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 אסון בריאותי וסביבתי שאפשר עדיין למנוע! -תחנת כח קסם

תחנת כח  למניעת אישורה של התכנית להקמתאנו פונים אלייך כנבחר ציבור, לפעול 

 בצומת קסם בגבוללתפעולה השוטף עצומים הדרושים סולר  צובריובעלת  מבוססת גז

את את בריאותם של תושבי האזור,  עלולה לסכןראש העין וכפר קאסם. תכנית זו 

מקורות המים האסטרטגיים של ישראל ותתרום להחרפת משבר האקלים. כל זאת ללא 

 11 -ה מתאריך ,ץינייטש לבוי 'רד ,האנרגיה רשבהתבסס על הצהרת  ,צורך אמיתי

 םודיק תפסותב...שמשה תייגרנאב שומישה תלפכהל שהדחה תינכתה" 2020 טסוגואל

 חכ תונחת לש ןתמקה תא תיטמרד הרוצב םצמצל ונלר שפאת ,למשח תריגאל םינקתמ

 ."לארשי יבחרב תושדח

 ךות ,םינש תרושעל ולכו האזור יבשותב עגפתש תינכת םודקי ךשמה רשפאל רוסא

המקדמים מיזמים אלו להגדלת  ,העדפת אינטרסים צרים של חברות הגז ובעלי ההון

 !מקומי לגז טבעי ולעשיית רווחים קלים על גב הציבור שיינזקהביקוש ה

 

 -סיבות להתנגדות לתכנית להקמת תחנת הכח קסםמספר להלן 

  תושבי האזור בבריאותעלול לפגוע זיהום האוויר שתחנת הכח תייצר 

תחנות כח פרסמו כי  המשרד להגנת הסביבהאי בריאות הציבור הישראלי ואיגוד רופ

תחמוצות חנקן, תחמוצות גפרית  -פולטות מזהמים סביבתיים שונים כגוןמונעות גז, 

לזיהום אוויר קבוע בסביבתן ומעלות תחלואה ותמותה  וחלקיקים נשימים הגורמים

במרחק של עשרות מטרים מבתי מגורים של כפר קאסם  תחנת הכחהקמת  ..קדמתמו

 כלפי התושבים הינה פשע בילוי ומסחר וומאות מטרים מבתי תושבי ראש העין וממרכזי 

 האסטרטגיים של ישראלתסכן את מקורות המים 

תחנת כח קסם מתוכננת על   2020,ילויל 8-ה רשות המים מתאריך לש ד"וחלבהתאם 

חופפת רדיוסי מגן של קידוחי היא קרקע בעלת רגישות הידרולוגית גבוהה מאוד. בנוסף 

בשטח התכנית מתוכננים צוברי  ממי השתייה של ישראל. 30%ראש העין המספקים כ

משאיות סולר( וצנרת דלקים  200-אלף מק' סולר )היקף של כ 16סולר בהיקף של כ 

ק"מ, אשר במקרה של תקלה או רעידת אדמה ידלפו ויזהמו את מי התהום 10באורך של 

ני גיבוי למקרה של תקלה במתק םהמהוויוישביתו לצמיתות את קידוחי מי השתיה באזור 

 ההתפלה. 
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 תחנות כח מונעות גז פוסילי תורמות להחרפת משבר האקלים
ליוני טון גזי חממה בשנה בתוכם גז מתאן בעל יכל תחנת כח מונעת גז פולטת מאות מ

מפחמן דו חמצני. הקמת תחנה כזו מנוגדת למגמה העולמית  84אפקט חזק פי 

אנרגיה מתחדשים  והגדלת השימוש במקורות להפחתת השימוש בדלקים פוסיליים

כמוכן היא גם מנוגדת להסכמים שמדינת ישראל התחייבה אליהם  שאינם מזהמים.

וליעדי הקיימות הגלובליים שהגדיר  להפחתת פליטות גזי חממה בעשורים הקרובים

 .Sustainable Development Goals –האו"ם 

 

 יש אלטרנטיבה נקייה וזולה יותר!ובתחנת כח נוספת אין צורך 

 !אין צורך בתחנת קסם -משרד האנרגיה

 תוימואל תויתשתל הבוועדבדיון האחרון  -!משרד האנרגיה מתנגד לקידום תחנת קסם

,  אמר מנכ"ל משרד האנרגיה, אודי אדירי, שיש מספיק תחנות כח 2021בינואר  -11ב

ובהצבעה שנערכה לאחר מכן, נציגת משרד  )רידינג, דליה, שורק( שאושרו באזור המרכז

המשרד להגנת הסביבה נגד המשך קידום תחנת כח נציגת עם  האנרגיה הצביעה יחד

 ???המודיקב ךמות וניא היגרנאה דרשמ רשא חכ תנחת םדקל ןויגהה המ – קסם.

 

 צור חשמל מהשמש לא מזהםיי

בישראל שניתן ויים פי המשרד להגנת הסביבה יש מאות אלפי דונם של גגות פנעל 

חשמל ממתקנים סולריים ייצור  40%להגיע לוניתן מפנלים סולריים  לנצלם לייצור חשמל

גז חדשות ללא צורך בתוספת של תחנות כח מונעות  .2030, כבר בשנת בשילוב אגירה

 מעבר לאלו שכבר אושרו.

 

 ייצור חשמל מהשמש זול יותר

 .מגזשמיוצר כשליש מעלות אותו קוט"ש עולה רי אקוט"ש מסול

רי רק הולכים ויורדים )בשל ירידת מחירי הפאנלים הסולרים אמחירי ייצור חשמל סול

 תחנות כח מונעות גז מסובסדות על ידי  ,בנוסף  .אנרגיית השמש החינמית(בשילוב 

עלות זו נחסכת בייצור חשמל . ₪הציבור על ידי "הסכמי זמינות" אשר עלותם מליארדי 

התכנית לפעול לביטול אנו קוראים לך ולמפלגתך המפורט לעיל אור לסולארי.

להתנגד לאישור  ומבקשים התחייבות מפלגתך להקמת תחנת כח קסם

 תחנות כח קסם.
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 הפניות למקורות מידע

 

 משרד הבריאות

"השיקולים הבריאותיים לא נכללו בהחלטת הממשלה להקמת תחנות כח על בסיס 

 (2018בינואר  23נציגת משרד הבריאות בדיון בכנסת  דר' איזבלה קרקס, ) "גז

https://m.knesset.gov.il/news/pressreleases/pages/press23.01.18ke.aspx 

 איגוד הרופאים לבריאות הציבור

 לתחלואה ותמותהזיהום האוויר שנגרם מפליטות משריפה של גז פוסילי גורמים "

 (הועדה לאיכות הסביבה והפנים 'ליור איגוד רופאים לבריאות הציבורדף עמדה ) "מוגברת

-https://www.davar1.co.il/wp

-content/uploads/2020/07/%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93

-D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99%

-D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%

-D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%

%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94.pdf-D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8% 

 ביבההמשרד להגנת הס

מרכזי אנרגיה מבוססי גז טבעי פולטים מזהמי אוויר שונים הגורמים לתחלואה "

ולתמותה מוקדמת. הקמת מרכזי אנרגיה בלב שכונות מגורים ומרכזים עירוניים 

צפופים עם מבנים רבי קומות עלולה להביא לפגיעה חמורה בבריאותם של אלפי 

 ".אלו אנשים אשר חשופים לזיהום הנפלט מארובות מתקנים

https://www.gov.il/BlobFolder/news/cogeneration_plant_moep_position/he/climate_c

nd_energy_efficiency_moep_position_cogeneration_plants.pdfhange_a 

 מדענים 

אנו סבורים כי ממשלת ישראל חייבת לשקול מחדש את החלטתה להרחיב את השימוש "

כלכליים, סביבתיים  –כוח הקיימות, לאור היתרונות הברורים  בגז טבעי מעבר לתחנות

 (המדענים 100עמדה " )דף וחברתיים של מקורות אנרגיה מתחדשים. 

hL9tqZq_tkYj9Yyjo/view-https://drive.google.com/file/d/1WqndXmkf76u9II 

 

 

 

 

 

https://m.knesset.gov.il/news/pressreleases/pages/press23.01.18ke.aspx
https://www.davar1.co.il/wp-content/uploads/2020/07/%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93-%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94.pdf
https://www.davar1.co.il/wp-content/uploads/2020/07/%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93-%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94.pdf
https://www.davar1.co.il/wp-content/uploads/2020/07/%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93-%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94.pdf
https://www.davar1.co.il/wp-content/uploads/2020/07/%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93-%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94.pdf
https://www.davar1.co.il/wp-content/uploads/2020/07/%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93-%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94.pdf
https://www.davar1.co.il/wp-content/uploads/2020/07/%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93-%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/cogeneration_plant_moep_position/he/climate_change_and_energy_efficiency_moep_position_cogeneration_plants.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/cogeneration_plant_moep_position/he/climate_change_and_energy_efficiency_moep_position_cogeneration_plants.pdf
https://drive.google.com/file/d/1WqndXmkf76u9II-hL9tqZq_tkYj9Yyjo/view

