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 .2222.05  8 פורום לוויתן סיכום פגישההנדון:  
 

צוראל, יואב רטנר, יבגני פרד ארזואן, ד"ר דרור רני עמיר,  ;)הפגישה התקיימה באמצעות מערכת זום( משתתפים

, לילה איזבלה קרסקיןרשות רישויי לגז טבעי, מחוז חיפה;  –ענת שריד המשרד להגנת הסביבה;  – מלכין, רם גרינוולד

כב"ה; ניר סהר, בכר חזיז, יונת, יותם אשל,  –ן טרשות הטבע והגנים; יוליה לוי –ניר אנגרט משרד הבריאות;  – יעקב

 נציג – יובל ארבלד"ר מ.א חוף הכרמל ונציג התושבים;   –צחי בר תקווה ; ערים שרון כרמלאיגוד  – איילת ריינמן

גרינפיס ישראל )השתתפו בדיון בנושא פליטת  –ורד אייל, ניר כחלילי   ;הסביבהחיים וסביבה ארגון הגג של ארגוני 

עציוני  מאיה ,טפליצקיאנטון , אילן נסיםאריאל פרינץ, , , מרב דפני, ד"ר ויקטור בריודיןלעד גולןא ,; גיא סמטמתאן(

  שברון.  –מיר בן דוד, רות דגן ע, ז'קיש צימרמן; משרד האנרגיה –

 

 :הדיוןעיקרי 

 פליטת מתאן:  .1

נציגי גרינפיס ישראל שהם חלק מחיים וסביבה, ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל הציגו עבודה )מצגת  1.1

מצורפת( שהוכנה על ידי יחידת התחקירים של גרינפיס ממנה עולה כי הפליטות המקובלות בעולם מתעשיית הגז 

 הטבעי, גבוהה מזו המדווחת בארץ. 

ולכן לא  וכן למערכת ההולכה יחס גם לשדות נוספים )תמר, כריש(גיא סמט משיב כי הנושא הוא רחב ומתי 1.2

בהכרח שנכון לדון בו בפורום לוויתן. יחד עם זאת, כיוון שנציגי הציבור בקשו להציגו, האפשרות ניתנה. משרד 

 הדוח יתקבל, הוא יוצג בפורום רחב.  לאחרהאנרגיה ביקש ממוסד נאמן לבחון את הנושא. 

ימית במשרד להגנת הסביבה, מבקש להעביר את הדוח ואת המצגת כדי לבחון וללמוד את רני עמיר, מהיחידה ה 1.3

 נתונים וממצאי הדוח. 

מתייחסת לתקופה שבה אסדת לוויתן לא היתה ל ידי גרינפיס עמיר בן דוד נציג שברון מציין כי הצגת הדברים ע 1.4

וכי שברון מדווחת על פליטותיה של אסדת לוויתן למשרד להגנת  פעילה ולכן איננה רלוונטית לפורום לוויתן

  .הסביבה כפי שנדרש ממנה

זרוע העבודה הוא הרגולטור לנושא בטיחות עובדים ואף בוצע סיור תקלות באסדת לוויתן:  משרד הכלכלה  .2

 באסדה. הוצע לבחון ולהציע לזרוע העבודה לקחת חלק בפורום.

 ניטור אוויר:  .3

כרמל הציג את הנתונים שמתקבלים מחברת שברון  -ניר סהר, מנכ"ל איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון  3.1

ה, אין חריגות מהתקן הסביבתי בתחנות הניטור החופיות וגם אין ומפורסמים באתר האיגוד. בהתאם לנתונים אל

עליה בריכוזי הרקע שנמדדו לפני הפעלת האסדה. גם הנתונים שמתקבלים על גבי האסדה בתחנת הניטור 

שהותקנה באסדה, מצביעים על ריכוזים נמוכים מהתקן. יש מספר נושאים שבהם מתקיים שיח בין האיגוד 

נתונים, דוחות כיול של מכשירי המדידה, דיגול הנתונים, קבלת נתונים גולמיים והרחבה  וחברת שברון )זמינות

 לגבי טיפולים ופרקי הזמן שבהם לא ניתן לשדר נתונים )לצורך שקיפות לציבור(.  

מיר בן דוד, נציג שברון שמח על הנתונים וחושב שיש שיתוף פעולה טוב עם האיגוד. ניטור האוויר על האסדה ע 3.2

 .םוף הנתונים מתבצעים על ידי חברה צד ג' ולכן אין ניגוד ענייניואיס
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גיא סמט, ביקש מהאיגוד וחברת שברון להגיע לסיכומים בהתייחס לנושאים שבהם מתקיים שיח בין האיגוד  3.3

   לחברת שברון.

 תעבית לוויתן  .4

בנפט  3%לוויתן וכי מגבלת זק'יש צימרמן, נציג שברון מציין כי הנתונים של הרכב התעבית מפורסמים באתר  4.1

 מתייחסת לשלב א' ולשלב ב'. ןים לבז"מהמוזר

ד"ר יובל ארבל נציג חיים וסביבה, מציין כי עד כה לא הוצג הרכב התעבית לאחר טיפול בהתייחס לסיכון של   4.2

 שפך לים.

הוא מידע הנוגע בפועל מפורסם דרש לפרסם ונעו"ד, ד"ר רות דגן, המייצגת את שברון, מציינת כי, המידע ש 4.3

לסביבה ואלה נתונים המפורסמים באתר לוויתן. יש נתונים שמבחינת חברת  טנפלט או עלול להיפללחומר ש

. נתונים אלה מצויים בידי הרגולטורים, לרבות ואושרו ככאלה על ידי הרגולטורים שברון מהווים סוד מסחרי

גם הוא ראש אגף איכות אוויר ושינוי אקלים במשרד להגנת הסביבה, הכריע  .המידע שמהווה סוד מסחרי

 ., מידע שקיים בציבורקלותפרקציות הלשהמידע הרלוונטי נוגע 

רני עמיר מציין כי ההרכב הכימי המדויק של התעבית אינו דרוש מבחינת הטיפול בשפך לים וכי הנתונים  4.4

 . הפיזיקליים הם החשובים ואלו ידועים לנו

 שפורסם ולהשוות לנתונים חדשים יותר.  תעביתגיא סמט, מבקש לבחון את הרכב ה 4.5

 

 

 רשם: אילן נסים

 

 לוויתןהעתקים: משתתפים וחברי פורום 


