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 לכבוד
 מר משה כחלון

 השר להגנת הסביבהשר האוצר ו
 5כנפי נשרים 

 ירושלים
 

 שלום רב,

 בתחנת הכוח אורות רבין 4-1חידות לילפי חוק אוויר נקי היתרי פליטה התנגדות למתן הנדון: 

 -ו 20למתן היתרי פליטה לפי סעיפים  התנגדותנו הנחרצתאנו פונים אליך על מנת להביע את  .1

המותקנות בתחנת MD1-MD6 ( ליחידות הייצור הקיטוריות 2008לחוק אוויר נקי תשס"ח ) 22

 (, וזאת על פי טיוטת היתר אותה פרסם משרדך.1451הכוח "אורות רבין" בחדרה )מס' היתר 

משק החשמל בישראל, פיתוח על  -באם יינתנו  –כפי שנפרט להלן, השפעתם של היתרים אלו  .2

)המצומצמות איכות האוויר, יוקר המחיה ויכולתה של ישראל לעמוד במחויבויות הבינ"ל 

 ביותר. דרמטיתשלילית ובמסגרת הסכם האקלים האחרון )"הסכם פריז"( היא ממילא( 

ואת העדרה של מדיניות אנרגיה לאומית קיצוני וצר ראות יתר על כן, מתן ההיתר משקף ק .3

 .היה בכייה לדורותיו ,למדינת ישראל

 פליטהההיתרי 

חברת החשמל לישראל )להלן 'חח"י'(  (, נדרשת2008תשס"ח ) – נקי אוויר חוק בתאם להוראות .4

 על. כוח לרבות תחנות, מפעילה שהיא היתר טעוני פליטה מקורות עבור פליטה בהיתרי להחזיק

 תביא אשר ביותר הטובה הזמינה המיטבית הטכניקה את לכלול פליטה להיתרי הבקשות

 .האפשריות המיטביות הטכניקות כל מבין לאוויר מזהמים של פליטת המרבית להפחתה

על פי  פליטה היתרקבלת בקשה ל , למשרד להגנת הסביבה,הגישה חח"י 2014 אוקטובר בחודש

-MD1", בהן ארבע יחידות ייצור רבין אורותהמותקנות בתחנת הכוח "חוק עבור יחידות הייצור 

MD4 " (.1-4יחידות )להלן" 

)פועלות  הישנות ביותר בישראלבפחם,  מוסקותה קיטורמונעות ייצור יחידות הן  1-4יחידות  .5

נמוכה האנרגטית של יחידות אלו נצילותן . למועד סיום חייהןואשר קרובות  ,(1981עוד משנת 

, ומביאה פוגעת בבריאות האדם והסביבהושריפת הפחם בהם מזהמת את האוויר,  ,ביותר

 חמצני, שהוא הגורם העיקרי, מעשה ידי אדם, למשבר האקלים.-לפליטה מוגברת של פחמן דו

חלופות שונות להפעלת הליך מתן היתרי הפליטה, בחן המשרד להגנת הסביבה במסגרת  .6

 סבירותייצור על ביטחון אנרגטי, איכות הסביבה, ועלויות במטרה לשמור , האמורות היחידות

סגירה מוחלטת של יחידות אלו; ביצוע "שימור" אשר  :מבין החלופות נציין .למשק החשמל

הקמת יחידות ; קיטוריהסבתן לשימוש בגז טבעי במחזור יאפשר את הפעלתן בעתות חרום; 

התקנת אמצעים להפחתת פליטות במחזור משולב )מחז"ם(; והמונעות בגז טבעי חלופיות 

 מזהמים.
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החלופה , 1-4על פי הידוע, מבין החלופות הקיימות לפתרון בעיית זיהום האוויר מיחידות  .7

לספיחת תחמוצות  FGD-ו SCRמערכות  ן שלהתקנת א, היוהמים המועדפת על ידי משרד האנרגיה

יחידות אלו. זאת, על "( מגזי הפליטה הנפלטים מסולקניםגופרית ותחמוצות חנקן )להלן "ה

-1הסדירה של יחידות  ןהפעלתהמשך  מנת לצמצם את פליטת המזהמים ולאפשר לכאורה את

 כחלק אינטגרלי ממערך הייצור של חברת החשמל. 4

ומגדילה אף יותר את פליטת סולקנים מקטינה את נצילות היחידות פת מערכות הוסיש לציין כי  .8

ועלותו  שנים 8לכל הפחות ך תהליך התקנת הסולקנים יארות, כפי הער לע. גזי החממה שלהן

סולקנים ביחידות התקנת ה תהליךניסיון העבר ב. מיליארד שקלים 3.5-כנאמדת ב ראשוניתה

MD6-MD5 , דה במיעלויות סופיות גבוהות  לעולוחות הזמנים ברת כלהתארכות ניצפי על מלמד

 זו.ראשונית הערכה לביחס ניכרת 

אין ספק שהמשך הפעלת היחידות בפחם, או הסבתן לשימוש בגז טבעי אך המשך הפעלתן  .9

 .סביבתית כלכלית אואינו כדאי במחזור קיטורי, 

 סוגיית הביטחון האנרגטי

השיקול המרכזי העומד ביסוד עמדתו של משרד האנרגיה הוא השמירה על בטחונה האנרגטי  .10

להדגיש כי מדובר  ישיחד עם זאת, אך  משקל, כבדבטיעון ישראל. מדובר כמובן  תשל מדינ

, וכי שמירה על , בהיבט תפעולי מצומצם בלבד"בטחון אנרגיה"במונח  מגמתי ומטעהבשימוש 

 , ונדגים.לפחם חלופות אחרותמחייב דווקא אימוצן של  בטחונה האנרגטי של ישראל

( נוגעת APERC, 2007מבין ההגדרות השונות למונח "בטחון אנרגטי", ההגדרה המקובלת ) .11

 לארבעה מרכיבי יסוד:

 ( גיאולוגית או פיזית של המשאב בטווח הקצר והארוך;Availability) זמינות .א

 ( גיאופוליטית )עצמאות אנרגטית( או טכנית למשאב;Accessibility) נגישות .ב

 ( השימוש במשאב בהיבטי סביבה וחברה;Acceptability) מקובלות .ג

 כלית של השימוש במשאב.( כלAffordability) עלות .ד

המשך השימוש  המתבססת עלהעומדים לרשותה של ישראל, החלופה מבין הדלקים החלופיים  .12

בפחם נחותה באופן מוחלט ביחס לחלופות האחרות, קרי המקורות המתחדשים )אנרגיית 

השמש ואנרגיית הרוח( והגז הטבעי. בעוד שדלקים אלו הם משאבים מקומיים שזמינותם 

התגלו לחופי ישראל מאגרי גז טבעי בהיקף של  2010 -ו 2009)יצוין כי בשנים  ונגישותם גבוהה

, מקובלתם החברתית חיובית, השפעתם על הסביבה מצומצמת באופן ניכר, רד מ"ק(מיליא 900

ועלותם נמוכה; הרי שהפחם מיובא ממדינות זרות, מקובלותו החברתית והסביבתית שלילית 

 עלויות חיצוניותעלויות תפעול,  ,עלויות הקמה ותחזוקהבתחשיב ביותר, ועלותו )ויש לכלול 

 ( גבוהה באופן ניכר.וקי העולםועליות מחירים עתידיות בשו

והוא החשש  ,להיבט צר בלבדאפוא טענתו של משרד האנרגיה בסוגיית הבטחון האנרגטי נוגעת  .13

מפגיעה באספקת הגז הטבעי, בשל תקלה במערך ההפקה וההולכה של הגז אל תחנות הכוח, 

ראש  פגיעה אשר עלולה להביא להשבתת ייצור החשמל בישראל ולקריסת הרשת. אין להקל
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שמירה על בטענה זו, אולם יש בידי המדינה מגוון חלופיות להתמודד עמה, באופן המאפשר 

, חלופות אשר תוצגנה בחלקן 1-4יחידות גם ללא הפעלה סדירה של בטחון אספקת החשמל 

 .בסיפא של מכתב זה

 הרפורמה במשק החשמל

נים, עומדים שיקולים אין זה סוד כי בבסיס מדיניות משרד האנרגיה לתמוך בחלופת הסולק .14

הוא זה שיקול  ,בבסיסו .חח"י של חוסנה הכלכלילוהנוגעים למבנה משק החשמל נוספים, 

 במשקדולות הג התעשייתיותהחשמל היא מהחברות חברת שכן  ,ניות לגיטימימדישיקול 

מגוון על גם משק החשמל בהממשלה החלטות פעת השאת ויש לבחון  ,עובדים רביםה ומעסיק

מדיניות הממשלה לפתיחת משק החשמל י לציין כיש עם זאת, יחד . של החברה פעילותההיבטי 

 ,חד בחלקה של חברת החשמל בייצור החשמל במשק הביאה לצמצוםהיא זו ש ,לתחרות

ולפגיעה ביכולת החזר השקעותיה. בצד זאת, ע"פ החלטת הממשלה, מנועה חח"י מלהקים 

 מתחדשת.האנרגיה תחום הבלפעול חדשות או תחנות כוח 

בחידוש בהתקנת סולקנים ולהשקעות עתק  כעת חח"י,וכך, נוצר מצב אבסורדי בו נדרשת  .15

לשמר כושר ייצור ומחזור , וזאת על מנת )אשר תגענה בשנים הקרובות לסוף חייהן( 1-4יחידות 

ת המשך הפעלתן של לפרוע את חובותיה. השקעות עתק אלו יחייבו אהכנסות שיאפשר לה 

ותחסומנה את האפשרות להקמת עוד שנים רבות לעתיד, והמזהמות יחידות הפחם המיושנות 

או לחילופין,  ;טכנולוגיות מתקדמות או באנרגיה מתחדשת, בישראלתחנות כוח חדשות ב

ומן הציבור את  ,מעבר לייצור אנרגיה מבוזר, כפי שמתבצע במדינות רבות בעולםתמנענה את ה

 .מימוש התועלות הרבות שבגז הטבעי

בטורבינות גז חדישות ויעילות ובתנאים בישראל, שיעור ייצור החשמל הפרטי בעת שוכך,  .16

חח"י  נאלצת, ולדיוי במגמת גצומ תפוקת החשמל במשקסך מ 30%-כעל אמד היום נ, מועדפים

די  גמישאינו מורכב ופעולן ותלתחזוקה להמשיך ולהפעיל את התחנות הפחמיות, שהן יקרות 

אופטימליים. -בתנאים תת לכל לקוח, ואףספק חשמל לוכספק חשמל חיוני מחוייבת , הצורך

 מול היצרנים הפרטייםאל חח"י להתחרות "עם יד קשורה מאחור" נאלצת כתוצאה מכך, 

 .כבדיםבתנאים המסבים לה הפסדים כספיים 

אינו חייב להתבסס על ך פתרון זה א –פתרון לבעיית היציבות הפיננסית של חח"י א ולמציש  .17

להפנות  חח"ילאפשר לידי המדינה את הכלים "קיבוע" כושר הייצור של החברה בפחם. יש ב

וחידוש יחידות הפחם  היתה נדרשת לצורך הקמת הסולקנים את השקעות העתק להן

תיקון כשל זה יאפשר  .בהיקף משמעותי מתחדשתהאנרגיה צורך כניסה לתחום הלהמיושנות, 

במדינת למנף את הרפורמה במשק החשמל לצורך פיתוחו של משק אנרגיה מתקדם ובר קיימא 

מיקוד ובמקבל יאפשר לחח"י  (כמפורט להלן)ה ה בתחום פליטת גזי החממולהשגת יעדי ישראל

. יש לתמוה על כך שממשלת ישראל עסקי ותחרות הוגנת יותר אל מול היצרנים הפרטיים

מאפשרת לחברת החשמל הממשלתית של צרפת להקים בישראל מתקני ייצור בתחום האנרגיה 

 לעשות כן.אך אוסרת על חח"י, המצויה בבעלותה המלאה,  –המתחדשת, וברווח כספי ניכר 
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 משבר האקלים

אודות שינויי האקלים והשפעותיהם החמורות, וכן עם  ומצטבריםבעקבות ממצאים הולכים  .18

כי המוחלטת  ההכרהבעולם  התבססההמדעי אודות ההתחממות הגלובלית,  הידעהתחזקות 

צעד משמעותי בכיוון זה נעשה . במשק האנרגיה את פליטת גזי החממה ניכריש להפחית באופן 

המדינות  195על ידי  התקבל, 2015בשלהי שנת בפריז שהתקיימה כאשר בועידת האקלים 

 .להפחתת פליטותחדש עולמי הסכם , הן ישראלהחברות באמנת האקלים, ב

שינוי תמהיל הדלקים לייצור החשמל, ובפרט,  אאחת הדרכים העיקריות להפחתת פליטות הי .19

ביחס לשימוש  100%-גבוהה בסגולית של גזי חממה ההגורר פליטה הפסקת השימוש בפחם, 

זי חממה גפלטים נאשר אין במקורות אנרגיה מתחדשים, לשימוש גורף מעבר  ; יחד עםבגז טבעי

רבות  מערביותמדינות  .הליך הפקת החשמל המתבצע באמצעותםבת ים אחריםאו מזהמ

מהביקוש לחשמל ממקורות  100%פרסמו לא מכבר תוכניות אופרטיביות למעבר לאספקת 

 2035שים עד לשנת דנמרק הציגה תוכנית למעבר לשימוש מלא במקורות מתחדמתחדשים: 

(, 2013The Danish Climate Policy Plan ,)לגרמניה תוכנית למעבר למקורות מתחדשים עד ו

2050 (, 2011Pathways towards a 100% renewable electricity system.) 

ומדיניות זו קיבלה  ,לצמצום פליטות גזי החממה מחויבותגם מדינת ישראל קיבלה על עצמה  .20

ליטות שהוכנו בהתאם התוכניות הלאומיות להפחתת פ .רבות ממשלהההחלטות משנה תוקף ב

סביבתיות, כלכליות  – רבות למשק הישראליהתועלות הצביעו על ה הממשלהלהחלטות 

 כתוצאה מצמום הפליטות. –ועסקיות 

 Mark ;אפס פליטות פחמן בישראל, )הפורום הישראלי לאנרגיהשונים מחקרים במקביל,  .21

The Solutions ProjectJacobson, ; The Role of Solar Energy , C., and Breyer , D.Bogdanov

towards 100% Renewable Power Supply for Israel: Integrating Solar PV, Wind Energy, CSP 

and Storages)  האפשרות לבסס את משק האנרגיה בישראל על מקורות מצביעים על

השנים הבאות, ישנה אפשרות  25-35 של מתחדשים. מחקרים אלו מצביעים על כך שבטווח

אף את כולו, באמצעות מקורות אולי , ובישראל למלא את מרב הביקוש לחשמלטכנית וכלכלית 

 .שאינם מזהמים את הסביבה מתחדשים בלבד

והתועלות למשק יר, וגזי חממה ולצמצום זיהום האו פליטותהמגמה העולמית להפחתת  .22

הישראלי, מחייבות את ממשלת ישראל להכין מתווה ארוך טווח להפסקת השימוש השוטף 

בפחם ומעבר להתבססות על מקורות אנרגיה מתחדשים ונקיים לייצור החשמל, תוך שימוש 

פחם לעידן השמש כדלק מעבר בין עידן ה( ומזהם )שאף הוא דלק מחצבי מתכלהבגז הטבעי 

השקעה נוספת תשתית עובדתית הגיוניות התומכת בוהרוח. בראייה של מגמה זו, אין כל 

תמריץ להמשיך ולהפעיל את המספקת השקעה  –בישראל  מערך ייצור החשמל מפחםפיתוח ב

 עוד שנים רבות.המזהמות היחידות הפחמיות 

מל ממקורות מתחדשים, בהמשך למגמת הירידה הניכרת במחירן של מערכות להפקת חש .23

בעיקר מאנרגיית השמש והרוח, וכן בהמשך למגמת ירידת המחירים של מערכות לאגירת 

 -שנים תהיה עלות הפקת החשמל ממקורות מתחדשים  5-8חשמל, ניתן לצפות כי בטווח של 

mailto:info@energia.org.il
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/policy/danish-climate-energy-policy/danishclimatepolicyplan_uk.pdf
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/policy/danish-climate-energy-policy/danishclimatepolicyplan_uk.pdf
http://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/EN/02_Special_Reports/2011_01__Pathways_Chapter10_ProvisionalTranslation.pdf?__blob=publicationFile
http://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/EN/02_Special_Reports/2011_01__Pathways_Chapter10_ProvisionalTranslation.pdf?__blob=publicationFile
http://www.energia.org.il/#!zerocarbonisrael/fl2uy
http://www.energia.org.il/#!zerocarbonisrael/fl2uy
http://thesolutionsproject.org/
https://www.researchgate.net/publication/272622070_The_Role_of_Solar_Energy_towards_100_Renewable_Power_Supply_for_Israel_Integrating_Solar_PV_Wind_Energy_CSP_and_Storages
https://www.researchgate.net/publication/272622070_The_Role_of_Solar_Energy_towards_100_Renewable_Power_Supply_for_Israel_Integrating_Solar_PV_Wind_Energy_CSP_and_Storages
https://www.researchgate.net/publication/272622070_The_Role_of_Solar_Energy_towards_100_Renewable_Power_Supply_for_Israel_Integrating_Solar_PV_Wind_Energy_CSP_and_Storages
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 ,IRENA)ראו  זולה יותר מהשימוש בדלקים מחצביים -כולל עלות הוספתן של מערכות אגירה 

, box 5.2Renewable Power Generation Costs In 2014) ,אין כל כדאיות בהשקעות . בראייה זו

שיכו , כפי שמנסה לקדם משרד האנרגיה, מתקנים שימעתק במתקני ייצור חשמל פוסיליים

השנים הקרובות, גם כאשר לא תהיה כל כדאיות בהפעלתם והם יהיו בגדר "הון  15-20-לפעול ב

 שקוע" בטכנולוגיות ייצור מיושנות, יקרות ומזהמות.

 המתווה המוצע

 בתחנת הכוח אורות רבין משימוש שוטף. 1-4המתווה המוצע מתבסס על השבתת יחידות  .24

ר ייצור החשמל בישראל, בצד האטה מסויימת בביקוש כניסת יצרני חשמל פרטיים ועליית כוש .25

, הביאה להיווצרות עודף ניכר בכושר ייצור החשמל )"הרזרבה"(, אל 2013-2014לחשמל בשנים 

לבחון ראשית כל היות וכך, יש מעל לביקוש המכסימלי החזוי לחשמל במשק.  30%-מעבר ל

דות הפחמיות שיגרעו תחת היחי -באופן יסודי את עצם הצורך בהקמת מתקני ייצור נוספים 

ת מתכלים וחשמל ממקור ם להפקתים המיועדימתקנ אם אלו , ובפרטמשימוש שוטף

 .ומזהמים.

אספקת יוצרת רגישות אסטרטגית, בעיקר כל עוד אכן התבססות משק החשמל על הגז הטבעי  .26

, ורשת הולכה בודד מן המאגר , צינוריחיד המחובר לחוף על מאגר תבססתמהטבעי למשק הגז 

והתבססות היחידות הפחמיות השבתת בכדי לאפשר את לפיכך, הולכה המבוססת על קו יחיד. 

, יש צורך בחיזוק אמינות של ישראל מבלי לפגוע בביטחון האנרגטיעל יחידות מבוססות גז טבעי 

 במשק הגז.יתירות הוהאספקה 

כחלופה לתהליך וזאת שנים,  5-8זמן של  בטווח המפורטות להלןאת הפעולות  לבצעיש  ,לשם כך .27

 כל הפחות:ל שנים 8-התקנת הסולקנים שצפוי לארוך כ

להביא ליישום תכנית הפיתוח מנע מהמשך ההתבססות על מאגר גז יחיד יש יבכדי לה .א

 הפעיל; מקביל למאגר "תמר"בשל ישראל, מאגר "לוויתן", נוסף הגדול הגז המאגר של 

 ;הנחת צינור גז נוסף מהמאגרים הימיים לנקודת כניסה בצפון הארץ .ב

 (היחיד)ז יבשתי מזרחי כגיבוי לצינור הנחת צינור גחיזוק מערכת ההולכה באמצעות  .ג

 ;וים המערבי והמזרחיוי רוחב לחיבור בין הקוכמו כן הנחת קווהעובר ממערב, 

קרקעי לאכסון אסטרטגי. חברת נתג"ז פועלת מזה מספר שנים -הקמת מאגר גז תת .ד

כי ניתן יהיה להקים מאגר  אההערכה הילאיתור אתר מתאים והקמת מאגר כאמור. 

 ;בעת חרום ימים 10-שיוכל לספק את הביקוש לגז בישראל למשך כ ,BCM 0.5בן 

 חדרה.לחופי  מתהקייבדומה לזו "( מצוף ימי)" נוזלי וא גזהקמת מערכת נוספת לייב .ה

טבע זה אוצר לנצל על ישראל , ולפיכך הגז הטבעי הוא משאב מתכלהלזכור כי במקביל, יש  .28

, שאינם פולטים מזהמים או יופק ממקורות מתחדשיםבישראל לעתיד בו מרב החשמל רך עולה

לשם כך יש להכין תוכנית ארוכת טווח לחיזוק רשת החשמל הישראלית, הן גזי חממה כלשהם. 

התנודתיות המאפיינת את באופן שיאפשר התמודדות עם בצד ההולכה והן בצד החלוקה, 

mailto:info@energia.org.il
http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Power_Costs_2014_report.pdf
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קומי של אנרגיה מולעודד ייצור  ,לחשמל ביקוששל מקורות מתחדשים ביחס לשילוב ה

 .מתחדשת על גגות מבנים

תחת  1-4אסטרטגי, ניתן לשקול "שימור" של יחידות לצורך שימור מגוון הדלקים וכגיבוי  .29

אחסנה "רטובה". כך שניתן יהיה להשמיש אותן בשעת חירום, בתוך פרק זמן קצר ביותר. 

של מחודשת בימים אלו נערכת בחינה ובחברת החשמל, בהצלחה עבר זו נבחנה בופה חל

 משרד להגנת הסביבה.על ידי האפשרות זו 

מתוך ניתוח זה, חיזוק רשת הגז הישראלית בשדרה המזרחית ובמאגר אסטרטגי, התבססות  .30

וחיזוק רשת החשמל ייצור חשמל עתידי ממקורות מתחדשים )בצרוף מערכות אגירה(, על 

יוכלו לשמש כפיתרון לסוגיית הביטחון האנרגטי גם לשילוב מאסיבי של מקורות מתחדשים, 

 טובה ליום פקודה כגיבוי על גיבוי.שמרו באחסנה רכאשר אלו ת חידות הפחם,ללא שימוש בי

אשר  1-4ומציינים את התנגדותנו למתן היתרי הפליטה ליחידות אנו שבים  לאור האמור לעיל .31

תוך הטלת עול פיננסי על חח"י, תנצחנה במונחי משק החשמל את השימוש בדלקים מזהמים 

 .ונקיות על פני המעבר למקורות מתחדשים ולטכנולוגיות מתקדמות וזאת

 בברכה,
 

 ר דולב, מנהל המחקרשח דר'   |||  ל", מנכסגלנועם 

 ישראלי לאנרגיהורום פ
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