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 משרד האנרגיה והמי�

 

 

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

ברשות שדות , במשרד התחבורה והבטיחות בדרכי�, במשרד האנרגיה והמי�
התעופה ובחברת תשתיות נפט ואנרגיה נבדקו הפעולות להבטחת איכותו של 

 .גוריו��הדלק הסילוני המסופק למטוסי� בנמל התעופה ב�

 

 פיקוח על הבטחת איכות הדלק למטוסי�

 תקציר

ולאיכותו יש חשיבות , משמש לתדלוק מטוסי�) ל" דס�להל (לק סילוני למטוסי� ד
בעקבות הרפורמה . על בטיחות התעופההמכרעת מהמעלה הראשונה בשל השפעתה 

, בייבוא, החברות הפרטיות העוסקות בייצורמניי  גדל 1988במשק הדלק משנת 
 בה� ,ל" באספקת דסכמה גורמי� ממשלתיי� מטפלי�. ל"באחסו ובשינוע של דס

התשתיות , משרד התחבורה, ) משרד האנרגיה�להל (משרד האנרגיה והמי� 
 �להל (ורשות שדות התעופה )  משרד התחבורה�להל (הלאומיות והבטיחות בדרכי� 

 ). ת"רש

 

 עולות ביקורת פ

את הפעולות , לסירוגי,  בדק משרד מבקר המדינה2012 נובמבר � 2011בחודשי� יולי 
ליישו� ההמלצות של הוועדות והצוותי� שהוקמו  ול"בטחת איכותו של הדסלה

במשרד , הביקורת נעשתה במשרד האנרגיה. ל"בעקבות אירועי� של זיהומי� בדס
ובחברת תשתיות נפט ) א" רת�להל (ברשות התעופה האזרחית , ת"ברש, התחבורה

לפי , בעלי זיקה לנושאכמו כ נעשו בירורי� בגופי� ). " תש�להל (מ "ואנרגיה בע
 .הצור%

 

 ממצאי�היקרי ע

 הטילה הממשלה על שר האנרגיה להגיש הצעת חוק לאסדרת משק 1997בשנת  .1
, איכותית ויעילה, רציפה, זמינה, הדלק והאנרגיה כדי להבטיח אספקת דלק אמינה

תו% כדי יצירת תנאי� תחרותיי� ומת סמכויות אכיפה ופיקוח על משק הדלק למשרד 
 שני� ובמהל% הביקורת של משרד מבקר �15כעבור כ, 2012רק במר' . נרגיההא

אישרה ועדת השרי� לענייני חקיקה את הצעת חוק משק הדלק שהגיש , המדינה
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 עברה הצעת החוק בקריאה ראשונה במליאת הכנסת2012וביולי , משרד האנרגיה
1

 .
 . במועד סיו� הביקורת טר� הסתיימו הליכי החקיקה של חוק זה

התק אינו מחייב . 2010ל הוא רשמי ומחייב רק מאוקטובר "התק הישראלי לדס .2
כפי שהועלו , ל מכיל חומרי� מסוימי� שעלולי� לפגוע באיכותו"לבדוק א� הדס

, מתכות, חומר מפוח� (2011ל באירוע במאי "שלבי אספקת הדסבבבדיקת המסנני� 
 ).חלודה וחומר דמוי פוליאטיל, חול

ל מידע מרוכז ושוט* על "דלק לא דרש לקבל מהחברות במשק הדסמינהל ה .3
ל " החל מינהל הדלק לקחת דגימות דס2012רק מתחילת שנת . ל"איכות הדס

ל שעל הגורמי� "מינהל הדלק לא קבע נהלי� וכללי� לסוגי הבדיקות בדס. לבדיקות
  .להבטחת איכותו, המטפלי� בו לבצע בכל שלב בשרשרת הייצור שלו ואספקתו

העוסקת במת שירותי אחסנה ',  לחברה א"ל ובי תש" לספקי הדס"בי תש .4
שאיבתו והזרמתו בצנרת שבנמל התעופה ב גוריו , פיקוח על איכותו, ל"ותשתית לדס

) ייקבעו  שבמסגרת� ,אי חוזי� המסדירי� את היחסי� ביניה�, )ג" נתב�להל
 . מהות ההתקשרות והחובות והזכויות של כל צד

ל "פיקוח על איכות הדסל האחריות בעניית חלוקי� ביניה� "מינהל הדלק ורש .5
 . ג בפרט"בתו% שדות התעופה במדינה בכלל ובנתב

מינהל . ל"דסה תייצור ואספקהאי תק מחייב לתחזוקה ולתפעול של תשתיות  .6
הדלק לא ביצע באופ שוט* ומסודר מעקב אחר התחזוקה והתפעול של תשתיות משק 

 . ל"הדס

תו% כדי בחינת , ג"ל בנתב"חלופות לאחסו דסי הבלא הכריעה ת "הנהלת רש .7
, המסחריי�, לרבות ההיבטי� הכלכליי�, התוצאות וההשפעות הנוגעות לכ%

מתו% ראייה כוללת וארוכת , האסטרטגיי� והבטיחותיי�, המשפטיי�, התפעוליי�
 . טווח

ת "רש. ג"ביצוע עבודות תחזוקה בנתבעל הסכ� ל' ת וחברה א" חתמו רש�2007ב .8
ללא , ג"ל בנתב"כקבל לביצוע עבודות לתחזוקת צנרת הדס' התקשרה ע� חברה א

כמתחייב , )כשמדובר בהתקשרות שאינה טעונה מכרז(מכרז או הלי% של פטור ממכרז 
 די כדי להימנע מלצאת לא היהת "בטיעוני רש, לדעת הביקורת. מחוק חובת המכרזי�

 .ג"ל בנתב"בי לתחזוקת הצנרת להובלת דסלמכרז פומ

על בנייתו , ג"בעלת חוות המכלי� בנתב', ת וחברה א" הסכימו רש2012רק בשנת  .9
על הסכ� שהקנה ' ת וחברה א" חתמו רש�2011ב. ג"של מכל נוס* בחווה שבנתב

ת לא התנתה את הסכמתה "רש. אופציה לרכוש את חוות המכלי�, בי השאר, ת"לרש
�ממעמדו של מכל זה במסגרת תוספת להסכ� בהגדרת ניית המכל הנוס* לב �2012מ

 . באופ ברור ומחייב 2011

ל "אירועי� שפגעו באספקה התקינה של דסכמה  התרחשו 2000משנת  .10
. 2011 האחרו שבה� התרחש במאי ; עד כדי הפסקה זמנית בתדלוק�,למטוסי�

וה� העלו ליקויי� , לבדיקהבעקבות חלק מאירועי� אלה הוקמו ועדות וצוותי� 
ובסיו� הביקורת , ונשנוכמה מהממצאי� של הוועדות השונות חזרו . והמליצו המלצות

הגורמי� האחראי� על במפורש הוועדות לא עמדו . עדיי לא תוקנו כל הליקויי�
 .ולא ממוקדותמסקנותיה היו כלליות , ל" זיהו� הדסאירועיל

__________________ 

 .1176ח "ה, �2012ב"התשע, הצעת חוק משק הדלק  1
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 המלצותויכו� ס

) רגולציה( האסדרכוו את הגו* מרכזי שיקיומו של חייב ל מ"טיפול במשק הדס
, כלי� מתאימי� לפיקוחובעל סמכויות זה ויהיה תחו� ב של הפעילותל וכלוהת

משרד האנרגיה אמור להתוות את . הפועלי� בולאכיפה ולתיאו� בי הגורמי� 
ל באיכות הנדרשת "להבטיח אספקה סדירה של דס, המדיניות הלאומית בעניי זה

 עולה כי משרד האנרגיה לא הביקורתמממצאי . לפקח על החברות הפועלות בתחו�ו
 .מילא את ייעודו כנדרש

 ומכו התקני� לפעול בנחישות "תש, א"רת, ת"רש, על משרדי האנרגיה והתחבורה
 ויתוקנו הליקויי� אווללא דיחוי כדי לוודא שהמלצות ועדות הבדיקה ייושמו במל

מדובר בענייני� בעלי משמעות בטיחותית . דינה בדוח זהאשר העלה משרד מבקר המ
ולכ יש להפנות אליה� את מלוא תשומת הלב כדי למנוע אסו , מהמדרגה הראשונה

 . ולתדמיתהשל מדינת ישראללכלכלתה , לנפש ולרכושבתחו� התעופה ונזק חמור 

 

♦ 
 

 מבוא

י� בשימוש התעופה האזרחית משמש לתדלוק מטוסי� הנמצא) ל" דס�להל (דלק סילוני למטוסי� 
ל בתעופה "צריכת דס, ) משרד האנרגיה�להל  (2לפי נתוני� של משרד האנרגיה והמי�. והצבאית

  .2011 טו בשנת �813,000 ל2009 טו בשנת �761,000האזרחית גדלה מ

משלב הייצור בבתי הזיקוק ועד תדלוק , ל"כדי להבטיח רמת בטיחות נאותה באספקת הדס
�מוגדרת בתקני� רשמיי� וג� בנוהלי תעופה ביה תיעשה באיכות אספקה נדרש שה,המטוסי�
 . לאומיי�

 : 3 הבטחת איכותו ובטיחות התעופה מטפלי� כמה גורמי� ממשלתיי�,ל"אספקת הדסב

אחראי לגיבוש המלצות בדבר )  מינהל הדלק�להל (מינהל הדלק והגז שבמשרד האנרגיה  .1
וכ הוא אחראי לקידו� התחרות , הבטחת הדלקי� ואספקת�מדיניות המשרד בנושאי� של 

לפיקוח על איכויות מוצרי הדלק , לפיקוח על החברות הפועלות במשק הדלק, בתחומי� אלה
 . המשווקי� במשק על פי התקני� וכ למשק לשעת חירו�

,  אחראי) משרד התחבורה�להל (התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכי� , משרד התחבורה .2
תו( כדי , של תשתיות ומערכות תחבורה משולבות) רגולציה(לפיתוח ולאסדרה , לתכנו, בי השאר

 . לרבות בתחבורה האווירית, הקפדה על הבטיחות

 מכוח חוק 1977היא תאגיד סטטוטורי שהוק� בשנת ) ת" רש�להל (רשות שדות התעופה  .3
לפתח ולנהל , להפעיל, להחזיק,  השארבי, ת ה�"תפקידי רש. �1977ז"התשל, רשות שדות התעופה

 .לרבות השגת רמה נאותה של בטיחות הטיסה ושמירתה, את שדות התעופה שלה

__________________ 

 .רה הממשלה את שינוי שמו של משרד התשתיות הלאומיות למשרד האנרגיה והמי
 איש�18.12.11ב  2
3  
 .כפי שבאי
 לידי ביטוי בדברי ההסבר שבדוחותיה
 השוני
, לפי הגדרת תפקידיה
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הוקמה כרשות סטטוטורית במשרד התחבורה בשנת ) א" רת�להל (רשות התעופה האזרחית  .4
 א אחראית לאסדרת ענ, התעופה"רת. �2005ה"התשס,  על פי חוק רשות התעופה האזרחית2005

בייחוד בהיבטי� , האזרחית וליישו� של מדיניות משרד התחבורה בתחו� התעופה בישראל
 . לאומיות�ועל פי התקינה והאמנות הבי, כלכליי� ובטיחותיי�

היא חברה ממשלתית המספקת ) " תש�להל (מ "חברת תשתיות נפט ואנרגיה בישראל בע .5
 חברת קו מוצרי דלק .ת� ואספק� שינוע,אחסו דלקי� לסוגיה�, תשתיות להעברת מוצרי דלק

מערכות וקווי ה ועוסקת בהפעלה ובתחזוקה של "היא בבעלות מלאה של תש) ד" קמ�להל (מ "בע
 . הדלק לשינועו

ל או במערכות " התרחשו חמישה אירועי� שגרמו לשיבושי� ולתקלות באספקת דס2000משנת 
בעיקר ,  ארבע ועדות וג� צוותי�2000�2011בעקבות האירועי� הוקמו בשני� . הקשורות באספקתו

הוועדות והצוותי� הגישו . שבדקו את הגורמי� לה�, מטע� משרד האנרגיה ומשרד התחבורה
שיפור איכותו ולאופ תחזוקת , ל"דוחות ובה� מסקנות והמלצות להגברת הפיקוח על אספקת הדס

 .  שלומתקני האחסו והניפוק

את הפעולות הנעשות , לסירוגי,  בדק משרד מבקר המדינה2012 נובמבר � 2011בחודשי� יולי 
נבדק ג� אופ יישו� ההמלצות של הוועדות והצוותי� שהוקמו . ל"להבטחת איכותו של הדס

, הביקורת נעשתה במשרד האנרגיה. ל ובמערכות לאספקתו"בעקבות אירועי� של זיהומי� בדס
 בירורי� במכו התקני� הישראלי ובמכו כמו כ נעשו. "א ובתש"ברת, ת"ברש, במשרד התחבורה

 . הישראלי לאנרגיה ולסביבה ובגופי� נוספי� לפי הצור(

 

 

 משק הדלק בישראל

 שנועדה בעיקרה להגביר את התחרות בתחו� 4בעקבות ביצוע הרפורמה במשק הדלק, 1988משנת 
אחסו , ות ייצורנוספו חבר, )ל"סולר ודס, כגו בנזי(הותר לחברות הדלק לייבא תזקיקי� , זה

 . ושיווק והוסר בהדרגה הפיקוח על המחירי�

בתאו� ע� שר , להטיל על שר האנרגיה) "1306החלטה מספר ( החליטה הממשלה 1997בינואר 
הצעת חוק להסדרת משק , 1.7.97עד , להגיש לוועדת שרי� לענייני חקיקה ואכיפת החוק, האוצר
הפעלת הרפורמה במשק הדלק התחדד הצור( ע� , 5כפי שהוסבר במטרת הצעת החוק". הדלק

משרד . הטיפול בהצעת החוק נמש( שני� רבות. פיקוח ואסדרה של משק הדלק, במשטר רישוי
 .2011 בדוח מדצמבר � ולאחרונה 6מבקר המדינה העיר על כ( בכמה דוחות

ת מטרת החוק היא בי השאר הסדרת מכלול הפעילויו, 2012לפי הצעת החוק המעודכנת מיולי 
אסדרה תו( כדי קביעת משטר רישוי במשק הדלק ו, בעיקר בהיבטי� כלכליי�, 7במשק הדלק

, ייבוא וייצוא, ייצור:  כל שרשרת הפעילויות במשק הדלקפיקוח עלל וכלתסדרה אה. מתאימה
איכות , רציפות של אספקה, זמינות, אחסו והזרמה כדי להבטיח אמינות, מכירה, שיווק, זיקוק

__________________ 

  ·È˙�˘ ÁÂ„58 ; 233' עמ, )ב"התשע (Ï ˙¯Â˜È· ˙ÂÁÂ„ ı·Â˜2011˘�˙ , בעניי� זה ראו מבקר המדינה  4

 .119�105' עמ, )1990 (È˙�˘ ÁÂ„Â40 ; 338' עמ, )2003 (‡ÁÂ„ È˙�˘ 54; 1226' עמ, )2007(
 .1176ח "ה, 2012�ב"התשע, הצעת חוק משק הדלק  5
' עמ, )2003(‡ È˙�˘ ÁÂ„54 ו, 1227� ו1226' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„58·) 2008 , בעניי� זה ראו מבקר המדינה  6

338 . 
לרבות מוצרי( כאמור המכילי( , ק חלופימוצר נפט ודל, מוגדר כנפט גולמי" דלק"בהצעת החוק   7

 .ולמעט כל מקור אנרגיה אחר שהעיסוק בו הוסדר בחיקוק אחר, תוספי(
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 , כמו כ.  יהיה שר האנרגיהההאחראי לאכיפ, לפי הצעת החוק. יצירת תנאי� תחרותיי�ויעילות וכ
הצעת החוק קובעת כי מי שמבצע פעילות במשק הדלק חייב להמציא למינהל הדלק כל מידע 

מינהל הדלק אמור להיות הגור� המוסמ( לפקח על ביצוע . הדרוש לו להבטחת ביצועו של חוק זה
) מאסר או קנס(הצעת החוק ג� קובעת עונשי� . ו ולאכו, את ביצועההצעת חוק זשבהוראות ה

יפקח על שהצעת החוק ג� מאפשרת למינהל הדלק להסמי( מפקח . שיושתו על מי שיפר חוק זה
 חוק �להל  (�1953ג"בכלל זה חוק התקני� התשי, קיו� כמה חיקוקי� הנמני� בתוספת לחוק זה

 ).התקני�

˜Ï„‰ ˜˘Ó ˜ÂÁ ¯„ÚÈ‰Ó Ú¯Â‚  Â˙ÏÂÎÈ ÌÂÁ˙· Â˙ÂÈ�È„Ó ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ‰È‚¯�‡‰ „¯˘Ó Ï˘
˜Ï„‰ ˜˘Ó ÏÚ Á˜ÙÏÂ . 

 ı¯Ó ÛÂÒ·2012 ,‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· , È�ÈÈ�ÚÏ ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ ‰¯˘È‡
 ¯‡Â�È· ˘È‚‰˘ ˜Ï„‰ ˜˘Ó ˜ÂÁ ˙Úˆ‰ ˙‡ ‰˜È˜Á2011‰È‚¯�‡‰ ¯˘  . ÈÏÂÈ·2012 ‰¯·Ú 

˙Ò�Î‰ ˙‡ÈÏÓ· ‰�Â˘‡¯ ‰‡È¯˜· ˜ÂÁ‰ ˙Úˆ‰ , Í‡˜È˜Á ÈÎÈÏ‰ ÂÓÈÈ˙Ò‰ ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ˙. ˙Ú„Ï 
‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÈÓ¯Â‚ ÏÎ ÏÚ‰¯„Ò‡‰   ÁÂ˜ÈÙ‰Â ˙˜È˜Á˘ È„Î ÏÂÚÙÏ ¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰

Ì„˜‰· ÌÏ˘Â˙ ˜Ï„‰ ˜˘Ó ˜ÂÁ , ‡ÏÓÏ ÏÎÂÈ ‰È‚¯�‡‰ „¯˘ÓÂ ˙‡˘ ¯˙È· ÛÂ‚Î Â„È˜Ù˙ ˙‡
ÏÏÎ˙Ó,Ò„‰ ˜˘Ó· ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÎ ˙‡ ÊÎ¯Ó‰ "Ï. 

 

 

 ל ואספקתו"ייצור דס

ל מוזר� למסו, במרכז האר- שבבעלות "הדס. ל"בשני בתי זיקוק באר- או מיובא מחול מיוצר "דס
) ג" נתב�להל (ל ישירות לחוות המכלי� שבנמל התעופה ב גוריו "מהמסו, מוזר� הדס. "תש

 . ל שיי( לחברות הדלק שיש לה חוזי אספקה ע� חברות התעופה"הדס. ג"בנתבשומאוחס במסו, 

ל "חברה זו עוסקת במת שירותי אחסנה ותשתית לדס. 'ג היא בבעלות חברה א"חוות המכלי� בנתב
. עד נקודות התדלוק שבשדה התעופה, ג"שאיבתו והזרמתו בצנרת שבנתב, ובפיקוח על איכותו

 .ג"אחראית ג� לכמה פעילויות בתחו� תחזוקת הצנרת ונקודות התדלוק בנתב' חברה א

 המחבר בי ,)צויד במשאבת תדלוק ומערכת מסנני�רכב מ(התדלוק מתבצע באמצעות דיספנסר 
וחברה '  חברה ב�ג "שתי חברות פרטיות נותנות שירותי תדלוק למטוסי� בנתב. הצנרת ובי המטוס

 . 'ג

 

 

 ל "תק� הדס

תק הוא מסמ( שבו מפורטות דרישות טכניות החלות על מוצר או כללי� טכניי� של תהלי(  .1
 מכו התקני� הישראלי הוא המוסד היחיד שרשאי לקבוע תקני� .8עבודה כדי שיתאימו לייעוד�

 לפי סעי, . בחוק התקני� נקבע כי הודעה על קביעת תק תפורס� ברשומות) ב(6בסעי, . בישראל

לאחר , ) שר התעשייה�להל (המסחר והתעסוקה , לחוק התקני� רשאי שר התעשייה) א(8
כולו ,  בהכרזה שמתפרסמת ברשומות על תק מסוי�להכריז, התייעצות ע� נציגי היצרני� והצרכני�

__________________ 

 . באתר האינטרנט שלוהמסחר והתעסוקה, לפי דברי ההסבר שמפרס( משרד התעשייה  8
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א� נוכח לדעת כי הדבר דרוש להשגת אחת המטרות המנויות , כעל תק ישראלי רשמי, או חלקו
 . 9 זהבסעי,

ולא , שמיפרט שלו נקבע בתק רשמי, לא ייצר אד� מצר("לחוק התקני� קובע כי ) א(9סעי, 
אלא א� התאימו המצר( או ... מש בו בכל עבודה שהיאולא ישת, ולא ייבאו ולא ייצאו, ]10[ימכרנו

הפרת הוראות חוק התקני� היא עֵברה פלילית שעונשה ". תהלי( העבודה לדרישות התק הרשמי
 )). א(א17סעי, (מאסר או קנס כספי 

הממונה על התקינה רשאי לבצע ביקורת בכל עת מתקבלת על הדעת ,  לחוק התקני�10לפי סעי, 
 . � ממלאי� אחרי הוראות חוק זהעל מנת לבדוק א

שהתבסס על , )ל" תק הדס�להל (ל " הוכ תק ישראלי ראשו לדס2005בסו, שנת , בעקבות זאת
. ל לפני הסבתו לתק ישראלי"ולפיו פעלו הגורמי� במשק הדס, ל של משרד ההגנה הבריטי"תק דס

 . �1.10.10והוא תק רשמי מ, 2008ל עודכ בשנת "תק הדס

הסמי( שר התעשייה מפקחי� של , בעקבות פנייה של משרד האנרגיה, 2010באמצע שנת כבר 
המפקחי� הוסמכו להיכנס לכל מקו� שבו מבוצעי� ייצור או . ל"מינהל הדלק לאכו, את תק הדס

תחזוקה של מצר( או תהלי( עבודה שעליו חל תק רשמי ולקבל ידיעות ומסמכי� לצור( בדיקת 
 לפקודת 2בתוק, סמכותו לפי סעי, , נוס, על כ( הסמי( השר לביטחו פני�. יישו� דרישות התק

כמה מפקחי� של משרד האנרגיה לחקור ביצוע של עברות על כמה , )עדות(הפרוצדורה הפלילית 
 .חוקי� ובה� חוק התקני�

 עוסקי� ה, לממצאי הביקורת של משרד מבקר המדינה2012בתשובת משרד האנרגיה מספטמבר 
בעקבות אירוע זה לראשונה החליטה " צוי בי השאר כי ,)ראו להל (�2005ל מ"הו� בדסאירוע זיב

ל מחייב "ועדת הבדיקה של משרד האנרגיה כי לא נית להסתפק בהסדרה פנימית וכי מער( הדס
בהתא� . ל ועמד על הפיכתו לתק רשמי"המשרד יז� עדכו תק הדס, על כ. התערבות ממשלתית

 ". לתק הוכנסה בדיקה נוספת, דיקהלהמלצות ועדת הב

 פורסמה 2011 הודיע מכו התקני� הישראלי למשרד מבקר המדינה כי בפברואר 2012בספטמבר 
ואלה יימשכו עד , והמכו נקט הליכי תקינה הדרושי� לאימוצו, מהדורה חדשה של התק הבריטי

נה כי עקב דיוני� על עדכו  מסר מכו התקני� למשרד מבקר המדי2013 בינואר .2012סו, נובמבר 
 . עדיי לא אומצה המהדורה החדשה, התק

התק . ל"ל נקבעו דרישות הנוגעות לתכונות הפיזיות והפונקציונליות של הדס"לפי תק הדס .2
, הרכב, צבע, כגו שקיפות, ל שאות יש לבדוק" דרישות הנוגעות לתכונות הדס�30קובע יותר מ

 . קודת הקפאהנזילות ונ, זיקוק, התנדפות

__________________ 

 בטיחות שמירה על ) 2(  ; שמירה על בריאות הציבור ) 1 (  :בי� המטרות בסעי+ חוק זה מנויות אלה  9
כאשר לא קיי( מידע או מנגנו� חלופי , ספקת מידעא  )4 (  ;הגנה על איכות הסביבה ) 3(  ; הציבור

 .העשוי להקנות הגנה לצרכ�
 .חליפי� או השכרה, החזקה לש( מכירה, לרבות גר( למכירה, מוגדרת בחוק" מכירה"  10



 417 משרד האנרגיה והמי(

Ò„‰ Ô˜˙" ˜Â„·Ï ·ÈÈÁÓ Â�È‡ Ï˙ÂÁÎÂ�Ò„· ‡ˆÓÈ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ˘ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯ÓÂÁ Ï˘ " Ï
ÈÏ‰˙· Ì¯Â˜ÓÂÈÎ¯ÂˆÈÈ‰  ,ÚÂ�È˘‰Â ÔÂÒÁ‡‰ ,˙ÂÎ˙Ó Ï˘ ˙Â‡ˆÓÈ‰ ‡Ï Û‡Â ,ÏÂÁ , ‰„ÂÏÁ

Ò„‰ ˙Â�ÂÎ˙· ÌÈÓ‚ÂÙ‰ ÌÈÈ�‚¯Â‡ ÌÈ¯ÓÂÁÂ"Â˙ÂÎÈ‡·Â Ï . Â‡ˆÓ� ‰Ï‡ ÌÈ¯ÓÂÁ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È
Ú· ÂÚˆÂ·˘ ˙Â˜È„·· ÚÂ¯È‡‰ Ï˘ Â˙Â˘Á¯˙‰ ˙Â·˜ È‡Ó·2011 , ‰˜ÙÒ‡· ÌÈ˘Â·È˘Ï ÂÓ¯‚Â

Ò„ Ï˘ ‰˙Â‡�"Ï .ÔÎ ÂÓÎ , ÌÈÏÙËÓ‰˘ ÌÈÙÒÂ˙ Ï˘ ˙Â‡ˆÓÈ‰ ˜Â„·Ï ·ÈÈÁÓ Â�È‡ Ô˜˙‰
Ò„·"¯ÂˆÈÈ‰ ÈÎÈÏ‰˙ Ï˘ ÌÈ�Â˘‰ ÌÈ·Ï˘· ÌÈÙÈÒÂÓ Ï ,Â„ÚÂ�˘ ÚÂ�È˘‰Â ÔÂÒÁ‡‰ , ÔÈ·

¯‡˘‰ ,Ò„‰ Ï˘ ˙ÂÎÈÏÂÓ‰ Â‡ ˙ÂÎÈÒ‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï" ÏÚ ÌÈÚÈÙ˘ÓÂ ÏÂÏ˘ ˙Â¯Á‡ ˙Â�ÂÎ˙ ,
ÌÈÓ ˙„¯Ù‰ ¯˘ÂÎ ÔÂ‚ÎÒ„Ó " Ï)ÔÏ‰Ï Â‡¯.( 

¯ÂÓ‡Î , ÛÈÚÒ ÈÙÏ9)‡ (ÌÈ�˜˙‰ ˜ÂÁÏ, Ô˜˙ Ú·˜� ÂÈ·‚Ï˘ ¯ˆÂÓ· ÏÙËÓ Â‡ ˜ÒÂÚ˘ ÈÓ ÏÎ 
Ï ·ÈÈÁ‡„ÂÂÔ˜˙‰ ˙Â˘È¯„· „ÂÓÚÈ ¯ˆÂÓ‰˘  . Ï·˜Ï ˘¯„ ‡Ï ˜Ï„‰ Ï‰�ÈÓ ÈÎ ‡ˆÓ�

Ò„‰ ÌÂÁ˙· ˙Â˜ÒÂÚ‰ ˙Â¯·Á‰Ó"Ï ,ÂÛ‡Ô‰Ó Ï·È˜ ‡Ï  ,ÎÂ¯Ó Ú„ÈÓ ˙„ÈÓÚ ÏÚ ÛËÂ˘Â Ê
Ò„‰"Ô˜˙· Ì˙Â˘¯·˘ Ï ,Â„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓÏ ˘¯„�˘ ÈÙÎÌÂÁ˙· ¯„Ò‡ÓÎ ˜Ï„‰ Ï‰�ÈÓ Ï˘  .

 ¯·„‰ ÂÈ‰È ÂÈ˙ÂËÏÁ‰˘ È„ÎÂ Â˙ÂÏÈÚÙ ÈÂÂ˜ Ï˘ ‰ÚÈ·˜ Í¯ÂˆÏ ˜Ï„‰ Ï‰�ÈÓÏ ˘Â¯„ Ì‚
ÌÈ�ÈÓÊ ÌÈ�Â˙� ÏÚ ˙ÂÒÒÂ·ÓÂ ˙ÂÏÎ˘ÂÓ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˜Ï„‰ Ï‰�ÈÓ ÏÚ

ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï ˙Â¯Â‰ÏÒ„· " ˙Â‡ˆÂ˙· ‰‚È¯Á ÏÎ ÏÚ ÈÂÁÈ„ ‡Ï· ÂÏ ÂÁÂÂ„È ÈÎ Ï
Ò„‰ Ï˘ ˙Â˜È„·‰"Ï. 

רמת הפיקוח על "כי   מסר משרד האנרגיה בתשובתו לממצאי משרד מבקר המדינה2012בספטמבר 
 ". ולהתבצע באופ מדגמי, איכות הדלק למטוסי� צריכה להיקבע בהתא� לצרכי� בפועל

ראוי להדגיש כי חוק התקני� קובע אחריות " כי , השארבי, בתשובתו של משרד האנרגיה צוי
ל מוטלת האחריות להוכיח כי הוא עשה "משמעות הדבר היא שעל כל גור� המספק את הדס. קפידה

חובה זו תקפה ג� א� . ובכלל זה בדק את עמידת המוצר בדרישות התק, הכל כדי למנוע את התקלה
על כל הגורמי� בשרשרת , על כ"י, בנושא זה כי המשרד הוס". לא נקבע נוהל מפורש בעניי זה

עליה� לוודא כי הגור� המעביר את הדלק . ל מוטלת אחריות לביצוע בדיקות שוטפות"אספקת הדס
 ". ל אכ עומד בדרישות התק"אכ ביצע בדיקת איכות וכי הדס

 ¯·ÓËÙÒ· ˜¯ ÈÎ ÂÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ2011 ,Ò„‰ Ô˜˙˘ ¯Á‡Ï ‰�˘Î"Ó˘¯ Û˜Â˙ Ï·È˜ Ï È
 È‡Ó· ÌÂ‰ÈÊ ÚÂ¯È‡ ¯Á‡ÏÂ2011 ,Ò„ ˙ÂÓÈ‚„Ï Ï‰Â� ˜Ï„‰ Ï‰�ÈÓ ÔÈÎ‰"Úˆ·È ‡Â‰˘ Ï . ˜¯

 ˙ÏÈÁ˙Ó2012Ò„ ˙ÂÓÈ‚„ ˙Á˜Ï ˜Ï„‰ Ï‰�ÈÓ ÏÁ‰ "Ï :Ò„ ˙ÂÓÈ‚„ ÏË� Ï‰�ÈÓ‰" Ï
Ú˘˙ ÏÏÎÓ ‰˘ÈÓÁÓ˙Ò„‰ ˙ÂÈ˙˘˙ È�˜˙Ó "Ï .Ò„‰˘ Â‡¯‰ ˙Â˜È„·‰ ÏÎ ˙Â‡ˆÂ˙" ‰È‰ Ï

ÔÈ˜˙ . È‡Ó· ˜¯2012Ï‰�ÈÓ Ï‰�Ó Ô‚Ò ‰¯Â‰ Ò„ ˙ÂÓÈ‚„ ÏÂËÈÏ ˜Ï„‰ " ÌÈ�˜˙Ó‰ ˙Ú·¯‡Ó Ï
ÌÈ¯˙Â�‰ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ò„‰ ˙˜ÙÒ‡ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÓÂ‰ÈÊ‰ Ï˘·" Â‡ˆÓ�˘ Ï

˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘· , ˜Ï„‰ Ï‰�ÈÓ ÏÚ ÔÂÁ·Ï È�˜˙ÓÓ ˙ÂÓÈ‚„‰ ˙ÏÈË� ˙Â¯È„˙ ˙‡ ¯È·‚‰Ï
Ò„‰ ˙ÂÈ˙˘˙"Ï . 

 שהתקבלו המלצות הוועדה לאחר, במהל( הביקורת, 2011דצמבר �נמצא כי רק בחודשי� נובמבר
, הורה מנהל מינהל הדלק לחברות העוסקות בייצור, )ראו להל (2011שבדקה את האירוע ממאי 

ל ממתק למתק כי לפני שינועו תונפק תעודה של מעבדה מוסמכת המעידה "שינוע ואחסנה של דס
 .ל עומד בכל דרישות התק"כי הדס

 : החברות העוסקות בייצורו ובאספקתול שמבצעות"להל מתוארות הבדיקות בדס .3

. ל"ל במעבדותיה� בגמר מילוי מכלי הדס"בתי הזיקוק מבצעי� בדיקות איכות של דס ) א(
ל ומפיקות תעודות המעידות על תוצאות "המעבדות בודקות את התכונות שנדרשות לפי תק הדס

 .הבדיקות
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 הרשות להסמכת �להל (במענה לממצאי הביקורת מסרה הרשות הלאומית להסמכת מעבדות 
והיק, , �1.2.02 כי המעבדות של בית זיקוק אחד הוסמכו לראשונה ב2012 בספטמבר 11)מעבדות

הרשות להסמכת מעבדות מסרה . ל"ל על פי תק הדס" רק לחלק קט מבדיקות הדסתק,ההסמכה 
מתארי(  של הסמכת המעבדות שלו הצהירה הנהלת בית הזיקוק על השעיה מרצו �2.9.12כי בעוד 

הרשות להסמכת מעבדות מסרה בתשובתה למשרד , לגבי בית הזיקוק האחר. 8.2.13 ועד 8.8.12
והיק, ההסמכה כולל רק חלק קט , �3.11.06מבקר המדינה כי מעבדתו הוסמכה לראשונה ב

 . ל"ל הנדרשות בתק הדס"מבדיקות הדס

למשרד  היא מסרה 2013נואר מי)  השני המוזכר לעילזיקוקהבעלת בית (' בתשובתה של חברה ה
 כי היא עורכת את כל הבדיקות הנדרשות בהתא� לשיטות הקבועות בתק הישראלי מבקר המדינה

, ˘‰È¯Ë�ÏÂÂ ¯Â˘È‡ Â�È, התק אינו דורש את אישורה של הרשות להסמכת מעבדות"ל וכי "לדס
 - ISOינלאומי מוסמכות בהתא� לתק האיכות הב"החברה הוסיפה כי מעבדותיה ". ל"לבדיקות הנ

 ).ההדגשה במקור" ( ופועלות על פיו מזה שני� רבות9001

ד " בתיאו� ע� חברת הבת קמ"ל מוזר� דר( תשתית הצנרת הארצית שבבעלות תש"הדס ) ב(
ד פתחה את המגופי� "ל מתאפשרת רק לאחר שקמ"הזרמת הדס. ומשלוח תעודת הבדיקה

 .את ביצוע ההזרמה, ד"מבחינת קמ, מעשהכלומר פתיחת המגופי� מאשרת הלכה ל. שבאחריותה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ó˜˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ"Ò„‰ ˙Ó¯Ê‰ ˙ÏÈÁ˙ ˙‡ ·˙Î· ¯˘‡˙ „"Ï. 

ביניי� בי בתי המקשר בדר( מתק מעבר באמצעות , בי השאר, ל אפשר לשנע"את הדס ) ג(
בדיקות איכות  "במתק המעבר מבצעת תש.  מפעילה"הזיקוק או הייבוא לבי המסו, במרכז שתש

ל המוזר� דר( מתק המעבר לרוב מתקבל ומשונע באותו "ל מדי פע� בלבד מכיוו שהדס"של הדס
ד מי� ומשקעי� ישיקוע היא בעיקר להפרהמטרתו של זמ . ל"והדבר אינו מאפשר שיקוע הדס, זמ

�הבית הנחיוזמ השיקוע המומל- על פי . ל בעת הזרמתו אל מכלי האחסו"זרי� שנסחפו אל הדס
הנמו( ,  שעות לכל מטר גובה נוזל במכל3 שעות או 24 הוא של �12JIGות של קבוצת הלאומי
 .שבה�

אי בכ( כדי "כי , בי השאר,  למבקר המדינה היא מסרה2012 מאוקטובר "בתשובתה של תש
לפגו� בשרשרת בקרת האיכות משו� שמטרת הבדיקות האקראיות לאתר חריגי� משמעותיי� 

 � הזרמתו למרכז ובכל מקרה אי הדבר פוג� בהעברת מוצר נקי שנבדק ואושר ל לפני"בדס
 ".ג"לנתב

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ò„‰ ˙Â˜È„· ˙‡ ˘¯ÂÙÓ· ÚÂ·˜Ï ˜Ï„‰ Ï‰�ÈÓ ÏÚ" ÏÚ˘ Ï
˘˙"¯·ÚÓ‰ Ô˜˙Ó· Úˆ·Ï Ô ,Ô‰È‚ÂÒ ,Ô‰ÈÏÚ ÁÂÂÈ„‰Â Ô˙Â¯È„˙ÔÓÂ˘ÈÈ ÏÚ ‰¯˜· ÏÈÚÙ‰ÏÂ . 

העניי ידו במסגרת " למשרד מבקר המדינה נמסר כי 2013בתשובתו של משרד האנרגיה מינואר 
 ".ועדת התקינה בנוגע לתחזוקת קווי הדלק והמתקני�

והיא משנעת אותו לחוות המכלי� , ל מספקי� שוני� ובעיקר מבתי הזיקוק" מקבלת דס"תש ) ד(
 . 'היא בבעלות חברה אכאמור חווה זו . ג"שבנתב

__________________ 

 .1997�ז"התשנ, ית להסמכת מעבדותרשות זו היא תאגיד סטטוטורי שהוק( על פי חוק הרשות הלאומ  11
הקבוצה מורכבת מנציגי . מ שמושבה באנגליה" היא חברה בעJIG-Joint Inspection Groupקבוצת   12

  ).א"יאט(לאומי �לאומיות הגדולות בעול( ומנציגי( של איגוד חברות התעופה הבי��חברות הדלק הבי�
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È„ÒÓ‰ ÌÈÊÂÁ ÔÈ‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰˘˙ ÔÈ· ÌÈÒÁÈ‰ ˙‡ ÌÈ¯"Ï ÔÒ„‰ È˜ÙÒ ÔÈ·" ÏÂ ÔÈ·Ï
‡ ‰¯·Á ,'È Ì˙¯‚ÒÓ·˘ÂÚ·˜È„ˆ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÈÂÎÊ‰Â ˙Â·ÂÁ‰Â ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙Â‰Ó  . 

 למשרד מבקר המדינה צוי כי אי לה כל התנגדות 2012מאוקטובר ' בתשובתה של חברה ה
 בחוזי�"להסדרת הפעילות מול תש. 

בקר המדינה צוי כי היא שוקדת על הכנת טיוטה  למשרד מ2013 מינואר "בתשובתה של תש
וע� השלמתה , "אינה מוגדרת כלקוח של תש' על א, שחברה א', לחוזה שירות בינה לבי חברה א

 .'היא תישלח לחברה א

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰Î ÌÂÁ˙· ÌÈ„„ˆ‰ ÔÈ· ÌÈ¯Â¯·Â ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈÊÂÁ Ï˘ Ì¯„ÚÈ‰
Ò„‰ ÌÂÁ˙ÏÂ ÏÏÎ· ‰�È„ÓÏ ·Â˘Á"Ë¯Ù· ÏÔÈ˜˙ Â�È‡  ,˘˙Â ‰È‚¯�‡‰ „¯˘Ó ÏÚÂ" ÏÂÚÙÏ Ô

 ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ‡˘Â�‰ ˙¯„Ò‰Ï . 

 ובמקביל שולחי� דגימות לבדיקה , בדיקה ויזואליתל"נבדק הדס "במסו, במרכז שבבעלות תש
 את "מזרימה תש', ל תקי ובאישור חברה א"לאחר קבלת אישור שהדס. במעבדה מוסמכת חיצונית

 . ג"ל לחוות המכלי� שבנתב"הדס

 ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·‰ ÔÓÏ ˙Â„·ÚÓı¯‡· ,Ò„‰ ˙ÂÓÈ‚„ ÏÏÎ ˙ÂÁÏ˘� Ô‰ÈÏ‡˘"Ï ˙Â˜È„· ÚÂˆÈ·Ï 
Ï Â˙„ÈÓÚ‰ ˙Â˘È¯„·Ô˜˙ , ˙ÂÓÈ‚„ ˙Â·¯Ï˘˙"Ô,‰Ó ÔË˜ ˜ÏÁÏ ˜¯ ‰ÎÓÒ‰ ˘È ˙Â˜È„·. 

הבדיקות לעמידה בדרישות התק " למשרד מבקר המדינה צוי כי 2013 מינואר "בתשובתה של תש
 משתי המעבדות הבלתי תלויות המשרתות את כלל צרכני הדלקי�  באחת"י תש"מבוצעות ע

המצוידות ‰Â„ÈÁÈ˙ ראוי להדגיש שאלו ה מעבדות הדלק ). למעט מעבדות בתי הזיקוק(במדינה 
הסמכת של המעבדות ובקרה על טיב עבודת . פ התק"במכלול ציוד המעבדה לביצוע בדיקות ע

˘˙ ˙ÂÈ¯Á‡· Â�È‡"Ô , כתובת אחרת לביצוע הבדיקות "לתש. הרגולציהההסמכה היא באחריות  אי
ל ומוצרי "המתחייבות ואי לה כל מניעה שתועמק ותורחב הסמכת המעבדות לכלל בדיקות הדס

 ).ההדגשות במקור" (דלק אחרי�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÈÎ ¯ÈÚÓ  ÏÎ ÚÂˆÈ·Ï ÂÎ¯ÚÈÈ ˙Â¯·Á‰˘ ‡„ÂÂÏ ‰È‚¯�‡‰ „¯˘Ó ÏÚ 
 Ô˜˙ ÈÙ ÏÚ ˙Â·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙Â˜È„·‰„‰Ò" ÏÏÈ·‚‰˜ÙÒ‡‰Â ¯ÂˆÈÈ‰ ˙¯˘¯˘ ÏÎ  .ÔÎ ÂÓÎ , ÂÈÏÚ

 ˙Â˘¯‰ ÈÎ ‚Â‡„Ï˙Â„·ÚÓ ˙ÎÓÒ‰Ï˙ÂÚˆ·Ó ˙Â¯·Á‰˘ ˙Â˜È„·‰ ÏÂÏÎÓ ˙‡ ¯˘‡˙ . 

ל "אחראית לטיב הדס, ג"ל בצנרת נתב" ושינוע של דסועוסקת במת שירותי אחס' חברה א ) ה(
בחוות המכלי� . ג"בנתבפעולות תחזוקה של הצנרת , ת"כקבל של רש, בכל התחו� וג� מבצעת

החברה מבצעת בדיקה ויזואלית , לעובדי משרד מבקר המדינה' לפי הסברי אנשי חברה א, ג"בנתב
בנוגע  JIG) �הנחיות ה(המבוססת על נהלי� הנהוגי� בענ, התעופה בעול� , ל"על איכות הדס

, ש לזיהו�בשעה שממצאי הבדיקות מעלי� חש. ל במסופי הדלק בשדות תעופה"לבקרת איכות הדס
 . שולחת דגימות למעבדות חיצוניות לבדיקה מקיפה' חברה א
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˘¯Â ˜Ï„‰ Ï‰�ÈÓ ÈÎ ˙¯Â˜È·· ‡ˆÓ�" ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÔÈÈ�Ú· Ì‰È�È· ÌÈ˜ÂÏÁ ˙
Ò„‰"‡ ‰¯·Á Ï˘ ÌÈÏÎÓ‰ ˙ÂÂÁ· ÔÒÁÂ‡Ó‰ Ï 'Ò„‰ ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ Û‡Â"˙¯�ˆ· Ì¯ÊÂÓ‰ Ï ;

˜Ï„‰ Ï‰�ÈÓ È˘�‡ ˙Ú„Ï ,˘¯"·˙�· ‰˘Ú�Ï ˙È‡¯Á‡ ˙"ÌÈÏÎÓ‰ ˙ÂÂÁ·Â ‚ .˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ ,
˘¯ ˙„ÓÚÂ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ˙„ÓÚ"˙, ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÌÚËÓ ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ„· ˙Ù˜˙˘Ó‰ 

 ˙�˘Ó ÚÂ¯È‡‰ ˙‡ ‰˜„·˘2011 ,·˙�· ˜Ï„‰ ÈÏÎÓ·Â ˙ÂÈ˙˘˙· ¯ÈÎÈ ˜Ï„‰ Ï‰�ÈÓ ÈÎ ‡È‰" ‚
Î"È‚Ë¯ËÒ‡ ˜Ï„ Ô˜˙Ó"13 , ˙ÂÈÁ�‰‰Â ˙Â‡¯Â‰‰ ˙‡ ‰¯‚˘ Í¯„· Ì‰· ÛÂÎ‡È ‡Â‰ ÈÎÂ

Ï ˙Â˘Â¯„‰„Ò‡‰¯˜Ï„‰ ˜˘Ó Ï˘  . 

כי , בי השאר,  למשרד מבקר המדינה בנושא צוי2012בתשובת משרד האנרגיה מספטמבר 
משרדנו מסכי� כי הינו הגו, הראוי לקביעת רגולציה בתחו� איכות הדלק והבטחת ההספקה ברמה "

לרבות רשות שדות , והרשויות שבאחריותו, אול� עמדתנו היא כי משרד התחבורה, הארצית
ה מכוח החקיקה הספציפית , מוסמכות ויכולות לפקח על הנעשה בתו( שדות התעופה, עופההת

וה בשל העובדה כי ספקי הדלק ונותני שירותי התדלוק , שהטילה עליה� לנהל את שדות התעופה
 ".והיא א, מותנית בתנאי�, שנית להתנותה, בנמלי� פועלי� מכוח הרשאת�

האחריות לפיקוח "כי , בי השאר,  למשרד מבקר המדינה2012ת מסרה בתשובתה מספטמבר "רש
מאחר ומינהל הדלק לא "ו, "רובצת לפתחו של מינהל הדלק, ל ומת הנחיות בנושא"על איכות הדס

 הפעלה הרשות בהתא� לקווי� המנחי� לתחזוק, ובאי הנחיות אחרות, הנחה את הרשות בנושא
י "ל הנהוגי� בעול� ומתעדכני� מדי פע� ע"דסולתפעול של תשתיות מערכות אחסו ושינוע של ה

) כגור� מקצועי בתחו�(' אהרשות חתמה על הסכ� ע� חברה "בתשובה ג� צוי כי ". �JIGה
ל לכל אור( תהלי( הזרמתו מהמכלי� בחוות המיכלי� ועד לכניסתו "שיפקח מטעמה על איכות הדס

מתבצעת ברמה גבוהה ועל פי אג, המכונות מפקח על ביצוע החוזה והתחזוקה "וכי , "למטוס
 ". הנדרש

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÈÎ ¯ÈÚÓ  ‰È‚¯�‡‰ ¯˘ ÏÚ Î�ÓÂ ‰¯Â·Á˙‰ ¯˘Â"˘¯ Ï" Ì„˜‰· ·˘ÈÈÏ ˙
 ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ¯·„· Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÈ¯Á‡Ï Ú‚Â�· Ì‰È�È· ˙ÂÚ„‰ È˜ÂÏÈÁ ˙‡

Ò„‰"·˙�·Â ÏÏÎ· ‰�È„Ó· ‰ÙÂÚ˙‰ ˙Â„˘ ÍÂ˙· Ï" Ì‰ÈÏÚ ˙ÂÏÁ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Ú‚Â�·Â Ë¯Ù· ‚
‰Ê ÌÂÁ˙· .‰ÓÎÒ‰Ï ÂÚÈ‚È ‡Ï ÌÈ„„ˆ‰˘ ÏÎÎ ,ÂÊ ‰·Â˘Á ‰È‚ÂÒ· ÚÈ¯Î‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ . 

ל להימצאות מי� "ג עושי� בדיקה ויזואלית של הדס" עובדי חברות המתדלקות בנתב )ו(
 2000לפי הסכ� משנת . לפני התדלוק) לח- וניקוזי�בדיקת כגו (ל ופעולות נוספות "ולכלו( בדס

אחראית לפיקוח על החברות המתדלקות בתחו� טיב ' חברה א, )או להלר(' ת לחברה א"בי רש
 .ל"הדס

ל " המשלוחי� יוצאי� בצירו, תעודות המעידות שהדס,אמנ� בחלק משרשרת הייצור והשינוע
ל עלולות להשתנות עקב הוספת "תכונות הדס, בשלבי ההובלה והאחסו, א( לאחר מכ, עומד בתק

 . ומרי� וחלקיקי� הפוגעי� באיכותותוספי� שוני� והיסחפות של ח

__________________ 

תשתית חיונית , הוא מתק� רגיש" � אסטרטגימתק", לפי ההגדרה שבדוח הוועדה של משרד התחבורה  13
 .או שירות חיוני
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 ÌÈÏÏÎÂ ÌÈÏ‰� Ú·˜ ‡Ï ˜Ï„‰ Ï‰�ÈÓ ÈÎ ‡ˆÓ�ÔÈÈ�Ú· ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ˘ ˙Â˜È„·‰ È‚ÂÒ 
Ò„· ÌÈÏÙËÓ‰"¯ÂˆÈÈ ˙¯˘¯˘· ·Ï˘ ÏÎ· Úˆ·Ï ÏÂ˜ÙÒ‡Â Â˙Â˙ÂÎÈ‡ ˙ÁË·‰Ï  . ¯˜·Ó „¯˘Ó

‰�È„Ó‰ ¯·Óˆ„· ¯ÈÚ‰ 2012 ÂÈÏÚ ÈÎ ‰È‚¯�‡‰ „¯˘ÓÏ  È·‚Ï ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï
˙Â˜È„·‰Ò„· ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÏÚ˘ "·Ï˘Â ·Ï˘ ÏÎ· Úˆ·Ï Ï .ÔÎ ÂÓÎ , „¯˘Ó ÏÚ

 ˙Â˘¯‰ È„È ÏÚ ÂÎÓÒÂÈ ˙ÂÚˆÂ·Ó‰ ˙Â˜È„·‰ ÈÎ ˙Â¯Â‰Ï ‰È‚¯�‡‰˙Â„·ÚÓ ˙ÎÓÒ‰Ï . 

 

 

 תחזוקה ותפעול של תשתיות 

ל הנהוגות "את ההנחיות לתחזוקה ולתפעול של תשתיות מערכות האחסו והשינוע של דס .1
מטרותיה ה לקד� את בטיחות הטיסות ואת . JIGת מדי פע� הכינה קבוצת בעול� והמתעדכנו

. ל"לאומיי� לפעולות הקשורות לדס�ל ולפתח תקני� בי"בקרת האיכות והיעילות במתקני הדס
פרסו� והפצה של קווי� מנחי� בנושא פיקוח על איכות , קיבו-, הכנה, באמצעות גיבוש, זאת
הקווי� המנחי� כוללי� נהלי� הנוגעי� . ל"תשתיות משק הדסל ונוהלי תחזוקה ותפעול של "הדס

להליכי תחזוקה של התשתיות ולתדלוק , לאחסונו ולשינועו, ל"לדגימות ולבדיקות של דס
והמשתמש , ה אינ מחייבות את החברות העוסקות בנושא, כפי שצוי במבוא להנחיות. המטוסי�

ל נהלי� לעבודת� "צמ� הגורמי� המטפלי� בדסבישראל קבעו לע. בה עושה זאת על אחריותו שלו
 .�JIGעל הקווי� המנחי� של ה, כפי שה� הסבירו, המתבססי�

ל ציינו את חשיבות פעולות התחזוקה והתפעול של "הוועדות שבדקו את אירועי זיהו� הדס .2
ל ומצאו ליקויי� "האחסו והאספקה להבטחת איכות הדס, ל בשלבי הייצור"תשתיות משק הדס

בתחזוקת מכלי האחסו ובניקוי , בכלל זה נמצאו ליקויי� בניקוז מי� במכלי�. בי� אלהבשל
ליקויי� במערכות ; ל"ל וקיצוב זמ קצר מהנדרש לשיקוע הדס"רמות מלאי נמוכות של דס; הצנרת

בדוח . מי� והיעדר נהלי� מחייבי� לתחזוקת התשתיות ולתפעול המערכותההסינו והפרדת 
ל "מאחר שמערכת אספקת הדס" צוי כי 2011ל ממאי "אירוע זיהו� הדסהוועדה שבדקה את 

הוועדה , ומשהוועדה לא מצאה מקור אפשרי אחר לזיהו�, מורכבת מרכיבי� מתכתיי� שוני�
וכי ביצוע פעולות ניקוי ותחזוקה בתדירות גבוהה , משערת כי הזיהו� הצטבר במערכת לאור( שני�

 את הצטברותו באופ משמעותיהיה עשוי להקטי, יותר במש( השני� ." 

. ג"הזרמתו ותדלוקו בנתב, ל"לאחסו דס הכי מינהל הדלק טיוטה של תקני שירות 2007בשנת 
כ( ; ג"בנתבל "כל אחד מהגורמי� המטפלי� בדסל אחריות שהתחומי את בטיוטה הוצע לקבוע 

 . אפשר ליצור מערכת המתאמת בי גורמי� אלהיהיה 

 ˙Â¯È˘‰ È�˜˙ ˙ËÂÈË·ÈÈÁÓÂ ÈÙÂÒ ÍÓÒÓ ÏÏÎÏ ‰˘·‚˙‰ ‡Ï ‰¯ÂÓ‡‰, Â ÌÈÓ¯Â‚‰ È¯·„Ï
‡˘Â�· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ,Ì‰È�È· ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ ÂÈ‰ ÍÎÏ ˙Â·ÈÒ‰ . 

 14שבו הועלה חשש לקורוזיביות, 2005ל בשנת "בעקבות דוח הוועדה שבדקה את אירוע זיהו� הדס
� ו2007 בשני� :עשה מינהל הדלק כמה פעולות למעקב אחר מצב התחזוקה של התשתיות, ל"בדס

. א( לא המשי( במעקב בשני� שלאחר מכ, 2005 עקב המינהל אחר יישו� ההמלצות משנת 2008
 העלתה כי חלק מהליקויי� שנמצאו באותה שנה מקור� 2011ועדת הבדיקה של האירוע משנת 

__________________ 

 יסודותל היא זיהו( הנוצר מנוכחות של אחד משני "קורוזיביות בדס, )8פרק  (2005�לפי דוח הוועדה מ  14
 .  גופרית חופשית ומימ� גופרתי�
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ליקויי� שחזרו ונשנו מאחר , בתפעול ובתחזוקה של התשתיות שהועלו באירועי� קודמי�
 .  בעניינ� לא יושמושההמלצות

 ÌÈ�˘· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2009-2011 ‡Ï ·˜Ú Ï˘ ÏÂÚÙ˙‰Â ‰˜ÂÊÁ˙‰ ¯Á‡ ˜Ï„‰ Ï‰�ÈÓ 
Ò„‰ ˜˘Ó ˙ÂÈ˙˘˙"¯„ÂÒÓÂ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· Ï . 

החל מינהל , 2011לאחר פרסו� המלצות הוועדה של משרד האנרגיה מאוגוסט , 2011בסו, שנת 
מידע בדבר פעולות התחזוקה והתפעול שה הדלק לדרוש מהחברות להמציא לו דוחות שיספקו לו 

 . ביצעו ומתכננות לבצע וג� הוראות בעניי תחזוקת המתקני� ותפעול�

Ò„ ˙ÂÈ˙˘˙ Ï˘ ÏÂÚÙ˙ÏÂ ‰˜ÂÊÁ˙Ï ·ÈÈÁÓ Ô˜˙ ÔÈ‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰"Ï . 

ראו  (2011האירוע ממאי שמינה שר האנרגיה לבדיקת בעקבות המלצות הוועדה , 2012ינואר ב
לבחו הכנת , לפי בקשת מינהל הדלק, ה הוועדה המרכזית לכימיה של מכו התקני�החליט, )להל

, ל בכל מתק"ל שיכלול הוראות בדבר בדיקה כימית מקיפה של דס"תק נפרד לנושא תחזוקת הדס
 אישרה 2012מר- ב. צנרת ומערכת סינו, מי� ובדבר התכיפות שבה יש לנקות מכלי�הבדבר ניקוז 

 .ל ומונתה ועדת מומחי�" מכו התקני� לנפט ומוצריו להכי תק לתחזוקת דסהוועדה הטכנית של

, מכו התקני� הישראלי מסר בתגובתו לממצאי הביקורת של משרד מבקר המדינה, 2012בספטמבר 
, 2013ל תפורס� לביקורת ציבורית עד מר- "טיוטת התק לתחזוקת דס, כי לפי הערכתו, בי השאר

 .ל" שנה יפורס� התק הישראלי לתחזוקת דסועד סו, אוגוסט באותה

כי ,  למשרד מבקר המדינה2012בתשובתו מספטמבר , משרד האנרגיה הביע את דעתו בנושא
, כ"אעפ"וכי  ,)שאינו קיי�( על תק ,בי היתר, יכולת לקבוע כללי� מעי אלו צריכה להתבססה

 את השיפורי� שנערכו במערכת נציגי משרד האנרגיה ערכו ביקורי� במתקני התשתית כדי לבחו
 )". הסתבר כי בחלק מהמתקני� אכ נעשו שינויי� לתיקו הליקויי� שנתגלו(ל "אספקת הדס

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰È‚¯�‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ÌÈ�˜˙‰ ÔÂÎÓÂ ÁÂÏ·Â ˙Âˆ¯Á�· ÏÂÚÙÏ
 ˘Â·È‚Ï ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈÎÈÏ‰‰ ÌÂ„È˜Ï ¯ˆ˜ ÌÈ�ÓÊ Ô˜˙Ò„‰ ˙ÂÈ˙˘˙ ˙˜ÂÊÁ˙Ï ·ÈÈÁÓ" Ï

ÏÂÚÙ˙ÏÂÔ,Ò„ ÌÂ‰ÈÊ ÈÚÂ¯È‡˘ È„ÎÂ ˜Ï„‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙ÁË·‰ ÔÚÓÏ "Â�˘ÈÈ ‡Ï Ï . 

 

 

 ג"ל בנתב"מער� הדס

 ג"תכנית האב של מער	 הדלק בנתב

 והתרחשות� של )3טרמינל (המסו, החדש ג ע� הקמתו של "עקב התרחבות שדה התעופה בנתב
 חויבה עי�לבדיקת האירועל פי ההמלצות של ועדות , ל"כמה אירועי� שפגעו באספקה של דס

.  לצור( הגדלת גמישות התפעול וההתמודדות ע� תקלותג"ל בנתב"ת לבנות מכל נוס, לדס"רש
ת תבח הקמה של חוות מכלי� נוספת כדי להגביר את יכולת השליטה "הוועדות המליצו ג� כי רש

 .ל ואת התחרות בי החברות בתחו�"שלה על אספקת הדס

לבחינת הנושא והזמינה תכניות מחברות חיצוניות  צוותי� 2000ת הקימה כבר בשנת "רש .1
הרחבת חוות המכלי� : הועלו שתי חלופות עיקריות. ג"ל בנתב"לתכנו תכנית אב לאספקת דס
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 בעניי 2002ת מדצמבר "לפי התרשומת מדיו ועדת הכספי� של רש. הקיימת או הקמת חווה חדשה
' ר להנציח את המונופול הקיי� של חברה אאסו"ר כי "טענו חברי המועצה והיו', החוזה ע� חברה א

 2009ת בסו, שנת "בדיו של הנהלת רש". ויש לעשות כל דבר אפשרי כדי לגרו� לתחרות במשק
שבו נדונה ', סוכ� שלא לקבל החלטות בנושא עד גמר תהלי( הגישור שהתנהל מול חברה א

 ).ראו להל(ת תרכוש את חוות המכלי� "האפשרות שרש

ל "לאחסו דס' ת בנושא אשרור הסכ� ההרשאה לחברה א"ישיבת מועצת רשב, 2011באמצע 
מבחינה אסטרטגית יש מקו� שהרשות תערו( עבודה " המועצה כי יחברציי אחד מ, והובלתו

עתידית לבחינת האפשרויות לאספקת הדלק בעצמה ולא תמשי( לעמוד בפני אלטרנטיבה אחת 
ת בדיקה כלכלית בדבר האפשרות לרכוש את חוות ת לעשו"המועצה ג� הורתה להנהלת רש". בלבד

 הקימה 2011באוגוסט . ולהציג את המלצותיה למועצה בתו( תשעה חודשי�' המכלי� של חברה א
 . ת צוות לבחינת הנושא"רש

צוות לתיקו, תכנית " כי הוא מינה 2012מסר בתשובתו מספטמבר , מר יעקב גנות, ת"ל רש"מנכ
בתחילת דצמבר . 2.12.12 אמור להגיש את התכנית לאישורו עד  וכי הצוות"ג"האב לדלק בנתב

להגיש את שישה חודשי� ת למשרד מבקר המדינה כי הצוות קיבל ארכה של " מסרה רש2012
 .מסקנותיו

ת "נציגי רש, לאחר שני� שבה דנו בנושא הקמת מכל נוס, בחווה הקיימת, 2010באוקטובר  .2
 הגישה חברה 2012באפריל . בח חלופות למיקו� המכל הנוס,ת'  כי חברה אמוכיס' ונציגי חברה א

באותו חודש כתב ראש . ת"ת תכנית מעודכנת למיקו� המכל הנוס, לקבלת אישורה של רש"לרש' א
הוא ממלי- לאשר את ', ג בפועל כי לאחר קבלת הבהרות מחברה א"ת למנהל נתב"אג, מכונות ברש

לאחר , במהל( הביקורת של משרד מבקר המדינה, 2012מאי ב. הקמת המכל הנוס, באופ מיידי
בניית מכל ' ל חברה א"ג בפועל למנכ"אישר מנהל נתב, ת"התייעצות ע� הייעו- המשפטי של רש

 התחייבות להבטחת ,בה� קבלת היתרי� כדי, הוא התנה את האישור בקיו� כמה תנאי�. נוס,
 . א� יעלה הצור(, ל" והשתלבות המכל הנוס, בפתרו פינוי הדסל"איכות הדס

 כי משנת צוי,  לממצאי הביקורת של משרד מבקר המדינה2012מאוקטובר ' בתשובת חברה א
, ת ואצל משרד האנרגיה"בי השאר אצל רש, להקמת מכל נוס, ללא לאות'  פעלה חברה א1997

 . לא נשאו פעולותיה פריעתהאול� עד 

 ¯‡Â�È·2011˘¯ ÂÚÈ‚‰ "‡ ‰¯·ÁÂ ˙ 'Á ‰�˙� Â·˘ ÌÎÒ‰Ï‡ ‰¯· '˘¯Ï ‰ÈˆÙÂ‡" ˘ÂÎ¯Ï ˙
‡ ‰¯·Á ˙‡ ,'ÌÈÏÎÓ‰ ˙ÂÂÁ ˙‡ ‰Ê ÏÏÎ· .˘¯˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰" ˙‡ ‰˙�˙‰ ‡Ï ˙

 ‰˙ÓÎÒ‰ È‡ÓÓ2012  ˙ÙÒÂ˙ ˙¯‚ÒÓ· ‰Ê ÏÎÓ Ï˘ Â„ÓÚÓ ˙¯„‚‰· ÛÒÂ�‰ ÏÎÓ‰ ˙ÈÈ�·Ï
ÌÎÒ‰Ï ¯‡Â�ÈÓ 2011 ,·ÈÈÁÓÂ ¯Â¯· ÔÙÂ‡· . 

בכל "כי , בי השאר,  הסבירההיא,  לממצאי מבקר המדינה2012ת מספטמבר "בתשובתה של רש
קבע על פי כושר קיבולת של חוות המיכלי� ביו� יי, י המערי( המוסכ�"המחיר שייקבע ע, מקרה

 ".הרכישה ופוטנציאל הפיתוח שלה מבחינת קיבולת

הואיל והמיכל "כי , בי השאר,  למשרד מבקר המדינה2012כתבה בתשובתה מאוקטובר ' חברה א
ולכ לא היה ואי צור( בהסדרה נפרדת לגבי , הוא ייכלל בממכר, רההוא חלק מרכושה של החב

 ". המיכל הנוס,
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 ˙ÂÙÈÁ„‰ ‰˙ÏÚÂ‰˘ Ê‡Ó ÌÈ�˘ ¯˘ÚÓ ¯˙ÂÈ Â¯·Ú˘ Û‡ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ò„‰ ÔÂÒÁ‡ Í¯ÚÓ ¯ÂÙÈ˘Ï"·˙�· Ï"‚ ,˙ÓÈÈ˜‰ ÌÈÏÎÓ‰ ˙ÂÂÁ· ÛÒÂ� ÏÎÓ ‰�·� ‡Ï . ˙‡Ê

„ÂÚÂ ,˘¯ ˙Ï‰�‰"˙ÏÁ‰ ÔÈ· ‰ÚÈ¯Î‰ ‡Ï Ò„‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ·‡ ˙È�Î˙ ‰�ÈÎ‰ ‡ÏÂ ˙ÂÙÂ" Ï
·˙�·"‚ ,‰ ˙‡ ‰�Á· ‡Ï Û‡ÂÍÎÏ ˙ÂÚ‚Â�‰ ˙ÂÚÙ˘‰‰Â ˙Â‡ˆÂ˙ , ÌÈË·È‰‰ ˙‡ ‰Ê ÏÏÎ·

ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ,ÌÈÈ¯ÁÒÓ‰ ,ÌÈÈÏÂÚÙ˙‰ ,ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ,ÌÈÈ˙ÂÁÈË·‰Â ÌÈÈ‚Ë¯ËÒ‡‰ , ‰ÈÈ‡¯ ÍÂ˙Ó
ÁÂÂË ˙ÎÂ¯‡ . 

 

 ג"ל שבנתב"דסהשתיות תברות חבי� ות "סכמי� בי� רשהה

 נחת� הסכ� לעשר שני� בי 1983בשנת . ת"ל למטוסי� היא שירות חיוני של רש"ת דסאספק .1
ת "לתדלוק מטוסי� ולהענקת שירותי אחסו ותשתיות בכל שדות התעופה של רש' ת לחברה ב"רש

) המבני� והמתקני� הקבועי� יעברו "כי ' על פי הסכ� זה התחייבה חברה ב. 15) החוזה היש�להל
לקראת תו� תקופת תוקפו של ההסכ� ". בהגיע הסכ� זה לקיצו, ת ללא תמורהלבעלותה של הרשו

בעקבות זאת התנהלו . זכויות בחוות המכלי� ומתקניהה בעניי, בי השאר, נתגלעה מחלוקת
. ג"שהיא בעלת הזכויות בחוות המכלי� בנתב, 'וחברה א' ת לחברה ב"הליכי� משפטיי� בי רש

. חייבות במטרה להמשי( בתפעול התקי של שדה התעופהלאחר מכ ה� חתמו על מכתבי הת
ת "ובאותו החודש אישרו הנהלת רש, להסכ� פשרה' ת וחברה א"הגיעו רש 2011בינואר , לבסו,

ההסכ� בי השאר הסדיר  .בית המשפט העליו נת להסכ� תוק, של פסק די. ומועצתה את ההסכ�
הוסדרו ; ג לכל כמות שתידרש"ל בנתב"של דסלספק שירותי אחסו וניפוק ' מת הרשאה לחברה א

 12 וסכו� נוס, של, ח לשנה לפחות" מיליו ש2.2 �ת "לשל� לרש' דמי ההרשאה שעל חברה א
לרבות את חוות , ת אופציה לרכוש את החברה"נקבע כי תינת לרש;  עבור חובות העברח"מיליו ש
התבצע לפי ההסכמי� שנחתמו בי  לוסיפווהוסכ� כי תחזוקת הצנרת והפיקוח עליה י, המכלי�
ת ניתנה אפשרות להארי( את "ולרש,  מיו� חתימתותקופת ההסכ� נקבעה לעשר שני�. הצדדי�

 .תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות של חמש שני� כל אחת

קובע כי תאגיד ממשלתי לא יתקשר בחוזה לביצוע , �1992ב"התשנ, חוק חובת המכרזי� .2
אלא על פי מכרז פומבי הנות , או לרכישת שירותי�, או לביצוע עבודה, קעיעסקה בטובי ובמקר

נקבעו סייגי� , �1993ג"התשנ, בתקנות חובת המכרזי�. לכל אד� הזדמנות שווה להשתת, בו
לאחר בחינת קיומ� של ספקי� . למשל כשקיי� ספק יחיד בתחו�, המאפשרי� לקבל פטור ממכרז

א 3תקנה .  הללו הוא היחיד שמסוגל לבצע את השירות בפועללפי התקנות" ספק יחיד", אחרי�
על היחידה המזמינה , בי השאר; קובעת כללי� לפטור מחובת מכרזי� בנימוק של ספק יחיד

שביקשה להתקשר ע� ספק יחיד להביא את הבקשה לאישור ועדת המכרזי� לאחר שבעל הסמכות 
יש לפרס� ; רות כי המתקשר הוא ספק יחידהמקצועית במשרד חיווה את דעתו בכתב לעניי ההתקש

הגו, הציבורי אינו , הודעה על כ( באתר האינטרנט של הגו, הציבורי ועוד תנאי� שללא קיו� כול�
 . עומד בבחינת קיומו של ספק יחיד

לגבי האחריות לתחזוקת ' ת לבי חברה א" התעוררו חילוקי דעות בי רש3הקמת טרמינל בסמו( ל
 והתשלומי� בגינה מכוח� של חוזי� או הסכמי� קודמי� בי 3בטרמינל צנרת הדלק החדשה 

ובעקבות דליפות שהתגלו ) ראו להל( �2005ל ב"בעקבות אירוע דס, 2007בפברואר . הצדדי�
בהסכ� לביצוע עבודות תחזוקה של ' ת ע� חברה א"התקשרה רש, ג"במערכת לניטור הדלק בנתב

 דיווח שוט, על ביצוע העבודות ובכלל זה,  שפורטו בהסכ�כפי, לרבות הצנרת הנוספת, צנרת הדלק
ההסכ� נכרת בלא שקד� לו מכרז או אישור של ועדת המכרזי� להתקשרות . ת ופיקוח על ידה"לרש

__________________ 

שתיות הופרדו שירותי הת, במסגרת פעולות הממשלה ליצירת תחרות בענ+ הדלק, 1996ביולי   15
 נוספה חברה 2002�וב', שהמשיכה לנהל חברה ב(משירותי תדלוק המטוסי( ) 'שמנהלת מאז חברה א(
 ). 'ג
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כפי שנדרש בעניי התקשרויות שאינ טעונות מכרז על פי חוק חובת המכרזי� , בפטור ממכרז
 .ותקנותיו

ת "ראש אג, פיתוח עסקי של רש,  כאמור2007 בפברואר 'ה את לחבר"לאחר חתימת החוזה בי רש
, ג"ל בנתב"למת שירותי אחזקת צנרת הדס"ת "הכי בקשה אל ועדת המכרזי� העליונה של רש

על פי הנסיבות "בי השאר התבססה הבקשה ". 2011כספק יחיד בנסיבות העניי אשר יפוג בשנת 
, ת"מכוח סיכו� דברי� אחר בינה לבי רש,  הדלקהאחראית לטיב] 'חברה א[, ומצב הדברי� בפועל

, כי שרותי תחזוקה לקויי�, הינה היחידה שיכולה לית את שירותי התחזוקה מבלי שתוכל לטעו
, בשלב זה". ה� המונעי� ממנה לממש את אחריותה לטיב הדלק', אשר מבוצעי� על ידי צד ג

לא כספק יחיד ' ה להכיר בחברה א הבקשממילאו, כבר היה חתו�' ההסכ� ע� חברה א, כאמור
 .הוגשה לוועדת המכרזי�

, דלקה למשרד מבקר המדינה כי בעקבות אירוע זיהו� 2012רשות שדות התעופה מסרה בספטמבר 
לשיטתה של ; 2007נוצר הכרח להסדיר את המחלוקת מהבחינה התפעולית וכ( נכרת ההסכ� משנת 

מכוח החוזה היש ' יבויותיה של חברה אהסכ� זה הוא שינוי מותנה של חלק מהתחי, ת"רש
מטע� זה לדעת . לבצע את התחזוקה בצנרת'  בכל הנוגע לחובתה של חברה א�199616והסיכו� מ

שכ דובר בביצוע הוראות חוזיות , ממילא לא הצרי( ההסכ� אישור של ועדת המכרזי�, ת"רש
ל "מכיוו שהמנכ. ל"וכל שנדרש היה אישור המנכ, 1983ברורות שנכללו בהסכ� היש משנת 

 .התייתר הצור( באשרורו בדיעבד מוועדת הפטור, 1996ומועצת הרשות אישרו את ההסכ� משנת 

לפי בחינת ההתקשרות מההיבט של חובת המכרזי� ובלי להידרש , לדעת משרד מבקר המדינה
  אינה2007כריתת החוזה החדש בשנת , ת לבי ספק השירות"לשאלות שנויות במחלוקת בי רש

יצוי כי בהסכ� משנת . עולה בקנה אחד ע� הטענה כי מדובר בביצוע התחייבויות לפי החוזה היש
2007. היק, העבודה והתמורה לה השתנוו,  אי מדובר באות� צדדי� להתקשרות כמו בחוזה היש

לש� '  ישמש הצדקה להתקשרות ע� חברה א1983אי זה סביר כי החוזה היש משנת , במצב זה
 .תחזוקה של צנרת הדלק בלי להביא את הסוגיה לפני ועדת המכרזי�ביצוע 

˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"‡ ÈÎ ˙ÂÏÈÈ‡˘ ‰¯·Ò - ÍÈÏ‰· ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ Úˆ·Ï ¯˘Ù‡
Ê¯ÎÓ Ï˘ , ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰·Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ Ï˘ ÍÈÏ‰ .„ÂÚÂ ˙‡Ê ,˙Ú„Ï˙¯Â˜È·‰  ,‰È‰ ‡Ï 

 Ï˘ È˜ÒÚ ÁÂ˙ÈÙ Û‚‡ ˘‡¯ È¯·Ò‰Ó ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈ�ÂÚÈË· È„˘¯"Ó ˙-2007˘¯ ˙·Â˘˙Â "Ó ˙-
2012Ò„ ˙Ï·Â‰Ï ˙¯�ˆ‰ ˙˜ÂÊÁ˙ ˙Â„Â·ÚÏ È·ÓÂÙ Ê¯ÎÓÏ ˙‡ˆÏÓ Ú�ÓÈ‰Ï È„Î "·˙�· Ï"‚ . 

 

 

 ל"אירועי זיהו� במערכת אספקת הדס

 התרחשו חמישה אירועי� שגרמו לשיבושי� ולתקלות באספקת 2011 ועד נובמבר 2000משנת 
 . ל"דס

 

__________________ 

ג וכ� להיות אחראית לבצע "ל בנתב"למת� שירותי תשתית ואספקת דס' ת לבי� חברה א"הסכ( בי� רש  16
 .ג"ת בנתב"את האחזקה של הצנרת של רש
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  2000האירוע בשנת 

ביוני . 'ל במסו, שבמרכז ובחוות המכלי� של חברה א"ימני זיהו� בבדיקת דס התגלו ס2000במאי 
 .  מינה מנהל מינהל הדלק במשרד האנרגיה ועדת מומחי� לאיתור הסיבות לזיהו�2000

בדוח זה נסקרו הליקויי� .  הגישה הוועדה את דוח הבדיקה למנהל מינהל הדלק2000באוגוסט 
; ל"ות מי� וזיהו� בקטריאלי בחלק ממכלי האחסו של הדסשאפשרו הצטבר, במערכות ניקוז המי�

במער( ההתראה ובמער( בקרת איכות , ל"ליקויי� במסו, שבמרכז בסינו והפרדת מי� מהדס
דוח הוועדה העלה ליקויי� , כמו כ. אספקתובשרשרת הייצור ובל אצל הגורמי� השוני� "הדס

צינור מהמסו, שבמרכז אל חוות המכלי� בכושר הספיקה של ה, במסו, שבמרכזמועט בדבר מלאי 
הדבר גר� לחוסר גמישות . ג"ל בחוות המכלי� שבנתב" של מכלי הדסנה הקטכמותג וב"בנתב

בעיקר לשפר את התפעול של , הוועדה המליצה המלצות. תפעולית ולקושי להתגבר על תקלות
 .והאחריות לאיכותל ולהוסי, תקני שירות לגבי בדיקות האיכות "תשתיות האחסו והובלת הדס

, ת ולמשרד התחבורה לעיונ�"הביקורת העלתה כי מינהל הדלק לא הגיש את הדוח לרש
 .להערותיה� ולטיפול בהמלצות שבתחו� עבודת�

בעקבות "כי , בי השאר,  ציי משרד האנרגיה2012בתשובתו למשרד מבקר המדינה מספטמבר 
ג ובוצעו בדיקות מתאימות במתק "בלנת] מהמסו, שבמרכז[האירוע תוגברה יכולת ההזרמה 

 יישמה כל " צוי כי תש2012 למשרד מבקר המדינה מאוקטובר "בתשובתה של תש]". במרכז[
 .המלצה

הסבירה למשרד מבקר המדינה כי היא פעלה כבר לפני , 2012בתשובתה מאוקטובר ', חברה א
חרי� המוזכרי� בדוח  להקמת מכל נוס, וג� תיקנה את כל הליקויי� הא2000האירוע משנת 

 .הבדיקה

 ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈ ˙˜È„·Ó ‰„ÚÂÂ‰ ˙�˘ ÌÂÈÒ· ÈÎ ‰ÏÂÚ2012 Ì˜Â‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú  ¯ÂÓ‡Î ÏÎÓ
·˙�·˘ ÌÈÏÎÓ‰ ˙ÂÂÁ· ÛÒÂ�"Ò„‰ ˙ÂÈ˙˘˙ ˙˜ÂÊÁ˙Ï ˙Â¯È˘ È�˜˙ Â˘·Â‚ ‡ÏÂ ‚" Ï

Ô˙ÏÚÙ‰ÏÂ . 

 

 2005האירוע בשנת 

ל " תוצאות של דגימות דסג למש( כיממה בעקבות קבלת"ל בנתב" הופסקה הזרמת הדס�18.4.05ב
ל משרד האנרגיה ועדה בראשותו של מנהל "למחרת מינה מנכ. ושלימדו על חשש לקורוזיה ב

ל ולמניעת הישנות "בטחת איכות הדסהלקביעת נוהלי , מינהל הדלק לבדיקת הסיבות לאירוע
 . מקרי� דומי�

 תוארו הליקויי� בדוח הוועדה. ל משרד האנרגיה" הגישה הוועדה דוח למנכ2005בספטמבר 
ההמלצות . ל"שהעלתה בתחומי התחזוקה והתפעול של המכלי� במתקני הייצור והאחסו של דס

חיוב , ל שעמד להתפרס�"העיקריות היו בתחומי� של הרחבת היק, הבדיקות בתק הישראלי לדס
הקמת , ל"פעולות תפעול ותחזוקה בכל שלבי אספקת הדס, ל"בצע בדיקות במהל( שינוע הדסל
 .ג וביצוע מעקב של משרד האנרגיה לפחות פע� בשנה"כל נוס, בנתבמ

ת ולמשרד התחבורה "לא הגיש ג� את הדוח הזה לרשמשרד האנרגיה משרד מבקר המדינה מצא כי 
 .להערותיה� ולטיפול בהמלצות שבתחו� עבודת�, לעיונ�

 ובחברות  באתרי��2005מינהל הדלק אחר אופ יישו� המלצות הוועדה מעקב  2007בשנת 
בדוח המעקב הועלו ליקויי� בעניי הבדיקות המתבצעות במכל המעבר . שהוזכרו בדוח הוועדה
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וכ נמצא , ג"בנתב' באתר של חברה א, "ז צפו, לאספקות"וזאת עקב הכורח לעמוד בלו"בדרו� 
 . ג"בנתב' שלא הותק מכל נוס, באתר של חברה א

 ˙�˘·2008 ÛÒÂ� ·˜ÚÓ ˜Ï„‰ Ï‰�ÈÓ ‰˘Ú Â ‡ˆÓ‡ ‰¯·Á ÈÎ '˙ÂˆÏÓ‰‰ ÏÎ ˙‡ ‰Ó˘ÈÈ ‡Ï . 

 למשרד מבקר המדינה כי 2012מסרה בתשובתה מאוקטובר ' חברה א, בעניי יישו� ההמלצות
מסרה ג� כי היא לא ' חברה א. הקמת המכל הרביעילגבי גורמי� חיצוניי� הערימו קשיי� רבי� 

 הדלק בנוגע לאישור ל עקב בעיה ע� מינהל"דסבמיקרוביאלי לאיתור זיהו� מבצעת בדיקה 
ונציגי משרד מבקר '  נציגי חברה אשלבישיבה , 2012בנובמבר , ע� זאת. ההוצאה לבדיקה זו

 .מסוג זהה מצומצמת לאיתור זיהו�  כשנה בדיקזהשהחברה מבצעת ' נציגי חברה אמסרו , המדינה

 ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙¯Â˜È·‰‰ ÔÓÏ ÌÈ�˘2009Â -2010 ÓÓ ÚÂ¯È‡‰ „ÚÂ È‡
2011  ÈÎ¯ÂˆÏ ˜Ï„‰ ˜˘Ó Ï˘ ÌÈ¯˙‡·Â ˙Â¯·Á· ÌÈÙÒÂ� ÌÈ·˜ÚÓ ˜Ï„‰ Ï‰�ÈÓ ÚˆÈ· ‡Ï

˙ÂˆÏÓ‰‰ ÌÂ˘ÈÈ Í˘Ó‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÂ ‰¯˜· . 

 מיכל מעבר אחד "לתש" למשרד מבקר המדינה כי 2012בתשובתה מאוקטובר  מסרה "תש
 הודיעה "תש"וכי , "כפי שהומל-, ואי אפשרות להעמיד את המיכל לשיקוע ודגימה, ל"לדס

 אול� 2007 וא, מאוחר יותר בשנת 2005כבר בשנת ... והתריעה בפני מינהל הדלק בעניי המיכל
 ".עניי זה נותר ללא פתרו

˘˙Â ˜Ï„‰ Ï‰�ÈÓ ÏÚ"Ò„ Ï˘ ¯·ÚÓ‰ ÏÎÓ ˙ÈÈ‚ÂÒ ÔÂ¯˙ÙÏ ˘¯„È‰Ï Ô" Ì˘ÈÈÏ ‰¯ËÓ· Ï
 ¯˙Ï‡Ï‰È‚¯�‡‰ „¯˘Ó ÌÈ˜‰˘ ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡.  

 

 2008האירוע בשנת 

על ) ג"אחת משתי החברות המתדלקות את המטוסי� בנתב('  התריעה חברה ג2008ילת שנת בתח
אשר חייבה להחליפ� בתדירות , בקצב מהיר) רכבי� לתדלוק המטוסי�(סתימת מסנני� בדיספנסרי� 

כדי לפתור את הבעיה ביצע אג, תחזוקת המכונות . ל"דבר המלמד על זיהו� חריג בדס, גבוהה
במהל( הביקורת של משרד מבקר . ל"מוגברי� וויסות של לח- הדלק בצנרת הדסג ניקוזי� "בנתב

מעבודות לשדרוג הצנרת הישנה שבוצעו , ככל הנראה, ת כי הזיהו� נגר�"המדינה הסבירו אנשי רש
 .באותו זמ

˘¯· ÌÈ‡¯Á‡‰ ÈÎ ‡ˆÓ�"ÚÂ¯È‡Ï ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· Â˜„· ‡Ï ˙ . ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ� ‡Ï
˘¯· ÌÈ‡¯Á‡‰˘ ÌÈ„ÓÏÓ‰"˙¯ÏÂ ˜Ï„‰ Ï‰�ÈÓÏ ‰Ê ÚÂ¯È‡ ÏÚ ÂÁÂÂÈ„ ˙"‡ . ‡Ï ÈÎ ‰ÏÚÂ‰

˘¯Ï ÂÈ‰" ÏÂÙÈË ÈÏ‰Â� ˙·Ò„ ÈÚÂ¯È‡"ÏÌ‰ÈÏÚ ÁÂÂÈ„Â  , ¯Á‡Ï ˜¯ ‰Ï‡Î ÌÈÏ‰� ‰�ÈÎ‰ ‡È‰Â
 ÚÂ¯È‡‰ È‡ÓÓ2011 . 
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 2011האירועי� בשנת 

 ¯ ‡ Â ¯ · Ù ·  Ú Â ¯ È ‡ ‰2 0 1 1 

נני� בדיספנסרי� ועל ת על תופעה של סתימת מס"ולרש' לחברה א'  דיווחה חברה ג2011בפברואר 
ת עולה כי הסתימות נגרמו כתוצאה מעבודות "מהמסמכי� שברש. החלפת� בקצב מהיר מהמקובל

לפתרו הבעיה החליטו אנשי . משקעי�ה ריבוי בכמותג שגרמו ל"ל בנתב"תחזוקה בצנרת הדס
 .ת להגביל את לח- הספיקות ולבצע ניקוזי� נוספי�"רש

 

 È ‡ Ó ·  Ú Â ¯ È ‡ ‰2 0 1 1  

ג על הצור( בהחלפה תדירה " דיווחו חברות של שירותי תדלוק המטוסי� בנתב2011ל מאמצע אפרי
התופעה הלכה והחריפה למרות . ל"דבר שהצביע על זיהו� בדס, יותר של מסנני� בדיספנסרי�

ל "ה ג� ניסו לאתר את מקור הזיהו� ולספק דס. לטפל בבעיה'  וחברה א"תש, ת"ניסיונות של רש
 . ממקור אחר

ת כי בבדיקות מעבדה של המסנני� "לראש אג, מבצעי קרקע ברש' ל חברה א"מסר מנכ 2011במאי 
ל עומד "עוד הוסי, בהודעתו כי א, על פי שהדס. עלול לעבור דר( המסנשהתגלה חומר שמנוני 

מיד לאחר מכ . המצב מסוכ עד כדי פיקוח נפש וכי ראוי להפסיק את הטיסות לאלתר, בתק
וה� החליטו , ג"ת ומהנהלת נתב"מרש', עצויות בי גורמי� בכירי� מחברה אהתקיימו כמה התיי

לפרס� את ; ארציי� המוזני� מאותה צנרת�ג ובשדות התעופה הפני�"להפסיק את התדלוק בנתב
. ג"בנתב" חדר מצב"ולפתוח ; NOTAM(17(הפסקת התדלוקי� על פי כללי המידע התעופתי 

 . טיסות אחרות עוכבו�13ג עשר טיסות ו"באותו יו� בוטלו בנתב

˘¯· ÌÈÎÓÒÓ‰Ó"· ÌÈÒÂËÓ‰ ˜ÂÏ„˙ ˙˜ÒÙ‰ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙-5.5.11 ‰Ï·˜˙‰ 
 ‰Ú˘·12:53 , ‰Ú˘· ÌÒ¯ÂÙ ¯ÂÓ‡‰ È˙ÙÂÚ˙‰ Ú„ÈÓ‰13:48 , ‰Ú˘·Â14:00 ÁÂÂÈ„ Í¯ÚÏ 

Î�Ó"˘¯ Ï"Î�ÓÏ ˙"˙¯ Ï‰�ÓÏÂ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó Ï"ÚÂ¯È‡‰ ÏÚ ‡ . ‰Ú˘·15:30 Í¯ÚÏ 
ÂÈ ÔÎ„Ú" ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ¯‡ ‰¯·Á ' ÌÈ��ÒÓ‰ ˙ÓÈ˙Ò ˙ÚÙÂ˙ ¯·„· ˜Ï„‰ Ï‰�ÈÓ Ï‰�Ó ˙‡

ÌÈ˜ÂÏ„˙‰ ˙˜ÒÙ‰ ¯·„·Â .·˙�· ÌÈ��ÒÓ‰ ˙ÓÈ˙Ò ˙ÈÈÚ·˘ Û‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯‡Â˙Ó‰Ó" ‰ÏÁ‰ ‚
‰ÙÈ¯Á‰Â ‰ÎÏ‰ ‡È‰ ÂÎÏ‰Ó·Â ÔÎ È�ÙÏ ˘„ÂÁÎ ,‰ÈÚ·· ÏÂÙÈË· ÌÈ·¯ÂÚÓ ÂÈ‰˘ ÌÈÓ¯Â‚ ,

˘¯ „ÂÁÈÈ·"˙ ,‰È·‚Ï ˜Ï„‰ Ï‰�ÈÓ ˙‡ ÂÊ ‰ÙÂ˜˙· Â�Î„Ú ‡Ï . Ì‚ Ï‰�Ó ÔÎ„ÂÚ ÚÂ¯È‡‰ ˙Ú·
ÌÈÒÂËÓ‰ ˜ÂÏ„˙ ˙˜ÒÙ‰ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ¯Á‡Ï ÈˆÁÂ ÌÈÈ˙Ú˘Î ˜Ï„‰ Ï‰�ÈÓ; Â‰ÊÂ 

ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ¯‡˘ Â�Î„ÂÚ Â·˘ „ÚÂÓ‰ ˙ÓÂÚÏ ¯ÁÂ‡Ó ÁÂÂÈ„ , ˙‡ Â�ÓÓ Ú�Ó˘ ¯ÂÁÈ‡
 ÂÈÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰Â ˙ÂÈ¯Á‡‰Ó ˙Ú·Â�‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÈÎÈÏ‰· ‰˘Â¯„‰ ˙Â·¯ÂÚÓ‰

 ÚÂ¯È‡ ˙Ú˘·‰Ê ÔÈÚÓ ‚È¯Á ˜Ï„ ÌÂ‰ÈÊ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÂ‰ÈÊ ÚÂ¯È‡ ÏÚ ÁÂÂÈ„
Ò„"„ÈÓ ˙Â˘ÚÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ Â˙ÂÎÈ‡ ˙ÁË·‰Ï ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÙÂ‚Ï Ï , Â‡ ÌÂ‰ÈÊ‰ ¯·„ Ú„ÂÂÈ‰·

Ì·Ï ˙ÓÂ˘˙ ‡ÂÏÓ ˙‡ ÍÈ¯ˆÓ‰ ¯Á‡ ‚È¯Á ÚÂ¯È‡ ,È„Î  Ì„È· ˙˙Ï¯˘Ù‡˙Â ÔÂ¯˙ÙÏ ÏÂÚÙÏ 
˙È·ËÈÓ Í¯„· ‰ÈÚ·‰. 

 מינה שר �8.5.11וב,  ועדה לבדיקת הגורמי� לאירוע,ר עוזי לנדאו"ד, גיה מינה שר האנר�5.5.11ב
קבלת ההחלטות באירוע והלקחי� וההתנהלות ,  ועדה לבחינת התהליכי�,מר ישראל כ-, התחבורה

 . לעתיד

__________________ 

17  Notice to Airmenכגו� מצב מסוי( , ה מידע בנושאי( שוני( בתחו( התעופה היא הודעה המכיל
שירותי( תעופתיי( וסכנות לתעופה אשר חובה להפיצה , בתשתית התעופתית או במתק� תעופתי

גופי( ממשלתיי( ומפעילי שדות תעופה מפיצי( . בהקד( האפשרי לכל גור( הקשור בביצוע טיסות
 . הודעות כאלו
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 � י מ ה ו ה  י ג ר נ א ה ד  ר ש מ ל  ש ה  ק י ד ב ה ת  ד ע  ו

מר ח ,  מינהל הדלקג עמד מנהל"בראש הוועדה שמינה שר האנרגיה לבדיקת אירוע הזיהו� בנתב
על הוועדה . והשתתפו בה נציגי� של מינהל הדלק ושל משרד התחבורה ומומחי� בנושא, בר יוס,

ובכלל זה לבחו את נוהלי , ל לתעופה האזרחית"הוטל לבדוק את הגורמי� להפסקת אספקת הדס
 . ל בכל שלבי הייצור והאספקה"בדיקות איכות הדס

הגישה הוועדה לשר האנרגיה את הדוח , לאחר שהתרחש האירועכשלושה חודשי� , 2011באוגוסט 
עמד ' ל שסופק למסו, במרכז ולחוות המכלי� של חברה א"בדוח צוי כי הדס. על עבודתה

, בדוח צוי כי החומר שנספח למסנני� הכיל חומר מפוח�, למרות זאת. בדרישות התק הישראלי
ממתק ', � שהוצאו מבית הזיקוק של חברה ההוועדה מצאה כי על המסנני. חול וחלודה, מתכות

 במרכז ובמתקני חברה א"תש '�וכי לא התגלו שרידי , 18 התגלו שרידי חומר דמוי פוליאתיל
, ג"במסנני היציאה מחוות המכלי� בנתב, כמו כ. פוליאתיל במסנני היציאה מבית הזיקוק השני

דוח הוועדה כי הבדיקות המתבצעות על עוד צוי ב. שקרסומסנני� הזיהו� כלל תוצרי שחיקה של 
, ת הייצורוהוועדה קבעה כי חומרי� אלה מקור� במערכ. פי התק אינ מאתרות חלקיקי� אלה

בזמ שיקוע , כמו כ העלתה הוועדה ליקויי� בתחזוקת המכלי� ובניקוי הצנרת. האחסו וההזרמה
רכות הסינו בשרשרת הפצת ג ובהיעדר תאימות בי מע"בקיבולת חוות המכלי� שבנתב, ל"הדס
 .ל"הדס

ג בטר� "שממנו הוזר� לחוות המכלי� בנתב, מסו, שבמרכזב המאוחסל " מהדס�67%יצוי כי כ
 . ומייבואאחר מבית הזיקוק ה�והיתר ', מקורו בבית הזיקוק של חברה ה, התרחש האירוע

כי , בי השאר, י לממצאי הביקורת של משרד מבקר המדינה צו2012מאוקטובר ' בתשובת חברת ה
Ò„‰˘ ˜ÙÒ ÏÎÏ ¯·ÚÓ ˙ÂÁÈÎÂÓ"· ˜ÙÂ�Â ¯ˆÂÈ˘ Ï] ‰¯·Áמסקנות הבדיקות האנליטיות שנעשו "
‰' [ÈÏ‡¯˘È‰ Ô˜˙· „ÓÚכאמור  ,Ì‰ÊÓ Ì¯Â‚ ÏÎ ÏÈÎÓ Â�È‡Â)שמקורו בחומרי הגל� ובתהלי  ,

 .)ההדגשות במקור ("ושיכול היה לגרו� לסתימת יתר של המסנני�

 מכו התקני� יבח את השינויי� הנדרשי� בתק הישראלי  )א (  : אלהעיקרי המלצות הוועדה היו
והוא יפעל להוספת פרק בהוראות , �נוכחותאת ולמנוע חומרי� זרי� ל על מנת לזהות "של הדס

משרד , א� לא יתאפשר הדבר; בדבר עמידת כלל הגופי� ברמות התחזוקה והתפעול שיוגדרו
ל יתפעלו ויתחזקו "המחזיקי� במתקני הדס ) ב(  ; מההאנרגיה יפעל לקידומה של חקיקה מתאי

 מינהל הדלק יפעל להסדרת  )ג(  ;  וה על פי הפירוט שבהמלצות�JIG ה על פי ה,אות� כראוי
 ; הייבוא והאספקה לפי הוראות התק הישראלי, ל בכל שלבי הייצור"מער( פיקוח על איכות הדס

ל בכל שדה תעופה בביצוע " או תדלוק של דסת תתנה כל אישור להפעלת מתק אחסו"רש ) ד(
 ; ת וה למינהל הדלק על כל תקלה משמעותית"תחזוקה נאותה של המתק ובדיווח שיימסר ה לרש

 שבאמצעותוג "ג ותשנה את מער( הצנרת בנתב"ת תבח את הקמתה של חווה נוספת בנתב" רש )ה(
 ; ג יוק� מכל נוס,"מכלי� שבנתב בחוות ה )ו(  ; ל חזרה לחוות המכלי�"תוכל להעביר דס

תכשיר מערכת בקרה שתאפשר התראה מיידית על חריגות מערכי הס, ומעקב אחר '  חברה א )ז(
ייבחנו מחדש  ) ח(  ; תו( כדי תיעוד הנתוני� בנושא במש( הזמ, תפקוד המסנני� והציוד הנוס,

  יגובש נוהל לטיפול באירועי� )ט (  ;בהנחיית מינהל הדלק, מערכות הסינו וההזרמה ברשת הארצית
 .חריגי� במערכות הדלק ולבחינת מקור הבעיה וחומרתה

 ‰„ÓÚ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ ˘¯ÂÙÓ ÔÙÂ‡· ÌÂ‰ÈÊÏ
Ò„‰"Ï.  

__________________ 

 .יקר לייצור חומרי בידוד ואריזההמשמש בע, חומר עשוי פלסטיק  18
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 העביר צוות זה לנציגי חברות 2011באמצע יולי . א"אטיביקר באר- צוות מטע�  2011ביוני 
. ולגורמי� ממשלתיי� דוח ראשוני שכלל ממצאי� מקדמיי� והמלצותלחברות הדלק , התעופה

 .כפי שיתוארו להל, א וביצע כמה פעולות"מינהל הדלק לקח בחשבו את המלצות יאט

על מינהל הדלק להיות אחראי סוכ� ש ,בדיו בראשותו של שר האנרגיה, 2011באוגוסט  .1
 למעקב ,את האחראי� לביצועבי השאר ו, לביצוע ההמלצות ולקבוע תכנית עבודה לכל משימה

  .מזמני� ליישוהולוחות אחריה

. הגיש מנהל מינהל הדלק לשר האנרגיה תכנית ליישו� המלצות הוועדה 2011באוקטובר  .2
אישר  2011בנובמבר . התכנית כללה מועד מתוכנ ליישו� כל המלצה ופורט בה האחראי לביצועה

 . וההמלצות שבדוח הוועדה ואת לוח הזמני� ליישו� ההמלצותהמסקנות, שר האנרגיה את הממצאי�

, מר קובי מור, ת דאז"ל רש"אל מנכ, מר שאול צמח, ל משרד האנרגיה"פנה מנכ 2011בנובמבר 
ת משו� שלמשרד האנרגיה אי סמכות ואחריות "וציי כי יישו� המלצות מסוימות יוטל על רש

, 2012בנובמבר . ת בנושא"משרדו לדו ע� רשלכ הוא הנחה גורמי� ב. ג"לנעשה בשטח נתב
 . עדיי לא התקיימו הדיוני� האמורי�, בסיו� הביקורת של מבקר המדינה

לידיעת החברות , מר ח בר יוס,,  הביא מנהל מינהל הדלק2011דצמבר �בחודשי� נובמבר .3
 נוגעות הפעולות. ל את הפעולות שעליה לבצע על פי המלצות הוועדה"המעורבות במשק הדס

 . לתפעול ולתחזוקה של המתקני� ולדיווח בנושאי� אלה, ל"לבדיקות דס

 ˙Â¯Á‡ ˙Â¯·Á È˙˘Â ˜Ï„‰ Ï‰�ÈÓ È·˙ÎÓ ÏÎÏ ‰˙Ú„ ˙‡ ‰�˙� ˙Á‡ ‰¯·Á ˜¯˘ Û‡ ÈÎ ‡ˆÓ�
Ì‰Ó ˜ÏÁ· Â˜ÒÚ , ˙‡ Ì˘ÈÈÏ Ô‰Ó ˘¯„ ‡ÏÂ ˙Â·Â˘˙ Ô‰Ó ˘˜È·Â ¯ÊÁ ‡Ï ˜Ï„‰ Ï‰�ÈÓ

‰È‚¯�‡‰ ¯˘ ¯Â˘È‡ ÈÙ ÏÚ ˙ÂˆÏÓ‰‰. 

שלבי הייצור והאספקה נועדה לצמצ� סחיפת חומרי� המשפיעי� על איכותו בת הסינו מערכ .4
 . ג� משמשת אינדיקציה לרמת הזיהו� בההיא ל ו"של הדס

היעדר : ל"הוועדות שבדקו את האירועי� שלעיל מצאו ליקויי� הנוגעי� למערכת הסינו של הדס
היעדר סינו בחלק מהשלבי� , ל"סתכנו כללי של מערכות הסינו ברשת הארצית להזרמת הד

בכלל זה בחינה מחודשת של מערכת הסינו ברשת , הוועדות המליצו כמה המלצות. וקריסת מסנני�
ניקוי , מת המלצות בעניי התקנה, ל"באופ מובנה ומתוא� בי הגורמי� המזרימי� את הדס

 . והחלפה של מסנני� ובעניי הבקרה והתיעוד בנושא

כי הדרישה שחלה על שלב הייצור בלבד שלפיה , בי השאר,  האנרגיה המליצההוועדה של משרד
, )בדיקת מסנני� מיוחדת לאבחו משקעי� במסנ למש( זמ מסוי�" (מיליפור"יש לבצע בדיקת 

ל בי מתקני� שוני� "לרבות החובה לבצעה בכל הזרמה של דס, תוחל מעתה ג� על שלבי� נוספי�
 לא נקבע כי JIG יצוי כי בדוח של הוועדה נכתב כי בהוראות של. ושאלאור( השלבי� ודיווחי� בנ

ההמלצה . ל או לבצע פעולות מסוימות בשל צבע המשקעי� לאחר שלב הייצור"יש לפסול את הדס
בעקבות ההמלצות . נועדה לאסו, נתוני� ואמורה להתבצע כשישה חודשי� כדי להפיק לקחי�

ל במשק לערו( "לחברות המעורבות בייצור ובאספקת דס הוראה 2011הוציא מנהל הדלק בדצמבר 
 . ל"לדס" מיליפור"בדיקת 
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 ˙¯˘¯˘· ÔÂ�ÈÒ‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰˘ Û‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰‡Ò„‰ ˙˜ÙÒ" ¯·Î ÂÏÚÂ‰ Ï
 ˙�˘·2000 -ÌÈ�˘ Í˘Ó Â�˘�Â Â¯ÊÁ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ  ,‡˘Â�Ï ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ , Ï‰�ÈÓ Ì˘‡¯·
˜Ï„‰ ,Â ˙È�ÏÏÂÎ ˙È�Î˙ Â��Î˙ ‡Ï ÔÈÈ„ÚÒ„‰ ÔÂ�ÈÒ Í¯ÚÓÏ ˙Ó‡Â˙Ó"˙Èˆ¯‡‰ ˙˘¯· Ï .

ÏÂÏÎÏ ¯ÂÓ‡ Í¯ÚÓ‰ ,¯‡˘‰ ÔÈ· , ÔÈ˜˙‰Ï ˘È˘ ÌÈ��ÒÓ‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÓÎ‰Â ÌÈ‚ÂÒ‰ È·‚Ï ˙Â‡¯Â‰
ÌÈ·Ï˘‰ ÏÎ· , ‰¯˜·Â ÁÂÂÈ„Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈË¯ÙÂ Ô�ÒÓ ÏÎ· ıÁÏ‰ È˘¯Ù‰ Ï˘ ÌÂ˘È¯‰ ÔÙÂ‡ ˙‡

‚È¯Á ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ ‰‡¯˙‰Â È�Î„ÚÂ ÛËÂ˘ ·˜ÚÓ Í¯ÂˆÏ ÌÈ�Â˙�‰ Ï˘ ÌÈ·˘ÁÂÓÓ˙Â . ¯·„‰
Ò„‰ Ï˘ ‰˜ÙÒ‡‰Â ¯ÂˆÈÈ‰ ˙¯˘¯˘ ÏÎ· ÔÂ�ÈÒÏ ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï „ÚÂ�" ÔÂÁ·‡ ¯˘Ù‡ÏÂ Ï

Ò„· ÌÂ‰ÈÊ ÈÎÈÏ‰˙ Ï˘ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ Ì„˜ÂÓ" ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ „ÂÓÚÏÂ ÌÈ˘Ó˙˘ÓÏ ˜ÙÂÒÓ‰ Ï
ÂÓÂÈ˜Ï ÌÈÈ¯˘Ù‡‰ . 

נושא הסינו ייבדק " למשרד מבקר המדינה נכתב כי 2013בתשובתו של משרד האנרגיה מינואר 
 ".ת תק התחזוקה והתפעולבמסגר

 

ה  ר ו ב ח ת ה ד  ר ש מ ל  ש ה  ק י ד ב ה ת  ד ע  ו

אופ התפקוד וקבלת ההחלטות בעת , שר התחבורה ועדה לבחינת התהליכי�כאמור  מינה �8.5.11ב
.  בעת אירוע דומה בעתידבצעוכ לבחינת הפעולות שיש ל, ג" בנתב�5.5.11אירוע זיהו� הדלק ב

והשתתפו בה נציגי� , ד הראל) 'מיל(אלו, , דאזל משרד התחבורה "בראש הוועדה עמד מנכ
 .א"ממינהל הדלק ומרת, ת"מרש

ר הוועדה לשר התחבורה את הדוח ובו תיאור של השתלשלות האירוע " הגיש יו2011בסו, אוגוסט 
בתור ג " על מינהל הדלק להכיר בתשתיות בנתב )א(  : שעיקר ה אלה,  הוועדהואת המלצות

, בנושאאסדרה לאכו, בדר( שגרה את ההוראות וההנחיות הדרושות ל ו19"מתק דלק אסטרטגי"
 ; ל"לקד� תק שירות כתק מחייב ולבחו את הבדיקות הנדרשות בכל שלב בשרשרת אספקת הדס

א "ת לקבל החלטה בדבר סגירת השדה ופתיחתו רק לאחר שתתייע- בנושא ע� רת" על רש )ב(
; ל"לבצע בדיקות שגרתיות של תקינות הדס; רהל משרד התחבו"ותביא את החלטתה לידיעת מנכ

א "לדווח בשיטתיות לרת; להטמיע את יישו� תק השירות בחוזיה מול חברות תשתיות הדלק
; על מידת העמידה בתקני� ועל אירועי� חריגי�, ולשאר הגורמי� הרלוונטיי� על איכות הדלק

של מקו� התקלה כדי לאפשר איתור ג "לפעול ליצירת יכולת לניטור הדלק במתקני דלק שוני� בנתב
 דיווחי� חודשיי� א לקבל"על רת ) ג(  ; ג"ולבחו אפשרות להקמת חוות מכלי� בצדו האחר של נתב

 על חברות התשתיות  )ד (  ;ל"על איכות הדלק ולהשתת, בהחלטות במקרה של אירועי זיהו� בדס
 הדלק עמידתו של עתיי� בנושא ת דיווחי�"ל לפי תקני� רשמיי� ולהעביר לרש"ג לספק דס"שבנתב

  .אירועי� חריגי�בדבר בתקני� ו

, מר שמואל זכאי, ג בפועל"ל נתב"ת ועדת היגוי בראשות מנכ"ל רש"מינה מנכ 2011בדצמבר 
 2012בפברואר ). של משרד התחבורה ושל משרד האנרגיה(ליישו� ההמלצות של שתי הוועדות 

. ת וה מחוצה לה"ה מתו( רש, בכל אחת מההמלצותקבעה ועדת ההיגוי את הגו, האחראי לטיפול 
 . ת"כמו כ קבעה ועדת ההיגוי את המועד המשוער לסיו� יישומ של ההמלצות שבאחריות רש

ת פעלה ליישו� ההמלצות הנוגעות "רש, 2012נובמבר , בסיו� הביקורת של משרד מבקר המדינה
, ככל האפשר,  הפגיעה בתעופההטמעת נוהל לצמצו�: לנושאי� אלה והתקדמה לקראת השגת

מונה ; ל שגרתיות"התקשרות ע� מעבדות לביצוע בדיקות דס; ג"ל בנתב"באירועי� של משבר דס
אושרה בניית מכל נוס, בחוות המכלי� בכניסה ; ג"ל בנתב"תכנית האב לאספקת דסלבחינת צוות 

__________________ 

כפי , תשתית חיונית או שירות חיוני, מתק� אסטרטגי הוא מתק� רגיש, לפי פרק ההגדרות שבדוח  19
 .שפורטו באותו פרק
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סוכ� על העברת ; ותפעולות להטמעת תקני שיר; פינוי�דלק והקווי של שיאפשר ניקוי , ג"לנתב
לרבות דיווח מיידי על כל אירוע , ת"לרש' ל על ידי חברה א"דיווחי� תקופתיי� בנוגע לאיכות הדס

ת החלה "רש; ג"ל בנתב"א על העברת דיווחי� תקופתיי� בעניי איכות הדס"תוא� ע� רת; חריג
 . הו� שתתריע בשעת קבלת מידע על זי,ג"ניטור דלק בנתבלבפעילויות להקמת מערכת 

 

✯ 

 

מהאמור לעיל משתמע " למשרד מבקר המדינה נכתב כי 2012בתשובת משרד האנרגיה מספטמבר 
 11(במהל( התקופה הנסקרת )... �2011 ו2005, 2000בשני� (ל "כי המשרד בדק שלושה אירועי דס

, למעשה, )ל מדי שנה" מיליו ליטר של דס�800כ(ג נופקו כמויות גדולות של דלק "בנתב) שני�
ומעול� , י תדלוק מטוסי�נלפ, האירועי� המתוארי� בדוח הביקורת נעצרו בזמ. כמעט ללא תקלות

 ". לא הובילו לסכנה בטיחותית בעת הטיסה

 כי נכתב 2011בנוגע לאירוע ממאי  למשרד מבקר המדינה 2013ינואר בתשובת משרד האנרגיה מ
 מכא ולהבא הינ על מנת ליצור את ופעולותנו עד כה וג�, אי אנו מקלי� ראש באירוע שנגר�"

 ".התשתית הרגולטורית המתאימה למניעת הישנות מקרי� כגו זה

 

 ל"דסמי� מפרדת ה

ל "יכולת הדס. השינוע והאחסו, ל עלול להכיל מי� כתוצאה מליקויי� בתהליכי הייצור"הדס
בהי� שבה� להפרדתו ממי� חשובה ביותר למניעת קיפאונו בטמפרטורות הנמוכות השוררות בג

כושרו להפרדת מי� חיוני למניעת התפתחות של מיקרואורגניזמי� , כמו כ. טסי� המטוסי�
 . הגורמי� לזיהומו ולשינוי בדירוג תכונת הקורוזיביות שלו

לשפר , ל תוספי� שוני� כדי למנוע יצירת משקעי�"ל מוסיפי� לדס"התברר כי העוסקי� במשק הדס
כגו , תמהילי� שוני� של תוספי� עלולי� לגרו� לנזקי�, ע� זאת. את המוליכות או למנוע קורוזיה

 . ל"קשיי� בסינו והפרעה בסילוק המי� מהדס, זיהומי�

, ל"בתק הישראלי נקבעו דרישות עבור ערכי� של בדיקת מקד� הפרדת מי� רק בשלב ייצור הדס
ל וצוי בו כי "הדסבתק לא נקבעו דרישות לגבי המש( תהלי( אספקת . כולל תוס, וללא תוס,

דבר התוא� , ל"תוצאות בדיקת מקד� הפרדת המי� אינ יכולות להיות הגור� היחיד לדחיית הדס
 .  בנושאJIGאת הוראות 

ל לבצע בדיקות של מקד� "א הורה מינהל הדלק לכל העוסקי� בדס"בעקבות המלצות צוות יאט
ת כי "למינהל הדלק ולרש'  א דיווחה חברה�16.11.11ב. ל במכלי� שברשות�"הפרדת מי� בדס

הקטינה את ' חברה א, בבדיקות הפרדת מי� שביצעה התקבלו תוצאות נמוכות מהתק ובעקבות זאת
 בדיקות 41באותו חודש ביצע מינהל הדלק , לאחר מכ. ל"שיעור התוס, שהיא מוסיפה לדס

 . י� נמוכי�ג היו הערכ"ותוצאותיה העלו כי בארבע דגימות מנתב, ג ובמסו, שבמרכז"בנתב

ל לקבלת ייעו- "פנה לגורמי� בחו,  מינה מינהל הדלק צוות בדיקה מקצועי�17.11.11ב, על כ
 פרסמה �20.11.11ב. ג"ל מהמסו, שבמרכז ועד נתב" לנקות את קו שינוע הדס"והנחה את תש

 הגיש צוות הבדיקה למנהל מינהל הדלק �14.2.12ב. בנושא) NOTAM(ת כללי מידע תעופתי "רש
י "מהניתוח המקצועי שבוצע על ידי צוות משנה ועל פי הייעו- שנית ע"את הדוח שלו ובו ציי כי 

 .)ההדגשה במקור ("נית לקבוע את הסיבות לירידה בכושר הפרדת המי� לא, גורמי חו-
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ל תוספי� תו( כדי הגבלת שיעוריה� והגעה "יש להוסי, לדס: בי השאר המלי- הצוות כלהל
 ל לגבי "יש לפנות למכו התקני� לביצוע רוויזיה בתק הדס; חברות התשתיותלהסדרי� בי
סביבה כדי לוכ יש לפנות לוועדת המחקרי� הפועלת במכו הישראלי לאנרגיה ו; ל"התוספי� לדס

 .ל המשפיעי� לכאורה על איכותו ועל כושר הפרדת המי�"לבצע מחקר מעמיק לזיהוי רכיבי הדס

במרבית המדינות פרמטר זה אינו נבדק , א"יס מידע שהתקבל מיאטבדוח ג� מתואר כי על בס
 הודיע �12.12.11ב, לכ. בשדות התעופה וא, ידוע כי נוצרת ירידה בערכיו בשלבי שרשרת האספקה

שלא , לאחר התייעצות ע� היועצת המדעית של משרד האנרגיה', מנהל מינהל הדלק לחברה א
 . ל שבשדות התעופה"מי� בדסלהמשי( ולבצע בדיקות של כושר הפרדת ה

, בסיכו� הפעולה דווח. ג למסו, שבמרכז" ניקוי יסודי של הקו בי נתב"ביצעה תש 2012בפברואר 
 . ל לאחר הניקוי היו תקינות"ובדיקות הדס, ל לכלו( מוצק"כי לא נמצא בדס, בי השאר

 ביזמת 2012ואר  שהתכנסה בתחילת פבר,ועדת המחקרי� של המכו הישראלי לאנרגיה ולסביבה
החליטה לבצע מחקר בנושא מכלול התוספי� המוספי� , א"מינהל הדלק ובעקבות המלצות דוח יאט

הנחיות ותכניות לפיה יהיה "ועדה במטרה להגדיר � מינתה ועדת המחקרי� תת�26.6.12ב. ל"לדס
".  והאספקההאחסו, ההזרמה, ל בנקודות דיגו� קבועות בשלבי הייצור"נית לבחו את איכות הדס

לאפיי את רמת כדי  מחקר שותלע, בי השאר, הוועדה�החליטה תת 2012מאוגוסט בישיבתה 
 ולאחר איסו, הנתוני� יוחלט על ,תקופה של שלושה חודשי�בייבוא  והייצורההמשקעי� בנקודות 

 .מסלולי מעקב

נה במהל( ההמת" למשרד מבקר המדינה צוי כי 2012בתשובת משרד האנרגיה מספטמבר 
ל עבר סדרה מעמיקה "כל מטע דס, א"שכאמור נעשתה ביוזמת יאט, לתוצאות הבדיקה

, ל עומד בכל דרישות התק"בתו� הבדיקות הסתבר כי הדס. ואינטנסיבית ביותר של בדיקות נוספות
 ".עומד בדרישות בטיחות הטיסה, ולפיכ(

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,È‡ Ï˘ ˙Ú¯ÎÓ‰ ˙Â·È˘Á‰ ·˜Ú-ÌÈÓ ˙Â‡ˆÓÈ‰Ò„· "Ï , ÏÚ
 ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ÏÒ„‰ ˙ÂÎÈ‡"Ò„· ÌÈÓ ˙„¯Ù‰ ¯˘ÂÎ Ï˘ ‡˘Â�· ÏÂÙÈËÏ ÏÂÚÙÏ Ï" Ï

‰˜ÙÒ‡‰Â ¯ÂˆÈÈ‰ È·Ï˘ ÏÎ È·‚Ï ÌÂÁ˙· ˙Â·ÈÈÁÓ ˙ÂÈÁ�‰ ÚÂ·˜ÏÂ . 
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