
 מקורות  הערות דליפה )טון(  חברה  מיקום  אירוע  שנה

שהחל זיהום מתמשך של זפת שנסחפה לחופי ישראל  2021
ככל הנראה התרחש  ;באמצע חודש פברוארסערה  בעת
  Emerald מיכליתע"י הבמכוון גולמי  השלכת נפטעקב 

מערבית לחופי ישראל,  סורית/הנמצאת בבעלות לובית
והעברת נפט גולמי למיכלית סורית בקרבת חופי סוריה  

 בלב ים ship to shipבשיטת 

ודרום   ישראלהים התיכון, חופי  
 לבנון 

Oryx Shipping 
(השערה)  

  1000לפחות  –הערכות 
 נפט גולמי נשפכו 

 
  שנאספה פתז 750

 מהחופים 

ההערכה היא  ;וזוהמ ק"מ של רצועת חוף  160
כי ייקח שנים להשתקם מהזיהום, בפרט 

 בחופים סלעיים 

 ויקיפדיה  •
המשרד להגנת   •

 הסביבה
 כאן •

 , לאחר ניסיונות להגדיל תפוקה מחדש. שתי העיקריות בהן ידוע שהתרחש שפך לים:ונצואלהשורה של תקלות בתעשיית הנפט והגז המתפרקת של  

בתי   קומפלקסמ  יםתת ימיגז ונפט  ותמצינור ות דליפ 2020

החל  Paraguaná (Cardon, Amuay refineries) הזיקוק

 ספטמבר -שים אוגוסטחודמה

הים הקריבי, ונצואלה, מדינת  

 Golfete de Coroפלקון, 
PDVSA  קושי להשיג מידע, היות ושלטון מדורו מטייח   לא ידוע

 ואינו מספק נתונים  הרבה מאוד מהתקלות
• Reuters 

• Caracas Chronicles 

• Washington Post 

נפט שנסחף לחופי צפון ונצואלה החל מתחילת חודש  2020

  El palitoרם מתקלה שאירעה בבתי הזיקוק , נגאוגוסט

 בסוף חודש יולי 

הים הקריבי, מדינת פלקון,  
 צפון ונצואלה 

PDVSA  4,000 -הערכות 
באיזה  בדיוק לא ידוע

 מדובר  זיהום

 נפט נסחף לחופי שמורת הטבע 

Morrocoy National Park 
• BBC 

• National Assembly 
communication 

• Washington Post 

התנגשה   MV Wakashioאוניית המשא )צובר( היפנית  2020

דליפה יים לאחר מכן החלה וכשבוע, בשונית אלמוגים
ה  ספינשהתגברה כשה, ממיכל הדלק של האונייה

 נוספים לאחר שבועייםלשניים  פרקההת

דרום  האוקיינוס ההודי, 
 מאוריציוס 

Mitsui OSK Lines 1,000 

 ( LSFO)דלק ספינות 
שלוש שמורות טבע הזיהום התרחש בקרבת 

ימיות, אחת מהן בעלת חשיבות בינלאומית  

(Blue Bay Marine Park) ; 

 זוהמו  ת חוף צועק"מ של ר 15

• Nature 

• BBC 

• Wikipedia 

ופי מזרח ברזיל החל  נסחף לחזיהום מתמשך של נפט ש  2019
 , במשך כשלושה חודשים ספטמברתחילת חודש מ

,  הדרומי האוקיינוס האטלנטי
 ברזילמזרח -חופי צפון

 2,500 - ותהערכ -
 )נפט גולמי( 

 
1,000-4,000 

 )זפת שנאספה מהחופים(

סביבה הימית  שמורות טבע ימיות ולכבד לנזק 
ק"מ של רצועת  3,000-יותר מוהחופית לאורך  

; ההערכה היא שהשיקום ייקח עשרות  חוף 
 . שנים

, הבוונצואלטוענים כי מקור הנפט בברזיל 
 NMבשם כי ספינה יוונית  והחשד הוא

Bouboulina  בבעלותDelta Tankers LTD  

 תזא אך לא הצליחו להוכיח ,אחראית לשפך

• Science Magazine 

• Marine Policy 

• BBC 

• Wikipedia 

,  Grande Americaהאיטלקית  אוניית המכולותשריפה ב 2019

 שהובילה לשקיעתה 

ביסקאיה, האוקיינוס  מפרץ 
 האטלנטי הצפוני 

 דרומית לבריטני, צרפת( )

Grimaldi Lines 2,200 

 (HFO)דלק ספינות 
טון של כימיקלים מסוכנים שהיו על הספינה  80

 ; נשרפו
 ק"מ 50-כתם באורך של כ

• Offshore Energy 

• Wikipedia 

• ESA 

תוך כדי הפעלת שאיבה שהתנתק  דליפה מצינור תת ימי 2018
 בים במהלך סערהמחדש 

  הצפוני האוקיינוס האטלנטי
 )מזרחית לקנדה(, 

SeaRose platform 

Husky Energy 215 
 )נפט גולמי( 

 ;עקב מזג האוויראת הנפט  לנקותהיה לא ניתן 

Husky Energy  ה באיזורהיחידהחברה היא  

למרות  בפעילות תחיל מחדש שניסתה לה
 התנאים הקשים 

• C-NLOPB 

• Global News 

• Offshore Energy 

הקפריסאית   מכולותהאוניית התנגשה בספינת מטען  2018
Virginia  ,לדליפה   מה שהובילשעגנה בקרבת קורסיקה

 האונייה ממיכל הדלק של 

 470-600 - הים התיכון, חופי קורסיקה 
 (HFO)דלק ספינות 

 ; ק"מ 35-60 כתם באורך
תגובה מהירה של איטליה, צרפת ומונקו, 

 וגופים אירופאיים 

• Marine Pollution 
Bulletin 

• REMPEC 

• ESA 

ת  לספינ Sanchiהתנגשות בין המכלית האיראנית   2018

שנמשכה כשבוע שריפה  , הובילה ל CF crystalהמטען

 ה של המכלית תלשקיעלבסוף ו

 ים סין המזרחי 
 )בקרבת שנחאי( 

National Iranian 
Tanker Company 

 ~136,000 
 ( על הספינה )קונדנסט

~2000 

 (HFO)דלק ספינות 

 נהרגו;  Sanchiאנשי הצוות של  32

 ;קמ"ר 350כתם בגודל מצטבר של מעל 
מחסור במידע בנוגע להשלכות הסביבתיות 

 והטוקסיקולוגיות של קונדנסט 

• nature 

• Geophysical 
Research Letters 

• Wikipedia 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%91%D7%96%D7%A4%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9A_%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%99_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_(2021)#:~:text=%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9D%20%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%20%D7%91%D7%96%D7%A4%D7%AA%20%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9A%20%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%99%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%94%D7%95%D7%90%20%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%20%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9D,%D7%96%D7%A4%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%91%D7%A0%D7%A4%D7%98%20%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99.&text=%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9D%20%D7%94%D7%96%D7%A4%D7%AA%20%D7%A4%D7%92%D7%A2%20%D7%92%D7%9D%20%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%99%20%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D%20%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%9F.
https://www.gov.il/he/departments/news/hundreds_of_tons_of_tar_waste_continue_to_be_removed_from_the_beaches
https://www.gov.il/he/departments/news/hundreds_of_tons_of_tar_waste_continue_to_be_removed_from_the_beaches
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=101451
https://www.reuters.com/article/us-venezuela-oil/venezuelas-pdvsa-confirms-oil-leak-into-sea-near-refinery-complex-idUSKBN26312O?edition-redirect=in
https://www.caracaschronicles.com/2020/11/25/swimming-and-fishing-in-a-sea-of-oil/
https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/venezuela-oil-spills/2020/09/23/5613c996-f793-11ea-a275-1a2c2d36e1f1_story.html
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-53767424
https://presidenciave.com/parliament/the-oil-spill-in-morrocoy-national-park-occurred-due-to-an-accident-at-el-palito-refinery/
https://presidenciave.com/parliament/the-oil-spill-in-morrocoy-national-park-occurred-due-to-an-accident-at-el-palito-refinery/
https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/venezuela-oil-spills/2020/09/23/5613c996-f793-11ea-a275-1a2c2d36e1f1_story.html
https://www.nature.com/articles/d41586-020-02446-7
https://www.bbc.com/news/world-africa-53754751
https://en.wikipedia.org/wiki/MV_Wakashio_oil_spill
https://www.sciencemag.org/news/2019/11/mysterious-oil-spill-threatens-marine-biodiversity-haven-brazil
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308597X19308346
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-50268527
https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Northeast_Brazil_oil_spill
https://www.offshore-energy.biz/grande-america-third-oil-slick-sighted-off-france/
https://www.offshore-energy.biz/grande-america-third-oil-slick-sighted-off-france/
https://en.wikipedia.org/wiki/Grande_America
https://en.wikipedia.org/wiki/Grande_America
https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2019/03/Grande_America_oil_spill_imaged
https://www.cnlopb.ca/incidents/ibnov202018/
https://globalnews.ca/news/4747233/husky-energy-spill-newfoundland/
https://www.offshore-energy.biz/husky-energy-set-to-replace-connector-that-caused-2018-offshore-oil-spill/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025326X2030120X
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025326X2030120X
https://www.rempec.org/en/our-work/pollution-preparedness-and-response/response/accident-map
https://www.rempec.org/en/our-work/pollution-preparedness-and-response/response/accident-map
https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2018/10/Oil_spill_spread#:~:text=On%208%20October%202018%20at,was%20about%2020%20km%20long.
https://www.nature.com/articles/d41586-018-00976-9
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2018GL077433
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2018GL077433
https://en.wikipedia.org/wiki/Sanchi_oil_tanker_collision
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מפרץ עדן, הים הערבי  שקעה, לאחר פיצוץ על הספינה Rama 2המכלית  2017
 )בקרבת חופי תימן וסומליה( 

- ~5000 
 )בנזין/נפט על הספינה( 

 אדם אחד נהרג; 
 קיים מחסור במידע 

• ITOPF 

• Offshore Energy 

שקעה בעודה עוגנת   Agia Zoni IIהמכלית היוונית  2017

 בקרבת הנמל

, חופי  Saronikosמפרץ 

 פיראוס, יוון 
- 500 

 (HFO/MGO)דלק ספינות 
  20-25 -, ולכSalaminaנזק לחופי האי הסמוך  

 ק"מ מרצועת החוף של פיראוס ואתונה;
טון של נפט, דלק  2580 -על הספינה היו כ

 וכימיקלים

• REMPEC 

• The Guardian 

• IOPC Funds 

 מפרץ מקסיקו,  שבר בצינור תת ימי השייך למערכת בארות נפט  2017

Neidermeyer  Subsea System 
LLOG Exploration 
Offshore 

2190 
 )נפט גולמי( 

 BSEE investigation • הדליפה גילוי מאוחר של 
• NY Times 

 MT Dawnהתנגשות בין מכלית כימיקלים  2017
Kanchipuram  בעת כניסתה לנמל לבין מכלית גפ"מ

ריקה בעת יציאתה מהנמל, הובילה לדליפת הדלק של 

MT Dawn 

 נמל
 Kamarajar, Ennore 

 )הודו, החוף המזרחי(  

- 196-250 
 (HFO)דלק ספינות 

 תגובה איטית וחוסר שקיפות; 
ק"מ של   75נזק כבד לסביבה הימית לאורך 

 רצועת החוף

• Journal of Earth 
System Science 

• Wikipedia 

• DownToEarth 

 British Petroleum הים הצפוני )סקוטלנד(  בעיה טכנית במערכת ההפרדה של נפט, גז ומים  2016
(BP) 

95 
 )נפט גולמי( 

 The Guardian • הוחלט לא לטפל ולאפשר לנפט להתפזר

• EcoWatch 

 מפרץ מקסיקו,  דליפה מצינור תת ימי השייך למערכת בארות נפט  2016

Brutus platform 
Royal Dutch Shell 260-350 

 )נפט גולמי( 
 תגובה מאוחרת לזיהום;

 מיליון $  3.8 –עלויות הטיפול 
• The Guardian 

• Associated Press 

 

https://www.itopf.org/fileadmin/data/Photos/Statistics/Oil_Spill_Stats_2017_web.pdf
https://www.offshore-energy.biz/one-dies-after-tanker-sinks-in-arabian-sea/
https://www.rempec.org/en/knowledge-centre/online-catalogue/2019/rempec-wg-45-6-2-latest-developments-in-the-field-of-compensation-for-ship-source-pollution-damage-submitted-by-iopc-funds
https://www.theguardian.com/world/2017/sep/14/greek-oil-spill-forces-closure-athens-beaches
https://www.iopcfunds.org/incidents/incident-map/#1740-10-September-2017
https://www.bsee.gov/sites/bsee.gov/files/reports/mc209-report.pdf
https://www.nytimes.com/2017/10/29/science/gulf-oil-spill-louisiana.html?searchResultPosition=3
https://link.springer.com/article/10.1007/s12040-018-1015-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s12040-018-1015-3
https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Ennore_oil_spill#cite_note-18
https://www.downtoearth.org.in/coverage/environment/chennai-oil-spill-planning-assessment-and-action-inadequate-56980
https://www.theguardian.com/environment/2016/oct/03/bp-platform-leaks-95-tonnes-oil-into-north-sea
https://www.ecowatch.com/bp-north-sea-oil-spill-2031305685.html
https://www.theguardian.com/business/2016/may/16/shell-gulf-of-mexico-oil-spill-leak
https://apnews.com/article/c438c673fda4439f96b1281c37031ac1#:~:text=NEW%20ORLEANS%20(AP)%20%E2%80%94%20A,the%20company's%20Green%20Canyon%20oil

