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   מ"חברת החשמל לישראל בע

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
, במשרד הבריאות, יבהבמשרד לאיכות הסב, במשרד התשתיות הלאומיות

באיגוד , מ"בחברה הלאומית לאספקת פח  בע, מ"בחברת החשמל לישראל בע
ובלשכה המרכזית ) תחנת הכוח חדרה(הערי  לשמירת איכות הסביבה 

; לסטטיסטיקה נבדקו הליכי הכנת תקנות פליטה מתחנות כוח לייצור חשמל
נית מתחנות הכוח חמצ הצעדי  שתוכננו וננקטו להפחתת הפליטה של גפרית דו

הדרכי  לבחינת ההשפעה של תחנות הכוח הפחמיות על ; "אורות רבי "באתר 
   .בריאות התושבי  בסביבת 

 זיהו  אוויר מתחנות הכוח הפחמיות
 תקציר
באזור אשקלו  פועלות תחנות כוח " רוטנברג"באזור חדרה ובאתר " אורות רבי "באתר 

רוב החשמל המיוצר באר  מקורו . ח מ המוסקות בפ"של חברת החשמל לישראל בע
בשל היק  פעילות  יש לתחנות הכוח חלק ניכר בזיהו  האוויר . בתחנות הכוח האלה

נמצאו כמה ליקויי  בתהלי  קבלת ההחלטות של משרדי הממשלה בנוגע . במדינה
 .להפחתת הפליטה של מזהמי  מתחנות כוח אלה

שר לאיכות הסביבה להתקי  מסמי  את ה, 1961 א"התשכ, החוק למניעת מפגעי 
עוסק זה )  המשרד להל  (המשרד לאיכות הסביבה . תקנות בעניי  מניעת זיהו  אוויר

ובה  תקני  לפליטת מזהמי  ודרישות נוספות , יותר מעשר שני  בהכנת תקנות פליטה
 .  לא הותקנו התקנות2004עד סו  שנת . הנוגעות להפעלת יחידות ייצור החשמל

עד ,  של המועצה הארצית לתכנו  ולבנייה ואישור הממשלה1996ת לפי החלטה משנ
מתק  להפחתת " אורות רבי "באתר ' ד ב" אמור היה לקו  בתחנת הכוח מ2005שנת 

ההשקעה בהקמת סולק  הוערכה ).  סולק  להל  (חמצנית  הפליטה של גפרית דו
ות והמשרד את  לא בחנו משרד התשתי2001 ועד שנת 1996משנת . בכמאה מיליו  דולר

. החלופה של הסקת תחנות הכוח הפחמיות בפח  בעל שיעור גפרית נמו  ככל האפשר
 בחנו המשרדי  האמורי  את חלופת הסולק  מול הסקת תחנות הכוח 2001החל בשנת 

אול  ה  לא כללו בחישוביה  את כלל , בפח  בעל שיעור גפרית נמו  ככל האפשר
 .בראייה כלל משקית, ות האמורותהעלויות והתועלות בכל אחת מהחלופ

החלק ( לתחנות כוח ורשת החשמל 10/א/מ/ת' תכנית מתאר ארצית חלקית מס"על פי 
 לתחנות 10/א/מ/מספר ת, חלקית, תכנית מתאר ארצית"ו, "'השרו 'אתר , )הראשו 
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בתחילת , הוק  במשרד הבריאות, "'דרו 'אתר ) החלק השני(כוח ורשת החשמל 

  למעקב אחר השפעת זיהו  האוויר הנגר  מהפעלת תחנות מער, שנות השמוני 
, המעקב נעשה באמצעות סקרי  בריאותיי . הכוח על בריאות התושבי  באזוריה 

כי הסקרי  הבריאותיי  , הועלה. שהחלו סמו  לפני הקמת תחנות הכוח הפחמיות
 לא סיפקו די מידע מהימ  על השפעת מזהמי האוויר 2003שהסתיימו עד שנת 

ולפיכ  ה  לא , פלטי  מתחנות הכוח הפחמיות על בריאות התושבי  באזוריה הנ
 .יכלו לשמש בסיס לקבלת החלטות הנוגעות להפחתת פליטות מזהמי  מהתחנות

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת בשנתו  הסטטיסטי נתוני  על כמויות 
ר חשמל לרבות בייצו, מזהמי האוויר הנפלטי  כתוצאה משריפת דלקי  במשק

כי חלק מחישוביה בשני  האחרונות היו מוטי  בעשרות אחוזי  כלפי , נמצא. מפח 
כיוו  שהיא לא התחשבה בהקטנה שחלה בשיעור הגפרית בסל הפחמי  , מעלה

  .ובטכנולוגיה להפחתת זיהו  האוויר בתחנות הכוח הפחמיות
♦  

 מבוא
. בדר  כלל עקב פעילות אנושית, לאווירמזהמי אוויר ה  בעיקר גזי  וחלקיקי חומרי  המתווספי  

במש  החשיפה אליו וברגישות של הנחש  , בריכוזו, מידת הנזק ממזהמי האוויר תלויה בסוג הגז
 בתחומי  1פגיעה בסביבה כתוצאה מזיהו  אוויר גורמת לתוספת עלויות כלכליות חיצוניות. אליו
 בשימוש בשירותי הרפואה ובהיעדרות גידול בשיעורי התחלואה גור  לגידול, לדוגמה, כ . רבי 

 .מהעבודה
 חמצנית  בעיקר גפרית דו,  פולטות לאוויר מזהמי 3 המוסקות בדלקי 2תחנות כוח לייצור חשמל

)SO2( ,  תחמוצות חנק)NOx( ,חמצני  פחמ  דו)CO2 (  וחלקיקי  מרחפי)S.P.M.(  בשני אתרי 
תחנות כוח לייצור חשמל ) י" חח ל  לה(מ "בישראל פועלות בבעלות חברת החשמל לישראל בע

בו , באזור חדרה" אורות רבי "האתר האחד הוא ).  תחנות כוח פחמיות להל  (המוסקות בפח  
ושתי , )' א4ד" תחנת הכוח מ להל   (1984 1981שהחלו לפעול בשני  , ישנ  ארבע יחידות ייצור

האתר האחר הוא ). 'ד ב" תחנת הכוח מ להל  (יחידות שהחלו לפעול באמצע שנות התשעי  
 תחנת הכוח  להל  (בו פועלות שתי יחידות מתחילת שנות התשעי  , שבאזור אשקלו " רוטנברג"

, י"לפי נתוני חח). ' תחנת הכוח רוטנברג ב להל  ( מתחילת העשור הנוכחי  ושתיי  ) 'רוטנברג א
 .רוב החשמל שסופק באר' בעשור האחרו  יוצר בתחנות הכוח הפחמיות

 2001בשני  , 5)ס" הלמ להל  ( של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 2004פי פרסו  מסו  שנת על 
  חמצנית בשנה   טו  גפרית דו115,000  לאוויר בממוצע כ6 פלטו תחנות הכוח הפחמיות2003עד 

__________________ 
של הנזק הנגר  לאד  ולסביבה בשל הפקת מוצר או שירות , מנקודת המבט של המשק, העלויות 1

  .הנשימהכגו  זיהו  אוויר הפוגע בדרכי , כלשהו
 . תחנת כוח כוללת יחידת ייצור אחת או כמה יחידות ייצור 2
 .וגז טבעי) פח (דלק מוצק , )סולר, מזוט( דלק נוזלי  לענייננו  3
 ".מאור דוד" 4
נתוני  . ס"באתר האינטרנט של הלמ, 55' מס, 2004 בשנתו  הסטטיסטי לישראל 2004פורס  בנובמבר  5

 ).ראו להל (ס בעקבות ביקורת זו "אלה ה  לאחר תיקו  שעשתה הלמ
ממסמכי משרד התשתיות . י"שאי  באר% ייצור חשמל מפח  שלא על ידי חח, ס עולה"ממסמכי הלמ 6

 .י"שכל כמות הפח  המיובא נמכר לחח, מ עולה"הלאומיות והחברה הלאומית לאספקת פח  בע
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כמות תחמוצות ; חמצנית שנפלטה במדינה בממוצע בשנה כמעט מחצית מכמות הגפרית הדו
וכמות ,  האמורות הייתה כשליש מהכמות שנפלטה במדינה באות  שני החנק  שנפלטה בשני 

 .  כמחצית מהכמות שנפלטה במדינה באות  שני   7חמצני הפחמ  הדו
 ˙ ˘Ï ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÎÈ‡ ¯ÂËÈ  ˙ÂÁÂ„ È Â˙  ÈÙ ÏÚ2003 ˙ÂÎÈ‡ ˙¯ÈÓ˘Ï ÌÈ¯Ú‰ „Â‚È‡ Ï˘ 

 ‰·È·Ò‰)‰¯„Á ÁÂÎ‰ ˙ Á˙) ( ÔÏ‰Ï-‰¯„Á ÌÈ¯Ú „Â‚È‡  ( ÌÈ¯Ú „Â‚È‡Â ˙Ù  ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡
ÔÂÏ˜˘‡ , È¯˙‡· ÁÂÎ‰ ˙Â Á˙ Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰Â ·˜ÚÓ‰ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰" ˙Â¯Â‡

ÔÈ·¯ "Â"‚¯· ËÂ¯" ,‰Ó‡˙‰· , ÌÈ ˘· ‰„„Ó  ‡Ï2001-2003 ˙Â˘È¯„Ó ˙Â Á˙‰ Ï˘ ‰‚È¯Á 
‰ËÈÏÙ È ˜˙ÏÂ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÎÈ‡ È ˜˙Ï Ú‚Â · Ô‰Ï ÂÚ·˜ ˘ .˙‡Ê ÌÚ , ˙Â Á˙ Ï˘ Ô˜ÏÁ Ï˘·

Ó‰ÊÓ‰ ˙ËÈÏÙ· ‰Ï‡‰ È„Ó· ÌÈ , ‰ÚÙ˘‰ ˘È Ô‰Ó ‰ËÈÏÙ‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ‰ ÈË˜Ó‰ ‰ÏÂÚÙ ÏÎÏ
¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ ˘ÓÓ Ï˘. 

לרבות מתקני  ופעילויות , וההקמה והתפעול של מתקני ייצור חשמל בפרט, משק החשמל בכלל
מחייבי  , מבוססי  על תכנו  ארו  טווח של עשרות שני , הקשורי  להפחתת הפליטה של מזהמי 

שליצרני החשמל , לפיכ  חשוב. ש וכרוכי  בהשקעות ובהוצאות תפעול כבדותהיערכות מרא
ולמקבלי ההחלטות במדינה יהיה מידע מהימ  על הנזק שגורמי  המזהמי  הנפלטי  מתחנות 

 ). תקנות פליטה להל  (ויותקנו תקנות המגבילות את הכמות או הריכוז של מזהמי  אלה , הכוח
את הליכי הכנת תקנות , לסירוגי , 2004נובמבר   ינוארמשרד מבקר המדינה בדק בחודשי 

חמצנית מתחנות הכוח  את הצעדי  שתוכננו וננקטו להפחתת הפליטה של גפרית דו; הפליטה
את הדרכי  לבחינת ההשפעה של פעולת  של תחנות הכוח הפחמיות באתר ; "אורות רבי "באתר 

י בדבר "ס וחח"ואת נתוני הלמ; סביבת על בריאות התושבי  ב" רוטנברג"ובאתר " אורות רבי "
  להל  (הביקורת נעשתה במשרד לאיכות הסביבה . כמות המזהמי  הנפלטי  מתחנות אלה

באיגוד , י"בחח, במשרד הבריאות, ) משרד התשתיות להל  (במשרד התשתיות הלאומיות , )המשרד
   .ס"מובל)  חברת הפח  להל  (מ "בחברה הלאומית לאספקת פח  בע, ערי  חדרה

 תקנות פליטה מתחנות כוח לייצור חשמל
האחד : במדינות שונות ובכלל  ישראל מקובלי  שני סוגי תקני  עיקריי  הקשורי  לאיכות אוויר

בלי קשר , קובע את הריכוז של המזהמי  לסוגיה  שמותר שיימצא באוויר בפרקי זמ  מוגדרי 
 הכמות או הריכוז של מזה  ביחידת נפח והאחר מגביל את; ) תק  סביבתי להל  (למקור הזיהו  

 ). תק  פליטה להל  (שמותר לפלוט ממקור כלשהו 
  להל  (מסמי  את השר לאיכות הסביבה , ) החוק להל   (1961 א"התשכ, החוק למניעת מפגעי 

 הותקנו תקנות שבה  נקבעו 1992בשנת . בי  היתר בעניי  מניעת זיהו  האוויר, להתקי  תקנות) השר
במקביל החל המשרד בתחילת שנות התשעי  להכי  טיוטת . 8 סביבתיי  לאיכות האווירתקני 

 . תקנות שבה  ייקבעו תקני פליטה ממפעלי תעשייה וממתקני  לייצור חשמל
__________________ 

 בריכוזו באטמוספרה גור  הגידול. כתוצאה מבעירה, בי  היתר, חמצני הוא גז הנוצר פחמ  דו 7
הדרכי  לצמצו  כמותו הנפלטת מתחנות כוח לייצור חשמל . להתחממות כדור האר% ולשינויי אקלי 

הקמת תחנות כוח המופעלות באנרגית : לדוגמה(שימוש במקורות אנרגיה מתחדשי  , בי  היתר, ה 
) גז טבעי: לדוגמה(ה שימוש במשאבי טבע שבבעירת  כמות הגז הנפלט פחות, )שמש או רוח, מי 

 .וייעול ניצול האנרגיה להפקת החשמל
 .1992 ב"התשנ, )איכות אויר(תקנות למניעת מפגעי   8
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, לא נקבעו תקני הפליטה בתקנות"כי , 9 העיר מבקר המדינה למשרד בדוח קוד 1993עוד בשנת 

, פועל חלי  על כל אחת מתחנות הכוח הפחמיות הוראותב ".כמקובל בארצות מתועשות ומפותחות
' תכנית מתאר ארצית חלקית מס"שנקבעו בהתא  ל, ובכלל זה תקני  סביבתיי  ותקני פליטה

א לאתר " תמ להל  " ('השרו 'אתר , )החלק הראשו ( לתחנות כוח ורשת חשמל 10/א/מ/ת
 לתחנות כוח ורשת חשמל 10/א/מ/מספר ת, חלקית, תכנית מתאר ארצית"ובהתא  ל, ")השרו "
, לכל אחת מתחנות הכוח האחרות"). רוטנברג"א לאתר " תמ להל  " ('דרו 'אתר ) החלק השני(

נקבעו תקני פליטה במסגרת התנאי  ברישיו  העסק שנית  לה  , המוסקות בדלק נוזלי או בגז טבעי
, ניעת מפגעי זיהו  אווירולחלק  קבע השר ג  הוראות למ, 1968 ח"התשכ, מכוח חוק רישוי עסקי 

 . לחוק8על פי סמכותו לפי סעי  
כי תיבח  האפשרות לקבוע תקנות פליטה לתחנות ,  סיכמו המשרד ומשרד התשתיות1997בנובמבר 

וכי , 10בנפרד מתקנות פליטה לתעשייה)  תקנות פליטה מייצור חשמל להל  (כוח לייצור חשמל 
לאחר , 2002רק באוקטובר , בפועל". ת הפליטהתיעשה פעולה מרוכזת ומהירה להתקנת תקנו"

של , של משרד התשתיות, י"שהמשרד הכי  כמה נוסחי  של טיוטות והתקבלו תגובותיה  של חח
התקני  , הוסכ  על העקרונות, משרד המשפטי  ושל גופי  נוספי  שיש לה  נגיעה לנושא

 מסר משרד 2002בנובמבר . והכללי  שיהיו בתקנות הפליטה מייצור חשמל והוכנה טיוטת תקנות
וכ  ביקש שהצעת התקנות הכוללת את , המשפטי  למשרד את הערותיו על נוסח טיוטת התקנות

שהמשרד לא סיי  את הכנת נוסח טיוטת התקנות מייצור , נמצא. תיקוניו תוגש לו שוב לאישורו
 . ולא הגיש  לשר לאישורו2002חשמל מאוקטובר 

 ˙ ˘· Â˙·Â‚˙·1993‰ È‡ˆÓÓ ÏÚ „¯˘Ó‰ ¯È·Ò‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ Ì„Â˜‰ ÁÂ„ , ‡Â‰˘
˙˘¯„ ‰ ‰ È˜˙‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ÏÂÎÈ Â È‡ ,ÌÈ‡˙Ó ÈÚÂˆ˜Ó Ì„‡ ÁÂÎ ¯„ÚÈ‰ ·˜Ú ¯˜ÈÚ· .

 ÈÏÂÈ·2004˙Â ˜˙‰ ˙ÓÏ˘‰ ˙‡ ˙·ÎÚÓ Ì„‡ ÁÂÎ ˙ÈÈÚ·˘ „¯˘Ó‰ ¯È·Ò‰ ·Â˘ . 
 ובה,  הכי  המשרד נוסח טיוטה חדשה של תקנות הפליטה מייצור חשמל2004בתחילת שנת 

ונוספו ', ורוטנברג א' ד א"חמצנית מתחנות הכוח מ הוחמרו הדרישות לתקני הפליטה של גפרית דו
המשרד הגיש את נוסח הטיוטה המעודכנת למשרד . 2002הוראות שלא נכללו בהצעה משנת 

 .י בנושא"התשתיות ולמשרד המשפטי  לקבלת הערותיה  והחל בדיוני  ע  חח
כי נוסח טיוטת תקנות הפליטה , בקר המדינה הסביר המשרד למשרד מ2004בתשובתו מנובמבר 

על העקרונות שנקבעו בהנחיה של הקהילה , בי  היתר,  התבסס2002מייצור חשמל מאוקטובר 
  להל  ( להגבלות בפליטת סוגי מזהמי  לאוויר ממתקני הסקה גדולי  1988האירופית משנת 

 2001כי באוקטובר , המשרד הוסי . 1994 ועל תיקו  להנחיה זו משנת 11)הדירקטיבה האירופית
א  באותו שלב הוחלט שלא לשנות בהתא  לה את טיוטת , 12התקבלה דירקטיבה אירופית חדשה

 החליט המשרד 2004בשנת . כדי לא לעצור את תהלי  התקנת תקנות הפליטה, התקנות שגובשה
 . 2001על בסיס דירקטיבה משנת , להכי  הצעת תקנות מעודכנת

__________________ 
 .79' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„43 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ )1993 ראו  9

 חתמו המשרד והתאחדות התעשייני  בישראל 1998בשנת . בפועל לא נקבעו תקנות פליטה לתעשייה 10
האמנה אינה נוגעת ליצרני . ללא הגבלה בזמ ,   בדבר פליטת מזהמי  לאווירעל אמנה ליישו  תקני

 . דוח זה אינו עוסק בתקנות פליטה לתעשייה. חשמל
 :מקור 11

Council Directive 88/609/EEC of 24 November 1988 on the limitation of 
emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants. 

 :מקור 12
Directive 2001/80/EC of the European Parliament and of the Council of  
23 October 2001 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air  
from large combustion plants. 
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 „ÚÂÓ „Ú ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ) ¯·Ó·Â 2004( ,‰ËÈÏÙ‰ ˙Â ˜˙ ˙ Î‰ ˙‡ „¯˘Ó‰ ÌÈÏ˘‰ ‡Ï , Û‡
Ô˙ Î‰· ÏÁ‰ Ê‡Ó ÌÈ ˘ ¯˘ÚÓ ¯˙ÂÈ Â¯·Ú˘ , „¯Ù · ˜ÒÚ ‡Â‰ Ô‰·˘ ÌÈ ˘ Ú·˘Î Ô‰Ó

ÏÓ˘Á ¯ÂˆÈÈÓ ‰ËÈÏÙ‰ ˙Â ˜˙ ˙ Î‰·. 
כי בהיעדר תקנות פליטה מייצור חשמל ,  הסביר המשרד למשרד מבקר המדינה2004בנובמבר 
שבאמצעות  מיושמת מדיניות המשרד , תקנות והוראות נוספות, תחנות הכוח חוקי חלי  על 

, ג  בהעדר תקנות המשרד עושה שימוש יעיל בסמכויות האחרות"וכי ; בתחו  מניעת זיהו  האוויר
הוא שוקד "כי , עוד הסביר המשרד". להטיל ולאכו  את דרישותיו המקצועיות על גופי  מפוקחי 

המדיניות הנקבעת מיושמת ...  תו  הדברות והתייעצות ע  הגורמי  הרלוונטי על קביעת מדיניות
החלטה לבחינה מחודשת של התקנות התקבלה במסגרת מדיניות . בכלי המשפטי הזמי  ביותר

". כללית של המשרד לגבי התאמת תקנות של המשרד לתקנות ודירקטיבות בינלאומיות תקפות
י הוא הציג את כוונותיו " ע  משרד התשתיות וע  חח2004 שבישיבות שקיי  במאי, המשרד הוסי 
 ".ונקבעו עקרונות לעדכו  הצעת התקנות"לפני נציגיה  

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , È˙Ï· ‰ È‰ ÌÈ ˘ ¯Â˘Ú È Ù ÏÚ ˙Â ˜˙· ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰
‰¯È·Ò . ‰ËÈÏÙ‰ ˙Â ˜˙ ˙ Î‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰ÏÂ ÂÏ ˙Â ˜ÂÓ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

 ¯ÂˆÈÈÓ‰¯Â¯· ˙ÈÏÏÎ ‰Ó¯Â  ˘‡¯Ó Ú·˜˙ Ô‰·˘ ÏÓ˘Á13 , ‰ÙÈÎ‡Â ‰¯˜· ˙Â˘ÚÏ ˙¯˘Ù‡Ó‰
ÏÓ˘Á ¯ÂˆÈÈÏ ÌÈ ˜˙Ó‰ ÏÎ ÏÚ ˙ÂÏÈÚÈ . ÌÈ ¯ˆÈÏ Â¯˘Ù‡È Ì‚ ÏÓ˘Á ¯ÂˆÈÈÓ ‰ËÈÏÙ ˙Â ˜˙

 ˙ÏÚÙ‰Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙Â˘È¯„‰ ˙‡Â ‰ËÈÏÙ‰ È ˜˙ ÏÂÏÎÓ ˙‡ ˘‡¯Ó ˙Ú„Ï ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜ÓÏÂ
ÔÓÊ Í¯Â‡Ï ÏÓ˘ÁÏ ¯ÂˆÈÈ‰ ˙Â„ÈÁÈ ,Ô‰· ‰È‰ÈÂÈ‡ ˙‡ ÔÈË˜‰Ï - Ú‚Â ‰ ÏÎ· ˙Â‡„ÂÂ‰

˙Â˘È¯„Ï ,ÌÈ·‡˘Ó· ÔÂÎÒÈÁÂ ˘‡¯Ó ÔÂ Î˙ ¯˘Ù‡ÏÂ .   
 "אורות רבי "חמצנית באתר  הפחתת הפליטה של גפרית דו

שקבעה המועצה , "השרו "א לאתר "הוקמו על בסיס תמ" אורות רבי "יחידות הייצור באתר 
תכנית מיתאר ארצית  "1981שרה בשנת בי  היתר או. הארצית לתכנו  ולבנייה ושאישרה הממשלה

בעקבות הקמת , 1996בשנת . 14'"אתר השרו 'למניעת מפגעי  סביבתיי  עקב הפעלת תחנת הכוח 
עידכו  לתכנית מיתאר ארצית למניעת מפגעי  "אושרה תכנית ', ד ב"יחידות הייצור בתחנת הכוח מ

). 2' מניעת מפגעי  שינוי מס תכנית ל להל  " ('אתר השרו 'סביבתיי  עקב הפעלת תחנת הכח 
נקבעו הוראות לגבי פליטת מזהמי  מתחנות " רוטנברג"א לאתר "ותמ" השרו "א לאתר "בתמ
שע  , דרג מקצועי ארצי, בי  היתר, הכוללות, כ  הוקמו על פיה  מערכות מעקב ופיקוח; הכוח

הצעות למדיניות להכי  "ובי  תפקידיו , 15לי  של כמה משרדי ממשלה"חבריו נמני  נציגי המנכ
הכל על יסוד ממצאי המעקב , ולנקיטת אמצעי  נוספי  למניעת פעולות זיהו  על ידי תחנת הכוח

שחבריו ה  נציגי השרי  מהמשרדי  , עוד כולל המער  דרג עליו ". והתפתחות הטכנולוגיה
 .הארצילאשר את הצעות הדרג המקצועי , בי  היתר, ותפקידו, המרכיבי  את הדרג המקצועי הארצי

__________________ 
 . 54' עמ, )Â¯·Á· ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙¯ÈÓ˘‰È‚¯ ‡‰ ˙È˙) 2004˙ ˙˘ראו דוח מבקר המדינה על  13
 .1980משנת , )שינוי" (השרו "א לאתר " בתמ11תכנית זו הוכנה מכוח הוראת סעי,  14
, התשתיות, משרדי הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, )ר"יו(לי  של משרד הפני  "נציגי המנכ 15

גי איגודי ערי  וכ  נצי) שבמשרד התחבורה(השירות המטאורולוגי , האוצר והתיירות, החקלאות
 . י"לשמירת איכות הסביבה חדרה ונפת אשקלו  ונציג חח
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 חמצנית חלופות להפחתת הפליטה של גפרית דו

. חמצנית היא אחת המזהמי  העיקריי  הנפלטי  לאוויר מיחידות ייצור המוסקות בפח  גפרית דו
 שימוש  האחת . ידועות שתי חלופות עיקריות לצמצו  ריכוזו או כמותו הנפלטת מיחידות אלה

 שימוש בפח  בעל שיעור  החלופה האחרת . 16) סולק  להל  (חמצנית  במתק  לסילוק גפרית דו
 .גפרית נמו  ככל האפשר

שאישרה הממשלה סמו  להפעלת  של , 1996 משנת 2' בתכנית למניעת מפגעי  שינוי מס .1
ועד להתקנתו יוסקו ,  יוק  ביחידות אלה סולק 2005שעד שנת , נקבע', ד ב"שתי יחידות הייצור במ

 . 17 בממוצע שנתי0.7% עור הגפרית בו לא יהיה גבוה מכל יחידות הייצור באתר בפח  ששי
, ל המשרד לאיכות הסביבה"ל לתכנו  ומדיניות במשרד התשתיות למנכ" הודיע סמנכ2001ביוני 
י עומדת לפרס  מכרז להקמת סולק  וביקש כי המשרד לאיכות הסביבה יבח  שוב את "שחח

 מיליו  דולר ועלות תפעולו 100 דת בכעלות הקמת הסולק  נאמ: ל היו"נימוקי הסמנכ. נחיצותו
 טו  70,000 ק מי  שפירי  וכ" מיליו  מ1.5 לתפעולו נדרשי  בכל שנה כ;  מיליו  דולר10  לשנה 

הצריכה העצמית של ;  טו  גבס בשנה135,000 יהיה צור  לסלק באמצעות משאיות כ; אב  גיר
תגרו  "הקמת הסולק  , לדבריו. 18התקנת הסולק  תחייב הקמת ארובה חדשה; 1.5% חשמל תגדל ב

משרד התשתיות ". י ולמשק כולו הוצאות גדולות ללא בחינה של הנחיצות והתועלת מכ "לחח
 היו הנתוני  שהתקבלו 2001כי הרקע לבקשתו מיוני , 2004הסביר למשרד מבקר המדינה בנובמבר 

 .'בתחילת אותה שנה על הפעלת הסולק  בתחנת הכוח רוטנברג ב
 היה ידוע לו שנית  להפחית את פליטת הגפרית 1996שבשנת ,  משרד התשתיות עולהממסמכי .2

חמצנית על ידי שימוש בפח  ששיעור הגפרית בו נמו  מזה שנקבע בתכנית למניעת מפגעי   הדו
לא נבחנו באותה , מבחינת היק  הפליטות והעלויות, אול  המשמעויות של חלופה זו, 2' שינוי מס

של המשרד לאיכות הסביבה ,  הקי  משרד התשתיות צוות משות  של משרדו2001באוגוסט . עת
על . לבדיקה מחודשת של נחיצות התקנת הסולק )  הצוות המשות  להל  (ושל איגוד ערי  חדרה 

את האפשרות להשתמש , י"בעקבות סקירה שתכי  חח, הצוות המשות  הוטל בי  היתר לבחו 
 .וויר הנגר  מתחנות הכוחבפח  באיכות שתביא להקטנת זיהו  הא

כי יש אפשרות להסיק את תחנות הכוח ,  נתוני  שמה  עולה2002י בשנת "בעקבות זאת ריכזה חח
 הפח   להל  ( בממוצע שנתי 0.43%בפח  משופר ששיעור הגפרית בו יהיה " אורות רבי "באתר 

 הגיע הצוות 2002בספטמבר . וכי עלות השימוש בפח  המשופר קטנה מעלות הסולק ; )המשופר
חמצנית עקב השימוש בפח  המשופר בכל יחידות  שהפחתת הגפרית הדו, המשות  למסקנה

היא שוות ער  להפחתתה בעקבות התקנה מתוכננת של הסולק  " אורות רבי "הייצור באתר 
 .19'ד ב"ביחידות הייצור בתחנת מ

__________________ 
לרוב באמצעות , חמצנית מהגזי  הנפלטי  מיחידות לייצור חשמל מתק  המפריד את הגפרית הדו 16

שימוש . לאחר תגובה כימית הופכת התמיסה לגבס והמי  מתאדי  ע  תימרת הפליטה. תמיסת גיר
סולק  . ללא תלות בשיעור הגפרית בפח , חמצנית קבועה של גפרית דובסולק  מביא לפליטה מעטה ו

 . 'מותק  ופועל בתחנת הכוח רוטנברג ב
בפח  ששיעור הגפרית " אורות רבי " היא השתמשה באתר 1997כי החל בשנת , י עולה"ממסמכי חח 17

 . בממוצע שנתי0.6% בו הוא כ
הארובה הקיימת שגובהה , ללא שימוש,  כנהתישאר על, כשתוק  ארובה חדשה, י"על פי מסמכי חח 18

 . מטר300
 .בהנחה שארבע יחידות הייצור הנותרות באתר יוסקו בפח  ששימש באותה עת 19
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Ù‡‰ ÏÎÎ ÍÂÓ  Â· ˙È¯Ù‚‰ ¯ÂÚÈ˘˘ ÌÁÙ· ÁÂÎ‰ ˙Â Á˙ ˙‡ ˜ÈÒ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ‰ Á·  ‡Ï ¯˘
 ˙ ˘·1996 ,Ó· ¯ÂˆÈÈ‰ ˙Â„ÈÁÈ È˙˘ ÂÏÚÙÂ‰ ˙Ú"· „' .ÂÊ ˙Â¯˘Ù‡ ˙Ú ‰˙Â‡ ‰ Á·  ÂÏ ,

˙È¯Ù‚ ¯ÂÚÈ˘ ÏÚ· ÌÁÙ· ˘Ó˙˘‰Ï ‰È‰ Ô˙È Â ÏÂÎÈ , ¯ÈÂÂ‡‰ ÌÂ‰ÈÊ ˙‡ ÌˆÓˆÏ È„Î Â· ‰È‰˘
‰Ï‡ ¯ÂˆÈÈ ˙Â„ÈÁÈ Ï˘ Ô˙ÏÚÙ‰ „ÚÂÓÓ ‰¯„Á ¯ÂÊ‡· Ì¯‚ ˘. 

לית לתעשיות " במשרד לאיכות הסביבה אל סמנכ כתבה ראש אג  איכות אוויר2003בינואר  .3
כי חלופת הסולק  תפחית את שיעור הגפרית בשיעור גדול במעט מחלופת הפח  , בי  היתר, במשרד

ראש האג  המליצה לקבל את חלופת סל הפחמי  . כ  פירטה את חסרונות הסולק . 20המשופר
תה להמשי  ולהתחייב לרכוש י את יכול"שבה תבח  חח,  אב  דר 2008המשופר ולקבוע בשנת 

 יהיה עליה להתחייב להקי  סולק  ולקבוע מועד  א  לא תוכל להתחייב לכ  . פח  משופר
 .להפעלתו
סל הפחמי  המשודרג לא יכול להוות חלופה לסולקני  "כי , לית המשרד" קבעה מנכ2003באוגוסט 

הוסיפה כי בידי המשרד ו; "21מכיוו  שלא יביא לעמידה ברמת פליטת מזהמי  הנדרשת' ד ב"במ
נתוני  המצביעי  על חשש ממשי לנזק בריאותי לתושבי פרדס חנה כתוצאה מפעילות תחנת הכוח "
,  עולה2003ממסמכי המשרד ומהפרוטוקול של דיו  הדרג המקצועי הארצי ביולי ". 'אורות רבי '

 ילדי בתי התחלואה בדרכי הנשימה בקרב"שהחשש לנזק הבריאותי התבסס על טיוטת סקר על 
 ). ראו להל  (2003שהכנתה הסתיימה במחצית הראשונה של שנת " 1999הספר באזור חדרה בשנת 

ולקבוע תקני  ' ד ב"יש צור  להשאיר את החיוב לסולקני  לתחנת מ"כי , לית המשרד הוסיפה"מנכ
נו כלומר תקני  התואמי  לתקני האיחוד האירופאי ללא ההקלות שנית', ד א"מחמירי  יותר למ

י לא תוכל לעמוד בתארי  היעד שנקבע "חח"עוד כתבה כי לאור הטענה כי ; "לתחנה עד כה
ובמקביל לקבוע תקני  , יש לקבוע מועד אחר קרוב ככל האפשר) 1.1.05(להתקנת הסולקני  

וכי בתקופת הביניי  יש לפעול לשימוש בסל פחמי  ; "ולוחות זמני  לביצוע ' ד א"חדשי  למ
 ".רות רבי או"משופר באתר 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯·„· Ì˙ˆÏÓ‰ ˙‡ ÂÒÒ·È ÌÈˆÈÏÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
˙ÂÙÂÏÁ‰ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ ‰˜È„· ÏÚ ˙Ù„ÚÂÓ‰ ‰ÙÂÏÁ‰ , ÏÚ Ô˙ÚÙ˘‰ Ì‚ ÔÁ·˙ ‰˙¯‚ÒÓ·˘

¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯·Ï ÌÈ ÂÎÈÒ‰ , ÏÎ ˙ÂÚˆÓ‡· ÚÂ ÓÏ Ô˙È ˘ ÌÈ˜Ê ‰ Ï˘ ÔÂÂ‰Ó‰ ÈÏÎÏÎ‰ Í¯Ú‰
ÔÂÂ‰Ó‰ Í¯Ú‰ ˙ÓÂÚÏ ‰ÙÂÏÁ Â˘¯„ÈÈ˘ ‰˜ÂÊÁ˙‰Â ÏÂÚÙ˙‰ ˙ÂÈÂÏÚ Ï˘Â ‰Ú˜˘‰‰ Ï˘ 

‰ÓÂ˘ÈÈÏ .‰˘Ú  ‡Ï ‰Ê ¯·„ . 
כי בח  את החלופות האמורות לפי , 2004משרד התשתיות הודיע למשרד מבקר המדינה בנובמבר 

העדר תשתית "כי , משרד התשתיות הוסי . בכלי  העומדי  לרשותו, שיקולי עלות ותועלת
הסביבתי והבריאותי איננו מאפשר לבצע אומד  אמי  של נזקי  מתודולוגית ואמפירית בתחו  

 ".העניי  מחייב פיתוח כלי  מתאימי ... סביבתיי  הנגרמי  בעקבות זיהו  אוויר בחדרה
__________________ 

חלופת הסולק  שוות ער/ לסל פחמי  שתכולת הגפרית השנתית הממוצעת בו , על פי המסמ/ האמור 20
נתית הממוצעת בסל הפחמי  ואילו תכולת הגפרית הש, )0.6%  והתכולה המרבית  (0.41%היא 

 ).0.69%  והתכולה המרבית  (0.43%המשופר היא 
והמשרד טר  קבע את רמת פליטת המזהמי  שתותר , טר  הותקנו תקנות פליטה מייצור חשמל, כאמור 21

 .בעתיד
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ÔÈÂˆÈ ,ÔÈ· ˙ÂÂˆ ÈÎ-ÏÏÎ˘ ˙ÂÈ˙˘˙‰ „¯˘Ó ˙Â˘‡¯· È„¯˘Ó ,¯˙È‰ ÔÈ· , „¯˘Ó‰ Ï˘ ‚Èˆ 

 ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Â˘¯‰ Ï˘Â-ÏÓ˘Á 22 ,˜Â‡· ıÈÏÓ‰ ¯·ÂË2003 ÌÈÏÎ· ˘Ó˙˘‰Ï 
˙ÈÙÂ¯È‡‰ ‰ÏÈ‰˜‰ ˙‡ ÌÈ˘Ó˘Ó‰ ÌÈÈ¯ÈÙÓ‡ , ˜˘ÓÏ ˙ÂÓ¯‚ ‰ ˙ÂÈ ÂˆÈÁ‰ ˙ÂÈÂÏÚ‰ ·Â˘ÈÁÏ

ÏÓ˘Á ¯ÂˆÈÈ· ÌÈÓ‰ÊÓ ˙ËÈÏÙÓ ‰‡ˆÂ˙Î23 .ÔÈÂˆÈ „ÂÚ , È‡Ó· ‰ËÈÏÁ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÈÎ2003 
È˙·È·Ò‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÈ¯ÈÙÓ‡Â ÌÈÈ‚ÂÏÂ„Â˙Ó ÌÈÏÎ Á˙ÙÏ ˘È˘ , ˙ÂÈ È„Ó ÏÚ ‰ËÈÏÁ‰˘ ˙Ú·

È˜ ¯· ÁÂ˙ÈÙ‡ÓÈ24. 
שהרשות ", 2004 חשמל הודיע למשרד מבקר המדינה בדצמבר  ר הרשות לשירותי  ציבוריי  "יו

פועלת בשנה האחרונה להביא לכ  שהשקעות חברת החשמל לצור  שיפור איכות סביבה אכ  יבחנו 
לצור  זה הרשות פרסמה עלות הנזק הנגר  מכל . על בסיס כלכלי בהתחשב בעלות הנזק שייגר 

וגי המזהמי  והחלה לתת פרמיות כספיות ליצרני  המייצרי  באנרגיות מתחדשות חשמל אחד מס
 ".נקי מזיהומי 

 נדונה נחיצות הסולק  בהשוואה לשימוש בפח  2004בישיבת הדרג המקצועי הארצי ביולי  .4
י "חח: והוחלט להמלי' למועצה הארצית לתכנו  ולבנייה כלהל ', ד ב"המשופר בתחנת הכוח מ

; ר הדרג המקצועי הארצי מידע על המועד הקרוב ביותר שבו אפשר להקי  את הסולק " ליותמסור
 ויהיה חלופה 2005החל בשנת " אורות רבי "הפח  המשופר ישמש להפעלת יחידות הייצור באתר 

דרג זה יוסמ  לדחות ; הפעלת הסולק  תידחה למועד שיקבע הדרג המקצועי הארצי; זמנית לסולק 
חמצנית השקולה  י תציע אפשרויות להפחתה של פליטת גפרית דו"קמתו א  חחאו לבטל את ה

י לדרג המקצועי "הגישה חח, בעקבות החלטה זו. שיהיו מקובלות על המשרד, לפליטה מהסולק 
' ד ב" לוח זמני  המפרט את שלבי הרישוי וההקמה של סולק  בתחנת הכוח מ31.8.04 הארצי ב
 ".אורות רבי "שבאתר 

כי היא החלה ,  עולה2004 שעשה משרד מבקר המדינה בחברת הפח  ביוני ובספטמבר מבירורי 
תוק  החוזי  חמש . 2005להיער  לרכישת פח  משופר וחתמה על חוזי  לאספקתו החל בשנת 

במחירי  . ולפי חלק מה  יהיה מחיר הפח  נתו  למשא ומת  מחודש בכל שנה, שני  לכל היותר
הייתה העלות של חלופת הפח  המשופר נמוכה בשיעורי  , 2004ת שהיו במחצית השנייה של שנ

באופ  "כי , 2004חברת הפח  הודיעה למשרד מבקר המדינה באוקטובר . ניכרי  מזו של הסולק 
וקושי גובר לאתר , כללי קיימת התדרדרות מתמדת באיכות הפחמי  המוצעת לשוק פח  הקיטור

בנובמבר אותה , יות הודיע למשרד מבקר המדינהמשרד התשת, לעומת זאת". 'משופרי 'פחמי  
 ". לא נחשב לחומר גל  נדיר"כי פח  ששיעור הגפרית שלו נמו  ככל האפשר , שנה

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯ÙÂ˘Ó ÌÁÙ Ï˘ ˙Â ÈÓÊ‰ Ï˘ ˙È„ÂÒÈ ‰ ÈÁ· Í¯ÚÈ˙˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÔÓÊ Í¯Â‡Ï.   

__________________ 
שתפקידיה ה  ,  חשמל הוקמה הרשות לשירותי  ציבוריי  , 1996 ו"התשנ, על פי חוק משק החשמל 22

לטיב ולאיכות השירות שנות  בעל , קביעת אמות מידה לרמה) 2(; ת תעריפי  ודרכי עדכונ קביע) 1"(
· ˘È˙ ˘ ÁÂ„53 Ï ראו ג  ". ופיקוח על מילוי חובותיו על פי אמות המידה... רשיו  ספק שירות חיוני

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ,786' עמ. 
 מנובמבר 44/חכ' הממשלה מסמתכונת מימוש החלטת " של הצוות לעניי , 2003מאוקטובר , דוח סופי 23

 ". בנושא אנרגיה מתחדשת2002
שימוש מושכל במשאבי טבע והגנה על מערכות , כלכלה דינמית, בי  השאר, מדיניות זו אמורה לשלב 24

 246'  החלטת הממשלה מס אקולוגיות ע  תכנית שתכלול יעדי  בני מדידה ותאריכי יעד להשגת  
 .14.5.03מיו  
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 המעקב אחר השפעת  של תחנות הכוח הפחמיות על הבריאות
בתחילת שנות , הוק  במשרד הבריאות, "רוטנברג"א לאתר "ותמ" השרו "א לאתר "פי תמעל 

מער  למעקב אחר השפעת זיהו  האוויר שייגר  מהפעלת תחנות הכוח על בריאות , השמוני 
ועדת היגוי נפרדת לכל אחד , בי  היתר, המער  כולל).  מער  המעקב להל  (התושבי  באזוריה  
הבוחני  שינויי  בתחלואת , המעקב נעשה באמצעות סקרי  אפידמיולוגיי . 25מהאתרי  האמורי 

דרכי הנשימה ותסמונות נשימתיות של התושבי  ואת הקשר בי  שינויי  אלה לרמות זיהו  האוויר 
סקרי  אפידמיולוגיי  אמורי  לשמש לרשויות . שנמדדו במערכי ניטור האוויר בסביבת התחנות

, וא  ה  גורמות נזק, וח הפחמיות על בריאות התושבי  באזור מדד מהימ  להשפעת תחנות הכ
 .לספק מידע לצור  קבלת החלטות בדבר הדרכי  לצמצומו

בכל אחת מתחנות הכוח הפחמיות החל סקר אפידמיולוגי ערב הפעלת יחידת הייצור  .1
אות  בידי צוות לחקר ברי1999הסקרי  האפידמיולוגיי  באזור חדרה נעשו עד שנת . הראשונה

צוות המכו  הגיש שלושה . שמינה מער  המעקב)  צוות המכו  להל  (א "הסביבה באוניברסיטת ת
שבו נותחו הנתוני  שנאספו בשני  , 1999 ובסו  שנת 1994בנובמבר , 1985במרס : סקרי  מסכמי 

 . סמו  לאחר מכ  הסתיימה עבודתו של צוות המכו ; 1998 עד 1996
שמינה מער  )  צוות החוקרי  להל  (צוות חוקרי  חדש לאזור חדרה  החל בעבודתו 2001בנובמבר 

ובתקופת עבודתו הראשונה הוא הכי  טיוטת סקר אפידמיולוגי על בסיס נתוני  שאס  צוות , המעקב
, ונקבע בה, 2003הכנת הטיוטה הסתיימה במחצית הראשונה של שנת . 1999  ו1996המכו  בשני  

וכי על א  ; "שעליה  נתנה דעתה ועדת ההיגוי... ות מתודולוגיותנמנו מספר בעי"כי , בי  היתר
על " "אורות רבי "נמצאה השפעה של זיהו  אוויר מהפעלת תחנות הכוח באתר , מגבלות הסקר

 ".1999תפקודי ריאות ותחלואה במחלות ריאה בקרב ילדי בתי ספר באזור פרדס חנה בשנת 
אפידימיולוגי והחליטה להשהות את מסקנותיה עד  דנה ועדת ההיגוי בטיוטת הסקר ה2003במאי 

 קבע סטטיסטיקאי מהמעבדה 2003בדצמבר . לקבלת חוות דעת מסטטיסטיקאי מוסכ 
לחוות הדעת ". לא נית  לדעתנו להגיע למסקנות חד משמעיות"כי , לסטטיסטיקה שבטכניו 

 של הממצאי  האמורה ציר  הסטטיסטיקאי המלצות מתודולוגיות לשיפור המהימנות והתקפות
 כי לא נית  להסיק מסקנות ,  קבעה ועדת ההיגוי2004ביולי . בסקרי  האפידמיולוגיי  הבאי 

 .משמעיות מטיוטת הסקר האפידימיולוגי בשל בעיות סטטיסטיות חד
 על טיוטת הסקר האפידימיולוגי כאחד הנימוקי  2003לית המשרד התבססה באוגוסט "מנכ, כאמור

 ).ראו לעיל(' ד ב"את הקמת הסולק  בתחנת הכוח מלכ  שהיא חזרה ודרשה 
2. ‰ÏÂÚ ÔÂÏ˜˘‡ ¯ÂÊ‡ÏÂ ‰¯„Á ¯ÂÊ‡Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ ÈÂ‚È‰‰ ˙Â„ÚÂ È ÂÈ„ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Ó , ÈÎ

 ÏÚ ˙ÂÈÓÁÙ‰ ÁÂÎ‰ ˙Â Á˙ ˙ÏÚÙ‰ Ï˘ ‰ÚÙ˘‰‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓÏ ÌÈ„ÚÈ ÂÚ·˜ ‡Ï ˙Â„ÚÂÂ‰
‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙Â‡È¯· ,·˜ÚÓ‰ ˙ËÈ˘ ˙‡Â. 

 ממערכי המעקב הבריאותי בתחנות הכוח פועל על פי יעדי  משלו שכל אחד, מהפרוטוקולי  עולה
וג  לא , וכי אי  תיאו  בי  שתי ועדות ההיגוי, ובשיטה משלו לאיסו  הנתוני  ולניתוח הסטטיסטי
בסקרי  באזור חדרה נבדק המתא  : לדוגמה. בי  החוקרי  העושי  את הסקרי  בשני האזורי 

חמצנית שנמדדה בתחנות  תושבי  לבי  רמת הגפרית הדוהסטטיסטי בי  תפקודי הריאות של ה
באזור אשקלו  נבדק המתא  הסטטיסטי בי  התחלואה בדרכי הנשימה של התושבי  ; ניטור אוויר

__________________ 
וכ  נציג של איגוד הערי  ,  משתתפי  נציג של משרד הבריאות ונציג של המשרדבכל אחת מהוועדות 25

חוקרי  מאוניברסיטאות וממרכזי  , רופאי לשכת הבריאות המחוזית, לאיכות הסביבה הנוגע בדבר
 .י"רפואיי  ונציג חח
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הסקרי  באזור חדרה נעשו בגזרת השפעת  העיקרית של . ובי  רמת זיהו  האוויר מחלקיקי  עדיני 

 .עשו א  מחו' לגזרת השפעתה העיקרית של התחנהואילו הסקרי  באזור אשקלו  נ, 26תחנות הכוח
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰„Â·Ú ˙È Î˙Â ÌÈ„ÚÈ ÚÂ·˜Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÂ „¯˘Ó‰ ÏÚ 

·¯-ÌÈ¯˜Ò‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙È˙ ˘ , Ì‡Â Ì„Â·ÈÚÏÂ ÌÈ Â˙ ‰ ÛÂÒÈ‡Ï ˙ÂÈÂ‡¯‰ ˙ÂËÈ˘‰ Ô‰Ó ÔÂÁ·Ï
ÌÈ¯ÂÊ‡‰ È ˘· ‰„ÈÁ‡ ‰ËÈ˘· ËÂ˜ Ï ˘È .‚ÂÊÓ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÎ ÂÓÎ ˙Â„ÚÂ È˙˘ 

 ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÙÒÂ  ÌÈÓÂÁ˙Ó ÚÂˆ˜Ó ÈÏÚ· ‰Ï Û¯ˆÏÂ ˙Á‡ ‰„ÚÂÂÏ ÈÂ‚È‰‰)ÔÂ‚Î :
‰˜ÈËÒÈËËÒ‰ ,‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡ ÈÚ„ÓÂ ‰È‚ÂÏÂ¯Â‡ËÓ‰.(   

 המידע הסטטיסטי הסביבתי
לרבות , המידע הסטטיסטי על כמויות מזהמי האוויר הנפלטי  כתוצאה משריפת דלקי  במשק

 השנתו   להל  (ס בשנתו  הסטטיסטי לישראל " מפורס  בידי הלמ,מתחנות כוח לייצור חשמל
י מפרסמת דוח שנתי "חח. 1972 ב"התשל, )נוסח חדש(לפי פקודת הסטטיסטיקה , )הסטטיסטי

מידע על כמויות מזהמי האוויר הנפלטי  עקב שריפת דלק , בי  היתר, בנושא איכות הסביבה ובו
 ).י"של חח הדוח הסביבתי  להל  (בתחנות הכוח שלה 

ÒÓ ÈËÒÈËËÒ‰ ÔÂ˙ ˘· ÂÓÒ¯ÂÙ˘ ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ ‰ÂÂ˘‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó '54 ˙ ˘Ó 2003 ,
 ˙ ˘Ï ÔÎ„ÂÚÓ‰2002 , ˜¯Ù·"‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡"27 ,ÁÁ Ï˘ È˙·È·Ò‰ ÁÂ„‰ È Â˙ Ï"È .‰ÏÚÂ‰ ,

 ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈ˘¯Ù‰ ˘È˘- ÌÈÊÂÁ‡ ˙Â¯˘Ú Ï˘ - ÌÈÓ‰ÊÓ‰ ÔÈÈ Ú· ÌÈÓÂÒ¯Ù‰ È ˘ È Â˙  ÔÈ· 
 ÌÈ ˘· ÂËÏÙ ˘2000 „Ú 2002˙ÂÈÓÁÙ ÁÂÎ ˙Â Á˙Ó  ,Â„ ÔÓÁÙ ËÚÓÏ-È ˆÓÁ , ÌÈ˘¯Ù‰Â

˙Â¯ÂÓ‡‰ ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· ÂÏ„‚Â ÂÎÏ‰ ‰Ï‡. 
1.  ¯‡Â¯·Ù·2004 ,ÓÏÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÈÈ Ù ˙Â·˜Ú·" ÌÈÓ¯Â‚‰ ¯Â¯È·Ï Ò

ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ˘¯Ù‰Ï ,ÓÏ‰ ‰ÚÈ„Â‰"‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Ò , ÌÈÓ„˜Ó· ‰˘Ó˙˘‰ ÈÎ
ÌÈÚˆÂÓÓ ,Â·˘Á· Ì‰· Â‡·Â‰ ‡Ï˘˘ÂÓÈ˘ Â· ‰˘Ú ˘ ÌÁÙ‰ ‚ÂÒ Ô , ˙ Á˙ Ï˘ ‰È‚ÂÏÂ ÎË‰

˙ÂÈÓÁÙ‰ ˙Â Á˙· Â ˜˙Â‰˘ ÌÈÓ‰ÊÓ‰ ˙ËÈÏÙ ˙˙ÁÙ‰Ï ÌÈÚˆÓ‡‰Â ÁÂÎ‰ , ‡È·‰˘ ¯·„
ÁÁ ‰ÁÂÂÈ„ Ô‰ÈÏÚ ˙ÂÈÂÓÎ‰Ó ‰·¯‰· ˙Â‰Â·‚‰ ÈËÒÈËËÒ‰ ÔÂ˙ ˘· ‰ËÈÏÙ ˙ÂÈÂÓÎ ˙‚ˆ‰Ï"È . 

 בנושא כדי לקבל כי פנתה למוסדות אירופיי  העוסקי , 2004ס בפברואר "עוד הודיעה הלמ
. שיאפשרו לייש  שיטת חישוב מדויקת של כמויות המזהמי  הנפלטי , מקדמי  מפורטי 

ס כי במהל  הביקורת היא פנתה " למשרד מבקר המדינה הודיעה הלמ2004בתשובתה מאוקטובר 
 ואיל  על ריכוזי הגפרית בפועל 2000י לקבל נתוני  מדויקי  לשני  "לחברת הפח  ולחח

ס ציינה "הלמ. הפח  המגיעי  לאר' ועל הטכנולוגיה הנמצאת בשימוש בתחנות הכוחבמשלוחי 
מועד שבו לא היה אפשר לתק  את הנתוני  בשנתו  , 2004שהנתוני  המעודכני  התקבלו באוגוסט 

 ). 55 שנתו   להל   (2004שפורס  בספטמבר , 2003המעודכ  לשנת , 55' הסטטיסטי מס
פליטות "כי ;  זמניי 2003שהנתוני  בנושא לשנת , בי  היתר, תב נכ55בדברי ההסבר בשנתו  

תחמוצות חנק  ופליטת חלקיקי  מייצור חשמל באמצעות פח  מחושבות על , תחמוצות גופרית

__________________ 
המי על בסיס מודלי  של פיזור מז, גזרת ההשפעה של התחנות נקבעה בתסקירי ההשפעה על הסביבה 26

 . אוויר
סיכו  ", 27.5ולוח , 2002 עד 2000בשני  "  פח  לפי סוג הדלק , פליטות משריפת דלק", 27.4לוח  27
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סמ  מקדמי פליטה בינלאומיי  ללא התחשבות בסוג הפח  ובטכנולוגיה להפחתה המותקנות 
בניית המודל נעשו בשיתו  ע  המשרד לאיכות עיבוד הנתוני  ו"וכי ; "בתחנות הכוח הפחמיות

 עודכנו הנתוני  בעניי  פליטת תחמוצות גפרית וחלקיקי  מרחפי  באתר 2004בנובמבר ". הסביבה
 . ס"האינטרנט של הלמ

איזה מידע , ס"י והלמ"חח, סיכמו נציגי המשרד, 55במקביל לפרסו  שנתו  , 2004בספטמבר 
שיתקיימו פגישות עבודה שנתיות , עוד סיכמו הנציגי . וניהס לצור  תיקו  נת"י ללמ"תמסור חח

 .קבועות ביניה 
שנתוניו והסקותיו , מדעי ואובייקטיבי של המדינה, השנתו  הסטטיסטי לישראל הוא פרסו  רשמי

הסטטיסטיות משמשי  את רשויות השלטו  בקבלת ההחלטות ובקביעת המדיניות בדבר שמירת 
ישראל חתומה על אמנה , לדוגמה. לאומיי  מדינה בקשריה הבי וכ  ה  משמשי  את ה, הסביבה

שמרכזי  , ס בש  המדינה בכל שנה על שאלו  סטטיסטי"שבמסגרתה משיבה הלמ, 28לאומית בי 
ובו היא מפרטת את כמויות המזהמי  הנפלטי  , של הקהילה האירופית" יורוסטאט"  וארגו  "האו

ס משמשי  ג  את המשרד וכ  מוסדות וחברות "מנתוני הל. בי  היתר מתחנות הכוח, במדינה
לדיוק החישוב המקצועי של כמויות המזהמי  הנפלטי  לסוגיה  יש . העוסקי  במחקר ופיתוח

בי  היתר בתכנו  פעילויות כלכליות במדינה ובקביעת מעמדה של המדינה בעול  , חשיבות רבה
 .בכל הנוגע לפעילות להפחתת זיהו  האוויר

2. ÁÂÎ‰ ˙Â Á˙· ˙ÂÓÎ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏÂ ¯ÂËÈ Ï ‰ÙÈˆ¯ ‰„È„Ó È¯È˘ÎÓ ÌÈ ˜˙ÂÓ ˙ÂÈÓÁÙ‰ 
ÌÈËÏÙ ‰ ÌÈÊ‚‰ ,ÒÓ ÈÂ È˘ ÌÈÚ‚ÙÓ ˙ÚÈ ÓÏ ˙È Î˙‰Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ Â ˜˙Â‰˘ '2 ˙Â‡¯Â‰ÓÂ 
 ¯˙‡Ï ÂÚ·˜ ˘"‚¯· ËÂ¯ ." È˙·È·Ò‰ ÁÂ„· Â‡·Â‰˘ ÌÈËÏÙ ‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ÈÓ‰ÊÓ ˙ÂÈÂÓÎ ·Â˘ÈÁ

ÁÁ Ï˘"˙Â·Â¯‡· ‰˘Ú ‰ ÈÓ‚„Ó ¯ÂËÈ  ÏÚ ÒÒÂ·Ó È .ÁÁ" ÁÂ„· ÁÂÂ„Ï ˙·ÈÂÁÓ ‰ È‡ È
 È˙·È·Ò‰)‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï ÌÈ¯Ú È„Â‚È‡Ï ¯·ÚÂÓ‰ ÔÂÂ˜Ó‰ ÛÈˆ¯‰ ¯ÂËÈ ‰Ó ÏÈ„·‰Ï ( ÏÚ

‰ÙÂˆ¯ ‰„È„Ó È¯È˘ÎÓ ÒÈÒ· ÏÚ ÌÈËÏÙ ‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ÈÓ‰ÊÓ ˙ÂÈÂÓÎ. 
כי בנוסח טיוטת תקנות הפליטה מייצור , י למשרד מבקר המדינה" הודיעה חח2004בנובמבר 

והיא , היא נדרשת להשלי  התקנה של מכשיר מדידה נוס , 2004קטובר החשמל כפי שעודכ  באו
יתבסס הדיווח , כי ג  לאחר שתושל  היערכותה, י"עוד הודיעה חח. תיער  כפי שידרוש המשרד

כמקובל , הסביבתי שלה על ניטור מדגמי של כמות הגזי  הנפלטי  ועל דגימות משלוחי דלקי 
  . בתקינה בעול 

✯  
‡ ÈÓ‰ÊÓ ˙ËÈÏÙÌÈ Â˘ ˙Â¯Â˜ÓÓ ¯ÈÂÂ ,˙ÂÈÓÁÙ ÁÂÎ ˙Â Á˙ Ì‰· ,Ú·ËÏÂ ¯Â·ÈˆÏ ˜Ê  ˙Ó¯Â‚ .

ÌÈ„ÓÏÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ,‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ , „¯˘ÓÂ ˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ „¯˘Ó
 ÈÏ·˜ÓÏ ‚Èˆ‰Ï È„Î ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÏÎ·Â ‰ËÈ˘· Â˘Ó˙˘‰ ‡Ï ˙Â‡È¯·‰

ÂÈÓÁÙ‰ ÁÂÎ‰ ˙Â Á˙ Ï˘ ‰ÚÈ‚Ù‰ Û˜È‰ Ô„ÓÂ‡ ˙‡ ˙ÂËÏÁ‰‰ È·‡˘Ó·Â ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯·· ˙
Â˙Â‡ ÌÈÓÈÈ˜Ó‰ ÔÂ‰‰Â Ú·Ë‰ ,ÈÓÂ‡Ï‰ ˜˘ÓÏÂ „ÈÁÈÏ ÍÎ ·˜Ú Ì¯‚ ‰ ˜Ê ‰ Ô„ÓÂ‡ ˙‡Â .

ÏÓ˘Á ¯ÂˆÈÈÓ ‰ËÈÏÙ‰ ˙Â ˜˙ ˙ ˜˙‰· ·ÂÎÈÚ‰ , ˙ÂÙÂÏÁ‰Ó ˜ÏÁ ÏÚ ‡ÏÓ Ú„ÈÓ ¯„ÚÈ‰Â
˙ÂÈÓÁÙ‰ ÁÂÎ‰ ˙Â Á˙Ó ¯ÈÂÂ‡‰ ÌÂ‰ÈÊ ˙˙ÁÙ‰Ï , ÌÈÙÂ‚‰ Ï˘ ÈÂ˜Ï ÏÂ‰È  ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ

¯· ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ÔÈ·‰ ‰Ó-˙È„¯˘Ó , ˙¯ÈÁ· ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ˙‡ ÌÈ ˘ ‰Ê ·ÎÚÓ Ì‚ ¯˘‡
˜˘ÓÏ ˙ÂÈ·ËÈÓ‰ ˙ÂÙÂÏÁ‰. 

__________________ 
 .1996 אמנת קיוטו משנת  לאומית של שינויי האקלי   אמנה בי  28



 ב55דוח שנתי  974
 ˙Â ˜˙ ˙ ˜˙‰Ï ÌÈÎÈÏ‰‰ ˙‡ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ Ì„˜ÂÓ ÌÈÏ˘‰Ï ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

ÌÂ‰ÈÊ‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ Ô˙¯ËÓ˘ ‰ËÈÏÙ‰ , ÔÈ·Ï ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ ÔÈ· ÔÂÊÈ‡Ï ·Ï ÌÈ˘·
ÈÙÒÎ‰ ÔÂÎÒÈÁ‰ . „¯˘Ó‰ ÏÚËÂ˜ Ï ,˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ „¯˘Ó ÌÚ ÌÂ‡È˙· , „¯˘Ó

˙Â‡È¯·‰ ,ÁÁÂ ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ ˙Â„˜ÙÂÓ‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰"È , È„Î ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡
 ˙˙ÁÙ‰Ï ÌÈÈÂ‡¯‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÚ ˙ÂÏÎ˘ÂÓ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ Ú„ÈÓ‰ ‡ÂÏÓ Â„È· ‰È‰È˘

˙ÂÈÓÁÙ‰ ÁÂÎ‰ ˙Â Á˙Ó ¯ÈÂÂ‡‰ ÌÂ‰ÈÊ.  


