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על חוק זה אשר עלולות והשימוש בו מהווה עבירה  1968-יובהר: המידע כולו או חלקו עשוי להוות "מידע פנים" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 להיות לה השלכות פליליות. על כן אנו מבקשים לשמור מידע זה בסודיות.
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 לכבוד:

 ד"ר רותי קירו
 אגף איכות אויר ושינוי אקלים 

 המשרד להגנת הסביבה
 ירושלים

 
 רותי שלום,

 
 לשינוי לו"ז חברת חשמל בקשת - 4טיוטת תיקון ושינוי מס'  -היתר הפליטה  -רוטנברג הנדון: 

 
 להיתר פליטה רוטנברג 4טיוטת תיקון ושינוי מס' ב בקשתנו לשינוי לוחות הזמנים הנכלליםלהלן 

 :והבהרתנו בנושא

הופסקה  26.03.2020בתאריך , בשל התפרצות מגפת הקורונה, 28.03.2020כפי שדווח לכם בתאריך  .1
חג הפסח, ברוטנברג למספר שבועות. לאחר  4,3פרויקט הפחתת פליטות ביחידות  העבודה על

הנחיות ו, חודשה העבודה באתר, אך בתפוקה נמוכה יותר כתוצאה ממגבלות 19.04.2020בתאריך 
 .משרד הבריאות

חודש במועד  -של כ  דחיהל עצירת העבודה באתר והמשכה תחת מגבלות מגפת הקורונה, מביאה .2
הקבלה כחודש במועד השלמת בדיקות פחות לככל הנראה ו ,לאמצעי הטיפול 4יחידה  חיבור

סוף  -אמצע לקראת בעונת החורף )כך שנראה כי היחידה תהיה יציבה בעבודה בפחם רק  ליחידה,
 .(2020 דצמבר

גם עם ו ובאמינות נמוכה לתקופת החורף עם יחידה במבחני קבלהבאתר רוטנברג בכדי לא להיכנס  .3
לצורך השלמת פרויקט הפחתת פליטות  3יחידה מופסקת, נדרשת דחיה במועד השבתת יחידה 

 . 01.03.2021לאחר עונת החורף, לתאריך 
 

 מוקים לדחייה: הני

 בהתאם לפרסומי  כאשרמגפת "הקורונה", השפעות לם נמצאים עדיין תחת והמדינה והע
אי הוודאות שמעצים את  דבר הקרוב, בסתיו של המגפה גל שניפוי צ משרד הבריאות

 .לעבודה באופן מלא ויציב 4טרם החזרת יחידה  3בהשבתת יחידה  הסיכוניםו

  בסיכון גבוה ובאי ודאות, נמצאת 4להשלמת הפרויקט ביחידה זמינות מומחים מחו"ל  
 .דבר העלול לפגוע בעמידה בלו"ז הנ"ל

  )רוטנברג  3 השבתת יח' יתללא דחיבהתאם לבדיקת מנהל המערכת )ראי גרפים מצורפים
רגישות  2020/21כנון לחורף תרזרבות ה ,2021פרויקט הפחתת פליטות לאביב השלמת ל

ת הקורונה הסבירות לעיכוב כזה הינה פלאור מג .4 יח'עיכוב בפרויקט באם יתרחש מאוד 
 גבוהה.

 
 

 לטבלה א: שינויים .א

 - RT 3יחידת ייצור 

 חנקן מבוטא כ  תחמוצות- NO2     - 65001.03.2021 -   ליום עד 

 02.03.2021   - מיום  החל 150

  20 -  02.03.2023החל מיום  01.03.2023ליום  עד 40 -חלקיקים 

  02.03.2021הלוגנים החל מיום 
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 - RT 4יחידת ייצור 

 חנקן מבוטא כ  תחמוצות- NO2     - 65015.11.2020   ליום עד 

 16.11.2020   - מיום  החל 150              

  20 -  16.11.2022החל מיום  15.11.2022ליום  עד 40 -חלקיקים 

  16.11.2020הלוגנים החל מיום 

 

 :אמצעים ליישום הטכניקה המיטבית הזמינה -ב'  טבלהל שינויים .ב

 מועד נדרש אמצעי לביצוע דרישה מס'

יחידות 
 קיטוריות

RT3 ו - 
RT4 

 פליטות הפחתת
 של מוקדיות

 תחמוצות חנקן
 התקנת ידי על

טיפול  אמצעי
 ראשוניים
 מסוג ושניוניים

SCR- 

Selective 

Catalytic 

Redaction) 
 " - בסעיף זה

SCR)" 

 התקנת לצורך RT4 ייצור יחידת הפסקת
 טיפול אמצעי

 בוצע

 התקנת לצורך RT3 ייצור יחידת הפסקת
 טיפול אמצעי

01.03.2021 

)עד  RT4 ייצור יחידת SCR פלדה מבנה גמר
 מ'( 39לגובה 

 בוצע

 RT3 ייצור יחידת SCR פלדה מבנה גמר

 ('מ 39 לגובה )עד

 בוצע

 30.10.2020 טיפול לאמצעי RT4 ייצור יחידת חיבור

 טיפול לאמצעי RT3 ייצור יחידת חיבור
01.03.2022 

 
 

 ה, ברכב         

            
  שגיא שאול              
 אסדרה סביבתית מחלקתסגן מנהלת                 

 
 

 העתק: 
 אגף איכות אויר ושינוי אקלים, המשרד להגנת הסביבה -ד"ר צור גלין, ד"ר גיל פרואקטור 

 תפוצה פנימית -חח"י 


