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 בנוסף. 2012למדתי את הנושא של פיתוח לוויתן כבר מ ) באג"ת בו עסקתי בסיכוני מפרץ חיפה. 2002(

שמירה על  עם בכירי המאבק הציבורי (עמותת צלול, פורוםמעמיקה  היכרות אישיתגם קריאה, ל

 ישראל. -אנרג'י-עם בכירי נובלקצרות וענייניות שיחות לאחרונה בו, שומרי מישור החוף)החופים, 

 רובומסמכים שפרסמה הוועדה, אלא בהשסותר את נובל או את  זה, לא מתיימר להציג מידעקצר מסמך 

 . מעורביםבידי הגורמים הבעבר שהוצג  מהמעלה נקודות חשובות לבחינה על בסיס 

 : (תקציר) תוכן המסמך

יש לבקש דיון בהובלת הגנת חוף דור כנקודה קריטית. מחיר נורא לדליפת קונדנסט באזור.  )1(
. להתרשמותי צפוי שיתוף במתווה דוייקיםמגוף וקביעת נהלים מהסביבה על סיכוני הצינור וה

 ותבאשנים המתווה נהלים לבישראל ויש לקבע -אנרג'י-בנובל הנוכחיתפעולה מצד ההנהלה 

 . )בעתידהנהלות שיהיו לו(

התועלת . מאוד קימי מתקן מסוכןמ "להלחיץלא " -בלוחות הזמנים  להקלדווקא טיעון מהותי  )2(
אסביר ואדגים (ממקרים אחרים . סיכוןגידול בלמול ה קטנה (למשק) מלו"ז כל כך צפוף

גם במועדי  דווקא עלולה להזיק במקרה הזה.צפוף לו"ז  "להשיג"בעולם) מדוע נטיית הרגולטור 

יש לפתוח דיון רחב על  .)בטחון אנרגטי( הסבת פחם לגזמהירות וגם ב(בטיחות) פיתוח לוויתן 
   .על איחורים מידתיות קנס מדרגות ואולי לקבוע לרווח מעט את הזמנים, הלו"ז

מצדיקים בחינה חוזרת של הפטרוכימיים היתרי הייצוא שקובעת הוועדה לקונדנסט ותוצריו  )3(

כפי  – סמוכה למאגרים) FPSO(באמצעות מתקן הפרדה על  לייצוא הקונדנסט מלב יםהחלופה 

לדעתי חשובה תשתית אני מפרט למה ) בהובלת נובל. 2012שנקבע בתוכנית המקורית (מ 
 לקונדנסט בבז"ן יעלה על ההיצע מהים.  בפועל מלב ים גם אם הביקוש (יכולת) ייצוא

תייחסת רק לפן המבצעי של ההגנה). חיל הים (שמ נקודה שחסרה בסקירה הביטחונית מטעם )4(

לגבי סיכונים במפרץ ) לקראתומלחמת לבנון השנייה (שהייתי שותף בדיונים אני מדגים במהלך מ

 בפרק זה אני מצדיק דיון מורחב בסוגיית הנזק). הביטחוני ווגיכאן (במגבלות הס ואציגחיפה, 

 . למול יכולת ההגנה
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סגרת התמ"א הקיימת, על בסיס פתרונות שמומשו באסדות הצעות לשיפור הבטיחות, במ )5(

אחרות בעולם, שיש לשקול טרם אישור פרויקט בסדר גודל כזה. משיחות מסדרון עם בכירי 

 ישראל יש נכונות לכך. -נובל

 

 ואקולוגית)לאומית אנושית (סכנות מהותיות שיש בתוכנית הנוכחית חוף דור כנקודה קריטית.  - 1פרק 

  והצעות שיש לבחון (בשיתוף עם נובל) בעניין : 

בארץ. בנקודה  ביותר מהחשוביםעשירים גידול  יחוף דור והשמורה הימית הסמוכה לו, הם בת •

תחבר צינור גז וצינור קונדנסט. גם מתקן הטיפול בנוי במים רדודים יחסית, עשירים ירגישה זו 

בחיים ימיים. חשוב מכך, הרוחות באזור מערביות רב הזמן, ולכן הזרמים העיליים לרב לכוון 

(שהתמחותם העיקרית היא סינון החוף. המדינה ברובה בנויה על החוף, לרבות מתקני הטפלה 

יונים ולא אורגנים), וכמובן ריכוזי אוכלוסייה. לכן ההקפדה על בטיחות וכמובן על מיעוט דליפות 

 בשגרה, חשובה מאוד (יותר מרב הצנרות בעולם). 

ענישה קלה  , מדגים יפה הערכת חסר לסיכונים, ובכלל זההמערבי הניסיון ההיסטורי בעולם •

במקרה של אסון בו מוכחת רשלנות. כלומר העולם המערבי כולו מוטה לגישת "יהיה  יחסית 

לכן יש להיזהר מאוד משימוש ואין לצפות שישראל תהיה שונה. בסדר" בנושאים האלה, 

דוגמא שגרה.  ופליטות תוך כדידליפות  הערכות עלבמודלים בעת הערכת סיכוני בטיחות, ואף 

מהתכנון  30פי  - נים נדיפים (לרבות בנזן) מאסדת תמרגפליטות אור – קטנה שגרמה הד ציבורי

בשגרה, קל וחומר בהערכת סיכונים לחירום !  שגותמודלים יכולים להלקח בעייני הוא שהמקורי. 

במיוחד ולא לסמוך על  תכן רובוסטי דרושל, חובה מחיר הטעות הגבוה במיוחד בתוכנית זולאור 

   "הנדסה טובה".

מתקן הפרדה קרוב יחסית לאזורים רגישים, דחיקת קונדנסט –וכנן חריג במורכבותו ההתקן המת •

בצינור רגיש, ועוד. מול אתגרים קשים אלה ניצבת חברה אמינה ומכובדת, אך כיום (בניגוד 

להחמיר עם אנשי המקצוע לעבר) מפעילה מתקני הפרדה מעטים לקידוחי ים. לכן על הרגולטור 
 זה חשוב בהרבה מ"המספרים" בהיתר הרעלים. . ןהתכ רובוסטיות(נובל) ב

על פניו ידוע הרכב תערובת החומרים שצפויים לצאת מקידוח לוויתן. אולם קיימת אי וודאות  •

פרופ' רפי סמית, היועץ של נובל, מציין כי קיימת אי בהערכה, במיוחד עם "הזדקנות" הקידוח. 
וקל  שינויים כאלה יהיו איטיים להערכתו, אך יים בהרכב עם הזמןווודאות גדולה וצפויים שינ

אך אם וכאשר אחוז יהיה להתאים את מתקן ההפרדה לכך, גם תוך כדי תפעול מלא. 

(אליו מתאימה התוכנית הנוכחית) תופסק השאיבה  הפחמימנים הכבדים יעלה מעל סף מסוים

עה ההנהלה ויבנו מתקנים מחדש, וישקלו כל החלופות מחדש. מדובר על נוהל חשוב שקב



הנוכחית, לטווח של עשרות שנים. במהלכם ההנהלה תתחלף, פקידי המגזר הציבורי שמולם 

לכן, יש לקבוע כבר כעת, מספרים מדויקים לסיפים "מאפשרי יתחלפו, השוק ישתנה, ועוד. 
, פן הנהלה עתידית (פחות זהירה), ובעלת אינטרס פעילות" של הרכב תערובת מוצא הקידוח

 ת סיכון ולהמשיך כרגיל", תתפתה לחרוג מכך. ויכולת "לקח

את היחס הכללי בין מתאן לבין פחמימנים  מדי רבעוןכדי לאכוף זאת, יש לחייב את נובל לפרסם  •

כבדים. ההרכב המדויק של הרכיבים הכבדים השונים בתוך התערובת יכול לדעתי האישית 

 להישאר סוד עסקי של נובל כבקשתם. 

עבור מקרה  –) בתזרים הקונדנסט. מיכל קונדנסט בחגית buffersוי (קיימים שני מאגרי גיב •

שבז"ן לא עומדים בהספק, ומיכל מי תהליך על גבי מתקן ההפרדה (לצורך פינוי באמצעות 

או גילוי זיהום במי התהליך. מלבד הצעה לשקול מאגרי גיבוי \עבור מקרה של תקלה ו –אוניה) 

לקבוע כללים ל"ירידה מהירה" במאגרי גיבוי אלה, כדי למסמך זה), יש הכרח  5נוספים (פרק 

אף צד לא באמת רוצה מאגר קונדנסט עם כמויות גדולות לאורך  –למנוע "הפיכת הזמני לקבוע" 

 לאורך זמןיש לקבוע חוקים ברורים שימנעו מפיתוי תפעולי קצר טווח, לאחסן זמן, בחגית. 
 חומרים רעילים לסביבתם, ללא הצדקה. 

יש להתקין מערכות ניטור לחץ בצינורות (לגילוי מהיר של דליפה), דגימה רציפה של מי הקירור,  •

. לדעתי יש לנתר ולקבוע פרוטוקול תחזוקה של מערכות הניטורמי התהליך ופליטות ארובה 

פליטות לא מוקדיות ממתקן ההפרדה, דווקא לחומרים נפיצים (יותר מאשר לחומרים רעילים), 

 ות. מטעמי בטיח

אין  – להבנתי, בתוכנית הנוכחית, כמעט ואין מענה לסטייה מפתיעה של המציאות מהתכנון •

למסמך זה), שפיכת מי תהליך  6יכולת איסוף מובנית של רעלים בכמה נקודות הרגישות (פרק 

נעשית "במקום", וזה על פניו בסדר, כי מי התהליך אמורים להיות נקיים. אבל... מה קורה 

מתקני ההפרדה בעולם, קיים צינור שמחזיר תוצרים לא שמישים לקרבת הבאר כשלא? ברב 

(הרחוקה). גם אין מתקן הפחתת לחץ עם שסתום בטחון בין הבאר למתקן ההפרדה (שיאפשר 

 לעצור הפתעות מהבאר) . 

, אבל בפועל נראה (גם ביחס למתקנים דומים בעולם)לסיכום, נדרשת רובוסטיות גבוהה  •
לאור וכה. הדגש הושם דווקא על איכות ובטיחות רק במצבים הצפויים.  שהרובוסטיות נמ

זאת יש לקבע כבר כיום, במסגרת המתווה את הנהלים והכללים לתפעול וכן לשפר את 

(גם אם מקימים מתקן טיפול אחד קרוב  באמצעות תיקונים לתוכנית עצמהרובוסטיות התכן 

 לחוף). 

 



 טיעון מהותי דווקא להקל על קצב הסבת פחם לגז  – 2פרק 

מבחינת בטחון אנרגטי, גם למול תקלה (וחלילה אסון דליפה), וגם למול "יד על השאלטר" מצד  •

הספקים בעשורים הבאים, מדינת ישראל חייבת "גחלת" של ייצור מינימאלי של חשמל מפחם. 

הגדלה מהירה של כושר הייצור בעת  בכמויות קטנות, בכמה מתקנים גדולים, כדי שתהיה יכולת

 הצורך. 

בחדרה) ויש לקבע אותו  5,6להבנתי קיים מתווה כזה בתוכניות חברת החשמל (למשל יחידות  •

לא יהיה לחץ  –בהמלצות הוועדה. בטחון אנרגטי גם חשוב לתגובה לאירועי דליפה קטנים 

בד ולא קשורים לאבטחת "להמשיך כרגיל" עבור אספקת חשמל, והשיקולים יהיו תפעוליים בל

 החשמל במדינה. 

מדינת ישראל עדיין מייצרת חשמל מפחם בכמויות נכרות, כמו שבוצע בעשורים האחרונים. עם  •

כל עוד הירידה מובטחת. לו"ז צפוף מדי נוספות כל הכבוד לנזקים ניתן להמשיך בכך כמה שנים 

, באשר הוא זה טבע האדםוף. צפהעלול לגרום לגורמים המעורבים "לחפף", כדי לעמוד בלו"ז 

מדרג הפועל הפשוט ומעלה. עלול להיות חשש שחברת החשמל לא באמת תוכל להגדיל עשרות 

לקדם את מועד ווצר לחץ על מקימי לוויתן עלול להימונים את כושר הייצור בחירום, וגרוע מכך, 

בו יהיו טרודים שיבוא מכוון לא ענייני. אני מצפה שמקימי מתקן ההפרדה והצנרת סבי ההשקה

הפסד כספי מכל יום "טבעי" מצד הנהלתם (זמנים ותקציבים בבעיות ההנדסיות ובלחץ אך ורק 

 במידת האפשר ללא דרישות לו"ז בלתי הכרחיות מצד המדינה.  ).שעובר וכיוצ"ב

וחריגה מהתוכניות כדי לעמוד בלו"ז הודגם באסונות רבים  טבע זה של "חיפוף בביטחות" •

צינור מצפון  במפרץ מכסיקו, דרך תהליכי הקמה לא מסודרים של long string בעולם, החל מ

 קצא"א, חניון הברזל בת"א ועוד.  עבורלדרום 

אין אינטרס לקבוע לו"ז צפוף בפיתוח מתקן בניגוד לרוח המצגת, למדינה לדעתי לסיכום,  •
הביטחון האנרגטי, הדבר יגדיל את הסיכונים שהמדינה, (כמו גם בהסבת הפחם לגז).  ההפרדה

כל הכבוד  עםנובל). וישלמו מחיר כבד בהרבה מחברת הציבור, ובעלי החיים לוקחים על עצמם (

 . שבצידה תוספת סיכון גדולהעלת נמוכה מדובר על תוכלכלי "נוסף", רווח וח אוויר נקי ורול

 ייצוא קונדסט מלב ים :  – 3פרק 

 ועדה הם רחבים מאוד, ולדעתי האישית מוצדקים. היתרי הייצוא של קונדנסט ותוצריו שנקבעו בו •

 בז"ן חיפה מעוניין באופן טבעי ומוצדק בקונדנסט ו"לגזור קופון" מזיקוק וייצוא דרך נמל חיפה.  •

דרך נמל חיפה. יעבירו כך חומר עצמו (גולמי) קונדנסט את הלמרות זאת, אין הגיון משקי לייצא  •

 רעיל באזור רגיש למרחקים גדולים רק כדי להחזיר אותו ללב ים (בתוך אוניה). 



כולה בבית גידול לאנשים  -בגלל הסיכון האדיר (צנרת דחיקה שעולה מהים ומקיפה את הכרמל   •

 רבים ולבעלי חיים מגוונים) יש לצמצם את מעבר הקונדנסט למינימום ההכרחי. 

 תר ייצוא כה נרחב מחייב ייצוא חלק מהחומר ישירות מלב ים. הי •

ישראל עצמם, שגובשה על ידי המומחה שלהם פרופ' רפי סמית -אנרג'י-בחוות הדעת של נובל •

מניח לצרכי המשק הפטרוכימי בארץ  בעל שם עולמי, הוערכו כמויות הקונדנסט. אלה השוו אני

לם גם פרופ' סמית עצמו, קובע שקיימת אי וודאות או(גם אם אין פירוט לכך במצגות הוועדה). 
. ללא יכולת ייצוא ישירות לאורך השנים גדולה באשר לכמויות הקונדנסט שיופקו בפועל

), נאלץ להזרים כמויות אדירות דרך הצנרת המסוכנת ללא  FPSOממתקן טיפול בלב עם (על גבי 

 רווח עסקי משמעותי של שום צד ! 

ת לכך, ומבחינה תפעולית תעמוד באתגר כזה, ולכן "אינה מתרגשת" מאי נובל עצמה כמובן נערכ •

וודאות כזו בנתונים, ובצדק. אבל המערכת האנושית והאקולוגית תספוג סיכון אדיר שבצדו רווח 

קונדסט מלב ים ובכך להתמודד נכון יותר  ייצוא יכולתקיום  לדרושהמדינה צריכה זניח. לכן 
. אגב, מסתובב מידע, שאותו לא ק יותר קונדנסט מהתכנוןתקופות בהם יופובבתרחישים 

יש אומרים כי בתמר הצלחתי לאמת, אבל אולי הקורא מכיר טוב ממני, לפיו כך קרה בתמר. 

 הופקו כמויות קונדנסט גדולות בהרבה מהתכנון. 

ייצוא קונדנסט  יכולתניהול סיכונים כלכלי מצרפי (אזרחים + נובל + בז"ן) , מצריך  –לסיכום  •
גם אם רב הזמן רב הקונדנסט יזרום ליבשה (תרחיש שאני כאזרח לא רוצה בו אבל  , מלב ים

 עשוי לקבל את המציאות העסקית והפוליטית בעניין ). 

   נקודה שחסרה בסקירה הביטחונית מטעם חיל הים (שמתייחסת רק לפן המבצעי של ההגנה) : - 4פרק 

הפרדה קרוב לחוף ואסון דליפה נורא שנלווה לו מהווה איום  הנזק מפגיעה מכוונת במתקן •

 בטחוני מהחמורים שקיימים לנו בעורף. 

ק"מ מהחוף (מפגיעה במיכל האחסון שצפוי להיות  120הזנק מדליפה דומה ואף חריפה יותר  •

גדול יותר) כתוצאה מתקיפה קרוב לקידוח קטן בהרבה. לאוכלוסיה, להתפלה וגם לבעלי החיים 

 בם חיים קרוב יותר לחוף). (שרו

מידת הנזק חשובה מאוד מבחינה אסטרטגית גם בממד ההרתעה ההדדית. במיוחד בעת עימות  •

 קשה אך מוגבל (כמלחמת לבנון השנייה) עם ארגונים כדוגמת חיזבאללה. 

o  ,הופקדתי על חישוב בעת הנסיגה מלבנון ואיום הפאג'ר שהיה אז על מפרץ חיפה
ה במקרה של טיווח בליסטי על המפרץ. לא אכנס למודלים שיש דליפ ההסתברות לאסון

בהם מידע מסווג (על הטילים על המיכלים עצמם ועל המיגון סביבם) אבל אציין 

 ימרווח בתוךשההערכות שמסרתי, המחמירות והמקלות, היו סביב פרומיל לטיל בערך (



ון למטרה זדונית זו, טילים שיכו 100). כלומר, בכל מטח של 6עד פקטור אי וודאות של 

 לאסון מקומי ואולי אף לאומי.  10%שוערך "תרחיש ייחוס" שמדבר על סיכוי של 

o  .בין אם המודלים והמספרים היו נכונים או לא, סביר כי לאויב היו הערכות דומות 

o  יודגש כי לאויב אין אינטרס לגרום אסון כזה שימיט תגובה נוראה שחורגת מכל כללי

ן כדאי לו מדי פעם "לקחת סיכון" ולטווח ישירות את המקום המסוכן. המשחק. אבל עדיי

אפשר לקחת, האסון לא יקרה  –(יודגש סיכון ולא סיכוי!)  10%הרי מבחינתו סיכון של 

כלומר ניהול סיכונים שונה אצלו אלא אצלנו. מבחינתנו כמובן מדובר בסיכון לא קביל. 
פעם ללחוץ על ההדק, ולהדגיש את של חיזבאללה וישראל, יכול לגרום להם מדי 

  האיום, תוך תקווה שלא יפלט כדור קטלני.

חששתי אז, כי אסטרטגיה כזו של האויב, מסוכנת, גם אנושית, בריאותית וסביבתית , אבל  •

 נגדנו.  –ניהול המלחמה יושפע מכך כבר מיומה הראשון  –בעיקר ביטחונית 

שכנעתי את בכירי המערכת שכדאי להכין תוכנית מגירה לצמצום מהיר של המיכלים במפרץ  •

 שתופעל בתחילת עימות. 

התוכנית לצמצום מהיר של המיכלים אכן הופעלה במלחמת לבנון השנייה (וביחד עם ליל  •
 . )מבצעיים לצרכיםבהתאם (הפאג'רים)    אפשרו לצבא להאריך את משך המלחמה 

הוכח היסטורית כי בדיון בטחוני, מידת הנזק חשובה אסטרטגית בהרבה משאלות  –לסיכום  •
ראוי לפתוח מחדש דיון בטחוני שיתחשב בנקודה זו והוא חייב להיות יכולת ההגנה המבצעיות. 

 הביטחון, הבריאות, והגנ"ס) מעבר לרמה הצבאית (חיל הים).  יברמה הלאומית (משרד

 , על בסיס פתרונות שמומשו באסדות אחרות בעולם: הצעות לשיפור הבטיחות - 5פרק 

כדי להקל על הקורא בקו המחשבה שמוצג כאן, בחרתי להקדים עם תיאור שלושה אסונות  •

 מוכרים : 

o טיהור השפכים), פעלו צינורות עידן בעבר הרחוק (לפני  –גולמי)  דליפת השפד"ן (ביוב

ארוכים מאוד להרחקת השפכים (הגולמיים) מהחוף. עם פעילות הטיהור, הצורך פחת, 

 מנםמהשפכים עקב תקלה, אארי ובחלקו התנוון. כשלא ניתן היה להזרים לשפד"ן חלק 

הטכנולוגיה הגבוהה ך קרוב לחוף. פנפתחו שסתומי חירום לנקז ביוב לים, אך הוא נש

   ה לא יכולה להחליף לגמרי את הפתרון ה"טיפש". והיעיל

o  (נפט גולמי) בתהליך הקידוח עצמו, הונח צינור ארוך  –האסון הידוע במפרץ מכסיקו

לבאר בלחץ גבוה. לא היה שסתום קרוב לבאר, ולכן לא ניתן היה לעצור חומר נפיץ 

 מליבוי האש באסדה. כלומר לא היה מענה "טיפש" להפתעה. 



o  דליפת הצינור קרתה באזור רגיש במיוחד, שראוי היה (א  –קמזו (ביטומן) השפך בנהר

פריורי) כי יהיו שסתומי בטחון משני צדיו ( = סגמנט קצר). מחיר הטעות לא נלקח 

ראשוני של בחשבון בגלל אמצעי בטיחות שונים "חדישים" לתגובה מהירה בעת זיהוי 

 דליפה. 

כן להוסיף (בעלות כספית נמוכה) מיכלי אחסון קטנים אני ממליץ לשקול בכובד ראש לדרוש מהת •

(buffers)  של קונדנסט, שבשגרה יהיו ריקים. יש למקם אותם בנקודות החיבור (ממתקן

כלים במגוף, מיההפרדה לצינור, ומהצינור למגוף בחוף דור), שם הסיכון המירבי. בעת תקלה 

הפתרון קיים ויצמצמו את הדליפה.  ך, ובכך "יקנו זמן" תגובה קריטיאלה "יקבלו" חלק מהשפ

בעולם הזיקוק, וגם בארץ בצנרות פנימיות (בבז"ן למשל) ולהבנתי, ייתכן וכמה בכירים בנובל 

 שוקלים רעיון כזה מיוזמתם. 

פאזה מסיסה ("מים") לעומק הים, ושופכים אותה בשגרה בסמוך למתקן גם אם לא משיבים  •

ר את השפיכה (ואוספים את ועצים משתדלים להרי שבמקרה של דליפת זיהום למההפרדה, 

המים לקראת פינוי). אין ספק שזה הפתרון המיטבי "החכם" בתכן זה. אבל בנוסף לכך כדאי 

לקרקעית הים,  –כנראה לדרוש צינור ניקוז לחירום שיוליך (במידת הצורך) מים מזוהמים לעומק 

ניתן יהיה לנקז כל פאזה נוזלית, בדגש על מים (לרבות מי קירור  ךורחוק משמעותית מהחוף. כ

שדולף לתוכן חומר רעיל בעת תקלה) בבטחה יחסית, כגבוי "טיפש" לפתרון המצוין (שקיים 

 בתוכנית הנוכחית) של אגירה על גבי המתקן של מי תהליך. 

וניתן  מוכות יחסית,פשוטים אלה נ backupsהעלויות הנלוות להקמת אדגיש כי למיטב ידיעתי,  •

 . לוחות הזמניםעל  להשפיע כללמבלי לאחר תחילת הפעילות, כלומר גם להקים את רובם 

 

 

 


