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שימוע הערות והשגות במנהל התכנון

טענות כלליות
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קיים ריבוי תחנות כוח באזור
באזור השרון מייצרים כבר היום חלק ניכר (כ  30אחוז) מצריכת החשמל בארץ .וזאת בעוד שהביקוש לחשמל צפוי לקטון החל
משנת  2030מ  5.3%צמיחה לשנה לכדי  2.5%צמיחה לשנה.
במסגרת החלטת הממשלה להפסקת פעילות יח'  1-4נבדקו במרחב חלופות שונות לרבות תחנת או פי סי  ,2והוחלט לבסוף להקים
את יח' המחז"מים  80 70אך ורק באתר אורות רבין.
אין צורך בהקמת תחנת כוח נוספת בהספק כה גדול  800 -מגה וואט  -לראייה  -עד היום לא התממש כלל ההספק שאושר בתת"ל
 20א' – או פי סי  .1באו פי סי  ,1אושר בתכנית  230מגה וואט ובהרחבה עד  400מגה וואט – אך בפועל הוקמו  2יח' בהספק של
 143מגה וואט בלבד.
הועדה המחוזית אימצה את מרבית השגות האיגוד.

איכות אוויר

 .1תוספת הזיהום השנתית שתפלט לסביבה דרך הארובה של תחנת או.פי.סי חדרה  2צפויה
להיות 1393 :טון תחמוצות חנקן 348 ,טון תחמוצות גופרית ו 174 -טון חלקיקים.
 .2בניגוד לציפייה להפחתת מזהמים באזור ב 85%-תחמוצות חנקן בשנה עקב הפסקת
הפעילות (גריטה) של יחידות  1-4באורות רבין ,הוצאתן לשימור יחד עם הקמת או פי סי 2
לא רק שלא תביא להפחתה אלא דווקא תגרום לעליה בפליטות לסביבה של תחמוצות
חנקן  9%בשימור ותוספת  17%בגריטה של יחידות . 1-4בנוסף ,החמור ביותר הוא
תוספת של  18%חלקיקים נשימים המהווים סיכון בריאותי .

זיהום אויר תוספת פליטות אורגניות
תוספת הזיהום השנתית הצפויה ע"פ הרצת מחשבון פליטות של המשרד להגנת הסביבה ()PRTR

כמות תרכובות אורגניות נדיפות למעט מתאן –  36,129ק"ג ,טולואן 2,236 -ק"ג ,בנזן מוגדר כחומר
מסרטן)  206 -ק"ג ,פורמלדהיד (חומר מסרטן)  682 -ק"ג ומתאן  40,016ק"ג .כמות הבנזן הנפלט
מהתחנה המבוקשת אינה מבוטלת ותהווה כ 59%-זיהום מסך כלל פליטות
שם מפעל

בנזן

חברת החשמל לישראל בע"מ  -תחנת הכח אורות רבין 61
82
חברת החשמל לישראל בע"מ  -חגית  -טורבינות גז
*
או.פי.סי חדרה בע"מ
206
או.פי.סי חדרה  2בע"מ (הערכה לפי מחשבון)
349
סה"כ פליטות מיחידות ייצור חשמל
אחוז  OPC 2מכלל התרומה באיזור במצב שימור 59%

טולואן
82
43
*
2,236
2,361
95%

פורמאלדהיד
*
87
100
682
869
78%

קסילן
*
*
*
1,101
1,101
100%

תרכובות אורגניות
מתאן
נדיפות למעט
מתאן
120,169
1,137
42,385
*
*
7,280
40,016
36,129
202,570
44,546
20%
81%

ליקויים בהרצת המודל
בהרצת המודל הפיזור עולים מספר ליקויים אשר נדרשת עבורם הבהרה ואפילו בחינה מחדש להלן העיקריים ביותר :
• קובץ מטאורולוגי –הקובץ נבנה מנתונים ממספר תחנות מטאורולוגיות שונות (קרינה ,לחץ ) לא הוצגה השוואה כיצד השינוי במקור

הנתונים משפיע על איכות הקובץ המטאורולוגי וכן ,לא הוצגה מידת ההשפעה על איכות התוצאות שהתקבלו במודל הפיזור.
• הליך אימות המודל –בוצע אימות מודל רק עבור המזהם  SO2כאשר ,מזהם זה אינו המזהם המשמעותי שנפלט מתחנת הכוח
המתוכננת ,אלא המזהם  NOxתחמוצות חנקן על כן נדרש ביצוע הליך אימות גם עבור מזהם זה.

• תרחיש מצב קיים (שנת  – )2022תרחיש זה אינו בעל התכנות בפועל מאחר והוא לוקח בחשבון את הפעלת שני המחז"מים אשר מיועדים
לקום באורות רבין יחד עם יחידות  1-6המופעלות בפחם .בעוד שהתרחיש המתאים עבור שנת היעד  2022הוא יחידות  1-4בשימור קרי
אחת היחידות מופעלת בפחם והפעלה של יחידות  5-6עם מערך הטיפול במקביל להפעלת המחז"מים.

• בטבלה  1.4.1-2מציגה את נתוני הפליטה מארובות מאו.פי.סי חדרה  ,2ללא אופן החישוב שלפיהם נקבעו קצבי הפליטה של המזהמים
השונים וכן מהם ערכי הפליטה להם יש התחייבות יצרן וכן ,האם מתקיימת עמידה ב  BATהמחמיר.

ליקויים בהרצת המודל
• השפעת הפליטות מתחבורה – כל קטעי הדרך הוגדרו עם מאפייני תנועה חופשית או עם מרווחים קטנים ) )heavyכאשר בפועל ,בצירי
התנועה המרכזיים (כביש  )65 ,4 ,2קיימים עומסי תנועה משמעותיים שעות רבות ביום כך שאופי התנועה הינו מסוג  .stop&go.מאחר

וחישובי הפליטות מהתחבורה לא בוצעו ע"פ הנחיות המשרד ספק אם ערכי הפליטה שנלקחו עבור הכבישים הינם מייצגים את תרומת
התחבורה לזיהום האוויר ומכאן שיתכן חוסר בהערכות המודל .נדגיש עוד כי בחלק מקטע הכביש נתוני הספירה הינם ישנים מאוד,
ונדרש להתאים את נפחי התנועה לשנת ( 2018שנת הבסיס למצב הקיים) לרבות התייחסות לגידול בנתונים.

• הרצות המודל בוצעו בגובה פני הקרקע -בוצעה הרצת מודל באופן של הוספת  30מ' לרום פני הקרקע .הרצת מודל באופן זה יכולה
לשבש את ממצאי פיזור המזהמים .לא בוצע חישוב ריכוזי מזהמים לאורך התווך של כל  30מ' מעל פני הקרקע בכדי לאמת עמידה
בריכוזי תחמוצות חנקן בבניינים רבי קומות המתוכננים בסמוך לתחנה המתוכננת .

תחנה פיקרית
.1

.2
.3

.4

הפעלת תחנת כוח פיקרית אינה עומדת באמות המידה למתן היתר
הפליטה לפי חוק אוויר נקי מאחר ואינן מנצלות את דלק השריפה
ביעילות המיטבית  42%לעומת  64%בעבודה של מחזור משולב.
הקמת תחנת כוח פיקרית גורמות לפליטות הן של מזהמים מקומיים
(תחמוצות חנקן וחלקיקים) והן של גזי חממה (מתאן ו .)CO2
ריבוי של הדלקות והדממות מגבירים את פליטות המזהמים לסביבה .כמו
כן ,תחמוצות חנקן וחלקיקים גבוהים פי  2במחזור פתוח (פיקרית)
לעומת עבודה במחזור משולב.
השוואת פליטות סגוליות בין פיקרית לבין מחז"ם סגור

הסטת קווי הולכה
 .1תחנת הכוח או .פי .סי חדרה  2מיועדת להתחבר באמצעות קווי  KV 161חדשים
לרשת ההולכה במתח של  kV 400תגרום:
א -לשינוי בפרוזדור קווי ההולכה על משמעותיו השונות
ב -תהווה פגיעה ותטיל מגבלות לתוכנית חד 1800 /וזאת בשל דרישה
תכנונית למגבלות בנייה במרחק של  50מ' מהקו .הפגיעה ,תבוא לידי ביטוי
באובדן מגרשים לתעשייה ובשיקום נחל חדרה .כאשר הרציונל בשיקום
הנחל הינו הקמת אזור תעסוקה ומסחר ייחודי ושוקק חיים אשר יהווה
שטח אטרקטיבי ומשיכה של הציבור משני צדי אפיק הנחל.
 .2נדרש שינוי מהותי בפרזודור החשמל באזור עקב הקמת או פי סי  2בהספק של
 800מגה ואט .ובמסגרת זו נדרש שינוי גם בקווי מתח  161החוצים את מועצה
מקומית אליכין וממשיכים וחוצים את שכונת הפארק בחדרה בדרכם לכיוון
תחנת משנה קיסריה.
אנו סבורים כי יש לבחון מחדש את והשינוי בפרוזדור קווי ההולכה לרבות הקווים
הקיימים והעתידים על מנת להקל על המפגעים הנוצרים ממערכת החשמל הסובבת
את המטרופולין המתפתח..

רעש
 .1מדידות הרעש במצב הקיים מצביעות כבר כיום על רמות רעש גבוהות .זאת ללא תוספת של
הרחבת אזור התעשיה ,הוספת מחלף תעשיות ותחנת כוח או פי סי חדרה  .2המשמעות היא
שאין יתירות בזכויות הרעש.

 .1בתסקיר ההשפעה על הסביבה ,מקורות הרעש המהווים בסיס לחישוב מפלסי הרעש
במודל ,נלקחו מציוד שככל הנראה לא יהיה קיים בפועל .כפי שמצוין במפורש
בתסקיר ,הנתונים המוצגים נלקחו לצורך הרצת מודל בלבד ואין אחריות שאלו יהיו
הערכים בפועל.
 .2עיקר ההשפעה של התפשטות הרעש תהיה על השכונות מדרום לתחנה (שכונת בילו
וההרחבה שלה –שכונת הפרדס) ותורגש בעיקר בעת כאשר אין תנועת רכבות כמו בחגים
ובשבתות.
אנו סבורים כי יש להציג דוח עדכני בתכנית המפורטת טרם קבלת היתר הבנייה מאחר ומידול
מקורות רעש וחישוב מפלסי הרעש בקולטנים המייצגים את השכונות תואם את שלב התכנון
המקדים בו לא כל הנתונים של הציוד מוערכים ללא אחריות כי אלו הערכים שיהיו בפועל.

ניקוז
 .1התכנית המבוקשת נמצאת בתחום אגן ההיקוות ופשט ההצפה של נחל חדרה
אשר משמש כאפיק הניקוז העיקרי של המרחב כולו.
 .2התוכנית מגביהה מאופן מלאכותי את הטופוגרפיה לכדי רום  8.6מ' .בכך ,היא
מונעת הצפה בשטח תכנית תת"ל ( 20למנוע כניסת מים מכיוון הנחל ) אולם ,היא
תביא להעלאה של מפלס המים בשאר השטחים במרחב לרבות אזור התעשייה
(הגברת ההצפה בשטחים הסמוכים) אשר תעלה את רמות הסיכון לחיי האדם
במצב קיים ללא הסדרה של אפיק נחל חדרה וביצוע תעלת עודפים.
ללא הסדרה של אפיק נחל חדרה וביצוע תעלת עודפים ,התוכנית הקיימת תעלה את
מפלס המים במרחב ועלולה להביא להצפות נוספות בשכונות ולסכן חיי האדם.

ערכי טבע ונוף
 .1בתחומי התכנית נמצאו  3בתי גידול ,מתוכם נסקרו רק שניים – בית הגידול של
נחל חדרה עצמו לא נסקר כלל .בבתי הגידול שכן נסקרו ,נצפו מינים אנדמיים
לישראל ולשכנותיה ,מינים מוגנים ומינים בסכנת הכחדה.
 .2בתסקיר לא ניתנה התייחסות לנצפות קווי הולכת רשת החשמל ולא לתימרות
עשן/אדים מהתחנה.
 .3הקמת תחנת הכוח מייצרת איומים על נחל חדרה ומביאה לקטיעת המסדרון
האקולוגי הארצי .ללא תכנון ראוי המסתכל על החי ,הצומח ,המסדרונות
האקולוגים והנוף תוך שיקום מקיים של הנחל וסביבתו אנו צפויים להיות עדים
לפגיעה משמעותית הן בתושבי העיר והן במערכת האקולוגית בסביבת העיר.
האיגוד מבקש לבצע מחדש את פרקי הטבע והנוף בתסקיר ההשפעה על הסביבה
באופן מעמיק ,ולהתייחס לממצאי סקרי הטבע והאקולוגיה שנערכו במרחב ולבחון
את כלל בתי הגידול בדגש על נחל חדרה .זאת על מנת לאפשר פיתוח בר קיימה באזור
התעשייה לרבות שימור נחל חדרה .פיתוח אשר ישמר את המערכות האקולוגיות
ויתרום לאיכות חיי תושבי העיר והאזור.

אנרגיה מתחדשת היא אנרגיית העתיד
 .1האיגוד מקדם ותומך ביצירת אנרגיות מתחדשות ובטכנולוגיות
לאגירת אנרגיה.
 .2שימוש בדלקים פוסיליים ובגז טבעי כמקור אנרגיה הייתה נכונה
בעבר .כעת ,בתכנון העתידי ,יש להגדיל את ייצור החשמל ממקורות
אנרגיה מתחדשים ולייעל את צריכת החשמל.

דרישות האיגוד
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האיגוד מבקש שהדיון בתכנית תת"ל  20ב' יתקיים במסגרת המועצה הארצית לתו"ב כדי לבחון
את ההיבטים השונים בראייה מרחבית על פי תמ"א /10א.1/13/
האיגוד מתנגד לקידום תת"ל  20ב' לאור ריבוי אתרי ייצור אנרגיה והמזהמים באזור חדרה ,וכל
עוד לא ברורה התמונה הסופית בנוגע לכלל היחידות פחמיות  1-6באורות רבין
האיגוד מתנגד להקמה והפעלה של תחנת מסוג פיקרית אשר הינה טכנולוגיה מזהמת ואינה
הטכנולוגיה המיטבית בניצול אנרגטי .
אין הלימה בין תקנון התכנית לתסקיר ההשפעה על הסביבה –תיקון הוראות התכנית ביחס
לשימושים שיותרו בתחום מגבלות הבניה ,כושר ייצור ו/או בתמהיל הייצור וכן הטמעת הבטחת
מניעת הצפות מהנחל .מבקשים דיון במועצה הארצית לגבי המרחב כולו לפי החלטת
שימור
תמ"א  10על
הסביבתיות :
בחינה מחודשת של השפעות
א -הרצת מודל איכות אוויר
ב -עדכון סקר הרעש
ג -בפרוזדור קווי ההולכה לרבות הקווים הקיימים והעתידים

