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רקע


ביום  2.4.2017קיבלה הממשלה את החלטה מספר  2592במסגרתה
הוסמכו  7חברות פרטיות לתכנן את הקמתן של לא פחות מ 15-תחנות
כוח במיקומים שונים ברחבי הארץ.



ההחלטה עוקפת את תכנית המתאר הארצית לאיתור מתחמים לתחנות
כוח ,שכבר סימנה חמישה מתחמים כאלו ,ונוקבת בשמות פרטניים של
חברות ובתאי שטח ספציפיים ברחבי הארץ.



שתי תחנות כוח מוקמו באזורנו – ב"מפגש השלום" ובשטחי בצור נתן.



לא ניתן למצוא כל התנהלות או הליך גלויים שקדמו להחלטת הממשלה
הנ"ל.

רקע


סעיף  6לנספח  5להחלטה הסמיך את חברת ריינדיר אנרגיה בע"מ לתכנן
את הקמתה של תחנת כוח מבוססת גז טבעי בהיקף של  1,300מ"ו באתר
"מפגש השלום".



ביום  14.8.2017התקיים מפגש ראשון בנושא (תת"ל  )91בוועדה לתשתיות
לאומיות (להלן :הות"ל) ,היא הגוף המוסמך על פי החלטת הממשלה
ל"אשר" את המיקום לתחנת הכוח (שכבר צוין בהחלטת הממשלה).



ביום  30.10.2017התקיים המפגש השני בנושא תת"ל  91שעסק בסקירת
חלופות וסרטוט קו כחול.



בסופו של אותו יום אישרה הות"ל לחברת ריינדיר להכין ולהגיש לה תכנית
סופית להקמת תחנת הכוח במיקום המוצע.

רקע


לחברת ריינדיר נותר לאשר בות"ל את התכנית הסופית שתכלול
בין היתר תסקיר השפעה על הסביבה ומספר חוות דעת נוספות.



לעת הזו טרם נקבע מועד דיון המשך בות"ל ,כאשר ריינדיר
עובדת על תכנית סופית מטעמה הכוללת בין היתר תסקיר
השפעה על הסביבה ותסקיר בטחוני.



בין לבין ריינדיר כבר הגישה בקשה להגדלת תא השטח
המתוכנן מגודל של  100דונם במקור לכ 250-דונם.



לאחר דחיית ההתנגדויות תוכל ריינדיר להתחיל בהקמת תחנת
הכוח על תא השטח במפגש השלום.

רקע


הפרויקט של חברת ריינדיר במפגש השלום מצוי כיום בהליך התכנוני
המתקדם ביותר מבין תחנות הכוח שצוינו בהחלטת הממשלה.



לעת הזו לא ידוע על תחילת קידום התחנה בצור נתן על ידי חברת אדלטק
אנרגיה בע"מ במסגרת ההליך בות"ל.



מאחורי "חברת ריינדיר" עומדת בצורה כזו או אחרת ,שטרם הובהרה
לגמרי ,חברת סימנס הגרמנית.



לא זו בלבד שריינדיר עומלת מזה חודשים ארוכים על הכנת התכנית
ונספחיה ,אלא שכבר החל מאזור חודש יוני  2017ריינדיר העמידה
לשירותיה (באמצעות ההון הרב של סימנס) יועצים מהשורה הראשונה
בתחום המשפטי ובתחום הלובינג-הפוליטי.

תא השטח במפגש השלום

תא השטח בשטחי צור נתן

מטרה
ביטול יוזמת הקמת תחנת הכוח של חברת ריינדיר בתא
שטח "מפגש השלום" ויוזמת הקמת תחנת הכוח של
חברת אדלטק בשטחי היישוב צור נתן

ההתנגדות
 .1בראש ובראשונה אנו מוחים על התנהלות
חסרת כל שקיפות בעניין תכנון הקמת תחנת
הכוח ,שלצדה השלכות סביבתיות ובריאותיות
משמעותיות ,החותרת תחת יכולתן של עיריית
כפר סבא ושל יתר הרשויות המקומיות והאזוריות
הסובבות אותה לשמור על קיום מרקם חיים תקין
של תושביהם.

ההתנגדות
 .2אנו מתנגדים לבחירת תא השטח שעליו מתוכננת לקום תחנת הכוח.


אזור השרון המזרחי רווי תשתיות לאורכו ולרוחבו .החל מכביש  6וכבישי אורך ורוחב
נוספים המפלחים אותו וכלה במרכזי טיהור שפכים ותשתיות ביוב רבות.



באזור ריכוז אוכלוסיה גדול שעתיד להמשיך ולגדול משמעותית.



ריינדיר אנרגיה אף בחרה לתכנן את תחנת הכוח בתא שטח המיועד לשימוש חקלאי
בין היתר בשל שיקולים כלכליים כפי שציינה בעצמה במסגרת הדיונים בות"ל.



מדובר במצב חמור ביותר ,במסגרתו מתאפשרת התעשרות כלכלית של מעטים על
חשבון הרעה באיכות חייהם של תושבים רבים.



כלל לא נהיר כיצד ניתן להפריט אינטרסים ציבוריים כה חשובים ולאפשר ליזמים
פרטיים להשיא את רווחיהם על חשבון רווחת הציבור ,איכות חייו ואף בריאותו.

ההתנגדות
 .3אנו מוחים על הכוונה להעמיס מקור משמעותי של זיהום אויר באזור עמוס
מפגעים מזהמים ממילא.


תמוהה ההחלטה למקם תחנות כוח באזור רווי במפגעי זיהום אוויר ותשתיות
ולהסתכן בפגיעה בבריאות ציבור של כמיליון תושבים המתגורר באזור.



יצוין כי מדובר בתחנה דו-דלקית ,רחבה בגודלה ,הפועלת על בסיס סולר לעתים
קבועות מראש ובמקרים של תקלה או מחסור באספקת הגז.



זוהי למעשה תחנת כוח ,מחזור משולב כמו זו של חברת החשמל באתר חגית
[בהיקף  ]MW 1,400סמוך למחלף עין תות .בשנת  2016שרפה תחנת חגית לא
פחות מאשר  3,799,766ליטר סולר! כמות שמספיקה לשיירה של  250אוטובוסים
עם  50נוסעים על כל אחד להקיף את כדור הארץ.



את העשן של שיירת  250האוטובוסים האלו אנו ננשום ,במשך  24שעות ביממה7 ,
ימים בשבוע בכל שנה למשך לפחות  25השנים הבאות.

ההתנגדות
 .4אנו סבורים כי עולה חשש בטחוני סביר למדי בהקמת מתקן גז רגיש במיקום
המוצע.


תחנת הכוח הינה מתקן גז רגיש אשר עלול להוות מטרה לגורמי טרור עוינים
המעוניינים לבצע נזק כבד למדינת ישראל בצורה פשוטה יחסית.



פגיעה מכוונת בה או בתשתית המובילה אליה עלולה להיות הרת אסון ,ובפרט לנוכח
קרבת השטח המיועד לאזורי מגורים.



המיקום המוצע הינו במרחק של כ 700-מטר בלבד מקלקיליה והינו תא השטח
הקרוב ביותר לשטחי הרשות הפלסטינאית מבין תאי השטח המצוינים בהחלטת
הממשלה.



המיקום המוצע מתעלם מיכולות עתידיות של אויב פוטנציאלי העשוי להגיע במהירות
לשטח תחנת הכוח המיועד בעת חדירה לשטח ישראל.

יעדי המאבק
 חבירה אזורית למאמץ מרוכז אחד.

 יצירת לחץ ציבורי ופוליטי נגד הפרויקט.
 התנגדות משפטית בתוך הליך הות"ל ומחוצה לו.

פעולות משמעותיות שהציבור יידרש לבצע
 ארגון והפצה של מפגשי שיתוף ציבור.
 עצרות מחאה.
 חתימה על עצומות.
 איתור ,גיוס ורתימה של גורמים בעלי השפעה
בתקשורת ובממשלה.

אנו קוראים לכם לקחת
חלק במאבק למען הבית
ולמען בריאות ושלום ילדינו

