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י'אנרגנובל 1.

;טקסס, ביוסטוןשבסיסהוגזבהפקת נפטחברה העוסקת•

שותפה למאגר לוויתן

דונם  78,000-נובל מחזיקה בערך כ, 2016לסוף נכון •

אלף דונם לא מפותחים נטו הנעים בין  116-וכמפותחים נטו 

213בעומקים בין , מ מחופי ישראל"ק145עד 16מרחקים של 

.מ"ק2-מטר לכמעט 

תמ״א2.

תכנית מתאר ארצית•

מושגי יסוד



מאגר לוויתן3.

ק״מ מערבית לחיפה  125הנמצא , שדה לקידוח גז טבעי בים התיכון•
2010-באשר התגלה 

מיליון חביות  40, מיליארד קוב גז621, שנים30-הספקת הגז היא ל•
נפט

מ מהחוף"ק9.6טיפול בגז מתבצע באסדה •

מושגי יסוד



אסדה4.

ביםמתקן ימי המשמש לקידוח גז טבעי ונפט •

.5FPSO-floating production storage and offloading

כלי צף המשמש את תעשיית הנפט  : יחידת אחסון ופריקה צפה•

היחידה  .והגז הימית לייצור ועיבוד של פחמימנים ולאחסון נפט

מפלטפורמות סמוכות  , מקבלת פחמימנים המיוצרים על ידי עצמה

מאחסנת את הנפט עד  ; מעבדת אותם; קרקעית-או תבנית תת

FPSOs.לתוך מכלית או להעבירו דרך צינורלפורקושניתן 

.מועדפים באזורי החוף משום שהם קלים להתקנה

מושגי יסוד



Jacketאסדת 6. Platform

לייצור  המשמשת , הנמצאת ליד החוףפלטפורמה קבועה •

מפלדה המעוגנת  רגליים או /ועל בטון בנויות . גזאונפט 

עבור  התומכות סיפון בעל שטח , היםישירות לתוך קרקעית 

.ומגורי הצוותמתקני הייצור , הקידוחאסדות 

לטווח פלטפורמות אלה נועדות לשימוש , מתוקף קביעותן•

.ארוך מאוד

מושגי יסוד



 האסדה כגובה-
מטר מעל פני 55

הים

לפיד  , בנוסף
מטר110בגובה 

 מקבל גז ״רטוב״

  מפריד ומשיב
מים מזוהמים

 מפריד  את
הקונדנסט

 2.4עד מפיק
גז מיליון מ״ק 

בשעה

 חביות 7,350עד
קונדנסט ביום

Jacket Platform



אתר חגית7.

התחנה מופעלת . תחנת כוח הנמצאת בין בת שלמה לאליקים•
.ע״י גז טבעי

בהמשך-התכניות העתידיות לחגית •

קונדנסט8.

כאשר הגז הטבעי נמצא במצב הגולמי . תערובת של פחמימנים•

נמצא במצב צבירה  הקונדנסט, (ישירות לאחר הפקתו מהשדה)

הוא הופך , לאחר הפרדת הקונדנסט מהגז הטבעי הגולמי. של גז

לתעשיההמשמשים לתערובת של נוזלים פחמימניים

מושגי יסוד



תעשייה פטרוכימית9.

כימיים  מוצרים הפטרוכימית עוסקת בייצור ובמסחר של התעשייה •

המוצרים הם חלק ממוצרים רבים ומגוונים כמו . המופקים מנפט

חומרים  , דבק, תרופות, צבעים, מאכלים, חומרי ניקיון, פלסטיק

.חקלאיים ועוד

שווה הרבה כסף•

מושגי יסוד



?אז מה קורה כרגע



מה הוצע ומה קיבלנו



מאושרת' ח37א "תמ
14/4/2016

מ“ק10–7.5

דונם110,000

פוליגונים2

מפעילים8

אסדות למפעיל4



קונדנסטמ צינור “ק42-חגית ו

כניסה
לחוף

דונם לתעשייה  243
!?פטרוכימית



?מהו הקונדנסט

הרכב

תוצר נלווה המופרד מהגז הטבעי ומשמש  •
לצרכים תעשייתיים שונים ורבים

חלקו  ; (תזקיקים)חלקו בעל ערך עסקי •
האחר מכיל חומרים ארומטיים שונים  

((BTEX ,  ועלול להכיל או לשחרר רמות
'כספית וכו, מסוכנות של מימן גופריתי

BTEX : סכנות

ונפיצים, דליקים, התזקיקים נדיפים•

•B =מוגדר רמה . בנזןA1-  מוכח כחומר
מסרטן וודאי לאדם

•Tו-X =חשודים כחומרים  . וכסילןטולאן
עלולים לגרום , מסרטנים לאדם

'לאסטמה וכו



?ממה אנחנו מודאגים



:-ממודאגים אנחנו 

ליםקונדנסטמשפך •

פליטות מזהמות•

הרס הסביבה הימית•



Source: Elsevier - “Oil spill 
contamination probability in 
the southeastern Levantine 
basin – Goldman et al 2014

זיהום קונדנסט לאורך  

חופי הארץ מדליפה 

25באסדה בעומק 
ימים10לאחר , מ“ק

בארבע עונות

ליםקונדנסטמשפך . א



Source: Elsevier - “Oil spill 
contamination probability in the 
southeastern Levantine basin –
Goldman et al 2014

זיהום קונדנסט לאורך  

חופי הארץ מדליפה 

,  מ“ק20באסדה בעומק 
בארבע ימים10לאחר 

עונות

ליםקונדנסטמשפך . א

תפוצץ  הShoal 225 B-2ספינתשל ״הבאר 
לים במפרץ  וקונדנסטטבעי והדליף גז 

.מקסיקו
״...הודלפו לערךקונדנסטחביות של שש 

http://www.offshore-technology.com/news/newsship-shoal-225-b2-well-
blowout-leaks-natural-gas-condensate-gulf-of-mexico



של נוזלים המשוחררים מן  55%עד •

יישארו לצמיתות  מ "ק10האסדה ב 

החוףעל 

הזמן בין שחרור נוזלים לבין הגעתם •

בודדותנמדד בשעות לחוף 

דיווחים שונים של משרד איכות  •

אך סותרות הסביבה הביאו למסקנות 

מאודכל התוצאות מדאיגות 

לא בוצעו סימולציות  בשני הדוחות •

מ"ק10-מלמרחקים גדולים 

“2016 EMMP ”

ממצאים מדאיגים

2013״תסקיר״ 



התוצאות והסתירות



תקן 
ישראלי

280 ppm
ליממה

נספחים -ה מערך ימי -מתוך תסקיר השפעה על הסביבה פרקים ג

הפליטהמקור 
מ מאור “ק10

עקיבא

-מסוכן 
הרבה מעל 

לתקן

פליטת מזהמים לאוויר. ב



(BAT)שיותקנו וציוד אין התחייבות למתקנים , אין פירוט•

מקונדנסטחוסר התייחסות לזיהום -בדיקה חלקית •

הים  מטר מעל 2בגובה הרוחות ששימש למודל הוא משטר •

('מ100אסדה בגובה )

מהירות הפליטה המקסימלית שהוזנה , AERMODמודל מגבלות עקב •

שניה  /מ140פליטה של מהירות )שניה  /'מ50הינה למודל 

(א“בתמ

הנחות העבודה לחישוב זיהום. ג



:(תכנית ניטור סביבתי)ס "תנ

בכל תחום המידול אין"

(80' עמ)" רצפטורים רגישים

מ"ק10עד : תחום המידול

הרס הסביבה הימית. ד



בתי גידול ימיים שמורות ימיות ריכוזי אוכלוסין מ"טווח בק

?אין (עומק)דור הבונים  'קמ10עד 

?אין איי  ,דליה-נחל, דור-איי, שמורת דור הבונים
מיכאל-מעגן חוף מעיין צבי חוף מעגן ,

מיכאל

,  מיכאל-מעגן, נופש-כפרי, נחשולים,דור
א זרקאסר'ג

'קמ10-12

?אין חוף קיסריה חוף שדות , לאומי קיסריהגן
חוף נווה ים, חוף שונית, ים

, יעקבזכרון, פראדיס, עין אילה,הבונים
ים-שדות, אור עקיבא

'קמ12-14

רגישיםרשימת רצפטורים 



http://mafish.org.il/protecting/%D7%91%D7%AA%D7%99-
%D7%94%D7%92%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9C/

?לאן נעלמו בתי הגידול הימיים

?הידעת

הגידוד הן בית גידול סלעי המצוי לאורך החוף  טבלאות 

עולמיייחודי בקנה מידה והינו 

http://mafish.org.il/protecting/%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%92%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9C/


?הידעת

בתי גידול סלעיים נחשבים לבתי  

הגידול הטבעיים העשירים ביותר  

מבחינה ביולוגית בימים בעלי 

טמפרטורה ממוזגת הים התיכון 

?לאן נעלמו בתי הגידול הימיים





!יש פתרון



נקי יותר, בטוח יותר, יותררחוק 

בגזאסדה צפה לטיפול 
מ מהחוף“ק60 אחסון אוניית

קונדנסטוהטענת 

בארות השאיבה בקרקע הים

4/2017אנרג׳אןתוכנית

FPSO



1980-דינוזאור מ: אסדות קבועות



1980-דינוזאור מ: אסדות קבועות



FPSO

FPSO

FPSO
FPSO

FPSO

FPSO
FPSO

FPSO

FPSO
CT

CT

אסדות צפות
מהאסדות בעולם הן אסדות צפות95%•



איפה אנחנו עומדים 
?כיום



היום
הפרויקט מאושר ובתהליך, היא חוקא“התמ•

לשינוי הגזירהדרך קואליציה של אזרחים פועלת בכל •

פעילים ועשרות רכזים אזוריים60הוקמה עמותה ומטה עם •

תוכנית עבודה•

פעילות אזרחית ענפה  •

ארגוני סביבה לשינוי התוכנית, איגוד ערים, הפעלת מועצות•

עבודת מדיה מקיפה•

(ספטמבר)משרד יובל ארד –ן “מגויס יחצ–

עבודת שטח אסטרטגית•

איסר איציקר “דד “עו–מאיר ליפאמשרד –

סמיעצחי –לוביסט –



מבצעים בדרך

קמפיין ילדים מבקשים תשובה•

ומראש השנה ליום כיפור15/9•

סוכות–מהחוףיום פרידה •

הימייםהתנגדות לחוק האזורים •

צ“הגשת בג•

file://Users/omridotan/Dropbox (Personal)/Documents/Gaz Zichron/No Condensate/Videos/קריאה לילדים-אנחנו הילדים נעשה שינוי.mov
file://Users/omridotan/Dropbox (Personal)/Documents/Gaz Zichron/No Condensate/Videos/קריאה לילדים-אנחנו הילדים נעשה שינוי.mov
file://Users/omridotan/Dropbox (Personal)/Documents/Gaz Zichron/No Condensate/Videos/רוני מבית חנניה.mov
file://Users/omridotan/Dropbox (Personal)/Documents/Gaz Zichron/No Condensate/Videos/רוני מבית חנניה.mov


תקשורת

:אתר

www.nocondensate.co.il

:עצומה
www.atzuma.co.il/nocondensate

:חפשו
קואליציית אזרחים נגד 

קונדנסט
או

Guardians of the Coastal 
Plain

:תרומות
קואליציית אזרחים נגד 

580647907קונדנסט
12בנק הפועלים 

625יעקב זכרון
400801חשבון ' מס

http://www.nocondensate.co.il/
http://www.atzuma.co.il/nocondensate


תודה לכל מי שבאו לשמוע ולהפיץ
תודה למתנדבי המטה

תודה לכל הפעילים
תודה לאנשים שעמלו במאבק הקודם

תודה למועצות התומכות במאבק



יחד נעלה ונצליח

שבמקום זה

רק ביחד נוכל להילחם



א ותנסים“תמ, קונדנסט, אסדות–הגדרות ומושגים 1.

בריאות, בטיחות, בטחון?  ממה אנחנו מודאגים2.

?אז מה כן3.

?איפה אנחנו עומדים4.

במצגת



יחד נעלה ונצליח

!לתמיד... נשמור על זה

ביחד נוכל להילחםרק 





היסטוריה
2010

מעיין צבי( מתקן טיפול שפכים)ש "תחילת מאבק נגד מתקן טיפול יבשתי במט•

2011
לבחינת אסדות בים, תחילת סקר תכנון מסודר•

2012
ק״מ מהחוף10, במאורות רבין( גז טבעי נוזלי)ן“גטמאבק לדחיפת •

2014
ק״מ מהחוף125במרחק FPSO 40מציעה י'אנרגחברת נובל •

2015
מטה המאבק מנסים להרחיק לעומק הים: המדינה דורשת אסדות במים טריטוריאליים•

2016

מ וברגע האחרון המדינה מחליטה  “ק9.6האסדות במרחק , אבל. נראה שהמאבק מצליח•
בחגית“ על הקמת ״מיכל רזרבי

2017
בג״ץ לביטול מיכל חגית והעתקתו לחלופות בים•

2017
37א “מתחיל מאבק אזרחי להרחקת האסדה וביטול תמ2017מרץ •



סתירות בין ובתוך הדוחות
*והסולר יתאדו״הקונדנסטמכמות 50%-שעות כ24לאחר ...״: תנ״ס


