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לקראת הדיון בועדת הפנים על תחנות כוח פרטיות המונעות בגז – עמדת מרכז
המועצות האזוריות
סימוכין :עמדת מרכז המועצות האזוריות מאפריל 2017


רקע:החלטתהממשלהמאפריל 2017בדבר'עידוד מאגרי גז קטנים ובינוניים והכרזה על שעת
חירום במשק הגז הטבעי' ,הכוללת בתוכה גם מיקומים אפשריים לפרויקטים מסוג זה בשטחי
המועצות האזוריות בישראל הביאה למספר רב של יוזמות פרטיות להקמת תחנות כוח מונעות
מגז טבעי .תכניות אלו מקודמות ללא קריטריונים תכנוניים וסביבתיים ומעוררות התנגדויות
ציבוריותרבותוהןבעלותפוטנציאלשלנזקיםסביבתייםוחברתייםרבים .
ראשיתעלילהצרעלכךשהממשלההחליטהבזמנובאופןחדצדדיעלמתווהלהקמתתחנותכוח
פרטיות המונעות בגז טבעי ,זאת ללא ידוע בדבר ההצעה את מי שעומדים בראש המועצות
האזוריות,האחראיותלניהולשלכ85%-משטחימדינתישראל.
אנו רואים פגם חמור בכך שיזמות פרטית מובאת באופן חד צדדי לדיון והחלטה בממשלה ללא
כל תהליך של דיון והתייעצות עם המועצות האזוריות.התנהלותזואינהסבירה תחתשוםכללי
מינהל תקין ,ועולה חשש כבד כי ממשלת ישראל ביקשה לבצע מחטף בלתי ראוי ,תוך עקיפת
ראשיהמועצותוהרשויותאשרנבחרולתפקידםבבחירהישירהעלידיאזרחימדינתישראל. 
לשיטותעבודהאלואנומתנגדים בתוקף ,ובמיוחדכאשרשיטותאלומשמשותלהעברתחוקים
ותקנות העלולים לגרום לנזק אדיר לשטחים הפתוחים ולאזרחי מדינת ישראל ,וזאת לטובת
מספרמצומצםשליזמיםפרטיים.עודבטרםהטיעוניםלנושאעצמו,הרישדרכיפעולהמסוגאלו
אינן מכבדות את ממשלת ישראל ,וטוב תעשה הממשלה לו תבטל את החלטת הממשלה 2592
משנת .2017
אם לא די בכך ,בהחלטה נקבעו מספר קריטריונים לבחירת מיקום תחנות הכוח וכן בשנים
האחרונות הוצעו מיקומים גיאוגרפיים במספר מועצות אזוריות (גליל תחתון ,עמק יזרעאל,
גלבוע ,עמק המעיינות ,מנשה ,דרום השרון ועוד .)..זאת ללא מתן אפשרות לנציגי ציבור וגורמי
מקצועלהשפיע וללאכלפירוט על איזה בסיס נבחרו הקריטריונים והמיקומים המוצעים.יתרה
מכך: 


עידודוקידוםתחנותכוחפרטיותללאידמכוונת-מנוגדלתכניתוליעדימשרדהאנרגיה
לשנת 2030שהוצגהבועדתהפניםב 22.07.2020-עלידישרהאנרגיה.השרהציג יעד של
ייצור  1400מגה וואט ( )MWמגז טבעי ותוספת של  2600 MWבסימן שאלה וכתלות
בהקמתתחנותמאנרגיותמתחדשות,אגירהואופיהצריכה.



כדוגמא –באזור המרכז בלבד מתוכננות בהליך מזורז בתת"ל שתי תחנות מונעות מגז
טבעי בסמוך לריכוזי אוכלוסין ,תחנת קסם ותחנת השלום ,אשר רק הן בלבד מציגות
היקףייצורשלכ 1800-מגהוואט.מיותרלצייןשתחנותאלו מעוררותהתנגדויותשלכל
ראשיהרשויותהסובבותאותן.



המהלך מנוגד לחלוטין לתוכנית מתאר ארצית לאיתור מתחמים לתחנות כוח ,שכבר
סימנהחמישהמתחמיםכאלו,וזאתלאחרעבודהמשותפתשלכללהגורמים–ובכללזה
ארגוני סביבה ושמירת טבע .בכך מתייתר הליך תכנוני ראוי וחוקי ,אשר כולל שיתוף
ציבור ברמה הגבוהה ביותר.



ההליך המזורז המתנהל בשנים האחרונות ,המשחרר יזמים פרטיים מביצוע בדיקות
מתאימות כתנאילקידוםהקמתתחנותכחהמבוססותעלגזטבעי ,עלוללפגועבבריאות
הציבור -עד כדי חשיפה מידית לסיכונים לחיי אדם!



האיתורים המוצעים נקבעים בשטחים פתוחים ,חלקם בעלי ערכיות גבוהה ,וזאת
בסתירה למדיניות התכנון הארצית -ובמקוםלאתראתהמיקומיםהמיטבייםבהיבטים
סביבתייםבריאותיים.



קריטריוןהזיקהלקרקע המצויןבהחלטתהממשלה מובילבאופןישיר לעקיפתהרשות
המקומית ,עליישוביהותושביה,ועולה ממנה חשש של קשרי הון לא ראויים  -בבחינת
'כסף יענה על הכל'.



לאחרונה פורסם כי המשרד להגנת הסביבה מתנגד להקמת תחנות כוח המונעות מגז
טבעיומבססאתעמדתועלמחקרמדעי.

לאייתכןשהממשלהתקדםתכניותאשרמבטלותהלכהלמעשהתכניתארציתשלאותהממשלה
וכןתפגעגםבתכניתמשקהחשמלהמעודכנת שלמשרדהאנרגיה,אשרהושקעו בהןעבודהרבה
מצד גורמים רבים ,ואשר הניבו תוצאות המאפשרות קידום נושאים חשובים – תוך שמירה על
כללהאינטרסיםבצורההמיטבית. 
לא ייתכן שלראשי רשויות ,שנבחרו בבחירה ישירה ,לא תינתן האפשרות לייצג את תושביהם
למולהצעותשלפקידים,אשרמטרתןלסייעליזמותשלמספריזמיםפרטיים .
מרכז המועצות האזוריות התגייס בעבר ויתגייס גם בעתיד לקידום פרויקטים בעלי חשיבות
לאומית,כולל הקמהשלתחנותכוחמאנרגיהמתחדשתובתחנותהמבוססותעלגזטבעי–אולם
נתנגד למדיניות מרושלת ,שעלולה להביא יום אחד אסון על תושבי מדינת ישראל.

לסיכום  -אנחנו מבקשים מהועדה לקרוא למשרד האנרגיה לעצור בשלב זה את קידום התכניות
של תחנות כוח מונעות מגז טבעי שבקנה עד לבחינה מקצועית ברמה הארצית של ההספק המוצע
בכל שלל התכניות תוך בחינת ההספק של תכניות ליצור אנרגיה מאנרגיה מתחדשת בכל מרחב
ומרחב ,טרם קידום תכניות ספורדיות והליכים אינקרמנטליים .
יש להציג את התכנית המעודכנת ואת התכנון הארצי למשרדי הממשלה הרלוונטיים ובראשם
המשרד להגנת הסביבה ,לארגונים הלא ממשלתיים ולציבור הרחב .אנו מבקשים לקיים עמנו
התייעצותתוךקביעתקריטריוניםואמותמידההמוסכמיםעלהשלטוןהמקומיועלהממשלה–
ובעקבותיה לקבל החלטה משותפת לגבי מסלול קידום התכניות לאנרגיה מתחדשת ולתחנות
הפרטיותהמונעותבגז .
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