
-א"קצאהסכם 
!!!אסון ידוע מראש



?  א"קצאמי זו 
חברה  

ממשלתית עם 
פריווילגיות  

וחיסיון 

חברה ממשלתית שהוקמה כחלק משיתוף  •
.  בין ישראל למשטר השאה הפרסיהפעולה 

חוק התכנון  הוחרגה מ, מלאנוהלה תחת חיסיון
.  והבנייה וקיבלה פטור גורף מתשלום מיסים

כחלופה  לשמש -מטרת החברה בעבר •
להעברת נפט במכליות ענק שלא עברו בתעלת  

. סואץ

ההחלטות מתקבלות , ממש כמו אז? מה כיום•
בפגישות סגורות בין בעלי הון ומספר  

.מצומצם של פקידי ממשלה

המצרים העמיקו את התעלה ובנו צינור נוסף  •
.המייתר את המעבר דרך אילת וישראל



?א"קצאעסקתמהי

נפט ממדינות המפרץטוןליונייממאותלהעברתעסקה•
לנמל,המדינהלרוחבישןבצינורומשם, אילתלמפרץ

 .באשקלוןא"קצא

אלף פגמי  28" )מתפורר"הצינור שהונח בשנות השישים •
.וכמות הפגמים הוכפלה בעשור האחרון( איכול

בעקבות  .בשנהנפטמכליות2-3הגיעו למפרץ 2020עד•
! בשנה 70-80-ליזנקמספרןהעסקה 

בנגב ובים התיכון הוא שאלה  , אסון נפט באילת•
!!!של זמן בלבד



מסלול השינוע הנפט מהמפרץ הפרסי דרך אילת לים התיכון 

SuMed



של נזקים  היסטוריה א"לקצא
סביבתיים

החברה אחראית  לשורה  ארוכה של •
,  2014-ובראשם אסון עברונה ב, זיהומים

שהוגדר כאחד האסונות הסביבתיים  
.החמורים בתולדות המדינה

.  מיליון שקל100–עלות הנזק •

.הליכי השיקום נמשכים גם כיום•

רועי טלבי  : צילום
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2014  ,
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, נחל צין
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, טירת כרמל
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שדה בוקר  

2013ו

, 2020, אשקלון

2021משען 

, בני ציון

2013

2021, אילת 







מספר אירועי  
שפך למפרץ /דליפה

70-אילת בשנות ה
(1980, שלזינגר; ג"ח רט"דו)
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;  )דליפות מהצנרת והמיכלים(קרקע וים , אירועי זיהום אויר
2008 - (רשימה חלקית)2021
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דליפות לים דליפות לאוויר דליפות לקרקע תקלות  



התרחיש לאסון

.בין ספינות ודליפת נפטהתנגשות•

טילים  –ובאילת אירוע ביטחוני באשקלון •
.ומטענים

.תחזוקתיכשל •

.אדמהסערות ורעידות •

שבין אילת המאוכל והפגום בצינור כשל •
.ואשקלון



מהפרויקטהחמורים הצפויים סיכוניםה

האחרונות  -סיניובאילתבמפרץהאלמוגיםשוניותהרס•
להצלתעולמיתחשיבותןלהיששישרדו את משבר האקלים ו

.עולםהאלמוגי

.הצינורלאורךטבעושמורותאקולוגיותבמערכותפגיעה•

יםבואילתמפרץבאקולוגיותמערכותובבחופיםפגיעה•
.התיכון

,  בתחבורה הימית, בתירות, האווירבאיכות, בהתפלהפגיעה•
.בדיג ובאיכות החיים

.מיליון שקל לחודש500:  עלות הנזקים באילת

מיליארד 11:התיכוןעלות הנזקים המצטברים בים

(.ולוונטלסדן )שקל 



סיכונים 
לחוסר  

בהערכות  
לטיפול  

באירוע שפך  
ים ודליפה  

מהצינור

מקומיתמומחיותעלהסתמכות•
בנושאהחירוםתוכניותבקביעת

.נפטשינוע

הגורמיםמקליםייחוסתרחישי•
.גדולשפךלאירועמוכנותחוסרל

'' 42קושלההנדסיהניתוחביןפער•
המציאותלביןלביןלאשקלוןמאילת
.בפועל

אדיםבמישובנמוכהאפקטיביות•
VCUתקלותבשל.

.ואכיפהבפיקוחחוסר•



מדענים  200של מכתב 
מובילים מכל רחבי  

העולם

ישפך לים זו כמות  מיכליתמתכולת 1%רק 'אם "
של אלפי חביות נפט שתתפשט במפרץ הקטן  

,  ותכסה את החופים ושוניות האלמוגים של אילת
".עקבה וחופי סיני

-שונית האלמוגים באילת כמעט נכחדה בשנות ה"
והשתקמה אך , דאזא"קצאעקב פעילותו 70

". שנה40בקושי במשך 

השונית נפגעה שוב קשות בסופה לפני חצי שנה "
אך לא תשרוד מכה נוספת של שפך נפט גדול  

".ממכליות

אין תקדים בעולם למכליות שפורקות נפט  "
."בצמידות לשמורת טבע



כמה תרוויח  
א"קצא

?מהעסקה

מיליון דולר בשנה  23-ל10בין 
!!!בלבד

לנצל את הכמות אפשרות ...ו
המאוחסנת בצינור לצורך עסקאות  

.הנובעות מתנודות במחיר הנפט

!!!כולו עלינו? והאסון



הממשלהמשרדיחושביםמה
?והציבור

.ההסכם מסוכן–הסביבהלהגנתהמשרד•
סיכונים–לאומיבטחוןוהמכון למחקרי•

.אסטרטגיים וסביבתיים
.תורםלאההסכם-האנרגיהמשרד•
.מתנגד–משרד התיירות •
ביןקשראין–המפרץבמדינותרמיםוג•

.השלוםהסכםלביןהפרויקט
.ההסכםכנגדעצומהעלחתמואלפים•
.להסכםמתנגדיםהעולםמכלמדענים 200-כ•
דרישתעללבג״ץלהשיבצריכההמדינה•

ההסכםאתלאשרשלאהסביבהארגוני
המשמעויותעלרחבציבורידיוןבמחטףולקיים

.שלוהנרחבות

!הכוחבכלממשיכים•



יש לדחות את מימוש  : INSSהמכון למחקרי ביטחון לאומי 
העסקה בשל סיכונים ביטחוניים

פחותה משמעותית מהסיכונים  א"קצאהתועלת של עסקת "
".האסטרטגיים והסביבתיים שהיא מציבה

".?האם נכון שנפט שלא משמש את אזרחי ישראל יסכן אותם"

הישר  השכל ": בדיון סגור, איזנקוטל גדי "רא, ל לשעבר"הרמטכ
".קובע שיש צורך בבחינת התועלת מההסכם




