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על החוברת

שיפור עמידות מפעלי חומ”ס לרעידות אדמה הוא נושא מדובר מאוד בשנים האחרונות, אולם סגנון הדיבור 
עליו הוא משפטי-רגולטורי, כזה שרחוק משפת היומיום של ניהול ותפעול מפעל חומ”ס. מטרת חוברת זו היא 
לתמצת מתוך השיח הקיים את הנקודות החשובות ביותר עבור אלה המנהלים מפעל חומ”ס ומעוניינים להבין 
מהי המשמעות של שיפור עמידות מפעלים בפועל, ומהי הדרך הנכונה לבצע תהליך תפעולי של פרויקט כזה.

לקראת הכנת חוברת זו, שוחחנו ונפגשנו עם מומחים מהמשרד להגנת הסביבה, מהנדסים המתמחים בחיזוק 
מפעלים לרעידות אדמה ומנהלי מפעלים שעוברים בימים אלה את התהליך. נוסף על כך, ביקרנו בשטח כדי 
לפגוש את תהליכי החיזוק מקרוב ולהבין אותם לעומק. באם לאחר קריאת החוברת עולות שאלות או תהיות, 

אתם מוזמנים ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע לכם.

מני הסהס, בנין הארץ בע”מ 
menny@binyanar.co.il

054-9777348
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שיפור עמידות מפעלי חומ”ס לרעידות אדמה: 
שלבי התהליך

רעידות אדמה ואתם: הסכנה שאי אפשר להתעלם ממנה רעידת אדמה משמעותית בישראל היא רק עניין 
של זמן. ישראל נמצאת באזור ֵסיסמי פעיל על הבקע הסורי-אפריקאי, שחווה לאורך ההיסטוריה רעידות 
אדמה משמעותיות. עבור מפעלים בכלל, ומפעלי חומ”ס בפרט, רעידת אדמה טומנת בחובה שתי סכנות 

משמעותיות:

 פגיעה בחיי אדם ובסביבה: ישראל היא מדינה שבה קיימים ריכוזי אוכלוסייה צפופים הנמצאים . 	
בנונית  בעוצמה  אדמה  רעידת  בעת  שונים.  מסוגים  מסוכנים  לחומרים  בסמוך  מהמקרים  בחלק 

ומעלה.

צפויים להיפגע מבנים ומתקנים בתוך מפעלי חומ”ס שיגרמו לנפגעים רבים במפעל ומחוצה לו.. 	

בעולם, . 	 התרחשו  שכבר  אדמה  רעידות  מנזקי  לראות  שאפשר  כפי  תפקודית:  ברציפות  פגיעה 
הפגיעה במפעלים יכולה לגרום להשבתת המפעל ולהיות משמעותית עבור הרציפות התפקודית 
שלו פגיעה במגדל ייצור שחייב לפעול מסביב לשעון, פגיעה במכל משמעותי או קריסת קיר במבנה 

שאליו מחוברת צנרת חיונית יכולות להשבית מפעל מעבודה לזמן ממושך.          

החדשות הטובות הן שכיום אפשר להשתמש בטכנולוגיות חיזוק שישפרו משמעותית את עמידות המפעל, 
מבניו ומתקניו לרעידות אדמה, תוך הקטנת ההסתברות לפגיעה בחיי אדם והקטנת ההסתברות לפגיעה 

ברציפות התפקוד של המפעל לאחר רעידת אדמה. 

הרגולציה ומשמעותה
לאחר שמדינת ישראל נחשפה לנזקים ולסכנות שכבר התרחשו בעולם בעקבות רעידות אדמה בקרבת 
מפעלי חומ”ס, היא החלה לפעול ביתר שאת כדי למנוע את האסון הבא. ב-7.4.2010 אישרה ועדת שרים 
לענייני ההיערכות לטיפול ברעידות אדמה החלטת ממשלה בעניין “פעולות ומטלות של משרדי ממשלה 
ויחידות הסמך בנוגע להיערכות לטיפול ברעידות אדמה”. בהתאם, המשרד להגנת הסביבה החל להטמיע 
בעקבות  מסוכנים  חומרים  אירועי  במניעת  או  בצמצום  יסייע  שיישומם  רעלים,  בהיתר  תנאים  למפעלים 

רעידת אדמה. 
המשמעות המעשית היא שעם קבלת התנאים הנוספים ביתר הרעלים למפעל נדרש לבחון את רמת הסיכון 
בהתאם למתודולגיה מוגדרת ובהתאם לתוצאותיה לצאת לפרויקט חיזוק סיסמי לרעידות אדמה, מובן שלא 
כדאי להמתין לקבלת התנאים מהמשרד להגנת הסביבה וממולץ להתחיל בפרוייקט מוקדם ככל הניתן 

וזאת מכיוון שרעידת אדמה יכולה להתרחש בכל רגע.

איך מתחילים פרויקט כזה, מהם השלבים והתהליכים שהוא כולל, וכיצד אפשר לצלוח אותו באופן חלק 
ובמינימום הפרעה לתפקודו של המפעל? בכך נדון מיד.
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חיזוק מפעלים: שלבי הבדיקה והיישום

הליך1 שיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה כולל כמה שלבים. בשלב הראשון נבחן רף הסיכון לבריאות 
הציבור או הסביבה )סיווג המפעל(. תחילה, נדרש המפעל לבחון אם על פי תרחיש רעידות אדמה המוגדר 
על ידי המשרד להגנת הסביבה2 קיים סיכון לפגיעה ב”רצפטור ציבורי” )מקום המיועד לשהיית אנשים כגון 
המפעל  על  חיובית,  שהתשובה  במידה  וכדומה(.  קהל  משרתי  משרדים  אירועים,  אולמות  מגורים,  מבנה 
או  מנתח סיכונים תהליכיים  להמשיך בתהליך ולבצע סקר עמידות. איש המקצוע הרלוונטי לעניין זה הוא 
יועץ היודע להעריך את טווחי הסיכון הצפויים בעזרת תוכנה למידול סיכונים הנובעים מחומרים מסוכנים, 

.ALOHA-כמו תוכנת ה

סקר עמידות: . 	
סקר עמידות לרעידות אדמה מחולק לשני תתי-סקרים – סקר סיסמי וסקר הנדסי. המידע מתקבל 
לרעידות  המפעל  עמידות  של  ומהימנה  מדויקת  הנדסית  בחינה  לאפשר  נועד  הסיסמי  מהסקר 

אדמה. 

סקר סיסמי: סקר סיסמי בוחן פרמטרים גיאולוגיים שעשויים להשפיע על מידת הנזק למפעל א. 
בעת רעידת אדמה. דוגמאות לפרמטרים אלו הם מבנה תת הקרקע באתר, תאוצות הקרקע 
הצפויות באתר, מרחק משברים פעילים ועוד. איש המקצוע הרלוונטי לביצוע סקר סיסמי הוא 

מומחה שמוסמך לבצע בדיקות מסוג זה בהתאם להנחיות הרגולטוריות3.

סקר הנדסי: על בסיס הפרמטרים שהתקבלו בסקר הסיסמי, נערכת בחינה גיאוטכנית והנדסית ב. 
של עמידות המבנים והמתקנים במפעל בעת רעידת אדמה. איש המקצוע הרלוונטי לביצוע סקר 

הנדסי הוא מהנדס אזרחי בעל ניסיון והתמחות בהנדסת רעידות אדמה. 

תכנון השיפור: לאחר שהוגדרו המתקנים והמבנים במפעל אשר נדרשים בשיפור עמידות לרעידות . 	
אדמה, מתוכננים הפתרונות ההנדסיים לכל אחד מאלמנטים אלה.איש המקצוע הרלוונטי לעניין זה 

הוא מהנדס אזרחי בעל ידע וניסיון בתכנון חיזוקים מפני רעידות אדמה.

ביצוע: יישום התוכניות ההנדסיות במטרה להביא את המפעל לרמת עמידות כזו אשר בעת רעידת . 	
יהיה נמוך ככל האפשר. שלב זה מבוצע בידי חברה  אדמה הסיכון לבריאות הציבור או הסביבה 

קבלנית בעלת ידע וניסיון בתחום.

1.   מידע נוסף אפשר למצוא בחוברת ההנחיות הרשמית של המשרד להגנת הסביבה, שאותה אפשר להוריד כאן:
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/improved_earthquake_resistance_plants

2.   כמפורט בפרק ב’2 – סיווג תהליכים מסוכנים לעניין ניהול סיכונים, סייבר ורעידות אדמה ב”מדריך לניהול סיכונים במפעלים 
העושים   שימוש בחומרים מסוכנים בנושא מניעת אירועי חומ”ס משמעותיים”, מהדורה 2.

3.  ע”פ הנחיות המשרד להגנת הסביבה עורך הסקר יסתייע במומחה שהוא לכל הפחות אחד מאלה: בעל תואר שני בגיאולוגיה, 
בגיאופיזיקה כולל לימודי סיסמולוגיה )סיסמולוגיה, גיאולוגיה הנדסית, או מהנדס קרקע וביסוס( או בגיאוטכניקה )בעל ניסיון באבחון 

ומתן מענה לגורמי הסיכון הסיסמיים(. 5



אנשי המקצוע הרלוונטיים בכל שלב

התוצראיש המקצועהשלב

מנתח סיכונים תהליכיים או יועץ קביעת סף )סיווג המפעל(
היודע להעריך את טווחי הסיכון 
הצפויים בעזרת תוכנה ייעודית

מסמך הערכת סיכונים 

סקר עמידות – )סיכוני 
רעידות אדמה(

גיאולוג/ גיאופיזיקאי/ מהנדס 
קרקע

מסמך המסכם את כלל 
סיכוני רעידות האדמה 

הפוטנציאליים

סקר עמידות )הבחינה 
ההנדסית(

מהנדס אזרחי המתמחה בהנדסת 
רעידות אדמה

מסמך המפרט את 
עמידות/אי עמידות 
המבנים, ההתקנים 

והתהליכים במפעל.  

מהנדס אזרחי המתמחה בהנדסת תכנון השיפור
רעידות אדמה

תוכניות מפורטות לביצוע

ביצוע: הטמעת התוכנית 
ויישומה

ביצוע העבודות בשטחקבלן מבצע

במקרים רבים מספקים משרדי מהנדסים המתמחים בתחום של חיזוק סיסמי מענה לכל השלבים: 

החל מיועץ סביבתי, דרך הסוקר של סיכוני רעידות אדמה, ועד לתכנון הסופי.
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כיצד נקבע בפועל היקף פרויקט החיזוק?
עמידות  שיפור  בפרויקט  המעורבים  המקצוע  ואנשי  התהליכים  ובהגדרת  ברגולציה,  עסק  הקודם  הפרק 
מפעלים לרעידות אדמה. פרק זה ידון בגופו של עניין: מהי המשמעות של פרויקט חיזוק עבורכם כמנהלי 

מפעלים או תהליכים במפעל, מבחינת היקף העבודות, עלותן, זמן הימשכן וכדומה.

מה משפיע על היקף פרויקט החיזוק?

התובנה החשובה ביותר לעניין זה היא שפרויקט חיזוק מפעלים מפני רעידות אדמה מורכב מסך הרכיבים, 
המתקנים והאלמנטים שאותם יש לחזק. לעיתים מדובר בפרויקט משמעותי, יקר וארוך, ולעיתים מדובר 

בפרויקט קטן, נקודתי וקצר.

ישנם מספר מדדים המשפיעים באופן ישיר ועקיף על היקף פרויקט החיזוק, וביניהם שטחו של המפעל, 
גילם של המבנים, מספר המבנים וההתקנים שיש לחזק והנגישות אליהם ומדדים הנוגעים לתפקוד המפעל 

עצמו.

בפועל, אין דומה פרויקט חיזוק מפעל חומ”ס אחד למשנהו, שכן לכל מפעל אתגרים ייחודיים לו. עם זאת, 
במרבית המקרים, המדדים המרכזיים המשפיעים באופן ישיר על היקף פרויקט החיזוק הנדרש הם: 

 מספר וסוגי הרכיבים שיש לחזק: . 	

סקר העמידות, שהוא אחד השלבים הראשונים בתהליך, מציין, בין השאר, אילו רכיבים במפעל יש 
לחזק: מבנים, מכלים, מתקני ייצור, צנרות ועוד. זהו המדד המרכזי המשפיע על היקף הפרויקט. 

פרויקט בהיקף גדול יכלול חיזוק של המבנים עצמם, או חלקים מהם, וחיזוק מכונות, מכלים וצנרות 
בתוך המבנים. פרויקט בהיקף קטן יכול לכלול חיזוק של אלמנט ספציפי בתוך מבנה, כמו מכל או 

מכונה.

ואופן החיזוק. לעיתים  הוא קריטי להשפעת היקף  שלב הניתוח ההנדסי של האלמנטים השונים 
אם  בביצוע  משמעותי  לחיסכון  מביא  ואף  ביצועית  גמישות  מאפשר  מורכבות  באנליזות  שימוש 

בכלל. הניסיון והידע של המהנדס האזרחי הם קריטיים בשלב זה.

 המצב בשטח: . 	

למיקומם  קשורים  חלקם  רבים.  אתגרים  מתגלים  השטח,  לרמת  יורד  ההנדסי  התכנון  כאשר 
והנגישות אליהם, חלקם קשורים לקשר של הרכיבים  של האלמנטים שיש לחזק בתוך המפעל 

המחוזקים לתהליך הייצור הכולל של המפעל. 

מידת  על  ההנדסי,  התכנון  יישום  של  בפועל  העלות  על  להשפיע  יכול  אלה  לאתגרים  המענה 
ההפרעה לפעילותו השוטפת של המפעל, ולעיתים אף מצריך שינוי של התכנון ההנדסי עצמו כך 

שיתאים לאתגר בשטח.
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 מיקומם של הרכיבים בתוך המפעל והנגישות אליהם: .	
קיימות  נגישות  בעיות  בנגישות הטכנית אל המתקנים שיש לחזק.  לא תמיד מתחשב  תכנון ההנדסי 
כמעט בכל מפעל ולעיתים משליכות ישירות על האפשרות ליישם את הפתרון שתוכנן או על עלותו 
ומשכו. לכן, נדרשת מעורבות גבוהה של נציג מטעם המפעל בקביעת הפתרון ההנדסי הרצוי, ובקשר 

עם המהנדס של החברה הקבלנית המבצעת בהמשך.

כזו א.  או צפופה,  אליו צרה  רכיב שהגישה  יש לחזק  מוגבלת: כאשר  אליו  רכיב שהגישה  חיזוק   
שאינה מאפשרת הכנסת כלי צמ”ה, מכונות או צוות גדול מספיק, יש למצוא פתרונות חלופיים 

לביצוע, ברמת הפתרון עצמו או ברמת הדרך ליישמו בשטח.

קיר שעליו מקובעים צינורות ואלמנטים: כאשר הגישה אל קיר מסוים דורשת פירוק מסיבי של ב. 
חלקית  להשבית  ואף  הפרויקט  ביצוע  את  לעכב  עשוי  הדבר  אחרים,  אלמנטים  של  או  צנרת 
את עבודת המפעל. במקרים כאלה אפשר ליישם פתרונות חלופיים כמו שימוש ביריעות מסיבי 
השני  צידו  חיזוק  כמו  יצירתי  פתרון  או  צנרת  בפירוק  הצורך  את  שמפחיתות   )CFRP( פחמן 
של הקיר, שבו אין צנרת. פתרונות אלה מצריכים חזרה אל שולחן המהנדס, כדי שיאשר את 
את הפרויקט  מלווה  שנמצא בשטח,  יהיה מהנדס  שלחברה המבצעת  כדאי  כן  ועל  השינויים, 

ומתאם בין כל הגורמים.

עבודה בסביבה סטרילית/דִליקה: כאשר חיזוק מבוצע בתוך סביבה שחייבת להישאר סטרילית ג. 
ונטולת אבק או בתוך סביבה הכוללת חומרים דליקים, מה שלא מאפשר יצירת ניצוצות בריתוך, 
או  בטוחה  עבודה  סביבת  בבניית  השקעה  המצריכים  מגבילים  בתנאים  לתפקוד  להיערך  יש 
למצוא פתרונות טכנולוגיים חלופיים שאינם יוצרים ניצוצות או אבק, כמו שימוש ביריעות סיבי 
פחמן. במקרה שבו קיים סיכון לדֵלקה יש לוודא את עמידות חומרי החיזוק בפני אש, ולהשתמש 

בכלי קידוח ייעודיים בעלי מנגנון פנימי לשאיבת אבק. 

 מיקום המפריע לעבודת המפעל: לעיתים כוללות עבודת חיזוק חפירת בורות עמוקים, היוצרת ד. 
בעיות נגישות למלגזות, משאיות וכלי תפעול אחרים של המפעל, או שמפריעה לעובדי המפעל 
להמשיך בעבודתם הסדירה. גם במקרה כזה יש למצוא פתרונות למצב, שיקטינו את משך הזמן 
או את היקף השטח שבהם ההפרעה מתרחשת, כגון בניית מעקף תחבורתי או יצירת פיגומים 

וגשרים ייעודיים בשטח העבודה.

 רכיבים שאינם בני הזזה: לעיתים דורש חיזוק של קיר במבנה הזזה של מכונות או מכלים מסביבת ה. 
העבודה כדי לאפשר נגישות אליו. אולם, בחלק מהמקרים, אי אפשר להזיז את הרכיבים בשל 
גודלם ומשקלם או כיוון שעלות ומשך ההזזה מייקרים משמעותית את התהליך. במקרים אלה 
יש למצוא פתרונות הנדסיים או תפעוליים יצירתיים שיאפשרו את ביצוע העבודות ללא הזזת 

המכל.
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 הקשר של הרכיבים המחוזקים לתהליכי הייצור: מדד נוסף המשפיע על היקף הפרויקט ועלותו הוא .	
לעיתים קרובות,  של המפעל.  הייצור  תהליכי  בתוך  לחזק  שיש  הרכיבים  של  וחשיבותם  מיקומם 
לאפשר  כדי  שונים,  מועדים  על  יתפרשו  הביצוע  ומועדי  שלבים  למספר  יחולק  החיזוק  פרויקט 

התאמה לצורכי התפעול והאחזקה במפעל. 

לייצור חומר גלם, א.  מתקן שאי אפשר לעצור את פעילותו: קיומו של רכיב במפעל, כמו מכונה 
שהשבתתו משמעה השבתת פעילות המפעל כולו, מחייב מציאת פתרונות שיאפשרו את ביצוע 
פתרון  או  חדש  הנדסי  תכנון  לכלול  יכולים  אלה  פתרונות  המתקן.  של  השבתה  ללא  החיזוק 
תפעולי יצירתי בשטח שיאפשר את ביצוע החיזוק לסביבת האלמנט ללא פגיעה באלמנט עצמו.

 רכיב מקושר: כאשר מכל שיש לחזק מקושר בצנרת למכלים נוספים או מוביל חומרים מסוכנים ב.
מצריך  לעיתים  כאן  גם  בפועל.  החיזוק  בביצוע  משמעויות  לכך  יש  במפעל,  אחרים  לחלקים 
המצב חזרה אל שולחן השרטוט ההנדסי כדי למצוא פתרונות חלופיים, ולעיתים אפשר למצוא 

פתרון תפעולי בשטח.

בשורה התחתונה: 

צוות  בין  מתמיד  דיון  מצריך  המפעל,  של  סדירה  עבודה  כדי  תוך  המפעל,  בשטח  ההנדסי  התכנון  יישום 
המפעל, הקבלן המבצע והמהנדס המתכנן. הקשר בין שלושת אלה והניסיון שהם מביאים איתם חשובים 

להפחתת העלויות הכוללת – הן של הפתרונות ההנדסיים עצמם והן של ההפרעה לתפעולו של המפעל.

המתכנן,  המהנדס  עם  ישיר  בקשר  שנמצא  בשטח,  משלו  מהנדס  מעסיק  המבצע  הקבלן  כאשר  טיפ: 
התהליכים מתקצרים משמעותית.
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היערכות המפעל לביצוע פרויקט החיזוק
כיוון שביצוע פרויקט החיזוק מחייב קשר הדוק לשטח, משלב התכנון ההנדסי ועד לביצוע בפועל, מעורבות פעילה 
של צוות המפעל בפרויקט החיזוק יכולה לחסוך זמן ועלויות ולהפחית למינימום את ההפרעה לעבודת המפעל 

השוטפת.

כיצד יכול המפעל להתכונן לפרויקט וליישומו התקין:

מעורבות כבר בשלב התכנון: . 	

בעת העבודה מול המהנדס המתכנן בשלב תכנון הפתרונות, יש לסייר עם המהנדס בשטח המפעל ולהציג 
לו נקודות חיכוך שיכולות להשפיע על ביצוע התכנון:

רכיבים )כמו מכונות ומכלים( שאי אפשר להשבית את עבודתם מבלי להשבית את פעילות המפעל.א. 

רכיבים שאינם בני הזזה מסיבות שונות.ב. 

קירות המכוסים בצנרת או בעלי גיאומטריה מורכבת.ג. 

מיקומים במפעל שמשפיעים על התנועה בו או על עבודתו השוטפת.ד. 

אזורים סטריליים או בקרבת חומרים דליקים.ה. 

מפתחים וקירות שאי אפשר לצמצם את גובהם.ו. 

היערכות לפער שבין תכנון ויישום:. 	

גם אם ביצעתם היטב את שלב א’, והמהנדס המתכנן מכיר את המפעל בשטח, רוב האתגרים יתגלו על 
ידי הקבלן המבצע בשטח תוך כדי ביצוע העבודות. בחירת קבלן מבצע בעל ניסיון, תושייה, יצירתיות וידע 
טכנולוגי מתקדם תאפשר מציאת פתרונות חכמים כמעט לכל מצב. כדאי לברר אם לקבלן המבצע יש 
מהנדס משלו שנמצא בשטח, ואם יש לו את הציוד והידע המתאימים לביצוע מגוון רחב של עבודות, לרבות 
עבודה  לסביבת  ייעודיים  כלים   ,CFRP פחמן  סיבי  ביריעות  חיזוק  כמו  מתקדמים  טכנולוגיים  פתרונות 

סטרילית, וצוות המיומן ביישום פתרונות אלה במגוון מצבים. 

יחרגו  שאולי  בפתרונות  בחירה  שיאפשר  מרווח  הפרויקט  של  העלויות  לחישוב  להכניס  כדאי  בהתאם, 
ולהשבתתו. כך, למשל, פתרון  יחסכו עלויות הקשורות לתפעול המפעל  מתקציב הביצוע המתוכנן, אך 
יותר. זול  יקר מהמתוכנן, שיכול לקצר את הזמן שבו אזור עבודה במפעל מושבת, הוא למעשה  יישומי 

קשר הדוק בשטח עם צוות הקבלן: . 	

פרויקטים של חיזוק מפעלים אורכים בין שבועות ספורים לחודשים רבים. המשמעות היא שצוות הקבלן 
המבצע יהיה אורח של קבע במפעל. יש לכך משמעויות הן בפן התפעולי והן בפן הבטיחותי. קשר הדוק 
תחבורה  בהסדרי  שינויים  יישום  העבודות,  לביצוע  מראש  היערכות  מאפשר  המבצע  הקבלן  עם  ופתוח 

במפעל, הקפדה על הוראות בטיחות ויצירת מינימום הפרעה לתפעול השוטף של המפעל. 
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הפניה למקורות מידע נוספים להרחבה

אגף החירום במשרד להגנת הסביבה: 

https://bit.ly/3gWVhOc

הנחיות המשרד להגנת הסביבה להיערכות ולשיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה:

https://bit.ly/3xVDMU5

התאחדות התעשיינים – איגוד תעשיות הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה:

https://bit.ly/3gWFAqk

ועדת היגוי בין משרדית להיערכות לרעידות אדמה – חומרים מסוכנים:

https://bit.ly/35SvEYP

מרכז הידע לחיזוק מבנים:

https://bit.ly/3x1NX9E

אתר חיזוק מפעלים:

https://industry.binyanar.co.il
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