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  : מאבק באסדות הגזמחאה ו - על סדר היום

 

  זרקא וראש המועצה. –כארים את תושבי ג'סר א  מברך ברמאדן –זיו דשא 

מודה לראש המועצה מר מורד פותם החשובה. ומודה להם על השתתמציג את המשתתפים 

עמאש על תמיכתו במאבק והסיוע הרב לקיום הישיבה בשטח המועצה ועל חוף הים בימי 

מאיר  ישיבת המליאה הזו מתקיימת בעקבות הצעה לסדר של חבר המועצה מרהרמאדן. 

  ליאני שהעלה את הנושא וכולם נרתמו לרעיון. 

נה הפקיעה מידינו ומידי הציבור והעבירה את הכנת תכנית המדי 2010נת המאבק החל בש

      לנושא המתווה ותשתיות טיפול והולכת הגז לידי היזמים.המטהר 

את נים עיכבו שש שראשי רשויות ומטה התושבים,לאחר מכן החל מאבק עיקש יחד עם 

עם  מ מהחוףק" 10המתווה עד קבלת ההחלטה  במועצה הארצית להרחיק את האסדה 

חלה התעוררות  2017מתקן נוסף באזור חגית. במהלך  דונם, 220הגדרת שטח של כ 

 מחדש לנושא קמו ארגונים אזרחיים רשויות הצטרפו.  

יות אין כל מחלוקת לאורך כל מישור החוף על כך שהמיקום של האסדה אמורה לה

 ממוקמת בעומק הים הרחק מהתושבים. 

מדינה טועה במהלך הזה. הרשות צאים בידנו ניתן ללמוד שהמהנתונים והעובדות אשר נמ

משקיעה הרבה מאוד משאבים כספיים וזמן, מאמין שיש פתח למצוא את הפתרון להרחקת 

 האסדה. 

יש את הדו"חות במסגרת קבינט הגז של המועצה  נעשו מס' מהלכים לרבות דו"ח בטחוני

                                                                                                                    ליך משפטי.                                                   של שומרי הבית בעניין זיהום אויר המאפשר לפנות לה

בשם קבינט הגז שעובד בשיתוף פעולה עם כל הגורמים האחרים,  את הרשות מלווה גוף

 ים  וגופים אזרחיים אחרים.מתנדב

זיו דשא ביקש שנקיים את המליאה אצלנו ואנו שמחים ומברכים על כך.  –מוראד עמאש 

אנחנו שותפים למאבק למרות האמצעים הדלים שברשותנו. יהודים וערבים חייבים לשלב 

ידיים ולשמור על מה שנשאר מאוצרות הטבע. מבקש להסיר את החשש בנוגע לבניית 

ר לנובל אנרגי וזאת ע"י תקציב ר. הנמל מתפתח ע"י בקשת הדייגים ולא קשוהנמל בג'ס

 שהגיע מרשות הטבע והגנים אין שום אינטרס אחר.

מודה לזיו דשא על היוזמה, יש פעילות הרבה יותר נרחבת מעבר לאסדות  –קובי ציפר 

מש לא מאך  ההגז, ישנה תעשיה שלמה אשר הולכת וממוקמת במדינה. ניזונים מאינפורמצי

. הגיע קבעתיד הרחוק, יש להמשיך ללמוד ולהיאביודעים לעומק את הנושא ומה יהיה 

הזמן שעוד רשויות יצטרפו למאבק, האחדות במאבק יצור את השלם. מאמין שנצליח 

 ומדינת ישראל תצליח להוביל את נכסיה בצורה מושכלת וטובה. 

א קלסית למאבק אזרחי, שומרי מברך את הנוכחים להובלת המהלך, זו דוגמ –אייל קגן 

ויות, שיתוף הפעולה הינה צו השעה, זו ההוכחה כמה כח יש לביחד. מאמין הבית עם הרש

 שנצליח.

מודה לזיו דשא שהוא הכח המלכד במאבק. נלחמים בכמה מישורים, שמח  –אלי דלל  

 שיש אנשים שרוצים איכות חיים עבורנו ועבור עתיד ילדנו. 

חישות המשותפת יש וד קשה. יש אתגרים לא פשוטים ולנשיך לעביש להמ –סיבק  חזקי

 משמעות. לנחישות האזרחית הרציפה שעומדת מול הקשיים יש משמעות. 

 



 

 

 

מודה על האירוח. אנו בשלב מתקדם של המאבק ומנסים למנוע זאת באמצעות  – ספיר יוני

הבא הינו מיקום  כלים משפטיים, כלכליים רגולטורים ועוד. עד כה ללא הצלחה. השלב

האסדה עם שאר המתקנים אשר צפויים לצאת בקרוב ולהיות אצלנו כבר בקיץ. זה השלב 

עיר אוהלים, שביתות רעב, זה הזמן כגון: שיש להחריף את המאבק, להוביל מהלכים 

 שהרשויות מחליטות על מהלך פורץ דרך בהובלת אלפי התושבים. 

עתם לקיים ישיבת פוזיציה וקואליציה על הצבמודה לכל חבריי במליאה או -מאיר ליאני 

 המאבק האזרחי כנגד הקמת האסדה לזיקוק גז המאיימת על בריאותינו. מול האסדה מחאה

לוגי אותו ממיטים ובוקר ומתריע על האסון הבריאותי והאק אשר קם מידיקרבת החוף הוא ב

שראל והעומד שר האנרגיה בחסות ממשלת י על ראשינו לא אחרים מאשר יובל שטייניץ

הנושאים עיניהם גם אלינו  פועלים יחד עם האזרחים ,אני גאה שאנו כמועצה בראשה.

שומרי הבית  ולה החשוב עם ארגוןומשתפים פעולה איתם. בפרט אני שמח על שיתוף הפע

 שהינו ארגון אזרחי המוביל את המאבק העקרוני והחשוב למען כלל תושבי ישראל, תושבי

העקרונות של שומרי הבית הם עקרונות שאני מאמין בהם  יעקב בתוכם.מישור החוף וזכרון 

 לכולנו במאבק הזה:  ומשותפים

חילונים  מימין ומשמאל, ,יבה וחייםמאבק שמשותף לכל הפעילים למען סב - מפלגתיות

 .ודתיים, יהודים וערבים, נשים וגברים

מתפשר אך  ול מאבק בלתיהמאבק הזה  מתקיים תוך הקפדה על חוקים תוך ניה - אלימות-אי

 ללא אלימות מכל סוג שהוא.

 חוזקנו ועוצמתנו נטועה בצדקת הדרך וביכולתנו לשמור על שיח מכבד וראוי. - שיח מכבד

 ס חנה,דזרקא, מזכרון יעקב ונציגי ראשויות מפר-סר א'היום הגיעו לכאן ראשי רשויות מג

 עמק חפר.ומ.א נתניה חדרה  מנשה,מ.א.  חוף הכרמל,

שויות רבים נוספים הצהירו על תמיכתם במאבק ואנו קוראים לאחרים להצטרף י רראש

כאן אנו  של המדינה כולה.המאבק הזה הוא על דמותה, חיי אזרחיה ושימור הסביבה  .אלינו

שואבים השראה מארגון שומרי הבית הפרוס ארצית באמצעות קבוצות מקומיות ופעילים 

דע על הנזקים העצומים שכבר מתרחשים ור את המיבפני הציבהארגון מביא ברמת המטה, 

עולתן ההרסנית בקרבת החופים, ופועלות בנושאי ופאסדות הבחלק מן החופים כתוצאה מ

שיווק ודיגיטאל, פרסום, קריאייטיב ומיתוג, גיוס כספים, הסברה,  מחקר, משפט, ,אסטרטגיה

 בות.כל ההיקף העצום הזה על טהרת ההתנד. פעילות שטח, קשרי מימשל

 פעילויות מחאה רבות נעשו על ידי האזרחים:

 משתתפים.מתופפים ואלפי  400בהשתתפות  - מעגל החביות בכיכר רבין  •

 .גולשים אחוזי ידיים בלב ים 992, גל גולשיםשבירת שיא עולמי במע •

 מאהל פורק במסגרת ה, הקמת מאהל מחאה לצד תוואי צינור הגז בחוף דור •

 .שבועות 5לאחר הסדר פשרה בבית המשפט    

 .בשיתוף החוג לגיאוגרפיה של האוניברסיטה העברית כנס מדעי  •

 רשויות ואזרחים:פעולות רבות נעשו ונעשות בשיתוף פעולה או תמיכה של  

 בהשתתפות פרופסורים ומומחים ממגוון תחומים רלוונטי  כנס תושבים מדעי •

 .מהארץ ומהעולם  

 

 

 



 

 

 

 

  הגדולה בתולדות ישראל ביבתית עצרת הס, עצרת מחאה בכיכר רבין •

 .בהשתתפות רבבות  

 פגישות עם  השתתפות בועדות הכנסת, - פעילות פרלמנטרית ורגולטורים  •

 .לי משרדים במשרדי האנרגיה הגנת הסביבה והבריאות"שרים מנכ   

 .לעשרות אלפי אזרחים מאות אירועי הסברה ברחבי ישראל, - הסברה  •

 אינספור ום וטלויזיונים מאות כתבות, עשרות עימותים תקשורתיי -תקשורת ומדיה   •

 פוסטים ובלוגים על הפעילות והמאבקים הבלתי נפסקים.   

 הוגשו בתקופה זו כעשר עתירות לבתי משפט השונים בישראל כדי  -עתירות משפטיות   •

 לקדם את מטרות המאבק.   

 

 :הישגים בולטים של המאבק

 הבקשה להיתר הפליטה עבור אסדת ליוויתן בשל חוסר מהימנות חריג של נובל  ביטול  •

 ביחס למספר הרכיבים הפולטים על גבי האסדה.  אנרג'י   

עתירות פליליות בשל מעצרי שווא  עתירת חופש המידע, - ניצחון בעתירות משפטיות  •

 .הגבלות שימוש במתקנים צווי מניעה זמניים, והתנכלויות לפעילים,

 .תמיכה ממנהיגים בולטים מכל הקשת המקצועית, האזרחית והפוליטית  •

 

מושבים, ל, המקומיות ראשונה לתושבים ואיתם לרשויותבראש וב כאן המקום להודות

ועל הכרתם בצורך האזרחי  ובכסף על תרומתם בזמן קהילתייםהישובים לקיבוצים ול

 אות הציבור בכלל., סביבתם, בריאותם ובריןטחוילהתנדב במאבק על שמירת ב

ב מברכים על גילוי ראוי לומר ולציין, אנו תושבי מישור החוף ובכללם תושבי זכרון יעק

מרבצי הגז במים הכלכליים של ישראל, אך מתנגדים בכל תוקף להקמת אסדות מזהמות 

ובפיתוח אחראי, מנוטר ושומר אדם וסביבה למעננו  אלא על פי הבאר בלבדבקרבת החוף 

 ונכדנו ולמען הדורות הבאים. למען ילדינו

 , לרבותמאבקל ושא על הירתמותתודה למליאת מועצת זכרון יעקב ולראש המועצה מר זיו ד

חרדים מן  זרקא אשר תושביו-תודה לראש מועצת ג'יסר א הקצאת תקציב נאה למאבק,

ראש המועצה על  הבאות ובמיוחד הדייגים המוציאים את לחמם מהים ותודה מיוחדת למוראד

 האירוח בחוף היפה ביותר בארץ עליו יש לשמור מכל משמר.

היא הרחקת ו תודה לכל אזרחי ישראל אשר הצטרפו ויצטרפו למאבק עד אשר תושג המטרה

מאבק אזרחי וציבורי כל כך צודק אשר התחיל  ק"מ בים. 120אסדת הזיקוק המזהמת 

יות בארץ הזאת ולשמור כותו הבסיסית לחבצעדים קטנים עוד יהפוך לנהר אדם העומד על ז

 עליה ואין מאבק צודק מזה. 

 שמי יהודה ברונר, פעיל חברתי וחבר מועצת זכרון יעקב.  -יהודה ברונר  

, לפני למעלה משלוש שנים, פרסמתי לציבור כתבה שתיארה את הזוועה 2016בתחילת מאי 

ם זה כסף, ואים לנגד עיניהוהחורבן שימיתו עלינו אנשי תעשיית המוות שכל מה שהם ר

בסיועם הנדיב של בכירי השלטון במדינה, אשר בחרו להציב מפעלי זיקוק גז ממש כאן 

 מולנו, במרחק אפסי מהחוף.

 



 

 

 

 

 

כבר שלוש שנים שאני זועק לציבור שעלינו לצאת למלחמה על חיינו, כי מי שמזקק את 

המיליארדים תושבי האזור, אלא רק על החומרים גורמי המחלות הקשות, לא חושב עלינו 

שיעשה על חשבון חיינו ועל חשבון חיי הדורות הבאים שלנו כאשר יפעלו אסדות הסרטן 

 מתחת לאפנו.

כבר שלוש שנים שאני וחבריי למאבק קוראים לציבור לצאת למלחמה על החיים ונתקלים 

שיתעשרו בכסף  בהכפשות ועלבונות מצד אלו התומכים בהקמת אסדות הסרטן, מצד אלו

צר מתעשיית המוות אותה מעודדת ממשלת ישראל ושלוחיה בזרועות השלטון מזוהם שנו

ומחוצה להם, והנה אנו רואים מול עינינו את התוצאה של השתיקה שלנו התושבים אל מול 

 העוולה הגדולה ביותר שנעשתה כאן מאז הקמת המדינה, כנגד אזרחי המדינה.

ם במרחק כה קצר, והאחרות ן הולכת ומוקמת מולנו ביאסדות הסרטן שהראשונה שבה

שיבואו אחריה כבר מתוכננות לקום במרחב המים הטריטוריאליים שלנו מול נתניה, מול 

עמק חפר, מול חדרה, מול חוף הכרמל ומול עשרות ישובים שוקקי חיים, זכרון יעקב, ג'סר 

כל רכור, אור עקיבא, חדרה וידיס, בנימינה גבעת עדה, יקנעם, פרדס חנה כיזרקא, פור-א

עשרות המושבים, קיבוצים וישובים במרחב הענק הזה, יביאו חורבן והרס לסביבה הימית, 

לסביבה היבשתית, לבעלי החיים ולמליוני בני אדם, כאן ובחלקים נרחבים של מדינת 

 ישראל.

המחלות  ביום הזה בו ברור לכולנו שממשלת ישראל לא מתכוונת להגן עלינו האזרחים מפני

לינו אסדות זיקוק הגז הסמוכות לחוף, אני קורא שוב לכל אישה ואיש והמוות שימיטו ע

במדינה אשר גורל ילדיהם חשוב להם, ולכל הצעירות והצעירים שמעוניינים לחיות בבטחה 

 חמה על עתידנו ועל עתיד הדורות הבאים.לבארצנו, לקום היום ולצאת למ

לזקק אותו מהרעלים  מופק מקרקעית הים אזי ישאם מדינת ישראל חייבת את הגז ש

המסרטנים בעומק הים, על פי הבאר, במרחק של עשרות קילומטרים מחופינו וזאת בדיוק 

 עלינו לדרוש מהממשלה ומכל שלוחותיה.

אני קורא מכאן לכל נבחרי הציבור, ראשי הרשויות המקומיות וחברי המועצות בכל המדינה, 

בודות להקמת אסדת לוויתן ועד כולו עד שיופסקו כליל העלהשבית את המשק הישראלי 

לגניזת התוכניות להקמת אסדות זיקוק גז נוספות לאורך חופינו. עלינו לעשות זאת בכל דרך 

 אפשרית, כי זה עניין של חיים או מוות.

ביום הזה על כל נבחרי הציבור ועל כל אזרחי מדינת ישראל לדעת, שאם אנחנו לא נעצור 

 ו, ידינו ונשמותינו יהיו מגואלות בדם הדורות הבאים.אסדות הסרטן סמוך לחופינאת הקמת 

 .לא לדבר, לפעול, עכשיו ומייד

לא חושבת שיש צורך בפורום הזה להסביר על המאבק, כל הנוכחים מכירים  –צילה רשף 

את המאבק, שמחה ומודה לכם שבאתם אך אני מכירה כל אחד ואחת מכם ולא רואה אנשים 

אין תקשורת  .אך אינו מביא לפעולה את הלב גש הזה מחמםהמפ, ןם. אנחנו לא בכיווחדשי

וזה כנראה כי אנחנו לא באמת עושים את הדברים כמו שצריך. עלה נושא קבינט הגז, חשוב 

שיראה את פניו בישיבה כזו אך הם לא נמצאים, הייתי בעבר שותפה לנושא הניטור, פעולה 

דה עדין לא נמצאת פיזית זה נתון אופרטיבית. הניטור אשר מתקיים בתקופה זו כאשר האס

 משך למאבק. חוסר סיקור תקשורתי זו לא הפעם ראשונה. שיעזור בה

 



 

 

 

 

 

וחצי שנים התקשורת לא מדברת איתנו, אם התקשורת לא מגיע זה כנראה שאנחנו  3מעל 

לחשוב יצירתי. לא כולם ולא עושים את פעולת המחאה האמיתית, יש לצאת מהקופסא 

יש להניע את  .נו נכשליםמאבק, אנו חוטאים למטרה, במבחן התוצאה אנחבקיאים ברזי ה

 האנשים ולא את אלה המונעים. 

האירוע שקרה בחיפה צריך להוות עבורנו מנוע, להיות שותפים לתחקירים אפילו ברמת 

שותפי סוד, עם כל הצער על התאונה, היא נפלה בפתחנו בתזמון מושלם. במידה ואכן יהיו 

פעולה לנצל בכל הכח את הזמן  נהוג אחרת מהבחירות הקודמות ולהכין תוכניתבחירות יש ל

הזה כדי שנהיה מחוזרים. יש להקים צוות פעולה ולא רק הקצאה כספית של רשויות, אלא 

 לחשוב מה כן אפשר לעשות כדי לבטל את רוע הגזרה ולחשוב מחוץ לקופסא.  

ר להשתתף במימון המאבק. העלויות מבקש בהזדמנות זו מכל רשות באזו –מאיר ואנונו 

 פלות בעיקר על המועצה המקומית זכרון יעקב.הכבדות נו

מבקש לסכם, ישנה עתירה של מספר רשויות בנוגע לשינוע מכליות בניגוד לחוק.  –זיו דשא 

 הר זהב. רענןד"ר עו"ד , המועצה שכרה את תישנה חריגה מהתמ"א. ישנה עתירה ביטחוני

יב נעשה זאת. דוחות עד כה והיה ואם נצטרך לחרוג מהתקצ מושקעים₪  900,000 -קרוב ל

שפך, יש להציג על בסיס משהו מוצק, מציין את העוול הדמוקרטי בנושא התקשורתי גם 

 להיום התקשורת הוזמנה ולא הגיעה. 

המאבק הוא לא רק למנוע את הקמת האסדה, אלא למנוע עוד מתקנים עתידיים ולהעבירם 

 לעומק הים. 

דה לכל מי שהגיע, נמשיך להיות יד אחת במאבק הגז, חייבים להמשיך ואם לא הייתי מו

 מאמין שיש סיכוי לא היינו משקיעים כלכלית. מאמין שנצליח. 
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