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הנדון :הצעת החלטה לממשלה בנושא 'עידוד מאגרי גז קטנים ובינוניים והכרזה
על שעת חירום במשק הגז הטבעי"
אתמול ,יום חמישי  , 30.3.17הובא לידיעתי כי ביום ראשון ה 02.04.17-תובא לממשלה הצעת
החלטה שכותרתה 'עידוד מאגרי גז קטנים ובינוניים והכרזה על שעת חירום במשק הגז הטבעי',
הכוללתבתוכהגםמיקומיםאפשרייםלפרויקטיםמסוגזהבשטחיהמועצותהאזוריותבישראל .
ראשיתעלילהצרעלכךשהידיעהבדברהצעתהמחליטיםהגיעלידיעתנורקבאמצעותצדשלישי,
זאת לאחר שמזכירות הממשלה כלל לא טרחה ליידע בדבר ההצעה את מי שעומדים בראש
המועצותהאזוריות,האחראיותלניהולשלכ85%-משטחימדינתישראל.
אנו רואים פגם חמור בכך שיזמות פרטית מובאת באופן חד צדדי לדיון והחלטה בממשלה
במחטף וללא כל תהליך של דיון והתייעצות עם המועצות האזוריות .התנהלות זו אינה סבירה
תחתשוםכללימינהלתקין,ועולהחששכבדכיממשלתישראלמבקשתלבצעמחטףבלתיראוי,
תוךעקיפתראשיהמועצותוהרשויותאשרנבחרולתפקידםבבחירהישירהעלידיאזרחימדינת
ישראל. 
לשיטות עבודה אלו לא אתן יד ,ובמיוחד כאשר שיטות אלו משמשות להעברת חוקים ותקנות
העלולים לגרום לנזק אדיר לשטחים הפתוחים ולאזרחי מדינת ישראל ,וזאת לטובת מספר
מצומצםשליזמיםפרטיים .עודבטרםהטיעוניםלנושאעצמו,הרישדרכיפעולהמסוגאלואינן
מכבדותאתממשלתישראל,וטובתעשההממשלהלותדחהאתהדיון,עדאשרהגופיםהנוגעים
בדבריוכלוללמודאתהנושאולגבשאתעמדתםהמקצועית .
אםלאדיבכך ,מתוך מסמך הצעת ההחלטה נראה כי נקבעו מספר קריטריונים לבחירת מיקום
תחנות הכוח וכן הוצעו מיקומים גיאוגרפיים במספר מועצות אזוריות .זאת ללא מתן אפשרות
לנציגי ציבור וגורמי מקצוע להשפיע וללא כל פירוט על  איזה בסיס נבחרו הקריטריונים
והמיקומים המוצעים.יתרהמכך: 


המהלך מנוגד לחלוטין לתוכנית מתאר ארצית לאיתור מתחמים לתחנות כוח ,שכבר
סימנהחמישהמתחמיםכאלו,וזאתלאחרעבודהמשותפתשלכללהגורמים–ובכללזה
ארגוני סביבה ושמירת טבע .בכך מייתרת הצעת המחליטים הליך תכנוני ראוי וחוקי,
אשר כולל שיתוף ציבור ברמה הגבוהה ביותר.



ההליך המזורז המוצע בהחלטה ,המשחרר יזמים פרטיים מביצוע בדיקות מתאימות
כתנאילקידוםהקמתתחנותכחהמבוססותעלגזטבעי ,עלוללפגועבבריאותהציבור-
עד כדי חשיפה מידית לסיכונים לחיי אדם!



האיתורים המוצעים נקבעים בשטחים פתוחים ,חלקם בעלי ערכיות גבוהה ,וזאת
בסתירה גמורה למדיניות התכנון הארצית  -ובמקום לאתר את המיקומים המיטביים
בהיבטיםסביבתיים.



קריטריוןהזיקהלקרקע המצויןבהחלטה מובילבאופןישיר לעקיפתהרשותהמקומית,
עליישוביהותושביה,ועולה ממנה חשש של קשרי הון לא ראויים  -בבחינת 'כסף יענה
על הכל'.

לאייתכןשפעםאחרפעםתעסוקממשלתישראלבעקיפתהציבורונציגיוהנבחרים. 
לאייתכןשפעםאחרפעםתקדםהממשלהתכניותאשרמבטלותהלכהלמעשהתכניותקודמות
של אותה ממשלה ,אשר הושקעו בהן עבודה רבה מצד גורמים רבים ,ואשר הניבו תוצאות
המאפשרותקידוםנושאיםחשובים– תוךשמירהעלכללהאינטרסיםבצורההמיטבית.ידימין
עושהוידשמאלמבטלת! 
לא ייתכן שלראשי רשויות ,שנבחרו בבחירה ישירה ,לא תינתן האפשרות לייצג את תושביהם
למולהצעותשלפקידיםעלומים,אשרמטרתןלסייעליזמותשלמספריזמיםפרטיים .
מרכז המועצות האזוריות התגייס בעבר ויתגייס גם בעתיד לקידום פרויקטים בעלי חשיבות
לאומית ,כולל הקמה של תחנות כוח המבוססות על גז טבעי – אולם לא ניתן יד למדיניות
מרושלת ,שעלולה להביא יום אחד אסון על תושבי מדינת ישראל.
אנחנו דורשים להשהות את הדיון וההחלטה בעניין ,לקיים עמנו התייעצות תוך קביעת
קריטריונים ואמות מידה המוסכמים על השלטון המקומי ועל הממשלה – ובעקבותיה לקבל
החלטה משותפת לגבי מסלול קידום התכניות.
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