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אחריעיכוב שלשנים,הממשלה
פינוימכלהאמוניה
תאשר את
במכל ביוזמתגלעד

מוש
$DN2$לשימוש$DN2$
צפריר רינת
מהווה חומר גלם חיוני לתע־
$TS1$לתעשיות$TS1$
קודמו של
תרופות
בדשנים,
$DN2$לתעשיות $DN2$שונות
שיות
$DN2$במשרד $DN2$להגנת
שרד
משמש
ומערכות חיטוי .הוא גם
הממשלה אמורה לאשר בש־
$TS1$בשבועות$TS1$

אררן,

השר עמיר פרץ במ־
$TS1$במשרד$TS1$

הסביבה ,שהמלצתה
במפעלי ומח־
$TS1$ומחסני$TS1$
המרכזית היתה להפסיק את פעי־
$TS1$פעילות$TS1$
חומר קירור עיקרי
בועות
ות $DN2$הקרובים הקמת מפעל
$DN2$ומחסני $DN2$מזון .במכל האמוניה בחיפה ,לות
סני
רותם
במישור
לייצור אמוניה
$DN2$פעילות $DN2$המכל בחיפהולהקים מפעל
כימיקלים ,לייצור אמוניה בישראל באזור
השייך למפעל חיפה
הפסקת
שתתאפשר
שבנגב כך
מסקנות בריקה
השימוש במכל האמוניה בחיפה,
הנגב .בעקבות
מאוחסנת כמות מיובאת של ער
המשרד להגנת הסבי־
$TS1$הסביבה$TS1$
זו שינה
 12אלף טונות .האמוניה מוזרמת
הנחשבלסיכון סביבתי .הצעת
בה
ממנו בצנרת למפעלולצרכנים
הגנת הס־
$TS1$הסביבה$TS1$
שרי
ההחלטה של
$DN2$הסביבה $DN2$את ההיתר להפעלת המכל שיוכללייצר אמוניה מגז טבעי.
הנוכחי כך שייקבע כיהפעלתו לאחר סיום תקופת ההרצה של
נוספים ,ועל פי הערכת סיכו־
$TS1$סיכונים$TS1$
בה$DN2$והכלכלה ,הצפויה לזכות
ביבה
$DN2$סיכונים $DN2$של המשרד להגנת הסביבה ,מוגבלת בזמן .השר פרץ הסביר המפעל החרש ,המתוכננת לרא־
$TS1$לראשית$TS1$
נים
השרים,
בקרב
רחבה
בתמיכה
$DN2$לראשית 2017 $DN2$תיפסקפעילות מכל
שית
ההיתר
את
כי הסכים לשנות
קובעת כי המפעל יוקם בתוך פעילות המכלעלולה לסכן את

בשימושבמתנול במכוניותנוסעים

כימיקלים.
שסופקו לה על ירי דור
השתמשה בדלק המכיל
החברה
 %51מתנול .הניסוי
בנזין ו-
%58
האמוניה בחיפה.
ארבע שנים וכי צוות בין־משררי
שהתברר
הוגדר מוצלח ,לאחר
כבר כיום מגלים יזמים פר־
$TS1$פרטיים$TS1$
שלא נגרם נזקלמערכות הרכב
הסביבה
בהובלת המשרד להגנת
מיליון שקללפיתוח מישור
המדינה תקצה 35
וכן הופחת שיעור פליטת זיהום
עניין בהקמתמפעל האמוניה
טיים
$DN2$פרטיים$DN2$
ינחה את רשות מקרקעי ישראל
החדש
רותם בנגב ,בו יוקם
כימיקלים.
בנגב ,בהם חברת דור
לפרסם מכרז להחכרת שטח של
המשרד להגנת הסביבה
האוויר.
כרישהעניין לא יעכב את הקמת בין השאר ,הםמעוניינים להפיק
הסביבה ואת בריאות הציבור אם
 250דונם באזור התעשייה מישור
טען בדיון על ייצוא הגז הטבעי
שישלהבטיח די עתודות גזלצרכי
בשל תקלה החומר
רותם .המרינה תקצה 35מיליון
מהאמוניה דלק מסוגמתנול .עם
ידלוף .מלבר המפעל .על פי המתווה המוצע,
אמצע  2014ייבחר הזוכה
הקשורים
זאת קיימים סיכונים
פיתוח
המשק ,בעיקר לשם אספקתולצו־
$TS1$לצורכי$TS1$
ער
זאת ,החלטת היזמים להשקיע
שקלים לצורך עבודות
בפרויקטתלויה במחיר הגז הטב־
$TS1$הטבעי$TS1$
במכרז להקמתהמפעל ,וער אפ־
$TS1$אפריל$TS1$
רכי
בפריקת האמוניה מהאונייה המ־
$TS1$המגיעה$TS1$
מהסכום מתק־
$TS1$מתקציב$TS1$
כמחצית
$DN2$לצורכי $DN2$תחבורה ,וכי הוא רואהבמפעל
הקרקע,
האמוניה אמצעי לאספקת דלק
$DN2$אפריל 2015 $DN2$יסתיימוהליכי התכנון
$DN2$המגיעה$DN2$לאזור נמל חיפה .על רקע ריל
המשרד להגנת הסביבה.
ציב
ב$DN2$
$DN2$הטבעי $DN2$שיסופק להם .באחרונה ערכה
עי
גיעה
פחות מזהםלתחבורה.
 tenניסוי
חברת תחנות הדלק
זה נערכה בדיקת חלופות לשי־
האמוניה ,גז רעיל ביותר,
$TS1$לשימוש $TS1$ויינתן היתר בנייה להקמת מפעל

המפעל

