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 - 91תחנת כח קסם, תת"ל  – 98תת"ל  -נקודות להתייחסות ל -עמדת מרכז המועצות האזוריות 
 ריינדיר

 2017למרץ  31 סימוכין: מכתבו של יו"ר מרכז המועצות לממשלה מיום
 

מרכז המועצות האזוריות מבין את צורך בהכנה ובקידום של תחנות כוח המונעות בגז ויחד עם ראשי 

המועצות האזוריות והרשויות מציע לפעול למציאת המיקומים המיטביים ולקדם את הקמתם המהירה. 

ינה מקודמות תחנות הכוח הפרטיות ומפנה את המד העקרונית לדרך בבו בזמן אנחנו מוחים ומתנגדים 

 .)סימוכין( ונידונו רק לאחרונה 10והיזמים למיקומים שנקבעו בתמ"א 

להלן הטיעונים העקרוניים נגד התחנות שבנידון ואנו שומרים לעצמנו את הזכות להמשיך ולהרחיב 

 בטיעונים ככל שיידרש במידה והתכניות יופקדו:

תושבים קווה וציבור המועצה האזורית דרום השרון, הישובים, כפר קאסם, כפר סבא, פתח ת .1

ועל כן יש להוביל את התכנון יחד איתם למציאת המיקום המיטבי  רחב מתנגדים לתחנות אלו

 שישרת את כלל הצדדים.

המיקומים של התחנות נקבעו על סמך הבעלות על הקרקע ולא על סמך שיקולים אנרגטיים,  .2

 כלכליים, חברתיים וסביבתיים רחבים.

מתוספת  15%-מגה וואט שהן כ 1800-הן בהיקף ייצור של כ יויחדתחנת קסם ותחנת השלום  .3

 12,000 –הוא  2040)היעד עד שנת  ,האנרגיה הקונבנציונאלית המתוכננת ברמה הלאומיתייצור 

 מגה וואט(.

במרחקים של ק"מ ספורים זו  ,2040מההיקף המתוכנן עד שנת  15%-תחנות בהיקף של כ שתי .4

ועל כן  לריכוזי אוכלוסיהה סביבתית בריאותית רחבת היקף ת פוטנציאל השפעובעלהנן  מזו

להכין תסקיר השפעה סביבתי בריאותי מיצרפי על שלל התכניות המקודמות במרחב כה  חובה

 )כולל תכניות למגורים, לתחבורה ולתעשייה(. ,צפוף

ורי במידה והממשלה מעוניינת להוסיף בהליך מהיר תחנות כוח על גז, ראוי שאלו יפותחו באז .5

 (.MW 250ובהיקפים קטנים יותר )עד מים יקיתעשייה 

שהכנתה הסתיימה זה  ב/11/10אנו דורשים להתאים את מיקום והיקף התחנות לתמ"א  .6

לאחר הליך ארוך בו נטלו חלק גופים וגורמים רבים המאזנים ומשקללים את מירב ו ,לאחרונה

 .השיקולים הציבוריים

לדרוש ממשרד ו שיקול דעתה תוך ראיה לאומית ארוכת טווחעדה להפעיל את ואנחנו פונים לו .7

של תכניות אינקרמנטליות של יזם זה או אחר קידומן במקום , 10האנרגיה ליישם את תמ"א 

 המונע משיקולים כלכליים גרידא.

 



 

 

 
 

 

למיצוי הדיונים עד בהתאמה  98-ו 91התכניות תת"ל הפקדה וקידום אנו מבקשים לדחות את   -לסיכום 

תסקיר השפעה בריאותי  מיצרפי על כלל שי הרשויות המושפעות. כמו כן אנו דורשים להכין עם רא

בתמ"א ואת אלו שהוצעו בתמ"מ גם להוסיף לחלופות המיקום יש  . בתסקירתכניות התשתית במרחב

 וכן את אזורי התעשייה במרחב. 10
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 :העתקים
 ראש מועצת לב השרון ויו"ר מרכז המועצות האזוריות –ריטוב עמיר 

 ראש המועצה האזורית דרום השרון -גונן  גני אשרת 
 חבר הות"ל, ראש מועצת נחל שורק -אלי אסקוזידו 

 מהנדסת הועדה המקומית דרום השרון -נילי יוגב אדר' 
 מנכ"ל ממ"א  - ישראל נדיבי

 יועמ"ש ממ"א - עו"ד מירב ברנע
 חברי הות"ל

 
 


