
        

 תאריך:___________ 

 לכבוד

 הועדה לתשתיות לאומיות 

 

 א.ג.נ., 

 

 תחנת הכח המזרחית   – 91התנגדות לתכנית לתשתית לאומית מס'   :הנדון

 

  23.6.2019מביע/ה את התנגדותי לתכנית שבנדון, שהופקדה ביום  נועם וינר,אני הח"מ, 

   המפורטות להלן:  -בועדה המחוזית, בין היתר, מהסיבות העיקריות 

 

 סיכום מנהלים לנקודות:

ות לכשלים חמורים בבחינת  כיר ראיות רבזא מסמך מקיף המיההתנגדות ה -הקדמה 

ועדה הארצית דיון בהתנגדויות שייקבע בעקב מורכבות הטענות, אבקש להגיע ל.  התוכנית

  .להסביר את הטענות , על מנתם חיצוניםצוות מומחים ומומחי ובנייה, בלוויתלתכנון 

מדובר בתכנית שמטרתה הקמת תחנת כח מוסקת גז בגיבוי סולר ובהספק גבוה מאוד  .1

 . מזרחית לכפר סבאמגה וואט,  1,300-של כ

במאות אלפי תושבים, באזור    יםהמאוכלסרבים  ישובים  בסמיכות למדובר במפגע סביבתי  

הנמצא בסמיכות גבוהה ביותר לבתי התושבים )מרחק מאות מטרים בלבד( דבר אשר 

וכתוצאה מכך את חייהם של אוכלוסיות שלמות  לסכן את בריאותם וביטחונם עלול 

השפעות משמעותיות ובעייתיות ביותר, בין היתר, בשל  ובכללן, וברשויות מקומיות אל

 הסיבות הבאות: 

טורבינות גז פולטות חלקיקים נשימתיים קטנים למרחק של מספר קילומטרים  .א

דולה, מעבר חות של המשרד להגנת הסביבה מראים בברור עליה ג" . דוטורבינההמ

  מטופלים לתקן, של חלקיקים אלו בקרבת טורבינות גז. חלקיקים אלו מהווים סכנה ל

שם להעלאת התמותה באזור הקרוב. ל ויגרמו מאיר ובתי אבות במרחק קרובח "בבי

, א שרמות הזיהום מטורבינת גז דומהבבית חולים העמק נבדק ונמצ הדוגמא,

חלקיקים    .עם מצב ריאתי בעייתי   סכן את החוליםמבית החולים  הממוקמת בסמיכות ל

וגורמים לעליה בתחלואה במחלות קשות כגון   ,אלו חודרים למערכת הנשימה והדם

 היכולות לגרום לתמותה.  מה, מחלות ריאה, מחלות לב, ומחלות קרדיווסקולריותתאס

מאות אלפי אזרחים  מיקום טורבינות גז בקרבת שכונות צמודות וריכוזי אוכלוסין עם 

 היא טעות קשה.  
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בעשור האחרון החמיר  .  פריז  בניגוד להסכם  וגזי חממה  פליטת מזהמים סביבתיים .ב

  , בהתאם להסכם פריז .C01 -משבר האקלים והטמפרטורה בעולם ובארץ  עלתה ב

ולאפס את   2030עד לשנת    45%  -כבבו להקטין את זיהום גזי חממה  יהמדינות התחי

. בניית טורבינות גז חדשות מחייבויות רכישה ארוכת 2050פליטת גזי החממה עד 

את משק החשמל הישראלי להמשיך לקנות ולכן להמשיך לפלוט גזי   תחייבטווח אשר  

למרות הפוטנציאל העצום בשימוש באנרגיות   ,השנים הקרובות 30-חממה ב

ם מערבי אשר רואה תנופה אדירה של ניתוק מדלקים אל מול עול ,זאת .מתחדשות

 3 -כ  יורדים ונמוכים פי ממתחדשות אנרגיההמחירי  מאובנים ומעבר למתחדשות.

לעשרות שנים קדימה, אין שום הגיון ביצירת מחוייבויות כך שלמעשה , מחשמל מגז

לרכישה ושימוש בדלקים מאובנים אשר פולטים גזי חממה גם בתהליך הפקת הגז 

 זיקוקו באסדות וגם בעת שריפתו.   ו

מעבר לצריכה השעתית  40%מעל  האנרגיה במשק היום כבר הקיימת היתירות .ג

 עודף של כיום בישראל יש .חדשות גז טורבינות בבניית הגבוהה ביותר. אין צורך

1700MW , אושרו  ,יתירות הנדרשת לפי החלטת הממשלה.ה 20% הערך של  מעל

 . הספק גדול ודומה בועדות התכנון ללא בדיקה מקדימהב מעל עשר טורבינות גז 

על הקמת  שבה הוחלט  628ישיבת ועדת התכנון הארצית מספר פרוטוקול  לראייה,

בהחלטה ניתן לראות   .על הקמת תחנת כח מבואות גלבוע  וכמו כן מחז"מ באורות רבין  

בהמשך להצעת משרד האנרגיה  בברור כי תחנות אלו אושרו ללא בחינת נחיצות. " 

בהתייחס לצורך בראייה כוללת של תחנות הכוח המקודמות במוסדות התכנון, מבקשת 

יוצגו בפניה צרכי משק  בישיבתה הבאההמועצה הארצית ממשרד האנרגיה כי 

כוח המקודמות במוסדות התכנון, לרבות וסטאטוס תחנות ה 2040החשמל לשנת 

 )ההדגשה לא במקור(. העקרונות למיקומן והנחיצות בקידומן כמענה לצרכי המשק." 

בישיבה הבאה! בבדיקה  רק עשה יתכניות אלו אושרו למרות שהבדיקה ת ,כלומר

עודף  וכי עודף עצום בטורבינות גז בתהליכי תכנון שאושרו,  מסתבר כי קיים שערכנו 

אספקת  חתמספיק להבטהנדרשת, ומעבר ליתירות  , הינוהקיים ומותקן כיוםיצור יה

דחיפות   כלאין לכן, ברור כי . ( 2025לפחות עד )שנים הקרובות החשמל לחמש 

ככל הנראה, גז באורות רבין הינה הלהקמת טורבינות גז אלו. סיבת הקמת טורבינות 

פרטה של חברת ההכחלק מ עובדי חברת החשמל,ועד עם והסכם במשא ומתן 

חשמל. אין סיבה זו, עם כל הכבוד לשמירת מקום העבודה של עשרות או מאות ה

ם  יכוח אורות רבין, הצדקה לנזקים הבריאותיים, הסביבתיים והכלכליהעובדי תחנת 

 לעשרות ומאות אלפי התושבים שיפגעו.    
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תוכנית כול שהיא ועדת התכנון לפני שמאשרת  .  כמתבקש   חלופות  בדיקות  בוצעה  לא .ד

ועל אחת כמה וכמה תוכנית לתחנת כוח בעלות מעל מילארד שקל מחויבת לבחון  

. לועדת התכנון לא לא נבחנו  -בכללן כאלו המתבססות על אנרגיות מתחדשותחלופות ו

של הבודדת חלופה הנבחנה אך ורק ולמעשה אפשריות כמתבקש, החלופות ה והוצג

התקדמות משמעותית בתחום האנרגיות   תקיימשימוש בטורבינות גז. בעולם 

אגירת )כולל ואגירת אנרגיה בפרט. מחיר אנרגיה סולארית בכלל, מתחדשות ה

, וזאת גם מבלי לקחת חשמל מגזייצור , בעולם ובישראל, זול משמעותית מ(אנרגיה

בחשבון את העלויות הקשות של התחלואה והתמותה עקב הזיהום מתעשיית הגז, 

לשם הדוגמא, . ת על העתיד בהתייחס למשבר האקליםואת ההשפעות הקשו

חודשיים פרויקט תחנת כוח באגירת אנרגיה בהספק  כבקליפורניה הושלם לפני 

הביא לסגירתן.  למעשה  טורבינות גז קיימות ו  . פרוייקט זה מחליף שלוש 1200MWשל

מהאנרגיה של לוס  7%רית לדוגמא בפרויקט שמספק אמחיר קוט"ש מאנרגיה סול 

המחיר  להבדיל, אג'.  4.6אג' ומחיר אגירת אנרגיה הוא  7.1 -שווה ערך ל ,לס'אנג

אג'  45חשמל לקוט"ש מתחנות גז פיקריות הוא ההממוצע ששילמה חברת 

בבחינה שנעשתה  ! יותר יקר 4- 2פי  - , כלומראג' 28ומטורבינות מחז"מ גדולות 

 סוללותאנרגיה ב התקבלה הצעת מחיר להקמת תחנת כוח באורות רבין מאגירת

, עם התחייבות לתחילת 1800MWיום מספקים המובילים בעולם בהספק של תלי

ים המתוכננים להשלמת בניית יחידות חודש 48)לעומת   יםחודש 14תוך ב הפעלה

   !מחיר לקוט"שה( בפחות ממחצית המחז"מ

יוטענו בלילה כאשר הצריכה נמוכה מאוד והשימוש ברשת נמוך   סוללותפשוט: ה

ויספקו את החשמל בשעות השיא ביום או בערב. גם אם יש  ,תחנות מחז"מ קיימותמ

, קיים הכרח להתייחס לכך כוונה עתידית בתוכנית לאשר אפשרות לאגירת אנרגיה

  מבחינה תכנונית כבר היום

, בתכנית הקיימת ישנם פגמים מהותיים אשר יביאו לפגיעה חמורה בבריאות לסיכום

המתגוררים  אות אלפי תושבים הדבר אמור לגבי מיכות חייהם. התושבים, ברכושם ובא

. לאור העובדה כי קיימת חלופה לא מזהמת הפותרת בשכונות הצמודות ובערים בסמוך

אנו מבקשים מהועדה  ,כספית נמוכה יותרה ואשר עלותה ,את הבעיות שיצרה התכנית

לעצור    ,באגירת אנרגיה()אשר גם היא הצביעה בהחלטתה על הצורך    לתשתיות  הארצית  

יום חלופות לתכנית הנוכחית באמצעות אגירת   60תוך באת התכנית הנוכחית ולבדוק 

חלופה  ,חשמלהנבקש לאפשר לאזרחים להציג לועדה במקביל ובנוסף לחברת  .אנרגיה

 ת.   ולאגירת אנרגיה על מנת שתהיה לועדה אופציות אלטרנטיבי

 



 pg. 4 

 רוט  הנקודות:יפ

החמרה , מאירחולים הויר מטורבינות הגז, השפעתו על החולים בבית וזיהום הא .א

טורבינות גז פולטות חלקיקים   בחריגה מזהום בחלקיקים נשימתיים מעבר לתקנים:

טורבינה. דו"חות של המשרד להגנת הנשימתיים קטנים למרחק של מספר קילומטרים מ

אלו בקרבת טורבינות גז.   רור עליה גדולה, מעבר לתקן, של חלקיקיםיהסביבה מראים בב

 ויגרמו להעלאת התמותה באזור הקרוב.מאיר "ח החלקיקים אלו מהווים סכנה לחולים בבי

בדיקה הנדרשת לפי ה כהלא נערמראה כי חות הסביבתייים " בחינה של פרוטוקול הדיון ודו

את המזהמים הראשיים על   הלא כלל, קרי, הבדיקה ת "בועה" יודולוגיתהלכת בג"ץ בז"ן של מ

ניתן להבחין בתופעה זו במפת  : ותחבורה עירונית ,ת הקרובות ו והשכונ מאירחולים הבית 

של שהם היותר מסוכנים לאדם במפה המפורסמת     PM 2.5זיהום חלקיקים נשימתיים עדינים

 איכות הסביבה בדו"ח המפל"ס:למשרד ה
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  5בינוני ברדיוס  לזיהום  ק"מ רדיוס ו   2  -גורמות לזיהום חזק בטווח כרור כי טורבינות גז  י ניתן לראות בב

. מפה זו היא  קרוב ה לא גורמות לצפיפות זיהום באזור    ( הן בחדרה והן באשקלון)הפחמיות  שבעוד    , ק"מ

   . 6-5נרחב ולא היו סולקנים ביחידות  1-4השימוש בפחמיות שאז היה  2015משנת 

את הסיכון מחלקיקים נשימתיים עדינים על החולים    ת של מנהל בית חולים פוריה מתאר ו חוות דעת

   בבית חולים פוריה מזיהום מטורבינת גז דומה בהספק דומה לטורבינה הצפויה באורות רבין.
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לעומת ו ,גזונעת בלעומת תחנת כח מ ,פחם מונעת בויר ותמותה מתחנת כח וזיהום א

 אנרגיה מתחדשת:

בחדרה,    1-4כנון מנסה להסביר כי חשוב להקים תחנות גז כדי להחליף את הפחמיות  ועדת הת

  –  2018גה וואט חשמל בשנים מ 310בחדרה סיפקו בממוצע  1-4אך האמת היא שיחידות 

מגה    1300טורבינות גז של    10בעוד שבעבור סיפור זה אישרה ועדת התכנון כבר מעל    2019

בעלת נצילות טובה יותר מתחנת כח מבוססת פחם, אך גז הינו   היא תחנת כח בגזכול אחת. 

ישנם  ,ם מהעולםין מזהם את הסביבה. כפי שניתן לראות במחקרים מדעיי דלק פוסילי שעדי

זיהום בהתאם המשמעותית פחות. אך יש לבחון השפעות  מספר מזהמים שבהם הגז מזהם

זיהום הגורם לתמותה. מחקר מעמיק המשווה והתחממות גלובלית,  –השונות כגון  תלהשלכו

  לעומת אנרגיות מתחדשות מאוניברסיטותוצאה מייצור חשמל בפחם לעומת גז  ואת הזיהום כת

 רוט את הזיהום: ימשווה בפ קיימברידג' וסטאנפורד,

  :גלובליתההתחממות השל גזי חממה והשפעה על  זיהום

 

יש לקחת את פליטות   ,גלובליתהתחממות  הכאשר מסתכלים על זיהום והשפעתו על ה  –כלומר  

צור )הקידוח, הזיקוק, השינוע וטורבינת הגז( ולא להסתכל יהזיהום לאורך כל תהליך הי

 בחלקיות על אספקט הזיהום מטורבינת הגז בלבד.
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ובשים דלקים פוסילים אינם מומלצים )לא פחם ולא גז(.    ,גלובליתההתחממות  העבור    –כלומר  

 גבוה ומזיק יותר מזיהום מפחם!!!  הינו זיהום גזי חממה מגז לב, 

ועדת התכנון  ,בקצב מואץ מהתחזיות הפסימיות מתרחשתגלובלית ההתחממות הבמצב בו 

את  חייבת לבחון לעומק  2040 -ו 2030 -לות קדימה לכהארצית האמורה לתכנן בהסת

יר הסביבתי. יהיה זה מצער אם תחנת כח  סקתהגלובלית כחלק מההתחממות  ההשלכות על  ה

אפשר את ישנים מאחר והנזק להתחממות הגלובלית לא  10או  5סגר בעוד יאלץ להית וז

 פעולתה. המשך 
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 ויר על בריאות ותמותה מוגברת: והשוואת השפעת זיהום הא

 

 CO  ,VOC ,4CH  ,3NHגז מזהם יותר מפחם במזהמים: 

 NOx   ,SOx  ,PM10, PM2.5פחם מזהם יותר מגז במזהמים: 

בעוד פחם   ,איש 5,000-10,000 -גז גורם בארה"ב לתמותה שנתית של כ ,מבחינת התמותה

 יותר.  4-5כלומר, פי   50,000 –  20,000 -תמותה של כגורם ל
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  310שיכל להיות     2018-2019בשנים    1-4אם נוסיף את כמות השימוש בפועל בפחמיות    ,אבל

MW   1260לעומת MW   באותו סדר גודל!!! היא (  אזי התמותה הצפויה 4מתוכננים )פי 

ק"מ,    20מטר והפיזור מגיע לטווח של    250בגובה  הן  ניקח בחשבון שארובות הפחם  נוסיף ואם  

לעומת ארובת הגז הנמוכה  ,שמאוכלס בדלילות פלסטינית, אזורהשומרון ברשות הלהרי 

כפי הנראה   , אזיק"מ באזור צפוף של מאות אלפי אזרחים 5-10רוכז בטווח י ממנה שהפיזור

התמותה מטורבינת לטורבינת הגז המתוכננת,    1-4בין הפחמיות    4  -ל  1שביחס הצריכה של  

 .הגז תהיה גבוהה יותר

 מצורף [  NatGasVsWWS&coalחקר : ] ראה מ

 תאונות  בהובלת וייצור חשמל בגז:

תייחסת חשוב להבין כי ההשוואה שנעשתה בין השפעה של ייצור חשמל בגז לעומת פחם מ

פליטות עקב תקלות, יותר  לגז הוא הדלק הרגיש ביותר לתקלות ו ,אבל .פליטות בשגרהל רק

רות והוא חומר נפיץ, כל ימוספטות אמכל דלק אחר. מאחר והגז מועבר בלחץ של מא

יותר גורם להתחממות  86שהוא פי  ,תאונה גורמת לשחרור כמות גדולה של מתאן\תקלה

 .  2CO גלובלית מאשר 
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 [  2017סביבתי -מסד נתונים כלכלי -להגנת הסביבה  המשרד]  

גם מעבר לדלקים משניים )שמזהמים הרבה יותר( וגם   :המשמעות של תקלה היא כפולה
 גדול של תקלות לדוגמא:   מספררה.  גם בישראל נרשמו  ישחרור מתאן בכמות גדולה לאטמוספ

o  מיליון   120עלות  –הגז לשבוע סדק באסדת תמר שהשבית את הספקת , 2017בשנת

ש"ח שגולגל על ידי חברת החשמל לאזרחי ישראל. בשבוע זה השתמשו בדלק משני. האם 

שמוש בדלק משני? מה התמותה הנבדק מה הזיהום לבית החולים הלל יפה כתוצאה מ

 עקב כך?

o בסך הכל דלפו על פי הערכות  תקלה גרמה לדליפת גז גדולה מצינור ההולכה ממצרים"

 2COמ  86מתאן מזיק פי  –למעלה ממיליון מ"ק של גז, בעלות של כחצי מיליון דולר" 

 .גלובליתהלהתחממות 

o פה בצינור גז סמוך לפלמחים תקלה גרמה לדלי 

o 18.5.2019  ימים הציר המרכזי בקריות נחסם   3במשך    -   דליפת גז בצינור שבין דור לבז"ן

עקב דליפת גז. האם ועדת התכנון דנה בהשלכות וכיצד להתמודד עם חסימה של כביש 

 ליפת גז בצינור לאורות רבין? החוף כתוצאה מד

o ם- טרקטור פגע בצינור גז בי 

o  פרדס חנה: טרקטור פגע בצינור גז 

o ערד: טרקטור פגע בצינור גז 

o  "צינור גז סיכן תלמידים: "כמעט אסון 

o  טרקטור פגע בצינור גז -רחובות 

o  אנשים נהרגו 30מעל  -הפיצוץ בתחנת הכח בגז בקונטיקט 

o ביש בעקבות פגיעה בצינור גזבביתר נחסם כ 

 

חסה לנושא ולא נבדק סקר סיכונים.  יהועדה לא התי –למרות הסכנה והתאונות הרבות בגז 

תוכנית למניעת סיכון מצנרת הגז כמו כן נדרשת דרוש להכין סקר על ידי חברה בלתי תלויה ו

 ליד כביש מרכזי בישראל. 

 ויר והיתר פליטה:וזיהום א

ויר אשר יפגעו  ולודא שהתכנית לא גורמת למפגעי זיהום אהיא אחריות הועדה הארצית 

 חלק מהכשלים:ליחס גם לחוסרים ויבתושבים ובסביבה. פרק זה מת

בחדרה   1260MW בכפר סבא ועוד   1300MW בנייתתו"ב, לאישור הועדה הארצית ל

 ללא בדיקה האם יש צורך במחז"מ נוסף מגה בגלבוע  1300ועוד 

https://www.green.org.il/wp-content/uploads/2017/06/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%9E%D7%A1%D7%93-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99-%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%9E%D7%A8%D7%A5-2017.pdf
https://www.globes.co.il/news/m/article.aspx?did=1000322063
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3348443,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3348443,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3348443,00.html
https://www.colbonews.co.il/environment/56080/
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4176800,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4589221,00.html
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-665984
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/377937
http://www.be106.net/233/10216
https://www.mako.co.il/news-world/international/Article-f0c79521f69a621004.htm?partner=tagit
https://beitarillit-online.com/%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91-%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A8-%D7%A0%D7%97%D7%A1%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%94
https://beitarillit-online.com/%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91-%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A8-%D7%A0%D7%97%D7%A1%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%94
https://beitarillit-online.com/%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91-%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A8-%D7%A0%D7%97%D7%A1%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%94
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מחז"מ  MW 1260הקמת  7.5.2019ביום  628הועדה הארצית אישרה בישיבה מספר 

יש צורך למשק החשמל   האםללא בדיקה לעומק    , וזאתבגלבוע  MW  1300באורות רבין  ועוד  

 לראיה:להקים עוד טורבינות גז. 
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  MW  628ניתן לראות באופן חד משמעי כי ועדת התכנון הארצית אישרה בישיבה  ,כלומר

הנחיצות לצרכי המשק.     י מחז"מ באורות רבין ובנוסף מחז"מ בגלבוע ללא בדיקה וידע מה  1260

רק בישיבה הבאה יבקשו ממשרד האנרגיה להגיע לועדה ולהציג צורך מול עשרות תחנות כוח 

אפילו לא מתנים  ו ,שאושרו בועדות השונות. מדוע מאשרים פרויקט ללא שום בדיקה לנחיצות

כנון  האם ועדת התכנון לא אמורה לבדוק כי יש נחיצות? האם לא ועדת הת  ? בבדיקה עתידית

ולהחליט בהתאם   ,הארצית אמורה לבדוק את כל ההשלכות של התכנית לעומת הצורך בתכנית

לכך האם הנחיצות מצדיקה את ההשלכות שיש לתכנית על הסביבה, על בריאות הציבור, על  

 פגיעה בערך רכוש הציבור המושפע מהתוכנית?

  ה ובחינה של הצורך לאור זאת אני מתנגד לתכנית ומבקש להקפיא את ההחלטה עד לבדיק

 תוך לקיחה בחשבון של כל טורבינות הגז שאושרו או נמצאים בהליכי תכנון.  בה,

 

 



 pg. 13 

 האם יש צורך בתחנות מחז"מ נוספות? –תחזית  צריכת שיא  לעומת הספק קיים 

מגלים כי קיים כיום בסוף שנת  MW 1260כאשר בוחנים את השאלה האם יש צורך לבנות 

יתירות )החלטת ממשלה ליעד יתירות(.   20%צור מעל יכושר י  MW 1700עודף של  2018

 ללא בניה של אף טורבינת גז נוספת.  ,( בחדרה 1440) 1-4ניתן לסגור פחמיות   ,כלומר

עודף   MW 1700רור כי יש יניתן לראות בב 2018ח מצב רשת האנרגיה לשנת " בהתאם לדו

 .   2018יתירות מעבר לצריכה הגבוהה ביותר שנרשמה בשנת  20%מעל 

 

נראה כי יש    , 2019גם אם נבדוק באופן פרטני למשל בחובת דיווח של חברת החשמל לאפריל  

היה עודף שמאפשר לסגור   ,כשאושרה התכנית  2019גם בשנת    ,. כלומר 1704MWעודף של  

 ה של שום טורבינת גז נוספת. יללא בני 1-4פחמיות 

 

 [  2019ח אפריל " ]ראה מקרא סימול יחידות בדו

ויר של ואיש בשנה מזיהום א 2200אם לפי משרד האנרגיה נפטרים  –נשאלת השאלה

 עצה הארצית:והפחמיות ואם לטענת יושב ראש המ

וגם בשנים הקרובות כך שניתן לסגור   קןבכל זווית שמסתכלים, יש עודף טורבינות גז מות   – לכן  

מגה וואט    300-600ולהשתמש בגז נוזלי כדי לספק את הגז כדי לייצר  1-4את הפחמיות 

.  בעבר מחיר גז נוזלי היה יקר יותר מגז מתמר, אך בשנה האחרונה 1-4הדרוש לסגור פחמיות  

ליחידת    2.1$הנרי האב בארה"ב למשל ב   -מחצית והיום ניתן לקנות גז נוזלי  ירדו מחיר הגז למ

לשינוע וגיזוז   1.5$ -כלמחיר זה יש להוסיף  . מלוויתן( 4.8מתמר או  6.2$אנרגיה )לעומת 

   .ליחידת אנרגיה 3.6$ -כלומר כ
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יר של הפחמיות ולטענת יושב ראש ו איש בשנה מזיהום או 2200לפי משרד האנרגיה נפטרים 

 הארצית:המועצה 

 

המשמעות היא שהחלטה   1:4מאחר שהיחס בין תמותה מפחם לעומת גז הארצות הברית הוא  

איש אם ההספק של הגז זהה לפחמיות,   550על הקמת טורבינת גז תעלה את התמותה ב כ 

הוא בסדר גודל של  מהפחמיות לכן התמותה מטורבינות הגז 3-4אך ההספק של הגז הוא פי 

 איש בשנה. 2000כ 

איש בשנה וועדת התשתיות אינה בודקת חלופה לא   2000כ    אזי מדוע לא חוסכים תמותה של

 מזהמת כמו סולארי + אגירת אנרגיה ?  

  MWבכפר סבא,    MW  1300לדוגמא    ,אושרו לפני ובמקביל מספר רב של טורבינות גז  –בנוסף

תחנות כח בהספקים גבוהים, כל זאת ללא  מאודהרבה  ישיבה( ועוד הבגלבוע )באות 1300

אך   – קוני שיש גידול של מאות מגה וואטאבדיקה האם חסר!!! משרד האנרגיה טוען באופן ל

  1000מעל  , שהוא "מאות מגה וואט" גידול שנתי מעל עשרה טורבינות ם אושרו בעבור אות

! מדובר כאן בהפקרות לשמה, זלזול יםמגה כל אחת! כל טורבינה עולה מעל מילארד שקל

 שרה ללא בדיקה!יבכספי ציבור וחוסר אחריות של ועדת התכנון הארצית שא

 אי אפשר שלא לשים לב לתחזית המנופחת:   , גם אם נבדוק את תחזית הגידול של צריכת השיא
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מגה ואט נדרשים עד  25,000מדברת על תוספת של "  2040נת תחזית משרד האנרגיה לש

אחרונות הגידול  השנים  ה  15  -מגה ואט באנרגיות מתחדשות". ב  13,000ובכללן    2040לשנת  

( מגה וואט. גז מוגדר בעולם  2019) 13 -( ל2003) 8 -מגה וואט בלבד, מ 5בפועל היה 

ש מאנרגיה סולארית הוא " יר קווטית מעבר עד למעבר לאנרגיות מתחדשות. כיום מחיכאנרג

ש מגז. תכנון ובנייה של טורבינות גז היום בשביל תחזית גידול מנופחת " כרבע מעלות קווט

 -כל הגיון. מאחר ויש עודף עצום של טורבינות גז כיום הרבה מעבר ללמנוגדת  2040לשנת 

בחון צורך בהקמה ואז ל  2030יתירות. יש להקפיא את כל בניות טורבינות הגז עד לשנת    20%

 נוספת לפי תחזית לעשור ולא לעשרים שנה.  

הום מוגבר  יקור עלות החשמל בישראל, זישנה קדימה בתחום האנרגיה גורם לי 20 -תכנון ל

צור אנרגיה שעבר זמנם בעולם. בקצב השיפור של אנרגיות מתחדשות י ושימוש בטכנולוגיות י

ש יורד ובקצב הנוכחי בעוד  " לקווט  'אג  7היום בעלות  צור חשמל שעומד  יואגירת אנרגיה, מחיר י

וזאת רק   'אג  45-28ש ולא סביר שאזרחי ישראל יצטרכו לשלם  " לקוט  'אג  1-2  -שנה יגיע ל  20

  .     2040בשביל צריכה לשנת  2019בגלל ועדת התכנון שהחליטה בשנת 

   2019ושרו בשנת  יתירות מעבר לשיא הביקוש ולכן כל הטורבינות שא  46%יש    2018  -כבר ב

ל אחת כמה וכמה תכניות בתהליך תכנון עידית את התכניות הנ"ל וי מיותרות ויש להקפיא מ

 . ותנוספ ותינות  בגלבוע ועוד רב ב, טורבינות בכפר סבא, טורוכמו תכנית ז
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 רשות החשמל [ –  2018דו"ח מצב משק החשמל לשנת   –]מקורות 

האנרגיה ורשות החשמל לצריכת חשמל ואנרגיה הן מקרה האם תחזיות מנופחות של משרד 

חד פעמי? ממש לא. דו"ח מבקר המדינה קבע בעבר כי הערכות גידול צריכת החשמל 

בעודף. ושוב לאחרונה מתריע מבקר המדינה על קידום כמות גדולה ומיותרת של   ןוהאנרגיה ה

  טורבינות גז על ידי משרד האנרגיה ורשות החשמל ללא הצדקה.  

https://www.davar1.co.il/61482/ 

 :  4-1ההספק הנחוץ כדי לסגור פחמיות  

  2018חות פרסום רשות החשמל של צריכה שעתית מתברר כי  השימוש בשנת  " בבחינה של דו

   היה: 2019 –

 

 

ובכללן כאלו  , 1-4להחלפת יחידות  אחרותחלופות . כמתבקש  חלופות בדיקות בוצעה לא

אפשריות  החלופות ה ו. לועדת התכנון לא הוצג המתבססות על אנרגיות מתחדשות לא נבחנו

  קיימתשל שימוש בטורבינות גז. בעולם הבודדת חלופה הנבחנה אך ורק ולמעשה כמתבקש, 

. מחיר  ואגירת אנרגיה בפרטבכלל, מתחדשות ההתקדמות משמעותית בתחום האנרגיות 

, חשמל מגזייצור , בעולם ובישראל, זול משמעותית מ(אגירת אנרגיה)כולל אנרגיה סולארית 

וזאת גם מבלי לקחת בחשבון את העלויות הקשות של התחלואה והתמותה עקב הזיהום  

לשם הדוגמא,  . מתעשיית הגז, ואת ההשפעות הקשות על העתיד בהתייחס למשבר האקלים

 1200MWחודשיים פרויקט תחנת כוח באגירת אנרגיה בהספק שלכבקליפורניה הושלם לפני  

https://www.davar1.co.il/61482/
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הביא לסגירתן. מחיר קוט"ש מאנרגיה למעשה  טורבינות גז קיימות ו  . פרוייקט זה מחליף שלוש

אג'   7.1 -שווה ערך ל ,של לוס אנג'לס מהאנרגיה  7%רית לדוגמא בפרויקט שמספק אסול

חשמל לקוט"ש ההמחיר הממוצע ששילמה חברת  להבדיל,  אג'.    4.6ומחיר אגירת אנרגיה הוא  

יותר יקר.    4-  2פי    -, כלומראג'  28אג' ומטורבינות מחז"מ גדולות    45מתחנות גז פיקריות הוא  

בבחינה שנעשתה התקבלה הצעת מחיר להקמת תחנת כוח באורות רבין מאגירת אנרגיה 

ייבות לתחילת , עם התח1800MWיום מספקים המובילים בעולם בהספק של תלי סוללותב

( ים המתוכננים להשלמת בניית יחידות המחז"מחודש 48)לעומת   יםחודש 14תוך ב הפעלה

   !מחיר לקוט"שהבפחות ממחצית 

יוטענו בלילה כאשר הצריכה נמוכה מאוד והשימוש ברשת נמוך מתחנות   סוללותפשוט: ה

ו בערב. גם אם ויספקו את החשמל בשעות השיא ביום א , למשל רמת חובב,מחז"מ קיימות

, קיים הכרח להתייחס לכך מבחינה יש כוונה עתידית בתוכנית לאשר אפשרות לאגירת אנרגיה

במיקום   תכנונית כבר היום, ולאפשר במתחם אורות רבין שטח וחיבוריות לאגירת אנרגיה,

 המאפשר חיבור לקווי מתח עליון.  

יפרקו בשעות פיק ערב.  ניתן  בחלופה עתידית של סולארי + אגירה  יוטען בסוללות ביום ו 

לשלב את האופציות כאשר בשנים הראשונות יחל אגירת אנרגיה + גז ולאחר מכן בהמשך 

כאשר השדה הסולארי יהיה מוכן ניתן להעביר את אגירת האנרגיה לשדה הסולארי כדי להוריד  

 עומס רשת בצהריים.

 

  

https://www.forbes.com/sites/jeffmcmahon/2019/07/01/new-solar--battery-price-crushes-fossil-fuels-buries-nuclear/?fbclid=IwAR0JQxSyoZ6CH4z-EC_7n2qzyy7ze1id4xxwOXlcIwXfadqxfetiw41lDC8#664bc295971f
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באורות רבין באגירת אנרגיה.     1800MWרשותי מספר הצעות מחיר להקמת תחנת כוח ב

 מגה וואט(.  660היה  2018-2019בשנים  1-4)ההספק המירבי שנדרש ליחידות  

 חלופת תחנת כוח מחז"מ גז לאגירת אנרגיה:השוואה בין  

 סולאריאגירת אנרגיה + אגירת אנרגיה +גז מחז"מ נושא להשוואה

 הספק   600\ אגירה  1800 הספק  600\אגירה MW 1800 1060 גודל  

 חודש 14 חודש 14 חודש 48 זמן הקמה 

 קמ"ר  4.6דונם +  2 דונם  2 דונם 50כ  שטח

 קוטשאג + מחיר  10כ  אג  28כ  מחיר לקוט"ש

 לילה

אג               9 -יום     

אג    10+  9 –לילה 

 אג  14.5 –  24/7 עממוצ

זיהום אויר 

 מארובה

זיהום  מחז"מ 

 האזור חדרה

 0 מחז"מ ברמת חובבהום  יז

נוסף זיהום אפר   זהום אפר פחם

   עילי

 0 אין החמרה

קורוזיה ממגדלי 

 קירור

 אין אין יש

  20גזי חממה 

 שנה הקרובות 

גורם להתחממות 

 גלובלית

יטען בהמשך בחוות  

סולאריות ביום ואז אפס 

 פליטות

0 

 

 ]למעט שטח סולארי[ כפי שניתן לראות החלופה עדיפה או זהה בכול הפרמטרים.
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 הצעת מחיר )שם הספק חסוי, אחד הספקים הגדולים בעולם( 
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בהתאם לאמור לעיל, מתבקשת הועדה המחוזית, לקבל את ההתנגדותנו ולהורות על  .2

 ביטול התכנית או למצוא פתרון הולם לבעיות הנ"ל. 

אנו שומרים על זכותנו להוסיף על האמור לעיל ולהגיש השלמה ו/או כל חוות דעת מטעמנו,  .3

 בין לפני מועד הדיון בהתנגדויות, בין במהלכו ובין לאחריו. 

 

  

______________ ______________ 

 חתימה תאריך

 

 


