
 הטיעונים בעד קירבה לחוף והפרכתם  –מיקום אסדת לוויתן 

לאחרונה נחשף הכותב לגישות אנשי מקצוע ממשרדי האנרגיה והגנת הסביבה בנושא 
-מ מחוף דור"ק 01 -מיקום אסדת לויתן התומכים במיקום הנוכחי של האסדה כ

הכותב חולק על התפיסה וההתעקשות שהאסדה הקרובה לחוף הינה הפתרון   .נחשולים
 העדיף

 אמנון פורטוגלי: מאת

 ר עינת מגל כדוגמה"המאמר של ד, אסדת לויתןהטיעונים בדבר מיקום 

בשבועות האחרונים נחשפתי לגישות ולאמונות של מספר אנשי מקצוע ממשרדי האנרגיה 
רובם ככולם תומכים במיקום הנוכחי של האסדה   .והגנת הסביבה בנושא מיקום אסדת לויתן

 .נחשולים-מ מחוף דור"ק 01 -כ

מאמין  ואני , שרדים אלו ובעמותות סביבתיות ישריםאני מאמין שרוב האנשים המקצועיים במ
אבל אני חולק על התפיסה וההתעקשות   . שהם רוצים לפעול ומנסים לפעול לטובת הכלל
גם אם הוא בא מאנשי המקצוע במשרד , שהאסדה הקרובה לחוף הינה הפתרון העדיף

ואמיתי מדוע  הסבר רציני  אז צריך לתת, שאם זה כך. האנרגיה ובמשרד להגנת הסביבה
לפרט את השיקולים העיקריים  , האסדה הצפה עדיפה על אסדה קבועה באזור הקידוח

מדוע האסדה הצפה הייתה הבחירה  להסביר היטב , בבחירת מיקום האסדה בקרבה לחוף
בברכת משרד  י ומדוע בכריש ותנין בחרו באסדה צפה 'הראשונה המועדפת של נובל אנרג

  .האנרגיה

, אלו הדורשים לסלק את מפגע אסדת הטיפול בגז מחופי ישראל נשמעו הטיעונים מול
מהממונה על , ל משרד האנרגיה אודי אדירי"ממנכ, משר האנרגיה שטייניץ, בגירסאות שונות

 .ומאנשי מקצוע שונים במשרדי האנרגיה והגנת הסביבה, הנפט יוסי וירצבורגר

נחשולים -סדה קרוב לחוף דוראפשר לחלק את הטיעונים של אלו התומכים במיקום הא
 :לשלש קבוצות

 י בתי המשפט"י ועדה מוסמכת ואושר ע"כך נקבע ע'. טיעון משפטי', 

  בחינה מחדש של מיקום אסדת לוויתן או הזזת האסדה אינה אפשרית '. 'מעשי'טיעון
ובזמן הזה , כי המשמעות היא דחייה בפיתוח לוויתן ובמועד התחלת הזרמת מלוויתן

 '.בחדרה ימשיכו לפעול והרבה אנשים ימותו מזיהום אויר 0-4הפחמיות תחנות הכוח 

 אין בעיה אמיתית של פליטות , לפי הטוענים כך. טיעון בדבר זיהום הסביבה
והוא נמוך בהרבה מזיהום האויר , היקף הפליטות הצפוי מהאסדה נמוך, מהאסדה

יש ניטור , בנוסף. אין בעיית שפכים ולא צפוי זיהום הים והסביבה, ממקורות אחרים
 .י המשרד להגנת הסביבה"של הפליטות מהאסדה ע

 :מעניין לציין מה אין בטיעונים אלו

 אין התייחסות רצינית ומעמיקה לבעית הקונדנסט. 

  את מיקום האסדה בחוף דור( למדינה)אין כל טיעון המצדיק טכנולוגית או כלכלית- 
 .נחשולים

 אסדה לעומת החלופותאין כל טיעון בדבר היתרונות במיקום ה. 

הקונדסנט נמצא יחד עם הגז במאגר   .אחת הנקודות המעניינות היא ההתייחסות לקונדנסט
 0,511-צפויה לעמוד על כ ממאגר לווייתן הפקת הקונדנסט  .תמר ובשדות גז אחרים, לוויתן

 .ליום בממוצעחביות 

 ואילו, מטופל טבעי גז הוא לארץ מה שמגיע  ,באסדת הטיפול מפרידים בין הגז לקונדנסט
הקונדנסט המופרד שהוא מוצר מסחר, ומטופל Commodity   ומחירו דומה למחיר חבית

   .ואות לשלוח בעולם שירצו מקום מאסדת הטיפול באוניות מיכל לכל נשלח, נפט
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במילים   .אחרת לא תהייה אפשרות להפיק גז, הבעיה היא שחייבים לשווק את הקונדנסט
לא ניתן יהיה   .הפסקת הזרמת קונדנסט משמעותה גם הפסקת הזרמת גז למשק, אחרות

 .להפעיל את שדה הגז לוויתן אם לא יימצא פתרון לקונדנסט

אלא שבניגוד לאסדה , רתו לאוניהאסדות צפות בלב ים מאחסנות את הקונדנסט לקראת העב
של  הקרבה בגלל הקונדנסט תהיה מערכת לאגירת באסדת לויתן לא, הצפה בכריש ותנין

אבל אם אי אפשר לאגור ולאחסן את הקונדנסט באסדת לוויתן ולייצא אותו . האסדה לחוף
בלי פתרון סביר למכירת  ?מה עושים עם הקונדנסט. נוצרת בעיה, באוניות לשווקים

 .ונדנסט אי אפשר יהיה להפיק גז מלויתןהק

כמו בכריש , אפשר היה לצפות להקמת אסדה רחוקה צפה מעל פי הבאר עם אחסון קונדנסט
 01,111הפתרון של משרד האנרגיה הוא להקים מיכל לאחסון   .אלא שלא כך היה, ותנין
דרך האזורים ( שעלול להתבקע)ק קונדנסט באתר חגית ולהזרים את הקונדנסט בצינור "ממ

, מי השתיה בישראל ומשם לבתי הזיקוק במפרץ חיפה המיושבים ומעל האקוויפרים של
 .ולהוסיף לזיהום הקטלני שכבר קיים שם

אחסון קונדנסט באסדה הממוקמת סמוך לחוף מסוכן ? אז מה הועילו חכמים בתקנתם
במקום זה מאחסנים את הקונדנסט במיכל במרכז הארץ ובדרך מעבירים אותו . ואסור

ומוסיפים לזיהום הקטלני שכבר , ק במפרץ חיפהדרך האזורים המיושבים לבתי הזיקו
 .קיים שם

הוא , מנהלת תחום מחקר מדעי האדמה והים במשרד האנרגיה, ר עינת מגל"מאמר של ד
 .דוגמה טובה לטיעונים שאסדה קרובה לחוף לא תוסיף סיכון לעומת המצב הקיים

מתקן הטיפול "שהעורך נתן לו כותרת ' ,גלובס'מאמר מעניין ב ר מגל פרסמה לפני כחודש"ד
 ".אסדה קרובה לחוף לא תוסיף סיכון לעומת המצב הקיים, בגז יפחית את הסיכון

תוספת הסיכון לכלל , ר מגל"לדעת ד. המאמר בוחן את הקמת אסדת הקידוח לגז לוויתן
מהחומרים הרעילים המשתחררים בעת , הים ולאקולוגיה הימית האוכלוסייה לבריאות

 .הטיפול בגז טבעי באסדה היא נמוכה בהשוואה למצב הקיים

, בקריאה ראשונה המאמר משכנע. משופע בנתונים ובהסברים ברורים, המאמר כתוב היטב
הם אך בקריאה שניה מתברר שטיעונים אלו , ר מגל"ואפשר היה להסכים עם הטיעונים של ד

 :אציין כמה מהן. בנוסף יש במאמר מספר בעיות מהותיות. רק חלק מהתמונה

ר מגל מקבלת כאקסיומה את הצורך במשק חשמל המבוסס במידה משמעותית "ד .0
 .הדורש פיתוח מהיר ויעיל של תשתיות גז טבעי, על גז טבעי

על המדינה צריכה לעבור למשק חשמל המבוסס במידה משמעותית , אני חולק על דעתה
מעבר הדורש פיתוח מהיר ויעיל של תשתיות . אנרגיה סולארית המשולבת באחסון חשמל

 .אנרגיה סולארית והולכתה

את   מדינות רבות מנערות מעצמן. העולם עובר מהפכה של אנרגיה מתחדשות זולה וזמינה 
 .בנפט וגז רק בישראל גז הוא האנרגיה של המחר התלות 

חקיקה שתציב את המדינה על , 0102אישר בסוף אוגוסט  הסנאט של קליפורניה ,לדוגמה
אנרגיה  011%למימוש היעד המוצהר של , הדרך לחסל את פליטות הפחמן מהחשמל שלה

 .נקייה

חוק דורש מחברות החשמל בקליפורניה לעבור בהדרגה לייצור חשמל ממקורות שאינם ה
במטרה לספק , כוח הידרואלקטרי וגרעיני, רוח, פולטים גזי חממה כמו אנרגיה סולארית

ומורה לרשויות המדינה , 0145ממכירות החשמל לצרכנים ממקורות נטולי פחמן עד  011%
 .להתחיל בתכנון היעד הזה

. 0101ייצור חשמל ממקורות שאינם פולטים פחמן עד סוף שנת  33%אשון הוא היעד הר
לפני שמגיעים , 0131עד  21%, 0102של החשמל ללא פחמן עד סוף  51%, בשלב השני
 .שנים מאוחר יותר 05, 0145 -ממקורות ללא פחמן ב 011%למטרה של 
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 .ור עם התמכרות לגזישראל צריכה להוביל מהפכה של אנרגיה סולארית ולא להסתרח מאח

, במקום להתניע פרויקט לאומי להקמת תחנות כוח סולאריות משולבות באחסון אנרגיה
וצינורות קונדנסט שעלולים להביא לאסון . מקימים פה אסדות גז שתהרוסנה את חופי הארץ

 .קטסטרופלי במקרה של תקלה

חודשים  05רק   .0100י למא 05-מה 0בקידוח לויתן ', תקלה'שדווח כ, כדאי לזכור את הכשל
ביצוע התוכנית ואטימת קידוח   .הוחלט על תוכנית אטימה ונטישה, 0100באוגוסט , כ"אח

 .ארכו כחודשיים וחצי, 0לויתן 

אשר , 0הושלמו הפעולות לאטימת קידוח לויתן ' תקלה'שנה וחצי אחרי ה, לנובמבר 00 -ב
באי ביצוע , י'דיווחי נובל אנרגעל פי , מהות הכשל .הסתיימו בעצירת שפיעת המים ממנו

בתהליך הורדת  (cementing) כנדרש של כל הפעולות הטכניות הקשורות למילוט
 .צינורות מגן

הורה לעצור את הקידוחים באזור  משרד התשתיות :"בגלובס על האירוע כתב עמירם ברקת
שנועד לקבוע , "0לוויתן "קידוח ". 0לוויתן "עקב תקלה שהתרחשה בקידוח  ,"לוויתן" מבנה

במשרד . הופסק לאחר חדירת מים לפיר הקידוח" לוויתן"את גודלו של מאגר הגז ב
היה מזל גדול שמה שחדר לפיר הקידוח היו מים ולא גז או " כי" גלובס"התשתיות אמרו ל

 ".במקרה כזה היה עלול להתרחש אסון אקולוגי חמור"וכי , "ילה נפטחס וחל

אין קשר ישיר בין פיתוח לוויתן וסגירת תחנות , ר מגל"בניגוד לכתוב במאמר של ד .0
 .ולענין זה לא משנה מיקום האסדה על פי הבאר או קרוב לחוף. הכוח בחדרה

יביא בהכרח לסגירת תחנות  לא פיתוח לוויתן, ר מגל"וד, בניגוד לדברי ראשי משרד האנרגיה
הכוח הפחמיות בחדרה ולהפחתה משמעותית במידת הסיכון של תושבי חדרה ואור עקיבא 

אומר  ואת זה, מיועד רובו ככולו לייצוא ולא לשוק המקומי מכיוון שהגז מלויתן , מזיהום אוויר
 .השר שטייניץ

ללא קשר לפיתוח  ,0100שר לסגור את תחנות הכוח הפחמיות בחדרה עוד לפני עם זאת אפ
 .לוויתן

, שיאפשר את סגירת תחנות הכוח הפחמיות, אפשר וצריך לייבא מידית גז נוזלי לישראל
איש שנספים כל שנה מזיהום האוויר שמקורו בתחנות הכוח הפחמיות  051 -והצלת כ
בתוך פחות , יות משולבות באחסון חשמלאפשר להקים תחנות כוח סולאר. בחדרה

אפשר וצריך . אפשר וצריך להרחיב את ההספקה ממאגר תמר כפי שתוכנן בעבר. משנתיים
 .להסתמך על מאגרי כריש ותנין שיספקו שליש מתצרוכת הגז הישראלית תוך שנתיים

 .הערכת סיכונים 3     

עדת לטפל בגז ר מגל שכמות הפליטות מהאסדה המיו"גם אם נקבל את ההערכה של ד
צפויה להיות נמוכה יותר מפליטות  , משדה לוויתן ושרמת הזיהום הצפויה מפליטות אלה

. הפליטות מהאסדה תעמוד בתקנים גם אם נניח שכמות . ממקורות מזהמים אחרים בארץ
 Low . קטסטרופלית עדיין אנחנו עומדים בפני אפשרות לאירוע מסוג סיכוי נמוך עם תוצאה 

probability / high consequence event 
  0101-ב  Deepwater Horizon  והארוע של אסדת , 0100-ארועים כמו שהיה בפוקושימה ב

ברור שההשפעות של כשלים בפרויקטים של גז   Deepwater Horizon  לאחר אסון , כיום
תפס אסור שנ. ויש לתת משקל לסיכונים קטסטרופליים כאלה, קטסטרופליות יכולות להיות 

י 'ואזכיר שהרקורד של נובל אנרג. האמיתי באסדת לויתן לתחושת שאננות לגבי הסיכון 
בישראל במהלך שמונה השנים האחרונות היו לנובל  . גרוע, בעולם ובארץ בתחומים אלו

 .אחת עם פוטנציאל להפוך לאירוע קטסטרופלי, תקלות 3לפחות 

על התוצאות במקרה והם טועים  מקבלי ההחלטות בנושא אסדת לוויתן חייבים לחשוב
את     . חייבים לחשוב על דרכים להקטין ולמזער תוצאות קטסטרופליות והם , בהחלטתם

מעל שדה הגז , להקטין אם האסדה תוקם במקומה הטבעי התוצאות של אירוע כזה אפשר 
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האסדה משמעותה דחייה בסגירת תחנות הכוח  והסיפור שהחלטה על הזזת . לוויתן
 .הוא פשוט קישקוש. בחדרה 0-4ות הפחמי

 מיקום אסדת לוויתן והשיקולים העיקריים בבחירת מיקום האסדה .4

אבל ברור שאסדה . אסדה קרובה לחוף לא תוסיף סיכון לעומת המצב הקיים, ר מגל"לדעת ד
 .מ מהחוף מסוכנת פחות"ק 001הממוקמת 

, מועצה הארצית לתכנון ובנייהבישיבת ה, באוגוסט לפני שנה. את זה אומר גם שאול מרידור
שכאשר המאגר , את הטיעון הברור, ל משרד האנרגיה"הציג שאול מרידור שכיהן אז כמנכ 

. להתמודד בצורה טובה יותר עם אירועי חירום כמו צינור שמתבקע מרוחק מהחוף ניתן 
מ מהחוף גדולה "ק 01התבקעות צינור במרחק  שהיכולת לטפל בקונדנסט במקרה של 

    .מ מהחוף"ק 01ה מיכולת הטיפול בקונדנסט במרחק של בהרב
 לאגור את נכון לא  ,שבניגוד לאסדה הצפה בכריש ותנין, של מרידור היתה הנכונה המסקנה

הקונדנסט  לווייתן באסדת בגלל הקרבה של האסדה לחוף. 

צריך   ,במשרד להגנת הסביבה ר עינת מגל ואנשי מקצוע אחרים"עם כל הכבוד לדעתה של ד
לתת הסבר רציני . לפרט את השיקולים העיקריים בבחירת מיקום האסדה בקרבה לחוף

. בברכת משרד האנרגיה, בכריש ותנין בחרו באסדה צפה ולא באסדה קבועה מדוע , ואמיתי
  .י'המועדפת של נובל אנרג מדוע האסדה הצפה הייתה הבחירה הראשונה 

  .רגיה בנושא זהאצטט את משרד האנ
  : כותבים מומחי משרד האנרגיה, 0102מאוגוסט ' פיתוח מאגרי כריש ותנין'במסמך 

תוכנית הפיתוח של המאגרים כוללת מתקני ייצור וטיפול בים העמוק שימוקמו בסמיכות " 
התוכנית כוללת מתקני טיפול מלא על גבי אסדה צפה . מ מהחוף"ק 01   -כ    ,למאגר הגז כריש

–  FPSO .     הפרדת הקונדנסט והטיפול בו וכן נפחי , לטיפול בגז אסדה זו תכלול מתקנים
  ". …אחסון תפעוליים לקונדנסט

מומחי המשרד מסבירים ומפרטים את השיקולים העיקריים בבחירת מיקום של האסדה 
  :ואני מצטט, הצפה

    :שיקולי הנדסה ותפעול" 
  . ם את אורכי הצנרת ומערכות התמך הנלוותמתקן טיפול סמוך למאגר מצמצ •
למניעת קפיאה (  MEG )סמיכות לבארות ההפקה מאפשר הימנעות מהזרקת כימיקלים  •

, שאורך הצנרת לקידוחים הוא קצר יחסית בין ראש באר למתקן הטיפול מכיוון . בראש באר
  MEGהזרקת האי . להתקרר ועל כן אין צורך במעכבי קפיאה טמפרטורת הגז לא מספיקה 

 בגז ובנוזלים בהמשך בראש באר מפשטת מאוד את תהליך הטיפול .   
מערכת פיקוד ובקרה לטווחי מרחק קצרים יותר משפר את כושר התפקוד של המערכת  •

 . ואמינותה
 . אחסון ופינוי נוזלים בים, מאפשר מערך טיפול •
תייצר אפשרויות חיבור , פשרייםבסמיכות למרבצי גז נוספים א- FPSO הימצאות ה •

 .עתידיים פשוטות יחסית של שדות 
  

 :שיקולים סטטוטוריים
   .תהליך רישוי פשוט יחסית •
  .לא מגביל פיתוחים עתידיים ומייצר גמישות תשתית לשילובים עתידיים •

  :שיקולים סביבתיים
  .ת סמוך לחוףוצמצום הפגיעה באוכלוסייה ובפעילו, מרחק רב מאד מהחוף •
 .ולריחוק מקורות רעש וזיהום אויר, מרחק רב המתאים להימנעות ממפגעים חזותיים •
עם  ,(BCM/Y) מיליארדי מטרים מעוקבים של גז בשנה  4-תתוכנן לטפל בכ- FPSO ה

  "  .מיליארדי מטרים מעוקבים של גז בשנה 2-יחסית לכ אפשרות הרחבה פשוטה 

אישר משרד האנרגיה את תוכנית הפיתוח שהגישה , 0102באוגוסט , יםאלו אינם רק דיבור
באזור (  FPSO )הכוללת אסדת הפקה צפה " תנין"ו" כריש"לשדות הגז  יאן 'חברת אנרג

  .הקידוחים בלב ים



ותעביר את , כפי שצוטטו לעיל, מעניין מתי תקבל המדינה את עמדת המומחים שלה עצמה
  .באזור קידוחי לויתןלמקומה הטבעי  אסדת הקידוח 

 .מרכז חזן, אמנון פורטוגלי

 

 


