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 לכבוד

  האנרגיה משרד מנכ"ל אדירי אודי מר

  המלצות של תקופתית לבחינה הוועדה יו"רו
 בישראל הטבעי הגז משק בנושא צמח" "וועדת

 אימייל: באמצעות

eladg@energy.gov.il  

 
 

  לבחינה המקצועית הוועדה של הביניים למסקנות התייחסות                   
 צמח וועדת מסקנות של תקופתית                              

 
 

 לגז"  כי היא המקצועי הצוות ע"י היום  גם ואומצה צמח וועדת עבודת בוצעה שלאורה בסיסיתה ההנחה

 להבטיח הוא המדינה של ושתפקידה הישראלי והמשק החברה לעתיד מאוד משמעותית חשיבות יש טבעי
 ממשלת בישראל. הציבור עבור ערכם את למקסימום שיביא באופן ינוצלו אלה מוגבלים טבע משאבי כי

 ךתו במשק, אלה משאבים של האופטימאלית ההקצאה את לקבוע צריכה הציבור, של כנאמן ישראל,

 הספקים בין תחרות והבטחת חדשים שדות פיתוח ותמרוץ עידוד הגז, משק של יעילה פעילות על שמירה
 1"בשוק

 

 הממשלה,  -הביניים דו"ח בטיוטת כאן שעולה כפי והן צמח, ועדת במסקנות הן -לעיל ההצהרה למרות
  ובטיחותיות תביטחוניו בריאותיות, סביבתיות, מסוגיות  לחלוטין מתעלמת ,הציבור של הנאמן

 שלום על נרחבת השפעה בעלות סוגיות -הטבעי הגז משק של הפיתוח ממדיניות ישירות הנגזרות

  עבור ובמיוחד הגז חברות עבור המדינה שטח בתוך ,ייצוא תשתיות פיתוח שעיקרה מדיניות .הציבור
 יים.ובינונ תיקטנ מאגרים פיתוח

 

 יצוא לעודד מוטב כי המקצועי הצוות התרשם בפניו, שהוצגה הביקוש תחזית לאור" כי קבע המקצועי הצוות
 הצורך בין לאזן מבקש המקצועי הצוות   ....יחסית נמוך טבעי לגז הצפוי הביקוש בו הקרוב, בעשור

 במקטע לפעילות משקיעים כניסת לעודד הרצון ובין הטבעי, הגז במשק ובתחרות אנרגטי בביטחון ביתירות,

 המקצועי הצוות ממליץ ...טבעי, גז מאגרי של מהיר לפיתוח להביא מנת על טבעי גז של וההפקה פושהחי
 50 עד שהיקפם המאגרים קבוצת כי הנחה מתוך ,וזאת BCM 50 – חדשה מעבר נקודת זה לעניין לקבוע
BCM 2לפיתוח. ביותר הרב לעידוד הזקוקה המאגרים קבוצת היא  

 
 

 :כי הביניים דו"חב המוצגת העובדה לאור

 יםמהביקוש בהרבה הקרוב בעשור הגדול  -המדינה לשטח להיכנס המתוכנן הגז של ההיצע כמות א.
 ,במשק

 ק"מ( 8 -)כ  לחוף קרוב עתידיות ואסדות לוויתן אסדת הקמת על הוחלטש זאת לאור ב.

 עמוקים במים טבעי לגז ייצוא מתקני להקים כלכלית משתלם לא ובינוניות קטנות לחברותו היות ג. -ו
  -להשקיע( גדולים למאגרים רק שמשתלם סכומים -מיליארדים העולות )תשתיות

 היכןו האם -השאלה לגבי שקיפות ללא  מוצגת הדו"ח שטיוטת – היא מהנתונים העולה התמונה אזי,

 נפיץ מתקן  -  צמח? וועדת המליצה עליו -LNG – מונזל גז יצואלי מתקן להקים הממשלה מתכננת
   ר?טרו לפעילות במעלה ראשון אסטרטגי כיעד בעולם ידוע אשר ביותר

 

 
 
 

                                                   
 2018יולי  -בחינת ועדת צמח -בטיוטת דו"ח הביניים של הצוות המקצועי להתייחסות הציבור 14עמ -ו 10עמ  1
 ההדגשות לא במקור(סיכום המלצות )  -5.5טיוטת דו"ח הביניים לעיל סעיף  -50עמ  2
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 המופק ביותר ומזהם נדיף נפיץ, דלק  -הקונדנסט את במילה לא אף מזכיר לא המקצועי הצוות  -כן כמו

 קבלת בעת מעולם נבחנו לא ןשלה הסיכונים אשר בכמויות   - הטבעי הגז של הזיקוק מתהליך כחלק
  ההחלטות.

 

 
 שלפי חומר  ?המדינה שטח מתוך וייצוא זיקוק הובלה לאחסון, להיכנס המתוכננות 3הקונדנסט כמויות מה

 4אחר דלק מכל יותר נפיץ  – לקונדנסט" בנוגע תייםבריאו "היבטים הבריאות משרד מסמך
 
 

 הממשלה  -הגז הפקת אסדות מיקום את קבעה אשר התכנית – ח/37 תמ"א המתאר תכנית לפי
 תוך חיפה למפרץ  להגיע מתוכננות רובן  -בשנה קונדנסט חביות מיליוני מאות של ייצוא  מאפשרת

 דין פסק שהן כמויות – 3 כפי (ועוד 5גפ"ם  -ותזקיקיו טקונדנס) המסוכנים החומרים ואחסון הזיקוק הגדלת
 העמק לחיפה מגידו -כרוןיז-חפר עמק בין נוספים יישובים לעשרות גם כמו  --חיפה מפרץ  לתושבי מוות

 ומסילות כבישיםו  6 כביש ולאורך שקיפות בחוסר הקונדנסט לתעשיית תשתיות מתוכננות בהם והגליל,

  ,ותזקיקיו טלקונדנס סביבתי וסקר סיכונים סקר מעולם שנעשה מבלי   - הארץ של בהולרוח לאורכה רכבת
 6תמר. ממאגר ובאשקלון באשדוד ונדנסטהק לתשתיות  כולל

 

 של מחיר בכל וקונדנסט טבעי לגז אדירה ייצוא תעשיית מקדמת ממשלהה בה תמונה עולה הדו"ח מטיוטת
 קטנה כה במדינה תושבים מיליוני מסיכון מוחלטת התעלמות ךות - ובסביבה  בחופים באוכלוסיה, פגיעה

 .וודאי וביטחוני סביבתי ריאותי,ב מחדל -ישראל כמו וצפופה

 
 

 למדינת ישראל הפיכת את למנוע כדי מחדש מסלול לחשב המקצועית וועדהה חבריל קוראים  אנו

 בעלי ועוד הזיקוק בתי פרטיות, אנרגיה חברות הגז, לחברות כזבח שתוקרב מזוהמת שלישי עולם
 הארוך טווחל אשר חלופה   -הבאר פי אל הייצוא ומתקני הגז הפקת את ולהרחיק   -כלכליים אינטרסים

 והסביבה החופים הרס את ותמנע  והמדינה יזמים  -אזרחים  -לכולנו ביותר והמיטיבה הכלכלית תהיה

  לדורות.
 
 

 

 
 בברכהו בתודה

 חופיםה על לשמירה הישראלי הפורום בשם

 קופרמן חנה
5869229-052 

hanna@coast.org.il 

 
 
 
 
 
 

                                                   
  1ראה נספח  3
:  "נקודת ההבזקה שלו נמוכה 4עמ  25.09.16מיום תוצר לוואי נוזלי של הפקת גז טבעי"  -"היבטים בריאותיים בנוגע לקונדנסט 4

"  בקרוסין 38°C -בניגוד  ל 0°C  -מ

ttps://drive.google.com/file/d/0B2gWtU3xLXOreGFfbXRpZmZEVXc/view?usp=sharingh 
 חומר נפיץ ביותר המשמש להסקה, לבישול וכדלק לתחבורה(. -גז פחממני מעובה -רוב הגפ"ם בעולם מופק מקונדנסט )גפ"ם   5
בפנייה של   8.1ראה סעיף  -תחת חיסיון ביטחוני בקצא"א אשקלון מאחסון קונדנסט –חשש כבד שחריגות בנזן במאות אחוזים  6

:  2016מרץ  -איגוד ערים נפת אשקלון למשרד להגנת הסביבה

https://drive.google.com/file/d/1JJxn2wdKsMFeNLVwfHYu_-DTroEvkeDH/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B2gWtU3xLXOreGFfbXRpZmZEVXc/view?usp=sharing
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 מאסדת לקליטה המתוכננים ח/37 תמ"א תכנית בהוראות הקונדנסט נתוני   -  1 נספח
 עתידיים: ומאגרים לוויתן

 
 – חפר ובעמק ב"חגית" שנקבעו המתחמים משני אחד בכל  קונדנסט קוב 127,500

 בשנה קונדנסט חביות מיליון 300  -200 -כ ולייצא לזקק תהמאפשר כמות

 במדינה. היום המזוקקות נפט  חביות מיליון 80 -כ לעומת  -שמרני( )בחישוב
 

 127,500 = מ'(15) הגובה כפול (8,500)  במ"ר השטח  -התכסית הכפלת ע"י נעשה הכמות *חישוב

 המתחמים. משני אחד בכל קונדנסט קוב  
 

 


