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 29/04/21תאריך: 
 י"ז אייר תשפ"א 

 162686מספרנו : 
 

 לכבוד 
 יורם כהן 

 ערכת החשמל חברת ניהול מ  מנכ"ל
 
 

 2021אפריל  -משמעותית בתפוקה ייצור חשמל מגז טבעי לעומת פחם בחודשים מרץ ירידה 
 

תחנת כוח אורות רבין השורפת פחם ובעלת כושר ייצור של   –בשטח האיגוד פועלת תחנת כוח פחמית מהגדולות בארץ  

 יקרי. מגוואט, הפועלת בגז טבעי כדלק ע 1400מגוואט וכן, תחנת כוח חגית בכושר ייצור כולל של   2590

ביחידות הישנות והמזהמות   בייחוד  רבין,  בייצור החשמל בפחם באורות  נצפתה מגמה של עליה  בשבועיים האחרונים 

בהן לא מותקנות אמצעי הפחתה לגזי שריפה( ובמקביל, חלה ירידה משמעותית בתפוקת ייצור החשמל בגז    1-4)יחידות  

 ים האחרונים. טבעי באתר חגית כפי שניתן לראות בגרף המצורף בחודשי

בגרף מוצגת השוואה של אחוזי התפוקה בממוצע יממתי, בתחנות הכוח אורות רבין ובתחנת הכוח חגית ביחס ליכולת  

. אחוזי התפוקה אינם כוללים את יחידות ייצור  26.4.2021ועד  16.3.2021הייצור הנומינליות של התחנות, בין התאריכים 

  71 -ו 20באתר אורות רבין ויחידות   6ות למערכת במהלך כל התקופה )יחידה החשמל שנמצאות בתחזוקה ושלא היו זמינ

 בחגית(. 

כאשר תפוקת החשמל בתחנת הכוח חגית היתה אפסית ואילו בתחנת הכוח אורות רבין   24.4.2021השיא נרשם בתאריך  

 תה.  ארבע היחידות הישנות ורק אחת מהיחידות החדשות עם אמצעי ההפח –היחידות  6מתוך  5עבדו 
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 ( עולות המסקנות הבאות: 26.4.2021ועד    16.3.2021מניתוח נתוני תפוקת החשמל בתקופה זו ) 

, היה גבוה  2021אחוז ייצור החשמל בפחם באתר אורות רבין במהלך בעיקר במחצית השנייה של חודש אפריל   •

 מאחוז ייצור החשמל באתר חגית שבו שורפים גז טבעי.  

  29%הישנות שבהן אין אמצעים להפחתת פליטות ורק  4-1נעשה ביחידות ( 71%רוב ייצור החשמל באורות רבין ) •

תפוקה. זאת למרות שריכוזי תחמוצות חנקן    60%  -ים אמצעי הפחתה מכיוון שעובדת בשבה מותקנ   5ביחידה  

 .  1-4מהריכוזים הנפלטים מיחידות  90% -נמוכים ב 5-6וגופרית מיחידות 

מיכולת הייצור של התחנה למרות שבה מייצרים חשמל    50%  - רוב הזמן ייצור החשמל באתר חגית היה נמוך מ •

נראה כי תחנת כוח חגית פועלת כתחנה כוח פיקרית בזמן שראוי היה להפעיל את    באמצעות גז טבעי . למעשה

תחנת כוח חגית באופן רציף ובתפוקה מלאה בשל העובדה שפליטת המזהמים נמוכה בשריפה של גז טבעי לעומת  

 פחם 

 

 לסיכום :

עדיפות  כתוצאה ממתן  פליטות המזהמים לאוויר במרחב חדרה והסביבה,    טניכר כי לא מתקיימת התחשבות באספק

באורות רבין(   1-4הפעלת היחידות הישנות המופעלות בפחם )  עקבלהפעלת יחידות ייצור אנרגיה בפחם לעומת גז טבעי ו

 אשר בהן מותקנים אמצעי הפחתת מזהמים לאוויר.  5-6יותר מיחידות 

ים הינה כי יש לתת עדיפות לייצור  באופן עקרוני עמדת האיגוד כפי שצוינה בחוות דעות שונות באופן עקבי לאורך השנ

חשמל ביחידות השורפות גז טבעי וביחידות הפחמיות עם אמצעי הפחתת מזהמים כשלב ביניים עד לביסוס אנרגיות 

 מתחדשות.

מידי,   באופן  לבצע  מבקש  האיגוד  זה  במסמך  המפורטים  הממצאים  מחודשתלאור  היחידות    בחינה  העמסת  סדר  של 

רבין   ה באורות  שייצור  בפחםכך  רבין    חשמל  באורות  היחידות  פליטותבכלל  במינימום  בהכרח    יהיה  במינימום  ולא 

של כל יחידה כך שסגירה כל יחידה    צמצום מספר ההנעות וההפעלות. בנוסף לפעול  5-6במיוחד ביחידות ייצור    העמסה

   .תהיה לטווח הארוך ביותר האפשרי

המזהמות. השימוש בהן באופן מוגבר מדגיש    1-4ירת יחידות  בנוסף אנו מבקשים ממקבלי ההחלטות לשקול שוב את סג

ולא סגירתן )כפי שקבעה הממשלה בניגוד לעמדת האיגוד( יוביל לשימוש מוגבר בהן, ללא    -את עמדת האיגוד כי שימורן  

 בקרה.

 

 בכבוד  רב ,                                                                                                                      
 

                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                               

 ניר סהר                                                                                                                         
 שרון כרמל -מנכ"ל איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה                                                                                      

 
 

 
 

 העתקים: 
 שר האנרגיה  - ץד"ר יובל שטייני 

 מנכ"ל משרד האנרגיה  - אודי אדירי 
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 השרה להגנת הסביבה    -גילה גמליאל 
 יבה מנכ"ל המשרד להגנת הסב -דוד יהלומי  

 אסיף איזק, יו"ר האיגוד וראש מועצה אזורית חוף הכרמל
 מנכ"ל חברת חשמל –עופר בלוך 

 סמנכ"ל ינ"מ חברת חשמל  –שמעון פישר 
 סמנכ"ל שיווק ורגולציה של חברת החשמל   –אורן הלמן 

 ראש אגף איכות אוויר ושינוי אקלים, המשרד להגנת הסביבה  –ד"ר צור גלין 
 מחוז חיפה , המשרד להגנת הסביבה מנהל  –שלמה כץ 
 ראש תחום אנרגיה, אגף איכות אויר, המשרד להגנת הסביבה  –רותי קירו 

 אגף איכות אויר ושינוי אקלים  –לבנה קורדובה 
 הממונה על מחוז חיפה במשרד הפנים.    -פאיז חנא

 מחוז חיפה, המשרד להגנת הסביבה  – אנה מדינה 
 חברי מועצת האיגוד 

 הל תחה"כ אורות רבין מנ – דב קליימן
 המחלקה למניעת מפגעים ורישוי סביבתי  -שגיא שאול 

 תחנת הכוח חגית  –פריגיא שושני 
 ח אורות רבין ותחנת הכ –מן 'צביקה אלונים, בת שבע טורג

 כאן  –יונת אלקלעי 
 
 

 
 
 
 


