 27יולי2020 ,
לכבוד
ח"כ מיקי חיימוביץ'
יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה
הכנסת
נייר עמדה לקראת הדיון בנושא" :משבר האקלים – עמדת המשרד להגנת
הסביבה בדבר הקמת תחנות כוח לייצור חשמל"
 איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל בהסתדרות הרפואית מברך את החלטת השר
ומשרד האנרגיה להפסקת שימוש בפחם פוסילי כמקור אנרגיה בישראל עד לשנת
 .2025אנו מברכים על הגדלת ייעד ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות ל 30%-עד
לשנת .2030
 יש להדגיש שגז "טבעי" אינו אנרגיה מתחדשת והנו גז פוסילי ממקורות מתכלים.
 זיהום האוויר שנגרם מפליטות משריפה של גז פוסילי גורמים לתחלואה ותמותה
מוגברת .1במחקר שבחן מה יהיו התועלות הבריאותיות והכלכליות של מעבר לשימוש
בפאנלים סולאריים בהשוואה לשימוש בפחם נמצא כי בארצות הברית בלבד ייחסכו
כ 52,000-מקרי מוות.2
 מתאן הוא גז חממה יעיל פי  34מ CO2-בלכידת חום באטמוספירה .למרות שבתהליך
השריפה של גז ישנה פליטה נמוכה יותר של מזהמי אוויר שפוגעים ישירות בבריאות
בהשוואה לשריפה של פחם ,מזוט ,נפט ופצלי שמן ,הפליטות של מתאן לאטמוספירה
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כתוצאה מהפקה ושימוש בגז פוסילי תורמות משמעותית לשינויי אקלים ולמשבר
האקלים ופגיעה בבריאות הציבור.3
 לפיכך ,ולאור ההתקדמות הטכנולוגית בתחום אגירת האנרגיה ופאנלים סולאריים,
ארגון רופאי בריאות הציבור תומך בעמדת משרד להגנת הסביבה שאין להקים
תחנות כוח מחז"פ (מחזור פתוח )Peaker-נוספות ,ויש לבחון מחדש הקמת תחנות
כוח פוסיליות נוספות.
 בחלופה של פאנלים סולאריים יש לתת דגש ועדיפות להקמה בשטחים דואליים בהם
ייצור החשמל נלווה לשימוש העיקרי של השטח (גגות ,מאגרים ועוד) ולהקטין את
הפגיעה בשטחים פתוחים שהנם בעלי חשיבות גבוהה לשירותי מערכות אקולוגיות
ולבריאות הציבור.4
 שימוש באנרגיות מתחדשות המסתמך על אנרגיית השמש מצריך שימוש בסוללות.
למרות שבשימוש בסוללות אין פליטות מקומיות של זיהום אוויר יתכן זיהום קרקע
ומים שעלול להוות פגיעה בבריאות הציבור .לפיכך ,להערכתנו על המשרד להגנת
הסביבה ,בסיוע משרד הבריאות ,להכין תכנית אסטרטגית לטיפול בפסולת
האלקטרונית שעלולה להיווצר מהסוללות ומפסולת אלקטרונית שקיימת בתהליכי
יצור חשמל בהווה ובעתיד.
 על מנת לבחור את אופן ייצור האנרגיה המיטבי מבחינת בריאות הציבור ,אנו
ממליצים לערוך תסקיר השפעה על הבריאות ( )HIAשייבחן את ההשפעה של
כל אחת מהחלופות על הבריאות.5
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