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לכבוד
מרדכי כהן יו"ר הועדה לתשתיות לאומיות וחברי הועדה
ירושלים
א.נ;
שלום רב,

הנדון :מכתב התנגדות לתוכנית תת"ל  98הקמת תחנת הכח קסם
במסגרת תוכנית תת"ל  98להקמת תחנת כוח במחלף קסם ,אני הח"מ בשם תושבי.ות
אורנית מביע את התנגדותי לתוכנית שבנדון.
מדובר בתוכנית שמטרתה להקים תחנת כוח מוסקת בגיבוי סולר ובהספק של כ780 -
מגה וואט ,בסמיכות לריכוזי אוכלוסייה ,לשכונות מגורים שחלקן ממוקמות עשרות
מטרים בודדים והן לשטחי מסחר נרחבים ובבחינת פצצה מתקתקת תרתי משמע.
התוכנית מבוססת על נתונים שגויים ,הערכה חסרה ולוקה בכשלים ובפגמים מהותיים
וחמורים ואינה עומדת במבחן שיפוטי-תכנוני סביר ומידתי ונוגדת את ההיגיון התכנוני
העומד בבסיס התוכנית.
להלן נימוקי ההתנגדות:
התחנה תייצר זיהום אוויר חמור אשר יביא לפגיעה בבריאות האוכלוסייה
המרחקים עליהם התבססו היזמים בתסקיר הסביבתי שעניינו זיהום האוויר שגויים.
לדוגמא התסקיר מתייחס למרחק של  1,500מטרים מאוכלוסיית כפר קאסם ו1,000-
מטרים מאוכלוסיית ראש העין כאשר המרחקים בפועל הם כ 20 -מטרים בלבד מקו
הבתים הראשון של כפר קאסם ,עשרות מטרים בודדים מאתרי בילוי ומסחר בכפר
קאסם ,כ 350 -מטרים ממרכז עסקים ובילוי של ראש העין ,כ 850-מטרים משכונת
מגורים בבניה רוויה ,גני ילדים ומוסדות חינוך בראש העין.
פגיעה במקורות מים חיוניים וסיכון למאגר המים הגדול ביותר במדינת ישראל
התוכנית מהווה בנוסף לאסון אורבני ,נזק אקולוגי ואיום בריאותי מהותי לתושבי ראש
העין ,כפר קאסם ,אורנית ,כפר ברא ,יישובי מ.א.דרום השרון ,פ"ת ועוד.
הרגישות ההידרולוגית הגבוהה של האזור בו מתוכננת תחנת הכח קסם לאור גידול
האוכלוסייה ולאור אספקת המים המוגבלת במדינת ישראל מחייבת הגנה על מקורות
המים ולא להסתכן בזיהומם.

הכנסת  160,000קוב סולר מידי חודש הינו פוטנציאל זיהום אדיר!
(יצויין כי בדיון שהתקיים בוועדה המחוזית ביום  28בדצמבר  2020התנגדו משרד
הבריאות ,המשרד להגנת הסביבה ורשות המים לקידום תת"ל  98לאור הסיכון שבזיהום
מי התהום והבארות הקיימות).
דליפת סולר וחומרים מסוכנים אחרים למי התהום ולמי השתייה באקוויפר ירקון-
תנינים
לא קיימת חוות דעת ,כולל זו של "רשות המים" ,אשר קובעת כי ממכלי הסולר בהיקף
של  14,000מ"ק ומקו צינור הסולר המוביל אליה ,לא תהיה דליפה אשר תגרום לזיהום
מי התהום המהווים כאמור את אחד ממקורות השתייה המרכזיים של מדינת ישראל.
הניסיון לטעון כי המכלים ימוגנו במעצרות וכי הצינור לא ידלוף אינה עומדת במבחן
המציאות בארץ ובעולם (ראו מקרה התאונה הסביבתית מהגדולה בהיסטוריה ברוסיה
שהתרחשה ביוני  2020בה דלפו  20,000קוב דיזל מתחנת כוח לנהר).
סכנת התפוצצות והיקף הנפגעים וההרס שייגרם
בעולם כבר אירעו מס' פיצוצים גדולים בעקבות דליפות גז טבעי מתחנות כוח המופעלות
בגז טבעי.
סמיכות התחנה לריכוזי אוכלוסייה ,הן לשכונות מגורים שחלקן ממוקמות עשרות
מטרים בודדים מהתחנה המתוכננת והן לשטחי מסחר נרחבים ,מהווה סכנה ממשית
לחיי אדם ופצצה מתקתקת.
כמו כן יודגש כי התוכנית הנ"ל הינה בסטייה ניכרת מהוראות התכנון הבסיסי
ומהחלטות הממשלה  -הפקדת התוכנית היא בניגוד מוחלט לעקרונות המחייבים
שקבעה הממשלה בהחלטותיה .כגון החלטה מס'  2592מתאריך  2באפריל  2017בה
נקבע כי המיקום לא יחול בתחום שטחי מגורים בנויים ,קיימים ומתוכננים/בתחום
שטחים בעלי רגישות הידרולוגית גבוהה מאוד והחלטה מס'  465מתאריך  25מאוקטובר
 2020העוסקת בפליטת גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק.

הקמתה של תחנת הכח קסם מנוגדת לכל היגיון בריא ואם תוקם תהיה בכייה לדורות!
אני בטוח כי תקבלו החלטה שקולה ואחראית ותורו על דחיית התוכנית וביטולה.
בכבוד רב,
ניר ברטל
ראש המועצה

