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הנדון :פורום לוויתן סיכום פגישה 29.12.20
משתתפים (הפגישה התקיימה באמצעות מערכת זום) :ענת שריד  -רשות הרישוי גז טבעי ,מינהל
התכנון מחוז חיפה; אשי אביזמר – כב"ה; רני עמיר ,פרד ארזואן ,ד"ר דרור צוראל ,יואב רטנר ,יבגני
מלכין – המשרד להגנת הסביבה; דר' איזבלה קרקיס – משרד הבריאות; ניר אנגרט – רט"ג; צחי בר
תקווה – נציג מ.א חוף הכרמל ונציג התושבים; ד"ר יובל ארבל – נציגי חיים וסביבה ארגון הגג של ארגוני
הסביבה; פרופ' ברק חירות – חקר ימים ואגמים לישראל; יוסי וירצבורגר ,ד"ר ויקטור בריודין ,אבישי
קרט ,ד"ר ערן ברוקוביץ ,אילן נסים ,יאשה יורבובסקי – משרד האנרגיה; ביני זומר ,ז'קיש צימרמן,
איריס שמר ,אמיר בן דוד ,ניר ברנע ,דודי ישי – נובל אנרג'י מדיטראניאן לימיטד .נציג רשות הגז יאשה
יברובסקי.
עקרי הדיון:
 .1חרף הקורונה העבודה באסדת לוויתן נמשכת כסידרה והפיקוח הודק .מספר ותדירות אירועי
הבטיחות פחת בחודשים האחרונים.
 .2יישום המלצות דו"ח :RPS
 2.1מתנהל שיח ומעקב שוטף על יישום המלצות הדו"ח .נובל עומדים בלוח הזמנים וקיים עיכוב
בהשלמת חלק מהנושאים .השיפורים הם בנהלים שנמצאים בכתיבה ,בדיקה ותיקון .העיכוב
נוצר בשל בדיקה חוזרת של פרטים שהועברו לאחר תיקון ודרישה של משרד האנרגיה לשיפור.
 2.2פיקוח של חברה צד ג' בתקופת ההפעלה :נחתם הסכם עם חברת  BVסניף בריטניה .דיווחים
מועברים ישירות למשרד האנרגיה.
 2.3במהלך חודש ינואר  2021מתוכנת ביקורת נוספת של משרד האנרגיה באסדה כדי לבחון את
יישום ההמלצות באסדה עצמה.
 2.4הרצת הטורבו-אקספנדרים :עד להשלמה מלאה של כלל הנושאים שהועלו בדוח  RPSכדרושים
לתיקון ושיפור ,לא יינתן אישור להפעלה של הטורבו אקספנדרים .נובל ציינה שיש לדון בנושא
אישור הפעלת הטורבו אקספנדרים במקביל להמשך יישום ההמלצות של דוח  .RPSהממונה
אמר כי הנושא יידון מול החברה ישירות ולא בפורום זה".
 .3מי ייצור :נציג המשרד להגנת הסביבה ציין כי הטיפול במי ייצור עומד בדרישות ההזרמה לים.
 .4טיפול בשפכים סניטריים :מערכת הטיפול בשפכים סניטריים טרם התייצבה והשפכים
הסניטריים מפונים לטיפול בחוף; נובל מחליפים את מערכת הטיפול בשפכים הסניטריים.
 .5התקנת מערכת ניטור לגילויי שפך תעבית (קונדנסט) :נובל בקשו הארכה להתקנת המערכת וזו
ניתנה עד לסוף מאי  .2021הנושא נבדק ונבחן .צחי :לגילוי המוקדם יש חשיבות רבה ומבקש
להבין למה נדרשת דחיה .רני :התהליך לא פשוט ,אך הדרישה תקפה .קיבלה אורכה עד לסוף מאי
 2021מסיבות שונות .צריך להבין שזהו תהליך של הגנת הסביבה למול החברה ובסופו תותקן
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-2מערכת לזיהויי שתאפשר להתריע על זהום שפך תעבית .צחי ויובל ציינו שבקשה להתקנת
המערכת הופנתה להגנ"ס כבר לפני שנה ושנה וחצי.
 .6נושאים נוספים:
 7.1ברשתות החברתיות מוצגות עדויות לכך שבחופי מ.א חוף הכרמל יש זפת והטענה שמוצגת היא
שמקור הזפת הוא באסדה .נציג הגנת הסביבה הבהיר כי כל תלונה נבדקת ביסודיות .בבדיקות
שנעשו על ידי מפקחי היחידה הימית בעקבות התלונות ,לא נמצאה זפת בחופי מ.א חוף הכרמל.
בבדיקה יסודית מאוד שנעשתה בבקר ה 29.12.20-על ידי מפקח היחידה הימית של הגנת
הסביבה ,לא נמצאו כל ממצאים לזפת בחופים של מ.א חוף הכרמל .נציג משרד הגנת הסביבה
מביא לתשומת לב נציגי התושבים כי תלונות שווא גורמות לבזבוז של זמן יקר של מפקחי
היחידה הימית שלא מאפשר לטפל בבעיות אמיתיות .נציגי חברת נובל עדכנו כי מבצעת בדיקות
ומדידות שמהם עולה שאין על האסדה מקורות שיכולים לגרום להופעת זפת בחוף .נציג מ.א
חוף הכרמל ציין כי ככל שידוע לו ,הידיעות לא עוררו עניין רב .נציג ארגוני הסביבה עדכן כי,
לאחר פרסום הידיעות בחודש מרץ עשה סיור של כ 40-דקות לאורך חוף דור ודרומית לו (מ.א
חוף הכרמל) ,בו אסף  50גרם של זפת.
 7.2נציג מ.א חוף הכרמל והתושבים עדכן כי ,בזכות הסכם שנחתם בין המועצה האזורית לנובל,
הוקמה על האסדה תחנה לניטור רציף שמאפשרת שקיפות ולהוכיח לתושבים שהאסדה פועלת
בהתאם לתקנים הנדרשים ולפי חוק אוויר נקי.
 7.3נציג רשות הגז הסביר כי ריבוי מתקני התראה על תקלות עלולים להשבית את האסדה בשל
התראות סרק ,לטענתו כל השבתה פעילות כנ"ל גורמת ליותר נזק סביבתי.
סוכם
 .1יישום המלצות  :RPSיועבר עדכון כאשר התהליך יסתיים.

רשם :אילן נסים
העתקים :משתתפים וחברי פורום לוויתן
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