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 2020ינואר  30

 ד'.שבט.תש"פ

  20200130קאסם  קובץ :

 לכבוד

 חזי קוגלר 

 מנכ"ל משותף קסם אנרגיה
 

 לום רב,ש

 התייחסות לסקר הידרוגיאולוגי בשטח תחנת הכח קסםהנדון: 

 סימוכין:

 – תחנת כוח קסם אנרגיה 98תת"ל  25.8.19סיכום דיון בשירות ההידרולוגי  .1

 .28.8.2019 מתאריך

סיורים שהתקיימו באתר הקדיחה בתאריכים  ע"י עובדי האגף  סיכום .2

 . להידרוגיאולוגיה

דר עמוס ביין,  – 2020 -10ינואר  98גישות קסם תתל ר -הידרוגיאולוגיה מפורטת .3

 .2020 ינואר מתאריך – )כולל נספחים( נעם לוי

סגל,  , נעם לוי, אורי2019נספח הגנה על מי תהום, תחנת כל קסם אנרגיה, יולי  .4

 גיאוטבע.

  

 ות הסקר. להלן התייחסות לתוצא (. 3סקר שהועבר לנו )סימוכין העברנו בעיון רב על תוצאות 

 2-ו 1 קסם הקידוחים וצאותת

 ותבעל קיימות שתי שכבות חציצה (2ו  1)קידוחי קסם ן מיכל סולר נהקביעה שבאזור בו מתוכ

צעיר  )שכבות חרסיתיות מגילחדירות נמוכה יחסית בין פני השטח לאקוויפר ירקון תנינים 

 30 -נון בעובי הכולל של כמגיל איאוקן עד ס שכבהו חתךהבראש  מ' 20 -יחסית בעובי של כ

 מקובלת עלינו.  מ'(

י מקטינה באופן משמעות 25ל  22 שנוכחות השכבה האקוויפרית בין העומקים  גם הקביעה

אקוויפר על ולר(  ס -)במיוחד אם מדובר בפזה לא מימיתנת חדירת המזהם הפוטנציאלי את סכ

  ירקון תנינים מקובלת עלינו. 

ווה חלק מאקוויפר החוף הפעיל ולכן אין להתייחס אליה האינה מזו קביעה ששכבת חלוקים 

 היא.כמקור מים פוטנציאלי מקובלת עלינו גם 
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 כלוריד(  מג/ל של 290 -יצוין שמליחות המים בקידוח של אקוויפר חבורת יהודה גבוהה )כ

מליחות לא ברור מה הוא מקור ה ביחס למליחות המים המאפיינת את אקוויפר חבורת יהודה.  

, לורידמג/ל כ 2500 -במליחות של כחלוקים הקשור לשכבת של המים. יתכן ומקור במליחות 

קשר מתקיים  כלומר, אין לשלול שבמרחב התחנהסנון.  -ןשכבות מגיל איאוק קמת מעלהממו

הכימי של  זאת יצוין שהרכבעם הידראולי בין מי אקוויפר ירקון תנינים למי שכבת החלוקים.  

 המים בשתי השכבות "מוזר מאוד" יתכן והדבר קשור בכך שבקידוחים לא בוצעו שאיבות

הרכב ול שלושה נפחי קידוח לפחות, כפי שמקובל.  יתכן פיתוח והדיגום בוצע ללא שאיבה ש

ל ואינו מייצג את הרכב הכימי שוהתקנת הצנרת הכימי של המים מושפע מתהליך הקדיחה 

 מי השכיבה. 

ים בנוסף לכך, מאחר ולא בוצע שאיבת פיתוח לאחר השלמת הקידוחים לא ברור האם העומד

 שנמדדו בתום הקדיחה מייצגים את מצב האקוויפר. 

 ,ס"מ 10 -כ ,היה קטן יחסית  01.01.2020ו  19.12.2019ב הבדל העומדים שנמדדו כי יצוין 

יעה מצב 22.01.20צעה בתאריך זאת מדידת המפלסים שבועם לטובת אקוויפר ירקון תנינים. 

ס"מ בשכבת החלוקים.  כלומר עומד  72 -כ"מ בקידוח לאקוויפר ירת"ן ו ס 28-על עליה של כ

 27.01.20ה בתאריך דממדי. מעומד המים בירת"ןס"מ  30 -בכהמים בשכבת החלוקים גבוה 

ביע הדבר מצ.  החלוקיםס"מ לטובת שכבת  5שפער בעומדים הצטמצם והוא עמד על עולה 

ד נוג בין שכבת החלוקים לאקוויפר חבורת יהודה באתר הקידוחים, אך מסוימתעל הפרדה 

גם  רברו קשורה עם פני השטח. ינה אש בשכבהר על כך שמדובר קאת הטענה בדו"ח הס

 ת החלוקים אינם סטגננטיים, אך כיוון הזרימה בשכבה אינו ברור. בשמים בשכ

 ביניים  סיכום

לא בוצעה שאיבת ניקוי ופיתוח ולא בטוח עד כמה מים  םלאחר השלמת הקידוחי .1

הנדגמים בקידוחים מייצגים את מי התהום גם בהקשר של הרכב הכימי של המים 

 די מי התהום . מועו

גבוהה  , כלומר, עומד המיםכליאהאקוויפר ירקון תנינים באזור הקידוחים נמצא בתנאי  .2

פר טח/שכבות החלוקים לבין אקוויא מתקיים קשר ישיר בין פני השלמגג האקוויפר ו

 . ירקון תנינים

קת"ן אין לשלול אפשרות מעבר מים בין שכבת החלוקים לבין מי התהום של אקוויפר יר .3

יתכן ודיגום   .נון , אלא בזרימה לטרלית(ס -ישיר דרך שכבות מגיל איאוקן חלחול)לא 

 זו . אפשרותניקוי ישלול  תחוזר של המים לאחר שאיב
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 וכיווני זרימת המים בשכבה אינםשכבת החלוקים מקבלת הזנה אך תהליך ההזנה  .4

 . יםברור

ים מים המייצגום דגלאת הקידוחים,  לנקותניסיון במטרה ת יבשאלבצע בקידוחים  יש .5

 וגם לבחון את השתנות של נפחי קידוח לפחות 3לאחר שאיבה של את מי האקוויפר 

 המים במהלך השאיבה. חות יהמל

 

 3קסם  קידוח

ת הסנון, שכבת החלוקים מעל שכבם לבין יקידוח הושלם כקידוח מקשר בין אקוויפר ירקון תנינ

מהלך בעיות טכניות בזאת בניגוד מוחלט לתוכנית המאושרת.  ברור לנו שהדבר התרחש עקב 

התחתון של הקידוח )ככל הנראה  ות חלקמשל הקדח וסתיות וטטלהתמגרמו שהקדיחה 

ינים  דומה למליחות המים באקוויפר ירקון תנבקידוח והמפלסים  ות המיםמליחבחלוקים(.  

חלוקים עדף בין שכבת הומ זרימה נתיב מהווה הקידוחוהמסנן פתוח לשכבת החלוקים. כלומר, 

שוטה קידוח זה כלל לא פסתימת פעולת  לאקוויפר ירקון תנינים ויש לסתום אותו במידי. 

ממולט. יש לקבל אישור השירות ההידרולוגי למפרט הצנרת של העליון  המאחר וחלק

 הסתימה. 

ח בין שכבות חוליות שהתגלו בקידו החציצה שכבת שעובי תוצאות הקידוח מצבעים על כך

  . בלבד' מ 4 -כמאוד קטן  ינוהמ' (  37 -בעובי גדול יחסית )סה"כ

 סיכום ביניים 

יש לסתום קון תנינים והחלוקים לאקוויפר ירעדף בין שכבת ומהווה נתיב זרימה מ 3קסם  קידוח

 .  את אופן ביצוע הסתימה יש לתאם עם השירות ההידרולוגי. אותו במידי

 

 מרחבי של הנתונים  ניתוח

 יים. מעמיק והוכנה סדרת מפות וחתכים הידרוגיאולוגנתונים במסגרת העבודה בוצע איסוף 

 עלינו.   תשבוצע במסגרת העבודה מקובל מרבית תוצאות הניתוח ההדרוגיאולוגי

דרום מערבי הבחלקה כלל לא ברור לנו טיב החציצה  3זאת, לאור תוצאות קידוח קסם עם 

ות הקיימת, אך תוצאות הקידוח אנבחר בגלל אי הוד 3של התוכנית. יצוין שמיקום קידוח קסם 

 ות.  אלא תרמו להקטנת אי הוד
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 עובי שכבות החציצות לאורך קו הסולר המתוכנן. 

לר שכבות החוצצות לאורך קו הסוהרה שעובי שעההאת  ותתוצאות הניתוח הגיאולוגי מחזק

הידרולוגית  ואין מניעה ואזה כל ון תנינים באזורקהמתוכנן הולך וגדל כלפי מערב.  אקוויפר יר

 . להחריג אזור זה מתוחם אזורי מגן של קידוחי מי שתיה

 . בעל עובי משמעותי החוף אקוויפר של באזור ימוקם הדלק מקו שחלק יצוין

 

 אזור התחנה המתוכננת.

 3עובי הנמוך ביותר של השכבות החציצות שהתגלה בקידוח הרור שבלגבי שטח התחנה, 

ם בשלב זה אין לשלול גמאפשר החרגת אזור זה מאזור המגן של קידוחי מי שתיה. אינו 

ות בלשכ 2-ו  1לי בין אופק החלוקים שהתגלה  באזור קידוחי קסם וארהידאפשרות לקשר 

 .  3בעלות אופי אקוויפרי שהתגלו בקידוח קסם 

רחב בהתאם לך בשלב זה אנו לא רואים אפשרות אחרת, אלא לבצע מספר קידוחים נוספים במ

 של האזור התחנה ההידרוגיאולגיבמטרה לאפיין את המבנה  3לקסם  2שבין קידוח קסם 

רוקן אקוויפריות הרדודות וגם לאקוויפר יאת הקידוחים יש לקדוח גם לשכבות המתוכננת. 

ם. את ירקון תניני רתנינים, זאת על מנת לבחון את הקשר בין שכבות הרדודות למי אקוויפ

 .עם השירות ההידרולוגים והתוכנית המפורטת של הקידוחים יש לקבוע בתא

 

 סיכום ביניים

ירקון  בי שכבות החוצצות לאורך קו הסולר המתוכנן הולך וגדל כלפי מערב. אקוויפרעו .1

ר זה מניעה הידרולוגית להחריג אזו איםוובשלב זה אנו לא ר ואכלתנינים באזור זה 

 אזורי מגן של קידוחי מי שתיה. ם חומת

 במטרה לאפיין 3לקסם  2לבצע מספר קידוחים נוספים במרחב שבין קידוח קסם יש  .2

 את המבנה ההידרוגיאולגי של האזור התחנה המתוכננת.
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 סיכום: 

וקו  מפורט באזור תחנת קאסם הידרוגאולוגיבוצעו שלושה קידוחי ניטור חדשים וסקר  .1

 . הסולר המתוכננים

 מיכלבאזור בו מתוכנן  ות אטומותעות על נוכחות של שכבביתוצאות הסקר המצ .2

נמצא  מקובלות עלינו. באזורים אלו אקוויפר ירת"ןהמתוכנן קו הסולר לאורך ו הסולר

 . ואבמצב כל

תחנה כלל לא ברור. הציצה ההידרולוגית באזור הדרום מזרחי של חם זאת טיב הע .3

 . 3קיימת סבירות גדולה להעדר חציצה זו באזור קידוח קסם 

מוחלט  , זאת בניגודשכבת החלוקים לביןאקוויפר ירקון תנינים קשר בין מ 3קידוח קסם  .4

וגי יש לקבל אישור השירות ההידרולר. תאותו לאללאטום לרישיון קדיחה שניתן ויש 

 למפרט הסתימה. 

לר לגבי אפשרות הצבת מכלי סובשלב זה עדיין חסרים נתונים על מנת לגבש עמדתנו  .5

  :. אנו מבקשיםבתחנה

יבה יש לעקב אחרי . במהלך השא2-ו 1לבצע שאיבת ניקוי/פיתוח בקידוחי קסם  .א

ום מליחות המים בקידוחים. בסיום השאיבה יש לבצע דיגורמת עומק עד מי התהום 

 נפחי קידוח.  3תיקני, כאשר נפח המים הנשאבים יעלה על 

ציוד  ברמה חודשית עד להתקנת 2-ו 1ך למדוד עומדי מים בקידוחי קסם ייש להמש .ב

 ה רציף בקידוחים. דמדי

.  את 3לקסם  2יש לקדוח מספר קידוחי ניטור נוספים במרחב בין קידוח קסם  .ג

ל השירות ההידרולוגי ולקב עםמפורטת של הקידוחים יש לקבוע בתאום התוכנית ה

  .רישיונות קדיחה כדין

 ל מיהתייחסות לנושא האמצעים הנדרשים להגנה על מי תהום, שהוצעו בנספח הגנה ע

 , תועבר עם חוות הדעת הסופית לתכנית.2019תהום מיולי 

 בכבוד רב, 

 ד"ר יעקב ליבשיץ 

 מנהל אגף להידרוגיאולוגיה  

 העתק:

 מנכ"ל רשות המים  -מר. ג. שחם

 סמנכ"ל השירות ההידרולוגי  –מר ג. רשף 

 ית טלשכה משפ -גב' ת. ברנדס

 אגף התכנון  -גב' א. קניגסברג


