
 

 

 25 ספטמבר, 2018

 

 "לוויתן"ומיקום אסדת  בנושא הגז הטבעי "שומרי הבית"ארגון עמדת 

 

בישראל, אלא שלמרות שהשימוש טבעי גז בשימוש וב "לוויתן"בפיתוח מאגר   תומךארגון "שומרי הבית" 

על הינה מפ למיוגמשימוש במזוט ופחם, הרי שאסדת טיפול בגז  לוקאלית  הינו מזהם פחות טבעי  בגז

 להתעלם מהן. שאיןלאוויר ולים,  זיהומיםסכנות נלוות של עמו לכל דבר, המביא  פטרוכימי

 

י גז במאגר לטיפול( בשני העשורים האחרונים BAT)הטכנולוגיה העדיפה ביותר כי אין בעולם עוררין על כך 

בזאת  .אגרמרוחקת מהמו בקרבת החוף הממוקמת אסדה קבועה לא ר והינה אסדה צפה על פי הבא ונפט

מודים ביתרונות   מומחי משרד האנרגיהגם  בכירים במשרד להגנת הסביבה. פומבית הודו לאחרונה

 :תנין-אלטרנטיבה זו עבור פיתוח מאגרי כרישהשיקולים העיקריים בבחירת  את בפרטםהאסדה הצפה 

 .משרד האנרגיה מטעם, "2017 וסטתנין, אוג–פיתוח מאגרי כריש "במסמך כאן ראו 

 

ארגון "שומרי הבית" מחויב בראש ובראשונה לבריאות ולבטיחות הציבור, תוך שמירה על ערכי הטבע. 

 ומרוחקות) בקרבת החוף קבועות משכך, שומה על ארגון "שומרי הבית" להתנגד נחרצות להקמת אסדות

 תמסוכנ ,ימית ארוכה-גולמי בצנרת תתולהזרמת גז  צואלמטרות י , להכנסת קונדנסט ארצה(מהמאגר

 .ומיותרת

 

 

 

 

https://www.scribd.com/document/385428452/%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99-%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%A9-%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98-2017


 

 

החברה "ו "אדם טבע ודין" תועמד כימסמביחס ל "שומרי הבית" ארגון  עמדת

 "לוויתן"אסדת והשלכות  מיקום בסוגיית "להגנת הטבע

 

 "החברה להגנת הטבע"ו ("אט"דלהלן: ") "אדם טבע ודין" הארגוניםע"י עמדה  כימסמ מופורס לאחרונה

כאסדה קבועה  "לוויתן"תמיכה בהקמת אסדת  ים, המביעיחד בשם "הארגונים" נכנה אותם, ("חל"טלהלן: ")

 .כים האמוריםתייחס לנאמר במסמבמסמך זה נ .להרחקתה לעומק הים יםהחוף ומתנגדבקרבת 

 

 הנזק הסביבתי הפוטנציאלי

והגיעו למסקנה כי  הסיכוניםאת  שוב כי בחנו לאחרונה האמורים נציין כי לא ברורה טענת הארגונים ,ראשית

יטה טרם בהתעלם מהעובדה שטיוטת היתר הפלוזאת , ממיקום האסדהאוויר זיהום ללא נשקף סיכון 

בהם המשרד להגנת לשנתיים )כנדרש בחוק "אוויר נקי"(, למרות קרוב  לעיון הציבורהושלמה והוגשה 

לקדם את הפרויקט ממשיכה אנרג'י , בעוד חברת נובל 2016הסביבה דן בבקשה מאז הגשתה בנובמבר 

 באין מפריע.

 

מהמומחה העולמי  -ות יותר חוות דעת מעמיקות ומקיפונפנה גם לנתייחס כאן למסמכי העמדה האלה, 

מראש אגף אוויר נקי לשעבר במשרד להגנת הסביבה )דר' כמו גם  לזיהומי ים )פרופסור ריצ'ארד שטיינר(

מוך לבאר. מעבר לכך מציגים גז הגולמי סלטפל ב. אלה מבהירים חד משמעית את ההכרח מיכאל גרבר(

מול טיפול , אף במסגרת החלופה הקיימת של "יתןלוועבור "פגמים בלתי סבירים בתכן שנובל מציעה כעת 

  החוף, שניתן וצריך לתקן. 

 

הרלוונטים לסיכונים הצפויים  למרות הזמן הרב שעבר, גם היום רב הנסתר על הגלוי ונתונים מהותיים

 לצורך אומדן הפליטות לאוויר קריטינתון  -העדכני כגון הרכב הקונדנסט  ,"ןלווית"מאסדת הטיפול של 

כמו גם  , ויכולות הטיפול והנזק בזמן תקלת שפך,בשגרה וכן להערכת זיהום מי הים בשגרה ממי התוצר

פרטי "המערכת הסגורה" להפחתת הפליטות, פרטי המערכת כמו גם , הנזק בעת פיצוץ או חבלה בצנרת

ומן הראוי  כל אלה ועוד עדיין אינם  גלויים לציבור  – כנית ואמצעי הטיפול באירוע שפךת ,מוצרלסינון מי 

 דית שלהם.ויתה מבוצעת בדיקה יסישה

 

 ,ד"של אטהמקצועית  ת הדעתמהאסדה. בחווהצפוי תי קצב הפליטה האמי שנוי במחלוקתמעל הכל 

רם המשפיע ביותר על תוצאות ההרצה ]של זיהום הגו"נאמר ה ונגר יאר 'י חוקר זיהום האוויר דר"שנערכה ע

ההערכה של קצבי הפליטה מצריכה ידע הנדסי ...ידע זה אינו בתחום "... "האוויר[ הינו קצב הפליטה

http://www.adamteva.org.il/?categoryid=281&articleid=2211
http://www.adamteva.org.il/?categoryid=281&articleid=2211
https://www.teva.org.il/?CategoryID=1719&ArticleID=25103
https://www.teva.org.il/?CategoryID=1719&ArticleID=25103
https://homelandguards.org/2018/08/30/professor-richard-steiner-report/
https://homelandguards.org/2018/08/30/professor-richard-steiner-report/
https://homelandguards.org/2018/08/30/professor-richard-steiner-report/
https://homelandguards.org/2018/09/07/%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%94-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%A1-%D7%9E%D7%AA%D7%91%D7%A7%D7%A9/
https://homelandguards.org/2018/09/07/%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%94-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%A1-%D7%9E%D7%AA%D7%91%D7%A7%D7%A9/
https://homelandguards.org/2018/09/07/%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%94-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%A1-%D7%9E%D7%AA%D7%91%D7%A7%D7%A9/


 

 

 .ד הינה קצבי הפליטה"מאחורי עמדת אטהעומדת השאלה האמיתית  ,ובכן. "מומחיותי

לבין המציאות לפי עבור אסדת "תמר",  3201משנת אנרג'י של נובל  מהתחזית 30פי קיימת חריגה של 

פער הגורם כבר שנה רביעית ברציפות  ,2016דו"ח הניטור מפל"ס של המשרד להגנת הסביבה לשנת 

 פים )שאינם מתאן(. טון חומרים אורגנים נדי 1,000לפליטות שגרתיות לאוויר של מעל 

 

סביר, כי בפועל גם ההערכה בדו"ח מפל"ס הנזכרת מעלה הינה הערכת חסר, מכיוון שבקשת היתר 

הפליטה של אסדת "תמר" מציינת בבירור כי ניטור אסדת "תמר" הוא חלקי ביותר. לא נותר אלא לתהות מה 

היבשה מאות מטרים מישובים היה קורה כיום, ללא התערבות בג"ץ, אם אותה אסדה הייתה מוקמת על 

 מאוכלסים, כפי שביקשה במקור חברת נובל אנרג'י, בגיבוי מוחלט של משרד האנרגיה שיצא נגד התושבים

 ..ובטענה כי "פליטות אסדת 'תמר' תהיינה זניחות שכן הנושא נבדק ע"י מיטב המומחים".

 

אסדת  הפעלו, כמו שהוערך בטרם הוחדבמיקטנות  ןגם התהיינה  "לוויתןאסדת " פליטותאנרג'י, לפי נובל 

תחקיר שערכו חוקרים מולא ביצע מחקר עצמאי, אנרג'י  נובלשמקבל את עמדת ד ". בניגוד לאט"תמר"

באזורים שונים בדיקה פרטנית של מאות אסדות  , בין השאר,וכלל "שומרי הבית"מהצוות המדעי של  

ויותר מזהמים מהכמות  20פולטת  פי  ,זמטפלת בכמות דומה של גהשכל אסדה בעולם עולה  ,בעולם

 ."לוויתןאסדת "לגבי  אנרג'י שצופה נובל

 

מהמשרד להגנת הסביבה, שמבקש בתורו מחברת נובל לאסמכתאות  קרוב לשנהאנו ממתינים מזה בנוסף, 

 שכזוסגורה הותקנה מערכת  ןבהות פעילות בעולם, עם רמת תפוקה משמעותית, אסדשמות של אנרג'י 

 דוגמא אחת ולולספק אנרג'י למרות הזמן הרב שעבר לא עלה בידי נובל . ןפליטה לאוויר שלההות דו"חאת ו

כי  ציינו בפנינו האמריקאי, EPA-, ואף ארגון הבתחום הגז והנפטבארץ ובעולם מובילים  םמהנדסי .ויחידה

  ...מבטיחהאנרג'י ל אפקטיבית כזו על אסדת גז פעילה, עם ביצועים כמו אלו שחברת נוב אין בנמצא מערכת

 

עם מערכת סיון עבר בתפעול מערכת מסוג זה במתקניה בעולם, אם אכן יאין כל נאנרג'י לחברת נובל 

פולטת ה, המדווחת על שימוש במערכת סגורהאסדה נורבגית גם  יש בנמצא קיימת. הביצועים המובטחים

אסדה זו,  !לאסדות לוויתן אנרג'ימתחזיתה של נובל  96 -פי כ -טון בשנה חומרים אורגניים נדיפים 2,980 -כ

Heidrun  ,ק"מ מהחוף.  175 -ממוקמת במרחק של כן, שתפוקתה כרבע מהצפוי בשלב א' של לוויתשמה

יש לשער שהנורבגים לא היו סובלים רמת פליטות גבוהה כזו בקרבת החוף. נציין עוד כי הנורבגים מפעילים 

 .החוףן מן הכלל, רחוקות מ אף יוצאתאסדות וכולן, ללא  100 -קרוב ל

 

אסדת מהחזויה  הנמוכה פליטותעוצמת ההצהרות באשר להשמתיישבת עם כל אסמכתא  לא הובאה

 לא ברור מדוע ,לכן .נורבגיה ועודאנגליה, פי עשרות מאסדות חדשות באוסטרליה, נמוכה  - "לוויתן"

http://www.sviva.gov.il/PRTRIsrael/Documents/miflas_2016.pdf
http://www.sviva.gov.il/PRTRIsrael/Documents/miflas_2016.pdf
http://www.sviva.gov.il/PRTRIsrael/Documents/miflas_2016.pdf
https://www.offshore-mag.com/articles/print/volume-58/issue-8/technology/gas-processing/flare-gas-recovery-system-saving-23-mmcm-year-on-gullfaks.html
https://www.offshore-mag.com/articles/print/volume-58/issue-8/technology/gas-processing/flare-gas-recovery-system-saving-23-mmcm-year-on-gullfaks.html
https://www.norskpetroleum.no/en/facts/field/


 

 

חשבון על  ,בלון ניסוי"" העשויות להיות בגדר, אנרג'י ובלשל חברת נ הערכותבחרו לצדד בארגונים ה

לא  לאוויר ולים כי הפליטות בפה מלא, ,כבר עכשיו כיצד ניתן לטעוןו אזרחי מדינת ישראלבריאותם של 

  ומיקום האסדה אינו מהווה סיכון לציבור? משמעותיות תהיינה

 

על עוצמת הפליטות הצפויות מהאסדה, מן  של נובל אנרג'י בטענה בהיעדר כל נתון אובייקטיבי לתמיכה

התנסות ולמשל, לדרוש מהרגולטור הקפאת הליכים עד קבלת הוכחות לאפקטיביות המערכת הראוי היה, 

ניטור דעת מבין שנדרש -". כל ברתמר"אסדת בחינת ביצועי מערכת זו לאחר התקנה על  ,למשל בפועל. בה

, ושרק הוכחות כמותיות של עמידת התכנון החדש "תמראסדת "בהזו מלא ומקיף של תוצאות ההתנסות 

אסדת דיון בנושא היתר הפליטה של התנאי להמשך יכולות להוות  ביבהסת הישות המשרד להגנבדר

 ."לוויתן"
 

 BOEM-וה EPA-הרשויות שלכך כל התייחסות בחוות הדעת אין  –מעבר לנושא עוצמת הפליטות 

 נעשה שימוש ע"י חברת נובל אנרג'יבו שלפיזור מזהמים מודל שה כךעל  ותמצביע ,שתיהן ותהאמריקאי

תקנות הממונה על היתרי הפליטה במשרד ואף  ,מתאים לבדיקת פיזור מזהמים מאסדות גז ונפט ימיות אינו

ם יהמודל בדק מצבי שגרה נאיבי ,בנוסף. אחרדורשות שימוש במודל ( 45 עמוד( להגנת הסביבה עצמו

מומחים  ובאו לאחרונה לידיעת המשרד ע"ינושאים שה -ים ירולוגים אופטימלווגם הם בתנאים מטא בלבד

כשלים מהותיים . מדובר באנרג'י שבחנו את מודל הפיזור לאוויר של חברת נובל הישראלית מהאקדמיה

על ביצוע בשל כך , אותם קיבל המשרד להגנת הסביבה והחליט תוצאות המודל את תקפותהמערערים 

הינו אנרג'י חברת נובל שהציגה מודל הזיק בדעה כי מודל זיהום אוויר עצמאי, לאחר מעל שנה וחצי בה הח

לתפיסת "שומרי הבית", גורם בלתי תלוי הוא זה שאמור לבצע את הסקרים הסביבתיים ולבנות את  תקין.

המודלים לזיהומי אוויר, יבשה וים, תחת פיקוחו של המשרד להגנת הסביבה. לא הזכיין עצמו! פרקטיקה 

 זכיין, נהוגה באירופה.תלות בנתוני ה-בריאה זו של אי

 

בים  לפני מספר שניםוהפעילה עד  האסדות שמפעילה נובל אנרג'י בארה"בש מכך ניכרת גם התעלמות

 בהתאמה ביחס 15ופי  5פי  -כמות מזהמים חריגה ביותר  לאווירפלטו  , )Global Producer III (הצפוני

 "תמר"חברה בחו"ל, לצד ניסיונה באסדת ההניסיון המצטבר של  לכן, .לממוצע העולמי של פליטות מאסדות

 , בלשון המעטה. םבארץ, אינו מן המשובחי

 

, בניגוד "תמר"מאסדת  לים חריגות קיימות של נובל אנרג'י בהזרמותיהגם מהארגונים בחרו להתעלם 

 ."(1988)"מניעת זיהום ים ממקורות יבשתיים,  יחוק הישראללה ובניגוד לשלהיתר ההזרמה 

 

 

https://www.boem.gov/Approved-Air-Quality-Models-for-the-GOMR/
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Industry/Documents/%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA/emission_permit_guidance4-sept2014.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Industry/Documents/%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA/emission_permit_guidance4-sept2014.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Industry/Documents/%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA/emission_permit_guidance4-sept2014.pdf
http://prtr.eea.europa.eu/#/home


 

 

מפרץ חיפה מוכה הזיהום בלאו הכי, כתוצאה מהזרמת גם למזהמים  תוסיף חומריםאסדה קרובה לחוף 

 .צפה מאסדה ישירות יצוא שלו לחו"לחלף , חיפהב לבתי הזיקוק  "לוויתן"הקונדנסט ממאגר 

 

 מיקום האסדה

אסדות צפות על סוגיהן . אינה מבוססת שיגרמו לסיכונים הצפהטענת אט"ד בנוגע לטלטלות האסדה 

, בים הצפוני הסוערהקיימים  ם תנאי אקלים וים מורכבים ביותראזורים עבהן טכנולוגיה מוכחת  ,יםהשונ

. על אחת כמה וכמה אסדה צפה יכולה קרחוניםבאזורי ף וא אוויר סוערים-עם תנאי מזג נוסים פתוחיםבאוקיי

 תיכון.הים השל להתמודד עם התנאים הרגועים הרבה יותר 

 

בעות ומתנתקות מהבאר וקמאינן שבכך מנצלות את יתרונן היחסי אף  אסדות באוקיינוסים באזורי הוריקנים

. בים התיכון סכנת הוריקן איננה רלוונטית ואולם היתרון היחסי , לעיתים תוך שעות בודדותעד חלוף הסכנה

, להבדיל מאסדה קבועה תהזה יכול בהחלט לשחק לטובתה של אסדה צפה במקרה של הסלמה בטחוני

הנדרשים במקרה של אסדה קרובת )וזאת בנוסף למיכלי האחסון באתר חגית,  שתשמש כברווז במטווח

 .לחבלה( דחשופים גם הם לסיכונים לא מבוטלים מירי ועו חוף

 

 , חס וחלילה, יארך שניםטחוניתייתרה מזו, הליך שיקום של אסדה קבועה במקרה של פגיעה או חבלה ב

, בלבד יארך חודשים, בעוד זה של אסדה צפה מכיוון שיצריך תכנון ובנייה של אסדה קבועה חדשה מאפס

בוצע בעבר ע"י חברת  שכבר )כמובעולם  הזמינהלהחכרה  קיימת מכיוון שניתן יהיה להביא אסדה חלופית

. לנתון הזה השפעה מהותית על גורם (באפריקה Asengט  והגז בשדה הנפ נובל אנרג'י עצמה בפועל

 היתירות מאותו מאגר גז אליו מקושרת האסדה.

 

לגרום לקרע בצנרת הגז למוטט אסדת חוף קבועה או  זו עלולה .מסכנת רעידת אדמה התעלמות ניכרת גם

קרובת  האסדה קבועבמקרה של  ,מה שיביא לשפך חומרים מסוכנים לים -ק"מ 100שאורכה מעל הגולמי 

, בסמוך להפרעת דור, אזור בלתי יציב מבחינה גיאולוגית קבועה  עוד חסרה התייחסות למיקום אסדה .חוף

 הוסדיקת ה, דבר שעלול להביא לקריעתמה שעלול להביא לנפילת סלעים על הצנרת במדרון המדף היבשתי

הים התיכון נחשב כאגן סגור בו תחלופת נציין כי האגן המזרחי של  .ובשל כך לשפך חומרים מסוכנים לים

 המים מתרחשת אחת לעשרות שנים, כך שאירוע שפך באזור זה עלול להביא לנזק ארוך יומין.

 

 לים סכנת שפך

שהקושי בטיפול , )וחומרים מסוכנים אחרים לים) שפך קונדנסט ובעייתיות מתעלמים כליל מסכנות הארגונים

  החוףק"מ מן  מאותחש רמרבה המזל התל, אסון שאסון הקונדנסט בים סיןבו הודגם בפועל רק השנה ב

 והחורבן ממנו נמשך חודשים רבים לאחר האסוןש השונה מנפט, ,והדגים את הבעייתיות בטיפול בקונדנסט

 .גדול

http://fpso.com/fpso/?query=NORWAY&version=1
http://fpso.com/fpso/?query=NORWAY&version=1
https://www.offshore-mag.com/articles/print/volume-58/issue-4/news/exploration/terra-nova-system-designed-for-quick-release-iceberg-scouring.html
https://www.offshore-mag.com/articles/print/volume-77/issue-12/production-operations/stones-fpso-designed-for-swift-disconnection-from-approaching-storms.html
https://www.euro-petrole.com/lease-and-operate-agreement-for-fpso-for-aseng-field-in-equatorial-guinea-n-i-3568
https://www.euro-petrole.com/lease-and-operate-agreement-for-fpso-for-aseng-field-in-equatorial-guinea-n-i-3568
https://www.euro-petrole.com/lease-and-operate-agreement-for-fpso-for-aseng-field-in-equatorial-guinea-n-i-3568
https://www.nytimes.com/2018/02/12/world/asia/china-condensate-oil-spill-tanker-cleanup.html
https://www.nytimes.com/2018/02/12/world/asia/china-condensate-oil-spill-tanker-cleanup.html


 

 

 כהערומציינים בבירור כי ישראל אינה  ,המשרד להגנת הסביבהכמו גם  שעסק בתחום, דו"ח מבקר המדינה

של  , בפרט כאשר מדובר בשפךלשנים ארוכותשראל לטפל בתקלת שפך מהותית, אשר תחריב את חופי י

דרך לאגום אותו במקרה של שפך  ולכן אין כל במימי הים אלא נמהל ,שאינו צף כנפט על פני המים קונדנסט

מומחה לתחום  דייולא הוכחשה על ידו, על עובדה שהובאה לידיעת המשרד להגנת הסביבה לאחרונה  ם,לי

 ."י הביתשומר"ארגון  שהובא ארצה ביוזמת

 

י אירוע (, כעל ידםשאינה מבוססת על מודל מדעי )שכן כזה לא בוצע תמונה הארגונים בדו"חות מתוארת 

בשפך  –בפרטים הקטנים הוא , ההבדל . אולםשפך מרוחק יפגע בשטח גדול יותר ולכן עדיפה אסדה קרובה

חוף )חלק ליגיעו יותר נמוכים ם ימים(, ריכוזי 10פל )מעל אסדה מעל פי הבאר יהיה יותר זמן לטבשמקורו 

לחופי ישראל, צפוי להגיע אינו רוב השפך ברוב חודשי השנה ף(, ובאופן כללי ניכר יתנדף לאוויר רחוק מהחו

 בשל זרמים צפוניים לאורך החוף הישראלי.

 

במקרה של אסדת קבועה בקרבת החוף, זמן הטיפול למניעת נזק סביבתי נרחב יהיה כה קצר עד שאף 

(, אפילו שהביאו הערכת חסר 444-443)עמודים  מודלים שבוצעו בתנ"סבעולם לא יכולה לעמוד בו.  מדינה

,  ויותר שצויינה על ידי המשרד להגנת הסביבה( 4)בניגוד לכמות גדולה פי  חביות בלבד 1200-של שפך כ

שעות יעברו מרגע תחילת  12 -וודאית בחופי מדינת ישראל כאשר בחלק מעונות השנה רק כהעריכו פגיעה 

ואיסוף  dispersantsויעילות אמצעי הטיפול כגון  השפך ועד להגעתו לחופים, הריכוזים יהיו גבוהים בהרבה

של מעבר לכך, גם חלקו היחסי נמוכה ביותר אל מול האלטרנטיבה במקרה של אסדת מרוחקת. מכאני 

 נושא שלא נתנו עליו את הדעת כלל. –, עשוי להוות סיכון במרחק כה קרוב לחוף שיתאדה לאווירהקונדנסט 

, סכנה שלא ניתנה הכולל קונדנסטבמקרה של שפך  ממקרים בארה"ב אנו למדים על סכנת פינוי יישובים

אותם כבר הצהירה מראש חברת  –עליה הדעת בדו"חות האמורים ובכלל, כמו גם נזקים כלכליים עצומים 

(, דוגמא לגישה 50 עמוד) העדיפה לחסוך בעלויות הביטוחשמכיוון נובל אנרג'י שלא יהיה ביכולתה לשלם, 

 . דת תמרבתקלה האחרונה באס גםבה תנקוט קרוב לודאי החברה באירוע דומה קיבלנו 

 

לא  כלל מאסדת לוויתן ערכות והטיפול של חברת נובל אנרג'י בתקלת שפךיכנית ההאם לא די בכך, ת

 !והרשויות המקומיות יים במשרדי הממשלהבידי הגורמים הרלוונטנמצאת  לאואף  היוםעד פורסמה 

רק בחודש האחרון, לאחר מחאה נמרצת מצד פעילי "שומרי הבית" כלפי חברת נובל אנרג'י,  ,למעשה

מצאה לנכון החברה לפרסם את תכנית הטיפול בשפך עבור אסדת "תמר" )הפעילה כבר למעלה מחמש 

ת שהועברו דרך המשרד , מה שלא הסכימה לעשות משך שנים על אף בקשות רבוB "שנים( ואסדת "מארי

 להגנת הסביבה, משרד האנרגיה התשתיות והמים ובמסגרת בקשה לפי חוק חופש המידע. 

 

 

http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_113/aff984e0-b2a3-433d-bf2a-95f080f86cd9/119-gas-sviva.pdf
http://www.amitit.co.il/%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%A7-%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%AA-%D7%A2%D7%A0%D7%A7-%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%9C/comment-page-1/
http://www.amitit.co.il/%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%A7-%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%AA-%D7%A2%D7%A0%D7%A7-%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%9C/comment-page-1/
http://www.iplan.gov.il/Documents/tns_sea.pdf
http://www.iplan.gov.il/Documents/tns_sea.pdf
https://thetyee.ca/News/2012/03/05/Diluted-Bitumen/
https://thetyee.ca/News/2012/03/05/Diluted-Bitumen/
https://www.mlive.com/news/index.ssf/2016/07/kalamazoo_river_oil_spill_time.html
http://investors.nblenergy.com/static-files/eb9dcdba-e068-478e-b767-c33f72a3c89f
https://homelandguards.org/2018/08/20/tamarpolution/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=229989014352128&id=107810123236685
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=229989014352128&id=107810123236685
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=229989014352128&id=107810123236685
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=229989014352128&id=107810123236685


 

 

יכולת התגובה  ,הקימו מערך חירוםאנרג'י אף שנובל  מסתבר כעת שאכן תכנית זו מכילה חוסרים רבים...

ההתמוססות במים עקב אוד ממצומצמת  לטיפול בקונדנסט, לפי מחקרים מדעיים של גורמים מוסמכים, שלו

שימוש באמצעים  על אחת כמה ,(40 מוד)ע יעילות נמוכה ביותר של אמצעי הטיפולשל חלק ניכר מהרעלים ו

ובמדינות מתקדמות בעולם חלים עליו אלה בקרבת החוף ובמים רדודים, לא רק שאינו יעיל אלא גם מסוכן 

 (.90)עמוד  הגבלות רבות

 

עדיף לטיפול בשפך קונדנסט כי האמצעי ה המודעצמה אפילו חברת נובל אנרג'י  יש לציין שבמסך הטיפול

, עם זאת כמו שהודגם במודל השפך בתנ"ס, שיטה זאת לא ית לאווירהתאדות מקסימאלהינו המתנה ל

תהיה יעילה במקרה של אסדת חוף מכיוון שמיקום האסדה המתוכנן יביא את הקונדנסט לחופים לפני 

הציבור  שלוםעם לא דיי בזאת, מסמכי החברה אף מציינים כי בעת אירוע שפך גדול,   שיספיק להתאדות.

(, סיוע 42-43 מודע(  Kingdom Of Bahrain-ת חברת נובל אנרג'י להזעיק סיוע מיהיה מופקד בידי יכול

, בהתחשב במיקום אסדת לוויתן המתוכנן בפועל סיוע זה, אם כלל יגיע) 36-48שלהערכת החברה יגיע תוך 

בשלב זה הקונדנסט כבר יזהם רלוונטי כי כלל לא יהיה  –והערכת מודל השפך בחסר המצוי בתנ"ס עצמו 

 .(חופי המדינה את

 

  (וחוזרת במקומות שונים( 44, עמוד 28 )עמוד תוכנית המתאר מאפשרתש עוד מתעלמים הארגונים מכך

של פרויקט "לוויתן" וללא כל צורך בקבלת אישורים נוספים, עשויה , על כך כי בשלב ב' )167-168עמוד 

חביות קונדנסט, במרחק קצר מהחוף. שפך  100,000לצרכי אגירה ויצוא של  FSOלהיות מוצבת מיכלית 

ממיכלית בסדר גודל כזה, הנמצאת בסמיכות כה רבה לחופים, יגרום להרס חסר תקדים בהיקף שישפיע 

 לעלייה ניכרת בכמות הפליטות לאוויר.לדיראון עולם, כמו גם 

 

לפרק זמן שאיננו ידוע של  להשבתה מוחלטתעשויה לגרום  הישראלי למרות שתקלת שפך בקרבת החוף

להביא למצוקת מים על בכך ו המייצרים כיום את החלק הארי של מי השתייה של ישראל מתקני ההתפלה

 , לא בוצע מידול או מחקר לגבי הסיכון הזה.תושבי ישראל

 

הכריז כי הסיכונים סבירים ואינם הזדרז ולבחנו הארגונים ועל סמך מה בחרו למה  –על כך נשאל שוב 

האסדה? את הרחקתמצדיקים   

 

http://www.emsa.europa.eu/opr-documents/download/1166/719/23.html
http://www.emsa.europa.eu/opr-documents/download/1166/719/23.html
http://www.emsa.europa.eu/opr-documents/download/1166/719/23.html
http://www.emsa.europa.eu/opr-documents/download/1166/719/23.html
http://www.emsa.europa.eu/opr-documents/download/1166/719/23.html
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/Attachment.aspx?edid=77000054660137&edn=3B68C83982AF7E247205CF11452335CA8A34D758AC99DF59989067C94878F2FD&opener=AttachmentError.aspx
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/Attachment.aspx?edid=77000054660137&edn=3B68C83982AF7E247205CF11452335CA8A34D758AC99DF59989067C94878F2FD&opener=AttachmentError.aspx
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/Attachment.aspx?edid=77000054844101&edn=9C6724751E1E4546C13C02641D46BE7CCCA39B72111472562108BFA5E1E939EF&opener=AttachmentError.aspx
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/Attachment.aspx?edid=77000054844101&edn=9C6724751E1E4546C13C02641D46BE7CCCA39B72111472562108BFA5E1E939EF&opener=AttachmentError.aspx


 

 

 רגולציה

מחוץ למים מספקת רגולציה  שלא קיימת מהסיבהשהאסדה תהיה קרובה  כי מוטבטוענים  הארגונים

כך ניתן יהיה לפקח על האסדה מקרוב ולהשית עליה כללים ותקנות שלא ניתן . של ישראל  יאלייםהטריטור

 להשית על אסדה מחוץ למים הטריטוריאליים של ישראל.

 

  - בין השאר כי וטען עצמם אלו של הארגוניםצ טענות "בג דחה לאחרונה רקשכן  מדובר בטענה תמוהה,

דומה כי יש ממש בטענת המדינה כי בכל הקשור לפיתוח תגליות הגז בשדות "כריש" ו"תנין", קיים מארג "

של הסדרים מפורטים להגנה על הסביבה ורשתות של רגולציה סביבתית, מכוח שטרי החזקה והנחיות 

ת כי קיים ואקום משפטי בתחומי המים הכלכליים, הוא מרחיק הממונה על הנפט. לכן, התיאור של העותרו

שקבעה כי הדין הישראלי  חוות הדעת של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה אבי ליכטנזכיר גם את ". לכת

הבעיה בישראל  לפעול ולפקח בתחומי גז ונפט. חל גם על אזור המים הכלכליים של ישראל, בהם מותר לה

 העדראיננה היעדר חקיקה והסדרים, אלא  - ולצערנו גם כמו ביבשה רבת החוףבעומק הים, כמו בק

והזיהום  לפני כשנה , התקלה במפעל רותם אמפרט"תמר"ערך אסדת  נועיי .אכיפתם, יישומם ומימושם

 אינו מצליח לאכוף את חוק אוויר נקי.כי  להגנת הסביבה שם מודה המשרד, במפרץ חיפה

 

-ו 200ואף  100בשולי הדברים נציין כי מדינות מתקדמות רבות מתפעלות אסדות גז ונפט במרחקים של 

גופי הרגולציה, ארגוני הסביבה והאקדמיה חברו יחד  במדינות אלה ק"מ מן החוף, המתפקדות היטב. 300

תשתית רגולטורית עניפה לתחום הגז והנפט, הקיימת מזה שנים רבות ומאפשרת פיקוח יעיל לצורך בניית 

, רגולציה ומיסוי מחמיר ביותר על פליטות לאוויר, במספר מדינות, כגון נרווגיה אף קיימת ואפקטיבי מרחוק

 פליטות לים, ואכיפה ראויה.כמו גם 

 

זמני לנסח, לבנות ולדחוף קושי  ללנקוט בגישה של "פיקוח וניטור מקרוב", בש בחירת הארגוניםעצם 

כמוה כהרמת ידיים וויתור מראש  מדינת ישראל, על תחום הגז והנפט ב תשתית רגולטורית ראויה להכלת

 שנים רבות קדימה.בישראל הקיים  הבעייתי שיגרום להנצחת המצב

 

 30אסדה בקרבת החוף תציב בפני התושבים מפגע שילווה את חייהם וישפיע על בריאותם משך  בנוסף,

שגם משרדי הממשלה  עולםלכל הפחות. בנסיבות אלו, אין להסכים לפחות מהפתרון המיטבי הקיים ב ,שנה

 .אסדה צפה מעל באר הגז -הרלוונטיים מכירים בו ככזה

 

האם ערך  .בראש סולם העדיפויות את בריאות ובטיחות האזרחים וההגנה על הסביבה לשים יתרה מזו, יש

הרגולציה גובר על קדושת החיים? האם הרגולציה לא באה לשרת את החיים עצמם? נגזר מכך כי הפתרון 

הקטנת הסכנה ע"י הרחקה  –הגדלת הסכנה לציבור ע"י קירוב הסכנה לריכוזי אוכלוסייה, אלא להיפך אינו 

 מהחוף, כמקובל בעולם המודרני ובמדינות מתקדמות עתירות גז ונפט. 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5303433,00.html
http://www.energianews.com/article.php?id=16054
http://www.energianews.com/article.php?id=16054
https://euoag.jrc.ec.europa.eu/files/attachments/osd_final_eu_directive_2013_30_eu1.pdf
https://euoag.jrc.ec.europa.eu/files/attachments/osd_final_eu_directive_2013_30_eu1.pdf
https://euoag.jrc.ec.europa.eu/files/attachments/osd_final_eu_directive_2013_30_eu1.pdf
https://www.theguardian.com/environment/2012/oct/11/norway-carbon-tax-oil
https://www.theguardian.com/environment/2012/oct/11/norway-carbon-tax-oil


 

 

 סוגיית הניטור

רכז מאמץ בצמצום תקלות ע"י הכבדה רגולטורית, פיקוח על פעילות האסדה יכי אט"ד  ןמציי נייר העמדהב

בבירור כי אין  בבקשת היתר הפליטה של אסדת "לוויתן" מציינת חברת נובל אנרג'יעם זאת, ואכיפה. 

 .טון...( 25,000לי מקום ומשקל" )באסדה שמשקלה "משיקו "לוויתן"בכוונתה לבצע כל ניטור רציף באסדת 

בו  ,מכתב מנומק ומפותל שעלה גם לאתר המשרד להגנת הסביבהלעשות אף הגדילה אנרג'י חברת נובל 

 היא מנסה לשכנע כי אין כלל צורך בניטור רציף של חומרים אורגנים נדיפים )ואולי גם בכלל( על אסדות גז

ועל אף  הפועלת בישראל באנגליה, על אף היותה חברה אמריקאיתהחוקי על המצב  בדבריה ומתבססת

מציין במפורש כי ההשפעה  (27)עמוד   תעשיית הגז והנפט באנגליההדו"ח השנתי של העובדה כי 

  .ההרסנית של פליטות לאוויר מאסדות באנגליה נמנעת ע"י כך שהאסדות ממוקמות במרחק רב מהחוף

מניטור רציף בכנס "הסברה לציבור" שנערך חזרה לאחרונה על רצונה להמנע  אף חברת נובל אנרג'י

(, כי החברה לא ישראל בבנימינה, בו ציינה הגברת אורנה פרימור )סמנכ"לית סביבה בחברת נובל אנרג'י

 תסכים לניטור רציף באוויר או בים, כמו שלא הסכימה באסדת תמר, בטענה של "סודיות מסחרית".

 

, יות חמורותואירועי שריפות והתפוצצעל דות בלב ים, אסדיווחים ממדי שנה תקבלים סיקו מקבמפרץ מ

, גם יתן לראותנ. בקידוחים בהם קיים ניטור רציף ועוד דליפות לים, שחרורי פתע של מזהמים לאוויר

ן של כמה סדרי גודל בגובה הפליטות לאוויר ולים, אף את האירועים חוסר אחידות על ציר הזמ בשגרה,

השגרתיים הללו, שבחלקם אינם ידועים כלל למפעיל, לא ניתן "לתפוס" בניטור חלקי או דיגום המבוצע אחת 

 . אם לא יבוצע ניטור רציף וודאי, הממוצע וכמות המזהמים בניטור מסוג זה יוערך בחסר משמעותי. לרבעון

 

 הניטור נושאהנסיון להתחמק מאחת על ביקורת  לא נאמרה אף לא מילת של הארגונים העמדה ותבנייר

וטרם  חודשים 20יבה מזה מעל הזמין באתר משרד הגנת הסב, אסדת "לוויתן"בבקשת היתר הפליטה של 

 לו הקדישו הארגונים קשב כיצד תתכן אכיפה ללא ניטור הדוק ומשמעותי? מוטב היה .אושר או נדחה

על אסדות ימיות  הקיים בארה"במקיף אוויר ניטור דוגמת מוצלחים בעולם,  ניטור בחינת פתרונותל

או ניטור רציף של מי  Bureau Of Ocean Energy Management-ע"י ארגון ה בתעשיית הגז והנפט

תמוהה העובדה כי . בישראל ת תמראסדיחס לבגם  המיידית למען החלתו ופעלו ,המוצר הקיים בנורבגיה

 "לוויתן". פליטההיתר  תלבקשת נובל לקבלבהקשר  ,כלל לנושא זהעד כה לא התייחסו ארגונים ה

 

 חדרהב היחידות הפחמיותסגירת 

מקומם  "לוויתןמאגר "לגז משבחדרה הפחמיות תחנות הכוח ר בין סגירת השימוש הציני שנעשה בקישו

כי ( 15 מוד)ע 2012בדו"ח השנתי שלה משנת חברת נובל אנרג'י ציינה בעצמה ומוטב שלא היה נעשה. 

, קרי בהחלטה 2016, היא צופה כי תחל הפקה של גז כבר בשנת FPSO-תפותח כ "לוויתן"אסדת במידה ו

 ..נכונה ניתן היה לסגור את הפחמיות בחדרה כבר לפני שנתיים.

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/DocLib/leviatan_gas_rig/leviatan_application_revised.zip
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/DocLib/leviatan_gas_rig/leviatan_application_revised.zip
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/DocLib/leviatan_gas_rig/leviathan-submission-completions-2017a.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/DocLib/leviatan_gas_rig/leviathan-submission-completions-2017a.pdf
http://oilandgasuk.co.uk/wp-content/uploads/2016/11/Environment-Report-2016-Oil-Gas-UK.pdf
https://www.data.bsee.gov/Other/DataTables/IncidentInvestigations.aspx
https://www.data.bsee.gov/Other/DataTables/IncidentInvestigations.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/LicensesAndPermits/PermitEmission/Pages/default.aspx
http://investors.nblenergy.com/static-files/15f9c34a-485d-4230-931e-21446464284a


 

 

, שהארגונים חוזרים עליו במסמך העמדה הנרטיב של משרד האנרגיה,  "לוויתןמאגר "גם ללא קשר ל

הוא נרטיב  ,צינורות גז ליבשה 3יחידות הפחמיות בחדרה רק בהינתן ניתן יהיה לסגור את ה ועל פי שלהם

על כך העיד  ,מיועד ליצוא "לוויתן"הגז מחלק ניכר מבפרט על הרקע כי  שאין לו מסד מקצועי וחבל שנאמר,

במצב תפעולי )ולא  ית הגז הנוזליינוא "תנין", "כריש", "תמר" םמאגריה, בעוד שר האנרגיה שטייניץ עצמו

יתר על כן,  . מקורות 3 -, תוך יתירות מתולספק את כל צרכי המשק לשנים הקרוב יכולים רק כמחסן חירום(

ולהוסיף  מיליארד מ"ק גז בשנה 16 -השאיבה ממאגר "תמר" ללהרחיב את  2013 -החלטת ממשלה מ

, טרם מומשה. לו נעשה כן, היה גורם יתירות נוסף למשק הגז הישראלי. נזכיר כי לחברת צינור אל היבשה

זו צפויה להיות מוכנה לפעול רק במחצית תחנת כוח גזית באתר "אורות רבין"  עדייןהחשמל הישראלית אין 

עד זה מווד הרבה בטרם ע. הרבה אחרי הגעה ארצה של הגז מהמאגרים "כריש" ו"תנין"כלומר  – 2022

בין אם באמצעות אסדה צמודת ביותר,  , על פי כל הערכה ולו המחמירהפרויקט "לוויתן" יסיים את פיתוחו

 כך שאין לקשור בין סגירת היחידות הפחמיות לפיתוח "לוויתן".חוף או באמצעות אסדה צפה מעל המאגר, 

 

כנדרש(, ניתן להקדים ולסגור את  20%במקום  33%ה במשק החשמל הישראלי )בשל יתירות גבוה

, ניתן להקדים ולסגור את היחידות הפחמיות בחדרה, ללא כל קשר לצינור גז  היחידות הפחמיות בחדרה

, השנה עצמו אמירה של השר להגנת הסביבהאנו מפנים את הארגונים ל, זהבהקשר נוסף ממאגר "לוויתן". 

, 2022כי למשק החשמל בישראל יתירות גבוהה ולכן ניתן יהיה לסגור את היחידות הפחמיות בחדרה בשנת 

 גם אם לא תיבנה תחתן עד אז אפילו תחנת כוח אחת מונעת בגז.

 

מאגר שבים כבני ערובה לפיתוח אינן נסגרות, תוך שימוש בתוחדרה ב שהיחידות הפחמיות העובדה

ע מצד משרד האנרגיה הוספת חטא על פשבבחינת הינה  ,מיועד ממילא ליצוא הגדולחלקו , אשר "לוויתן"

  .ב כי הארגונים לא היו מצדדים בעמדתו זוומוט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001224481
https://www.youtube.com/watch?v=SVIoE2KH_4c
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001248821
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001248821
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001248821
https://www.offshoreenergytoday.com/energean-karish-tanin-fpso-to-sail-away-from-singapore-in-2020
https://www.offshoreenergytoday.com/energean-karish-tanin-fpso-to-sail-away-from-singapore-in-2020
https://www.davar1.co.il/121272/
https://www.davar1.co.il/121272/
https://www.themarker.com/dynamo/1.6100060


 

 

 אדם"של דר' אריה ונגר עבור הנוספת לחוות הדעת ביחס  "שומרי הבית"עמדת 

 "טבע ודין

מדת בדיעבד את עהמחזקת , )אט"ד( אדם, טבע ודיןפורסמה חוות דעת מומחה מטעם  ספר שבועותלפני מ

 .למסמך זהלהלן התייחסותנו  למחאה להרחקת אסדות הגז. סאט"ד ביח

 

ר עצמו כותב כי "אסדת גז אינה שמורה טבע פסטורלית אלא מפעל גדול שיש בו גונדר' ראשית, נציין כי 

  .מכיוון שהמסמך מתייחס רק לזיהום אוויר בשגרה, סיכונים", עם זאת הדו"ח נמנע מלדון באותם סיכונים

 

הרכב גז מתוך דגימת על  יםמבוסס .מודל חברת נובל אנרג'י, כמו גם מודל המשרד להגנת הסביבה

, ואשר שנים( 6-משלב ראשית הקידוח, אותה סיפקה חברת נובל אנרג'י )לאחר כ ,2012-יחידה מ קונדנסט

( וכי הסכנה בלקיחת 17 מוד)ע תהליך דגימת קונדנסט הוא תהליך מורכבידוע כי  .עליה הורצה סימולציה

על  דוגמא לא מיצגת גדולה, אם זאת לא ניתנן כל מידע כיצד נלקחה אותה דגימה ע"י חברת נובל אנרג'י.

עצמה  בבקשת היתר הפליטה ואף נכתב עליה ,פירוט כל לא ניתן למצואמהות אותה סימולציה שבוצעה, 

הפרה ברורה של בנוסף, מדובר ב להשתנות".  ותיכולמדובר בסימולציה תיאורטית שתוצאותיה "היא כי 

(, המחייבות לקיחת והתבססות על דגימה עדכנית, לכל 21)עמוד  נחיות המשרד להגנת הסביבה עצמוה

לצערנו, דר'   שנים משלב ראשית הקידוח. 6הפחות אחת לשנה, ודאי לא הסתמכות מלאה על דגימה בת 

 ונגר מקבל את כל אלה ללא מילת ביקורת אחת.

 

קצב הפליטה ועוצמת הפליטות ם מקצועי בלתי תלוי להערכת עד היום לא נערכה כל בדיקה של גורבנוסף, 

וגם דר' ונגר אימצו(.  ת הסביבה)ואשר אותו המשרד להגנבשגרה אנרג'י חברת נובל בחשבון שלקחה 

לפני הפעלת אסדת  2012באופן אירוני, המספר דומה מאוד לאותו מספר עליו הכריזה חברת נובל בשנת 

באמירה לא מפורטת שהיא בגדר נפנופי ידיים, ואין בנמצא אפילו דוגמא  מדובר ואף נמוך ממנו! – "תמר"

פליטות דומים. מטרידה העובדה, שהמסמך של אט"ד נעדר כל  היקפימהעולם עם  ויחידה של אסדה אחת

לא מופיעה במסמך אף לא המלצה על על טענות הרגולטורים.  וכן כי קיימת בו חזרה ביקורת על הנושא

עוצמות הפליטות בשגרה  –תלוי שיבצע הערכה של אותם נתונים השנויים במחלוקת  צורך בגורם בלתי

גורס במכתבו כי  , המודה ביושר בדו"ח כי אינו מומחה בתחום,ונגר 'דרכאמור, זאת למרות ש ותקלה.

בשל לעומת זאת,  ".הגורם המשפיע ביותר על תוצאות ההרצה ]של זיהום האוויר[ הינו קצב הפליטה"

בחשבון קצב הפליטה שלקחו שחברת נובל אנרג'י לא פרסמה כאלה,  וןונים מספקים מכיועדר נתיה

מנתוני  ונלקח ,בעידוד "שומרי הבית" בחישוביהם שהוצגו למשרד להגנת הסביבה דייןוברודאי הפרופסורים 

בלבד  10%במפרץ מקסיקו, אומנם אסדת נפט, אך אסדה שתפוקתה  קיימתאסדה אמת רשמיים של 

 המתוכננת. "לוויתן"אסדת  קתומתפ

http://www.adamteva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/ATD_air_gas_rig.pdf
http://www.adamteva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/ATD_air_gas_rig.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/NewsAndEvents/MessageDoverAndNews/Documents/2017/kondst-opinion.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/947f/0f6128844c3334638325ae38efe17bb802c7.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/947f/0f6128844c3334638325ae38efe17bb802c7.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/energy/naturalgas/documents/condensate-2016-report.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/energy/naturalgas/documents/condensate-2016-report.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/energy/naturalgas/documents/condensate-2016-report.pdf


 

 

 

, כביכול מיוזמתו, הריץ את המודל להגנת הסביבה כי המשרדאט"ד ח "הנאמרת בדויש לציין כי הטענה 

 במשך מעל שנה וחצי, עד מועד הפגישה בה הוצגו למשרד ,למעשה. היא חטא לאמתאף   ,רהטוב ביות

בה סבר שאין כל פסול במודל של נובל , המשרד להגנת הסביהאמורים ממצאי הפרופסורים להגנת הסביבה

 אנרג'י וסירב לבצע כל בדיקה עצמאית בנושא. 

 

, (39-38 מוד)ע אנרג'י כשלים בדו"ח חברת נובלשיש במקור כלל לא סברו  ת הסביבהאנשי המשרד להגנ

 .צורך בהשלמות נוספותברודאי אשר נאלצו לשכנע את אנשי המשרד ופרופסור דיין  פרופסורוהיו אלו 

במצב  –היא תרחישי הפליטות  אף יותר רולוגיה, יש להדגיש כי הנקודה החשובהובנוסף, מעבר למטא

קיימים באסדות גז גם אירועי פליטות לא רציפות , אך יחסית פליטה קבועה רוב הזמן שגרה תהיה אומנם

כלל לא נלקחו בחשבון לשנות כליל את סדר הגודל של הפליטות, אך  עלוליםאירועים אלה  - וגבוהות מאוד

 .עד פגישת הפרופסורים עם אנשי המשרד

 

 ברודאי בנושא.הרצאתו של פרופסור דוד 

 .בנושא הרצאתו של פרופסור אורי דיין

 

ת הפליטות מאסדות ימיות הערכעל מסמך הדן ב התבססותהיא שהובאה לידיעת המשרד נוספת בעיה 

סיכומיים בנלקחו נתונים י שימוש בע"את ממוצע הפליטות חישבה  און-לב 'דר .און-מרים לב 'ע"י דרשנכתב 

( וסך המזהמים הנפלטים 10 מוד)ע  המופיעים בומתקני הגז סך תוך שימוש ב OSPAR  של דו"חמתוך 

 ים ושיחהלאחר בחינה מעמיקה של הנתונאולם, . חשבוני פשוט ממוצעחישוב שם ל , (21 מודע(במדינה 

הנקובים בדו"ח מתקני הגז מחלק ניכר האחראים על הפקת הדו"ח, עולה כי  OSPARעם אנשי  שקיימנו

, תחנות תמסורת, מתקנים בפי הבאר שמבצעים )צפים( כלי אחסוןימאלא  פעיליםטיפול אינם מתקני 

הוא נפלט ממתקנים  , שכןמזהמים לאווירכמעט אמורים לפלוט אינם , ולכן טיפול בושאיבה של גז אך לא 

 מפיקים בלבד.

 

במהלך תקופת מסוים כאשר כביש בקטע רכב הכלל כלי של ממוצע הפליטות חישוב למה הדבר דומה? ל

ברור שהממוצע של . כבדה אחתאופניים ומשאית זוגות  9עליה התבצע החישוב נצפו בקטע הכביש זמן ה

כמות קטנה מאוד של משאית פולטת הת שלמסקנה מוטעיכלי הרכב שנצפו תוביל  10הפליטות על פני 

 מזהמים לאוויר.

 

האלטרנטיבי, שעדיין מדגמיות של המודל ביצע רק הרצות  ת הסביבהבנוסף לכך, עד היום המשרד להגנ

מלאה, כולל התייחסות ומוסכם גם על המשרד עצמו שיש להמשיך בביצוע בדיקה  ,נמצא בשלבי בנייה

https://www.nevo.co.il/law_word/Law103/20_ptv_397023.doc
https://youtu.be/snMU5nvezEE?t=8m59s
https://youtu.be/snMU5nvezEE?t=8m59s
https://youtu.be/snMU5nvezEE?t=8m59s
https://www.youtube.com/watch?v=snMU5nvezEE
https://www.youtube.com/watch?v=g0P8daqGyPs
https://www.ospar.org/documents?d=35364
https://www.ospar.org/documents?d=35364


 

 

 ינושאובחינה של נתונים רבים שהעברנו אל המשרד בנוגע ל ניתוחי רגישותמקיפה יותר לתקלות, 

ניתן להסיק מסקנות מהמספר הקטן  ודאי שלא .רציפות הפליטות-ואי עוצמת המקור - יםהמחלוקת העיקרי

אנו  ,על כןיתר על כן, בחודש האחרון הוקם במשרד צוות עבודה ייעודי לצורך זה.  .של הימים שנבחרו

, עוד בטרם "לוויתן"ר לקבוע מראש כי אין סיכון ממיקום אסדת ונג ר'מיהר דעל סמך מה ומדוע תמהים 

 .בימים אלה כת עדייןעצמם סיימו את הבדיקה הנמש להגנת הסביבה אנשי המשרד

 

ל בהיקף הפליטות ודסדרי ג 5וודאות ברמה של עד -ר עצמו מציין בדו"ח שלו כי קיימת אידר' ונג גם נוסיף כי

אל לנו לבחור נקודת עבודה שרירותית )ולפיה לחשב את זיהום  מכך מתבקש כי ".הצפוי מאסדת "לוויתן

תלוי לתחום -בלתי בינלאומיאלא להביא את הנושא לבדיקה מעמיקה ע"י מומחה ונגר, האוויר(, כפי שמציע 

הפליטות לאוויר. למה הדבר דומה? לרכבת עמוסת דלק שחלק מהבדיקות שלה הראו מרחק עצירה של 

ק"מ. האם נבנה עבורה מסילה באזור מאוכלס? יש  10הצביעו על מרחק עצירה של מהבדיקות  מ' וחלק1

 "תמר"אסדת באלה  ,להיצמד לתקנים שקבע המשרד להגנת הסביבה שנדרשים למרחק כזה מאוכלוסיה

קרובות לתקנים הנדרשים הללו, ולכן אין  אף ווחה על תוצאותילא עמדה ושום אסדה אחרת בעולם לא ד

, כל חריגה תזיק "תמראשר ב"יותר מ ",לוויתן"למרות הטכנולוגיה המשופרת. ב –ת זאת מלוויתן לצפו

 בגלל הקרבה לחוף ומשטר הרוחות.   -בהרבה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 סיכום

בהתנגדויות שנים ארוכות  'ח/37את אישור תמ"א בנאמנות אשר ליוו  ,הארגונים אנו מצרים על כך כי

 .על התכנית מרגע שאושרהקח המשיכו לפלא  ,ובבג"ץ

 

שניתן  כפי ,(2ותנ"ס  1לא השתתפו בדיוני האישור הסופי של תכניות ניהול הסביבה )תנ"ס  הארגונים

ש להניח שלא וי ,(וכו. 2016013, 2016014, 2017008ישיבה ים )להתרשם מפרוטוקול הדיונים הפומבי

 אותם, שכן לו היו בוחנים אנרג'י ופרטי בקשת ההיתרים של חברת נובלאת התוכניות  לעומק מספיק בחנו

באמות המידה  ם עומדיםאינ שחלקים מהותיים בוצעו בצורה חסרה או חובבנית, םהיה מתחוור לה כיאות

 ות המשרד להגנת הסביבה.ולעיתים אף בתקנ, במסמך ההנחיות לכתיבת תנ"ס, בתכנית המתארשהותוו 

 

ובתקשורת, מתייחסים אך ורק לפן הצר של זיהום האוויר הכולל  ם בדו"חותארגוניההטיעונים שהציגו 

(. הם לא דנים כלל בסכנת זיהום הים הקרוב )העשיר , כאמורבשגרה )ניתוח בו נפלו פגמים מהותיים

בחוסר היכולת להתמודד עם  (,סדת "לוויתן"בביולוגיה ימית דווקא על מדף היבשה, היכן שמתוכננת לקום א

בשגרה  –( לכך מעבראף בסכנת זיהום קרקע וחוף )מיקנעם עד חדרה ו אירוע שפך ימי של קונדנסט,

המצויים כל העת במקומות רבים בעולם. מומלץ לקרוא דו"חות מקיפים בהרבה  המתרחשותתקלות קלות מו

דו"ח ראש אגף אוויר לשעבר גם ו עולמי לזיהומי ים )שטיינר(המומחה ה ח"דו םהי, בינ"שומרי הבית"באתר 

שהוגשה בחודש האחרון לראש  ופאיםעצומת הרכמו גם  ,במשרד להגנת הסביבה )ד"ר מיכאל גרבר(

מציגים ה - פרופסור אורי דייןו, פרופסור דוד ברודאי, פרופסור עדי וולפסוןוהרצאותיאם של ממשלת ישראל, 

 . "לוייתןעבור "את הפגמים הבלתי סבירים בתכן שנובל מציעה כעת 

 

 חשוב גורם מהוויםדווקא בתחומי פעילות סביבתיים אחרים )בינוי, תעשיה ביבשה וכו'(, הארגונים הללו 

על כך, אך תוהים, מדוע  החלט מכבדים אותםב לאכיפה ושיפור של חוקי הגנת הסביבה. אנו התורם

רמסה ברגל גסה  "תמר" אסדת בתעשיית הגז המזהמת, לא התייחסו כלל להפרות בוטות באסדת "תמר".

תוך מ, הארגונים שותקים בנושא זה ואילו דווקא ,ביםו באוויר –ההבנות עם המשרד להגנת הסביבה  את 

 המצב יהיה טוב. ולה יותר,, הקרובה והגד"לוויתן"באסדת דווקא אמונה ש

 

וישקלו מחדש את עמדתם  שבידנו חשפו לעובדותיבדיקה מחודשת, י בצעוכי הארגונים יכולנו תקווה 

נשמח לעבוד עם הארגונים הללו בשיתוף פעולה קרוב, על  .אזרחי מדינת ישראל לרווחת ובריאותבנושא, 

הפיתוח של מאגר "לוויתן" ומיקום אסדת מתווה אמת בכל סוגיה שעל הפרק בהקשר למנת להגיע לחקר ה

 בטוחנו כי נוכל לשפוך אור ומידע רב על דילמות רבות בהקשר זה. "לוויתן".

http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV2.aspx
https://homelandguards.org/2018/08/30/professor-richard-steiner-report/
https://homelandguards.org/2018/09/07/%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%94-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%A1-%D7%9E%D7%AA%D7%91%D7%A7%D7%A9/
https://homelandguards.org/2018/09/07/%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%94-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%A1-%D7%9E%D7%AA%D7%91%D7%A7%D7%A9/
https://homelandguards.org/2018/09/07/%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%94-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%A1-%D7%9E%D7%AA%D7%91%D7%A7%D7%A9/
https://homelandguards.org/2018/08/26/doctors_petition/
https://www.youtube.com/watch?v=ZN22N-eEqvo
https://www.youtube.com/watch?v=ZN22N-eEqvo
https://www.youtube.com/watch?v=snMU5nvezEE
https://www.youtube.com/watch?v=snMU5nvezEE
https://www.youtube.com/watch?v=g0P8daqGyPs
https://www.youtube.com/watch?v=g0P8daqGyPs

