
 

 

 

 אסון בלב, השמורה

 מערך פעילות לכיתה

 דק' 54: משך הפעילות

 ב"י -'יקהל יעד: כיתות 

(, פלקט 1 אופציונלי, מדבקות אדומות וירוקות, כתבות )נספח –בקבוק קולה וקשים ציוד נדרש: 

(, כתבות מזוויות 3תמונות של השמורה לפני ואחרי )נספח  (, סרטון)מצ"ב לינק(2קצא"א )נספח 

 (4נספח מידע למורה )נספח  (5שונות )נספח 

 מטרת על:

המשתתפים יפתחו מודעות וזיקה לחשיבות והרגישות האקולוגית של שמורת הטבע עין עברונה תוך 

 התבוננות מנק' מבט ביקורתית על אסון הנפט שאירוע בשמורה 

 מטרות:

 ילמדו מהו קו צינור אשקלון אילת. המודרכים .1

 המודרכים יילמדו על חשיבותה האקולוגית של שמורת הטבע עין עברונה.  .2

, שמורת טבע עין עברונה כבית גידולהמודרכים ייחשפו להשלכות המפגע הסביבתי על  .3

 יגבשו עמדה ביקורתית כלפי האסון האקולוגי על כלל היבטיו.ו

 מהלך הפעילות:

 דק( 11) פתיחה:

 בשני  לתלמידים מדבקותנחלק  .(1)נספח במרחב הכיתתי  ר כתבות על האסוןזנפ: 'א פשרותא

הפתיעה שכתבה במידה ונתקלים ב ולהתבונן בכתבות. בחדר שוטטוק. עליהם לאדום ויר צבעים,

ה ליד הכתבה. במידה עליהם לשים מדבקה ירוק ,חידשה להם משהו שלא ידעו לפני כן\ אותם

מדבקה ליד הכתבה לשים תחושה של פחד, תסכול או חוסר אונים עליהם  הכתבה עוררה בהםו

 אדומה. 

 לשתי קבוצות. על כל  נחלק את הכיתהלחצר בית הספר,  נצא '.קולהמעבר 'משחק : 'ב פשרותא

ודה א לנקודה ב. הקבוצה שתסיים קולה )בצבעה דומה לנפט( בעזרת קשים מנקקבוצה להעביר 

 .()חוזרים לכיתה את כמות הנוזלים הגדולה ביותר, תנצח.זמן המהיר ביותר ותעביר ב

 :דק'( 4) אילת, תעודת זהות -קו צינור הנפט אשקלון

 מהתלמידים לספר מה הם יודעים על האסון. כמובן שאם יש צורך מוסיפים נבקש: 'א פשרותא \ 

 מתקנים.

 תלמידיםאת ה נשאללאחר המשחק : 'ב פשרותא: 

 איזו דרך הייתה יעילה ביותר עבורכם?מה היו הקשיים בהם נתקלתם? 

 



 

 

 

 מה עוד אנחנו מעבירים?  .)המוביל הארצי( ?שמובילים נוזלים צינורות אתם מכירים בארץ לואי

צינור הנפט קו את התלמידים מי מכיר את  נשאלצינור הנפט.  במידה ולא ציינו קודם לכן, נציין את

 אילת?מאשקלון ל

 (2 )נספחאילת. -ר של קו צינור אשקלוןעזר: פלקט עם ציובאמצעות  נסביר

יש להתייחס קודם כל בצורה אובייקטיבית לחברה, מיקומה, תפקידה  קצא"א. נרחיב מעט במידע על

 וכדומה.

האם חברה שיש לה אחריות גדולה כ"כ על נכסים לאומיים הגיוני  – החיסיוןנושא להיכנס לניתן 

 שתפעל תחת חסיון, החל ממינוי בעלי תפקידים וכלה בנתונים מהימנים על דליפותיה, נזקיה ועוד.

כמו כן להתייחס לקרבת מפעלי תעשייה לטבע. האם נכון שמפעל כזה יהי כ"כ קרוב לאזור מגורים, 

 לשמורת טבע? 

 

 דק'( 11סון )השלכות הא

 https://www.youtube.com/watch?v=XKcr_bVgBoA: סרטון קצר נקרין לתלמידים

ומדבר על האסון האקולוגי וממדיו. כמו כן ישנה דרישה  ,הסרטון שודר בתכנית החדשות "מבט"

 למעורבות מראש הממשלה והגדרת האירוע כאסון.

 

 https://www.youtube.com/watch?v=DDNnH4LvBnQ: אופציות נוספות

https://www.youtube.com/watch?v=Ze33_rDdQVY 

https://www.youtube.com/watch?v=7h7QyHe2q6Y 

 לאחר הסרטון נשאל את התלמידים:

 מי הנפגעים? ?מהן לדעתכם השלכות דליפת הנפט  

על ההשפעה של הנפט ועל כלל ההשלכות, יש להתייחס למספר נושאים )ישנה הרחבה נרחיב 

 (:4בנספח 

אותם ייתכן כי ה בית גידול לחי ולצומח ייחודיים, מהווהשמורה  –הרס בית גידול  .1

 אורגניזמים כבר לא יוכלו להיתמך ע"י הסביבה בשל פגיעה בתפקודה.

שהפחיד והרחיק את בעלי החיים, כמו כן יצרה רעש  -כניסת הרכבים הכבדים לשמורה .2

 .בראשיתיה יטבענוף ההשאירה סימני שרשראות וצמיגים שפגעו ב

עלולות עלולים לשתות מהנפט, למשל ציפורים שלא מריחות שמדובר בנפט,  –בע"ח  .3

רבים שלרגליהם נדבק הנפט והתקשה, כעת בעצמן. כמו כן צבאים  לפגועאותו ו לשתות

https://www.youtube.com/watch?v=XKcr_bVgBoA
https://www.youtube.com/watch?v=DDNnH4LvBnQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ze33_rDdQVY
https://www.youtube.com/watch?v=Ze33_rDdQVY
https://www.youtube.com/watch?v=7h7QyHe2q6Y
https://www.youtube.com/watch?v=7h7QyHe2q6Y


 

 

למשל חרקים המהווים חלק  –פגיעה במארג המזון חלה כן מו ופגועים. צולעים 

 .שזרם הטביע אותם העדין בשמורה, הנפט מהמארג

עצי השיטה, המהווים את ליבה של השמורה נפגעו. עצי השיטה המהווים מקור  –צמחיה  .5

פגיעה בהם מהווה פגיעה  – מערכת אקולוגית ענפהבע"ח, ויוצרים סביבם ומזון עבור  מים

 המזון.בכל מארג 

כשליש ממנו שווי הנפט שנשפך, וכל  -מיליון שקלים  31-נגרם נזק המוערך ב –נזק כלכלי  .4

 היתר עלות ניקוי האדמה.

הפגיעה האקולוגית מעוררת קשת רחבה של  – פגיעה רגשית בקרב מטיילים ואוהבי הטבע .6

 רגשות, ביניהם כעס, אכזבה, תסכול , עצבות ועוד.

 (3שמורה לפני ואחרי )נספח לתלמידים תמונות של ה ציגנ. 

את איך היו מסכמים נשאל נבקש מהתלמידים לאור התמונות שראו לתת כותרת למקרה. 

 את ההצעות שנאמרות על הלוח,י לרשום אבמשפט אחד. )כד הסיפור העצוב של שמורת עברונה

 .לשיקוף בסיום המערך(

  יגיע? מה ייקרה אם ?ים סוף כול להגיע למפרץם הנפט יהאם לדעתנשאל את התלמידים 

 :נרחיב מעט על הנושא

משתי סיבות עיקריות, האחת מכיוון שנעשו כלל המאמצים למפרץ לא יגיע ככל הנראה הנפט 

כמו  .למנוע את הסחף עם הגשם )החל משאיבת ה"שלוליות", בניית סכרים, פריסת מצופים ועוד(

 ם לא אמורים לזרום לים.מנקזת את המים ועל כן המי, 'ליחהמ'כן מכיוון שעברונה היא 

ים ששינו קצת את משטר הזרימה, וכן את תעלת הקינט דגאם זאת יש עבודות חקלאות ובריכות 

)תעלת ניקוז פתוחה המובילה מים למפרץ אילת( התעלה המלאכותית יוצרת זרימה של מים אל 

 המפרץ במקום שייספגו במליחה.

 41שירדו בו  2115כמו זה שהיה במאי  יזרום למפרץ יש צורך בשיטפון ענק הנפטעל מנת ש

. כמו כן הסכנות מ"מ לצורך השוואה( 31 – 14מ"מ בזמן קצר. )ממוצע גשמים שנתי באילת בין 

 הן פגיעה בשונית האלמוגים, זיהום מי שתייה, זיהום האקויפר.במצב כזה, 

 

 (דק' 01) סוגיה מורכבת -טבע בשירות האדם

לענות רק "בסדר" או "לא בסדר". מבלי שום  כל היגד, עליהםים, בהישמע היגד נקריא לתלמידים

 לשאול שאלות.  \ לנמק \ ת להסבירואפשר

הקושי הגדול בסבב שכזה הוא להביע את עצמך בסוגיות מורכבות על ידי מילה אחת, אי אפשר לסייג 

יימים סבב את ה"בסדר" ולומר "אבל..." כמו כן מעניין לראות מה שאר חברי הכיתה חושבים ולכן מק

 מהיר, ללא הרבה זמן למחשבה, המבליט את נטייתו של כל תלמיד בסוגיה מסוימת.

 אקולוגי. \ לבני אדם על חשבון ערך נופי מיםתורובניה  , תעשייהפיתוח 

 סגירת מפעל מזהם סביבתית המעסיק מאות עובדים. 

  בשמורת טבע.הקמת שדה תעופה 

  מדיווחים לאזרחים.הטלת חיסיון על חברה ונתינת פטור 



 

 

 זיהום מי שתייה. 

 שימוש בנפט כמקור אנרגיה על פני חלופות סביבתיות. 

 דיון: 

 -את התלמידים נשאל

 ? מדועלהתבטא רק במילה אחת? האם היה קשה 

אסון הנפט משקף מציאות מורכבת מאד של האדם בקרבת הטבע והסביבה. מעורבים בסיפור האסון 

"ח בעאנשים המתגוררים בסביבה, אנשים שזוהי פרנסתם, ונות, ולהם עמדות מגו, גורמים רבים

 ועוד. הגופים הירוקיםשי נצומח, או

 

 :דק'( 11) מתבוננים מנק' מבט שונות

, נחלק את התלמידים מגוון העמדות בנוגע לפרשהעל מנת להמחיש את המורכבות של האירוע ואת 

 :(5)נספח  כל קבוצה תקבל לידיה מכתבקבוצות.  3-ל

 מכתב בנימה אישית, נוגע ללב. –מכתבו של נועם וייס  .1

 האם התשובות מספקות? האם אנו יודעים הכל? – בת קצא"א וההודעה שהוציאה לציבורתגו .2

 האם יש לתבוע? האם היא צודקת? –כתבת התביעה של תושבת אילת  .3

כל קבוצה תקרא את המכתב שקיבלה כשבסיומו מספר נקודות למחשבה. לאחר שידונו בקבוצה, 

 את הכתבה שקראו במספר מילים וכמו כן את התחושות שעלוולהציג יתבקש נציג מכל קבוצה לסכם 

 לאור הנקודות למחשבה. בקבוצתו

 :דק'( 4) סיכום

פט בלב שמורת טבע, אנו יכולים ללמוד מכך עד לגבי הנחת קו צינור נעמדות ודעות  קיימות מגווןאכן 

כמה מורכבת סוגיית קירבת האדם וצרכיו אל הטבע, ועד כמה חשוב לכלול שיקולים רבים בצד כל 

החלטה של השפעת האדם בסביבתו. אסון הנפט מייצג לנו סיפור אחד מבין מקרים רבים שבהם 

את חובתנו  רבים אחרים, נחזקהטבע נפגע בשימוש האדם. חשוב מאד שממקרה זה וממקרים 

 ואחריותנו בשמירה על הטבע, למעננו ולמען הדורות הבאים.

ע משרת גם צרכים רבים מאד של האדם וביניהם בהטבע עצמו, הטשמירה על הטבע אינה רק לשם 

 וטיילות. יירותמרחב לת

 בנימה אופטימית: ו

 וכבר הוכיח זאת בעבר. 'הטבע יודע לבד', לטבע כוחות עצומים לשיקום עצמו,

ותכנית יישום השיקום תיקבע בקרוב. רבים אנשי מקצוע ים כמו כן את יישום תהליך שיקום מלוו

בשיקום יש לקום ולהשתתף, שהרי מדובר  לסייעבמידה והציבור יתבקש על ידי ארגונים מוסמכים 

 בשיפור איכות החיים שלנו ודאגה לדור העתיד.



 

 

 : משיקום הטבע לאחר אסונות שפקדו אותו בעב: ניתן לתת מספר דוגמאות

 (4בנספח אילת: )הרחבה אזור הראשונות כמובן אלו הקשורות ל

תוך כדי החפירות להוצאת הנפט גילוי מתחת  –והשיקום בשמורה  1794אסון הנפט ב .1

לשכבת אדמה נקייה שכבה נוספת המוכתמת נפט, שכבה זו היא שאריות מדליפה נוספת 

. באזור זה הטבע שיקם את עצמו ותוך כארבעה עשורים 1794שנת שקרתה באזור ב

 נערמה שכבה חדשה ונקייה והמאזן האקולוגי שב לסדרו.

פעמים רבות זוהם המפרץ על ידי מכליות נפט, שמנים רבים  –ניקוי המפרץ משפכי המכליות  .2

פים של גם הם הגיעו לים בגלל תנועה רבה של כלי שיט במפרץ. לאורך השנים אגף ים וחו

המשרד להגנת הסביבה פיתח שיטות רבות להתמודדות עם הנזק: ספוגים, שאיבה, ופיזור 

 חסמים. אלו מנעו מהמפרץ כולו ומשונית האלמוגים להפוך לשחורה. 

 24,111התרחשה שריפת ענק בכרמל כ 2111בדצמבר  –אסון הכרמל, ששיקם את עצמו  .3

ים לאחר מכן, המגוון הביולוגי חוזר, עצים דונם ובהם מיליוני עצים נשרפו, עתה כארבע שנ

רבים ננטעו וכן פקעות חדשות מבצבצות באופן טבעי. כמובן שאין להשוות זאת לכרמל 

 שהכרנו אך השיקום החל והכרמל היום כבר בחלקו ירוק.

 



 

 

  

 נספחים

 : כתבות1נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 : פלקט קצא"א2נספח 

  החברה 1761אשקלון בע"מ )קצא"א( נוסדה בשנת –אילתחברת קו צינור .

ק"מ, המחבר את נמל הנפט במפרץ  245באורך  – 52קו  –מפעילה צינור 

היתה אפשרות להזרים בו  2113אילת עם נמל הנפט באשקלון. עד שנת 

 נפט מאילת לכיוון אשקלון בלבד

 בבעלות משותפת של מדינת ישראל ושל איראן, 1761החברה הוקמה ב 

שהיתה אז בעלת ברית של ישראל. תפקידה המקורי היה להעביר נפט 

 /מאיראן דרך ישראל לאירופה

  פרויקט המאפשר להזרים, באותו הצינור, נפט  2113קצא"א השלימה בשנת

היא  "ההזרמה ההפוכה"גולמי מנמל אשקלון לנמל אילת. מטרת פרויקט 

ון, משם יוזרם בקו שנפט שמקורו כנראה בים השחור יועבר במכליות לאשקל

 לאילת, ובנמל אילת יועמס על מכליות, שיישאו אותו לנמלי יעד שונים.  52

 :המיקום של מסוף קצא"א בלבו של מקום רגיש סביבתית 

"( 2מטר דרומית למסוף הפעיל של קצא"א )"מזח  211-כ –מדרום 

 מתחילה שמורת האלמוגים, והיא נמשכת דרומה לכיוון טאבה. 

צפונית לקצא"א נושק לה ריף הדולפינים אזור זה הוא אחד  –מצפון 

 חיים מוגנים.-מהאזורים הרגישים במפרץ, ובמקום מצויים שוניות ובעלי

 .החלק היפה ביותר של שונית האלמוגים נמצא באזור סגור של קצא"א 

 לחברה חיסיון ביטחוני מוחלט 

 

 

 

 )המידע נלקח מאתר קצא"א + ויקיפדיה(

 

 

 

 

 



 

 

 : תמונות של השמורה לפני ואחרי3נספח 

 -לפני

 

 דקלי הדום
 

 עין עברונה 

 

 צבי הנגב



 

 

 השמורה 

 

 אחרי:

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 : זוויות שונות5נספח 

 קצא"א:

 

התבקשה לבצע  מחברת קצא"א נמסר: "במסגרת עבודות הקמת שדה התעופה בתמנע, קצא"א

מאילת לאשקלון באזור בו אמור לקום שדה התעופה. עקב מה שנראה  24עבודות להסטת קטע קו 

כתקלה טכנית שסיבותיה עדיין אינן ברורות אירעה הדליפה בקו. בעת האירוע התקבלה במערכת 

בקרת הדליפות של החברה התרעת דליפה וניתנה פקודת מידית לסגירת המגופים שתוחמים את 

טע הקו. המגופים נסגרו ובודדו את הקטע שדלף משאר תכולת הצינור. בעקבות סגירת המגופים ק

הזרימה נעצרה אולם חלק מכמות הדלק שהייתה כלואה בין המגופים בקטע הפגוע דלף. לאור 

התגובה המהירה של עובדי החברה ומערכות הבקרה החדישות בהן היא מצוידת נמנע אירוע בהיקף 



 

 

חברה דיווחה לכל הגורמים הרלוונטיים על פי הנדרש ובזמן אמת ופעלה על פי גדול יותר. ה

 ."התרגולות ונהלי החירום מרגע התרחשות התקלה

עוד נמסר, כי "החברה משקיעה משאבים רבים בתחזוקה מונעת הכוללת בין היתר טיפול יזום ושיפוץ 

ברה משקיעה משאבים רבים קווים בהתאם לתקנים הבינלאומיים המחמירים ביותר. כמו כן, הח

בהצטיידות במערכות המתקדמות ביותר בעולם בכל הקשור לתפעול ואחזקת קווים. החברה מנהלת 

מערך חירום המצויד במיטב האמצעים הטכנולוגיים ומחזיקה צוותי תגובה מיומנים ומתורגלים למתן 

 ."תגובה מקצועית ומהירה לאירועי חירום

פועלת החברה מסביב לשעון בתיאום עם נציגי המשרד להגנת לטענת קצא"א, "מרגע הדליפה, 

הסביבה ועם נציגי רשות הטבע והגנים, לשאיבת הדלף ולפינוי הקרקע המזוהמת. בפעולות השאיבה 

שבוצעו נשאבה מרבית כמות הדלף. על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים 

השבת המצב לקדמותו. קצא"א מהווה שער פועלת החברה כעת לטיפול בקרקע המזוהמת ול

האנרגיה של מדינת ישראל, ומפעילה מאות קילומטרים של קווים שמשמשים את משק האנרגיה 

ומספקת את רוב התזקיקים במדינת ישראל לבתי הזיקוק וגורמים נוספים ופעילותה חיונית לתפקוד 

 ."המשק והיא עושה עבודתה באופן אמין ויעיל במשך עשרות שנים

כמו כן, טוענת החברה כי היא "אינה מקילה ראש באירוע ובתוצאותיו, מצרה על הנזק שנגרם ותעשה 

ככל הנדרש על מנת להשיב את המצב לקדמותו.בנושא הגנת סביבה החברה אינה נהנת מכל הטבה 

או זכות עודפת הנובעת מהזיכיון, החברה פועלת תחת כל כללי הרגולציה בנושאי איכות הסביבה 

קיעה בכך משאבים ואמצעים רביםומש ". 

 

 )המידע נלקח מחדשות וואלה(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 )ניתן לקצרו( מכתבו של נועם וייס:

כתושב הישוב באר אורה בערבה הדרומית, כל בוקר וכל ערב בחודשים האחרונים עברתי 

 ליד מחנה עבודה שכל מטרתו הייתה לחבר כמה חלק צינור גדול אחד אל השני. 

 בעין בלתי מקצועית נראה היה שלמקום הובאו כלים מיוחדים ועבדו על החיבור יומם ולילה. 

 מבחוץ, נראה היה שמשהו שם לא מתחבר. 

כל הזמן הגיעו עוד מומחה ועוד מומחה ועוד כלים, שגם פלטו רעש וריחות מוזרים, אך 

 העבודה שם לא הסתיימה. המחנה שם גדל וגדל בעוד אנשים, מכוניות וכלים כבדים, 

 אך נראה כאילו הצינור מסרב להתחבר שם.

  

 אתמול בערב זה כנראה התחבר להם והזרימו את הנפט בצינור העקשן. 

א יודע מה בדיוק קרה, אבל בדיוק שם, היכן שעבדו כל החודשים האלו, זה לא החזיק אני ל

 מעמד. 

 מיליון של ליטרים של נפט גולמי התפרצו להם.  3

ברדיו אמרו שלקח להם שעתיים לסגור את הברז ושכל האמצעים שהיו אמורים למנוע את 

 זה כנראה כשלו. 

 היציאה מהישוב סגור. הודעה סתמית ממנהלת הישוב הודיעה שכביש 

 תושבי הישוב, דהרו החוצה אבל הישוב נם את שנתו,  -פקחי רשות הטבע והגנים 

 רק כדי לקום לבוקר שחור.

שמורת עברונה, כל כך רגישה ושברירית, עם עצים בני מאות שנים ועושר ביולוגי כל כך 

פרות אילת, מיוחד, בה פקח רשות הטבע המקומי מלטף כל שיח בדרכו וצפרי מרכז הצ

שמנטרים כאן פעם בשבוע, נזהרים שלא להזיז אבן או ליצור עקבות מיותרות בחול, כל היופי 

 הזה זוהם בנפט השחור. עשרות הערוצים של מניפת נחל רחם נצבעו, והריח נורא.

 האנדרלמוסיה בשטח הייתה עצומה. 

עה, פקחי רשות רכבים של קצא"א )קו צינור הנפט אילת אשקלון(, ניידות משטרת התנו

הטבע והגנים, ביוביות, מכליות ועשרות טרקטורים מכל הסוגים הסתובבו להם בשטח, כל 

אגמים ולמנוע את  3-אחד בכיוון אחר. במהלך הלילה הצליחו לאגום את מרבית הנפט ב

 התפשטות הנזק. 

ס בבוקר המאוחר יותר כבר הבינו שצריך קודם כל להכשיר את הדרכים ורק אחר כך להכני

את המכליות לשאיבת הנפט, שבלילה הארוך הקודם התחפרו בחולות השמורה והכל נראה 

הרבה יותר מאורגן. מטוסים עלו לאוויר כדי להבין את ממדי הנזק ולאתר אגמי נפט נוספים 

 ודברים נכנסו לשגרת עבודה. 

מור תשישות העושים במלאכה התחבאה מאחורי הרים של אדרנלין. למרות האסון, חוש ההו

 המשיך להוביל את העבודות, מין קטע אילתי מיוחד ששומר כאן על השפיות שלנו.

 211שמורת עברונה היא פנינת טבע מיוחדת במינה. לצד עצי השיטה הענקיים חיים מעל 

צבאי נגב מקסימים. רק לפני שבוע מצאתי אחד כזה דרוס אבל עוד נושם לצד כביש הערבה, 

ם נפט. הוא הועבר לטיפול בבית החולים לחיות בר, בדיוק מול המקום שהתמלא היו

 והתבשרתי שהוא כבר על רגליו. הציפורים כאן ייחודיות גם כן. 



 

 

לצד עפרוני המדבר, המדברונים, הזנבנים ושחורי הזנב נמצאים גם כמה מינים 

נדירים. אולי בגלל פיתוח שדה התעופה החדש של אילת בסמוך לאתר, בחודשים האחרונים 

מין נדיר ביותר של עפרוני המקנן בשטחים חוליים וחוליים  -אלימונים  6 -כאן לפחות ב צפינו 

 למחצה. לאחרונה הם אף נצפו מתחלקים לזוגות ושומרים על טריטוריות, כהכנה לקינון. 

זוגות של עפרוני נדיר זה. גם הקטה ההודית הנדירה, ממנה  11-בארץ מוכרים לא יותר מ

 בארץ, מבלה כאן לעתים קרובות.פרטים  31נותרו אולי 

סלעיות שונות כגון הסלעית הנזירה, לבנת הכנף וסלעית המדבר, מוצאות כאן מפלט 

מהמדבר היבש, לצד עצי הענק המייצרים מערכת אקולוגית עשירה המאכילה אותם 

ובשיחים מקפצים סבכיי המדבר הנדירים. בעבר נרשמו כאן כמקננים גם סבכי השיטים 

ם לא נראו כבר כמה שנים. חנקנים גדולים, שרקרקים גמדיים וצופיות גם הם הנדיר, אך ה

 מקננים קבועים כאן וממלאים את המקום צליל וצבע.

הבוקר, גם הציפורים והצבאים נעו באותה אנדרלמוסיה שאפיינה את בני האדם כאן. צבאים  

לא מצאנו אף בעל נראו הרחק ממקומותיהם הרגילים, אך הציפורים נראו נשארות במקומן. 

חי פגוע ולכאורה הציפורים והצבאים שרדו את האסון. גם עצי השיטה נראו מוריקים וזקופים, 

 כבכל יום. 

השיחים חטפו נזק ישיר הרבה יותר וחלקם היה טבול בנוזל השחור והמסריח. אלו ימותו  

 בוודאות. אבל כולם יודעים שהאסון, גם אם עוד לא רואים אותו, בוא יבוא. 

עצי השיטה, יוכו  -גם אם קשה לומר בוודאות, נראה כי המשאב העיקרי של השמורה הזאת 

מכה אנושה. הנפט הזה רעיל עבורם מאוד ויתכן שדי במגע כדי להכניע עץ בן מאות שנים. 

 הדבר שהכי קרוב ליער באזור אילת, על סף גוויעה, ואתו כנראה כל מה שיש שם.

-זהירה. חפירה בנפט גילתה שהוא כנראה לא מחלחל יותר מאולי יש גם מקום לאופטימיות 

ס"מ. אם יוכלו לשאוב את אגמי הנפט ואז להסיר את כל הקרקע שספגה אותו, תהיה  3

 תקומה כלשהי לשמורה ולחי בה. וגם העבודה המשותפת, יד ביד. 

אנשי קצא"א לצד פקחי הרשות והחברה להגנת הטבע, אנשי המשרד להגנת הסביבה,  

בי סביבה אילתיים, עיתונאים ושוטרים, בלי לחשוב מי אשם או מי לא עושה מספיק, נתנו אוה

 כתף, בתשישות, באבק ובריח הנורא וניסו להציל את מה שנותר.

מרכז הצפרות אילת על ציוותו, אנשי החברה להגנת הטבע ותאגיד התיירות של אילת, 

 כן ככל שיידרש. הציעו את עזרתם, נתנו יד ושהו בשטח וימשיכו לעשות

איך דורון ניסים, מנהל מחוז אילת של רשות הטבע והגנים , חד כתמיד, סיכם את היום  

לקראת ערב: "שקיעה כתומה על אדמה שחורה". כל היופי הזה של ההרים הנצבעים אדום 

 ועצי השיטה התמירים, כאילו הכול כרגיל. 

הלב מתקשה להאמין, אבל הראש יודע. ספגנו מכה אדירה, בלב הפועם של כולנו. שמורת  

 עברונה לעולם לא תהיה עוד מה שהייתה. הזנק הזה הוא לתמיד.

  

 בדמעות של צער

 נועם וייס, מרכז הצפרות אילת, החברה להגנת הטבע.

 



 

 

 

  תביעתה של תושבת אילת

מיליון שקל 081תביעה ייצוגית של   

תושבת אילת בשם ליזה מליש, הגישה הבוקר תביעה ייצוגית נגד קצא"א ונגד  -בעקבות הדליפה 

מיליון שקלים. בתביעה, שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל  311המשרד להגנת הסביבה על סך 

אביב בשם תושבי אילת, מואשמת החברה בגרימת מפגע סביבתי, רשלנות, הפרת חובה חקוקה 

 .ופגיעה אקולוגית

בין היתר נטען כי החברה לא פעלה "בצורה סבירה" כמצופה ממנה למניעת הנזק הצפוי וכי לא 

סיפקה פתרונות הולמים למניעת הדליפה ולצמצום הסיכון. כן נטען, כי החברה נמנעה מפעולות "שיש 

ה", בהם כדי להקטין או למנוע את הסיכון למפגע סביבתי למקות שרק לפני זמן קצר אירע אירוע דומ

וכי "הנתבעת גם לא פעלה במהירות הראויה מרגע שהאירוע החל להתרחש ולמרות שכבר ידעה 

 ."עליו, לא נקטה בפעולות הנדרשות

  

מיליון שקלים לשיקום הטבע, בהתאם להערכות המשרד להגנת  211דורשת מהחברה  תהתובע

אלף  51ל נוספים עבור מיליון שק 111הסביבה ורשות שמורות הטבע והגנים. כמו כן היא דורשת 

שקל לאדם, בעקבות הנזק הבריאותי ואי הנוחות  3,964תושבי אילת, לפי ערך פיצוי ממוצע של 

שנגרמו להם עקב האסון האקולוגי. נגד המשרד נטען, כי הוא לא מילא אחר חובתו למנוע את המפגע 

  .הסביבתי

  

היום בדחיפות לראש הממשלה בנימין  במקביל, מנכ"ל עמותת אדם טבע ודין, עו"ד עמית ברכה, פנה

נתניהו, המכהן גם כשר להגנת הסביבה, בדרישה לעצור לאלתר את כל פעולות התשתית, ההיתרים 

 -והרישיונות בתחום הגז, הנפט והתשתיות עד לגיבוש המלצות למניעת הישנות אסון סביבתי 

המשרד להגנת הסביבה בכל  בריאותי דומה. ברכה ציין כי האירוע מדגיש את היעדר נוכחותו של

הקשור להפקת והובלת נפט וגז ודרש לחקור במיידי את האסון ולהעמיד לדין פלילי את מי שהתרשל 

 או מעל בתפקידו
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