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,שלוםרב

מתקןקליטתגזטבעי–'ח23א"תמ–הליךשיתוףהציבור:הנדון

 

 

תושבים רבים מישובי חוף מכתב זה נכתב לאחר דיונים רבים אשר התקיימו בכובד ראש בקרב 

דיונים אלו באו על רקע התקדמות תוכנית המתאר להקמת מתקני הקליטה בגז והליך שיתוף . הכרמל

 .הציבור אשר הוכרז אך לאחרונה כדי לקדם תוכנית זו

 

אין לנו ספק כי משרד התשתיות פועל בתום לב ותוך נקיטת פעולות חיוניות להבטחת משק אנרגיה 

אנו משוכנעים כי כולנו שותפים לצורך הדחוף בהכנסת הגז מתגליות תמר , יתרה מכך. אמין ובטוח

  .אמין וסביבתי, ודלית אל מערכת ההולכה הישראלית ובכך לקיים משק אנרגיה חסכוני

 

אותו מקדם משרד  ,לגבי תגליות הגז הנוספות, דעתנו היא כי ההליך התכנוני , כפי שאתה יודע, אולם

נראה כי אמירה זו יומרנית לאור המשאבים העצומים שמשרדך משקיע בהליך . ביסודוהתשתיות שגוי 

אך אנו משוכנעים כי בידנו ידע , הן באמצעות אנשי המשרד והן באמצעות חברות חיצוניות, התכנון

 .ומתוך דאגה אמיתיתמקצועיים לומר אמירה זו בלב שלם  עצום וכלים

 

להקים בלב ים תוך  טיפול וקליטת הגז הטבעי הנוספים ישאת המתקנים לדעתנו הייתה ונשארה כי 

לצידנו עומדים מומחים מקומיים ועולמיים אשר . בלב ים טיפול מלאשימוש באסדות המאפשרות 

הידע הרב שנצבר במטה המאבק של תושבי חוף הכרמל מוכיח לנו שוב ושוב כי . תומכים בעמדה זו

מפגע סביבתי מהגדולים שידעה ישראל , שביםכל החלטה אחרת תהווה איום עצום על חיי תו

 . והחלטה תכנונית שתהווה בכייה לדורות
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עוד נוסיף כי החלטה על מתקן יבשתי או מתקן יבשתי חלקי תהווה סיכון למטרת העל המשותפת 

 .למשרד התשתיות והציבור והיא הכנסת הגז מהים אל ישראל בטרם יבוא משבר

 

זאת אנו עושים בכל יום מול אנשי משרדך . את עמדתנו המקצועיתמכתב זה אינו בא כדי להבהיר 

במכתב זה אנו רוצים להבהיר את עמדתנו לגבי הליך שיתוף הציבור עליו הוכרז אך . וצוות המתכננים

 .לאחרונה

הליך שיתוף ציבור הינו הליך מקובל . גם בנושא זה חקרנו ולמדנו בטרם העלינו את הדברים על כתב

 .ההליך עליו הוכרז אינו כזה ואף רחוק מכך. לו דוגמאות רבות ומוצלחותוידוע בעולם ו

 

בהחלטותולארק לשתףאתהציבור הרצון עומד ציבור שיתוף הליך של בבסיסהרעיון

אנו נפגשים בפורומים שונים עם צוות המתכננים המוביל את התהליך ונוכחנו  מזה כחודשיים. במידע

תנו בהליך קבלת ההחלטות אלא להביא לידיעתנו את המהלכים לדעת כי אין בכוונתם לשתף או

בכל מפגשים אלו העלינו שאלות רבות . אותם הם מקדמים ולשמוע בנימוס את דעותינו המלומדות

.עדלרגעזהלאזכינולאףתשובהעלשאלותאלו, ומגוונות

 

לבד וזאת לאור ההליך מאחר ואנו משוכנעים כעת כי ההליך המתקיים בא לצרכי נראות ציבורית ב

אנו רואים לנכון , הקלוקל והשגוי אשר אנשי משרדך הובילו בשלב הראשון של תכנון מתקני הקבלה

לנתק עצמנו באופן רשמי מהליך זה ולחזור למאבק ציבורי רחב ועיקש אשר יביא בסופו של דבר 

 תר את עתיד ואמינותהנאותה ביולהבטיח בצורה , לדעתנו, להקמת מתקן ימי לטיפול מלא בגז ובכך

 .משק האנרגיה הישראלי

 

מתקן לטיפול  ונכונה ולהורות על מתן דגש להקמתאנו חוזרים וקוראים לך לקבל החלטה אמיצה 

זוהי ההחלטה היחידה הישימה לאור ההתנגדות הציבורית העזה בכל רחבי הארץ . מלא בלב ים

 ,טכנולוגית ומבחינה תכנוניתר מבחינה אנו משוכנעים כי החלטה זו היא גם הטובה ביות. בנושא זה

 .ולא רק מבחינה ציבורית
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התבטאויותיך האחרונות כי המאבק הציבורי הוביל להחלטות שגויות לגבי אופי קליטת הגז אינן 

משוכנעים כי פעולות אנשי משרדך בהתעקשות על הליך  אנו. ובטעות יסודן, לחלוטיןמקובלות עלינו 

על חיבור שדות הגז , שהייתה מתבקשת מסיבות רבות, הקודמתהובילו להחלטה , תכנוני שגוי מיסודו

  .הקיימת" ים תטיס"הטבעי לטיפול באסדה נוספת ליד אסדת 

 

לטיפ מהחלופה בוטה התעלמות תוך יבשתיות חלופות בחינת על ההתעקשות ולהמשך

.מלאביםהינהחוסראחראיותותוביללהמשךפגיעהבמשקהאנרגיה



 

 ,בברכה

 ר מטה המאבק חוף כרמל"יו, איציק בקיש

 בשם תושבי ישובי חוף כרמל

 

:העתקים

 השר להגנת הסביבה, כ גלעד ארדן"ח

 שר הפנים, כ אלי ישי"ח

 מבקר המדינה, מר מיכה לינדנשטראוס

 ר התשתיותראש מטה ש, סמדר בת אדם' גב

 ראש המועצה זכרון יעקב, מר אלי אבוטבול

 ראש המועצה האזורית חוף כרמל, מר כרמל סלע

 ראש מועצת פורדיס, מר יונס מרעי
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 ראש עיריית חדרה, מר חיים אביטן

 

 

 ר הוועדה המשותפת לבריאות וסביבה"יו, כ דב חנין"ח

 בינת שוורץ' גב, ר מנהל התכנון"יו

 'ח73א "לתמחברי ועדת העורכים 

 לרמן מתכננים, מר גידי לרמן

 דורית הוכנר' גב

 רונית מזר' גב

 מנהל רשות הגז, מר שוקי שטרן

 

 


