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משבר האקלים

?גז או פחם –מי פולט יותר גזי חממה 

 Over a 20-year time frame, the CO2e from using natural gas with a 

CCGT or an OCGT is 2.3 and 2.8 times, respectively, that using 

coal.



תחלואה–זיהום אויר 

איש בשנה משמוש  5,000-10,000ב נפטרים בטרם עת כ "מודלים מראים כי בארה
.  איש20,000-50,000בעוד שמפחם , גזבטורבינות 

 אך גם גז זה אנרגיה פוסילית מזהמת–אכן בערה מגז יותר יעילה מפחם.

ועדות התיכנון ומשרדי האנרגיה והסביבה מדגישים תמונה חלקית, חברות האנרגיה:

 וצנרת, האסדת הזיקוק, מתעלמים מהזיהום בשדה הגז–(בטורבינה)משווים זיהום בייצור החשמל

 מטר לעומת גז עשרות מטרים250מתעלמים מהעובדה שארובת פחם בגובה.

מתיחסים לפליטות רק בשיגרה ומתעלמים מפליטות כתוצאה מתקלות ותאונות.



מה ההשלכות הבריאותיות של החומרים  

?הנפלטים מטורבינת גז 



PM2.5חלקיקים נשימתיים 

המלצת ארגון הבריאות העולמי לתקן יומי לחומר חלקיקי עדיןPM2.5  היא ריכוז מקסימלי
(. μg/m3מסומן )מיקרוגרם למטר מעוקב 25יומי של 

 1.5כלומר פי , מעוקבמיקרוגרם למטר 37.5התקן הישראלי היומי עומד על 2015מינואר
10].ביחס להמלצות ארגון הבריאות העולמי

 1,400כלומר לפחות , החלקיקי אחראי לכשני שליש ממקרי המוות מזיהום אווירהזיהום
וכן ביחס לחלק , OECD-זיהום האוויר בישראל גרוע לעומת רוב מדינות ה. מקרי תמותה

[1]ניכר ממדינות העולם

https://ecowiki.org.il/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8_%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%99#cite_note-health2014-10
https://ecowiki.org.il/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8_%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%99#cite_note-.D7.9E.D7.A2.D7.A8.D7.99.D7.912018-1


PM2.5חלקיקים נשמתיים 

בקרבת טורבינת גז

 הסביבה כי בסביבת  הגנת ניתן לראות במפה מאתר
יש עליה בחלקיקים  ( מ"ק2-5רדיוס )טורבינות גז 
.   PM2.5נשימתיים  

  לעומת באזור טורבינות הפחם בחדרה ואשקלון לא
רואים ריכוז באזור הקרוב מאחר והארובות בגובה  

מטר למרות הריכוז הגבוהה יותר הנפלט מתפזר  250
מ ונוחת באזור הרי "לרדיוס של עשרות ומאות ק

.שומרון

                                                            15-25 "   

מדידות בפועל מאשרות כי הזיהום מהפחם היה  
מ"ק15-25יותר דומיננטי בטווח 



כיצד יזמי טורבינות הגז מצליחים להטעות בסקר  

?הסביבה בועדות התכנון ולא להראות חריגה 

אירגון  
הבריאות  

העולמי

המודלים : יזמי טורבינת הגז בכפר סבא
שעשינו מוכיחים כי למרות שכללנו במודל  

ס בטווח  "הארובות שמפורסמות בהגנכל את 
מ ותחבורה מכביש שש הריכוז של  "ק10

ורחוק מהתקן 7חלקיקים נשימתיים הוא כ 
!!!

ר  "מ\ג"מקר7אם המודל מראה •
ללא הטורבינה  2014והמדידות בשנת 

מה שווה  ! 20הנוספת מראות מעל 
?המודל 

חלקיקים נשימתיים מצטברים באזור •
מידול פליטות , ונשארים חודשים ושנים

.ריגעי  אינו מייצג נכון את התופעה
יש להראות את תוספת טורבינת הגז מעל  •

!!!הנמדד בפועל 
צ עירעור לגבי  "בגקיבל 31.7.2019-ב•

ן וקבע את מתודולוגית הבועה "הרחבת בז



(הגנת הסביבה)ניטור –חלקיקים נשימתיים 

  גם הניטור המודד בפועל
ומשתמש בממוצע יומי יכול  

!!!להראות תוצאות אופטימיות 

  מדידות הניטור מאוד תלויות
.בזווית הרוח ביחס למזהם

מעוות את התוצאה–לכן ממוצע 



מתעלמים ומאפשרים חריגות  –היתרי הפליטה 

בתקלות



. טורבינות גז מזהמות–לסיכום 


