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 מ"חברת נמל חיפה בע

 

 

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

בין הנושאים . מ נבחנו היבטים בבטיחות בתפעול הנמל"בחברת נמל חיפה בע
ההיערכות לכיבוי שרפות ולמניעת , הטיפול בחומרים מסוכנים: שנבדקו

. התפשטות דליפות של חומרים מסוכנים והפעילות למניעת תאונות עבודה
 התשתיות ,תחבורההמשרד בשהנמלים ות ספנוהרשות בבדיקות השלמה נעשו 

טיחות הבינהל מ ב; במשרד להגנת הסביבה;הלאומיות והבטיחות בדרכים
כלכלהבמשרד השתעסוקתית הריאות והב

1
 .  ובגופים אחרים

 

 בטיחות בתפעולהיבטים ב

 תקציר

היא חברה ממשלתית המפעילה את נמל חיפה ) ח" חנ-להלן (מ "חברת נמל חיפה בע
ובהן ,  עוגנות אניות נוסעים,קרוב למרכזי אוכלוסיןה ,בנמל חיפה. 2005מפברואר 

ובהן אניות הנושאות מכולות עם חומרים מסוכנים , ואניות משא, לעתים אלפי אנשים
 םשינוע, תםפריק,  בין היתר טעינה של מטעניםמתבצעתבנמל ). ס" חומ-להלן (

שמפעילים בין , מליים מאות עובדים במקצועות נמעורביםבתפעול הנמל . נםואחסו
 .הנדסי כבד היתר ציוד מכני

 

 ביקורתהעולות פ

טיחות בתפעול היבטים בב בדק משרד מבקר המדינה 2012בחודשים יולי עד דצמבר 
 בדיקות השלמה נעשו ברשות הספנות והנמלים. ח"הביקורת נעשתה בחנ. נמל חיפה

 ,ות בדרכים התשתיות הלאומיות והבטיח,במשרד התחבורה ש)ן" רספ-להלן (
במשרד שבמינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית , במשרד להגנת הסביבה

 - באיגוד ערים אזור חיפה ,)ת" משרד התמ-להלן (המסחר והתעסוקה , התעשייה
מ " פיתוח ונכסים בע- בחברת נמלי ישראל ,)ה חיפה" כב-להלן (שירותי כבאות 

 . וברשות לחינוך והכשרה ימיים)י" חנ-להלן (

 

__________________ 

 .המסחר והתעסוקה, לשעבר משרד התעסוקה  1
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 ממצאיםהקרי יע

באי כוחם לפרט בהודעותיהם מח אינה דורשת מבעלי מטענים מסוכנים או "חנ .1
ס מהי קבוצת האריזה"ומח הנושאותניות אעל 

2
, ס"חומה של כל אחת ממכולות 

1971-א"התשל, כנדרש על פי תקנות הנמלים
3

ינה אח "נחנים אלה  של נתוםדריעהב. 
ס"חומה כולותמלגבי חלק מ, יכולה לקבוע במדויק

4
מותר שבי רמה הזמן משך את, 

 .נמלהשטח בלהן לשהות 

ולא יידע ,  בנמלונחוצה לדעתהכבאית הדבר ב דרישהח "חנלסר מא ליפה חה "בכ .2
בדבר כבאית חלופית הנדרשת בנמל  שבהם עליה לעמוד וח בדבר התקנים"את חנ

רובות קם יתעלשלחת נהקבועה כבאית ה, פועלב. הקבועה אינה תקינהכאשר הכבאית 
ועי יראבטיפול ללופית חבאית כחירום של הנמל הוות צידי בין או, מוסךבתיקונים ל
 .ירוםח

 בדבר  כללים לא קבעו)ה" כב נציבות-להלן (נציבות הכבאות וההצלה ון "ספר .3
 הגורמים  הנדרשת שלזמינותהההכשרה הנדרשת מצוות החירום של הנמל ובדבר 

 .ירוםחאירועי ביעיל והיר מטיפול צורך להם ב  להסתייע צוות החירוםלשעבנמל 
ת אין "ן ומשרד התמ"ספרקבעו  שוחןבו אדריך מתפקיד ללהסמכה מידה הבאמות 

ת אף אינם דורשים "ן ומשרד התמ"ספרו, מועמדהל שמשמעתי העברו לסות יחהתי
לפני החלטה להסמיך מדריכים או בוחנים במקצועות ח "חנממידע בעניין זה 

 .הנמליים

, ן"י ובין רספ"בין חנו נחתם הסכם שבותר משנתיים מהמועד יחלפו שי פל עף א .4
 נציבות קיבלו עליהםו שב, ה חיפה ואיגודי ערים אחרים לכבאות"כב, ה"נציבות כב

 - ות בכלי שיט העוגנים בנמל חיפהקלדל שן ייפה את האחריות לכיבוחה "כבוה "כב
אסון ובייחוד לא למקרה של ,  לכךךרועה חיפה "בכ לא היה יום הביקורתסמועד ב

 .המוני

ידי גורמים בתפעול הנמל ב תאונות ייחקרוקרים מאילו בקובע הוהל נח "חנבין א .5
הועלה חשש .  לגורם מקצועי חיצוניח"חנובאילו מקרים תפנה , בחברה פנימיים

שחקירה בידי גורמים פנימיים תושפע מהתוצאות האפשריות של העמדת המעורבים 
. מאחר שאלה עשויים להיות חבריהם לעבודה של החוקרים, ות לדין משמעתיבתאונ
 .  תאונות בעתידשימנעויכולת להפיק לקחים בהימנות הבדיקה ומב  לפגועלולעהדבר 

, )מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים, עגורנאים(על פי תקנות הבטיחות בעבודה . 6
 לתקופה מוגבלת או ללא הגבלת ,ת רשאי בכל עת לפסול"משרד התמ, 1992-ג"התשנ

עגורנאי מוסמך, זמן
5

אם לדעתו העגורנאי אינו ממלא בעת עיסוקו את דרישות , 
ת מקרים "ח לא הביאה לידיעת משרד התמ"נמצא כי חנ. הבטיחות בהפעלת עגורן

שבהם נתפסו עובדים בזמן עבודתם בנמל כשברשותם סמים מסוכנים ונחקרו 

__________________ 

ועל פיה , את רמת הסיכון של החומר המסוכן, בין היתר ,ס קובעת"ומחבוצת האריזה של מכולות ק  2
  .נמלבמכולה הל שמותר הבי רמה יה משך השהינקבע

מרים מסוכנים ימסור בכתב ובעל אניית ח", 1971-א"התשל, לתקנות הנמלים) א(151על פי סעיף   3
, מרים מסוכנים לנמלו שעות לפחות לפני הגעת אניית ח24, א הסמיכו לכךלמנהל הנמל או למי שהו

 ".מרים מסוכניםוהודעה על ח
 .ס יש יותר מקבוצת אריזה אחת"לחלק מהחומ  4
זחלי , עגורן נייד אופני, מוגדר מי שהוסמך לפי תקנות הבטיחות להפעיל עגורן צריח" עגורנאי מוסמך"  5

 .  עגורן שער ועגורן להעמסה עצמית,עגורן גשר עילי, או חצי זחלי
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ת יוכל לשקול להפעיל את סמכותו לפסול אותם "מכדי שמשרד הת, במשטרת ישראל
 .מלשמש בתפקידם

ערכאה ה, ח"חנבהחל על עובדי התפעול , 1966קיבוצי משנת ההסכם הי פל ע .7
נציגי האגף לאיגוד מורכבת מבנמל בירורים משמעתיים של עובדי התפעול להעליונה 
  אף שהאחריות.)הסתדרותה -להלן (חדשה הכללית העובדים הסתדרות של המקצועי 

 ולא על ,ח"נח על תוטלמולמניעת סיכון חיי אדם עקב תאונות בתפעול בטיחות ל
בירורים משמעתיים של עובדי לח ייצוג בערכאה העליונה "נח אין ל,ההסתדרות

 .שלה אין אחריות כאמור, הסתדרותאלא רק ל,  ובכללם עניינים בטיחותייםהתפעול

 

 יכום והמלצות ס

ניות אתנועת , בנמל חיפה, ס"ובהם מטעני חומ, ועת מטעניםבשל השילוב בין תנ
קרבתו של נמל חיפה למרכזי ו, בני אדםעתים אלפי למצויים בהן ש,  בונוסעיםה
 .ס"ומחמקרה של דליפת בפגיעה בנפש וברכוש ל הסיכון לגדוללול ע -וכלוסין א

 נמלבגנים עוהיט שכלי בש אכיבוי להיערכות במשמעותיים העלתה ליקויים  הביקורת
 .ס בנמל"לאירועי חומובהיערכות , ס בפרט"ומח הנושאותניות אבו, כללב

 לכיבוי דלקותחריות אאת ה יהלעקיבלה ש, ה"כבמצאי הביקורת מעלים כי נציבות מ
ס " בכלל ובאניות חומיטשכלי ב דלקותם עהתמודד לרוכה עינה א, נמלביט שכלי ב

 ,ן"ספר בשיתוף פעולל, ה"כבציבות  נובראשם, על הגורמים הנוגעים בדבר. בפרט
 . למנוע אסון המוניעל מנת ,רכות כנדרשיעהלדחיפות בהביא לדי כח "וחני "חנ

 תמוטל, שיש בהן סיכון גדול לחיי אדם ,תאונות בתפעולולמניעת אחריות לבטיחות ה
פעול תהובדי על שבעניינם שמעתיים מבירורים לעליונה הערכאה בואולם  .ח"נחעל 
 אינו עולה בקנה אחד דברה. וההסתדרות היא שפוסקת, ח ייצוג"נחהנהלת אין לבה 
הרתיע לה ח וביכולת"נח שלאכיפה ביכולת הפגוע ללול עוא הכן ש, ציבורהקנת תעם 

ל הנהלת ע. הנמצאים בקרבתםחדלים שעלולים לסכן אותם ואת ממעובדים ממעשים ו
הם השפעה על הבטיחות בעניינים שיש ל ח לפעול בכל דרך כדי שימוצה הדין"נח

בנתיב הפלילי ואף לפעול מכלול סמכויותיה כמעביד ובין היתר להפעיל את , בארגון
רשות , ן"ספר בשיתוף -  בעניין עם ההסתדרותעליה לדוןבכלל זה . במקרים הראויים

 כדי להגיע להסכמה -ת "תמהשרד מבשיתוף לפי הצורך גם ו ,החברות הממשלתיות
ח "ח כי מכלול האינטרסים הציבוריים שעליהם מופקדת חנבאופן שיבטי, בעניין

 . והאינטרסים של העובדים יבואו לידי ביטוי הולם בהליך

משרד , ן"רספ, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, משרד התחבורה, ח"נחל ע
כדי להביא ללא , י לפעול בשיתוף פעולה"ה חיפה וחנ"כב, ה"נציבות כב, ת"התמ

 .יקויים שעליהם הצביע מבקר המדינהדיחוי לתיקון הל

 

♦ 
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 בואמ

 2004הוקמה כחלק מהרפורמה בנמלים בשנת ) חברההו אח "נח -להלן (מ "עביפה חמל נברת ח
ועל פי חוק החברות , ) החוק-להלן  (2004-ד"תשסה, מכוח חוק רשות הספנות והנמלים

 . 2005והחלה לפעול בפברואר , 1975-ה"תשלה, הממשלתיות

של ווסעים ונטענים מל ש, מצעי תחבורהאל ששוטפת בשתית וימית יעילות פ מתתקיימ יפהחנמל ב
 עגורניםונופים מ,  ומתנתקות מהםרציפיםמתחברות אל הניות א : של כל אלהפעילותםלזר עאמצעי 

, מטעניםה משנע את  הנדסי כבד ציוד מכני,על אניות ופורקים מהן מטעניםמטענים טוענים 
זו נעשית בכל שעות היממה בתנאי מזג אוויר עילות פ. וממנונמל  הלאטענים מ מובילותשאיות ומ

בין . העובדים במשמרות, 6מאות עובדים במקצועות נמליים ייחודייםבה מעורבים ו, משתנים
). ס" חומ-להלן ( סוכניםמומרים חיש גם לפרקי זמן שונים ומאוחסנים בו נמל המטענים העוברים ב

עקב קרבתו . ס" מכולות חומ26,488 שהו בנמל חיפה 2012 עד דצמבר בחודשים אפריל, לדוגמה
שבה מעורב חומר מסוכן תאונה או פעילות בלתי מבוקרת בו ,  למרכזי אוכלוסין צפופיםשל הנמל

 . לאדם ולסביבהרב לגרום נזק ותעלול

. מל חיפהנבטיחות בתפעול היבטים ב בדק משרד מבקר המדינה 2012חודשים יולי עד דצמבר ב
משרד בש) ן"ספר -להלן ( הנמליםוספנות הרשות בבדיקות השלמה נעשו . ח"חנבהביקורת נעשתה 

 במשרד להגנת ,) משרד התחבורה-להלן ( התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים ,תחבורהה
 -להלן (המסחר והתעסוקה , במשרד התעשייהשתעסוקתית הריאות והבטיחות הבינהל מב, הסביבה

 בחברת נמלי ,)יפהחה "בכ -להלן (באות כירותי ש -יפה חזור ארים עאיגוד ב ,)ת"משרד התמ
 . וברשות לחינוך והכשרה ימיים)י"נח -להלן (מ "עב פיתוח ונכסים -ישראל 

 

 

 הטיפול בחומרים מסוכנים 

מחייב את מי שעוסק ברעלים או , )ס" חוק החומ-להלן  (1993-ג"התשנ, חוק החומרים המסוכנים
ח עוסקת בין "חנ.  לקבל היתר רעלים מהמשרד להגנת הסביבה ולפעול על פיו7יקיםבכימיקלים מז
ברום , ובהם אמוניה,  המיועדים ליבוא או ליצוא8אחסון ושינוע של רעלים, טעינה, היתר בפריקה

 -להלן  (9על כן היא נדרשת לפעול על פי היתר הרעלים שנתן לה המשרד להגנת הסביבה. ואתילן
 ). היתר הרעלים

בעל אניית ", ) תקנות הנמלים-להלן  (1971-א"התשל, לתקנות הנמלים) א(151סעיף על פי  .1
 שעות לפחות לפני הגעת 24, חומרים מסוכנים ימסור בכתב למנהל הנמל או למי שהוא הסמיכו לכך

ובה בין היתר שם החומר המסוכן , "הודעה על חומרים מסוכנים, אניית חומרים מסוכנים לנמל
] Packing Group[סיווג רמת הסיכון של החומר המסוכן "היא " רמת סיכון. "סיכון שלוורמת ה

__________________ 

, גורנאי גשרע, מנהל עבודה: מקצועות הנמלייםהין ב. סמכההורשים דקצועות התפעול הנמליים מ  6
לגזה מפעיל מ, מפעיל דחפור, סוואר, )עגורנאיההמכוון את עבודת (אתת , נופאי חוףמ, גורנאי שערע

 .וררגפעיל ומ
בין , כל חומר מן החומרים המפורטים בתוספת הראשונה "ס"מוגדר בחוק החומ" כימיקל מזיק"  7

 ".בצורתו הפשוטה ובין מעורב או ממוזג בחומרים אחרים
בין בצורתו הפשוטה , כל חומר מן החומרים המפורטים בתוספת השניה"ס "מוגדר בחוק החומ" רעל"  8

 ".ובין מעורב או ממוזג בחומרים אחרים
היתר רעלים נוסף ניתן מאותו מועד ועד . 2012 עד אוקטובר 2011היתר רעלים זה חל מספטמבר   9

 .2013אוקטובר 
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בוצת  קנקבעת גם על פי)  קבוצת האריזה-להלן (רמת הסיכון . 10"ו"לפי ההגדרה בקודקס של אימ
עוד . 11נמלב המכולהל שמותר הבי רמה יה משך השהיועל פיה נקבע, ס"ומחה מכולתהאריזה של 

אחסון או פעולה אחרת בנמל ובדרך אליו הקשורה בחומר מסוכן , שינוע"מלים כי נקבע בתקנות הנ
 ". ו אלא אם כן נקבע אחרת בתקנות אלה" והקודקס של אימ12ו"ייעשו בהתאם להנחיות אימ

הנמל יצמצם את זמן אחסון של חומרים "יתר הרעלים שהיה בידי הנמל בתקופת הביקורת קבע כי ה
ומרים ח. בעלי המטענים יתבקשו לפנותם בהקדם האפשרי. רחימסוכנים עד למינימום ההכ

 יום לכל 90 עד IIIמים ומקבוצת אריזה ישר ערבעה אד עחסנו ו יאII- וIהמסווגים בקבוצות אריזה 
  ".היותר

ת אנייה של תגעהבאי כוחם למסור בהודעה על מניות או האבעלי מח אינה דורשת "נחי כמצא נ
ל עידע מ הידיבאין ממילא ו, תקנות הנמליםבס כנדרש "חומהשל את רמת הסיכון לנמל ס "ומח

ח אינה יכולה לקבוע במדויק מהו "בהיעדר מידע כאמור חנ. ס"קבוצת הסיכון של כל מכולת חומ
ח קובעת את משך השהייה של "בפועל חנ. ס בנמל"משך השהייה המרבי המותר לכל מכולת חומ

. ו"על פי הקודקס של אימ, וכנת ביותר של כל חומרס בנמל לפי קבוצת האריזה המס"מכולות חומ
בהיעדר מידע על קבוצת האריזה , קביעת משך השהייה לפי קבוצת האריזה המסוכנת ביותר

ח לדרוש מבעלי מטענים מסוכנים פחות לפנותם מהנמל גם כאשר "עלולה להביא את חנ, המדויקת
וכן , 13משמעויות מבחינה בטיחותית, לדעת משרד מבקר המדינה, לדרישה כזאת יש. אין בכך צורך

 .היא עלולה לפגוע ביעילות ובחיסכון

Ó ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ï�Á" Â‡ ÌÈ�ÎÂÒÓ‰ ÌÈ�ÚËÓ‰ ÈÏÚ·Ó ˘Â¯„Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ÁÓ È‡·
 ÏÚ Ì‰È˙ÂÚ„Â‰· Ë¯ÙÏ ÌÁÂÎ˙ÂÏÂÎÓ ÁÓÂ" Ò ˙Ó¯Â ‰ÊÈ¯‡‰ ˙ˆÂ·˜ ˙‡ ÏÓ�Ï ˙ÂÚÈ‚Ó‰

ÔÂÎÈÒ‰ ˙ÂÏÂÎÓÓ ˙Á‡ ÏÎ Ï˘ ‰ÓÂÁ"ÒÏÂ  Úˆ·· ˙Î¯ÚÓ‰ ˙·˘ÁÂÓÓ ˙ÚÂ�˙ ˙‡ ˙Ï‰�Ó‰
˙ÂÏÂÎÓ‰14‡  ˙‰ ÌÈÈÂ�È˘‰ÌÈ˘¯„� ,ÏÎÂ˙ ˙Î¯ÚÓ‰˘ È„Î ÏÏ˜Â ËÚÏÂ „·�ÌÈ�Â˙ ‡ÏÂ .Ú Ï

¯ÙÒ" ÔÏ Á˜ÙÚ Ï˜ ÌÂÈ„˘È¯Â˙Â�˜˙ ˙ÌÈÏÓ�‰  · ¯·„˜ ˙Ï·‰ Ú„ÈÓ‰¯ÂÓ‡. 

היא פועלת להכניס למערכות הנמל " כי 2013ח השיבה למשרד מבקר המדינה בפברואר "חנ
ס למסור בהודעה לחברה מהו "את נושא הדרישה מבעלי אוניות חומ, טגרליכחלק אינ, הממוחשבות

החומר המסוכן ומהי רמת הסיכון של החומר וכן את נושא ההתראה בדבר חריגה מהשהות המרבית 
 כי הנושא נמצא 2013משרד התחבורה השיב למשרד מבקר המדינה בפברואר ". של המכולה

 .ן"במעקב של רספ

רשאי לחייב , או מי שהוא הסמיכו לכך, מנהל הנמל ",לתקנות הנמלים) א(163ל פי סעיף ע .2
לא סילק ; חומר מסוכן מהנמל, על חשבונו תוך פרק זמן שיקבע, בעל חומר מסוכן או נציגו לסלק

או מי , רשאי מנהל הנמל, בעל החומר המסוכן או נציגו את החומר המסוכן לפי דרישת מנהל הנמל

__________________ 

מוגדר ) IMDG Code(ו "הקודקס של אימ. לאומי לספנות שישראל חברה בו-ו הוא הארגון הבין"אימ  10
ו שהעתקו נמצא "הקודקס הבינלאומי הימי לחומרים מסוכנים שבהוצאת אימ: "בתקנות הנמלים כך

 ".הל הספנות והנמלים של משרד התחבורהלעיון הציבור במינ
 .ס יש יותר מקבוצת אריזה אחת"לחלק מהחומ  11
שינוע , תובלה בטוחה'ההנחיות הכלולות בספר : "מוגדרות בתקנות הנמלים כך" ו"הנחיות אימ"  12

שהעתקו נמצא לעיון הציבור במינהל , ו"בהוצאת אימ', ואחסון של חומרים מסוכנים בתחום הנמל
 ".הנמלים של משרד התחבורההספנות ו

למשל , ח לדעת באירוע חירום"לא תוכל חנ, בהיעדר מידע מלא על קבוצת הסיכון של כל מכולה  13
 .מהי רמת הסיכון של המכולות, ס"במקרה דליפת חומ

 ).TOS) Terminal Operating System-הערכת מכונה מו זערכת מ  14
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סמכה ה".  בהוצאות הסילוקיות החומר המסוכן מהנמל ולחייב את בעללסלק א, שהוא הסמיכו לכך
 . 15ח"נחל "ן ולמנכ"ספרלפעול כמנהל הנמל לעניין זה ניתנה למנהלו מטעם 

ח בודקת את התקופה המרבית המותרת "בבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה בנוגע לאופן שבו חנ
 140 שהו בנמל חיפה 2012עד דצמבר נמצא כי בחודשים אפריל , 16ס לשהות בנמל"למכולות חומ
ן "ח הודיעה לרספ"חנ. בניגוד למתחייב על פי היתר הרעלים,  ימים14-ס יותר מ"מכולות חומ

, ס השוהות בשטחי הנמל יותר מן התקופה המותרת"ולמשרד להגנת הסביבה על מכולות חומ
ם מכתבי דרישה לסלקן וכמו כן שלחה לבעלי המכולות או לבאי כוח, כמתחייב על פי היתר הרעלים

 הודיע מחוז חיפה של המשרד 2010עוד באוקטובר . אך דרישות אלו לא תמיד יושמו, מהנמל
בשהיית מכולות כאמור והפנה אותה " אין זה מסמכותנו לטיפול"ח כי "להגנת הסביבה לחנ

, ס"הטיפול בהסדרת אחסנתן של מכולות חומ" כי 2012ח באוגוסט "ן הודיעה לחנ"רספ. ן"לרספ
הממונה על הבטיחות ". בכפוף לכל דין, הינו באחריות חברת נמל חיפה, לרבות משך האחסנה

מסר לנציגי משרד מבקר )  הממונה על הבטיחות-להלן (ח וראש צוות חירום מר מאהר מנסור "בחנ
ן לסלק את "הציעה לו רספ, לדבריו. ח כרוך בקשיים"ס מהנמל בידי חנ"המדינה כי סילוק החומ

ס מהנמל עד רמת חובב כרוך "השינוע היבשתי של החומ, ואולם לדעתו.  לרמת חובבס"החומ
 . ס בנמל"שייתכן שהם אף רבים מהסיכונים שבהשארתם של החומ, בסיכונים גדולים לחיי אדם

נמל הסמכות הייתה למנהל הבאותה עת . נמליםהשות רנמל חיפה את  הליפעה ח"נחפני הקמת ל
 לאחר ולםאו. רעליםהיתר הי פל עותר מהמותר יבו הו שס "ומחכולות מם א ,17להטיל כופר

ל כופר או יטלהמכות סמל חיפה נמנהל לאין עוד , ח"נחהרפורמה שבמסגרתה הוקמה בין היתר 
היו חריגות " כי לפני הרפורמה 2013ח מסרה למשרד מבקר המדינה בפברואר " חנ.ספיכיצום ע

ח הוסיפה כי "חנ". ל"עקב סמכויות האכיפה הנ", ותרשל שהיית מכולות מעבר למ" בודדות ונדירות
 .אולם הנושא לא הוסדר, ן כמה פעמים בבקשה להסדיר סמכות אכיפה זו"פנתה לרספ

ח ובה דרשה ממנו "ל חנ" כי שלחה תזכורת למנכ2013ן השיבה למשרד מבקר המדינה במרץ "רספ
זאת כדי , " חומרים אלו מהנמללמצות את סמכויותיו שהואצלו לו לגבי יכולת דרישת פינוי של"

ן הוסיפה כי טרם "רספ. ח"ן תימנע מלהשתמש בסמכותה להטלת עיצומים נגד הנהלת חנ"שרספ
 ".ח מול לקוחותיה"י חנ"מתוך ציפיה לפתרון נושא זה ע"הפעילה סמכות זו 

 2013מדינה בפברואר הח למשרד מבקר "חנבעקבות הביקורת מסר ראש מחלקת מסופי מכולות ב
ת אשתף ל]ו[, ]מחוץ לנמל חיפה [חראמסוף למכולה העברת הל שתהליך הת אלבנות "נחה הי כ
 .18"תהליךבמכס הורמי ג

ס מעבר "אחסון מכולות חומ" כי 2013המשרד להגנת הסביבה השיב למשרד מבקר המדינה במרץ 
יבדק הנושא י"וכי , "ללוחות הזמנים המותרים בהיתר הרעלים הוא הפרה של תנאי היתר הרעלים

 ". ן ובהתאם ישקול המשרד את המשך צעדיו"ח ורספ"אל מול חנ

__________________ 

 , מר מנדי זלצמן,ח"נחל " את מנכ, מר יגאל מאור,ן"ספר  הסמיך הממונה על הנמלים ומנהל2011מאי ב  15
 . לתקנות הנמלים) ג(ו) א (163 בין היתר לפי סעיף ,לבצע תפקידים המוטלים על מנהל נמל

ס ששהו בנמל חיפה בחודשים אפריל עד דצמבר " מכולות החומ26,488הבדיקה נעשתה בנוגע לכל   16
2012. 

 .1971-א"התשל, ]סח חדשנו[קודת הנמלים לפ 57עיף סאו ר  17
טובין שיובאו יהיו נתונים לפיקוח רשות המכס משעת יבואם עד , על פי הפרק השלישי בפקודת המכס  18

 .הכול לפי העניין, מסירתם לצריכה בארץ או עד ליצואם
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Ó ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ï�Á"Á  ËÂ˜�Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ˙‡ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÏÎ‰ È„Î ˜ÂÁ· ‰Ï ÌÈ�˜ÂÓ
 ˙ÂÏÂÎÓ˘ÁÓÂ" Â‰˘È ‡Ï ÒÏÓ�· ¯˙ÂÈÓ  ÔÓÊ‰ ÔÌÈÏÚ¯‰ ¯˙È‰ ÈÙ ÏÚ ¯˙ÂÓ‰ .Ú ÏÁ�" Á

 ÏÂÚÙÏ ‰Ê ÔÈÈ�Ú·˘· ÛÂ˙ÈÙ ‰ÏÂÚÚ Ì‰ „¯˘ÓÏ ˙�‚‰‰·Ò ‰·ÈÂ ˙Â˘¯‰ÓÒÌÈ) ÒÎÓ‰(Â ÈÙÏ 
Ì¯Â˘È‡.ÙÒ¯ ÏÚ " ˙ÂÈÂÎÓÒ‰Â ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙˜ÂÏÁ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Ï „¯˘Ó‰Â Ô

ÓÂÁ ˙ÂÏÂÎÓ ˙ÈÈ‰˘· ÏÂÙÈË‰ ÔÈÈ�Ú· Ì‰È�È·"�ÁÏ ÍÎ ÏÚ ÚÈ„Â‰ÏÂ ¯˙ÂÓ ÔÓ ¯˙ÂÈ ÏÓ�· Ò"Á. 

·˘ ‰�ÎÒ‰˘ ˙ÈÈ‰Ó ˙ÂÏÂÎ‰ ÔÓÊ‰ ÔÓ ¯˙ÂÈ ÏÓ�· ¯˙ÂÓÛ˜Â˙ ‰�˘Ó ˙Ï·˜Ó ÁÎÂ� ˜ Ï˘ Â˙·¯
ÏÓ�ÔÈÒÂÏÎÂ‡ ÈÊÂÎÈ¯Ï ‰ÙÈÁ . ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÁÎÂ� ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ˙Ï·‚ÂÓ‰ Ï˘

Ó ÁÂÏ˘„ ˙Â˘È¯Ï Â‚Èˆ�Ï Â‡ ÔÎÂÒÓ ¯ÓÂÁ ÏÚ·Ï˜ÂÏÈÒ˙ÂÏÂÎÓ‰  , „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
 ÔÂ˜È˙ ÌÂÊÈÏ ÏÂ˜˘È ‰¯Â·Á˙‰ ‰˜È˜ÁÏÓ�‰ Ï‰�ÓÏ ˜È�ÚÈ˘ , ˜ÂÏÈÒÏ ˙ÂÎÓÒ‰ ÏÚ ÛÒÂ�

¯ÂÓ‡Î ˙ÂÏÂÎÓ ,Ó ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÈÂÎÓÒÈ˙Ó ˙ÂÈÏ‰� ˙ÂÏÂÎÓ ˙ÈÈ‰˘· ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÓÈ‡ ÔÓ ¯˙ÂÈ ÏÓ�·
‰ ÔÓÊ‰¯˙ÂÓ . Ï‰�ÓÏ ˙Â�˜‰Ï ÏÂ˜˘Ï Ì‚ ÈÂ‡¯ ‰ÙÈÎ‡‰ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï È„Î

ÏÓ�‰ ,‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙¯‚ÒÓ· ,¯ÎÈ� ÌÂÎÒ· ÈÙÒÎ ÌÂˆÈÚ ÏÈË‰Ï ˙ÂÎÓÒ , ˙ÂÚˆÓ‡·
ÔÚËÓ‰ ÏÚ·Ï ˙È‡„Î È˙Ï·Ï ÏÓ�· ‰ÏÂÎÓ‰ ˙¯‡˘‰ ˙‡ ÍÂÙ‰È˘ ‰ÙÈÎ‡ ÔÂ�‚�Ó.  

 ס סמוך לתעלות הניקוז ברציף"חומהכולות מח לאחסן את "על חנ, ל פי היתר הרעליםע .3
בין היתר נוכח הסיכונים האפשריים , ס יש חשיבות רבה"ומחהקפדה על אחסון נאות של ל. הנמל

 .  בו ולריכוזי האוכלוסין שבקרבתולנוסעים העוברים, לעובדי הנמל

הוקמו , 2010אוקטובר בשהקמתו הסתיימה , "לכרמ"החדש כולות מהל רציף שחלקו המערבי ב
תפקידן של התעלות הוא לנקז . ס"תעלות ניקוז סמוך לערוגות המיועדות לאחסון מכולות חומ

כדי לצמצם את הזיהום , את הנוזל למכל מיוחד) בעיקר ברום(ס נוזלי "במקרה של דליפת חומ
ו מספיק לאחסון כל מכולות אינכולות מהל רציף שנמצא כי לעתים החלק המערבי . הסביבתי

שבו לא הוכנה תשתית , ס גם בחלקו המזרחי של הרציף"ח מאחסנת מכולות חומ"ולכן חנ, ס"החומ
 .הניקוז האמורה

 נמצא כי אחת ממכולות 2012 ובמאי 2011ח באוקטובר "ן בחנ"בביקורות שעשה מפקח מטעם רספ
 . כנדרש,  היו מסומנות בסימני זיהויוכן נמצאו מכולות שלא, ס"ס אוחסנה שלא בערוגת חומ"החומ

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,�Á ÏÚ"�ÁÂ È" ÔÂ�Î˙ Ì„˜Ï ˙�Ó ÏÚ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘· ÏÂÚÙÏ Á
ÓÂÁ ˙ÂÏÂÎÓ ˙Â�ÒÁÂ‡Ó Ì‰·˘ ÌÈÁË˘· ÊÂ˜È� Í¯ÚÓ Ï˘ ‰ÙÒÂ‰Â" ÌÂ˜Ó È„ ÔÈ‡˘Î Ò

 ÛÈˆ¯ Ï˘ È·¯ÚÓ‰ Â˜ÏÁ· Ô�ÒÁ‡Ï"ÏÓ¯Î ."ÔÎ ÂÓÎ ,�Á ÏÚ" ˙ÂÏÂÎÓ‰ ÔÂÓÈÒ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï Á
�ÎÔÈÂ‰ÈÊ Í¯ÂˆÏ ˘¯„. 

למשרד לא היה ידוע על " כי 2013המשרד להגנת הסביבה השיב למשרד מבקר המדינה במרץ 
כעניין , אחסון חומרים מסוכנים שלא בחלק אשר הוכשר לקלוט מכולות המכילות חומרים מסוכנים

במידה והתגלה אחסון שכזה במסגרת בדיקת המבקר הדבר מהווה הפרה של היתר ... שבשגרה
 ".ח ובהתאם ישקול המשרד את המשך צעדיו"הנושא ייבדק אל מול חנ... הרעלים

הנושא הועלה " נאמר בין היתר כי 2013ח למשרד מבקר המדינה מפברואר "בתשובתה של חנ
עוד צוין ". 2013ח בשנת "י בחנ"במסגרת תקציב הפיתוח של חנ", י"על ידי חנ" כדרישה לתקצוב

ח בעניין מימון ההוספה של מערך הניקוז הובאה לידיעתה של " לחני"בתשובה כי המחלוקת בין חנ
ס בערוגות עם תעלות "ח מחייב איחסון מכולות חומ"מאחר והיתר הרעלים של חנ"ואולם . ן"רספ

Èˆ˜˙ ˙¯‚ÒÓ· ¯˘Â‡ Ë˜ÈÈÂ¯Ù‰ ·Âˆ˜˙Â· , ן"ניקוז הוחלט בחברה שלא להמתין להחלטת רספ
�Á Ï˘ ˙ÂÚ˜˘‰‰"˘· ÚˆÂ·ÈÂ Ô�ÎÂ˙È ‡Â‰Â Á ÌÈ�14-2013) "ח מוסיפה "אף שחנ, )ההדגשה במקור

 .י היא שתישא במימון הפרויקט"לעמוד על דרישתה כי חנ
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ח היא שצריכה לשאת " כי היא סבורה כי חנ2013י השיבה למשרד מבקר המדינה בפברואר "חנ
, וזתשתף פעולה מקצועית בקידום פתרונות בהקשר למערכי ניק"י הוסיפה כי "חנ. במימון העבודות

 ".ככל שנדרש

, ח"שפרסמה חנ, 2008מאוגוסט " חומרים מסוכנים ואופן הטיפול במקרה של דליפה"בנוהל  .4
ס בשטח "מפורטים הצעדים שעל הממונה על הבטיחות וצוותו לנקוט אם התגלתה דליפה של חומ

השיט בנוהל לא נקבע כי על הממונה על הבטיחות לדווח מידית גם לרבי החובלים של כלי . הנמל
ואמנם נמצא כי היו מקרים שבהם לא דווח לרבי החובלים על דליפת , העוגנים בנמל על הדליפה

הודעה מהירה לרבי החובלים עשויה לאפשר להם לנקוט צעדים מידיים כדי להגן על . ס"חומ
הדבר מקבל משנה . על פי כללי החירום של האניות והאמצעים הננקטים בהן במקרים אלו, צוותיהם

עוד יצוין כי . ות כשמדובר באניות נוסעים העוגנות בנמל והעשויות לשאת אלפי בני אדםחשיב
ס המתרחש בעת שאניית נוסעים "ח לא תרגלה בשנים האחרונות טיפול באירוע דליפה של חומ"חנ

 .עוגנת בנמל

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,�Á ˙Ï‰�‰ ÏÚ" ÏÚ˘ Â· ÚÂ·˜ÏÂ Ï‰Â�‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ ÏÂ˜˘Ï Á
‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ÓÂÁ Ï˘ ‰ÙÈÏ„ ÚÂ¯È‡ ÏÚ „ÈÓ ÚÈ„Â‰Ï ˙ÂÁÈË·" Ï˘ ÌÈÏ·ÂÁ‰ È·¯Ï Ì‚ Ò

ÏÓ�· ˙Â�‚ÂÚ‰ ˙ÂÈ�‡‰ ,ÌÈÚÒÂ� ˙ÂÈ�‡ Ï˘ ÌÈÏ·ÂÁ‰ È·¯Ï „ÂÁÈÈ·Â .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� ,�Á ÏÚ" Á
ÓÂÁ ˙ÙÈÏ„· ÏÂÙÈË Ï‚¯˙Ï ÏÂ˜˘Ï" È„„Ó ÚÂ·˜ÏÂ ÏÓ�· ˙�‚ÂÚ ÌÈÚÒÂ� ˙ÈÈ�‡˘ ˙Ú· Ò

ÏÈ‚¯˙‰Ó Â˜ÙÂÈ˘ ÌÈÁ˜Ï‰ ÈÙÏ ‰ÁÏˆ‰ , ÍÈ¯„‰Ï ÔÎÂÏÓ�‰ È„·ÂÚ ˙‡ , ˙‡Â ÏÓ�‰ ÈÏ‰�Ó ˙‡
‰ÊÎ ÚÂ¯È‡ ˙Ú· Ì„È˜Ù˙Ï Ú‚Â�· Â· ÌÂ¯ÈÁ‰ È˙ÂÂˆ. 

יטמיע דרישה זו בתרגיל " כי 2013המשרד להגנת הסביבה השיב למשרד מבקר המדינה במרץ 
ס בנמל "עוד מסר המשרד כי הוא מודע לסיכונים הנובעים מאחסון חומ". ח"השנתי הבא של חנ

בתיאום עם כל הגורמים הנוגעים , המשרד ציין כי במסגרת זו הוא מקדם. תםופועל לצמצומם ומניע
 .פרויקט לכתיבת הנחיות בנוגע לניהול סיכונים בנמלים, 19ן וחברות הנמלים"ובהם רספ, בדבר

 

 

 היערכות לכיבוי אש

 ח"צוות החירום והבטיחות בחנ

ת בשטחי מיויו-ם ביקורות יוקיוםהממונה על הבטיחות בה אחראי בין היתר ל, ח"על פי נוהלי חנ
כמו כן אחראי . פיקוח על מניעת סיכוני אש וסילוק מפגעים, הנמל לבדיקת שגרת מניעת אש

למתן , הממונה על הבטיחות לנקיטת פעולות ראשוניות לכיבוי דלקות בשטח היבשתי של הנמל
העבודה וכפי קיום כוננות כיבוי אש במהלך משמרות ל, סיוע מהיבשה לכיבוי דלקות בכלי שיט

לביצוע האמור לעיל מסתייע . ס"ולטיפול ראשוני באירוע דליפה של חומ, מפעם לפעםקבע ישי
 צוות -להלן (הממונה על הבטיחות בצוות החירום והבטיחות הפועל בנמל בכל שעות היממה 

 הממונה על הבטיחות רשאי להסתייע בטיפולו בכיבוי דלקה גם בעובדים, על פי הנהלים). החירום
 .למקום) מכבי אש(עד הגעת שירותי הכבאות וההצלה , של צוותי גוררות ובעובדי נמל אחרים

).  כבאית-להלן (ובהם רכב כיבוי אש , לצוות החירום יש אמצעים שונים למילוי משימותיו .1
 כי בנמל חייבת 2012ה חיפה טפסר אריה רגב מסר למשרד מבקר המדינה בדצמבר "מפקד כב

הקרבה הפיזית "ה חיפה הבהיר כי "מפקד כב. ינה שבה יהיה כל הציוד הנדרשלהיות כבאית תק

__________________ 

 .אשדוד ואילת, נמלי חיפה  19
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לתחנת הכיבוי בחיפה אינה פותרת את הצורך מכיוון שאנחנו לא יכולים להחזיק בתחנה צוות באופן 
ח על "ה חיפה הודיע לחנ"לא נמצא כי כב". הצוותים יוצאים לארועים בכל רחבי האיגוד. קבוע

 .20ועל התקנים שהיא צריכה לעמוד בהם, יה תקינהדרישתו כי הכבאית תה

ח ומדברי "ממסמכים של מחלקת תחבורה בחנ. 1992הועלה כי הכבאית המצויה בנמל יוצרה בשנת 
כי בשנים האחרונות היא , הממונה על הבטיחות בה עולה כי אמינותה הטכנית של הכבאית נמוכה

 נמצאת במוסך אין בידי צוות החירום וכי כאשר היא, נשלחה לעתים קרובות לתיקונים במוסך
בהיעדר כבאית נפגעת היכולת של צוות החירום לטפל . כבאית חלופית לטיפול באירועי חירום

שבהם קשה יותר להסתייע , בייחוד באזורים הרחוקים מהים, באירועי חירום ברחבי הנמל וברציפיו
רכש כבאית חדשה יופיע "כי  נקבע 2009ח בספטמבר "ל חנ"כבר בדיון שקיים מנכ. 21בגוררות

ויבוצע עוד במהלך הרבעון הראשון של שנת , 2010במסגרת תקציב ההשקעות של החברה בשנת 
או השכרה של / וtrade inממונה בטיחות וצוות חירום יבדוק אפשרות לבצע , במקביל... 2010

אית מצוין רכש כב". וזאת במקום רכש כבאית חדשה כאמור, במידה וחלופה זו ישימה, כבאית
ומכרז לרכישת כבאית תוכנן , 2013ח כהוצאה בשנת "שנתי של חנ-בתקציב ההתקשרויות הרב

ח מכרז לרכישת "טרם פרסמה חנ, 2012דצמבר , במועד סיום הביקורת. 2012להתפרסם בשנת 
 .כבאית וטרם שכרה כבאית

·ÎÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"„· ÂÈ˙Â˘È¯„ ˙‡ ·˙Î· ˙ÂÏÚ‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ‰ÙÈÁ ‰ ¯·
ÏÓ�· Â˙Ú„Ï ‰ˆÂÁ�‰ ˙È‡·Î‰ , ˙È‡·Î· Í¯Âˆ‰ ¯·„·Â „ÂÓÚÏ ‰ÈÏÚ Ì‰·˘ ÌÈ�˜˙‰ ¯·„·

ÍÒÂÓ· ‰‰Â˘ ˙È‡·Î‰ ¯˘‡Î ˙ÈÙÂÏÁ .�ÁÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ‡ÏÓÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ Á
‰Ï‡ ˙Â˘È¯„ . 

ה "תעבוד בשיתוף פעולה מלא עם כב" כי היא 2013ח השיבה למשרד מבקר המדינה בפברואר "חנ
 ". ומקווה כי הדברים לא ייעשו רק לאחר אירוע טרגי- ככל שיידרש -

 כי 2013השיבה למשרד מבקר המדינה במרץ ) ה" נציבות כב-להלן (נציבות הכבאות וההצלה 
מפרטים של רכב כיבוי והמלצות לרכב מתאים "ה חיפה לנמל "בעקבות ההערה האמורה ימסור כב

ח "תוכל חנ, יה רכב הכיבוי של הנמל במוסךה הוסיפה כי ניתן לקבוע שכאשר יה"נציבות כב". לנמל
 .ה חיפה"לשכור רכב כיבוי חלופי מכב

מפקד . עוד נמצא כי לא נקבעה אסדרה המפרטת מהי ההכשרה הנדרשת מאנשי צוות החירום .2
הצוות צריך הסמכה " כי 2012ה חיפה טפסר אריה רגב מסר למשרד מבקר המדינה בדצמבר "כב

 . אין הסמכה לשמש כבאי עירוני, למעט אחד, ש מאנשי צוות החירוםלאי, בפועל". ככבאי עירוני

 שאין לה מומחיות מספקת כדי לקבוע מהי ההכשרה המקצועית הנדרשת 2013ן השיבה במרץ "רספ
מחייבת את עובדי צוות החירום "היא , ן הוסיפה כי עם זאת"רספ. מאנשי צוות החירום של הנמל

 ".את הכרת סוגי החומרים והטיפול הלוגיסטי בהםס הכוללת "ח לעבור הכשרת חומ"בחנ

והיה צורך להשתמש בין היתר בציוד , ס ממכל או ממכולה"נמצא כי כאשר אירעו דליפות של חומ
 לא הייתה לכוחות הכיבוי וההצלה שהוזעקו -מכני הנדסי כבד כדי לעצור את התפשטות הדליפה 

ח הסתייעה בעניין זה "וחנ, הציוד האמורמחוץ לנמל ולעובדי צוות החירום הסמכה להפעיל את 

__________________ 

 .1959-ט"התשי, י כבאותבחוק שירות) 4(4ה חיפה כרשות כבאות בסעיף "על פי הסמכות שניתנה לכב  20
אשר כל אחת מהן היא כלי שיט שבו יש זרנוקי מים המחוברים למשאבות , בנמל חיפה יש ארבע גוררות  21

בייחוד בים ,  המאפשרים להן לסייע בכיבוי אש-וכן אמצעי כיבוי נוספים , בעלות כושר ספיקה גבוה
 .ובקרבתו
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ס המתרחשים "ואולם עובדים אלה עלולים להיות לא זמינים באירועי חומ. 22בעובדי התפעול שלה
בשל , ס כאלה עלולים אפוא חיי אדם להיות בסכנה"באירועי חומ. בשעות שאינן שעות עבודתם

  .הזמן העובר מהזעקתם של עובדים אלה מבתיהם ועד הגעתם לנמל

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÙÒ¯ ÏÚ"·Î ˙Â·Èˆ�Â Ô" ˙ÂÂˆÓ ˙˘¯„�‰ ‰¯˘Î‰‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ‰
ÌÂ¯ÈÁ‰ .ÔÎ ÂÓÎ ,ÙÒ¯ ÏÚ"·Î ˙Â·Èˆ�Â Ô" „ÂÈˆ‰ ÈÏÈÚÙÓÓ ÚÂÈÒ ˙Ï·˜ ¯·„· Ï‰Â� ÚÂ·˜Ï ‰

ÏÓ�· „·Î‰ ÈÒ„�‰‰ È�ÎÓ‰ ,‰ÏÈÚÙ ‰�È‡ ÏÂÚÙ˙‰ ˙·ÈËÁ Ô‰·˘ ˙ÂÚ˘· ¯˙È‰ ÔÈ· , Í¯ÂˆÏ
ÈÁ ÈÚÂ¯È‡· ¯È‰ÓÂ ÏÈÚÈ ÏÂÙÈËÌÂ¯ . 

ובכלל זה תקבע את היקף , שתפעל ליישום הערת משרד מבקר המדינה ה השיבה"נציבות כב
 .ן"הנציבות הוסיפה כי בכוונתה לדון בעניין זה עם רספ. ההכשרה שעל צוות החירום לעבור

 

 כיבוי אש בכלי שיט 

במבנים , דוגמהל. לכיבוי אש בכלי שיט יש מאפיינים ייחודיים השונים מאלה של כיבוי אש במבנים
כמו . אך לא כך הדבר באניות, אפשר לשבור חלונות ולפתוח דלתות חיצוניות כדי לפזר את העשן

מצב קשירת כלי השיט ; העשן הסמיך בכלי שיט מקשה מאוד על התמצאות כוחות ההצלה בו, כן
 לסכן את ומי כיבוי מרובים עלולים; לרציף עלול להשתנות במהלך הכיבוי באופן פתאומי ולא צפוי

לכיבוי אש בכלי , נוסף על אלה. לרבות צוות החילוץ, יציבות האנייה ואת בטיחות הנמצאים בה
 .שיט נדרש ציוד מיוחד

רשות כבאות חייבת להבטיח את שירותי " ,1959-ט"התשי, על פי חוק שירותי הכבאות .1
תחומה או מעבר הכבאות לכיבוי דליקות בתחומה ולמניעת דליקות או התפשטותן של דליקות ל

תקנות . ה חיפה"רשות הכבאות היא כב,  לעניין נמל חיפה."וכן להצלת נפש ורכוש, לתחומה
על פי חוות דעת . הנמלים מקנות למנהל הנמל סמכויות שונות בתחום של מניעת דלקות בכלי שיט

ט ה חיפה אחראי למתן שירותי כבאות גם בכלי שי"כב, של המשנה דאז ליועץ המשפטי לממשלה
על הנמל לשתף אתו פעולה ולסייע לו בכל עניין הדרוש להיערכות למניעת . המצויים בתחום הנמל

 .דלקות ולכיבוין

ה חיפה ואיגודי ערים אחרים "כב, ה"נציבות כב, ן"י ובין רספ" בין חנ23 נחתם הסכם2010בספטמבר 
קצועי הולם לכיבויין מענה מ"בהסכם צוין כי עד מועד חתימתו לא היה ).  ההסכם-להלן (לכבאות 

, כי יש להם התשתיות"ה הצהירה בהסכם "נציבות כב. העוגנים בנמלים" של דליקות בכלי שיט
לכיבוי אש בכלי " הניסיון וכוח האדם המתאים לקבל על עצמם את האחריות למתן מענה, הידע
ס את כוח ה לגיי"לצורך זה התחייבה נציבות כב. וממועד חתימתו קיבלה עליה אחריות זו, שיט

 והכול על פי -לרכוש את הציוד הנדרש ולבצע תרגילים , 2010האדם הנדרש ולהכשירו עד נובמבר 
ח למימון " מיליון ש9ה "י התחייבה להעביר לנציבות כב"חנ. לאומיות שפורטו בהסכם-נורמות בין

-ועדו כוממנה י, מחצית הסכום הועברה זמן קצר לאחר החתימה על ההסכם. ההיערכות בעניין זה
בכפוף , י להעביר בתוך שנה"את המחצית השנייה התחייבה חנ. ה חיפה"ח לכב" מיליון ש2.31

__________________ 

נו לתפעל את הציוד המכני ההנדסי הכבד שעליו הם יצוין שעובדי התפעול של הנמל לא הוכשרו ואומ  22
שכל אדם המתקרב ) 'מערכת נשימה סגורה וכו, לבוש מגן(מופקדים בד בבד עם שימוש באמצעי הגנה 

 .ס חייב להשתמש בהם"לאזור המזוהם בחומ
באותן . יצוין כי ההסכם נחתם לאחר שנים רבות של מחלוקות בדבר האחריות לכיבוי אש בכלי שיט  23

וניתנה בעניין חוות דעת של יועץ חיצוני , הוקמה ועדה לבחינת הנושא, שנים התקיימו דיונים רבים
לאחר . 2005שהפעילה את הנמל לפני הרפורמה שנעשתה בנמלים בשנת , לרשות הנמלים והרכבות

 .ח"הרפורמה הועברה האחריות להפעלת נמל חיפה לחנ
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ה תגיש לה מסמך שבו "ולאחר שנציבות כב, להוכחה כי הכספים שהעבירה שימשו למטרות ההסכם
 . וכן אסמכתאות לניצולה, יפורט אופן ניצול המחצית הראשונה של הסכום

י "ה לחנ"לפי המסמך שהגישה נציבות כב,  כי לדעתה2011ה ביולי ה חיפ"ן הודיעה לכב"רספ
ה את התנאים לתשלום "לא מילאה נציבות כב, בנוגע לאופן ניצול המחצית הראשונה של המימון

וכן לא הושלמה תכנית ההכשרה של הכבאים לכיבוי שרפות בכלי , המחצית השנייה של המימון
י מסמך נוסף בנוגע לניצול המחצית "ה לחנ"כבל נציבות " מסר סמנכ2012בספטמבר . שיט

 .24ה את חלקו השני של התשלום"י לנציבות כב" העבירה חנ2012ובדצמבר , הראשונה של המימון

לסייע במימון , לפנים משורת הדין" כי הסכימה 2013י השיבה למשרד מבקר המדינה בפברואר "חנ
לאפשר לגורמים "בין היתר כדי , "כלי שיטביניים להתארגנות שירותי הכבאות לטיפול בכיבוי אש ב

להקמת "י הוסיפה כי סייעה גם "חנ". האמונים על כך להתארגן למציאת פתרון מובנה וארוך טווח
לשפר את "בין היתר כדי , "מתקן ייעודי במכון להכשרה ימית בעכו לתרגול כיבוי אש בכלי שיט

 ". הפועלים בתחום הנמלהמוכנות והידע לטיפול בכיבוי אש בכלי שיט של גורמים

ביום פקודה נעמוד בפני אסון אמיתי ללא מענה נאות " על ש25ן" התריעה רספ2012יצוין כי ביוני 
בין אם מדובר באוניית נוסעים שבה אלפי נוסעים או אוניית משא הנושאת מטענים מסוכנים , לנושא

 ". על פוטנציאל ההרס האדיר הטמון בה

ועל מנת "ה לכיבוי אש בכלי שיט "את ההיערכות של נציבות כבבהסכם נקבע שעל מנת להבטיח 
 ועדת -להלן (תוקם ועדת היגוי מקצועית " להבטיח את כל ההיבטים השונים הנוגעים לעניין זה

 -להלן (נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי . 26שתורכב מנציגי הגופים הנוגעים בדבר, )ההיגוי
כמסגרת " כי הוא רואה את עבודתה של הוועדה 2011גוי בינואר מסר בישיבת ועדת ההי) ה"נציב כב

ועדת ההיגוי ". לכיבוי אש בכלי שיט] תורת לחימה[ל "מנחה לכיבוי הימי בישראל וכגוף שיכין תו
אולם מאז ועד מועד סיום הביקורת לא , 2012 עד פברואר 2011מינואר , התכנסה שש פעמים

ה לכיבוי אש בכלי " היערכות נציבות כב-ת של ההסכם זאת אף על פי שמטרתו העיקרי .התכנסה
 .27ה"ואף שתורת לחימה בעניין טרם גובשה וטרם אושרה על ידי נציב כב,  טרם הושגה-שיט 

·Î ˙Â·Èˆ� ‰ÒÈÈ‚ ÌÎÒ‰‰ ˙ÓÈ˙Á Ê‡Ó"ÌÈ‡·ÎÎ Ì˙¯˘Î‰Ï ‰ÏÚÙÂ ÌÈ„·ÂÚ ‰ , „ÂÈˆ ‰˘Î¯
˘‡ ÈÂ·ÈÎÏ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ Í¯ÂˆÏ ÌÂÎÒ‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ‰Ï·È˜Â Ì¯Â·Ú È˘È‡ËÈ˘ ÈÏÎ·  , Ú·˜�‰ ÈÙÏ

ÌÎÒ‰· .·Î ˙Â·Èˆ� ÌÏÂ‡Â" ‰ÓÈÁÏ ˙¯Â˙ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÏÚÂÙ· ‰˘·È‚ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ‰
ËÈ˘ ÈÏÎ· ˘‡ ÈÂ·ÈÎÏ ,·ÎÂ" ÏÓ�· ËÈ˘ ÈÏÎ· ˘‡ ÈÂ·ÈÎÏ ‰�ÚÓ ˙˙Ï ÍÂ¯Ú Â�È‡ ‰ÙÈÁ ‰

‰ÙÈÁ . 

המיטב היא עושה את , עם זאת. ה השיבה שההיערכות לכיבוי אש בכלי שיט אינה מלאה"נציבות כב
 ".באמצעים הקיימים לתת מענה לאירועים בנמל"

ומצא כי לא נכלל בה לימוד , משרד מבקר המדינה בדק את ההכשרה שקיבלו כבאי חיפה .2
כמו . כמו ברום, ס הנפוצים ביותר בנמל"מעמיק של טיפול בדלקות בכלי שיט הנושאים את החומ

ה חיפה לא "וכב, חייב על פי ההסכםכמת, ה חיפה"לא התקיימה השתלמות למפקדים של כב, כן

__________________ 

זכות "ה חיפה בגין "שלטענתה חייבת לה כב, ח"שיליון  מ1.675י סך של "מהסכום האמור קיזזה חנ  24
 ".שימוש בקרקע המשמשת לתחנת כיבוי

 .25.6.12-ל משרד התחבורה מר עוזי יצחקי ב"ן מר יגאל מאור למנכ"מכתב שכתב מנהל רספ  25
 שהוא -ה "נציג נציבות כב: ה מורכבת מהנציגים האלה"הוועדה שהוקמה על פי כתב מינוי של נציב כב  26

-אשדוד שירותי כבאות ואיגוד ערים אזור אילת-איגוד ערים אזור אשקלון, ה חיפה"מפקדי כב, ר"היו
 .מ"מ וחברת נמל אילת בע"חברת נמל אשדוד בע, ח"חנ, י"חנ, ן"נציגי רספ, אילות שירותי כבאות

 ים כמצע הוכנה טיוטה של רשימת הציוד והאמצעים הנדרשים לכיבוי אש בנמל2012יצוין כי בינואר   27
 .אולם טיוטה זו לא אושרה, לדיון בוועדת ההיגוי
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אניות משא ללא , אניות נוסעים(תרגל תרחיש של דלקה בכלי שיט שונים העוגנים בנמל חיפה 
 ). ס"ס ואניות משא הנושאות סוגים שונים של חומ"חומ

 כי הכשרת כבאים לכיבוי אש בכלי שיט 2013ל הרשות לחינוך והכשרה ימיים השיב בפברואר "מנכ
וכי עד מועד סיום הביקורת קיים , ה"ת על פי תכנית שסוכמה בינה ובין נציבות כבנעשית ברשו

כמו כן נקבעו תאריכים להשלמת השתלמויות לכלל . ה חיפה שתי השתלמויות לכבאים"כב
ל הרשות "עוד הוסיף מנכ. 2013האמורות להסתיים עד מאי , לרבות קורס מפקדים, הכבאים

אולם נוכח הערות , ס"חומי שהוכנה ברשות נכלל פרק העוסק בבתשובתו כי בחוברת הלימוד לכבא
להרחיב בהדרכות לכבאי נמל חיפה "משרד מבקר המדינה הוא הנחה את צוות ההדרכה ברשות 

 ".בנושא הסכנות ודרכי הטיפול בשריפות בהן מעורבים חומרים מסוכנים ובעיקר ברום

נדרש "וכי , שות לחינוך והכשרה ימיים כבאים עברו הכשרה בסיסית בר48-ה השיבה ש"נציבות כב
, מגוון של אימונים משותפים, תגובש תוכנית סדורה... להקנות לצוותים הפועלים ידע נרחב בנושא

בשירותי [כ "סיורים והכרות מוקדמת עם הסיכונים בנמל חיפה על ידי מפקדי ולוחמי האש בש
 ". חיפה] כבאות

 : ת הצעדים הננקטים על מנת לתקן את הליקוייםה בתשובתה א"נוסף על כך פירטה נציבות כב
עד השלמת כתיבת . 2. ל המשותף לכיבוי אש באוניות"קביעת לוחות זמנים להשלמת התו. 1"

ח תידרש להוכיח "חנ. 3. ל תיכתב הוראת שעה המסדירה את הפעלת הכוח בעת אירוע חירום"התו
פ "כתיבת נוהל שת. 4. וראת השעהכשירות ומוכנות לחירום בציוד ואמצעים כפי שיוגדר לה בה

ח המסדיר את כלל הפעולות הנדרשות בשיגרה ובחירום של מערך " חנ-ה "כב] שיתוף פעולה[
 יושלמו 2013עד סוף שנת . עריכת תרגילים עם גורמי חירום נוספים. 5. ח"הכבאות אל מול חנ

,  הודיעה כי תכיןה גם"נציבות כב". ההכשרות והנוהל בין כבאות חיפה לנמל, ל"כתיבת התו
מסמך המפרט את הצרכים המבצעיים , ה העוסקת בבטיחות בנמלים"בשיתוף הוועדה בנציבות כב

ס בשטחי הנמל ואת הפערים בין "הנדרשים למוכנות להתמודדות עם אירוע אש או דליפת חומ
 לקדם  כדי2013הוועדה תתכנס במהלך חודש אפריל , ה"לדברי נציבות כב. הרצוי למצוי בעניין זה

 .את תיקון הליקויים שהועלו בדוח זה

 ÏÓ�· ËÈ˘ ÈÏÎ· ˘‡ ÈÂ·ÈÎ Ï˘ ‰�ÚÓ ÔÈ‡˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÙÈÁ ,‰ÊÎ ·ˆÓ· ÌÈÈ¯˘Ù‡‰ ÌÈÏÂ„‚‰ ÔÂÒ‡‰ È„ÓÓ ÁÎÂ� .¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÏÚ ,

·Î ˙Â·Èˆ� Ì˘‡¯·Â"·ÎÂ ‰"‰ÙÈÁ ‰ ,ÙÒ¯ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ�Â"Ô ,�Á"�ÁÂ Á"È ,ÙÏ ˙ÂÙÈÁ„· ÏÂÚ
‰ÈÚ·Ï ÌÏÂ‰ ‰�ÚÓ ˙˙Ï È„Î ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘·Â . 

 

 

 הפעילות להגברת הבטיחות ולמניעת תאונות עבודה

העבודה כוללת בין היתר הפעלת ציוד מכני הנדסי .  עובדים800-ח עובדים כ"בחטיבת התפעול בחנ
ונות עבודה ח עולה כי מספר ימי ההיעדרות של עובדים בשל תא"מנתוני חנ. כבד לשינוע מטענים

ובמחצית הראשונה של שנת ; 4,142 - 2011בשנת ; 3,777 - 2010בשנת ; 2,496 היה 2009בשנת 
וחלקן אירעו בשל הפעלת ציוד או , מרבית התאונות אירעו בשל מעידה או החלקה. 2,297 - 2012

 1.4- כ2009עלות ימי ההיעדרות בשל תאונות עבודה הייתה בשנת , ח"על פי נתוני חנ. בשל מטענים
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 - 2012ובשנת ; ח"ש מיליוני 3.2- כ- 2011בשנת ; ח" מיליוני ש2.6- כ- 2010בשנת ; ח"מיליוני ש
 . 28ח" מיליוני ש1.9-כ

 

 בדיקת תאונות בנמל

סיבותיהן ונסיבותיהן של "ח יש סמכויות לבירור " ולממונה על הבטיחות בחנ29לוועדת הבטיחות
לבדיקת תאונות בנמל ולהפקת לקחים . 30"למניעתןתאונות עבודה במפעל ולהמליץ על אמצעים 

ח "בעקבות ממצאי בדיקה כזאת גם מחליטה חנ. מהבדיקה יש חשיבות רבה במניעת תאונות בעתיד
 . אם יש מקום להעמיד לבירור משמעתי עובדים המעורבים בתאונות

יקה או המעורבים באירוע והממונים עליהם לא ישמשו חברים בוועדת בד, ח"על פי נוהלי חנ
ח נוהל הקובע באילו מקרים יעשו את הבדיקה "נמצא כי אין בחנ. בוועדת חקירה פנימית של הנמל

 . ח גם לגורם מקצועי חיצוני"ובאילו מקרים תפנה חנ, גורמים פנימיים בה

בדופן , ובנפילתו פגע ברציף,  נשמט מטען חריג ממנוף2012בתאונה שאירעה ביולי , לדוגמה
מפקח העבודה שהגיע לזירת האירוע החליט על ). המנוף(ק ובמבנה העגורן האנייה שממנה נפר

העובדה שלא היו אבידות בנפש ", ח"לפי מסמכי חנ. הוצאת צו בטיחות להפסקת השימוש בעגורן
שניות ספורות בטרם התרסק המטען אל הרציף עבר באותו מקום ממש רכב ובו ... הינה בחזקת נס

ל הרציף נמצאו מטרים ספורים מהמקום בו פגע המטען בן עשרות גם עובדים שהיו ע... נוסעים
, ח עולה כי היא הקימה צוות בדיקה פנימי לתחקור האירוע"ממסמכי חנ". הטונות ברציף ובספינה

בעקבות "עוד צוין במסמכים כי ". לא היתה ממצה דיה] הבדיקה הפנימית[ועל פני הדברים ברור ש"
כל הגורמים הבכירים בתחום התפעול והציוד , בין היתר, לו חלקל החברה בו נט"דיון בראשות מנכ

ראתה הכרח ] ההנהלה... [הוחלט להעמיק את הבדיקה ולמנות מומחה חיצוני לצורך כך, בנמל
החברה החליטה כי הדבר לא יהיה בחזקת ... לקיים בדיקה מקצועית ממצה ובלתי תלויה של האירוע

 אירועים נוספים שיועברו לבדיקה של יועץ חיצוני מומחה ובמידת הצורך יהיו גם' אקט חד פעמי'
סירב , שחשש מפני העמדתו לבירור משמעתי, אחד העובדים". בתחום בתום הבדיקה הפנימית

ופנה בעניין לבית הדין האזורי לעבודה , בתחילה להתייצב לתשאול לפני היועץ החיצוני הבודק
 .עובד לתשאול לפני היועץ החיצוניבעקבות פסק דין של בית הדין התייצב ה. בחיפה

ח או הממונים עליהם תביא "עולה חשש שמא בדיקה שתיעשה רק על ידי גורמים פנימיים בחנ
מאחר שהללו הגם שאינם מעורבים בתאונה בעצמם מבצעים בדיקה , למצב של ניגוד עניינים

 .בירור משמעתישממצאיה עלולים להביא להעמדת חבר לעבודה המשתייך לאותו ארגון עובדים ל

 כי אין לה יכולת לקבוע מראש רשימה סגורה 2013ח הסבירה למשרד מבקר המדינה באפריל "חנ
פעלה "ח שהיא "עוד הוסיפה חנ. ל שלה שיקול דעת בעניין"של מקרים וכי יש לאפשר למנכ

 סמכות החברה להפעלת יועץ חיצוני לבדיקת"המעגנת את , "ופועלת לניסוח טיוטת נוהל מעודכנת
 .וכי במסגרת עדכון הנוהל יישקלו גם הערות משרד מבקר המדינה בעניין זה, "תאונה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,�Á ˙Ï‰�‰ ÏÚ" Ô‰ÈÙ ÏÚ˘ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Ï‰Â�· ÚÂ·˜Ï ÏÂ˜˘Ï Á
È�ÂˆÈÁ ıÚÂÈ Ï˘ Â˙˜È„·Ï Â¯ÒÓÈÈ ˙Â�Â‡˙ ÂÏÈ‡ Ú·˜ÈÈ , Ï˘ ˙ÂÎÏ˘‰Ï ÒÁÈÈ˙‰· ¯˙È‰ ÔÈ·

ÌÈ˜„Â· Ï˘ È¯˘Ù‡ ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�ÌÈ¯˜Ó‰Ó ˜ÏÁ· ÌÈÈÓÈ�Ù . 

__________________ 

 . 2010-2011 עובדים בשנים 120- ולכ2009 עובדים בשנת 100-סכומים אלה שולמו לכ  28
ועדת בטיחות במפעל היא ועדה פריטטית שמחצית מחבריה הם נציגי העובדים ומחציתם נציגי   29

זאת על מנת להבטיח כי נושאי " כי 2013במרץ ת הסביר למשרד מבקר המדינה "משרד התמ. המעביד
 ".הבטיחות יידונו בה באופן מלא וכי החלטותיה ומסקנותיה ייושמו כנדרש

וסמכות הממונה על , 1954-ד"התשי, חוק ארגון הפיקוח על העבודהסמכות ועדת הבטיחות נקבעה ב  30
 .1996-ו"התשנ, )ממונים על הבטיחות(תקנות ארגון הפיקוח על העבודה הבטיחות נקבעה ב
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 הליכי בירור משמעתי בעקבות תאונות ושימוש בסמים

 1992 -ג"התשנ, )מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים, עגורנאים(על פי תקנות הבטיחות בעבודה 
לתקופה מוגבלת או ללא הגבלת , ת רשאי בכל עת לפסול"משרד התמ, ) תקנות הבטיחות-להלן (

, אגב עיסוקו, או אינו ממלא, אינו ממלא את תפקידו כעגורנאי, לדעתו, אם", 31עגורנאי מוסמך, זמן
ח התריעה בין היתר לפני "נמצא כי חנ ".את דרישות הבטיחות בהפעלת עגורן או אינו מסוגל למלאן

רשות החברות הממשלתיות , משטרת ישראל, המשרד לביטחון הפנים, ן"רספ, משרד התחבורה
על שכמה עובדים שלה נתפסו בידי )  ההסתדרות-להלן ( החדשה וההסתדרות העובדים הכללית

ת על עגורנאי "ח הודיעה למשרד התמ"ואולם לא נמצא כי הנהלת חנ. המכס כשברשותם סמים
 ).ראו להלן(שנתפס בזמן עבודתו כשברשותו סם מסוכן 

ל  בין היתר כי אם יובא לידיעת מינה2013ת השיב למשרד מבקר המדינה במרץ "משרד התמ
ח "בין באמצעות ועדת הבטיחות בחנ, ח"בין באמצעות הנהלת חנ, הבטיחות והבריאות התעסוקתית

תישקל , כי מפעיל עגורן או מכונת הרמה אחרת נתפס כשברשותו סמים מסוכנים, ובין בדרך אחרת
צעד כזה מתחייב על ", ת"לדברי משרד התמ. האפשרות לפסול את רישיונו מכוח תקנות הבטיחות

הפסיק את הסיכון הטמון בכך שאדם המשמש בתפקיד בעל משמעות בטיחותית כה כבדה מנת ל
עוד מסר ". אינו ממלא או אינו מסוגל למלא את דרישות הבטיחות המתחייבות מכוח תפקידו

 .ח"המשרד כי בכוונתו לשלוח הודעה על כך להנהלת חנ

�Á ˙Ï‰�‰Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"˘Ó ˙ÚÈ„ÈÏ ‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ÁÓ˙‰ „¯" ˙ÂÙÈÁ„· ˙
ÌÈ�ÎÂÒÓ ÌÈÓÒ Â˙Â˘¯·˘Î È‡�¯Â‚Ú ÒÙ˙� Â·˘ ‰¯˜Ó ÏÎ ,Ó˙‰ „¯˘Ó˘ È„Î" ÏÂ˜˘Ï ÏÎÂÈ ˙

Â�ÂÈ˘È¯ ˙‡ ÏÂÒÙÏ Â˙ÂÎÓÒ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï. 

ת בכל מקרה בו "לאור הערת המבקר היא תודיע למשרד התמ" כי 2013ח השיבה באפריל "חנ
בתנאי שיתקבל חומר , "מסוכניםיתברר כי יש בסיס ראייתי כנגד עובד החשוד בהחזקת סמים 

 .חקירה מהמשטרה הכולל הודאה של העובד או פסק דין המרשיע אותו

�ÁÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ Á ,Ó˙‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘·"˙ , Ï‰Â� ˘Â·È‚Ï
 ÌÈÓÒ Ì˙Â˘¯·˘Î ÂÒÙ˙�˘ ÌÈ„·ÂÚ ÏÚ Ú„ÈÓ ÂÏ ¯ÂÒÓÏ ‰ÈÏÚ ÌÈ¯˜Ó ÂÏÈ‡· Ú·˜ÈÈ Â·˘

ÌÈ�ÎÂÒÓ. 

ח "על עובדי התפעול של חנ. 32 אחראית לקיום חובות הבטיחות בעבודה בתחומהח"חנ, לפי הדין
שנחתם , ) ההסכם הקיבוצי-להלן " (מ"הסכם קיבוצי מיוחד לפועלי שירותי נמל מאוחדים בע"חל 

על פי ההסכם ). כיום האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות( עם מועצת פועלי חיפה דאז 1966בשנת 
, יוזמן לבירור משמעתי לפני ועדת משמעת,  עליו הגישו תלונה נגדועובד שהממונים, הקיבוצי

אחד מנציגי ההנהלה . ח ומשלושה נציגים של ההסתדרות"המורכבת משלושה נציגים של הנהלת חנ
שיש , התראה)  א:   (ואלה העונשים שמוסמכת ועדת המשמעת להטיל. מרכז את עבודת הוועדה

העברה לתפקיד אחר לזמן מוגבל או )  ג(;   נזיפה)  ב (;  אפשרות לפרסמה על לוחות המודעות
הקפאת הזכות לקידום )  ו(;   קנס כספי)  ה(;   הפסקת עבודה זמנית ללא תשלום)  ד(;   בלתי מוגבל

 .עוד נקבע כי הישנות עברה תגרום להחמרת העונש. בדרגה לתקופה של לא יותר משנתיים

__________________ 

זחלי , עגורן נייד אופני, מוגדר מי שהוסמך לפי תקנות הבטיחות להפעיל עגורן צריח" עגורנאי מוסמך"  31
 . עגורן שער ועגורן להעמסה עצמית, עגורן גשר עילי, או חצי זחלי

 .1970-ל"התש, ]נוסח חדש[ לפקודת הבטיחות בעבודה 223- ו221, 219סעיפים   32
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מועברת ההכרעה לידי ועדה ) ' שלב א-להלן (ת אם יש חילוקי דעות בין חברי ועדת המשמע
התגלעו חילוקי ' אם גם בשלב ב). ' שלב ב-להלן (שהרכבה כהרכב ועדת המשמעת , פריטטית

 ).' שלב ג-להלן (בהסתדרות  האגף לאיגוד מקצועימועברת ההכרעה לידי נציגי , דעות

�Á˘ Û‡˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ"˙ÂÁÈË·Ï ˙È‡¯Á‡ Á ,ÏÚ‰ ‰‡Î¯Ú· ÈËÂÙÈ˘‰ ÛÂ‚‰ ÍÈÏ‰‰ Ï˘ ‰�ÂÈ
˙Â¯„˙Ò‰‰ ‡Â‰ È˙ÚÓ˘Ó‰ ,�Á ˙Ï‰�‰ÏÂ"ÂÊ ‰‡Î¯Ú· ‚ÂˆÈÈ ÔÈ‡ Á .�Á ÏÚ ‰˘˜Ó ¯·„‰" Á

˙ÚÓ˘Ó‰ ˙ÙÈÎ‡· ,ÏÂÚÙ˙· ˙ÂÁÈË·‰ ‡˘Â�· ¯‡˘‰ ÔÈ· . 

 בעת שהפעיל עגורן 2012נתפס בידי חוקרי מכס בינואר , 33ח"עובד המשמש מנופאי בחנ, לדוגמה
. 1973-ג"התשל, ]נוסח חדש[ודת הסמים המסוכנים בנמל כשברשותו סמים מסוכנים כהגדרתם בפק

השפעת סמים על מפעיל עגורן בשעת . העובד טען שמצא את הסמים על הרציף והם אינם שלו
ובהם מנהל , אלא גם את חייהם של עובדים אחרים במשמרת, עבודתו מסכנת לא רק את חייו

נזקים גדולים שעלולים להיגרם נוסף על , הסוורים והנהגים של גוררי המכולות, האתת, העבודה
 כי חזרתו של העובד לעבודה כמפעיל 2013ח מסרה למשרד מבקר המדינה בינואר "חנ. לרכוש

הסיכון הכי חמור בא לידי ביטוי בכך שהרכבת מובילה "וכי , עגורן עלולה לסכן חיי אדם ורכוש
רה של השמטות מכולת במק. ]34[חומרים מסוכנים דוגמת מכולות מסוג איזוטנקרים מומכלים ברום

ההשלכות הסביבתיות שתתרחשנה במידה ועקב הנפילה ארצה תתרחש , ]35[חומר מסוכן מהְספֶרֶדר
 ".ס עלולות להיות כבדות ביותר"דליפה או חלילה ביקוע של מכולות חומ

המשטרה גנזה את התיק מחוסר עניין . בעקבות תפיסתו של העובד בידי המכס הוא נחקר במשטרה
. ח פנתה למשטרה בעניין סגירת התיק וביקשה לקבל לידיה את חומר החקירה"נח. לציבור

לקבל את הערר ולפתוח את ", ח ערר" החליטה המשטרה לראות בפנייתה של חנ2012בספטמבר 
ח "חנ. ח על תוצאות הערר"במועד סיום הביקורת טרם הודיעה המשטרה לחנ". החקירה מחדש

בשל חילוקי דעות בין ' ההליך המשמעתי הגיע עד שלב ג. הגישה גם תלונה משמעתית נגד העובד
החליטו נציגי ' בשלב ג. ח ובין נציגי ההסתדרות בשני השלבים הראשונים"נציגי הנהלת חנ

והנהלת , ההסתדרות להחזיר את העובד לעבודה בהפעלת הציוד הכבד שהפעיל לפני שהושעה
 . 36הנמל אף חויבה לפצותו על תקופת השעייתו

מתקיימים בלי שיירשם פרוטוקול המפרט את טענות הצדדים ואת הראיות '  דיוני שלב גנמצא כי
אפשר לדעת אם הנימוקים להחלטה שהתקבלה ניתנו בהתחשב בטענות וראיות -וממילא אי, שהוצגו

שדן בעניינו של העובד את ' בהיעדר פרוטוקולים ביקש אחד החברים בהרכב שלב ג, לדוגמה. אלה
גם בבירור שנעשה . ח"ת שהכינה אחת מחברות הצוות שהציג את טענות חנהתרשומת הפנימי

__________________ 

 42העובד הוא מנופאי בשני סוגי עגורנים ובמלגזת מנוף בעלת כושר הרמה של עד , ח"י חנעל פי מסמכ  33
 .טון

 .הארוזים במכולות פתוחות המיועדות לטעינה באניות מכולות, מכלים שבהם מצוי ברום במצב נוזלי  34
. מתההוא אנקול מיוחד במנוף המתחבר בארבע נקודות לגג המכולה לצורך הר) Spreader(ספרדר   35

 בנוגע לסיכונים בחזרתו של העובד לעבודה כמפעיל 2013ח בתשובתה מינואר "בעניין זה הסבירה חנ
 טונות מקרון 35התחברות לא תקינה של המנופאי עם הספרדר להנפת מכולה שמשקלה עד "עגורן כי 

, גורןלפגיעה ברכוש כלומר בע, יכולה להביא להשמטות המכולה מהספרדר, הרכבת לגורר או להיפך
וחלילה , בקרון הרכבת עצמו, במכולות נוספות המאוחסנות על הרכבת, במכולה שנשמטה, בגורר

 ".לפגיעה בנפש באחד או יותר מהעובדים בסביבת העבודה
הועדה אינה יכולה לקבוע שהעובד עבר עבירת משמעת בהליך משמעתי : "הנימוקים להחלטה היו אלה  36

בבדיקת שתן של "; לסגור את התיק מחוסר עניין לציבור" עמייםוזאת כאשר משטרת ישראל החליטה פ
וכן נלקח בחשבון תקופת הוותק של . העובד במשטרת ישראל לא נמצאו עדויות לשימוש בסמים

דבר שאליו הביע התנגדות , וכן העובד אף נענה להצעת ההנהלה לבדיקת פוליגרף... העובד ועברו הנקי
העובד נתן ויתור משפטי על כל חיסיון פרטים בחקירות , ןכמו כ. ר הועד בהיבט התקדימי"יו

 .ח"לחנ, כולו או חלקו, יצוין כי המשטרה סירבה באותו שלב למסור את חומר החקירה". המשטרה
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לא ,  שבה נפלה מכולה מעגורן שהפעיל2011לעובד אחר בעניין תאונה עבודה שאירעה בנובמבר 
, זאת אף על פי שפרוטוקול כזה נדרש ביתר שאת. נמצא פרוטוקול דיון המפרט את טענות הצדדים

 .וד קודם לכן בתאונות עבודה אחרותמאחר שהעובד כבר היה מעורב ע

 עוד עובדים בנמל בהחזקת סמים מסוכנים בזמן 2012בעקבות חקירות מכס נוספות נתפסו בשנת 
, שתפקידם לדאוג לקשירת האניות, ובהם ארבעה מעובדי מחלקת העגינה והגוררות, העבודה

פגיעות בגוף וברכוש ח עולה כי בעבר אירעו "ממסמכי חנ.  של אניות37להתרתה ולביצוע עיתוק
  .בעת ביצוע עבודות אלה

ח ליועץ " פנה בא כוח חנ2012ח למשרד מבקר המדינה עולה כי בדצמבר "ממסמך שמסרה חנ
לשם מיצוי הדין "בבקשה שיתערב ) פלילי(המשפטי לממשלה באמצעות פרקליט מחוז חיפה 

משרד . בידי המשטרה" ותיקון התוצאה הבלתי סבירה של גניזת תיקי חקירה בנסיבות כאמור
בדיקה מדוקדקת בלשכת היועץ המשפטי " כי 2013המשפטים השיב למשרד מבקר המדינה במרץ 

ח מר מנדי זלצמן "ל חנ"באותו מועד כתב מנכ". לממשלה העלתה כי פניה זו לא נתקבלה על ידה
ו עדים מזה תקופה ממושכת אנ, בפועל"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות מר אבי אדרי כי "ליו

נציגי הנהלת ... וזאת בלשון המעטה, המתקיימים על ידי ההסתדרות' לזילות של הליכי שלב ג
תוך שנוצר חוסר איזון בולט וברור ', במהלך דיוני שלב ג' הנאשמים'החברה הופכים להיות 

אפילו , והעדפה שרירותית של עמדת נציגות העובדים וטענות העובד המועמד לבירור משמעתי
מטעם ההסתדרות ' הרכב חברי ועדת שלב ג... ו מדובר בעובדות אובייקטיביות ברורות לעיןמקום ב

תוכן ... ב העומדות על הפרק"בטיחותיות וכיו, הוא כזה שהוא לא נותן מענה לסוגיות המשמעתיות
שלא לאמר גם לא (הפסיקות שניתנות לא סבירות , אינו סביר' שלב ג-הפסיקות של ההסתדרות ב

מביאות לכך שעובדים ומנהלים , הניתנות כלאחר יד וללא ניהול הליך ראוי וסדור, )כדבעימנומקות 
, משמיעים בריש גלי ביקורת נוקבת עליהן, ובכלל זה כאלה המועסקים בהסכמים קיבוציים, בחברה

כשמשם , לרבות העובדה כי אותן פסיקות מדרדרות את מצב אכיפת הוראות המשמעת בעבודה
 ).ההדגשה במקור" (חשות תאונות בעבודה נוספותהדרך קצרה להתר

ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות וביקש את "ח מר מנדי זלצמן ליו"ל חנ" פנה מנכ2013בינואר 
ונוכח התפשטותה של , התערבותו נוכח דרך פעולתם של נציגי ההסתדרות בדיון בעניינו של העובד

גש הנזק האפשרי לחיי אדם בשל המשך במכתב הוד. ח"תופעת השימוש בסמים מסוכנים בחנ
ר האיגוד כי "באותו יום השיב יו. עבודתו של מפעיל ציוד מכני הנדסי כבד שנתפס כשברשותו סמים

ההסתדרות רואה בחומרה כל שימוש בסמים בכלל ובחומרה יתרה שימוש בסמים במקום העבודה "
 .הסתיימו דיונים אלהבמועד סיום הביקורת טרם . והציע לקיים דיונים בנושא, "בפרט

בהליך הבירור המשמעתי שנעשה ' ח למשרד מבקר המדינה בנוגע לשלב ג" מסרה חנ2013בינואר 
מנהלים מהססים להגיש תלונות מאחר וברור להם . הינו בעייתי ביותר... המצב"לעובדיה כי 

תדרות שמצד ההס. יינתנו עונשים מגוחכים וחמור מכך לעיתים קרובות העובדים מזוכים' שבשלב ג
אחד מייצגת את העובדים מכוח תפקידה החוקי היא גם זו שנדרשת להכריע בעונש המשמעתי של 

. יש רוב להנהלה' שם בשלב ב, מדובר במצב בלתי סביר בעליל שלא קיים בנמל אשדוד, העובד
נו כל הניסיונות של. אכיפת הוראות המשמעת בעבודה הינה בעייתית ביותר, ברור שבמצב דברים זה

 ".לא עלו יפה, עד כה לשינוי המצב

__________________ 

 .העברה ממקום עגינה אחד לאחר  37
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¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙Â�Â‡˙ ·˜Ú Ì„‡ ÈÈÁ ÔÂÎÈÒ ˙ÚÈ�ÓÏÂ ˙ÂÁÈË·Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÎ
�Á ÏÚ ˙ÏËÂÓ ÏÂÚÙ˙·"Á ,�Á ˙Ï‰�‰Ï ÌÏÂ‡" ˙È˘ÈÏ˘‰ ‰‡Î¯Ú· ‚ÂˆÈÈ ÔÈ‡ Á)‚ ·Ï˘' (

˙È˙ÚÓ˘Ó‰ ˙Â�ÈÈ„˙‰‰ Ï˘ ˙Ú¯ÎÓ‰Â ,ÌÈÈ˙ÂÁÈË· ÌÈ�ÈÈ�Ú· Ì‚ ˙‡Ê ÏÏÎ·Â ,‚Èˆ�Ï ‡Ï‡ È
„·Ï· ˙Â¯„˙Ò‰‰ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙�˜˙ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ Â�È‡ ¯·„‰

¯Â·Èˆ‰ ,�Á Ï˘ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÏÂÎÈ· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ‡Â‰ ÔÎ˘" ÌÈ„·ÂÚ ÚÈ˙¯‰Ï ‰˙ÏÂÎÈ·Â Á
Ì˙·¯˜· ÌÈ‡ˆÓ�‰ ˙‡Â Ì˙Â‡ ÔÎÒÏ ÌÈÏÂÏÚ˘ ÌÈÏ„ÁÓÓÂ ÌÈ˘ÚÓÓ .Ú ˙Ï‰�‰ ÏÁ�" ÏÂÚÙÏ Á

ÔÈ„‰ ‰ˆÂÓÈ˘ È„Î Í¯„ ÏÎ· Ï ˘È˘ ÌÈ�ÈÈ�Ú·ÔÂ‚¯‡· ˙ÂÁÈË·‰ ÏÚ ‰ÚÙ˘‰ Ì‰ , ¯˙È‰ ÔÈ·Â
 ÏÂÏÎÓ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï „È·ÚÓÎ ‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ÏÂÚÙÏ Û‡Â ÈÏÈÏÙ‰ ·È˙�·ÌÈÈÂ‡¯‰ ÌÈ¯˜Ó· . ÏÏÎ·

 ‰ÊÔÂ„Ï ‰ÈÏÚ˙Â¯„˙Ò‰‰ ÌÚ  - · ÛÂ˙È˘¯ÙÒ" Ô˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯Â ,Â Í¯Âˆ‰ ÈÙÏ
Ì‚ ÛÂ˙È˘· Ó „¯˘‰Ó˙" ˙- È„Î ÔÈÈ�Ú· ‰ÓÎÒ‰Ï ÚÈ‚‰Ï ,ÎÓ ÈÎ ÁÈË·È˘ ÔÙÂ‡· ÏÂÏ

�Á ˙Ï‰�‰ ˙„˜ÙÂÓ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÒ¯Ë�È‡‰"Á , ˙ÂÁÈË·‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ ˙Â·¯Ï
‰„Â·Ú· ,ÍÈÏ‰· ÌÏÂ‰ ÈÂËÈ· È„ÈÏ Â‡Â·È ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ÌÈÒ¯Ë�È‡‰Â . 

מצב בו המעסיק ותופש המפעל הם " כי 2013משרד המשפטים השיב למשרד מבקר המדינה במרץ 
ואולם ההסכם הקיבוצי אינו מאפשר לו .. .האחראים העיקריים לקיום כללי הבטיחות בעבודה

יכולת האכיפה של "משרד המשפטים הוסיף כי ". הוא אכן מצב טעון תיקון, לעשות כן] למעסיק[
, ואף פקודת הבטיחות בעבודה עצמה, מוגבלת] תאונות עבודה קטלניות[ת בנושא "משרד התמ

לאור האמור ...  לאכיפה וענישהאינה מעניקה את כל הכלים הרלבנטיים והראויים, בהיותה מיושנת
נראה שלמדינה ישנו אינטרס ברור לאפשר את מגוון הכלים שכבר קיימים על מנת לצמצם ... לעיל

עומדת זכות ... מול עקרונות אלה. את תאונות העבודה ואת רשלנות המעסיקים והעובדים כאחד
. ת בהסכם הקיבוצי ויישומויש לנהוג בריסון בכל הקשור להתערבו... ההתארגנות בארגוני עובדים

 ". ההסכם הקיבוצי אינו חסין מפני התערבות, כפי שצויין גם בפסיקה, עם זאת

ת וחברת נמל חיפה "תשמח לעמוד לצד התמ"ן השיבה שהיא מסכימה עם מסקנות הביקורת ו"רספ
 ".ולתמוך בנושא בעת שיחל דיון מעשי עם ההסתדרות

כדי לקדם את נושא , יידרש עם גופים ממלכתיים אחריםת השיב כי ישתף פעולה ככל ש"משרד התמ
 .הבטיחות והבריאות התעסוקתית בנמל

 פורטו שיקולים שיש לשקול בדיון בבקשות לעיון במידע 14.838' בהנחיית פרקליט המדינה מס
גוף "בין היתר עוסקת ההנחיה בבקשות לעיון במידע המוגשות בידי . המצוי בתיקי חקירה במשטרה

ובבקשות לעיון במידע הנוגעות לאכיפה , )ת"למשל משרד התמ(כגון משרדי ממשלה , "ציבורי
 .המקבילה להליך הפלילי

מבירורים שעשה משרד מבקר המדינה במשטרת ישראל עלה כי בידי המשטרה היה מידע מהותי 
ושהיה עשוי להשפיע השפעה ניכרת על תוצאות הבירור , ח"הקשור להליך הבירור המשמעתי בחנ

ח "ואולם המשטרה טענה כי היא מנועה מלהעביר את המידע לחנ. ההחלטות שהתקבלו בוועל 
משטרת . שבסמכותו לשקול אם לפסול את רישיונו של העובד בנסיבות אלה, ת"ולמשרד התמ

היה מקום לשקול להעביר את התיק לעיון " כי 2013ישראל השיבה למשרד מבקר המדינה במרץ 
 . במשטרה" התביעה

הודיעה לה המשטרה , 2013בה למשרד מבקר המדינה כי לאחר סיום הביקורת במרץ ח השי"חנ
יש לאפשר לכם לקבל לידיכם , כי על פי הנחיית פרקליט המדינה בעניין עיון בחומר חקירה, מצאנו"

__________________ 

ההנחיה פורסמה ". בקשה מצד גורמים שונים לעיין במידע המצוי בתיק חקירה "- 14.8' הנחיה מס  38
יצוין כי ההנחיה עוסקת בבקשות המוגשות בידי . 2011ועדכון אחרון שלה נעשה ביולי , 1994ינואר ב

, ]נוסח משולב[ לחוק סדר הדין הפלילי 74גורמים מחוץ לפרקליטות המדינה שלא במסגרת סעיף 
 .1982-ב"התשמ
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 ,2013ח אליה מפברואר "שנזכרו בפניית חנ" את ההודעות שנמסרו בתיקי החקירה הנוגעים לעובדים
 . שתיקם נסגר

 ˙¯·Ú‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ‰¯Ë˘Ó‰ È‡ˆÓÓ˘ ÏÓ�· ÏÂÚÙ˙ È„·ÂÚ ÔÈÈ�Ú· ‰ÎÓÒ‰‰Â ÈÂ˘È¯‰ ÈÓ¯Â‚Ï Ú„ÈÓ‰

˙¯Á‡ ˙È�ÈÈ¯·Ú ˙Â‚‰�˙‰ Ï˘· Â‡ ÌÈÓÒ· ˘ÂÓÈ˘ Ï˘· Ì„‡ ÈÈÁ Â�ÎÒÈ˘ ˘˘Á ˘È ; ÍÂ˙
‰Ê ÚÂ¯‡Ó ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ ,Ò‰ ¯ÂˆÈÏ ‰Ó‚Ó· ˙¯·Ú‰ ˙‡ ÌÈÈÂ‡¯‰ ÌÈ¯˜Ó· ¯˘Ù‡È˘ ¯„
Â· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡Â Ú„ÈÓ‰ . Ï‰Â� ÚÂ·˜Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÔÁ·È ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÈÎ ÚˆÂÓ

Ó˙‰ „¯˘ÓÏ ‰¯Ë˘Ó‰Ó Ú„ÈÓ‰ ˙¯·Ú‰ ˙‡ ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈ¯˜Ó· ¯È„ÒÓ‰"˙ , ˙Â˘¯Ï
˙ÈË�ÂÂÏ¯‰ ÏÓ�‰ ˙¯·ÁÏÂ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ , ÏÂ˜˘Ï ˘È˘ ÌÈÏÂ˜È˘· ·˘Á˙‰· ¯˙È‰ ÔÈ·

�‰ ÈÙ ÏÚÒÓ ‰�È„Ó‰ ËÈÏ˜¯Ù ˙ÈÈÁ '14.8. 

כשיהיו המסקנות " כי 2013רשות החברות הממשלתיות השיבה למשרד מבקר המדינה במאי 
ח ורשות החברות תעקוב אחר יישום מסקנות "הסופיות של הדוח הם יבואו בפני דירקטוריון חנ

 ".אלו

 

 

 ההסמכה של עובדי התפעול

לבקשת ". ך כוח אדם מקצועי שיפעל בנמליםלהסמי"ן בין היתר "מתפקידה של רספ, חוקעל פי ה
מהנהלים . ן מאשרת בכל שנה מספר עובדים שיהיו רשאים להיות מדריכים או בוחנים"רספ, ח"חנ

אין , ח לאשר לעובד לשמש מדריך או בוחן"ן עולה כי כשהיא בוחנת בקשה של חנ"שקבעה רספ
 .יחות בעבודההיא בודקת אם היו בעניינו בירורים משמעתיים בנושא בט

ת למועמדים לשמש מדריכים ובוחנים "נדרש גם אישור של משרד התמ, על פי תקנות הבטיחות
. אתתים ומפעילי מכונות הרמה אחרות, ובהם מפעילי עגורנים, במקצועות נמליים הטעונים רישוי

 .ח במקצועות אלה"ת מאשר את צוות המדריכים והבוחנים מקרב עובדי חנ"בכל שנה משרד התמ
 .ת אינו בוחן את עברם המשמעתי של המועמדים"הועלה כי גם משרד התמ

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÙÒ¯˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ"Ó˙‰ „¯˘ÓÂ Ô" ÈÎ Ì‰ÈÏ‰Â�· ÚÂ·˜Ï ÂÏ˜˘È ˙
ÔÁÂ· Â‡ ÍÈ¯„ÓÎ Â¯˘‡Ï „ÓÚÂÓ Ï˘ ‰˘˜· Ì‰È�ÙÏ ˙‡·ÂÓ ¯˘‡Î , ÔÂ·˘Á· ‡È·‰Ï ˘È

È˙ÂÁÈË·‰Â È˙ÚÓ˘Ó‰ Â¯·Ú ˙‡ Ì‚ ÌÈÏÂ˜È˘‰ ˙¯‚ÒÓ· .ÚÏ ˘È È˙ÂÁÈË·‰Â È˙ÚÓ˘Ó‰ ¯·
‰Â·‚ È˙ÂÁÈË· ÔÂÎÈÒ ÈÏÚ· ÏÂÚÙ˙ ˙ÂÚÂˆ˜Ó· „ÂÁÈÈ· ˙Â·È˘Á39 .ÔÎ ÂÓÎ ,�Á ÏÚ" ‡È·‰Ï Á

ÌÈ�ÁÂ·Â ÌÈÎÈ¯„Ó È„È˜Ù˙Ï ‰È„ÓÚÂÓ ˙‡ ˙Ú·Â˜ ‡È‰˘Î ‰Ê Ë·È‰ ÔÂ·˘Á·. 

ח לבדוק את הרקע "ת השיב כי יבחן את האפשרות לחייב את מנהל ההדרכה בחנ"משרד התמ
ולהצהיר לפני , בכפוף לדין, כים והבוחנים על פי אמות מידה שייקבעו מראשהמשמעתי של המדרי

 . המשרד כי לא נמצא פגם המונע מהם למלא את אחד התפקידים האמורים

נמצא כי המדריכים והמסמיכים בנמל הם עובדי תפעול המשתייכים לאותה נציגות ועד עובדים 
 2009 ובאוגוסט 2008כבר בינואר . בחניםמגזרית ולאותה חטיבה שאליה שייכים המתלמדים והנ

ח כי מכיוון שהבוחנים של מפעילי העגורנים הם "ד משאבי אנוש פרט והדרכה בחנ"כתבה רמ

__________________ 

 .מנהלי עבודה ואתתים, עגורנאי גשר ושער, לדוגמה  39
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ולחברי ועד , מיוצגים על ידי ועד טרנספורט, ]חלק מחטיבת התפעול[עובדי מגזר טרנספורט 
יעה באובייקטיביות של קיים פוטנציאל של פג "-טרנספורט עלולה להיות השפעה על עבודתם 

המדריכים בשיקול דעתם ובחוות הדעת הניתנת על ידם בעניין עמידתם בהצלחה של החניכים 
 עברו כל העובדים את הבחינות 2006-2012ח עולה כי בשנים "ממסמכי חנ. 40"בתהליך ההסמכה

 .בהצלחה והוסמכו לתפקידים שיועדו אליהם

להם נדרש "ש,  בנמלים נעשית בעזרת כלים ייעודייםת השיב כי עבודת שינוע המטענים"משרד התמ
ולכן המדריכים והבוחנים בהכשרות , שככל הנראה אין לשום גוף פרטי אחר, ניסיון וידע ייחודיים

נבדוק האפשרות , לאור הערת המבקר, עם זאת... של עגורנאים ואתתים הם בדרך כלל אנשי הנמלים
, ת בנמל חיפה ובנמל אשדוד יהיו בוחנים חיצונייםלקבוע כי הבוחנים ברשויות ההסמכה הפועלו

או עובדים שפרשו זה /באופן שהבוחנים בנמל חיפה יהיו בוחנים מאושרים מנמל אשדוד ולהיפך ו
 ". מכבר מעבודתם בנמל

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰ÎÓÒ‰ ÈÎ¯ÂˆÏ ÌÈ�ÁÂ·‰˘ ÚÂ·˜Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ÈÂ‡¯
ÂÚ Ì�È‡˘ ÌÈÈÂÏ˙ È˙Ï· ÌÈÓ¯Â‚ ÂÈ‰ÈÏÓ�‰ È„· . È„È˜Ù˙Ï ˙Â�ÓÏ ÏÂ˜˘Ï Ô˙È� ¯˙È‰ ÔÈ·

ÙÒ¯ ÌÚËÓ ÌÈÓ¯Â‚ ‰ÎÓÒ‰"Ó˙‰ „¯˘Ó Â‡ Ô"˙ . ÏÂÏÚ ÔÁÂ· Â·˘ ·ˆÓ ÚÂ�ÓÏ Ô˙È� ‰È‰È ÍÎ
 ˙‡ ¯·Ú Â˙‡ „·ÂÚ‰ ÔÁ·� Ì‡ ËÈÏÁ‰Ï ¯ÂÓ‡ ‡Â‰ ¯˘‡Î ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ï ˘˘Á· ‡ˆÓÈ‰Ï

Â· Ï˘Î� Â‡ ÔÁ·Ó‰ .Ú ¯˙È‰ ÔÈ· ‡È‰ ÔÁ·Ó· ÔÂÏ˘ÈÎ Ï˘ ˙ÂÚÓ˘Ó‰˘ ÔÈÂˆÈ ÌÂ„È˜ ·ÂÎÈ
ÔÁ·�‰ Ï˘ ¯Î˘· ‰ÚÈ‚ÙÂ. 

 

 הדרכות בתחום הבטיחות

 -להלן  (1999-ט"התשנ, )מסירת מידע והדרכת עובדים(על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 
יקיים הדרכה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם  "41מחזיק במקום עבודה, )תקנות הדרכת עובדים

ל מקצוע מתאים ויוודא שכל עובד הבין את הסיכונים והוא באמצעות בע, ]ת בטיחות הדרכ-להלן [
 מחזיק במקום עבודה ;בהתאם לתפקידו ולסיכונים שלהם הוא חשוף, בקיא דיו בנושאי ההדרכה

 מחזיק במקום עבודה ...יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצורכי העובדים ולפחות אחת לשנה
ובדים הובנה על ידם כראוי וכי הם פועלים על ינקוט אמצעים כדי לוודא שההדרכה שניתנה לע

 . "פיה

נמצא כי העובדים . על פי תקנות הדרכת עובדים, ח מקיימת הדרכות בטיחות לעובדים"חנ
המשתתפים בהדרכות הבטיחות אינם נבחנים על החומר הנלמד בהן ולא תמיד נדרשים לחתום על 

גרמו לתאונות תפעול או למצב שבו עובדים ש, נוסף על כך. הצהרה שהבינו את תוכן ההדרכה
בעקבות בירור משמעתי או בעקבות מסקנות של בדיקת תאונה , כמעט אירעה תאונה נדרשו לעתים

ח עובדים שגרמו כמה פעמים לתאונות "נמצא כי יש בחנ. לעבור הדרכת ריענון, תפעולית
.  הדרכות ריענוןוכי חלקם נדרשו בהליכי בירור משמעתי שהתקיימו עקב כך לעבור, תפעוליות

והעובד , במקרים האמורים לא נמצאו בידי הנהלת החברה אסמכתאות המעידות שההדרכה הובנה
 .מתחייב לפעול על פיה

ח ודיון בוועדת "ל חנ" דיון אצל מנכ2012בעקבות דוח ביקורת פנים בנושא התקיימו באפריל 
 לעשות 2012 והדרכה במאי ד משאבי אנוש פרט"בעקבות הדיונים הנחה רמ. הבטיחות של החברה

__________________ 

וכך לא ייוצגו בידי אותה נציגות של ועד , ם ישתייכו למגזר מנהלי העבודההיא המליצה כי הבוחני  40
 .העובדים המייצגת את מי שנבחנים על ידם

המנהל בפועל של מקום ; בעל מקום העבודה; המעביד: מחזיק במקום עבודה הוא כל אחד מאלה  41
 . מי שבהשגחתו ובפיקוחו פועל מקום העבודה; העבודה
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 הכוללת שאלות בכתבבתום יום סדנת הבטיחות הקרובה חזרה ... 25.5.2012החל מיום "
יעבור על ... נציג ההדרכה, מיד לאחר ביצוע החזרה. שנלמדו במהלך היום, אמריקאיות בנושאים

ת החומר טופס הבנ. על מנת לוודא הבנת החומר, התשובות הנכונות עם משתתפי סדנת הבטיחות
 ).ההדגשה במקור(של העובדים " הנלמד עם אישור השתתפות יתוייקו בתיק האישי

ח להחתים את עובדי התפעול בה המשתתפים בהדרכות הבטיחות " החלה חנ2012נמצא כי במאי 
 לא נדרשו 2012ואולם בסיום הדרכה שהתקיימה באוגוסט . על הצהרה שהבינו את תוכן ההדרכה

 . צהרה כאמורהעובדים לחתום על ה

�ÁÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˙ÂÈ�Î˙ ÏÎ· „ÓÏ�‰ ¯ÓÂÁ‰ ˙˜È„·Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ˘ Á
˙ÓÈÈ˜Ó ‡È‰˘ ‰Î¯„‰‰ ,˙ÂÁÈË·‰ ˙„ÚÂ ˙ÂÈÁ�‰ÓÂ ÌÈ„·ÂÚ ˙Î¯„‰ ˙Â�˜˙Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ .

 ÏÂÚÙ˙ ˙Â�Â‡˙ ˙Â·˜Ú· ‰Î¯„‰ ¯Â·ÚÏ Â˘¯„�˘ ÌÈ„·ÂÚ ÈÎ ˜Â„·Ï „ÈÙ˜‰Ï ˘È „ÂÁÈÈ·
„‰· „ÓÏ�‰ ¯ÓÂÁ‰ ˙‡ Â�È·‰ ÂÓ¯‚˘˙ÂÁÈË·‰ ˙Î¯ . ‰Ï‡ ÌÈ„·ÂÚÓ ˘Â¯„Ï ÏÂ˜˘Ï Ì‚ ÈÂ‡¯

 ·˙Î· ÌÈ�Á·Ó ‰ÁÏˆ‰· ¯Â·ÚÏ-Â· ÌÈ„·ÂÚ Ì‰˘ ÚÂˆ˜Ó· ‰¯È„Ò ‰„Â·ÚÏ Ì˙·˘‰Ï È‡�˙ . 

תעקוב אחר יישומן " כי היא 2013רשות החברות הממשלתיות השיבה למשרד מבקר המדינה במרץ 
". ככל שיידרש, השקעות שלהח הן מבחינת נהלי בטיחות בחברה והן בתקציב ה"של מסקנות הדו

ח בבקשה לכנס את ועדת הביקורת "רשות החברות הממשלתיות הוסיפה כי תפנה לדירקטוריון חנ
 ".והצעדים אותם יש לנקוט לתיקון הליקויים, בה תוצג טיוטת דוח המבקר"ח לישיבה ש"של חנ

 

 

 סיכום

Ì„‡ È�· ÈÙÏ‡ ÌÈ˙ÚÏ ÌÈÈÂˆÓ Ô‰·˘ ÌÈÚÒÂ� ˙ÂÈ�‡ ˙ÚÂ�˙ ÔÈ· ·ÂÏÈ˘‰ , ÏÓ�‰ Ï˘ Â˙·¯˜
ÓÂÁ· ÏÂÙÈË‰Â ÔÈÒÂÏÎÂ‡ ÈÊÎ¯ÓÏ" ÏÓ�‰ ÈÁË˘· Ò- ˘Ù�· ‰ÚÈ‚ÙÏ ÔÂÎÈÒ‰ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ÏÂÏÚ 
ÓÂÁ ˙ÙÈÏ„ Ï˘ ‰¯˜Ó· ˘ÂÎ¯·Â"Ò. 

·Î ˙Â·Èˆ� ÈÎ ÌÈÏÚÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ"‰ , ˘‡ ÈÚÂ¯È‡Ï ‰�ÚÓ Ô˙ÓÏ ˙ÂÈ¯Á‡ ‰ÈÏÚ ‰Ï·È˜˘
ÏÓ�· ËÈ˘ ÈÏÎ· ,· ËÈ˘ ÈÏÎ· ˘‡ ÈÚÂ¯È‡ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ‰ÎÂ¯Ú ‰�È‡ ˘‡ ÈÚÂ¯È‡Â ÏÏÎ

ÓÂÁ ˙ÂÏÈ·ÂÓ‰ ˙ÂÈ�‡·"Ë¯Ù· Ò .¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ ,·Î ˙Â·Èˆ� Ì‰·Â"‰ ,�Á"Á ,
�Á"ÙÒ¯Â È"Ô , ˘‡ ÈÚÂ¯È‡Ï ˘¯„�Î ˙ÂÎ¯ÚÈ‰Ï ˙ÂÙÈÁ„· ‡È·‰Ï È„Î ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘· ÏÂÚÙÏ

‰Ï‡Î ,È�ÂÓ‰ ÔÂÒ‡ ÚÂ�ÓÏ ˙�Ó ÏÚ. 

�Á· ÌÂ¯ÈÁ‰ ˙ÂÂˆ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÏÚÂ‰ ˙¯Â˜È··" ÔÂÒÁ‡·Â ÁÓÂÁ‰ ˙ÂÏÂÎÓ" ÁË˘· Ò
ÏÓ�‰ .�Á ÏÚ" ˘·‚Ï Á-ÙÒ¯ ÛÂ˙È˘· "·ÎÂ Ô" ‰ÙÈÁ ‰- ÈÂ·ÈÎ ÈÚˆÓ‡ ¯·„· ˙Â¯Â¯· ˙Â˘È¯„ 

ÏÓ�· ˘‡‰ ,˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì˙Â¯È˘ÎÂ Â· ÌÂ¯ÈÁ‰ ˙ÂÂˆ È„·ÂÚ ¯ÙÒÓ , ˙˜ÒÙ‰Ï ÏÂÚÙÏ ÔÎÂ
ÓÂÁ ˙ÂÏÂÎÓ Ï˘ ‰ÈÈ‰˘‰"ÌÈÏÚ¯‰ ¯˙È‰·Â ÔÈ„· Ú·˜�˘ ÔÓÊ‰Ó ¯˙ÂÈ ÏÓ�· Ò. 

‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÏÓ�‰ Ï‰�ÓÏ ˜È�ÚÈ˘ ‰˜È˜Á ÔÂ˜È˙ Ï˘ ÍÈÏ‰ ÌÂÊÈÏ ÏÂ˜˘È 
¯˙ÂÓ‰ ÔÓÊ‰Ó ¯˙ÂÈ ÏÓ�· ˙Â‰Â˘‰ ˙ÂÏÂÎÓ· ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÓÈ‡˙Ó ˙ÂÈÏ‰�ÈÓ ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÈÂÎÓÒ ,

ÈÙÒÎ ÌÂˆÈÚ ÏÈË‰Ï ˙ÂÎÓÒ ÔÂ‚Î .�Á ÏÚ"Ì„˜Ï Á ,�Á ÛÂ˙È˘·"È , Í¯ÚÓ Ï˘ ‰ÙÒÂ‰Â ÔÂ�Î˙
˙ÂÏÂÎÓ ÏÚÂÙ· ˙Â�ÒÁÂ‡Ó Ì‰·˘ ÌÈ¯ÂÊ‡‰ ÏÎ· ·ÈÈÁ˙ÓÎ ÊÂ˜È�ÓÂÁ "Ò. 
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 ÏÚ ˙ÏËÂÓ ÏÂÚÙ˙· ˙Â�Â‡˙ ·˜Ú Ì„‡ ÈÈÁÏ ÏÂ„‚‰ ÔÂÎÈÒ‰ ÏÂ‰È�ÏÂ ˙ÂÁÈË·Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰
�Á"Á ,˙Â¯„˙Ò‰‰ ÌÏÂ‡ ,‰¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙ÏËÂÓ ‡Ï ‰ÈÏÚ˘ , ‰‡Î¯Ú· ˙˜ÒÂÙ‰ ‡È‰

ÏÂÚÙ˙‰ È„·ÂÚÏ ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÈ˙ÚÓ˘Ó ÌÈ¯Â¯È·Ï ‰�Â¯Á‡‰ , ÌÈ�ÈÈ�Ú· ÌÈ¯Â¯È· ÌÏÏÎ·Â
ÌÈÈ˙ÂÁÈË· .ÏÂÎÈ· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ¯·„‰�Á Ï˘ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙" ÌÈ„·ÂÚ ÚÈ˙¯‰Ï ‰˙ÏÂÎÈ·Â Á

Ì˙·¯˜· ÌÈ‡ˆÓ�‰ ˙‡Â Ì˙Â‡ ÔÎÒÏ ÌÈÏÂÏÚ˘ ÌÈÏ„ÁÓÓÂ ÌÈ˘ÚÓÓ .Ú ˙Ï‰�‰ ÏÁ�" ÏÂÚÙÏ Á
ÔÈ„‰ ‰ˆÂÓÈ˘ È„Î Í¯„ ÏÎ· ÔÂ‚¯‡· ˙ÂÁÈË·‰ ÏÚ ‰ÚÙ˘‰ Ì‰Ï ˘È˘ ÌÈ�ÈÈ�Ú· , ¯˙È‰ ÔÈ·Â

 ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï „È·ÚÓÎ ‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ÏÂÏÎÓ ÏÂÚÙÏ Û‡Â ÈÏÈÏÙ‰ ·È˙�·‡¯‰ ÌÈ¯˜Ó·ÌÈÈÂ.  ÏÏÎ·
 ‰ÊÔÂ„Ï ‰ÈÏÚ ˙Â¯„˙Ò‰‰ ÌÚ ‰Ê ÔÈÈ�Ú· - ÛÂ˙È˘· ¯ÙÒ"Ô ,˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯, 

ÂÌ‚ Í¯Âˆ‰ ÈÙÏ ÛÂ˙È˘· Ó „¯˘Ó˙‰" ˙-ÔÈÈ�Ú· ‰ÓÎÒ‰Ï ÚÈ‚‰Ï È„Î  , ÈÎ ÁÈË·È˘ ÔÙÂ‡·
˙„˜ÙÂÓ ‡È‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÒ¯Ë�È‡‰ ÏÂÏÎÓ , ˙ÂÁÈË·‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ ˙Â·¯Ï

‰„Â·Ú· ,„·ÂÚ‰ Ï˘ ÌÈÒ¯Ë�È‡‰ÂÍÈÏ‰· ÌÏÂ‰ ÈÂËÈ· È„ÈÏ Â‡Â·È ÌÈ. 

 ˙·Á¯ ˙ÈÏ‡Èˆ�ËÂÙ ‰�ÎÒ Ì‰· ˘È˘ Ï˜˘Ó È„·Î ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ‰Ê ÁÂ„· ÌÈ‡ˆÓÓ‰
˘ÂÎ¯ÏÂ ÛÂ‚Ï Û˜È‰ .Ú ÏÁ�"Á·Î ˙Â·Èˆ�Â "‰ ,ÙÒ¯ ÚÂÈÒ·"�ÁÂ Ô"È , ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ‡È·‰Ï

ÓÂÁ ÔÂÒÁ‡Ï Ú‚Â�· ‰Ê ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï" ˘‡ ÈÂ·ÈÎÏ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ÏÂ ÏÓ�· Ò
Â· ÌÈ�‚ÂÚ‰ ËÈ˘ ÈÏÎ·Â ÂÁË˘· .�Á ÏÚ" ÁÏÂÚÙÏ, ‰· ÏÂÚÙ˙‰ È„·ÂÚ ˙Â‚Èˆ� ÛÂ˙È˘· ,

¯ÙÒ"Ô ,ÓÓ˙‰ „¯˘" ˙˙Â¯„˙Ò‰‰Â,  ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï Ú‚Â�· ‰ÓÎÒ‰Ï ÚÈ‚‰Ï È„Î
ÏÓ�· ‰„Â·Ú· ˙ÂÁÈË·‰ ˙¯·‚‰Ï ˘Ú Ì‰ÈÏ‰ ÚÈ·ˆÓ ¯˜·‰‰�È„Ó , ‰„Â·Ú‰ ˙Â�Â‡˙ ÌÂˆÓˆÏÂ

Â·. 

 



 

 

 


