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יש שבידי הימי בשדזדהנפט שעבר | {
 של גלים הולידה סואץ, במיפרץ אשר ראל,

 שיכלו באלה בתוכן — והשערות שמועות
פרוע. מדמיון כתוצאה דק לעלות

 בבארות תחילה בכוונה חיבלה ״ישראל
 אמרה אבדרודס,״ חוף שמול הימיות הנפט
 :הגיוני הסבר גם לה והיה השמועות. אחת

 גם ולהחזיר מסיני לסגת מתכוונת ״ישראל
 לפחות אז המצרים. לידי אבדרודס את

!שם./ מהנפט יהגו לא שהמצרים
באו יסוד משוללות היו אחרות שמועות

 סיפורים סיפרו מהן אחדות מידה, תה
 המצרים של מבצעי־חבלה על דמיוניים

התבססו:סיפו כהוכחה הימי. הנפט בשדה
 יום־ שבמילחמת העובדה על אלה רים

 שדות את מצריים מסוקים ריקטו הכיפורים
במיכלי לפגוע הצליחו אבו־רודס, של הנפט

קידוח סיגול

 נחיתה טוה
למסוקים

קוברים מגורי
אובל חדר

■

טאיבה תחנת
ציוד מחסני

רלק מיכל׳

'י׳ ׳
חוד במשך בערו ואלה הנפט, בחוות דלק

 באלה מצריים מסוקים כמה תמימים. שיים
 על־ידי והן קרקעית אש ע״י הן הופלו
המצ ״אם הוק. מדגם מטוסים נגד טילים

 שדות־הנפט את להפציץ מסוגלים היו רים
 ינסו שלא סיבה כל אין אבו־רודס, של

מפי גרסו הימי,״ בשדה־הנפט גם לחבל
שמועות. אותן צי

 אלה. :לשמועות בסיס כל היה שלא אלא
 סואץ במיפרץ הימי הנפט בשדה האש

 או זה מצד חבלה של תוצאה היתד. לא
 אי־ או רשלנות של תוצאה לא גם אחר,

ה הבארות מפעילי מצד מספקת השגחה
ימיות.

פורץ הנפט
 שבמיפרץ התת־מימי הנפט דה ***
 ׳מאז ישראל בידי המופעל ■סואץ, \14

 ימי. בלייס בשם קרוי הימים, ששת מילחמת
 של במרחק סואץ, מיפרץ בלב נמצא הוא

 המתכת ואי סיני מחוף קילומטר 12כ־
 קידוח מיגדל בראשו.מיתנשא שלו, המרכזי

 מעל מטר 40 של לגובה מתרומם ענקי,
תמונה). (ראה הים קרקעית

 המצרים ביימי עוד הוקם עצמו המיתקן
משו חברה שהיתה קופה חברת על-ידי

 הממלכתית המצרית הנפט לחברת תפת
 שדה־ מול אג׳י. האיטלקית הנפט ולחברת

 אל* הנפט שדה נמצא התת־מימי, הנפט
 שממערב המצרי בשטח הנמצא מורגאן,
 העשיר הנפט לשדה והנחשב סואץ, למיפרץ

באיזור. ביותר
 במיל- ישראל בידי המיתקן נתפס מאז

 עוד בעזרתו הושלמו ששת־הימים, חמת
 לפריצת שהביאו נוספים, קידוחים •שלושה
בא מכל הגדולות תת־מימיות נפט בארות

 מבארות אחת כל ישראל. שבידי הנפט רות
 ליום, נפט חביות אלף 20כ־ מספקת אלה

 התפוקה מכלל 150/0כ־! מהוות הן שיחד
בישראל. נפט של היומית

 שאין הוא אלה נפט בבארות המיוחד
 פורץ הוא מהן. הנפט את לשאוב צורך
בכוחות שנקרחו, אחרי הבארות, מתוך

 תת־מומיים צינורות באמצעות וזורם עצמו,
היבשה. שעל הדלק מאגרי אל

 חלקים משני בנוי עצמו, הגדול המיתקן
 !תחנת גם המכיל ■קידוח מיגדל האחד —

 הוא השני ואילו דלק, ומיכלי שאיבה
 את העובדים, מגורי את המכיל מיתקן
 את המספקים הגנרטורים ואת הציוד מחסני

 היו החלקים שני כולו. למיתקן החשמל
 והקשר מתכת, גשר באמצעות מחוברים

 סירות באמצעות היה היבשה עם שלהם
 שדה־ הותקן להם ■מפוקים, ובאמצעות

המגורים. מיתקן גבי על ■מיוחד נחיתה

 שנפ- שהוא הגדול, המיתקן לכד ץ*
 בוער, והחל שעבר בשבוע ג׳ ביום גע *■/

 בארות עוד ימי בלייס בשדה־הנפט פזורים
זעירים. מתכת כאיי הנראים נפט,

ה מיגדל של להצתתו שגרמה התקלה
 הביאה המוחלטת, ולהריסתו הגדול קידוח

 ה־ שבקירבתו נפט בארות שלוש להצתת
 אליהן זורם שהנפט כיוון לזו. זו !מחוברות
 את להפסיק ■אפשרות כל אין מעצמו,
 מזה המתלקחת האש את ולכבות הזרימה

 פיצוץ על־ידי אלא המים, פני על שבוע
מסו הנדסי מיבצע — סתימתן או הבארות

כמוהו. מאין בך
 שהביאה הטראגית התקלה אירעה כיצד

 הטבע מאוצרות אחד של והצתתו להדיסתו
 כד על המדינה? של ביותר הגדולים
ל שהוקמה ועדת־חקירה, לענות תצטרך

זה, צורך




