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 שלום רב,
                                                                      

 
 תחנת כח קסם אנרגיה בעקבות ישיבה עם יזמי התכנית 98תת"ל עמדתנו בנוגע לעדכון לגבי : הנדון

 21/4/2021 -השגתנו בפניך בהשמעת מסמכי ההשגה כולל . 1סימוכין: 
 28/4/2021 -עם יזמי התכנית מהבזום ישיבה . 2

 

  של איכות אוויר ואיכות מים. יםהשמענו את השגתנו בפניך בהיבט 21/4/2021  -ב .1

לא יהיו שימושים דרש כי בהתאם לתקנות בריאות העם ל איכות מי השתייה משרד הבריאות בהיבט ש .2
שהמסמכים באופן , 98שנמצא בשטח תת"ל  5תעשייתיים בשטח אזור המגן של קידוח ראש העין 

 -החלטת הות"ל מהבניגוד להינם  ( בתסקיר ההשפעה על הסביבה207הועברו להערות והשגות )איור ש
11/1/2021. 

ם לא יהיו באזור המגן של קידוח טענו בשימוע כי יש להם חלופה, באופן ששימושים תעשייתיי היזםנציגי  .3
 . 5ראש העין 

 לקבל את התייחסותנו. תביקשוכן , חלופה זובפנינו כי יזמי התכנית יציגו  ביקשת .4

 התקיימה ישיבה בין יזמי תכנית תחנת הכח קסם אנרגיה לבין נציגי משרד הבריאות 28/4/21בתאריך  .5
 .(2)סימוכין 

 בישיבה:היזמים הציגו  .6

שצורף לתסקיר ההשפעה על הסביבה בתכנית שהועברה להערות הועדות  207 ראיו שהיא 1חלופה   6.1
  נו בהשגתנו.יהמחוזיות והשגות הציבור. מסמך זה כולל שימושים תעשייתיים באזור המגן כפי שהעל

נותרים בתחום עדיין השימושים התעשייתיים כל שהוצגה בישיבה היא חלופת בינוי שבה  2חלופה  6.2
 , אך מיקומם משתנה.5ראש העין אזור המגן של קידוח 

שלא הייתה מוכנה להצגה בדיון, מתייחסת להרחבת ו ,, עליה דיברו יזמי התכנית בישיבה3חלופה  6.3
. חלופה זו כוללת עדיין בדוא"ל התקבלה חלופה זו 29/4/2021 -. ב2תא שטח כיוון תחנת הכח ל

בית הטורבינות וחלק כולל לדוגמה , 5שימושים תעשייתיים בתחום אזור המגן של קידוח ראש העין 
 . מחצר המיתוג

לקו מטרו ודיפו, חברת מקורות מחויבת להסיט  102התכנית טענו כי במסגרת תת"ל  שיזמי נציין עוד 6.4
באופן שאזור המגן שלו יהיה מחוץ למתחם תחנת הכח. הנושא לא  5ולהעמיק את קידוח ראש העין 

 ים. הוצג עדיין בפני משרד הבריאות או רשות המ
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 :סיכום עמדתנו

 

לאור העובדה שבכל החלופות שהוצגו על  ,במתכונתה הנוכחית תחנת הכחהתכנית לאנו מתנגדים לאישור  .1
 . 5המגן של קידוח ראש העין  ינותרו שימושים תעשייתיים בתחום אזור ,3, כולל חלופה ידי יזמי התכנית

יהיה לקבוע את ניתן  5עין קידוח חדש לראש השל מוצלח ביצוע לאחר כי רק היא עמדת משרד הבריאות  .2
 .מחוצה להם 98"ל תת של התעשייתיים השימושיםשולוודא  שלו החדשים המגן אזורי

 .לאוכלוסייהבנוגע לזיהום אויר, נבקש לחזור על עמדתנו שאין להקים תחנת כח המופעלת בסולר בקרבה  .3
 

 
 

 
 בכבוד רב,                                            

                                                                                                               
 עמיר יצחקי  

 ראש המערך הארצי לבריאות הסביבה      
 

 

 

 
 

 העתק:
 פרופ' חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות

 מר מרדכי כהן, יו"ר הות"ל
 דר' שרון אלרעי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור 

 גב' דלית זילבר, מנכ"לית מינהל התכנון
 דר' אודי קלינר, רופא מחוזי מחוז מרכז

 דר' איזבלה קרקיס, מנהלת המחלקה לאפידמיולוגיה סביבתית
 גב' אתי בורלא, מנהלת מחלקת בריאות הסביבה מחוז מרכז

 הארצי לבריאות הסביבהגב' עירית הן, ס' ראש המערך 
 גב' אילנה טלר, מנהלת תחום ארצי בכירה תכנון ובניה בריאות הסביבה

 
 


