטחוניים, בפרט בעתות חירום

, שנגרם בשל כשל שפך משמעותייכולת חלקית להתמודדות עם אירוע של העבודה הנוכחית אף מצביעה על 

ייחוס מפחית שמולו נערכים, העדר תרחיש  כולו. הפערים ביכולת נובעים מהיסמכות עלהגנתי במניעת האיום או בסי

חוק והסדרה רגולטורית ותקציבית, קיומם של חסרים משמעותיים בציוד ומשאבי כוח אדם, ורמת כשירות לא 

 מספקת, כפי שהודגם בתרגילים האחרונים.

 של הנכסים הקריטיים )הסיכון הכולל( ניתוח פגיעות

אלו שפגיעה בהם עשויה להוביל לנזק משמעותי בהיבטי חיים ובריאות, סביבה  –קריטיים הנכסים כי ה הניתוח מראה

רצויים -עוד עולה מהניתוח כי אירועים בלתי .באר-וראש FPSO ,FSOאסדת הפקה וטיפול, : הינם או משימה

( או במתחם המגורים LSMול, האפסון )מרכזיים עבור אסדה הינם פגיעה פיזית, פיצוץ או שריפה במתחמי הטיפ

פגיעה פיזית, פיצוץ או שריפה במתחמי הטיפול, בבטן האנייה  FPSOופגיעה פיזית או פיצוץ של בסיס האסדה; עבור 

פגיעה פיזית או פיצוץ בבטן האנייה; ועבור ראש באר פגיעה פיזית או פיצוץ של  FSOאו במתחם המגורים; עבור 

 המנגנונים המבניים. 

בעתות שגרה תהה במרבית המקרים נמוכה עד בינונית, למעט במקרה  סמוכת חוף מת הסיכון הכוללת לאסדהר

בהיבטי פגיעה במשימה, אמינות  ים מדויקים ארוכי טווח, או אז רמת הסיכון תהה גבוהה-של איום טילי חוף

, אלו, מובילים שימוש בסירות נפץאיומים מרכזיים נוספים הינם פגיעת אנייה דורסת או האספקה והנזק הכלכלי. 

נודעת השפעה לא  כך, לשימוש באמצעי הגנה רכים, לצד השימוש בהגנה פיזית,-בתוך. סיכון ברמה חומרה בינוניתל

במצב דריכות ניכר כי הסיכון הכולל ומאפייניו נשארים דומים לאלו שמתקיימים  במצב כוננות זה. משמעותית

זאת בשל  (,התפקודים השוטפים התממשות איומים )כשברקע ממשיכים להתקייםלמרות העלייה בסבירות ל, בשגרה

גם במצב כוננות זה לא נודעת השפעה משמעותית לשימוש באמצעי  רמת המוכנות של המערכת הביטחונית. העלאת

ים -במצב חירום הסיכון שנשקף מכלל האיומים, למעט מטילי חוףהגנה רכים לצד השימוש בהגנה פיזית. 
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זאת לאור תצורת ההפעלה של מערך ההגנה הפיזית. בתוך כך רמת הסיכון , ים ארוכי טווח, יורד לרמה נמוכהמדויק

 –במצב כוננות זה השימוש בהגנה רכה זאת, -שנשקפת מאיום של טילי הים גבוהה עבור כל מרכיבי הנזק. עם

 נית לכל היותר.אשר מפחית את הסיכון הכולל לרמה בינומהווה מענה הולם  –'קירור' האסדה 

, למעט הדגשת מרכיבי הנזק שגרה מתנהגת באופן כמעט זהה לזו של אסדה בעתות SOFרמת הסיכון הכוללת ל

רמת סיכון גבוהה יותר תינתן למרכיבי הפגיעה בחיי אדם והסביבה על פני הדגשת רמת הסיכון  -בהינתן פגיעה 

במצב חירום הסיכון . ככלל, המשמעויות במצב דריכותכך גם למשימה, לאמינות האספקה או למידת הנזק הכלכלי. 

זאת למעט לאור תצורת ההפעלה של מערך ההגנה הפיזית,  שנשקף מהאיומים השונים פוחת לכדי רמה נמוכה

זאת, במצב כוננות -. עםים מדויקים ארוכי טווח מהם נשקפת רמת סיכון גבוהה עבור כל מרכיבי הנזק-מטילי חוף

 .אשר מבטל לחלוטין את הסיכון הכוללמהווה מענה מיטבי  – FSOניתוק והשטת  – השימוש בהגנה רכהזה 

תהה במרבית המקרים נמוכה עד בינונית, בעתות שגרה  המצוי במים הסמוכים FPSOרמת הסיכון הכוללת של 

אדם, פגיעה במשימה, -בהיבטי חיי ידי אנייה דורסת, או אז רמת הסיכון תהה גבוהה-למעט במקרה של איום על

ידי מטוסים אזרחים ממולכדים או איום -איומים מרכזיים נוספים הינם פגיעה עלאמינות האספקה והנזק הכלכלי. 

כך, לשימוש באמצעי הגנה רכים, לצד השימוש בהגנה -בתוך. סיכון ברמה חומרה בינונית, אלו מובילים למימי-תת

במצב דריכות ניכר כי רמת הסיכון הכולל ומאפייניו יורדים במצב כוננות זה.  תיתנודעת השפעה משמעולא  פיזית,

למרות העלייה בסבירות , במקצת ביחס לאלו שמתקיימים בשגרה ומוערכים ברמת חומרה נמוכה עד בינונית

רמת המוכנות של  זאת בשל העלאת (,התפקודים השוטפים להתממשות איומים )כשברקע ממשיכים להתקיים

גם במצב כוננות זה לא נודעת השפעה משמעותית לשימוש  .ידי יכולות ההגנה הצמודה-ובפרט על רכת הביטחוניתהמע

במצב חירום הסיכון שנשקף מכלל האיומים דומה מאוד לזה באמצעי הגנה רכים לצד השימוש בהגנה פיזית. 

ברמת סיכון נמוכה במרבית המקרים  , זאת בהיסמך על מערך ההגנה הפיזית, או אז הוא מאופייןשחל במצב דריכות

מהווה מענה  – FPSOניתוק והשטת  –השימוש בהגנה רכה זאת, במצב כוננות זה -ועד לרמת סיכון בינונית. עם

 אשר מבטל לחלוטין את הסיכון הכולל. מיטבי

 בעתות שגרה תגיע לכדי רמת סיכון גבוהה, שעשויה הכלליםבמים המצוי  FPSOרמת הסיכון הכוללת של 

אדם, -, ולהתבטא בהיבטי פגיעה חמורה בחיילהיגרם כתוצאה מאנייה דורסת או מטוסים אזרחיים ממולכדים

, שעשוי לגרום מימי-ידי אמצעי תת-פגיעה עלהינו  במשימה, באמינות האספקה ובנזק כלכלי. איום מרכזי נוסף

נודעת השפעה לא  שימוש בהגנה פיזית,כך, לשימוש באמצעי הגנה רכים, לצד ה-בתוך. חומרה בינוניתת סיכון ברמל

במצב דריכות ניכר כי הסיכון הכולל ומאפייניו נשארים דומים לאלו שמתקיימים במצב כוננות זה.  משמעותית

גם במצב כוננות זה לא נודעת השפעה משמעותית  .לאור איומים בעלי צביון אזרחי שנעים באזור הכלכלי בשגרה

במצב חירום רמות הסיכון שנשקפות מכלל האיומים לשימוש באמצעי הגנה רכים לצד השימוש בהגנה פיזית. 

, זאת בהיסמך על מערך ההגנה הפיזית ואפשור חופש פעולה יורדות במקצת לכדי רמת חומרה נמוכה עד בינונית

אשר מבטל  מהווה מענה מיטבי – FPSOניתוק והשטת  –ה רכה במצב כוננות זה שימוש בהגנזאת, ה-נרחב. עם

 לחלוטין את הסיכון הכולל.

סביבתיים שמקשים על -, זאת בעיקר בשל מאפייניו הפיזייםכהנמוכ הנמצא של ראש באר תהסיכון הכוללרמת 

 ןבאזור או בעתות מלחמה בההגנה צמודה . במתארים בהם קיימת ביצע של פגיעה משמעותית שתוביל לדליפה

 . המרחב הימי נשלט באופן הדוק, היכולת לממש פגיעה שכזו מצטמצמת אף יותר
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 חלופותההשוואת 

 במים הסמוכים יתרון יחסי FPSOשלהפקה באמצעות  שעולה מהשוואת החלופות הינה העיקריתהמסקנה 

צמוד אסדה נחותה  FSOנמצא כי החלופה של שימוש ב . עוד , כמעט בכל מדדי ההשוואהבהשוואה לשאר החלופות

לצד זאת, בחינת מרכיבי הנזק )חומרת האירועים( מלמדת על האפשרות להתפתחותן של ביחס לשאר החלופות. 

רצוי בנכסים סמוכי -תוצאות בעלות רמות חומרה גבוהות עד גבוהות מאוד במקרה של התממשות אירוע בלתי

, פוטנציאל הנזק המרבי יורד FPSOהטיפול. בחלופות המרוחקות, שנסמכות על  או באסדת FSO-בפרט ב – חוף

ועוד, הבחינה מראה כי ככל שהנכסים הקריטיים יהיו קרובים יותר אל החוף כך ייטב בהיבטי -זאתבמידה מסוימת. 

התפלה צמצום המורכבות התפעולית והמורכבות המשפטית, אך מנגד יעלה הסיכון לפגיעה במתקנים חיוניים )

 וחשמל( ותצטמצם רמת הגמישות בפיתוח של הזירה הימית מתוך נקודת מבט אסטרטגית וארוכת טווח. בהתאם,

במים הסמוכים מספקת מענה מאוזן בהיבטים של חוסן לאומי, תפעול, משפט  FPSOחלופת ההפקה באמצעות 

נגזר שחלופת המצב  העיקרי,למעשה, מעצם היותו של טווח הנכס הקריטי גורם ההשפעה  .ואסטרטגיה רבתית

 משמעותייםרמי סיכון הקיים, שמורכבת הן מנכסים סמוכי חוף והן מנכסים מרוחקי חוף, כוללת באופן אינהרנטי גו

 צופנת פני עתיד.  , שאפקטיביתוומתאפיינת בשונות גבוהה. מצב זה מקשה על גיבוש תפיסה כוללת, יעילה, 

, למעט מפני לנכסים סמוכי חוף מספקת מענה הולם נגד מרבית האיומיםההגנה המדינתית לצד זאת נמצא כי 

ים מדויקים ארוכי טווח, פיגוע באמצעות אנייה דורסת או מטוסים אזרחיים ממולכדים )בפרט בעתות -טילים חוף

, למעט מפני פיגוע ההגנה הצמודה מספקת מענה הולם נגד מרבית האיומים לנכסים מרוחקי חוףשגרה(; וכי 

 מימיים )בפרט במים הכלכליים(. -צעות אנייה דורסת או מטוסים אזרחיים ממולכדים, ובמידת מה כנגד איומים תתבאמ

 שימוש באמצעי הגנה רכיםמשמעותי ביכולת ההגנה, בפרט בעתות חירום, הינו נדבך כי  העבודה אף מצאה

לשימוש בפלטפורמות ניידות יתרון נמצא כי בפרט . את הסיכון הכולל ואף מבטלים באופן ניכר שמפחיתים

יכולת כן, ה-כמו .קבועות במניעת הסיכון ובהתמודדות עם מצב של כשלמשמעותי על פני שימוש בפלטפורמות 

 רמה נמוכה מאוד. כדי להפחית את הסיכון ל העשוי ,הפקה במצב חירוםהטיפול והמתקני  את לקרר
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 המלצות מרכזיות

 את מתקני ובפרט, האנרגיה את מתקני לבסס הנוכחית העבודה ממליצה, הבחינההממצאים שעלו במסגרת  לאור

 .הסמוכים המים בקצה הגבול המרוחק של אזור - FPSO - ניידות פלטפורמות על, וההפקה הטיפול

של מדינת  הימי המרחב לניהול תחומית-ורב כוללת אסטרטגית לאומית תפיסה לגבשלצד זאת מציעה העבודה 

 . בו ואופן ההגנה עליהם שמצויים הקריטיים הנכסים על ,ישראל

 בפרט. האנרגיה תשתיות על בהגנה מרכזי ככלי הרכים ההגנה מרכיבי את לשלב ממליצה הנוכחית אף העבודה

 במקרה גיבוי של מנגנון למסד, חירום בעתות ניידות פלטפורמות של ולהשטה לניתוק יכולת העבודה לכונן מציעה

, ולהבטיח שליטה על פוטנציאל והפקה טיפול של מתקני' קירור'ל יכולות ולהטמיע, חלופי FPSO כשל באמצעות של

הנזק האפשרי, זאת באמצעות הגבלת כמות השמן והחומרים המסוכנים שעשויים להשתחרר במקרה של התממשות 

ם מרכזיים באזור פוליטיים, ובפרט מול שחקני-בנוסף אף מוצע להעצים את השימוש במכשירי לחץ גאו  .אירוע

שעשויים להינזק במקרה של פגיעה בתשתיות אנרגיה מרוחקות. שחקנים אלו עשויים לכלול בין השאר את לבנון, 

 סוריה, תורכיה ואף את רוסיה.

, החוף בקרבת טווח וארוכי מדויקים ים-חוף טילי כנגד הקשה ההגנה מרכיבי את לחזק העבודה לצד זאת ממליצה

 בפרט, מתאבדים מטוסים או דורסת אנייה ידי-על פיגוע של איומים עם להתמודדות מנגנונים במיסודם של וכן

 .הסמוכים המים באזור

 החל – משמעותי שמן שפך של מקרה עם להתמודדות הלאומית ההערכות את להשלים העבודה ממליצה, כן-כמו

 בהשלמת וכלה, ותקציבית רגולטורית, חוקית בהסדרה המשך, הייחוס תוך הכוונתו לתפיסה המוצעת תרחיש בעדכון

 . הכשירות רמת העלאת תוך, אדם כוח ומשאבי ציוד של חסרים

שתואם  באופן, ישראל מדינת של הימי האזור של והחוקית המשפטית ההסדרה את לקדם מציעה העבודה בנוסף

 דגש מרכזי לתת יש, כך בתוך(. לכן קודם הומלץ עליה) הימי המרחב לניהול הכוללת התפיסה של גיבושה את

 בו שמצויים הקריטיים לנכסים נאותה ביטחון רמת להכיל שיאפשר באופן, הסמוכים המים אזור של ההסדרה על

 . באזור שמתקיימים הצרכים למכלול הולם מענה מתן תוך

 בחינה יערוך זה גוף כי מוצע. שיהווה גוף ידע לאומי בנושא מרכזי ומקצועי מנגנון למסדהעבודה ממליצה , לסיום

 הניהול תפיסת את המיטבי באופן להתאים מנת על, השונות הסוגיות של דיסציפלינארית-ומולטי שיטתית תקופתית

 .בו שחלים לשינויים הימי המרחב של הכוללת
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 כוללהסיכון חישובי ה: ניתוחי פגיעותנספח א': 

 מרכיבי הגנה קשים )הגנה פיזית( בלבדשגרה: 

 אירוע בלתי רצוי נכס קריטי

 איום ייחוס
 (Cחומרת אירוע )

[1-4] 

 יעילות הגנה

[1-5] 

 סבירות איום

[1-5] 
Risk (Sub-Facility & Event) 

 משימה סביבה חיי אדם קיום רתיאו
אמינות 

 אספקה
 משימה סביבה חיי אדם (PA) (1-PE) (PE) כלכלי

אמינות 

 אספקה
 כלכלי

 אסדה

 טיפול אסדהפגיעה במתקני 

 - - - - - 0 2 3 4 4 4 2 3 - אניית סוחר דורסת

 V 3 2 4 4 4 3 2 3 M L M M M מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 3 2 4 4 4 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה

 - - - - - 0 1 4 4 4 4 2 3 - מימיים ממולכדים-כלים תת

 V 3 2 4 4 4 4 1 4 L VL L L L זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 2 4 4 4 2 3 3 M M H H H טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 2 4 4 4 4 1 3 L VL L L L טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 2 4 4 4 4 1 4 L VL L L L מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 אסדה LSMפגיעה ב 

 V 3 3 2 2 2 3 2 4 M M L L L אניית סוחר דורסת

 V 3 3 2 2 2 3 2 3 M M L L L מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 3 3 2 2 2 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה

 - - - - - 0 1 4 2 2 2 3 3 - מימיים ממולכדים-כלים תת

 V 3 3 2 2 2 4 1 4 L L VL VL VL זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 3 2 2 2 2 3 3 M M M M M טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 3 2 2 2 4 1 3 L L VL VL VL טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 3 2 2 2 4 1 4 L L VL VL VL מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 פגיעה ברגל אסדה

 V 3 3 4 4 4 3 2 4 M M M M M אניית סוחר דורסת

 V 3 3 4 4 4 3 2 3 M M M M M מספר סירות/כשב"מי נפץ

 - - - - - 0 0 5 4 4 4 3 3 - השתלטות על מתקן וחבלה

 V 3 3 4 4 4 4 1 3 L L L L L מימיים ממולכדים-כלים תת
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 אירוע בלתי רצוי נכס קריטי

 איום ייחוס
 (Cחומרת אירוע )

[1-4] 

 יעילות הגנה

[1-5] 

 סבירות איום

[1-5] 
Risk (Sub-Facility & Event) 

 משימה סביבה חיי אדם קיום רתיאו
אמינות 

 אספקה
 משימה סביבה חיי אדם (PA) (1-PE) (PE) כלכלי

אמינות 

 אספקה
 כלכלי

 - - - - - 0 1 4 4 4 4 3 3 - זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 3 4 4 4 2 3 3 M M H H H טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 - - - - - 0 1 4 4 4 4 3 3 - טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 - - - - - 0 1 4 4 4 4 3 3 - מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 FPSO 

 במים הסמוכים

פגיעה במתקני טיפול 

FPSO 

 V 3 1 3 3 3 2 3 4 H L H H H אניית סוחר דורסת

 V 3 1 3 3 3 4 1 3 L VL L L L מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 3 1 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה

 - - - - - 0 3 2 3 3 3 1 3 - מימיים ממולכדים-כלים תת

 V 3 1 3 3 3 3 2 4 M VL M M M זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 1 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 1 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 1 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 FPSOפגיעה בבטן 

 V 3 2 3 3 3 2 3 4 H M H H H אניית סוחר דורסת

 V 3 2 3 3 3 4 1 3 L VL L L L מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 3 2 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה

 V 3 2 3 3 3 2 3 3 M M M M M מימיים ממולכדים-כלים תת

 V 3 2 3 3 3 3 2 4 M L M M M זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 2 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 2 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 2 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 FPSO 

 במים הכלכליים

פגיעה במתקני טיפול 

FPSO 

 V 3 1 3 3 3 2 3 4 H L H H H אניית סוחר דורסת

 V 3 1 3 3 3 4 1 3 L VL L L L מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 3 1 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה

 - - - - - 0 3 2 3 3 3 1 3 - מימיים ממולכדים-כלים תת

 V 3 1 3 3 3 1 4 4 H L H H H זוג מטוסים קלים ממולכדים
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 אירוע בלתי רצוי נכס קריטי

 איום ייחוס
 (Cחומרת אירוע )

[1-4] 

 יעילות הגנה

[1-5] 

 סבירות איום

[1-5] 
Risk (Sub-Facility & Event) 

 משימה סביבה חיי אדם קיום רתיאו
אמינות 

 אספקה
 משימה סביבה חיי אדם (PA) (1-PE) (PE) כלכלי

אמינות 

 אספקה
 כלכלי

 V 3 1 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 1 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 1 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 FPSOפגיעה בבטן 

 V 3 2 3 3 3 2 3 4 H M H H H אניית סוחר דורסת

 V 3 2 3 3 3 4 1 3 L VL L L L מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 3 2 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה

 V 3 2 3 3 3 2 3 3 M M M M M מימיים ממולכדים-כלים תת

 V 3 2 3 3 3 1 4 4 H M H H H זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 2 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 2 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 2 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

FSO  פגיעה בבטןFSO 

 V 4 4 2 1 3 3 2 4 M M L VL M אניית סוחר דורסת

 V 4 4 2 1 3 3 2 3 M M L VL M מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 4 4 2 1 3 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה

 V 4 4 2 1 3 4 1 3 L L VL VL L מימיים ממולכדים-כלים תת

 V 4 4 2 1 3 4 1 4 L L VL VL L זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 4 4 2 1 3 2 3 3 H H M L M טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 4 4 2 1 3 4 1 3 L L VL VL L טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 4 4 2 1 3 4 1 4 L L VL VL L מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 ראש באר
פגיעה ביחידת שליטה 

 ובקרה ראש באר

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - אניית סוחר דורסת

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - מספר סירות/כשב"מי נפץ

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - השתלטות על מתקן וחבלה

 V 0 4 2 2 2 4 1 3 Null L VL VL VL מימיים ממולכדים-כלים תת

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - זוג מטוסים קלים ממולכדים

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - טילי ים מדויקים ארוכי טווח
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 אירוע בלתי רצוי נכס קריטי

 איום ייחוס
 (Cחומרת אירוע )

[1-4] 

 יעילות הגנה

[1-5] 

 סבירות איום

[1-5] 
Risk (Sub-Facility & Event) 

 משימה סביבה חיי אדם קיום רתיאו
אמינות 

 אספקה
 משימה סביבה חיי אדם (PA) (1-PE) (PE) כלכלי

אמינות 

 אספקה
 כלכלי

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

פגיעה במנגנונים הפיזיים  

 ראש באר

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - אניית סוחר דורסת

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - מספר סירות/כשב"מי נפץ

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - השתלטות על מתקן וחבלה

 V 0 4 2 2 2 4 1 3 Null L VL VL VL מימיים ממולכדים-כלים תת

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - זוג מטוסים קלים ממולכדים

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

  בלבד (פיזיתקשה )סיכון כולל במצב שגרה עם הגנה  – 25טבלה  
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 יםורכ פיזית(הגנה ) יםקשהגנה מרכיבי שגרה: 

 אירוע בלתי רצוי נכס קריטי

 איום ייחוס
 (Cחומרת אירוע )

[1-4] 

 יעילות הגנה

[1-5] 

 סבירות איום

[1-5] 
Risk (Sub-Facility & Event) 

 משימה סביבה חיי אדם קיום רתיאו
אמינות 

 אספקה
 משימה סביבה חיי אדם (PA) (1-PE) (PE) כלכלי

אמינות 

 אספקה
 כלכלי

 אסדה

 פגיעה במתקני טיפול אסדה

 - - - - - 0 2 3 4 4 4 2 3 - אניית סוחר דורסת

 V 3 2 4 4 4 3 2 3 M L M M M מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 3 2 4 4 4 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה

 - - - - - 0 1 4 4 4 4 2 3 - מימיים ממולכדים-כלים תת

 V 3 2 4 4 4 4 1 4 L VL L L L זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 2 4 4 4 2 3 3 M M H H H טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 2 4 4 4 4 1 3 L VL L L L טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 2 4 4 4 4 1 4 L VL L L L מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 אסדה LSMפגיעה ב 

 V 3 3 2 2 2 3 2 4 M M L L L אניית סוחר דורסת

 V 3 3 2 2 2 3 2 3 M M L L L מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 3 3 2 2 2 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה

 - - - - - 0 1 4 2 2 2 3 3 - מימיים ממולכדים-כלים תת

 V 3 3 2 2 2 4 1 4 L L VL VL VL זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 3 2 2 2 2 3 3 M M M M M טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 3 2 2 2 4 1 3 L L VL VL VL טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 3 2 2 2 4 1 4 L L VL VL VL מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 פגיעה ברגל אסדה

 V 3 3 4 4 4 3 2 4 M M M M M אניית סוחר דורסת

 V 3 3 4 4 4 3 2 3 M M M M M מספר סירות/כשב"מי נפץ

 - - - - - 0 0 5 4 4 4 3 3 - השתלטות על מתקן וחבלה

 V 3 3 4 4 4 4 1 3 L L L L L מימיים ממולכדים-כלים תת

 - - - - - 0 1 4 4 4 4 3 3 - זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 3 4 4 4 2 3 3 M M H H H טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 - - - - - 0 1 4 4 4 4 3 3 - טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 - - - - - 0 1 4 4 4 4 3 3 - מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 FPSO 

 במים הסמוכים

פגיעה במתקני טיפול 

FPSO 

 V 3 1 3 3 3 2 3 4 H L H H H אניית סוחר דורסת

 V 3 1 3 3 3 4 1 3 L VL L L L מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 3 1 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה

 - - - - - 0 3 2 3 3 3 1 3 - מימיים ממולכדים-כלים תת
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 אירוע בלתי רצוי נכס קריטי

 איום ייחוס
 (Cחומרת אירוע )

[1-4] 

 יעילות הגנה

[1-5] 

 סבירות איום

[1-5] 
Risk (Sub-Facility & Event) 

 משימה סביבה חיי אדם קיום רתיאו
אמינות 

 אספקה
 משימה סביבה חיי אדם (PA) (1-PE) (PE) כלכלי

אמינות 

 אספקה
 כלכלי

 V 3 1 3 3 3 3 2 4 M VL M M M זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 1 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 1 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 1 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 FPSOפגיעה בבטן 

 V 3 2 3 3 3 2 3 4 H M H H H אניית סוחר דורסת

 V 3 2 3 3 3 4 1 3 L VL L L L מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 3 2 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה

 V 3 2 3 3 3 2 3 3 M M M M M מימיים ממולכדים-כלים תת

 V 3 2 3 3 3 3 2 4 M L M M M זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 2 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 2 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 2 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 FPSO 

 במים הכלכליים

פגיעה במתקני טיפול 

FPSO 

 V 3 1 3 3 3 2 3 4 H L H H H אניית סוחר דורסת

 V 3 1 3 3 3 4 1 3 L VL L L L מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 3 1 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה

 - - - - - 0 3 2 3 3 3 1 3 - מימיים ממולכדים-כלים תת

 V 3 1 3 3 3 1 4 4 H L H H H זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 1 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 1 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 1 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 FPSOפגיעה בבטן 

 V 3 2 3 3 3 2 3 4 H M H H H אניית סוחר דורסת

 V 3 2 3 3 3 4 1 3 L VL L L L מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 3 2 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה

 V 3 2 3 3 3 2 3 3 M M M M M מימיים ממולכדים-כלים תת

 V 3 2 3 3 3 1 4 4 H M H H H זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 2 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 2 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 2 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

FSO  פגיעה בבטןFSO 

 V 4 4 2 1 3 3 2 4 M M L VL M אניית סוחר דורסת

 V 4 4 2 1 3 3 2 3 M M L VL M מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 4 4 2 1 3 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה
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 אירוע בלתי רצוי נכס קריטי

 איום ייחוס
 (Cחומרת אירוע )

[1-4] 

 יעילות הגנה

[1-5] 

 סבירות איום

[1-5] 
Risk (Sub-Facility & Event) 

 משימה סביבה חיי אדם קיום רתיאו
אמינות 

 אספקה
 משימה סביבה חיי אדם (PA) (1-PE) (PE) כלכלי

אמינות 

 אספקה
 כלכלי

 V 4 4 2 1 3 4 1 3 L L VL VL L מימיים ממולכדים-כלים תת

 V 4 4 2 1 3 4 1 4 L L VL VL L זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 4 4 2 1 3 2 3 3 H H M L M טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 4 4 2 1 3 4 1 3 L L VL VL L טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 4 4 2 1 3 4 1 4 L L VL VL L מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 ראש באר

פגיעה ביחידת שליטה 

 ובקרה ראש באר

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - אניית סוחר דורסת

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - מספר סירות/כשב"מי נפץ

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - השתלטות על מתקן וחבלה

 V 0 4 2 2 2 4 1 3 Null L VL VL VL מימיים ממולכדים-כלים תת

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - זוג מטוסים קלים ממולכדים

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

פגיעה במנגנונים הפיזיים  

 ראש באר

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - אניית סוחר דורסת

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - מספר סירות/כשב"מי נפץ

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - השתלטות על מתקן וחבלה

 V 0 4 2 2 2 4 1 3 Null L VL VL VL מימיים ממולכדים-כלים תת

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - זוג מטוסים קלים ממולכדים

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 יםפיזית( ורכהגנה ) יםהגנה קש מרכיבי סיכון כולל במצב שגרה עם – 26טבלה 
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 בלבד  מרכיבי הגנה קשים )הגנה פיזית(: דריכות

 אירוע בלתי רצוי נכס קריטי

 איום ייחוס
 (Cחומרת אירוע )

[1-4] 

 יעילות הגנה

[1-5] 

 סבירות איום

[1-5] 
Risk (Sub-Facility & Event) 

 משימה סביבה חיי אדם קיום אורית
אמינות 

 אספקה
 משימה סביבה חיי אדם (PA) (1-PE) (PE) כלכלי

אמינות 

 אספקה
 כלכלי

 אסדה

 פגיעה במתקני טיפול אסדה

 - - - - - 0 2 3 4 4 4 2 3 - אניית סוחר דורסת

 V 3 2 4 4 4 4 1 4 L VL L L L מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 3 2 4 4 4 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה

 - - - - - 0 1 4 4 4 4 2 3 - מימיים ממולכדים-כלים תת

 V 3 2 4 4 4 4 1 4 L VL L L L זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 2 4 4 4 2 3 4 H M H H H טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 2 4 4 4 4 1 4 L VL L L L טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 2 4 4 4 4 1 4 L VL L L L מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 אסדה LSMפגיעה ב 

 V 3 3 2 2 2 3 2 4 M M L L L אניית סוחר דורסת

 V 3 3 2 2 2 4 1 4 L L VL VL VL מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 3 3 2 2 2 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה

 - - - - - 0 1 4 2 2 2 3 3 - מימיים ממולכדים-כלים תת

 V 3 3 2 2 2 4 1 4 L L VL VL VL זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 3 2 2 2 2 3 4 H H M M M טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 3 2 2 2 4 1 4 L L VL VL VL טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 3 2 2 2 4 1 4 L L VL VL VL מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 פגיעה ברגל אסדה

 V 3 3 4 4 4 3 2 4 M M M M M אניית סוחר דורסת

 V 3 3 4 4 4 4 1 4 L L L L L מספר סירות/כשב"מי נפץ

 - - - - - 0 0 5 4 4 4 3 3 - השתלטות על מתקן וחבלה

 V 3 3 4 4 4 4 1 3 L L L L L מימיים ממולכדים-כלים תת

 - - - - - 0 1 4 4 4 4 3 3 - זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 3 4 4 4 2 3 4 H H H H H טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 - - - - - 0 1 4 4 4 4 3 3 - טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 - - - - - 0 1 4 4 4 4 3 3 - מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 FPSO 

 במים הסמוכים

פגיעה במתקני טיפול 

FPSO 

 V 3 1 3 3 3 3 2 4 M VL M M M אניית סוחר דורסת

 V 3 1 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 3 1 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה

 - - - - - 0 2 3 3 3 3 1 3 - מימיים ממולכדים-כלים תת
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 אירוע בלתי רצוי נכס קריטי

 איום ייחוס
 (Cחומרת אירוע )

[1-4] 

 יעילות הגנה

[1-5] 

 סבירות איום

[1-5] 
Risk (Sub-Facility & Event) 

 משימה סביבה חיי אדם קיום אורית
אמינות 

 אספקה
 משימה סביבה חיי אדם (PA) (1-PE) (PE) כלכלי

אמינות 

 אספקה
 כלכלי

 V 3 1 3 3 3 3 2 4 M VL M M M זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 1 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 1 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 1 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 FPSOפגיעה בבטן 

 V 3 2 3 3 3 3 2 4 M L M M M אניית סוחר דורסת

 V 3 2 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 3 2 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה

 V 3 2 3 3 3 3 2 3 M L M M M מימיים ממולכדים-כלים תת

 V 3 2 3 3 3 3 2 4 M L M M M זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 2 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 2 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 2 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 FPSO 

 במים הכלכליים

פגיעה במתקני טיפול 

FPSO 

 V 3 1 3 3 3 3 2 4 M VL M M M אניית סוחר דורסת

 V 3 1 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 3 1 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה

 - - - - - 0 2 3 3 3 3 1 3 - מימיים ממולכדים-כלים תת

 V 3 1 3 3 3 2 3 4 H L H H H זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 1 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 1 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 1 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 FPSOפגיעה בבטן 

 V 3 2 3 3 3 3 2 4 M L M M M אניית סוחר דורסת

 V 3 2 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 3 2 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה

 V 3 2 3 3 3 3 2 3 M L M M M מימיים ממולכדים-כלים תת

 V 3 2 3 3 3 2 3 4 H M H H H זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 2 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 2 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 2 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

FSO  פגיעה בבטןFSO 

 V 4 4 2 1 3 3 2 4 M M L VL M אניית סוחר דורסת

 V 4 4 2 1 3 4 1 4 L L VL VL L מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 4 4 2 1 3 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה
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 אירוע בלתי רצוי נכס קריטי

 איום ייחוס
 (Cחומרת אירוע )

[1-4] 

 יעילות הגנה

[1-5] 

 סבירות איום

[1-5] 
Risk (Sub-Facility & Event) 

 משימה סביבה חיי אדם קיום אורית
אמינות 

 אספקה
 משימה סביבה חיי אדם (PA) (1-PE) (PE) כלכלי

אמינות 

 אספקה
 כלכלי

 V 4 4 2 1 3 4 1 3 L L VL VL L מימיים ממולכדים-כלים תת

 V 4 4 2 1 3 4 1 4 L L VL VL L זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 4 4 2 1 3 2 3 4 H H M L H טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 4 4 2 1 3 4 1 4 L L VL VL L טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 4 4 2 1 3 4 1 4 L L VL VL L מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 ראש באר

פגיעה ביחידת שליטה 

 ובקרה ראש באר

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - אניית סוחר דורסת

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - מספר סירות/כשב"מי נפץ

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - השתלטות על מתקן וחבלה

 V 0 4 2 2 2 4 1 3 Null L VL VL VL מימיים ממולכדים-כלים תת

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - זוג מטוסים קלים ממולכדים

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

פגיעה במנגנונים הפיזיים  

 ראש באר

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - אניית סוחר דורסת

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - מספר סירות/כשב"מי נפץ

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - השתלטות על מתקן וחבלה

 V 0 4 2 2 2 4 1 3 Null L VL VL VL מימיים ממולכדים-כלים תת

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - זוג מטוסים קלים ממולכדים

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 סיכון כולל במצב דריכות עם מרכיבי הגנה קשים )הגנה פיזית( בלבד – 27טבלה 
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 מרכיבי הגנה קשים )הגנה פיזית( ורכים: דריכות

 אירוע בלתי רצוי נכס קריטי

 איום ייחוס
 (Cחומרת אירוע )

[1-4] 

 יעילות הגנה

[1-5] 

 סבירות איום

[1-5] 
Risk (Sub-Facility & Event) 

 משימה סביבה חיי אדם קיום רתיאו
אמינות 

 אספקה
 משימה סביבה חיי אדם (PA) (1-PE) (PE) כלכלי

אמינות 

 אספקה
 כלכלי

 אסדה

 פגיעה במתקני טיפול אסדה

 - - - - - 0 2 3 4 4 4 2 3 - אניית סוחר דורסת

 V 3 2 4 4 4 4 1 4 L VL L L L מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 3 2 4 4 4 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה

 - - - - - 0 1 4 4 4 4 2 3 - מימיים ממולכדים-כלים תת

 V 3 2 4 4 4 4 1 4 L VL L L L זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 2 4 4 4 2 3 4 H M H H H טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 2 4 4 4 4 1 4 L VL L L L טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 2 4 4 4 4 1 4 L VL L L L מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 אסדה LSMפגיעה ב 

 V 3 3 2 2 2 3 2 4 M M L L L אניית סוחר דורסת

 V 3 3 2 2 2 4 1 4 L L VL VL VL מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 3 3 2 2 2 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה

 - - - - - 0 1 4 2 2 2 3 3 - מימיים ממולכדים-כלים תת

 V 3 3 2 2 2 4 1 4 L L VL VL VL זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 3 2 2 2 2 3 4 H H M M M טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 3 2 2 2 4 1 4 L L VL VL VL טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 3 2 2 2 4 1 4 L L VL VL VL מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 פגיעה ברגל אסדה

 V 3 3 4 4 4 3 2 4 M M M M M אניית סוחר דורסת

 V 3 3 4 4 4 4 1 4 L L L L L מספר סירות/כשב"מי נפץ

 - - - - - 0 0 5 4 4 4 3 3 - השתלטות על מתקן וחבלה

 V 3 3 4 4 4 4 1 3 L L L L L מימיים ממולכדים-כלים תת

 - - - - - 0 1 4 4 4 4 3 3 - זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 3 4 4 4 2 3 4 H H H H H טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 - - - - - 0 1 4 4 4 4 3 3 - טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 - - - - - 0 1 4 4 4 4 3 3 - מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 FPSO 

 במים הסמוכים

פגיעה במתקני טיפול 

FPSO 

 V 3 1 3 3 3 3 2 4 M VL M M M אניית סוחר דורסת

 V 3 1 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 3 1 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה

 - - - - - 0 2 3 3 3 3 1 3 - מימיים ממולכדים-כלים תת
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 אירוע בלתי רצוי נכס קריטי

 איום ייחוס
 (Cחומרת אירוע )

[1-4] 

 יעילות הגנה

[1-5] 

 סבירות איום

[1-5] 
Risk (Sub-Facility & Event) 

 משימה סביבה חיי אדם קיום רתיאו
אמינות 

 אספקה
 משימה סביבה חיי אדם (PA) (1-PE) (PE) כלכלי

אמינות 

 אספקה
 כלכלי

 V 3 1 3 3 3 3 2 3 M VL M M M זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 1 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 1 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 1 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 FPSOפגיעה בבטן 

 V 3 2 3 3 3 3 2 4 M L M M M אניית סוחר דורסת

 V 3 2 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 3 2 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה

 V 3 2 3 3 3 3 2 3 M L M M M מימיים ממולכדים-כלים תת

 V 3 2 3 3 3 3 2 3 M L M M M זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 2 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 2 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 2 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 FPSO 

 במים הכלכליים

פגיעה במתקני טיפול 

FPSO 

 V 3 1 3 3 3 3 2 4 M VL M M M אניית סוחר דורסת

 V 3 1 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 3 1 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה

 - - - - - 0 2 3 3 3 3 1 3 - מימיים ממולכדים-כלים תת

 V 3 1 3 3 3 2 3 4 H L H H H זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 1 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 1 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 1 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 FPSOפגיעה בבטן 

 V 3 2 3 3 3 3 2 4 M L M M M אניית סוחר דורסת

 V 3 2 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 3 2 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה

 V 3 2 3 3 3 3 2 3 M L M M M מימיים ממולכדים-כלים תת

 V 3 2 3 3 3 2 3 4 H M H H H זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 2 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 2 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 2 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

FSO  פגיעה בבטןFSO 

 V 4 4 2 1 3 3 2 4 M M L VL M אניית סוחר דורסת

 V 4 4 2 1 3 4 1 4 L L VL VL L מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 4 4 2 1 3 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה



 -מוגבל  -

117 
 

 אירוע בלתי רצוי נכס קריטי

 איום ייחוס
 (Cחומרת אירוע )

[1-4] 

 יעילות הגנה

[1-5] 

 סבירות איום

[1-5] 
Risk (Sub-Facility & Event) 

 משימה סביבה חיי אדם קיום רתיאו
אמינות 

 אספקה
 משימה סביבה חיי אדם (PA) (1-PE) (PE) כלכלי

אמינות 

 אספקה
 כלכלי

 V 4 4 2 1 3 4 1 3 L L VL VL L מימיים ממולכדים-כלים תת

 V 4 4 2 1 3 4 1 4 L L VL VL L זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 4 4 2 1 3 2 3 4 H H M L H טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 4 4 2 1 3 4 1 4 L L VL VL L טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 4 4 2 1 3 4 1 4 L L VL VL L מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 ראש באר

פגיעה ביחידת שליטה 

 ובקרה ראש באר

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - אניית סוחר דורסת

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - מספר סירות/כשב"מי נפץ

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - השתלטות על מתקן וחבלה

 V 0 4 2 2 2 4 1 3 Null L VL VL VL מימיים ממולכדים-כלים תת

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - זוג מטוסים קלים ממולכדים

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

פגיעה במנגנונים הפיזיים  

 ראש באר

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - אניית סוחר דורסת

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - מספר סירות/כשב"מי נפץ

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - השתלטות על מתקן וחבלה

 V 0 4 2 2 2 4 1 3 Null L VL VL VL מימיים ממולכדים-כלים תת

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - זוג מטוסים קלים ממולכדים

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 סיכון כולל במצב דריכות עם מרכיבי הגנה קשים )הגנה פיזית( ורכים – 28טבלה 
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 )הגנה פיזית( בלבד מרכיבי הגנה קשים: חירום

 אירוע בלתי רצוי נכס קריטי

 איום ייחוס
 (Cחומרת אירוע )

[1-4] 

 יעילות הגנה

[1-5] 

 סבירות איום

[1-5] 
Risk (Sub-Facility & Event) 

 משימה סביבה חיי אדם קיום רתיאו
אמינות 

 אספקה
 משימה סביבה חיי אדם (PA) (1-PE) (PE) כלכלי

אמינות 

 אספקה
 כלכלי

 אסדה

 פגיעה במתקני טיפול אסדה

 - - - - - 0 1 4 4 4 4 2 3 - אניית סוחר דורסת

 V 3 2 4 4 4 5 0 4 Null Null Null Null Null מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 3 2 4 4 4 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה

 - - - - - 0 1 4 4 4 4 2 3 - מימיים ממולכדים-כלים תת

 V 3 2 4 4 4 5 0 4 Null Null Null Null Null זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 2 4 4 4 2 3 5 H M H H H טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 2 4 4 4 5 0 5 Null Null Null Null Null טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 2 4 4 4 5 0 5 Null Null Null Null Null מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 אסדה LSMפגיעה ב 

 V 3 3 2 2 2 4 1 4 L L VL VL VL אניית סוחר דורסת

 V 3 3 2 2 2 5 0 4 Null Null Null Null Null מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 3 3 2 2 2 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה

 - - - - - 0 1 4 2 2 2 3 3 - מימיים ממולכדים-כלים תת

 V 3 3 2 2 2 5 0 4 Null Null Null Null Null זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 3 2 2 2 2 3 5 H H M M M טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 3 2 2 2 5 0 5 Null Null Null Null Null טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 3 2 2 2 5 0 5 Null Null Null Null Null מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 פגיעה ברגל אסדה

 V 3 3 4 4 4 4 1 4 L L L L L אניית סוחר דורסת

 V 3 3 4 4 4 5 0 4 Null Null Null Null Null מספר סירות/כשב"מי נפץ

 - - - - - 0 0 5 4 4 4 3 3 - השתלטות על מתקן וחבלה

 V 3 3 4 4 4 4 1 3 L L L L L מימיים ממולכדים-כלים תת

 - - - - - 0 0 5 4 4 4 3 3 - זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 3 4 4 4 2 3 5 H H H H H טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 - - - - - 0 0 5 4 4 4 3 3 - טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 - - - - - 0 0 5 4 4 4 3 3 - מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 FPSO 

 במים הסמוכים

פגיעה במתקני טיפול 

FPSO 

 V 3 1 3 3 3 3 2 4 M VL M M M אניית סוחר דורסת

 V 3 1 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 3 1 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה

 - - - - - 0 2 3 3 3 3 1 3 - מימיים ממולכדים-כלים תת
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 אירוע בלתי רצוי נכס קריטי

 איום ייחוס
 (Cחומרת אירוע )

[1-4] 

 יעילות הגנה

[1-5] 

 סבירות איום

[1-5] 
Risk (Sub-Facility & Event) 

 משימה סביבה חיי אדם קיום רתיאו
אמינות 

 אספקה
 משימה סביבה חיי אדם (PA) (1-PE) (PE) כלכלי

אמינות 

 אספקה
 כלכלי

 V 3 1 3 3 3 4 1 4 L VL L L L זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 1 3 3 3 5 0 5 Null Null Null Null Null טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 1 3 3 3 5 0 5 Null Null Null Null Null טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 1 3 3 3 5 0 5 Null Null Null Null Null מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 FPSOפגיעה בבטן 

 V 3 2 3 3 3 3 2 4 M L M M M אניית סוחר דורסת

 V 3 2 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 3 2 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה

 V 3 2 3 3 3 3 2 3 M L M M M מימיים ממולכדים-כלים תת

 V 3 2 3 3 3 4 1 4 L VL L L L זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 2 3 3 3 5 0 5 Null Null Null Null Null טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 2 3 3 3 5 0 5 Null Null Null Null Null טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 2 3 3 3 5 0 5 Null Null Null Null Null מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 FPSO 

 במים הכלכליים

פגיעה במתקני טיפול 

FPSO 

 V 3 1 3 3 3 4 1 4 L VL L L L אניית סוחר דורסת

 V 3 1 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 3 1 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה

 - - - - - 0 2 3 3 3 3 1 3 - מימיים ממולכדים-כלים תת

 V 3 1 3 3 3 4 1 4 L VL L L L זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 1 3 3 3 5 0 5 Null Null Null Null Null טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 1 3 3 3 5 0 5 Null Null Null Null Null טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 1 3 3 3 5 0 5 Null Null Null Null Null מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 FPSOפגיעה בבטן 

 V 3 2 3 3 3 4 1 4 M L M M M אניית סוחר דורסת

 V 3 2 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 3 2 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה

 V 3 2 3 3 3 3 2 3 M L M M M מימיים ממולכדים-כלים תת

 V 3 2 3 3 3 4 1 4 M L M M M זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 2 3 3 3 5 0 5 Null Null Null Null Null טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 2 3 3 3 5 0 5 Null Null Null Null Null טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 2 3 3 3 5 0 5 Null Null Null Null Null מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

FSO  פגיעה בבטןFSO 

 V 4 4 2 1 3 4 1 4 L L VL VL L אניית סוחר דורסת

 V 4 4 2 1 3 5 0 4 Null Null Null Null Null מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 4 4 2 1 3 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה
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 אירוע בלתי רצוי נכס קריטי

 איום ייחוס
 (Cחומרת אירוע )

[1-4] 

 יעילות הגנה

[1-5] 

 סבירות איום

[1-5] 
Risk (Sub-Facility & Event) 

 משימה סביבה חיי אדם קיום רתיאו
אמינות 

 אספקה
 משימה סביבה חיי אדם (PA) (1-PE) (PE) כלכלי

אמינות 

 אספקה
 כלכלי

 V 4 4 2 1 3 4 1 3 L L VL VL L מימיים ממולכדים-כלים תת

 V 4 4 2 1 3 5 0 4 Null Null Null Null Null זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 4 4 2 1 3 2 3 5 H H M L H טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 4 4 2 1 3 5 0 5 Null Null Null Null Null טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 4 4 2 1 3 5 0 5 Null Null Null Null Null מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 ראש באר

פגיעה ביחידת שליטה 

 ובקרה ראש באר

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - אניית סוחר דורסת

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - מספר סירות/כשב"מי נפץ

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - השתלטות על מתקן וחבלה

 V 0 4 2 2 2 4 1 3 Null L VL VL VL מימיים ממולכדים-כלים תת

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - זוג מטוסים קלים ממולכדים

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

פגיעה במנגנונים הפיזיים  

 ראש באר

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - אניית סוחר דורסת

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - מספר סירות/כשב"מי נפץ

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - השתלטות על מתקן וחבלה

 V 0 4 2 2 2 4 1 3 Null VL VL VL VL מימיים ממולכדים-כלים תת

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - זוג מטוסים קלים ממולכדים

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 סיכון כולל במצב חירום עם מרכיבי הגנה קשים )הגנה פיזית( בלבד – 29טבלה 
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 חירום: מרכיבי הגנה קשים )הגנה פיזית( ורכים

 אירוע בלתי רצוי נכס קריטי

 איום ייחוס
 (Cחומרת אירוע )

[1-4] 

 יעילות הגנה

[1-5] 

 סבירות איום

[1-5] 
Risk (Sub-Facility & Event) 

 משימה סביבה חיי אדם קיום רתיאו
אמינות 

 אספקה
 משימה סביבה חיי אדם (PA) (1-PE) (PE) כלכלי

אמינות 

 אספקה
 כלכלי

 אסדה

 פגיעה במתקני טיפול אסדה

 - - - - - 0 1 4 4 4 4 2 3 - אניית סוחר דורסת

 V 3 2 4 4 4 5 0 4 Null Null Null Null Null מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 3 2 4 4 4 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה

 - - - - - 0 1 4 4 4 4 2 3 - מימיים ממולכדים-כלים תת

 V 3 2 4 4 4 5 0 4 Null Null Null Null Null זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 2 4 4 4 4 1 5 L L M M M טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 2 4 4 4 5 0 5 Null Null Null Null Null טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 2 4 4 4 5 0 5 Null Null Null Null Null מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 אסדה LSMפגיעה ב 

 V 3 3 2 2 2 4 1 4 L L VL VL VL אניית סוחר דורסת

 V 3 3 2 2 2 5 0 4 Null Null Null Null Null מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 3 3 2 2 2 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה

 - - - - - 0 1 4 2 2 2 3 3 - מימיים ממולכדים-כלים תת

 V 3 3 2 2 2 5 0 4 Null Null Null Null Null זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 3 2 2 2 4 1 5 L L L L L טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 3 2 2 2 5 0 5 Null Null Null Null Null טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 3 2 2 2 5 0 5 Null Null Null Null Null מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 פגיעה ברגל אסדה

 V 3 3 4 4 4 4 1 4 L L L L L אניית סוחר דורסת

 V 3 3 4 4 4 5 0 4 Null Null Null Null Null מספר סירות/כשב"מי נפץ

 - - - - - 0 0 5 4 4 4 3 3 - השתלטות על מתקן וחבלה

 V 3 3 4 4 4 4 1 3 L L L L L מימיים ממולכדים-כלים תת

 - - - - - 0 0 5 4 4 4 3 3 - זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 3 4 4 4 4 1 5 L L M M M טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 - - - - - 0 0 5 4 4 4 3 3 - טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 - - - - - 0 0 5 4 4 4 3 3 - מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 FPSO 

 במים הסמוכים

פגיעה במתקני טיפול 

FPSO 

 V 3 1 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null אניית סוחר דורסת

 V 3 1 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 3 1 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה

 - - - - - 0 0 5 3 3 3 1 3 - מימיים ממולכדים-כלים תת
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 אירוע בלתי רצוי נכס קריטי

 איום ייחוס
 (Cחומרת אירוע )

[1-4] 

 יעילות הגנה

[1-5] 

 סבירות איום

[1-5] 
Risk (Sub-Facility & Event) 

 משימה סביבה חיי אדם קיום רתיאו
אמינות 

 אספקה
 משימה סביבה חיי אדם (PA) (1-PE) (PE) כלכלי

אמינות 

 אספקה
 כלכלי

 V 3 1 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 1 3 3 3 5 0 5 Null Null Null Null Null טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 1 3 3 3 5 0 5 Null Null Null Null Null טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 1 3 3 3 5 0 5 Null Null Null Null Null מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 FPSOפגיעה בבטן 

 V 3 2 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null אניית סוחר דורסת

 V 3 2 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 3 2 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה

 V 3 2 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null מימיים ממולכדים-כלים תת

 V 3 2 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 2 3 3 3 5 0 5 Null Null Null Null Null טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 2 3 3 3 5 0 5 Null Null Null Null Null טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 2 3 3 3 5 0 5 Null Null Null Null Null מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 FPSO 

 במים הכלכליים

פגיעה במתקני טיפול 

FPSO 

 V 3 1 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null אניית סוחר דורסת

 V 3 1 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 3 1 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה

 - - - - - 0 0 5 3 3 3 1 3 - מימיים ממולכדים-כלים תת

 V 3 1 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 1 3 3 3 5 0 5 Null Null Null Null Null טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 1 3 3 3 5 0 5 Null Null Null Null Null טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 1 3 3 3 5 0 5 Null Null Null Null Null מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 FPSOפגיעה בבטן 

 V 3 2 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null אניית סוחר דורסת

 V 3 2 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 3 2 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה

 V 3 2 3 3 3 5 0 3 Null Null Null Null Null מימיים ממולכדים-כלים תת

 V 3 2 3 3 3 5 0 4 Null Null Null Null Null זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 3 2 3 3 3 5 0 5 Null Null Null Null Null טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 2 3 3 3 5 0 5 Null Null Null Null Null טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 3 2 3 3 3 5 0 5 Null Null Null Null Null מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

FSO  פגיעה בבטןFSO 

 V 4 4 2 1 3 5 0 4 Null Null Null Null Null אניית סוחר דורסת

 V 4 4 2 1 3 5 0 4 Null Null Null Null Null מספר סירות/כשב"מי נפץ

 V 4 4 2 1 3 5 0 3 Null Null Null Null Null השתלטות על מתקן וחבלה



 -מוגבל  -

123 
 

 אירוע בלתי רצוי נכס קריטי

 איום ייחוס
 (Cחומרת אירוע )

[1-4] 

 יעילות הגנה

[1-5] 

 סבירות איום

[1-5] 
Risk (Sub-Facility & Event) 

 משימה סביבה חיי אדם קיום רתיאו
אמינות 

 אספקה
 משימה סביבה חיי אדם (PA) (1-PE) (PE) כלכלי

אמינות 

 אספקה
 כלכלי

 V 4 4 2 1 3 5 0 3 Null Null Null Null Null מימיים ממולכדים-כלים תת

 V 4 4 2 1 3 5 0 4 Null Null Null Null Null זוג מטוסים קלים ממולכדים

 V 4 4 2 1 3 5 0 5 Null Null Null Null Null טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 V 4 4 2 1 3 5 0 5 Null Null Null Null Null טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 V 4 4 2 1 3 5 0 5 Null Null Null Null Null מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 ראש באר

פגיעה ביחידת שליטה 

 ובקרה ראש באר

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - אניית סוחר דורסת

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - מספר סירות/כשב"מי נפץ

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - השתלטות על מתקן וחבלה

 V 0 4 2 2 2 4 1 3 Null L VL VL VL מימיים ממולכדים-כלים תת

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - זוג מטוסים קלים ממולכדים

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

פגיעה במנגנונים הפיזיים  

 ראש באר

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - אניית סוחר דורסת

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - מספר סירות/כשב"מי נפץ

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - השתלטות על מתקן וחבלה

 V 0 4 2 2 2 4 1 3 Null VL VL VL VL מימיים ממולכדים-כלים תת

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - זוג מטוסים קלים ממולכדים

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - טילי ים מדויקים ארוכי טווח

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - טילים בליסטיים מדויקים ארוכי טווח

 - - - - - 0 5 0 2 2 2 4 0 - מטח רקטות לא מדויקות לטווח בינוני

 סיכון כולל במצב חירום עם מרכיבי הגנה קשים )הגנה פיזית( ורכים – 30טבלה 
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 בים שמןלבחינת התפשטות שפך  ים מרכזייםמודלנספח ב': 

 כללי

בעקבות פגיעה  שמןבמקרה של דלף משמעויות אפשריות על' ל-ב'רמת בחינהבמסגרת העבודה הנוכחית מבוצעת 

בהתאם ננקטת גישה איכותנית שבבסיסה הסקה מתוך תוצאי . וזמן פיזור, זאת במונחי כמות, אנרגיה הימית בתשתית

  ומקרי בוחן, והשלכתם על המקרה הנחקר. תרחישים שנבחנו במודלים קיימים

 ,Brenner) ,(Goldman, 2014) -שלוש עבודות חקר מרכזיות  על הבעיקר נסמכת השמןבחינת התפשטות שפך 

 תגליותבובתוך כך גם  ,באגן המזרחי של הים התיכון דליפת נפטב ותמתמקדש –( Alves et-al., 2016) -ו (2015

בשיטות ניתוח ומידול מתקדמות והסמכות על נתונים מטאורולוגיים, אוקיאנוגרפיים , תוך שימוש של מדינת ישראל

 .הממצאים ודן בהם. הסעיף הנוכחי מציג את עיקרי וגיאומורפולוגיים עדכנים

 רקע

לצורך ההסקה מן המודלים הקיימים על המקרה הנדון בעבודה הנוכחית, נדרש לסווג את סוגי הנפט לקבוצות. אחת 

ככל . 103תכונה מקובלת לשימוש כאשר מאפיינים תערובות פחמימנים - API gravityה באמצעות הדרכים הינ

)המשרד  ן הבאפבאו לפי צפיפותו נחלק איפהגולמי הנפט ה שלו גבוה יותר. API gravity -שהחומר קל יותר, ה

 :(2016להגנת הסביבה, 

 ;30.0 -גדול מ  API gravity -נפט קל  .1

 ;31.1 -ל  22.3בין  API gravity -נפט בינוני  .2

 ;22.3 -מתחת ל  API gravity -נפט כבד  .3

 (.ביטומן) 10מתחת ל  API gravity - שוקע במים -נפט כבד מאוד  .4

 .הקלולכן ניתן להכליל אותו במשפחת הנפט  40-70צפיפותו של קונדנסט נעה בערכים שבין 

( גבוה APIככל שהצמיגות נמוכה יותר ) -וערבולו במים   השפעה ניכרת על מידת האידוי של השמן APIלרמת ה 

כי גם במקרים בהם  ראוי לצייןכך בתוך (. Mishra& Kumar, 2015רמת הנידוף ומידת הערבול במים גדלות )כך 

על תצורת צפיפות השמן שנבחנת אינה זהה לזו של המאגר הנדון, המודלים שנסקרים מאפשרים ללמוד באופן מספק 

 השמן. ההתפשטות שפך 

 מרכזיים ממצאים

בעבודות השונות נמצא כי במקרה הישראלי, שפך שמקורו באזורים סמוכי חוף מוביל בהסתברות גבוהה יותר לזיהום 

מאשר שפך שמקורו באזורים מרוחקים. במקרה של שפך באזורים סמוכי חוף, ההשפעה תתמקד באזור ישראל, לבנון 

ומיים. לעומת זאת, שפך שמקורו בבארות מים יום עד י –)ומצרים(, ומרביתו יצטבר על החוף בתוך פרק זמן קצר 

עמוקים יהיה נתון לדפוסים מורכבים יותר של פיזור, עקב שינויי הרוחות וזרמי המים האוקיאניים, מה שמגדיל את 

                                                           
 .131.5-API gravity=141.5/SG(: SGהחישוב מבוצע לפי הצפיפות של החומר ) 103
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הסבירות לפיזור נרחב וחוצה גבולות. במקרים שכאלו משך הזמן להגעת שמן אל החוף נע בין ימים ספורים ואף 

 כתלות במקור השפך. במצבים מסוימים אף נמצא כי חופי ישראל לא יזוהמו כלל.  –למעלה מעשרה ימים 

תהיה של הזרם האורכי, שעובר לאורך  שמןפיזור במקרה של דליפת הבתוך כך נקבע כי ההשפעה החזקה ביותר על 

השפעת הזרם היא כה חזקה, שברוב ימי  –החוף מדרום לצפון וקיים ברוב ימות השנה. כך במקרה של בארות הגז 

השנה זיהום פוטנציאלי המרוחק מהחוף, כגון בבאר תמר או בקידוח לווייתן, כלל לא יגיע לחופי ישראל, ובעצם יוסע 

ר את האזור הכלכלי הבלעדי ואת שכנותינו מצפון.  במקרה של זיהום קרוב יותר לחוף, הזרם צפונה בזרם ויסכן בעיק

לאורך החוף יגרום לכך שהאזורים שהסיכוי לזיהום בהם גדול יותר, יקבילו לחוף, במורד הזרם ממקורות הזיהום 

  (.2014)גולמן ואחרים, 

 תיאור מחקרים

 (Goldman et al., 2014)אור מחקר: ית

, על שמןעל ידי  גבוהה לזיהום סבירותמיקום האזורים  במים הכלכליים של ישראל להם  לאמוד את המחקר: מטרת

  מנת לשפר את מוכנותה של ישראל במקרה בו יתפתח אירוע של שפך.

 נפט) API=42בעל צפיפות  שמן( קו"ב 140או  חביות 076-טון )כ 100שפך של מקרים בהם  נונבח :בוחן יתרחיש

. 104מצוף קליטה וכן פיזור אחיד בשטחנתיבי שיט, צנרות הולכה, בארות גז,  – מספר מקורותל קל( שוחרר בסמוך

  .ימים 10של  טווח זמן למשךהתפתחות הזיהום נבחנה 

 עקרי הממצאים:

במפת ההסתברות לזיהום. בתוך כך דלף באזורים סמוכי חוף  הדומיננטיות של הזרם לאורך החוף נראית בבירור .1

 ומרוחקים; להסתברות גבוהה יותר לזיהום מאשר דלף באזורים ניצבים מוביל

ק"מ מערבית לחיפה,  90-מאגר תמר הממוקם כ ניצב ומרוחק חוף, שמודגם באמצעותבמקרה של אירוע  .2

הינו זניח. בתוך כך מודגם סיכוי משמעותי לזיהום  ימים, 10הסבירות לזיהום חופי במדינת ישראל בטווח של 

 ;105מזרח-בכיוון צפון

, לאשקלוןק"מ מערבית  20-30-כ קמיםהממו תטיס-י יםבמקרה של אירוע סמוך חוף, שמודגם באמצעות מאגר .3

ועשוי להשתרע עד לגבולה הצפוני  40%מגיע עד כדי  ימים 10חופי במדינת ישראל בטווח של הסבירות לזיהום 

  מדינת ישראל.של 

קיימת השפעה על ההיקף והסבירות של הזיהום כתלות בעונות השנה, כאשר הקיץ מהווה את העונה בה הערכים  .4

 גבוהים ביותר;

תמר או ים תטיס,  –ימים כתלות במיקום השפך  10את מפת הסבירות לזיהום שמתפתחת לאורך  מציג 52איור 

 ( סתיו. d( קיץ; )c( אביב; )b( חורף; )aובעונות השנה: )

                                                           
 התרחישים שמתייחסים לבארות הגז. נסקריםבהקשרה של העבודה הנוכחית  104
 .33סבירויות מעל לקו רוחב המודל אינו מציג את מפת ה 105
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  מפת סבירות זיהום -  52איור 

 

 (Brenner, 2015)תיאור מחקר: 

 .במקרים מחמירים שמןזיהום על ידי המשמעויות במקרה של לאמוד את  מטרת המחקר:

ק"מ מהחוף )לויתן(,  140 –ימים, זאת בשלושה מיקומים מייצגים  30 במשךמקרי דלף מתמשך נבחנו  תרחישי בוחן:

חביות ביום  2,000הבאר -על מדף היבשת. בכל בחינה שוחררו מפי –ק"מ מהחוף  20ק"מ מהחוף )תמר( ו  70

 קל(.  נפט) 0API=4בעל צפיפות  שמןשל ( קו"ב 9,550-כחביות לאורך התרחיש שהם  60,000)ובסה"כ 

 עקרי הממצאים:

יצטבר על החוף בתוך פרק  השמןק"מ( מרבית  10-20ככלל נמצא כי במקרה של שפך מאתרים סמוכי חוף ) .1

יהיה  מרוחקים, שפך שמקורו בבארות מים יום עד יומיים, בשל רוחות מערביות אופייניות. עם זאת –זמן קצר 

, מה שמגדיל את הסבירות האוקיאניים עקב שינויי הרוחות וזרמי המים ,נתון לדפוסים מורכבים יותר של פיזור

  ;לפיזור נרחב וחוצה גבולות

 50%מהחלקיקים מתאדים באופן מהיר ) 54%התמונה המשותפת שעלתה מהתרחישים השונים היא שכמעט  .2

 ;ן שהנפט קלומכיו שעות( 36-48מתאדים תוך 

 ;6%-1.5%ם בעוד שבמקרה סמוך חוף רק נמהל במי 12%-6%במקרים של אירוע מרוחק חוף  .3

במקרה של אירוע בנקודה המרוחקת ביותר )לויתן(  0.1%שנצבר על החופים נע בין מינימום של  השמןכמות  .4

 ;במקרה של אירוע סמוך חוף 41.2%ועד 
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אל חופי ישראל נעים בין יום וחצי במקרה של אירוע סמוך חוף, יומיים  שמןטווחי הזמן המינימאליים להגעת  .5

טבלה  ואחד עשר ימים במקרה של הנקודה המרוחקת ביותר )לויתן(. וחצי במקרה של נקודת הביניים )תמר(

 :מגוון תרחישיםשנצבר על החופים השונים ב שמןכמות מציגה  31

 אזורי שיא טווח השפעה מקור השפך
 כמות שיא

 ]חביות לק"מ לינארי[

 ~180 מישור החוף המרכזי בירות -אל עריש  לויתן )עונת מעבר(

 ~830 מישור החוף הצפוני בירות -עזה  תמר )חורף(

 ~580 מישור החוף הדרומי בירות -עריש אל  סמוך חוף )חורף קיצוני(

 ~1,850 מישור החוף המרכזי צור -עזה  סמוך חוף )קיץ(

 בחופי ישראל שמן הצטברות – 31טבלה 

ככל  .במגוון תרחישים שנבחנוואת הצטברותו על חופי ישראל  השמןממחישים את פיזור שפך  57איור עד  53איור 

באזור הגיאוגרפי שמיוצג. עם זאת הערכים הנומינאליים שמייצגת סקלת  השמןשהצבעים מתחממים כך עולה כמות 

 הצבעים משתנה בין האיורים השונים.

 

 לויתן בתנאי חורף קיצוניים  מאגרפיזור נרחב של שפך מ -  53איור 



 -מוגבל  -

128 
 

 

 לויתן בעונת המעבר  מאגרבחופי ישראל בעקבות שפך מ שמןהצטברות  -  54איור 

 

 תמר בחורף  מאגרבחופי ישראל בעקבות שפך מ שמןהצטברות  -  55איור 
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 בחופי ישראל בעקבות שפך סמוך חוף בחורף קיצוני שמןהצטברות  -  56איור 

 

 בקיץבחופי ישראל בעקבות שפך סמוך חוף  שמןהצטברות  -  57איור 
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 (al., 2016-Alves et)תיאור מחקר: 

במקרה של  שמןגאולוגי שיסייע לרשויות ההגנה להתמודד עם אירוע של שפך -הצגת מודל מתמטי מטרת המחקר:

 .תאונה באגן המזרחי של הים התיכון

 . בכל בחינה שוחרר1,2ומרין  Bלויתן, תמר, דלית, מרי בהם גם  –בארות  19ב  מקרי דלףנבחנו  תרחישי בוחן:

 . 106(ינבינו נפט) =26APIבעל צפיפות  שמן( של קו"ב 087,8-)שהם כ חביות 800,55בנקודת הבחינה 

 עקרי הממצאים:

מזרחית וצפון מזרחית לאגן הלבנטיני, המשפיעה על אזורי החוף  שמןקיימת מגמה של זרימת ככלל נמצא כי  .1

 ;ידי רוחות, זרמים וגלים-ימים, מונעים על 20עד  1 תוךיגיעו לחוף  שמןשל ישראל, לבנון וסוריה. חלקיקי 

זאת ועוד, במקרה של שפך בשדות סמוכי החוף, ההשפעה על כלל האזור תתמקד באזור ישראל, לבנון ומצרים  .2

 –וככל שהשפך יכול בשדות מרוחקים וצפוניים יותר, כך יורחבו מימדי השפך והוא יתפשט לכיוון צפון מזרח 

מסמנות את שדות מרין  13-ו 12ממחיש את מימדי השפך, כאשר נקודות  58איור לעבר חופי סוריה וקפריסין.  

מציגה את עיקרי  32טבלה יתן בהתאמה; וואת תמר ול 16ו  15דלית, ונקודות  מאגראת  14, נקודה Bומרי  1,2

 :הגז והנפט של מדינת ישראל שדות אזורבמקרי שפך של  בחינת תרחישים מחמיריםב שעלוהממצאים 

מקור 

 השפך

זמן הגעה ראשוני 

 ]ימים[אל החוף 

אורך רצועת חוף 

 ]ק"מ[מזוהמת 

 יום( 20)לאחר 

השפך כמות 

 על החוף

 יום( 20)לאחר 

כמות השפך 

 שהתאדה או פוזר

 יום( 20)לאחר 

כמות השפך על 

 פני המים

 יום( 20)לאחר 

 ~0% ~40% ~60% ~42.5 14 לויתן

 ~45% ~45% ~10% ~85 12.5 תמר

 ~0% ~40% ~60% ~35 5 דלית

 ~B 2.5 32.5~ 60%~ 40%~ 0%מרי 

 ~0% ~40% ~60% ~21 2.5 1,2מרין 

 של מדינת ישראל   מהמאגרים שמןתרחישי אירועי שפך  – 32טבלה 

                                                           
 נפט זה שכיח באזור מפרץ סואץ. 106
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 פי אזור האירוע-על שמןמימדי שפך  - 58איור 

ות על על מצביו השונים )על פני השטח, התאדות, פיזור, הצטבר שמןממחישים את פיזור שפך  62איור עד  59איור 

הימים הראשונים, כאשר כל איור מייצג את התרחיש המחמיר במאגר  20לאורך  החוףואת הצטברותו על  החוף(

 .1,2לאור דמיונו הרב לתרחיש של מארין  Bבתוך כל לא מוצגים ממצאי התרחיש של מאגר מרי . נבחן יחיד

 

  לויתן מאגראירוע ב –מצב רכיבי השפך וזיהום החוף  -  59איור 
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 תמר מאגראירוע ב –מצב רכיבי השפך וזיהום החוף  -  60איור 

 

 
 תדלי מאגראירוע ב –מצב רכיבי השפך וזיהום החוף  -  61איור 
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 1,2מארין  מאגראירוע ב –מצב רכיבי השפך וזיהום החוף  -  62איור 
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  שמן ימי ': היערכות מדינת ישראל לטיפול בשפךגנספח 

 כללי

הנספח הנוכחי סוקר את אופן ומצב ההערכות של מדינת ישראל לטיפול בשפך שמן בסביבה הימית. בתוך כך מספק 

והמשפטית, תרחיש ייחוס, רמת המוכנות לטיפול באירוע, היקף הנספח רקע קצר, וכן נידונים המסגרת החוקית 

לבסוף מרוכזים עיקר הפערים במצב הקיים. בכך מהווה הנספח  לקחי תרגילים שבוצעו.הערבויות והביטחונות ו

 הנוכחי בסיס ידע לתהליך הבחינה שמבוצע במסגרת העבודה.

 היערכות מדינת ישראל להתמודדות עם אירוע שפך

עשירים במשאבים טבעיים, סביבתיים, כלכליים ותרבותיים, והם בעלי ערך רב לתושבי המדינה.  חופי ישראל

כתוצאה מהתרחשות אירוע חמור של זהום הים והחופים בשמן, הנזקים הסביבתיים והנזקים לכלכלת המדינה, עלולים 

הן מפלטפורמות  –העולם  (. אירועי שכאלו מתרחשים ברחבי2014להיות כבדים ביותר )המשרד להגנת הסביבה, 

( מעל לעשרים אירועי דליפה משמעותיים 2017)צלול, -קבועות והן מפלטפורמות ניידות. כך לדוגמה נסקרים ב

 Elginטון שמן מפלטפורמה בים הצפוני ) 10,000. כך לדוגמה תואר שפך בהיקף של 2010-2016בעולם בשנים 

Platform טון שמן מ 4,000(, שפך בהיקף של-FPSO (Bonga( וכמובן השפך במפרץ מקסיקו )Horizon 

platform טון נפט.  800,000(, בו נשפכו למימי הים מעל ל 

בהתאם, גיבשה מדינת ישראל תכנית לאומית למוכנות ותגובה לאירועי זיהום ים בשמן, התלמ"ת, שמהווה מסגרת 

ך שמן שעלול לגרום לזיהום הסביבה הימית ארגונית, המאגדת את הגורמים השונים הפועלים בתגובה לאירוע של שפ

לטיפול משותף ולסיוע הדדי בעת  107לאורך חופי מדינת ישראל ובים התיכון. תכנית זו הינה חלק מהתארגנות אזורית

 (. 2014אירועי חירום של זיהומים גדולים )המשרד להגנת הסביבה, 

לאירועי זיהום ים בשמן )תלמ"ת( להחלטת  הובאו עקרונות התכנית הלאומית למוכנות ותגובה 2008עוד בשנת 

ממשלה. זו הטילה על המשרד להגנת הסביבה לעגנה בחקיקה, ועל המשרדים האחרים להיערך למימושה, כולל מימון 

והצטיידות. לאורך השנים הותאמה ועודכנה התוכנית, אך עד כה לא עוגנה בחקיקה לאור התנגדויות של מספר משרדי 

-אמנה בין - OPRC 1990לצד זאת, מדינת ישראל מחויבת למספר אמנות בין לאומיות:  (.2017ממשלה )צלול, 

אמנה  - Barcelona Convention 1976, 2002לאומית בדבר מוכנות, תגובה ושתוף פעולה באירועי זיהום ים; 

מים אזוריים, קרנות פיצויים לזיהומי ים בשמן; ומספר הסכ - IOPC Fundsבדבר הגנת הים התיכון מפני זיהום; 

אזורי בין ישראל, מצרים וקפריסין, או נספח להסכם השלום עם ירדן )המשרד להגנת הסביבה, -כדוגמת הסכם תת

2014.) 

ידי חברת -מדינת ישראל מבססת את התלמ"ת )ובכך את היערכותה( על הערכת סיכון, שסמכת על עבודה שבוצעה על

עבור המשרד להגנת הסביבה. בהתאם, תרחיש הייחוס לצורך ההיערכות הלאומית )אירוע  2007מט' בשנת -'הז

                                                           
 ובפרט אמנת ברצלונה. 107
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התדירות הצפויה לשפך גדול , כאשר 109( הינו תקלה חמורה במקשר הימי שלחופי הים התיכוןTier 3108ברמת 

שנה. מהניתוח עולה כי כתם שמן שנוצר בעקבות תקלת שכזו יגיע במהירות לחוף  30-50עומדת על אירוע מידי 

 80% -טיפול בים ו -טון  800צריכה להיעשות לפי  110)מספר שעות(. לפיכך מוצע כי ההיערכות לטיפול בשפך שמן

מט' עולה כי לא נבחנו תרחישים -(. ראוי לציין כי מסקירת העבודה של 'הז2007מט, -טיפול בחוף )הז -טון  3,200 -

 של אירועים אפשריים באסדות ובמתקני טיפול של מדינת ישראל. 

וההסכם לסיוע הדדי במקרה דליפה. האחרון  REMPECזאת, נדמה כי קיים פער בין תרחיש הייחוס לבין תכנית -עם

טון דליפה. בנוסף, קיים חוסר הלימה בין תרחיש הייחוס לבין דרישות של  4,000 -קובע צורך במוכנות לטיפול ב

המשרד להגנת הסביבה מחברות אנרגיה. כך לדוגמה, במסגרת אישור קידוח "גבריאלה" ביקש המשרד להגנת 

יום, בהתאם לתקנות  30טון נפט ליום, למשך  1,800 -הסביבה, מחברת אדירה להציג תכנית לטיפול בדליפה של כ

" של חברת שמן דרש המשרד להגנת הסביבה מוכנות לתרחיש דליפה 3. בקידוח "ים 111פדראליות האמריקאיותה

 (. 2017פי חמישה מתרחיש התלמ"ת )צלול,  -טון נפט  3,800של 

ככלל, הערכות המדינה לאסון זיהום ים בשמן, כפי שהיא מופיעה בתלמ"ת, מתייחסת לשלושה מישורי התמודדות 

(; כאשר התוכנית נסמכת על ארבע רמות 2014יעה, טיפול באירוע ושיקום )המשרד להגנת הסביבה, מנ -עיקריים 

שמתייחסת להיערכותו של המשרד להגנת הסביבה בהיבטי כוח אדם וציוד; רמה  –מענה: רמה לאומית 

ות, מקשרים שמתייחסת להיערכותם של גורמים מבצעים ומפעילים כגון קידוחי גז ונפט, אני –מקומית/מפעלית 

ימיים, נמלים ומעגנות, תשתיות והרשויות המקומיות החופיות; קבלנים ישראליים וחברות פרטיות )כולל באמצעות 

(.  בתוך 2017וביטוחים בינלאומיים )צלול,  REMPECחברות ביטוח(; והסכמים בינלאומיים לסיוע הדדי באמצעות 

 .   J112מערכי  6תרחיש הייחוס, עומד על  כך, היקף הציוד שהומלץ לצורך מענה, במסגרת גיבוש

ידי המדינה ערבויות ובטחונות. לפי חוק הנפט, לא תינתן הרשאה לחיפוש והפקה של גז -לצד זאת אף נדרשים על

ונפט אלא אם כן נתן מבקש ההרשאה ערבות, המניחה את דעתו הממונה על ענייני נפט, לכיסוי נזקים שייגרמו 

הוא החל בגיבוש "חבילת  2012פי משרד האנרגיה בשנת -במסגרת ההרשאה. עלבפעולותיו של בעל ההרשאה 

(. בתוך כך הוצע כי ערבות הנזקים 2013צעדים אשר עשויים לכסות... נזקים לרבות סביבתיים" )מבקר המדינה, 

עמוד על מיליון דולר לקידוח, והביטוח לכיסוי נזקים כשלים בתפעול האסדה או מנזקי זהום מנפט י 10תעמוד על 

זאת מבקר המדינה מצא כי עד מועד סיום הביקורת -(. עם2012)משרד האנרגיה והמים,  113מיליון דולר 500עד  300

                                                           
 בעולם, נהוג לחלק את תרחישי הסיכון לשלוש רמות: 108

▪ Tier 1 - .אירוע זיהום ים קטן או מקומי הניתן לטיפול ע"י בעל תכנית מפעלית ו/או בעל תכנית מקומית 

▪ Tier 2 -  אירוע זיהום ים בינוני או בהיקף מקומי, שהוא מעבר ליכולת הטיפול של בעל תכנית מוכנות

(. כאשר מקור Tier 2a. הטיפול באירוע מצריך סיוע מבעלי תכניות מקומיות סמוכות )1מקומית ברמה 

חידה הארצית הזיהום אינו ידוע, או שהוא נובע ממקור ללא תכנית טיפול, ניהול האירוע יהיה באחריות הי

 (.Tier 2bלהגנת הסביבה הימית )

▪ Tier 3 -  אירוע זיהום ים גדול או אזורי/לאומי המצריך גיוס משאבים לאומיים או בינלאומיים. מטופל ע"י

 הרשות הלאומית, בסיוע בעלי תכניות מפעליות ותכניות מקומיות ובצירוף משאבים בינלאומיים.
 .ק"מ מהחוף 3-0.5במרחק אופייני של  109
 ההתייחסות בעבודה הינה למזוט. 110
 אלף טון לאחר התאדות. 32 -אלף טון, ללא התאדות וכ 54 -כלומר, להערכתו, הדליפה תהיה של כ 111
 2טון שפך,  40כולל: ספינה לגרירת ציוד ולפריסתו, ספינה לשאיבת השמן בים, לנשיאת סקימר ולקליטת  Jכל מערך  112

טון/שעה, מיכלי קיבול לאגירת התכולה  100לתיחום השפך, סקימר בתפוקה של מטר כל אחד,  200חוסמים באורך של 

 מיליון דולר. 2.6 -הנשאבת, גוררת לגרירת מיכלי קיבול לחוף, וציוד מתכלה. עלות כל מערך נאמדת ב
 מעלות הקידוח. 5פי  -ל 3על פי הכללים המקובלים בין פי  113
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רוב פעילות החיפוש וההפקה של גז ונפט בים נעשתה בלי שמשרד האנרגיה החזיק בידו ערבויות לכיסוי נזקים, 

 (. 2013ר המדינה, לרבות נזקים סביבתיים, שעלולים להיגרם מפעילות זו )מבק

לצורך המחשת ההיקף הכספי הנדרש לטיפול באירועים שכאלו, אסון דליפת הנפט מצינור קצא"א בשמורת עברונה 

מיליון  500נחשב לאסון האקולוגי החמור ביותר בישראל. מומחים מהטכניון מעריכים את תיקון הנזק ביותר מ־ 

ה גבוה יותר. לדוגמה, לאחר אסון דליפת הנפט במפרץ מקסיקו שקל. צפוי כי באסונות ימיים הנזק עלות הנזק תה

 (.2015מיליארד דולר על הנזקים )גנון,  18.72( לשלם BPחויבה הבריטית )

מהנתונים המפרטים את הערבויות שהפקידו שותפויות הגז עולה כי ערבות כיסוי הנזקים במאגר לווייתן עומדת על 

מיליון דולר לחזקת לווייתן צפון. במאגרי כריש ותנין, על  30ווייתן דרום, ו־ מיליון לחזקת ל 20 -מיליון דולר  50

מיליון דולר. במאגר ים תטיס שפעל מול חופי אשקלון עד העת  5ארבעת הרישיונות שמרכיבים אותם, הערבות היא 

 (.2015מיליון דולר )גנון,  15האחרונה, הערבויות עומדות על 

מערך מבוצעים תרגילים מעת לעת, חלקם תרגילים ברמה הארצית. כך לדוגמה, כחלק משמירה והעלאת כשירות ה

נערך תרגיל מקיף לטיפול בזיהום ים בשמן שדימה אירוע של דליפת עשרות אלפי טון נפט גולמי  2015בשנת 

שה כלי שייט, שמונה רשויות מקומיות, רט"ג, חמי 33ממכלית שטבעה מערבית לעזה בים התיכון. בתרגיל השתתפו 

טון שמן בלבד, חשף  1,000גופים בעלי תכניות חירום מקומיות וחיל הים. התרגיל, במהלכו הצליחו הכוחות לאסוף 

שנים( חסר ונוטה לתקלות. מסקנת התרגיל הייתה שיש צורך בהשלמת הצטיידות: כלי שייט  15-23ציוד מיושן )

כולת אגירה, חוסמי ים פתוח וסקימר ים פתוח. המסוגלים לשאוב שמן למיכל אגירה פנימי, שתי דוברות בעלות י

איש, וצורך לשדרג את יכולתם המקצועית של  33סה"כ -מפעילי ציוד וצוותים  -בנוסף, התגלה מחסור בכוח אדם 

מפקחי המשטרה הירוקה בתחום הימי והחופי. בנוסף, עלו בעיות בנהלי עבודה ובתיאום בין הגורמים השונים ובהם 

. עוד נמצא, שאם תחנת תגובה מהירה באשקלון, הייתה מוקמת כמתוכנן, הרי שיכולת השאיבה הרשויות המקומיות

, שדימה זיהום ים וחופים נרחב לאורכו של מפרץ 2016הייתה גדלה בהרבה. כחלק מסיכום תרגיל שנערך בשנת 

ן מזוט, נכתב: "כהמשך טו 8,000חיפה והחופים הצפוניים כתוצאה מהתנגשות של ספינת מכולות במכלית נפט ודליפת 

לתרגילים קודמים שנערכו בשנים האחרונות גם תרגיל זה חוזר ומחזק את המסקנה שבאירוע זיהום ים בינוני אמיתי 

כוח האדם והציוד שעומד לרשות המשרד להגנת הסביבה אינו מספיק בהיקפו וכי למרות הנכונות של אנשי היחידה 

כולות התגובה ותפעול מערך החירום מעבר למגבלת כוח האדם העומד הארצית להגנת הסביבה הימית למתוח את י

שעות תפגע יכולת המדינה לתפקד ביעילות ולצמצם את הפגיעה של  16 -לרשותה. באירוע חירום שימשך מעל ל

זיהום ים בשמן בתשתיות חשובות )נמלים, תחנות כוח ומתקני התפלה( ומיכולת הציבור ליהנות מחופי הרחצה למשך 

 (.2017פה ארוכה ומשמעותית" )צלול, תקו

. הפערים יכולת המענה במקרה של שפך משמעותי הינה חלקיתנדמה איפה כי בעת כתיבת העבודה הנוכחית, 

, העדר חוק והסדרה רגולטורית ותקציבית, קיומם ייחוס מפחית שמולו נערכיםתרחיש  ביכולת נובעים מהיסמכות על

 כוח אדם, ורמת כשירות לא מספקת, כפי שהודגם בתרגילים האחרונים. של חסרים משמעותיים בציוד ומשאבי
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 ימיות אנרגיה אירועי פגיעה בתשתיותסקירת ': דנספח 

 כללי

זאת כבסיס להבנת התופעה  בפרט, ימיות בכלל ותשתיות הנספח הנוכחי סוקר אירועים בהם נפגעו תשתיות אנרגיה

אשר הוכן  - 114RDWTI -בסיס נתוני אירועי טרור כמותני של תוצאי ניתוח  הנספח הנוכחי. בהתאם מציג ומרכיביה

לצד אלו נבחנת הפגיעה באמצעות שימוש בסייבר, זאת . 1999ועד שנת  1968, בו מידע משנת Randמכון  ידי-על

מקרים שאינם באופן איכותני בנוסף אף נסקרים . CSIS116ובניתוח דוח של  RISI115תוך שימוש בבסיס הנתונים 

או מקרים משמעותיים  וצפונה( 2010בוצעו לאחר תקופת איסוף הנתונים )משנת ר שא – RDWTIמתועדים ב 

 רלוונטיים בהקשרים של העבודהמקרים שאינם אינם נסקרים בנספח בתוך כך,  .שלא כחלק מפעולת טרור שהתרחשו

 .או מקרים של תקלות טכניות ותראטיהנוכחית, כדוגמת פי

 שיטה

 )פיזי( תקיפות טרור

 :לל את השלבים הבאיםכ RDWTIניתוח בסיס הנתונים תהליך 

 ;ריית הנתוניםכ .1

המרת תיאור טקסטואלי ונתונים לרמה פרמטרית: תשתית, תווך, אמל"ח, שנה, מיקום,  –עיבוד הנתונים  .2

 ורלוונטיות )תשתיות אנרגיה(. בתוך כך בוצע סינון ערכים כפולים וניפוי חריגים;

 הנתונים לבחינת מגמות: ניתוח .3

היקף פעולות הטרור המכוונות כנגד בחינת  -אטרקטיביות יעדי אנרגיה כמטרה לתקיפת טרור  .א

 תשתיות אנרגיה מתוך סך פעולות הטרור, תוך חלוקה לתווך ימי ויבשתי;

 בחינת סוג תשתית האנרגיה שהותקפה; –יעד התקיפה  .ב

 ות שיעדן תשתיות אנרגיה על פני השנים;בחינת היקף הפעול –פעולות על ציר הזמן  היקף .ג

 .בחינת סוג האמל"ח בו בוצע שימוש בתקיפת היעדים –אמצעי התקיפה  .ד

 תקיפות סייבר

 כלל את השלבים הבאים: CSIS -ו RISIתהליך ניתוח בסיסי הנתונים 

 כריית הנתונים; .1

מיקום, גורם, ורלוונטיות המרת תיאור טקסטואלי ונתונים לרמה פרמטרית: תשתית, שנה,  –עיבוד הנתונים  .2

 )תשתיות אנרגיה(, נזק;

 ניתוח הנתונים. .3

  מקרים. חקראיכותני משלים מתוך  ניתוחכאמור, בהמשך לניתוח הכמותני אף בוצע 

                                                           
114 Rand Database of World Terror Incident  (Rand, 2013.) 
115 Repository of Industrial Security Incidents (RISI, 2015.) 
116 Center for Strategic & International Studies (CSIS, 2018.) 
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 תוצאות

 RDWTI (Zarchi, 2014)ניתוח בסיס הנתונים של תקיפות טרור: 

 אטרקטיביות יעדי אנרגיה כמטרה לתקיפת טרור

יותר ממחצית מכלל  -מצביעים כי הנפט והגז מהווים יעד אטרקטיבי עבור מבצעי פעולות הטרור ממצאי הבחינה 

זאת נמצא קשר הפוך בין יעדים יבשתיים ליעדים -עם ( קשורים באופן ישיר ליעדי אנרגיה.56%יעדי פעולות הטרור )

, בים היחס 2:3ם, זאת ביחס של ימיים. בעוד שביבשה קיימת העדפה לפגיעה ביעדי אנרגיה בהשוואה ליעדים אחרי

בתוך כך יש לציין כי יעדי גז/נפט ימיים מהווים לטובת יעדים שאינם קשורים לתחום הגז והנפט.  1:6הפוך ועומד על 

 בלבד. 1%-יעדים בקבוצה, המהווים כ 838יעדי גז/נפט ימיים מתוך  17סה"כ  -חלק זניח מכלל היעדים בקבוצה זו 

 מציג את אטרקטיביות יעדי אנרגיה כמטרה לתקיפת טרור. 63איור 

 

 אטרקטיביות יעדי אנרגיה כמטרה לטרור  -  63איור 

 

 יעד התקיפה

יעדים אשר פגיעה  -יעדים כרלוונטיים  638היעדים הקשורים לתחום הגז/נפט נמצאו  838מתוך הבחינה העלתה כי 

קיימת עדיפות ברורה לפגיעה בתשתיות  נמצא כי בתוכם .117בהם עשויה לפגוע באספקת הגז/נפט באופן משמעותי

ל יעדי התקיפה מכל 2%שמהוות רק כ  –על פני תשתיות ימיות  ,כדוגמת טרמינלים - יבשתיות או כאלו שעל קו החוף

יעדי התקיפה  של מציגה פילוח 33טבלה הרלוונטיים. בתוך כך נמצא שיעד התקיפה העיקרי בתווך הימי הינו מכלית. 

 כנגד תשתיות אנרגיה בתווך הימי והיבשתי.

                                                           
אלו כוללים: שדות גז/נפט ומתקני הפקה, מתקנים ותשתיות לייצור, מתקני אפסון, צנרות ומתקני הולכה, טרמינלים  117

 ומכליות )אניות(.

גז /יעדי נפט
,  821, יבשתיים

56%

,  גז ימיים/יעדי נפט
17 ,1%

יעדים אחרים  
,  535, יבשתיים

37%

יעדים אחרים  
6%, 91, ימיים

אטרקטיביות יעדי אנרגיה כמטרה לטרור  

גז יבשתיים/יעדי נפט גז ימיים/יעדי נפט יעדים אחרים יבשתיים יעדים אחרים ימיים
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 סוג

 

  תווך

שדות 

גז/נפט 

ומתקני 

 הפקה

מתקנים 

ותשתיות 

 לייצור

מתקני 

 אפסון

צנרות  

ומערך 

 ההולכה

 כליותמ טרמינלים

 11 3 1 1 0 0 ימי

 0 0 511 22 59 30 יבשתי

 11 3 512 23 59 30 סה"כ

 פילוח יעדי תקיפה – 33טבלה 

 היקף פעולות על ציר הזמן

של עליה חדה בביצוע פעולות טרור כנגד יעדים הקשורים לגז/נפט החל מסוף המאה  118ככלל ניתן לזהות מגמה

הקודמת וביתר שאת במהלך העשור האחרון. המוטיבציה לעלייה החדה מוסברת בהתנגדות לפעילות צבאית של גורם 

ו שתי תקופות זמן בתוך כך נצפ חיצוני וכן כאמצעי לחץ במצבים של קונפליקטים פנימיים )פוליטיים/מאבקי שלטון(.

במהלך העשור ותקיפות,  7תועדו  ןבה ,במהלך שנות השמונים של המאה הקודמת –בהן היקף הפעילות הימית גדל 

ממחיש היקף פעילות טרור כנגד מטרות  64איור  תקיפות בתווך הימי. 5הראשון של המאה הנוכחית בו תועדו 

 אנרגיה על ציר הזמן.

 

 היקף פעילות טרור כנגד מטרות אנרגיה על ציר הזמן  -  64איור 

 

 

                                                           
לצורך בחינת מגמה )מעבר לבחינה נומינלית של כמות האירועים( נורמלה כמות האירועים השנתית בקצב ייצור מוצרי  118

 הנפט בעולם.
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מטרות ימיות

כ מטרות שנתיות  "סה
מנורמלות בק ב התפתחות 

היי ור מו רי נפט בעולם

כניסת כוחות אמריקאים לאפגניסטן ולאחר 

 מכן לעיראק. מאבקים פוליטיים בהודו

אי יציבות 

פוליטית 

 בקולומביה
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 אמצעי התקיפה

בחינת האמצעים בהם בוצע שימוש בתקיפת יעדי האנרגיה מדגימה כי השימוש בחומרי נפץ הינו האמצעי הדומיננטי 

האמצעים  הן ביבשה והן בים. בתוך כך, בחינה פרטנית של –לתקיפה כאשר בוחנים את מכלול המקרים הרלוונטיים 

 בהם בוצע שימוש לתקיפת יעדים ימיים מעלה כי:

 תקיפת טרמינלים ימיים בוצעה באמצעות טילים או ספינות נפץ; .1

כליות בוצעה באמצעות סירות מהירות )נפץ/טילים(, באמצעות פצצה שהוחבאה בספינה/הוצמדה מתקיפת  .2

 לתחתיתה או כזו שהוטמנה לאורך מסלולה )בפתח נמל(;

הגז הימי בוצעה ע"י פיצוץ. לא קיימת אינדיקציה על האמצעי להשגת אפקט זה וכן באיזה תקיפת צינור  .3

 סיגמנט של הצינור התרחש האירוע )על/תת מימי, בקרבת החוף או במעמקי ים(.

בשל מיעוט המקרים, כי קיימת עדיפות לתקיפת יעדים ימיים עיליים. התקיפה  -מהממצאים עולה, אם כי בהסתייגות 

 התבצע במגוון אמצעים: סירות נפץ, טילאות או שימוש בפצצות.עשויה ל

 RDWTI –תיאור מקרי תקיפת מתקני אנרגיה ימיים 

Description Target Weapon Country Date 

PERSIAN GULF. Militants from the Popular Front 

for the Liberation of Palestine (PFLP) carried out 

an assault on the Liberian-registered tanker Coral 

Sea.  Gunmen on a speedboat fired 10 bazooka 

shells at the tankerr, causing some damage but no 

casualties.  The attack occurred in the Strait of Bab 

el Mandeb at the entrance to the Red Sea.  It was 

intended to deter tankerrs from using the Israeli 

port of Eilat on the Red Sea. 

tanker Explosives Israel 

Jun 

4, 

1971 

LEBANON.  Masked raiders destroyed a U.S.-

owned oil storage tank, badly damaged two others, 

and slightly damaged a fourth in Sidon. 

tanker Unknown Lebanon 

Apr 

14, 

1973 

MAURITANIA.  The 236,000-ton Spanish 

supertankerr Maria Alejandra exploded and sank 

off Mauritania, West Africa.  Thirty-six of the 43 

persons on board were lost.  The ship was in ballast 

and was only three years old with modern safety 

equipment. 

tanker Explosives Mauritania 

Mar 

11, 

1980 

SOUTH AFRICA.  Police are investigating a 

possible link between the attack on the fuel depot at 

Mkuze in Northern Zululand on Monday and the 

explosion at a Paulpietersburg fuel depot earlier 

this year.  Limpet mines were believed used in the 

explosion.  A spokesman for the Mobil Oil 

Company which owns the Mkuze depot, said the 

company was waiting for a full insurance report 

before releasing any details.  Though no one has 

claimed responsibility for the blasts, the ANC is 

believed responsible. 

storage Explosives 
South 

Africa 

Nov 

26, 

1982 
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Description Target Weapon Country Date 

NICARAGUA.  Guerrillas in speedboats rocketed 

fuel storage tanks in Corinto, causing an estimated 

$3 million in damage to facilities of Esso, a 

subsidiary of U.S.-based Exxon. 

tanker Explosives Nicaragua 

Oct 

10, 

1983 

NICARAGUA.  The Nicaraguan Government 

claims that it was U.S.-backed mercenaries who 

placed an explosive device at the entrance to the 

Port of Sandino which damaged a Soviet tanker 

and wounded 5 sailors. 

tanker Explosives Nicaragua 

Mar 

20, 

1984 

ARGENTINA.  The fuel tanks of two tankerrs, 

presumably the Perito Moreno and the Belgrano, 

(belonging to Shell Oil Company) exploded in 

Buenos Aires, setting off a large fire in the area.  

The Sargento Cisneros Commando claimed credit 

for blowing up the vessels because the enterprise 

(Shell) collaborated with the British during the 

Malvinas war.  Approximately ten crew members 

were missing.  Officials are denying that sabotage 

was involved. 

tanker Explosives Argentina 

Jun 

28, 

1984 

KUWAIT.  A missile attack on Kuwait's primary 

offshore oil terminal caused serious damage.  Iran 

was blamed for the attack. 

oil 

terminal 
Explosives Kuwait 

Oct 

22, 

1987 

PAKISTAN.  Fifteen people were injured when a 

bomb which had been placed under a water storage 

tank in Peshawar exploded.  Afghan agents are 

suspected. 

tanker Explosives Pakistan 

Sep 

10, 

1988 

TURKEY.  Members of Dev Sol set fire to an oil 

storage tank near Diyarbakir which was owned by 

a subsidiary of Royal Dutch Shell. 

tanker 
Fire or 

Firebomb 
Turkey 

Sep 

1, 

1992 

An explosive device was found and deactivated on 

board a tankerr that was traveling to the country's 

main gas and oil installations. 

tanker Explosives Algeria 

Jul 

13, 

1998 

A Bulgarian was killed and twelve Bulgarians and 

Frenchmen were wounded in an attack on a French 

tanker, the Limburg.  It took investigators four days 

to determine that the explosion was caused by an 

attack -- most likely a small boat which several 

witnesses reported seeing -- rather than simply a 

malfunction.  The orientation and location of the 

hole in the tankerr (blown outward and at sea-level) 

as well as traces of TNT and foreign materials 

indicate terrorism.  The tankerr, chartered by the 

Malaysian firm Petronas had taken on crude oil in 

Iran and was docking to take on more in Mina al-

Dabah port near the city of al-Mukalla before 

proceeding to Malaysia.  The attack spilled 90,000 

barrels of oil along 45 miles of the Yemeni 

coastline.  Following initial speculation that Al-

Qaeda was behind the attack -- which came one 

week short of the two-year anniversary of the 

attack on the USS Cole that killed seventeen 

tanker Explosives Yemen 

Oct 

6, 

2002 
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Description Target Weapon Country Date 

Americans -- the Aden Abyan Islamic Army 

(AAIA) claimed the attack.  The group stated that 

the intended target was not the French tankerr but 

rather an unspecified US Navy vessel.Note:  AP 

reports (25 February 2003) that Yemeni authorities 

have identified and tried to arrest Abdul Hakeem 

Bazeeb, the suspected mastermind behind this 

attack.  Interrogations have revealed that Bazeeb 

allegedly received money from an unidentified 

Yemeni living in Saudi Arabia to carry out the 

attack. 

A statement purporting to be from Abu Musab al-

Zarqawi, a terrorist linked to al-Qaeda, claimed 

responsibility for a boat attack on the Basra oil 

terminal.  Three US Navy sailors died as a result of 

the attack, in which bombers in three boats blew 

themselves up in and around the terminal. 

oil 

terminal 
Explosives Iraq 

Apr 

27, 

2004 

A crudely-made bomb hidden among liquefied 

petroleum gas (LPG) tanks on the Dona Ramona 

passenger ferry in Lamitan, Basilan exploded 

injuring at least thirty, including nine children. 

tanker Explosives Philippines 

Aug 

28, 

2005 

A 200-mile long pipeline that carried gas from the 

Yatana offshore gas site to the Myaing-Kalay 

cement factory exploded during the night; 

authorities allege that the explosion was caused by 

an unknown group of individuals, including four 

Burmese, two Karen, and two Indian-Burmese 

men. 

pipeline Explosives 
Burma 

(Myanmar) 

Feb 

1, 

2006 

Unknown Nigerian militants blew up the Forcados 

oil terminal belonging to Royal Dutch Shell in the 

Niger Delta.  The last time the region saw a wave 

of attacks on its oil installation was in 2006.  The 

Movement for the Emancipation of then Niger 

Delta (MEND) was not reported to be directly 

linked to the attack. 

oil 

terminal 
Explosives Nigeria 

Nov 

15, 

2007 

 תקיפת מתקני אנרגיה ימיים בפעולות טרור – 34טבלה 
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  CSIS -ו  RISIניתוח בסיסי הנתונים תקיפות סייבר: 

 סייברמתקני אנרגיה באמצעות תקיפות 

-ו 1982מקרים של תקיפה באמצעות סייבר בין השנים  550-מתוך ניתוח של בסיסי הנתונים, שיחדיו מתארים כ

 , עולים הממצאים הבאים:2018

 מקרים(; 75) 15%כלל תקיפות הסייבר שכוונו כנגד תשתיות אנרגיה עמדו כ  .1

 מקרים של פגיעה בתווך הימי; 3מתוכם תועדו  .2

אנרגיה. מקרים אלו  תועדה פגיעה פיזית שהובילה לנזק תפקודי או חבלה בתשתיתמקרים בהם  17נמצאו  .3

 .35טבלה במתועדים 

רוסיה וסין(. בתוך כך נמצאו מקרים ככלל, ניכר כי השחקניות המרכזיות בתחום הינן המעצמות )ובפרט  .4

 ידי גורמים איראניים.-של תקיפה על

 119באמצעות סייברתיאור מקרי תקיפת מתקני אנרגיה 

Description Target Country Date 

French company Schneider Electric was forced to shut 

down operations of a power plant in the Middle East 

after malware compromised its industrial control 

systems. Analysis by security researchers indicated 

that the attack was sponsored by a nation-state.  

French 

company 

Schneider 

Electric 

Middle 

East 

December 

2017 

GCHQ issued a warning saying that state-sponsored 

hackers had likely broken into the Industrial Control 

Systems of UK energy companies. 

UK energy 

companies 
UK July 2017 

A cyber-attack targeted Ukraine’s national power 

company, Ukrenergo, and shut down power to 

northern Kiev for over an hour. 

 

Ukraine’s 

national power 

company 

Ukraine 
December 

2016 

Power outages in Western Ukraine were the result of a 

coordinated on several regional distribution power 

companies. SCADA systems and system host 

networks were targeted and damaged. Approximately 

225,000 Ukrainians were affected, but service was 

restored after 3-6 hours. 

 

regional 

distribution 

power 

companies 

Ukraine 
December 

2015 

Iran was forced to disconnect key oil facilities after a 

cyberattack against internal computer systems. 

Equipment at Kharg Island and at other Iranian oil 

plants was disconnected from the internet as a 

precaution. Iran reported that oil production was not 

affected. 

Kharg Island – 

Iran’s main oil 

exporting 

terminal 

Iran 
April 

2012 

About 5,000 barrels of oil spilled from the trans-

Alaska pipeline.  The pipeline was shut down for 79 

hours. The disruption resulted in $45 million/day in 

North Slope production and about $13 million in state 

revenue.  

Trans-Alaska 

pipeline 
USA 2010 

Refinery Explosion and Fire Caused by Non-

Functioning Computerized Level Monitoring System. 

A large vapor cloud ignited at the Caribbean 

Petroleum facility near San Juan Puerto Rico.  The 

Refinery USA 2009 

                                                           
 הטבלה מציגה רק מקרים בהם נגרם נזק תפקודי או חבלה; וכן תקיפות כנגד מתקנים ימיים. 119
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Description Target Country Date 

explosion damaged homes and businesses over a mile 

from the facility. 

Gas Leak Caused by Computer Malfunction  USA 2010 

San Bruno Pipeline Explosion. Natural gas pipeline 

ruptured in a residential area.  Approximately 47.6 

million standard cubic feet of natural gas was 

released.  The rupture created a crater approximately 

72 feet long by 26 feet wide.  The gas ignited and the 

fire destroyed 37 homes and damaged 18.  Eight 

people were killed and many were injured and many 

evacuated the area.  Clean up could take 3-4 weeks. 

Gas Pipeline USA 2010 

Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline explosion.  

Some of the worst damage was felt by the State Oil 

Fund of the Republic of Azerbaijan, which lost $1 

billion in export revenue while the line was shut 

down. 

Pipeline Turkey 2008 

Computer Glitch Causes Major Power Outage to 

80,000-100,000 customers for 20-30 minutes. 
 USA 2007 

London August 2003 Power Blackout - 724MW of 

supplies were lost amounting to around 20% of total 

London supplies at that time. This affected about 

410,000 of EDF Energy’s customers and supplies 

were lost to parts of London Underground and 

NetworkRail 

 UK 2003 

Olympic Pipeline Rupture and Subsequent Fire. 3 kids 

died as a result of the accident. Eight additional 

injuries were documented. A single-family residence 

and the city’s water treatment plant were severely 

damaged.  

Pipeline USA 1999 

Twenty eight power outages and 20 other service 

interruptions causing about $800,000 in damage in 13 

Wisconsin counties. 

 USA 1999 

CIA Trojan Causes Siberian Gas Pipeline Explosion Gas Pipeline 
Russian 

Federation 
1982 

Maritime Event 

Control system failure causes shutdown of liquefied 

natural gas terminal 
LNG Terminal USA 2010 

Hacker Disabled Offshore Oil Platforms  USA 2008 

Slammer Impacts Offshore Platforms.  USA 2003 

 תקיפת מתקני אנרגיה באמצעות סייבר – 35טבלה 
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 ': נשק תלול מסלול בזירההנספח 

 כללי

, ובפרט בידי איראן, את המאפיינים הראשיים של נשק תלול מסלול שמצוי בזירה הישראליתהנספח הנוכחי סוקר 

הכיסוי  יכולתהנספח אף מציג את  לצד זאת אומדן כמויות.ו המרכזייםהצגת מאפייניו , תוך סוריה, חיזבאללה וחמאס

  .שיגור האפשריותבמאפייני האמל"ח ובנקודות , כתלות האמצעים השונים ידי-הנכסים על של

 ם ראשייםמאפייניאמצעים מרכזיים ו

(, Cordesman, 2014) המאפיינים הראשיים של נשק תלול מסלול שמצוי בזירה הישראליתמציגה את  36טבלה 

(Military Edge, 2018)( ,Global Security, 2018) ,South-Front, 2017 ,) תוך ניתוח טווחי פגיעה יעילים

פרטי מידע חסרים סומנו  .שנמצאו שכיחים ביותר אלוהוצגו  ,נתונים של במקרים בהם היה ערבואומדן כמויות חלקי. 

 '.-באמצעות '

Existence (Amount) 
Weight[kg] CEP[m,%] Warhead[kg] Range[km] System 

Hamas Hezbollah Syria120 Iran 

- - - 18 20,000 1,600 1,200 ~3,000121 BM-25 

V V - V - Low 8 8.5 Fajr-1 

Dozens Hundreds - Hundreds 400 Low 45 43 Fajr-3 

Dozens Hundreds - Hundreds 915 Low 90 75 Fajr-5 

- 

Dozens - 

Few 

Hundreds 

V Hundreds 3,450 100122 250 300 
Fateh 110 

/M600 

- - - 
Few 

Hundreds 
19,000 1,000 750 ~1,800 Ghadr-1 

V V - V - - 18 20 Grad 

V - - - - - 22 45 
Guardian 

(WS-1)  

- - - V - <50123 650124 300 Khalij Fars 

V V V - 500 
Very 

Low 
150 ~150 M302/Khaibar 

- - - V - - - 70 Nazeat-4 

- - - V - - - 90 Nazeat-5 

- - - V 960 >5%/5km 130 105 Nazeat-6 

- - - 500 1,830 5% 230 140 
Nazeat-10 / 

Iran 130 

- - - V - - 18 18 Noor 

- - - 250 - 500 70 45 Oghab 

V - - - - - 0.5 4 Qassam-1 

V - - - - - 5 10 Qassam-2 

V - - - - - 15 12 Qassam-3 

V - - - - - 17 12 Qassam-4 

- - - V 13,500 500 650 ~700 Qiam-1 

- - - V 23,000 - 1,000 ~2,000 Sejjil-2 

- V Hundreds 300 13,000 500 1,000 300 Shahab-1 

- - V Dozens 14,000 700 750 600 Shahab-2 

- - - 
Few 

Hundreds 
- 2,500 700 ~1,300 Shahab-3 

                                                           
 לראשיתה. מרבית הנתונים מתייחסים לערב פרוץ מלחמת האזרחים בסוריה או 120
 ק"מ. 3,000ק"מ. לצורך העבודה הנוכחית הונח טווח מייצג של  4,000-2,500במקורות נמצא תיעוד על טווחים של  121
 קולי.-יכולת ביות פאסיבית; על 122
 ביות פאסיבי. 123
 כולל רש"ק ייעודי נגד ספינות ומטרות ימיות. 124
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Existence (Amount) 
Weight[kg] CEP[m,%] Warhead[kg] Range[km] System 

Hamas Hezbollah Syria120 Iran 

- - - Dozens 19,000 2,500 750 ~2,000 Shahab-3b 

- - - V - - 190 13 Shahin-1 

- - - V - - 190 20 Shahin-2 

- - - Thousands 3,500 1,000 500 125 Zelzal-1 

- Thousands V Thousands 3,500 1,000 600 250 Zelzal-2 

- - - Thousands 3,600 
100 

(GPS) 
- 250125 Zelzal-3 

 עיקרי בזירה הישראליתמאפיינים ראשיים של נשק תלול מסלול  - 36טבלה 

 

 האמצעים השונים ידי-על הימיים הנכסיםשל כיסוי 

איומים המרכזיים את אזור הנכסים הימיים שנידונים בעבודה הנוכחית, הבטבלה הנוכחית מוצגת יכולת הכיסוי של 

, אזור 'Dתסומן באות ' (באסדת לוויתןמתחם דור )בזאת כתלות בנקודת השיגור ומאפייני האמצעים.  יכולת פגיעה 

במקרים והיכולת נמצאה כגבולית יתווסף )?( אל . 'Lיסומן באות ' לוויתן מאגרואזור  'Kיסומן באות ' כריש מאגר

' ואילו במקרים בהם באזור שיגור נתון לא קיים אמצעי מסוים NAהאות. בהינתן ולא קיים כיסוי הסימון יהיה '

המאפיינים המרכזיים של כל אמצעי בעזרת סרגל צבעים בתצורת 'רמזור', כאשר '. לצד זאת מודגשים -הסימון יהיה '

   בינונית וצבע ירוק נמוכה.ברמה , צבע צהוב ניכר באופן סיכוןה שתורם להעלאת רמתצבע אדום מצביע על מאפיין 

Risk 
Weight[kg] CEP[m,%] Warhead[kg] Range[km] System 

Hamas Hezbollah Syria Iran 

- - - D,K,L 20,000 1,600 1,200 ~3,000 BM-25 

NA D,K(?) - NA 915 Low 90 75 Fajr-5 

- D,K,L D,K,L NA 3,450 100 250 300 
Fateh 110 

/M600 

- - - D,K,L 19,000 1,000 750 ~1,800 Ghadr-1 

- - - NA - <50 650 300 Khalij Fars 

D(?) D,K D,K - 500 
Very 

Low 
150 ~150 M302/Khaibar 

- - - D,K,L 23,000 - 1,000 ~2,000 Sejjil-2 

- D,K,L D,K,L NA 13,000 500 1,000 300 Shahab-1 

- - D,K,L NA 14,000 700 750 600 Shahab-2 

- - - D,K,L - 2,500 700 ~1,300 Shahab-3 

- - - D,K,L 19,000 2,500 750 ~2,000 Shahab-3b 

- D,K,L D,K,L NA 3,500 1,000 600 250 Zelzal-2 

- - - NA 3,600 
100 

(GPS) 
- 250 Zelzal-3 

D,L(?) D,K NA NA 715 95% 165 120 C-802 

- D,K,L D,K,L NA 3,000 1.5 200 120-300 Yakhont 

 ידי טילים ורקטות -כיסוי של נכסים קריטיים על - 37טבלה 

 

  

                                                           
 .ק"מ 400ישנן ידיעות לא מאושרות על יכולת מעוף לטווח של  125
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 מתקני אנרגיה ימייםב תוצאות פגיעה הערכת': ונספח 

 כללי

, זאת רצויים-אירועים בלתיבמגוון  הימית רכיבי תשתית האנרגיהמל תאפשריה נזקהת ורמאומד את  הנספח הנוכחי

, בהיסמך על מודלים גנריים שבוצעו. בכך מהווה הנספח בסיס נאות לחישוב רמת הסיכון הכללי לתשתיות השונות

 . במסגרת העבודה הנוכחית ךכפי שנער

ונזק אפשרי למתקני  FPSO/FSOנסקרים במסגרת הנספח נזק אפשרי לגוף האסדה, נזק אפשרי לגוף של , בהתאם

 .טיפול והפקה

 אסדהגוף ל פיזי ישירנזק 

 פגיעת כלי שיטשל  מאירוע כתוצאה נזק

בעלת מסה כוללת )משקל עצמי  - 126אופייניתאניית סוחר  ידי-מידת הנזק שעשוי להיווצר עלאת  לבחוןמנת -על

שאצורה בה, ובהמשך אף 127חושבה האנרגיה הקינטית  -קשר  15אלף טון אשר נעה במהירות של  75 -ומשא( של 

 2.23 -כי אנייה שכזו תהה בעלת אנרגיה קינטית של כ עולהמהחישוב . 128הומרה אנרגיה זו לשווה ערך חומר נפץ

 טון חומר נפץ.  0.53ך ל מיליארד ג'אול, שהם שווי ער

הדגימו  ,(30MJ)"אנרגיה גבוהה"  בעלתמאופיינת בפגיעה ש ,לאסדה אנייהבין  מודלים שבחנו את נושא ההתנגשות

יכולת גזירה/חדירה של  . כמו כן הודגמהאסדההנזק משמעותי לרגלי חוסר יכולת מבני לפיזור האנרגיה והיווצרות 

 מכווןשעם זאת נטען כי תכנון . (Amdahl, 2014) שלעיל 65ור אימתוארים באלו . גוף האנייה את הפלטפורמה

  .נזק משמעותי של התפתחותע עשוי למנו להתמודד עם אירוע שכזה

פי רוב נקודת המבט של -)על שנבחנה במודלמזו  77ברם, האנרגיה האצורה בספינה שבתרחיש הייחוס גדולה פי 

זאת ועוד, . תאונה(, ולפיכך סביר להניח כי היא תוביל לנזק משמעותי ימקרומתייחסת ל –המודלים הינה בטיחותית 

כפי שמודגם בהמשך , שטון-ץ של מעל לחציהמרה של האנרגיה לשווה ערך חומר נפץ מדגימה אפקט ששקול לפיצו

 .129ראוי לציין שבמקרה שכזה אף עולה הסיכון לדליפת שמן אל הים .עשוי להוביל לנזק משמעותי הנספח

 פיצוץ על מימישל  מאירוע כתוצאה נזק

 1,000סירת נפץ הנושאת  פיצוץ מתאר שלנבחן ( Steinhäusler, 2008)במסגרת עבודה מרכזית שנערכה בנושא 

)לצד  אסדה וכן בבמה. הבחינה העלתה כי קיימת פגיעה מבנית משמעותית בשתי רגליים של הבסמיכות לאסדהק"ג 

העבודה הנוכחית  לצורך. (מה שעשוי להוביל לנזק עקיף –גבי בימת האסדה -מתקנים הממוקמים עלבנזק קל יותר 

ממחיש את הנזק  66איור  נפץ בתחתית אסדה ייסב לה נזק משמעותי.פיצוץ של מאות ק"ג חומר ניתן להניח כי 

 , כאשר פגיעה מבנית משמעותית מסומנת באמצעות צבע אדום או כתום.מתוארנגרם לאסדה במתאר הש

  

                                                           
 .': כלי שיט אופייניים באזור ישראלחנספח כפי שנמצא בבחינה שנערכה ב 126
2אנרגיה קינטית מחושבת באמצעות הנוסחה: 127

[m/s]*v[kg]=½m[j]EK  
 ( http://www.unitjuggler.com/index.htmlג'אול לק"ג חנ"ם ) 4,184,000יחס המרה של  128
 (.Whiteside, 2018לספינת משא סינית ) 'Sanchi' האיראנית  כפי שמודגם במקרה של התנגשות בין המיכלית 129

http://www.unitjuggler.com/index.html
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 פגיעה של אנייה באסדה – 65ור אי

 

 

 פיצוץ חומר נפץ בקרבת אסדה - 66איור 
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 מימי-תת ץפיצושל  מאירוע כתוצאה נזק

זאת, עבודה -מימי נדון באופן פחות ביחס לאירועי אחרים. עם-המקרה של נזק לאסדה כפועל יוצא מפיצוץ תת

ק"ג חומר נפץ בקרבת האסדה )עשרה מטרים( הנזק שיגרם לרגליה  100בנושא מצאה כי במתאר של פיצוץ שנערכה 

לרגלי האסדה  שעשוי להיגרםממחיש את היקף הנזק  67איור . (Khani & Emamzadeh, 2017יהיה מקומי בלבד )

 במתאר הנדון.

 

 מיימי בקרבת אסדה-פיצוץ תת – 67איור 

 

 פגיעת טילשל  מאירוע כתוצאה נזק

, וכאשר אם, ישראלית אסדה לעבר שישוגרו השיוט טילי או הבליסטיים הטילים, באסדות הפגיעה לאיום בנוגע"

 גז מזרימה שאינה באופן נסגרו ושסתומיה קרה והאסדה במידה. ..קצר זמן תוך למטרה יגיעו, לבנוני או סורי מחוף

 בזמן יקרה הדבר אם. מחדש ותפעל שתשוקם עד שבועות למספר אותה תשבית ההרס עוצמת אז, הרגע באותו

 ולהשבית, כליל האסדה את להחריב כדי ... נפץ חומר ג"ק 100-150 של חימוש יספיק, גז ומזרימה פעילה שהאסדה

 .(2018)הלר,  "130פעילותה את

 FPSO/FSOלגוף  ישירנזק 

 פגיעת כלי שיטשל  מאירוע כתוצאה נזק

, מדגימה אפשרות (30MJ), בפגיעה בעלת "אנרגיה גבוהה" FPSOמודלים שבחנו את נושא ההתנגשות בין אנייה 

(. ברם, האנרגיה Amdahl, 2014לקריעה וחדירה של הדופן. כמצב זה עשוי להוביל להצפה ואובדן יציבות. )

פי רוב נקודת המבט של המודלים הינה -מזו שנבחנה במודל )על 77האצורה בספינה שבתרחיש הייחוס גדולה פי 

 . 131בהרבה ר להניח כי היא תוביל לנזק משמעותיומתייחסת למקרי תאונה(, ולפיכך סבי –בטיחותית 

                                                           
 (.5.2.2018הצפונית ) בגזרה האחרונה למתיחותבהתייחסות הציטוט לקוח מדברי קצין בכיר בחיל הים  130
צפוי להיות  FPSOמפגיעה דינאמית ב, הנזק , כדוגמת אסדה קבועהבתוך כך ראוי לציין כי בהשוואה לפגיעה במתקן קשיח 131

 זאת אין די בכך כדי לשלול פגיעה משמעותית.-(. עםNorman, 2016) באופן ניכרקטן 
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 FPSOפגיעה של אנייה ב – 68איור 

 

 פיצוץ על מימישל  מאירוע כתוצאה נזק

איור בנמצא כי לרוב, תרחיש זה יוביל לנזק מבני חמור כדוגמת פעירת חורים גדולים בדופן האנייה, כפי שמודגם 

69 (ISCC, 2012) . מקרה של פגיעת טיל להיות השלכות דומות לאלו שתוארו בניתן להניח כי לנזק זה עשויות

 . , ובמקרים מסוימים תתכן אף טביעהבאנייה

 

 טרור באמצעות פיצוץ פגיעות באניית במתאר של – 69איור 

 מימי-תת ץפיצושל  מאירוע כתוצאה נזק

 תוקור קריסתו לספינה משמעותילגרום לנזק  ( בהיקף של מאות ק"ג עשויUNDEXמימי )-של פיצוץ תת אירוע

 70איור , כפי שמומחש במתחת למרכז גוף הספינהשמיצר בועה שלה, בפרט במקרים של פיצוץ  גוףה

(Brainard, 2015).  
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 פיצוץ תת ימי מתחת לאנייה  – 70איור 

 

 פגיעת טילשל  מאירוע כתוצאה נזק

( שיצליח לפעור חור בדופן האנייה, תוביל להצפה של ft 1,000מיכלית ) לפי הערכת מומחים, פגיעת טיל ימי בדופן

מספר חללים פנימיים. במקרה זה עשוי שוקע האנייה במים לגדול, אך לא באופן שעשוי להוביל לשקיעתה 

(Browne, 1987 נדמה כי ניתן להקיש מהערכה זו גם על פגיעה בבטן .)FPSO  אוFSO במקרים שכאלו עשויה .

 דליפה של שמן אל מימי הים. להתפתח
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 והפקה נזק למתקני טיפול

 פיצוץ גז או שריפהשל  מאירוע כתוצאה נזק

של כל פלטפורמה. הייעודית על פלטפורמות ימיות שונות מצויים פחמימנים מסוגים שונים, זאת בהתאם למשימה 

שעשוי להגיע  ,אלו יקבעו את היקף הנזק – השריפה מאפייניהפחמימנים משפיע באופן ניכר גם על  מאפייניהשוני ב

 ומגוון היקףגם במקרים בהם השריפה הראשונית אינה יוצרת נזק משמעותי,  .עד כדי קריסה מלאה של הפלטפורמה

 לגרום כדי גדול דיו פחמימנים מקור יצית דבר של שבסופו, הסלמה של למצב להוביל עשוי המצויים הפחמימנים

  .(Königsson, 2017) מההפלטפור של מוחלטת לקריסה

 

 132'הורייזן'שריפה שהובילה לקריסת  - 71איור 

 

 או פגיעה פיזיתפיצוץ של  מאירוע כתוצאה נזק

 על ממוקמים להיות העשויים) תעשייתיים במתקנים הפגיעה יכולת נבחנה אף( Steinhäusler, 2008) במסגרת

 פגיעה קיימת כי העלתה הבחינה. לתשתית בסמיכות נפץ חומר ג"ק 5 פיצוץ של במתאר הולכה בצנרות או( האסדה

 בסמיכות נפץ חומר ג"ק עשרות של פיצוץ כי להניחלפיכך ניתן . ובסביבתו הצינור של המותקף בסגמנט משמעותית

. זאת ועוד, פגיעה שכזו אף עלולה חלקי נזק כולו ולמתקן, משמעותי נקודתי נזק להם ייסב תעשייתיים למתקנים

 מבנית פגיעה כאשר, המתואר במתארלצינור  שנגרם הנזק את ממחיש 72איור  .משמעותי עקיף לנזקלהוביל 

 .כתום או אדום צבע באמצעות מסומנת משמעותית

                                                           
  https://www.pinterest.com -התמונה לקוחה מ 132

https://www.pinterest.com/
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 פיצוץ חומר נפץ בקרבת צינור הולכה - 72איור 
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 באזור אגן הים התיכון רוחותהמשטר ': זנספח 

 כללי

 ,.Saha et al) שנים 29התפלגות רוח אופיינית באזור אגן הים התיכון כפי שנמדדה לאורך מציג הנספח הנוכחי 

גזים רעילים  במקרה של שפך שמן ימי ו וקטורים להתפשטותלבחינת . בכך מהווה הנספח הנוכחי כלי שרת (2010

  פגיעה בתשתית האנרגיה.

 

 שושנת רוחות אופיינית לאזור הלבנט – 73איור 
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 ': כלי שיט אופייניים באזור ישראל חנספח 

(. Zarchi, 2014להלן מוצגים תוצאי ניתוח של מאפייני אניות סוחר ששטות באזור מדינת ישראל כפי שנבחנו ב )

 כלי שיט בעלי מאפיינים שונים.  74הבחינה התבססה על מדגם אקראי שכלל 

אלף טון ומעלה. להלן ערכי  20בעלי משקל עצמי של  -בתוך כך נבחנו כלי שיט שעשויים ליצור נזק משמעותי 

 משקל )עצמי ומטען(, אורך ומהירות: –המאפיינים העיקריים 

 אלף טון. 20-74: משקל עצמי .1

 אלף טון. 13-66 מטען:משקל  .2

 מטרים. 150-300 אורך: .3

 קמ"ש. 10-30 מהירות: .4

 מצ"ב קובץ המכיל את בסיס הנתונים עליו מושתת הניתוח:

 

Ship DB.xlsx
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 אופק מכ"מי ואופק אופטי  – י': טווחי גילוטנספח 

 .מטרים 3הינו  העצם המזוההמייצגים, כאשר גובה  גבהיםעבור מגוון טווח אופק אופטי ומכ"מי אומדני להלן מוצגים 

 .(Horizon Calculator, 2008) הטווחים מוצגים בקילומטרים

 אופק אופטי ]ק"מ[ אופק מכ"מי ]ק"מ[ גובה ]מ'[ נקודה מייצגת

 ראש הנקרה
100 48 42 

200 65 57 

 50 58 150 סטלה מריס )כרמל(

 133אוניברסיטת חיפה

 )כרמל(
600 108 94 

 57 65 200 חוטם הכרמל

 22 25 20 תורן ספינה

 טווחי אופק מייצגים – 38טבלה 

 

  

                                                           
 ראש מגדל אשכול. 133
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  צירים לוגיסטייםנספח י': 

ספק מענה טרתם ל, שמיםלוגיסטי יםקיום של ציר יםגוזר וההגנה עליהם מתקני אנרגיה ימייםשל השוטף  םתפעול

טיב המענה של ציר לוגיסטי נגזר  , הן בשגרה והן בחירום.אדם ותמיכה טכנית-אספקה שוטפת, שינוע כוח בהיבטי

 מהיכולת לתת מענה איכותי בפרק זמן קצר ובעלות מינימאלית.

, כאשר נקודת המוצא מציגה את מאפייני הצירים הלוגיסטיים של נכסי האנרגיה שנסקרים בעבודה הנוכחית 39טבלה 

בנוסף התווספו לחישובי הזמנים זמן יציאה/כניסה מהנמל,  .צגת שנבחרה לאספקה ימית ואווירית הינה חיפהיהמי

  .134מנחתהמתקן או 

 FSOאסדה /  מאפיין
FPSO  במים

 הסמוכים

FPSO  במים

 הסמוכים

 130 50 30 טווח מייצג מנקודת מוצא ]ק"מ[

ספינה 

 135אזרחית

 ~5¾ ~2½ ~1½ ]שעות[לכיוון  תנועהמשך 

 איכות מענה
 –; כ"א VH-מטען

VH טכני ;- VH 

 –; כ"א VH-מטען

VH טכני ;- VH 

 –; כ"א VH-מטען

VH טכני ;- VH 

 אלפים רבים אלפים רבים אלפים רבים ]₪[עלות 

ספינה 

 136צבאית

 ~2½ ~1 ~¾ ]שעות[לכיוון תנועה משך 

 איכות מענה
 –; כ"א VH-מטען

VH טכני ;- VH 

 –; כ"א VH-מטען

VH טכני ;- VH 

 –; כ"א VH-מטען

VH טכני ;- VH 

 אלפים רבים מספר אלפים בודדיםאלפים  ]₪[כיוונית -עלות נטו דו

סירת 

 137מהירה

 ~2½ ~1 ~¾ משך תנועה לכיוון ]שעות[

 איכות מענה
; M–; כ"א M-מטען

 L -טכני 

; M–; כ"א M-מטען

 L -טכני 
; M–; כ"א M-מטען

 L -טכני 
 מספר אלפים בודדיםאלפים  בודדיםאלפים  ]₪[כיוונית -עלות נטו דו

מסוק 

נוסעים 

 138אזרחי

 ~¾ ~½ ~¼ משך תנועה לכיוון ]שעות[

 איכות מענה
; M –; כ"א L-מטען

 VL -טכני 
; M –; כ"א L-מטען

 VL -טכני 
; M –; כ"א L-מטען

 VL -טכני 
 מספר אלפים בודדיםאלפים  בודדיםאלפים  ]₪[עלות 

מסוק ימי 

 139צבאי

 ~¾ ~½ ~¼ משך תנועה לכיוון ]שעות[

 איכות מענה
; L –; כ"א L-מטען

 VL -טכני 
; L –; כ"א L-מטען

 VL -טכני 
; L –; כ"א L-מטען

 VL -טכני 
 עשרות אלפים רבים עשרות אלפים בודדים עשרות אלפים בודדים ]₪[כיוונית -עלות נטו דו

מסוק 

תובלה 

 140צבאי

 ~½ ~¼ ~¼ משך תנועה לכיוון ]שעות[

 איכות מענה
; VH –; כ"א H-מטען

 L -טכני 
; VH –; כ"א H-מטען

 L -טכני 
; VH –; כ"א H-מטען

 L -טכני 
 כמאה אלף עשרות אלפים רבים עשרות אלפים בודדים ]₪[כיוונית -עלות נטו דו

 טווחי אופק מייצגים – 39טבלה 

 

                                                           
 דק כ"א. 5 –דק' כ"א; המראה, נחיתה  10 –יציאה מנמל / עגינה  134
 .יום 1,500$, עלות קבועה של כ (2018, שיט מאמרי ספריית) ק"מ, טווח אלפי קשר 15מהירות שיט מייצגת:  135
, (א2018, עמותת חיל הים), (2018, שיט מאמרי ספריית) אלפי של ק"מ-, טווח מאות רבותקשר 40מהירות שיט מייצגת:  136

 .(ב2018, עמותת חיל הים)
 (.renz, 2007Lo) , טווח מאות ק"מ, מטען מייצג: מאות ק"גקשר 45מהירות שיט מייצגת:  137
א(, עלות של כ 2018אנשים )כאן באוויר,  6-4ק"ג/ 750ק"מ, מטען מייצג:  700קמ"ש, טווח  200מהירות טיסה מייצגת:  138

 .(2018לשעה )כאן באוויר, ₪  3,500
 (2016אש"ח )גורלי,  55(, עלות שעת טיסה 2018ק"מ )עמותת חיל הים,  450, טווח קמ"ש 250מהירות טיסה מייצגת:  139
אש"ח  86עלות שעת טיסה  (.2018חיל האוויר, ) טון 8.5-, מטען כק"מ 1,000קמ"ש, טווח  300מהירות טיסה מייצגת:  140

  (. 2016)גורלי, 
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 . התפלה והסביבה הימית בישראל.2016אדם טבע ודין. 

. מאפייני הסדימנט של מדף היבשת הים תיכוני הרדוד של ישראל. משרד 2008לבין ואחרים. -אהובה אלמוגי
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(4.12.2016). 
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 הגיאולוגי. 
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 .INSS. 95-111, עמ' 2, גיליון 1ובטחון. כרך 

. גישה הוליסטית להגנה על תשתיות אנרגיה ימיות: המקרה הישראלי בעידן של טרור. הצגה בכנס 2018זרחי. ניר 

 (.7.1.2018רח"ל )
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 .(HMS) . מרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית188-199, 16: פרק 2016לישראל 
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  על המחבר

נת , החל משאוניברסיטת חיפהאשר ב ,עמית מחקר במרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימיתכ משמשזרחי ניר 

. ניר בעל תואר שני בהצטיינות יתרה בתוכנית לביטחון לאומי ומדעי המדינה )אוניברסיטת חיפה( ובעל תואר 2015

  .גוריון(-ראשון בהנדסה, תעשייה וניהול )אוניברסיטת בן

, בין השאר כחוקר במרכז למחקרים צבאיים )מחצ"ב( ניתהביטחו התפקידים בתעשיי שורתניר  מילאלאורך השנים 

רבות במחקר יישומי בתחומי ביטחון לאומי וים, כתשתית לקבלת החלטות על ידי עסק ניר  זות במסגרשברפאל. 

 .וצבא גורמי ממשל

ימית,  ואסטרטגיה תשתיות חיוניות, מדיניות אנרגיהביטחון לאומי, ניר הינם  מתמחהתחומי המחקר העיקריים בהם 

  כלי מדיניות.בין גישות לחקר ביצועים לין תוך שילוב בזאת 
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ניתוח פגיעות לחלופות מערכי 

 טיפול ימיים בגז טבעי
 ביטחוניים על מערך 'דור'המקרה של איומים 
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