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 ר המועצה הארצית לתכנון ולבניה"יו

 7קפלן ' רח

  6571776-17 :בדואר אלקטרוני וכן בפקס    46959ירושלים 

 

 

לשקול מחדש את הארצית לתכנון ובנייה מועצה לדחופה  קריאה: הנדון
תכנית יבשה  של הגז מהמאגרים ב -יםהחלטה על תמהיל הפיתוח ה

  15.17.15מיום  517' ח אשר התקבלה בישיבה מס/77א "המתאר  תמ
 

 

 . נ.א

בהמשך למכתב הפורום הישראלי לשמירה על החופים למועצה הארצית לתכנון ובנייה באמצעות 

ברצוננו לבקש להשיב את הדיון , (09314סימוכין )על נספחיו  61.30.42ד עומר בכמן מיום "עו

זאת . בפני חברי המועצה הארצית לתכנון ולבניה –' ח03א "בתמהיל הפיתוח של תכנית תמ

 : כדלקמןמהטעמים הבאים 

 

 : מבוא .1

 

הדן בתמהיל תכנית המתאר  5.7תיקנה המועצה הארצית את סעיף   1ץ"בעקבות פסיקת בג

הקובע את בחירת  מיקום מתקני הטיפול   של הגז מהמאגרים והוסיפה  -ח/77א "הארצית  תמ

 2".תכנית הפיתוח תיתן עדיפות לטיפול מירבי בים: "בהוראות התכנית את המשפט

בעת הדיון בתמהיל פיתוח מאגר  -קבעה  המועצה הארצית -ההתחייבות לעילאבל למרות 

מזהם ונפיץ ביותר  ,  נפט קל -שיוקמו מתקני טיפול ואחסון יבשתיים לקונדנסט - 3לוויתן

וזאת מבלי לדון בהשלכות הבריאותיות  -המופק במתקני הקבלה יחד עם הגז הטבעי

ומבלי לבחון  יטתו לאורכה ולרוחבה של המדינהלקל והסביבתיות של תשתיות הענק המתוכננות

  -סביבהמתשתיות אלו לאזרחי המדינה ול הצפוייםחלופות שימנעו את הנזקים הנרחבים 

 .5.7בסעיף   בניגוד למתחייב
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1
 .66.46.6342החלטה מיום  – 7339141ץ "ובג 7333141ץ "בג,  3303141ץ "בג  
2
 20.20.50מיום  195' ישיבה מס 
3
  21.25.50מיום  195' ישיבה מס 
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המועצה הארצית הודיעה בהתראה קצרה  על דיון   4ץ שהוגש כנגד החלטה זו"בעקבות בג

 -ההחלטה שהתקבלהונדנסט ותמהיל הטיפול בק לראשונה ו נדוןב  15.17.15ביום " עדכון"

 . לאחסן ולטפל בקונדנסט ביבשה

ץ  לתת עדיפות "לאור העובדה שההחלטה לעיל של המועצה הארצית  נוגדת את החלטת בג.

ת למועצה הארצית לדון מחדש באישור הקמת תשתיות מ מטה קורא"הח" בים טיפול מירבי"ל

הצפויה לבריאות  הסכנה הנרחבתהקונדנסט ביבשה  ולבחון חלופות בנפש חפצה כדי למנוע את 

 :לביטחונם ולסביבתם כפי שיפורט להלן, אזרחי המדינה

 

 :רקע

היא תכנית מתאר ארצית שמטרתה לבחור את מיקום מתקני קליטת הגז הטבעי ', ח 77א "תמ

 -כאשר הוגשה התכנית לאישור הממשלה. מהמאגרים שהתגלו בים( מסוג קונדנסט)והנפט 

מבלי להזכיר כלל את כמויות הנפט האדירות שהתכנית , דהוצגה כתכנית לאספקת גז טבעי בלב

 .  ישראל מדינת אל תכניס

 

הגז הטבעי מוצג לציבור הרחב ולמקבלי ההחלטות כגז נקי , 6339 -מאז גילוי מאגר תמר ב

 . הוידידותי לסביבה אשר יש בכוחו להוריד את זיהום האוויר במדינ

נפט מסוג  אלא גם  – ,אך לא רק גז יתקבל מהן, הגזענק לקליטת התכנית קבעה הקמת תשתיות 

מהציבור וממקבלי ההחלטות נמנע מידע . הפקת הגז הטבעי של" תוצר לוואי"הוצג כש, 5קונדנסט

לא נערכו , בנוסף, 6על הרכבו והרכב מזהמים שונים בו , של הקונדנסטהכמויות האמיתיות על 

לרבות עבור חוות מיכלים , סקרי סיכונים ותסקירי השפעה על הבריאות והסביבהעבורו 

והמתפרסת לאורך ולרוחב  –סט יעבור הצנרת בה הקונדנ, בנוסף. במקומות בהם הוא יאוחסן

החומר , בהמשך הדרך .הנפיצים או לסיכוניה, מדינת ישראל לא נבחנה לפליטות מזהמים ממנה

מבלי שכלל , והוא כבר מגיע אל בית זיקוק באשדוד, עתיד להגיע אל בתי  הזיקוק במפרץ חיפה

, אם לא די בכל אלו  .האחסון והזיקוק שלו בדרום המדינה נבחן והוצג לציבור איזה זיהום יפלוט

שכן מדובר בחומר , סיכון האוכלוסייה והסביבהבכדי למנוע , לא הוצגו חלופות מספקות לעניינו 

 .נפיץ ומזהם במיוחד

                                                          .בממשלת ישראל אושרה, 63.3.6341 -ב. תנגדויות הציבורהופקדה התכנית לה, 46.44.6340ביום 
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4
 8' עמ 20.50.50מיום  020' ראה תמליל פרוטוקול דיון מס 
5
 הנוטה להתנדף חומר מזהם ונפיץ ביותר, "נפט קל"המוגדר כ, נפט בצבע בהיר 
 קונדנסט הגולמי לפני שהוא מטופל במתקני הקבלהב 6
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משרד הבריאות  , צים שהוגשו"בג ואחרי, א כבר אושרה"לאחר שהתמ, 6342רק בספטמבר 

  -לאחר פרסום  זה וגם  7"היבטים בריאותיים בנוגע לקונדנסט" -פרסם חוות דעת ראשונה בנושא

חוות הדעת  לא הוצגה והמלצותיה לא נדונו במועצה הארצית טרם קבלת ההחלטה ביום 

 (.1ב הדוח כנספח "מצ) על תמהיל הפיתוח של הקונדנסט .15.17.15

של הגז הטבעי אשר יש " תוצר לוואי"הוצג הקונדנסט כ -ח031א "לאורך שיתופי הציבור של תמ

אותו    –זאת מבלי שהציבור הרחב יבין שמדובר בחומר שהנו נפט לכל דבר ועניין  –לדאוג לפנותו 

לטובת חברות הגז ובתי , מייעד משרד התשתיות כבסיס לפיתוח התעשייה הפטרוכימית במדינה

מבלי שיבחנו ההשפעות הבריאותיות והסביבתיות של תעשיית ענק זו המקודמת חלקים הזיקוק ו

 –ב 46331ג "חפא, (צנרת ההולכה של הקונדנסט ותזקיקיו) 6 -03א "תמ –חלקים בשלל תכניות 

תכנית  -"קרקעות הצפון" –א 44091חפאג , לזקק קונדנסט 6342בה אושר ביולי  -"ן"הרחבת בז"

אשר תיתן מענה לאחסון תזקיקי הקונדנסט כמו גם  להקמת בית זיקוק חדש במפרץ חיפה

הרחבה מסיבית של התעשייה הפטרוכימית באזור  –ו מוצרי המשך ממנ  זיקוק וייצורלמפעלי 

 .מוכה זיהום ותחלואה

 

לקדם  תמחייבטיפול בקונדנסט ומדוע הזרמתו ליבשה "ו המה .7
 ?"תעשיית ייצוא פטרוכימית מזהמת אדירה במדינת ישראל

  

, כך. הוא מופרד מהגז הגולמי שעולה מבטן האדמה -הקבלהכאשר מופק הגז הטבעי במתקני 

בצינור שני יוצא  -קבות תהליך ההפרדהובע, הגז הטבעי -צא ממתקני הקבלהאחד יובצינור 

כדי לא  -המופק בכמויות אדירות אותן יש צורך לפנות באופן שוטף" תוצר הלוואי", הקונדנסט

 .בייצור הגז לפגוע

, בתוך ריכוזי אוכלוסייה, ביבשה ההחלטה להקים מתקני טיפול לקונדנסט -ל"לאור הנ

 .הרבה מעבר לתצרוכת המדינה -לקלוט את כל הכמות שתופק במאגרים -משמעותה

נגזר מהחלטה , מ  מהחוף"ק 7 -במרחק כ -" 7חלופה " -הקרובהמאותו הרגע שנבחרה החלופה 

 .זו לאחסן ולטפל בקונדנסט בתוך שטחי מדינת ישראל

אם בהביעם חשש ש, הסביבה קידמו  תעשייה זו ביבשההמשרד להגנת הסביבה וארגוני  

וכדי למנוע אסון , אירוע קיצון של זיהום קונדנסט יסכן את החופיםאזי  –יאוחסן בים הקרוב 

בו חומר רעיל ונפיץ זה יאוחסן ויטופל בתוך ריכוזי , יצרו מצב בלתי סביר ומסוכן עוד יותר -כזה

 .אוכלוסייה

                                                                    0 
                                                 

7
 https://drive.google.com/file/d/0B2gWtU3xLXOreGFfbXRpZmZEVXc/view?usp=sharing  -   חווד 

 01.29.50 -משרד הבריאות
 

https://drive.google.com/file/d/0B2gWtU3xLXOreGFfbXRpZmZEVXc/view?usp=sharing
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עלול בקונדנסייט הזיהום " :לאחסן קונדנסט ביבשה -8ההמלצה בתסקירכאן ציטוט מתוך 
 "... לפגוע באורגניזמים שונים

 

שמתנהל יבשה  -דיון בתמהיל יםמסנדלת כל , 7117שהתקבלה בשנת , ההמלצה לעיל בתסקיר

לפני שנבחנו ההשלכות הבריאותיות והסיכונים התסקיר קבע עובדה  :לגבי הקונדנסט היום

 .הסביבתיים והבטיחותיים של הכנסת חומר מסוכן זה לתוך ריכוזי אוכלוסייה

 

הובלה וזיקוק של כמויות , מנהלי ותכנוני בו  נגזר להקים תשתיות ענק לאחסון כשלנוצר  כך

תושבי המדינה הופכים לשבויים , והצפופה הקטנה ישראל מדינת שטחיב קונדנסטאדירות של 

וכל התנגדות או טענה מצד הציבור , עצומהוחסרי אונים אל מול תעשיית ייצוא פטרוכימית 

 הקונדנסטאת  שקולטותעקב התכניות הרלוונטיות  נמצאים בסכנה אשר בריאותו וחייו, הנפגע

, "ברירה אין"אשר לטענתם  כעת , זוכה לכתף קרה מצד שורת מקבלי החלטות, ביבשה

אחרת תפגע , לתוך הישובים קונדנסט את" לפנות"ולאשר את התכנית בכל מחיר  חייבים"

 אספקת הגז בישראל

מ "ק 463 -כ -הקבלה מתקניהקמת ל יותר מרוחקת חלופהעמדה גם , מול מקבלי ההחלטות אל

 הפגיעה אתהייתה מונעת  בחירתהשחלופה  - 9י'אנרגנובל  חברתבזמנו  שהציעה כפי, מהחוף

י המדינה "לא נבחנה ע מעולם חלופה זו, באופן תמוה. ולסביבה המדינה לאזרחי הצפויה הקשה

 עליו חל והבנייה התכנון שחוק בתחום הטבעי הגז והולכת לטיפול מוגבלת התכנית"ש בתואנה

ציטוט  -  10"ישראל של הכלכליים המים בתחום הטבעי בגז לטיפול התייחסות בתכנית אין וכי

 .מההחלטה של חוקר ההתנגדויות לתכנית

התכנון והבנייה   חוקמאחר ו, המיטבי המרוחק הפתרון את בחנה שלא הודתה המדינה: כלומר

, נוח לה למדינהכאשר שכן תואנה שניתן להפריך , חל רק בתוך שטח המים הטריטוריאליים

אך , הגז חברות עם הסכמים על לחתוםאו 1ו חוקים חוקקפתרונות יצירתיים איך ל נמצאים

ובחרו , נמנעו מקבלי ההחלטות מלהגן על שלום התושבים, דווקא כאן בסוגיה כה מהותית

 .בחלופה המרעה ביותר עבור הציבור
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8
 0עמ  0252ה סביבה ימית יוני -אתוס אדריכלים פרקים ג 
9
ץ "בג -בענין ץ "ובפני שופטי בג 22.22.55ח ביום /23א "בשימוע ההשגות לתמ -ד גדעון ויתקון"בפני חוקר ההתנגדויות עו  

 .ח/23א "כנגד אישור תמ -  7339141ץ "ובג 7333141ץ "בג,  3303141
10
 5סעיף " המלצת החוקר"  02' עמ, 03.21.55מיום  -ח חוקר"ח דו/23" תמא 
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מ כי מדובר "שלמרות שכבר נודע למועצה הארצית לתכנון ולבנייה באמצעות הח, תמוה במיוחד

לא נבחנה כלל עמידה של פליטות הקונדנסט בתקני חוק אוויר נקי  11,בחומר מזהם במיוחד

נטולת כל , שרירותיתגורמי התכנון היא  תשובת. ולטיפול בו נובאתרים השונים שנבחרו לאחסו

, קונדנסט שלפתרון  בלי -: כדלקמן, איזון בין אינטרסים מסחריים ולבין אינטרסים של הציבור

   .12מרידור שאול מר התשתיות משרדל "מנכלדברי  כך– יאין אספקה של גז טבע

 

 :15.17.15 יום מח /77א "ההחלטה על תמהיל הפיתוח של תמ. 7

". עדכון"ישיבת , 236התקיימה במועצה הארצית לתכנון ולבנייה ישיבה מספר  2.46.6342ביום 

 :(הדיון לפרוטוקול 43 בעמוד מהציטוטחלק  ראו)  ר המועצה הארצית"אומר יו, במהלך הישיבה

כי זה !....לא יעזור כלום. בים לא יהיה קונדנסט, ר המועצה הארצית"כל עוד אני יו"

אחרי שבדקנו עם  -בשונה מהמקום שאנחנו שמים אותו, דבר שאם יש לו איזשהו נזק

  -"כל ארגוני הסביבה והגנת הסביבה

 

 יח מבל/77א "קבלת החלטה תכנונית על התמהיל לתכנית תמהיא  משמעות ההצהרה לעיל

ה והחלטה על איזונים האדם ולסביבהסיכונים לבני בחינת , שקילת שיקולים רלוונטיים

א "שתמהיל הפיתוח לגבי הקונדנסט הוכרע לגבי כל התשתיות שיוקמו לפי תמ, כלומר. ביניהם

בכל וזאת  -כמו כריש ותנין ועוד מאגרים נוספים תכנית המיועדת לפיתוח של לוויתן ושל   -ח031

 . בלי לבחון חלופותובכל מחיר  ,כמות שתהיה

 

 : להתייחס להשלכותיו על הבריאותתמהיל הפיתוח אושר בלי . 9

התפרסמה חוות , א בממשלה"ר התמבאיחור של שנתיים וחודשיים מיום אישו, 62.9.6342 ביום

לעשות עולה הצורך  ממנו 13"היבטים בריאותיים בנוגע לקונדנסט": של משרד הבריאות דעת

חייו , כדי להגן על בריאות הציבורבלקונדנסט סקרי סיכונים ותסקירי השפעה על הסביבה 

 .והסביבה
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: מאת אלה נווה וחנה קופרמן 0250מרץ  -"הקונדנסט שבתוך הגז"ראה דוח  

https://drive.google.com/file/d/0B2gWtU3xLXOra2s3aGFqTXVRc1U/view?usp=sharing 
12
 5' עמ 20.50.50מיום  020' תמליל פרוטוקול ישיבה מס 
13
 https://drive.google.com/file/d/0B2gWtU3xLXOreGFfbXRpZmZEVXc/view?usp=sharing  -   חווד 

 01.29.50 -משרד הבריאות

https://drive.google.com/file/d/0B2gWtU3xLXOra2s3aGFqTXVRc1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2gWtU3xLXOreGFfbXRpZmZEVXc/view?usp=sharing
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 ח שהתקבלה031א "החלטה על תמהיל הפיתוח של תמב ,זהאפילו לאחר פרסום מסמך  אך

 , הייתה התעלמות מוחלטת מקיומו של המסמך , 32.46.42ביום , כחודשיים וחצי לאחר מכן

ולא  , אי שקילת השיקולים הרלוונטיים לעניינה, מהסיכונים לאוכלוסייההתעלמות ונמשכה ה

לחופים , לקרקע, את פגיעה המסיבית הצפויה לבני האדםהפחית נו חלופות שיש בכוחן לחנב

 .ולסביבה

 

הוא  יותר  מבחינה סביבתית" קונדנסטזיקוק נפט מסוג  האמנם. 6
 ? שנטען בדיון כפי -"?נכון

 

 ,יגיע הוא: "ר המועצה הארצית לתכנון ובנייה"נטען על ידך כדלקמן כבוד יו, 32.31.42בדיון ביום 

 נכון יותר הוא מבחינה סביבתית קונדנסט של שהזיקוק יודעים אנחנו ושם חיפה לבזן יגיע הוא

 14"רגיל אותו שימכרו מאשר

 אף הוא מגדיר את הקונדנסט אשר , י מסמך  משרד הבריאות"ע, דברים אלו נסתרים בנקל

 .ורעיל , מסוכן מאוד לסביבהכ

 

 ,ואיחסונו  )הקונדנסט זיקוק תהליך על בדגש(   הקונדנסט הפקת":  15ציטוט

 ".בריאותיות סכנות של רחב למגוון את הציבור או/ו העובדים את לחשוף עשויים

 .(ב"ח משרד הבריאות המצ"הקונדנסט מפורטות בדוהסכנות של )

 

, ומבלי בסיס, בעלמא נטענו, 2.1.6342ר ביום "י כבוד היו"כי הדברים שנטענו ע, כן ברור אם 2.4

 מהליךויזהם פחות , יותרן יועיל לסביבה "במתחם בז קונדנסטואין שום תימוכין לכך שזיקוק 

 ".רגיל"יקוק נפט ז

 

הרכב המזהמים באופן פומבי  לא נמסר לציבור בישראל –עד לרגע זה , מ"טב ידיעת החלמי 2.6

 62.7.634216בשיחה שהתקיימה ביום , על פי בכיר במשרד להגנת הסביבה. בקונדנסט הישראלי

לא נעשו לו " גםו" החומר לא נבדק" נכון לאותו היום , לאחר פגישה עם השר להגנת הסביבה

  ".אנליזות
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 515' עמ 21.25.50מיום  195תמליל פרוטוקול  
15
 2' עמ 01.29.50 -"היבטים בריאותיים בנוגע לקונדנסט" -חוות דעת משרד הבריאות 
16
הודה השר  במהלכו ביקור, חיפה במחוז, גבאי אבי, דאז הסביבה להגנת השר ביקור לאחר שהתקיימה בשיחה 

לסכנות " הפנו  את תשומת ליבו"הוא מודה על שש כךעל , מ"בתגובה לדוח שקיבל מהחלהגנת הסביבה 
 ...הישג שכל ארגון סביבתי יכול להתגאות בו  –הקונדנסט 
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נכון לאוגוסט , משרד להגנת הסביבה עצמו לא בדק את החומרבאם ה, על כן תישאל השאלה

? או סימוכין לעניין זה1 מבלי מחקרים ו, על השלכות הזיקוק שלור "כבוד היוהסיק הכיצד , 6342

 ? "רגיל"ר שמוטב זיקוק הקונדנסט על פני זיקוק נפט "ע היועל סמך איזה מקור קב

 

 למיטב, 6342לעניין הקונדנסט בספטמבר  17ח"דוגם לאחר שהוציא המשרד להגנת הסביבה  2.0

אלא רק  ," לוויתן"הגולמי  שיופק  ממאגר אין בידי המדינה אנליזה של החומר עדיין  ,הבנתנו

 .הטיפול באסדת ההפקה תמרחר אנליזות של קונדנסט שהתקבל לא

 

והשלכות הגולמי נעשתה אנליזה מקיפה לגבי תכונות הקונדנסט  6342ככל שמאז ספטמבר  2.1

להתעדכן על כך  נשמח , משרד להגנת הסביבה או באמצעות גורם אחרה בידי או אחסונו1זיקוקו ו

 .עיין בממצאיםהעמיק לול

 

 העיקרי היתרון - 6342הקונדנסט מספטמבר ח המשרד להגנת הסביבה בנושא "לפי דו. 2.2

 דורש בכך שזיקוקו טמון, (תקניים דלקים לייצור גלם ומרח)ם גל כחומר בקונדנסט בשימוש

 כדאי יותר דבר שהופך אותו   ,(ומזוט ביטומן מכיל אינו הוא(18מי גול לנפט ביחס אנרגיה פחות

אינה נעלמת כתוצאה מזיקוק  -לבריאות הציבורהסכנה , עם זאת. מבחינה כלכלית עבור היזמים

 .כמפורט במסמך משרד הבריאות -נרחבת ביותרוהינה , הקונדנסט

 

 

 לא נבחנו חלופות לאחסון קונדנסט בלב הים. 5

כל עוד אני "     :  32.46.42בדיון מיום , ר המועצה הארצית לתכנון ולבנייה"ציטטת יובהתייחס ל

אחרי שבדקנו עם כל ארגוני . ..!..לא יעזור כלום. לא יהיה קונדנסט בים, ר המועצה הארצית"יו

   (:2 בסעיף לעיל ראו) "הסביבה והגנת הסביבה

א "תמב" 3חלופה "את קידמה , אליו חברו ארגוני הסביבה, עמדת המשרד להגנת הסביבה. א

בתוך שטח , מ בלבד מהחוף"ק 3 -כ , המקובעות לקרקעית, מדובר על אסדות פלטפורמה -ח 031

  .המים הטריטוריאליים
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 0250ספטמבר  : דוח המשרד להגנת הסביבה על הקונדנסט  

report.pdf-2016-://www.sviva.gov.il/subjectsenv/energy/naturalgas/documents/condensatehttp 
 לוואי תוצרי ופחות קלות שרשראות פחמימנים בעלי של יותר גדול אחוז מכיל שהוא כיוון זאת 18

http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/energy/naturalgas/documents/condensate-2016-report.pdf
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 ,לפני שאושר מתווה הגז, 6341בשנת  הציעה, י'חברת נובל אנרג, יזמית התכנית, לכך בניגוד. ב

אשר יש בכוחה למזער את , על פי הבאר, טיפול מלא ביםאסדה צפה לשל  19חלופה טכנולוגית

, נדיף מאוד בשונה מנפט רגילעקב היותו של הקונדנסט   : לחופים ולסביבה , לבני האדם יםהנזק

יש לו מספיק זמן  -מוצבים רחוק יותר היופקה הכל שמתקני הכ -אזי בתרחיש שפיכה לים

הנרחבות הנשקפות מההקונדנסט סכנות ל כשמשווים מזעריים  -לים ולחופים  הנזקלהתנדף ולכן 

 .לקרקע ולמי התהום, לאזרחי המדינה

, כלשהו יציבור גורם י "עלמועצה הארצית קצועית היחידה אשר הוצגה חוות דעת המ 20ב"מצ. ג

י הפורום הישראלי לשמירה על החופים המוכיחה "ח ע031א "אשר הוגשה במסגרת ההשגות לתמו

לחופים , החלופה המיטבית לבני האדם הנה -מ מהחוף"עשרות ק -נסט בלב היםשאחסון קונד

 .ולסביבה

תכנית  ם הישראלי לשמירה על החופים כנגדי הפורו"שהוגשה ע -קצועיתמחוות דעת   21ב"מצ .ד

ביבשה הרבה יותר מאשר ולמי התהום בה מוכח שהקונדנסט מסוכן  לקרקע  -לקונדנסטהצנרת 

 . רחלופה המרוחקת על פי הבאב, יםל

 

לא ניתן מענה  16.19.15  -על תמהיל פיתוח מאגר לוויתן בבמהלך הדיון  . 7
לטיפול  המתוכננות להיכנסהקונדנסט לראיות שהוצגו לגבי כמויות 

 :במדינה

שלח הפורום  – 32.31.42 -לקראת הדיון שהתקיים במועצה הארצית בתמהיל לוויתן ב .א

בו  –ד עומר בכמן על נספחיו "הישראלי לשמירה על החופים למועצה הארצית מכתב באמצעות עו

מסמכים המוכיחים  את סדרי הגודל ו -מוצגים הסיכונים של הקונדנסט לאוכלוסייה ולסביבה

 .הכמויות בהן מדוברשל 

תמהיל פיתוח בנושא  32.31.42ולדיון שהתקיים ביום  22בהמשך למכתב שבסימוכין .4

, 290' במסגרת ישיבת המועצה הארצית מס, מ"תפה החבו השת ,"לוויתן"מאגר 

נוכח הסתירה בין , אנו שבים  ופונים אליך בנושא שבנדון, אלה נווה' יחד עם גב

 הן אלו שנאמרו , ובות לדבריםהנתונים הרשמיים שהוצגו על ידינו להסברים והתג

                                                          7 
                                                 

19
ץ "בג -בענין ץ "ובפני שופטי בג 22.22.55ח ביום /23א "בשימוע ההשגות לתמ -ד גדעון ויתקון"בפני חוקר ההתנגדויות עו   

 .ח/23א "כנגד אישור תמ -  7339141ץ "ובג 7333141ץ "בג,  3303141
20
 -ישראלי לשמירה על החופיםהפורום ה -ח בענין תרחיש זיהום קונדנסט בים הרחוק/23א "השגות לתמ  -חוות דעת מקצועית 

21.20.0255  :https://drive.google.com/file/d/0B2gWtU3xLXOremcyODdBN1JCSG8/view?usp=sharing 
21
  05.25.55 -בענין פוטנציאל הזיהום והנפיצות של הקונדנסט ביבשה 0 -23א "חוות דעת מקצועית לתמ 

https://drive.google.com/file/d/0B2gWtU3xLXOrVWdNZ0w4RklveWs/view?usp=sharing  
22
 05.22.50מיום   293/5: סימוכין  

https://drive.google.com/file/d/0B2gWtU3xLXOrVWdNZ0w4RklveWs/view?usp=sharing
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" לוויתן"בדיון ואלו שהועברו אלינו בכתב בנוגע לכמות הקונדנסט שתופק ממאגר  .6

         .והן בנוגע לשאלת אחסון הקונדנסט ביבשה ובמיוחד במפרץ חיפה

 התשתיותמאחר והמועצה הארצית לתכנון ובנייה היא הרגולטור האמון על בחינת  .0

יחד עם משרד התשתיות  -הקולטות את הקונדנסט ועל תמהיל פיזור התשתיות 

שהיא  -כמויות הקונדנסט   על המועצה לבחון את שאלת, הלאומית האנרגיה והמים

 .שאלה קריטית

שתופק ממאגרי הגז השונים והסתירות  כמות הקונדנסטנתייחס לסוגיית , ראשית .1

מהמאגרים , לפי מקורות עצמאיים שהצגנו. והפערים בין מקורות המידע השונים

לכל הפחות מאות מיליוני חביות  -כ"סה תופק כמות קונדנסט של מיליארדי חביות

התשובות שהתקבלו בנושא הכמויות במעמד הדיון בתגובה היו  -עם זאת . בשנה

מיליון חביות בכלל  המאגר  91כמות הקונדנסט שישנה היא : "תנמוכות משמעותי

קיקים בשנה אחת שהיא מחצית ממספר חביות הנפט שמזכמות  –". שנה 71למשך 

 !במדינת ישראל

ממה שמוצג בפני המועצה  1161על פי כאשר פער הכמויות עומד לפי הערכותינו  .2

  .קבלת החלטות תקינהפערים אלו מחייבים בירור לשם  -הארצית לתכנון ולבניה

 סתירה באשר לכמויות הקונדנסט הצפויות להיות מופקות ממאגרי הגז

במעמד . מיליון חביות בשנה 2.2 -כ ח הערכת כמות קונדנסט של031א "בבסיס תסקיר תמ .2

תמלול : ראו) בסך הכל, מיליון חביות קונדנסט 13יופקו " לוויתן"הדיון נאמר כי ממאגר 

 (.דברי מר יוסי ויצבורגר, 407' עמ, 290' ישיבת המועצה הארצית מס

: להלן) נושצורף כנספח למכתב" שבתוך הגז הקונדנסט"ח "שבסימוכין ודו נובמכתב .3

בסדר גודל של , גדולות מובא מידע על כך שממאגרי הגז יופקו כמויות קונדנסט"( ח"הדו"

כמות שמחייבת התייחסות מיוחדת , עשרות מיליארדי חביות לכלל המאגרים המפותחים

הן בסיכוני בריאות והן בסיכוני בטיחות  –בשימת לב להשלכות על בריאות הציבור 

 :לאוכלוסיות הסמוכות

7.  

" תמר"דווח כי ממאגר  PR Newswireבהודעת קבוצת דלק באתרי משקיעים כדוגמת  .א

חביות בשנת  017,333,333-ו 6340חביות נפט מסוג קונדנסט בשנת  612,333,333נמכרו 

6341: 
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 קונדנסטחות הפקת "דו, חות מומחים"דו, זה תואם מקורות ספרותיים אחרים מידע 

 לא, מכל זווית נבחנתש כך, חות דיווח למשקיעים"דו, באתרים אחרים בסביבת הים התיכון

מ העריכו כי "הח .אלא במידע מבוסס הנתמך גם במקורות ספרותיים שונים בטעות מדובר

ניתן להסיק כי , גז BCM4-מיליון חביות קונדנסט ל 12.2בכמות ממוצעת של בנתוני הפקה 

 23.( ח"בדו ראו בהרחבה ) מאגרי הגז יופקו מיליארדי חביות קונדנסטמכלל 

  7119 שנתל דלק קבוצת ח"דו פ"ע -קונדנסט חביות מיליארד 7.6  

 :  7116קבוצת דלק לשנת ח "ודו  

 
                                                             43 
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: מאת אלה נווה וחנה קופרמן 0250מרץ  -"הקונדנסט שבתוך הגז"דוח  

https://drive.google.com/file/d/0B2gWtU3xLXOra2s3aGFqTXVRc1U/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B2gWtU3xLXOra2s3aGFqTXVRc1U/view?usp=sharing
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 - NSAIח של חברת "דו -" דלק"היה בידי קבוצת  6346מעידה כי כבר בשנת הטבלה לעיל  

" לוויתן"במאגר ( מסוג קונדנסט)אשר הועבר למשרד התשתיות המעריך את כמות הנפט 

כי  התסקיר הסביבתי , יודגש שוב. חביות קונדנסט 6,233,333,333-בהערכה מירבית של כ

ח קבוצת דלק "דו: ראו)מיליון חביות בלבד  2.2מתייחס לכמות שנתית של  -' ח03א "של תמ

 (.33-א' עמ, 6342לשנת 

חביות  229,333,333כולל " לוויתן"הכולל הערכה כי מאגר , 6342ח קבוצת דלק לשנת "דו .ב

, מאחר וקונדנסט מוגדר בחוק הנפט(. 64-א' עמ, 6342ח קבוצת דלק לשנת "ד: ראו)נפט 

 -הוכרזו כמאגרי גז  -הגז בשטרי החזקה  ומאחר וכאמור במאגרי" נפט"כ 4926-ב"תשי

הרי שגם מליוני חביות אלו הינן ככל הנראה , שבהם כתוב במפורש שתהיה הפקת קונדנסט

 ".לוויתן"חביות קונדנסט שיופקו ממאגר 

כמויות עצומות אלו צפויות בהכרח להגיע לזיקוק במפרץ חיפה בבית הזיקוק ובשטחים  .9

ר בעצמו במסגרת ישיבת המועצה הארצית "כבוד היו וזאת עלה גם מדברי -סמוכים לו 

 .ולפיכך שופכות אור על הצורך להרחיב את פעילות הזיקוק 2.1.6342ביום  –לתכנון ולבניה 

אם אכן כמות הקונדנסט שתופק מהמאגרים גדולה מההערכות עליהן מתבססת המועצה  .43

מבוססת על מסד נתונים ח 031א "הרי שעבודת המועצה באישור תמ, הארצית פי עשרות מונים

תוך בחינת השלכות קליטת קונדנסט בכמויות כה , שגוי ועל הוועדה לקבל החלטותיה מחדש

ולבחון מחדש את החלופה של , לרבות תסקיר סביבתי מצרפי וסקר סיכונים ,גדולות ביבשה

וים יבשתיים וללא הזרמתו בקו ללא קליטת קונדנסט ביבשה, בפי הבאר, טיפל מלא בים

 .61.30.42מיום  נוכאמור במכתב, יםארוכ

דורית הוכנר כי כמות ' במהלך דיון המועצה הארצית נטען על ידי מר יוסי ויצבורגר וגב .44

נטען כי קבוצת , בתגובה לטענותינו. מיליון חביות בלבד 91-היא כ" לוויתן"הקונדנסט במאגר 

מיליון חביות קונדנסט  90נמכרו  6342לפי ברבעון הראשון של שנת , דלק פרסמה דיווח שגוי

 .אלף חביות בלבד 90-כאשר למעשה מדובר היה ב, "תמר"ממאגר 

חנה קופרמן ' אף נמסרה לגב, 6342לגבי דיווח שגוי של דלק ברבעון הראשון של שנת , תשובה זו .46

אמהות ואבות מצילים את "אלה נווה מארגון ' מהפורום הישראלי לשמירה על החופים והגב

כי  46.31.42שאף ציין בפנייתו מיום , על ידי מר זאב ברל ממשרד הכלכלה" חיפה והקריות

 47נכתב בטעות היקף של  7116ח חברת דלק על מכירת קונדנסט ברבעון הראשון של "בדו"

 מיליארד חביות כפי שהיה כתוב  11שנה  71-ממאגר תמר ובתחשיב למיליון חביות קונדנסט 

 

                                                              44 



 

          forum@coast.org.il קיסריה  7755 .ד.ת  36 כנרית  1310636-00  פקס -טל       

 

ח שיצא לאחר מכן "דו. .[.ק.ח;שהוצג למועצה הנכבדה" הקונדנסט שבתוך הגז"ח "דו]בחוברת 

 טעות הסופר נפלה בהודעה : "חברת דלק ציינה...אלף חביות קונדנסט 47-תיקן את הטעות ל

הטעות תוקנה על ידי (...שהינה תמצית ותרגום של תוצאות הרבעון הראשון)לא רשמית 

 "."קבוצת דלק ובנוסח המופיע באתר קבוצת דלק מופיע הנתון הנכון

אינה , שהוצגו על ידינו -העצמאיים זה מזה  -אינה מתמודדת כלל עם המקורות , תשובה זו .40

והיא מעוררת סימני שאלה  -תואמת את הסטטיסטיקות מהאזור וכן גם את המדע המשלים  

 :רבים

ט על פניו התשובה אינה מתמודדת עם טענותינו בנושא הנתונים לגבי כמויות הקונדנס .א

טענותינו אינה רק , בין השאר, הודעת קבוצת דלק עליה מבוססות". תמר"שהופק ממאגר 

 612מדובר בהודעה של קבוצת דלק על מכירת . 6342ה מתייחסת לשנת הודעה רבעונית ואינ

 . 6341מיליון חביות בשנת  017-ו 6340בשנת " תמר"מיליון חביות קונדנסט ממאגר 

 

ככל שהיה בתשובה זו כדי להתמודד עם המסקנות הנגזרות מהודעות קבוצת , את ועודז .ב

 ח הציג"הרי שהדו, "תמר"בשנה ממאגר  דלק על מכירת מאות מיליוני חביות קונדנסט

לרבות , מקורות עצמאיים למסקנתנו כי מהמאגרים יופקו מיליארדי חביות קונדנסט

-אשר כאמור מתייחס ל, 6342ח קבוצת דלק לשנת "ודו 6346משנת  NSAIהערכת חברת 

מיליון חביות  13כמות שונה לחלוטין מאותן )במאגר לוויתן  מיליון חביות קונדנסט 229.3

 (.עליהן דובר במעמד הדיון

 

ח אינה מניחה את הדעת ועל "נוכח כל האמור נראה כי התייחסות משרדי הממשלה לדו .41

בישראל מוטלת  המועצה הארצית כרגולטור המאשר את קידום תעשיית הגז והקונדנסט

 ..בצורה העומדת בחובת ההנמקה, אחריות לבחון את הנתונים שהצגנו ולהשיב לנו בכתב

 

לפיה כמות הקונדנסט שתופק  ממאגר , לפני סיום פרק זה נציין כי התמונה שעלתה בדיון .42

ביבשה למעט אחסון  מיליון חביות בלבד וכי לא יהיה אחסון קונדנסט 13-היא כ" לוויתן"

ח ועם מידע נוסף שבידינו 031א "אינה מסתדרת עם עיקרי תמ -" חגית"לצרכי חירום במתקן 

 .32.31.42בדיון הפנימי שהתקיים ביום , מר שאול מרידור, ל משרד האנרגיה"ועם דברי מנכ
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 לסיכום

בפגישה של נציגי מטה כרמל-מנשה במשרדי נובל ביום 17.11.19 בהשתתפות 
הח"מ, הציג מנכ"ל נובל אנרג'י את החלופה המרוחקת כ- 171 ק"מ מהחוף וכה 

 אמר: 

שאנחנו מפרידים שם את הקונדנסט וזה מאוחסן שם על הספינה ומשם , התכנית שהוגשה"
יבואו מכליות שיקחו את זה לבתי הזיקוק, אפשר לשווק את זה בכל העולם, זה לא בהכרח 

 אמור להגיע ליבשה"
 

ןכאשר נשאל מדוע הופרשו שטחים גדולים ביבשה, לעומת 4 דונם בלבד שביקשה 
 נובל?

 
ענה- :   ביני זומר:  "כי המדינה לא עשתה תמ"א לתכנית שהוגשה. המדינה חושבת על 

. ולליוותן, הם לא עשו משהו מיועד לנובל. על השותפות הבאה שתכין, הפרויקט הבא
הם , שיהיה בידיים של חברה אחרת, המדינה רצתה שטח שאם יהיה כריש או תנין נגיד

שהשטחים כבר יהיו שם  ,רוצים לראות או לדעת שאם הוגשה תכנית פיתוח שמטפל ביבשה
."לאפשר את הפרויקט הזה  

 
למרות שקיימת חלופה טכנולוגית , מדוע -התשובה לעיל מסבירה באופן המדויק ביותר

ותמרצה את נובל  -באה המדינה במתווה הגז -לחופים ולסביבה, מיטבית לאזרחי המדינה
 יוכלו להתחברוכך לעזור לקדם תשתיות אליהן   -להקים את התשתיות ביבשה ובחופים
.בלב היםיקרים ייצוא מתקני לם להן כלכלית להקים חברות קטנות ובינוניות אשר לא משת  

 
לחברות הגז הקטנות   לתת  -נקבע  כשהשיקול העיקרי הוא, ך נראהתמהיל הפיתוח כ

באופן שיובטח להן שיוכלו  להרוויח גם מהפקת מעט , תמריצים להיכנס להשקעות בקידוחים
יש אשר  – הקונדנסטתזקיקי י היצוא הפטרוכימי של "כשאת הכסף הגדול יוכלו לעשות ע -גז
ות אלפי תושבים אשר תוך הקרבת הבריאות והחיים של מא וזאת -ביקוש גדול בעולם לו

מדיניות המשתקפת בדברי הסיכום שלהלן  -המסוכנותנגזר עליהם להתגורר ליד התשתיות 
24:לוויתן מיום הדיון בתמהיל פיתוח מאגר    

 
בעזרת ה , לכמויות המשתנות כי במקום הזה כמובן שהתכנית תצטרך להתאים את עצמה"

למצב שבו לא רק אותם ואנחנו נביא אותם ואנחנו נפתח , יתגלו עוד שדות גז במדינת ישראל
יסייע לכל התושבים במדינה  הוא, והדבר הזה טוב למדינה הזאת. גם לייצוא ,לצורך מקומית

".הזאת  
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 .של הקונדנסט במפרץ חיפה" פינוי"תרשים של מערכת ה
בעוד אין שקיפות לגבי בחירת המיקום בו יקומו חוות האחסון של מכלי 

 :שלהלן חושף את הכוונותתרשים ה -הקונדנסט

 

 קונדנסטניתן לראות כיצד  25,י בפני ועדה מחוזית חיפה'אנרגעל ידי חברת נובל  הוצגש בתרשים

יישובים מוכי  -הן בקרית חיים, הן בקרית טבעון, צמודות לאוכלוסייה מיכליםנכנס אל חוות 

 . תוך הגדלת הסיכונים לתושבים שם , זיהום ותחלואה

קרקעות "אל שטחי תכנית  קונדנסט גם ייכנס, אם אי פעם יפונו חוות אלו,  בעתידכי , ברור גם

גם שטח זה מצוי רק מרחק קטן מישובים סמוכים  (.ן"בז -לנפט מוד לבתי הזיקוקצ) ,"הצפון

 .וממרכזי תעסוקה עצומים
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את התוצאה החמורה של עצימת העיניים של המועצה הארצית , תרשים זה ממחיש יותר מכל 

 .מחדש חשיבה תיערך לא, חלילה ואם, ולבניה לנוכח הסיכונים והזיהום הצפוי לציבור לתכנון

עיקרון "האם הפתרון הוא  -רחמיה של המועצה הארצית על תושבי מפרץ חיפה ואם יכמרו

 -ויישובים נוספים במדינה  חדרה -עמק חפר, זכרון -להפוך גם את אזור יקנעם  -?"השוויון

 ?האם זהו עתידנו. ?"מפרץ חיפה"ל

בתמהיל הפיתוח של דיון חוזר  לקיים בדחיפות  ם למועצה הארציתאנחנו קוראי

ההשפעות הבריאותיות הכמויות הקונדנסט ולבחון בשקיפות את  ,ח/77א "תמ

מוקדי תוך ב של כמויות אלו הפטרוכימיתשל פיתוח התעשייה  והסביבתיות

 .כדי למנוע בכייה לדורות  -אוכלוסייהה

 בברכה                                                                   

 (ר"ע)בשם הפורום הישראלי לשמירה על החופים                                                       

 ר"יו -חנה קופרמן                                                                                      

 :העתקים

 .מר בנימין נתניהו, ראש הממשלה

 מר יוסף חיים שפירא –מבקר המדינה 

 ארין אלהררכ ק"ח –ר ועדת ביקורת המדינה "יו

 .מר משה כחלוןהכלכלה והתעשייה , שר האוצר

 .מר יובל שטייניץ, האנרגיה והמים, שר התשתיות הלאומיות

 זאב אלקין מר , השר להגנת הסביבה

 .מר יעקב ליצמן, שר הבריאות

 .חברי הממשלה

 .חברי הכנסת

 .הארצית לתכנון ולבניהחברי המועצה 

 .ל משרד האנרגיה והתשתיות הלאומיות"מנכ, מר שאול מרידור

 משרד הכלכלה, בה ופיתוח בר קיימאמינהל סבי, מר זאב ברל
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