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ואתגרי סיווג  IMתחמושת 
נפיצים

.מצגת לכנס הלאומי הראשון לבטיחות נפיצים
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TOW Missile VS 

Tank in slow 
motion

https://www.youtube.com/watch?v=E1VWPOpYbQI


/  הרוגיםתרחישפלטפורמהתאריך
פצועים

נזק חומרי

05/1941HMS HOOD ספינה טבעההרוגים1,797ש בתחמושת אורגנית"פגיעת כדור ח

03/1945USS 
FRANKLIN 

ספינה נהרסה  הרוגים800שריפה ופיצוצי משנה-פגיעת משתי פצצות
כליל

10/1966USS 
ORISKANY

גרמה  . רקטת תאורה פגומה אוחסנה במחסן עם תחמושת חיה
הצוות הצטיין במעשי גבורה  . התחמושת ופיצוצי משנה" בישול"ל

אשר לו התפוצצו  , כשדחף הימה מתוך הלהבות פצצות גדולות
.היו גורמות לנזק אדיר

הרוגים44
פצועים156

נזק אדיר  
לנושאת  

3-המטוסים ול
מטוסים

07/1967USS 
FORRESTAL 

דלק  במיכליפגעה , על הסיפוןמפאנטוםרקטה שנפלטה בטעות 
השריפה התפשטה למטוסים נוספים עמוסים , של מטוס שכן

התפשטות האש לסיפונים תחתונים של נושאת  , תחמושת ודלק
.כולל מחסני תחמושת, המטוסים

הרוגים134
פצועים161

נזק לספינה  
$,  מליוניבמאות 

עשרות מטוסים  
הרוסים



/  הרוגיםתרחישפלטפורמהתאריך
פצועים

נזק חומרי

01/1969USS 
ENTERPRISE 

של מטוס בעת המראתו פגעה במטוס  הדחף פליטת מנוע 
נוצרה תגובת  , אלו התיזמו עקב החום. אחר שנשא רקטות

הדלק מיכלי, שוניםוחימושיםשרשרת בין מטוסים 
של המטוסים נפרצו והדלק הבוער עבר לסיפונים הסילוני

.ודלק82MKפצצות אוחסנו אחרים בהם 

הרוגים28
פצועים341

נזק לספינה  
$,  מליון133ב

מטוסים  16
17, הרוסים

מטוסים  
שניזוקו קשה



נזק חומריפצועים/ הרוגיםתרחישפלופורמהתאריך

12/1969SS BAADGER
(ספינת אספקה)

תנאי . טון של תחמושת5,336ספינה שנשאה 
ים קשים גרמו לניתוק חלק מהתחמושות  

שהיו מאוחסנות במכולות בספינה ונפילתם  
בסופו של דבר אחת הפצצות . על הסיפון

התפוצצה וגרמה לשריפה  MK-82מדגם 
וייזום תחמושות רבות אחרות בכלי

ספינה  הרוגים26
,טבעה
טון 5336

של תחמושת  
טבעו

שרפה שפרצה ברכבת שנשאה כמות גדולה  רכבת משא04/1973
גרמה לפיצוץ  , Mk -81של תחמושת מדגם 

שעות ברצף32עשרות פצצות במשך 

מיליון  24-
דולר



/  הרוגיםתרחישפלטפורמהתאריך
פצועים

נזק חומרי

05/81USS 
NIMITZ 

מטוס שנחת על הסיפון התנגש במסוק 
דלק סילוני מכלי . ובשלושה מטוסים נוספים

וחלק מחימוש כלי , הטייס נשפך על הסיפון
צוות כלי השייט . הטייס התפזר על הסיפון

ביצע מאמצים עיליים להכיל את מימדי 
ניתנה  , השריפה וכאשר הצליח לבסוף לכבותה

לאחר . הוראה לגשת אל החימוש ולטפל בו
התקרבות אנשי הצוות לטילים שנפלו על 

ורסיסיו  , התפוצץ לפתע אחת מהם, הסיפון
גרמו לייזום שני טילים נוספים והתחדשות  

האש

הרוגים14
פצועים39

אובדן כלי 
השייט 

וציוד רב

,  מחנה דוחה07/91
כווית

תקלה במחמם דלק של רכב נושא תחמושת  
.  גרם להצתתו,  מ"מ155ארטילרית בקוטר 

, הצוות לא הצליח להשתלט על האש
ותחמושת מהרכב היתייזמה והתפזרה לכל 

רכבים ותחמושת  , עקב הרסס הרב. עבר
נוספת התייזמו בתגובת שרשרת ועשן בגובה  

האש בערה . מאות מטרים היתמר מעל לבסיס
צ"עד לשעות אחה

הרוגים3
פצועים52

טנקי 52
אברמס
,  שרופים

טונות של  
תחמושת  

שאבדו



/  הרוגיםתרחישפלטפורמהתאריך
פצועים

נזק חומרי

אסון 10/67
המשחתת  

"אילת"

שני טילים שנורות לעבר המשחתת מול פורט סעיד שיתקו אותה  
טיל נוסף  פגע בירכתיים וגרם  . לחלוטין והאוניה החלה לנטות

ארגזי התחמושת  . להתלקחות מעל מחסני התחמושת באנייה
.  הניצולים בירכתיים36על הסיפון החלו להתפוצץ וסיכנו את 

לאחר הנטישה התפוצצו מחסני  . הוחלט לנטוש את האונייה
מהפיצוצים הופעלה גם פצצת . התחמושת והאונייה טבעה

עומק שגרמה לפצועים נוספים מבין הניצולים במים

הרוגים14
פצועים91

,  ש"נזק כבד לכ
נזק מוראלי 

.כבד

אסון הנחתת  01/70
"בת שבע"

"  שדואן"נחתת שחזרה לאילת מפורט בעיד אחרי כיבוד האי 
באחת המשאיות היה . החלה בפריקת משאיות התחמושת

טון חומר נפץ6א שהתפוצץ לפתע יחד עם "חמוש מוקש נ

הרוגים21
עשרות פצועים

נזק משמעותי 
מאוד לנחתת

פיצוץ אדיר באזור הבונקרים של מפעל התעשייה הצבאית  אסון נוף ים07/92
8הפיצוץ כילה תכולת (. מצפון להרצלייה פיתוח)באתר נוף ים 

טון בייזום הדדי  240כ "סה, בונקרים ומכולות תחמושת
בין התחמושות( סימפתטי)

הרוגים2
מספר פצועים

בעשרות 
ח  "מיליוני ש
למבנים  

בשכונת נוף  
רישפון, ים

וכפר שמריהו



/  הרוגיםתרחישפלטפורמהתאריך
פצועים

נזק חומרי

תקרית  03/2010
כיסופים

בגולני נהרג מפגיעת קליע ברימון  12ד "סמג, ל"ן אלירז פרץ ז"רס
פגיעת הקליע ברימון גרמה ליזום הרימון . שנשא באפודו האישי

ופציעתו בנוסף של לוחם נוסף

הרוג1
פצוע1

-

פגע באוניית הדגל של חיל -802Cטיל מדגם -"כמעט ונפגע"חניתי "אח07/2012
המצוידת  , י חנית ופרצה בספינה"אח, "5סער "הים מדגם 

השריפה , למרבה המזל. במיטב מערכות כיבוי האש הנדרשות
.  בספינה התפשטה לאזורים שלא אוחסנה בהם תחמושת

התפתחות השריפה לאזורים המכילים תחמושת הייתה גורמת  
.בנפש ובחומר, לנזקים משמעותיים בהרבה

הרוגים 4
מפגיעת הטיל

נזק בעשות 
ח  "שמליוני

לספינה  
.ולמסוק הימי
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פתרונות למערכת  
ההנעה

?אז מה עושים

המנוע מוכח כ "
"וזה בסדר1.3

https://youtu.be/nh9D0rameLg


אינו יכול לעבור תהליך  1.3קונספציה מוטעית על בסיס דמיות כי מנוע המכיל הודף מקבוצת •
.של פיצוץ

"1.3ההודף מוכח כ "•

5שמשה שפרש לפני Cשהוא בדמיות למוצר Bשהוא בדמיות למוצר Aבדמיות למוצר "•
".שנה30שנים אמר שזוכר כי עבר בהצלחה בדיקות לפני 

"הקוטר מתחת לקוטר הקריטי"•

.התעלמות מתוספים להודף•

התעלמות מתכונות ההודף •

פתרונות למערכת  
ההנעה

https://youtu.be/nh9D0rameLg
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משאיר פתוח לחלוטין את נושא תצורת  ... אבל
המבחן
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להכניס תוצאות סימולציה•
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.יקר מאוד•
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במיוחד , להבנתי נדרש כתקינה מחייבת רוחבית . אתגר אולם אתגר מחייב-תחמושת פחות רגישה•
.  בתחמושת שמאוחסנת בכלי שייט

:השקעה בפיתוח אולם כזו שתמנע את האסון הבא•

בלחימה•

שיפור שרידות מערכות לחימה ופלטפורמות•

הקטנת שיעור האבדות ואמינות המשימה•

צמצום שיעור אובדן תחמושת•

:ברגיעה•

צמצום נפחי ושטחי אחסנה הנדרשים לאחסנת כמות נתונה של תחמושת•

הקלה לוגיסטית בהיבט עלות תחמושת המאושרת לנשיאה במשאיות•

פתיחת שווקים חדשים-בדגש על הצי האמריקאי, ו"עמידה בתקנים בינלאומיים המחייבים חלק מצבאות נאט•

.צמצום שיעור האבדות בנפש ובציוד עקב טעויות אנוש•

מחייב חשיבה מחוץ לקופסא על מנת לעמוד . אתגר בפני עצמו-"גדולים"בפרט ה, רקטייםמנועים •
.1.3בדרישות התקנים להוכחה כ 

נחיצות בדיקות השריפה•

.Vולא רק כדי לסמן , SLSGTביצוע נכון של בדיקת •
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