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 מבוא

להקמת תחנת  המיועד( 1תרשים )ההידרולוגית של אתר קסם  רגישות/המסמך הנוכחי עוסק בפגיעות
, איגום מים עיליים –תוכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים " 3/ב/43א "כוח וזאת בהתייחס לתמ

תכניות ליפה חהמאגדת ומ 1-א"לאור קידומה של תמ(. 7002" )העשרה והגנה על מי תהום, החדרה
רק המים בפהרלבנטי  ריטשוהת 2.7סעיף להמסמך מתייחס גם , 3/ב/43א "כולל תמ, מתאר ארציות

 .בהגנה על איכות מי התהום העוסק, שבה

 

' ם רדיוס מגן גובתח מצוי אתר תחנת הכח. ממערב הפסיבי אתר תחנת הכוח קסם ותוואי צינור הדלק .1תרשים 
ם ובתחהפסיבי אל האתר מצוי  תוואי צינור הדלק .מטלי-וג של קידוח כפר קאסם' וכן רדיוס ב 5של ראש העין 
   (.א"ן וקצא"תוואי צינורות הדלק הפעילים של תשבדומה ל) 10-ו 9, 5, 3קידוחי ראש העין  של' רדיוסי המגן ג

המבקשת להקים תחנת כוח מופעלת בגז טבעי באזור , מ"מדובר בתוכנית של חברת קסם אנרגיה בע
אישור התוכנית מקודם כפרוייקט תשתית . ז"בסמוך לתחנת ההגפה הקיימת של חברת נתג, מחלף קסם

בחינת החלופות כפי שנדונה במסגרת . ל"הות, במסגרת הוועדה לתשתיות לאומיות( 99 ל"תת)ית לאומ
הוא בעל יתרון ( 229300/193990)ל העלתה כי האתר הממוקם בצידו הצפון מזרחי של מחלף קסם "הות

 כפי שעולה. כולל חדירה לתחום רדיוסי מגן של קידוחים, מהותי מבחינת כלל השיקולים הרלבנטיים
הן האתר והן תוואי קו הדלק הפסיבי אליו חודרים לתחום רדיסי מגן ג של ארבעה מקידוחי , 1מתרשים 

בנתיים התקבלה הודעה ) מטלי-כפר קאסם, ג של קידוח אחד -ראש העין וחודרים לרדיוס מגן ב ו
ן נדון נושא רדיוסי המג. (מטלי צפוי להתבטל בתוך שנתיים-רשמית מרשות המים כי קידוח כפר קאסם

בחוות דעת נפרדת שהוגשה למשרד הבריאות ובה מוצגים שיקולים הידרולוגיים שיש בהם כדי לאפשר 
לרדיוסי המגן הקיימים  סצימצום הרדיוסים ולחילופין אישור מיקום התחנה וצינור הדלק בההתייח

 .ומיגון מיוחד ,כנדון להלן, יםסיכון מופחתרגישות ווזאת בגין 
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ההידרולוגית של אתר התוכנית  רגישות/לפגיעותי עוסק בהיבטים הקשורים כחהמסמך הנו, מורכא
המטופלת במסגרת התקנות הקשורות על מתקני ההפקה של מי שתיה  הספציפית וזאת מעבר להגנה

שטחים  המסווגת 3/ב/43א "נדון במסגרת תמההידרולוגית  (רגישות)פגיעות ענין ה. ברדיוסי המגן
בהתייחס  וזאת ,('ג) לא פגיעה/נמוכהו ('ב)בינונית , (1א וא)גבוהה  -גיעותלשלוש דרגות פמרחבי ארץ ו

, שרק בו מתחייבת בנייה מעשירה מי תהום, באזור הפגיעות הגבוהה. לשיקולים הידרולוגיים מקובלים
מישור החוף הכולל את  'אזור אבין ומבחינה וההחדרה של מי נגר  החלחוללאופי  א "מתייחסת התמ

 א מלוות"הוראות התמ .(אקוויפר ההר)אזור ההר הכולל את  '1א אזורלבין ( ר החוףובו אקוויפ)
 פגיעותשטחי המוצגים ובו  (4תרשים , א"להלן מפת התמ, 10750,000)בתשריט בקנה מידה ארצי 

בסיווג ' חשיבות להחדרה והעשרה למי תהום'ההתייחסות בתשריט הרלבנטי היא ל 1א "בתמ .השונים

ההתייחסות , 2.7בסעיף  בהוראות התוכנית; נמוכהו בינונית, גבוהה, בות גבוהה מאדחשישטחים בעלי 
 .רגישותשטחי לשטחים הללו היא כאל 

במרחב הקרוב לתוכנית וזאת בקנה מידה ההידרוגיאולוגיים המסמך הנוכחי בא לבחון את תנאי השטח 
הבחינה  .תאימם לרמת התוכנית הנדונהולהבפועל והרגישות  הפגיעות העריך אתל ונהמתוך כו מפורט

 1-קסם,, (02/7019)מתבססת במידה רבה על נתוני קידוחים קיימים וכל על נתוני קידוח ייעודי חדש 
 .באתר קסם

 ההידרולוגית בהתייחס לתנאים ההידרוגיאולוגיים רגישותבחינת ה - חלק א

 1-א"ותמ 3/ב/43א "תמבתשריטי וביטויו  קע הידרוגיאולוגיר

שלאורכה מתרחשת  (1תרשים )המרכזית  השוליים המערביים של שדרת ההר רגליל יר התוכנית מצואזו
. על שם מוצאיו הטבעיים( ן"תקיר)תנינים -המכונה גם אקוויפר ירקון ,מאקוויפר ההרהפקה עיקר 

תפוקות גבוהות במיוחד כאשר ות מי שתיה ובאיכל מצטיינים ב"לאורך הרצועה הנקידוחי ההפקה 
וזאת משיקולי מאזן המים , מזו האפשרית מבחינה הידראוליתמהותית ם מהם ההפקה נמוכה ברבי

אזור התוכנית מצוי במרחק של . ובמערכת אספקת המים הארצית הכולל וניהול הפקת המים באקוויפר
ימו הנביעות וחי ראש העין הממוקמים במרחב שבו התקידמ צפונית מזרחית לקי"מ ק"ק 7-4 -כ

ניתן להפיק בו בעת חרום שחשיבות מיוחדת לאור העובדה  זהקידוחים איזור ל.  הירקון המקוריות של
 .באמצעות קידוחים ספורים המרוכזים ובשטח מצומצם כמויות מים ניכרות

ממשקעים מצוי בתצורות הסלע הגיריות והדולומיטיות הכלולות בחבורת יהודה וניזון  אקוויפר ההר
( ממערב לפרשת המים)המים הנקווים באקוויפר ; ת ההר ובשוליהבמחשופי החבורה המצויים בשדר

מעיינות , זורמים באופן כללי מערבה אל עבר רגלי ההרים ומתנקזים באופן טבעי בשני מוקדים עיקריים

בעקבות המבנה ההידרוגיאולוגי של האקוויפר וחסימה כמעט מלאה , זאת ,הירקון ומעיינות התנינים
אל תת נוחתות מערבה , החשופות בשדרת ההרשכבות האקוופר . הים  התיכון קוזו מערבה אל עברשל ני

, חוואריות, כשמעליהם חתך מצטבר של שכבות אקוויקלודיותהקרקע מתחת לשפלה ומישור החוף 
שכבות שבהם מתפתח מעליהן מונחות  (. דת וסקייהבוע, חבורות הר הצופים)וחרסיתיות  קירטוניות 

החתך הכולל את שכבות  .שכבות הסקייה - חווארי/קוויקלוד חרסיתיאאקוויפר החוף שבבסיסו 
כאשר בחלקו המזרחי הרלבנטי למרחב הקרוב של , מזרחהמקו החוף ף והסקייה מתדקק אקוויפר החו

 . בקרבת רגלי ההרים מאבד את תכונותיו האקוויפריות ומתאפסהתוכנית הוא 

( דרגות 4הגבוהה מבין )י כולו פגיעות גבוהה מייחס למרחב הרלבנט( 7תרשים ) 3/ב/43א "תשריט תמ
הכולל את מישור החוף כאשר  'א-לבין אזור, הכולל את אזור ההר' 1א-תוך הבחנה סכמתית בין אזור
רגישות גבוהה מאד /מייחס למרחב חשיבות( 4תרשים ) 1"תשריט תמ.  'התוכנית כולה נופלת באזור א

הדבר בא לידי ביטוי . המים שבו המסווגת כמי שתיהההר ולאיכות  רוזאת מתוך התייחסות לאקוויפ
עוד יש לציין  .של קידוחי ראש העין' החופף את רדיוסי המגן ג, מערבה' הרגיש מאד'במיפוי גבול השטח 
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לדעת )ממערב לקידוחי ראש העין מוסבר ' אזור רגישות בינונית'ל' רגישות גבוהה מאד'כי המעבר מאזור 
ר נוחת מערבה והופך כלוא ולפיכך האקוויפר הרלבנטי לבחינת הרגישות בעובדה שאקוויפר הה( הכותב

מפת הרגישות עוברת מאזור רגישות בינונית , עוד מערבה)הוא אקויפר החוף שבאזור עדיין איננו מפותח 
 (.לגבוהה בהתאמה להתפתחות אקוויפר החוף בכיוון זה ועליה בהפקה מתוכו

האקוויפר הרלבנטי למרחב הקרוב של התוכנית כי י מעלה בחינה מפורטת של המבנה ההידרוגיאולוג
השתנות המבנה מדרום לצפון ; הוא אכן אקוויפר ההר אבל המרחב הקרוב איננו בנוי כמקשה אחת

התנאים שבאזור שמצפון לו , גבוהה מאד רגישותאכן בעל הוא מעלה כי בעוד שאיזור קידוחי ראש העין 
  .המיוחס לו בהם כדי להפחית את סיווג הרגישות וכנית ישוהכולל את קידוחי נווה ירק ושטח הת

 

 

וזאת ' א גבוהה התוכנית מצויה  באזור פגיעות.  3/ב/43א "התוכנית על רקע תשריט הפגיעות שבתמ.  7תרשים 
כפי שנדון במסמך להלן האקוויפר הרלבנטי הוא אקוויפר ההר המתאים . ל אקוויפר החוףבהנחה שהיא מצויה מע

. כפי שהתקבלו ממשרד הבריאות 7- 1נווה ירק , 5רדיוסי המגן המסומנים כוללים את ראש העין  .'1אלסיווג 
מבטאים את תנאי הכליאה של אקוויפר ( 'ג-ו' מטר לרדיוס ב 150)הרדיוסים המופחתים סביב קידוחי נווה ירק 

הודעה  קבלת  וזאת בעקבותאינם מסומנים מטלי  -קידוח כפר קאסםסביב המגן  ירדיוס. ההר המתקיימים בהם
 .במהלך השנתיים הקרובותשההפקה בו עומדת להתבטל סופית מרשות המים רשמית 
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כבעל מרחב התוכנית מסווג את התשריט . 1-א"רגישות שבתמ/תשריט חשיבות רקעהתוכנית על  .4תרשים 
 שיםהמשמ המופקים ממנוההר ולאיכות המים  ררגישות גבוהה מאד וזאת מתוך התייחסות לאקוויפ/חשיבות

של ' יוסי המגן גהחופף את רד, מערבה' הרגיש מאד'הדבר בא לידי ביטוי במיפוי גבול השטח . כמים לשתיה
מוסבר בעובדה שאקוויפר ההר נוחת מערבה ' אזור רגישות בינונית'המעבר מגבול זה מערבה  ל .קידוחי ראש העין

זה  עדיין איננו מפותח  שבאזור, החוף רהרגישות הוא אקוויפ ולפיכך האקוויפר הרלבנטי לבחינת, והופך כלוא
בהתאמה להתפתחות אקוויפר החוף ועליה בהפקה  'רגישות גבוהה'עוד מערבה מפת הרגישות עוברת לאזור )

. כפי שהתקבלו ממשרד הבריאות 7- 1נווה ירק , 5רדיוסי המגן המסומנים כוללים את ראש העין (. מתוכו
מבטאים את תנאי הכליאה של אקוויפר ( 'ג-ו' מטר לרדיוס ב 150)סביב קידוחי נווה ירק  הרדיוסים המופחתים

ולפיכך  בתוך שנתיים צפויה להיפסק סופית מטלי -קידוח כפר קאסםהפקת המים ב. הםההר המתקיימים ב
 . רדיוסי המגן שלו אינם מסומנים

  

 אקוויפר ההר

בעל חשיבות רבה הן לשתיה מהווה מקור מים ההפקה מאקוויפר ההר במרחב הקרוב של התוכנית 
 מתחלקת לשני אזורים במרחב הקרובמאקוויפר זה ההפקה . מבחינה איכותית והן מבחינה כמותית

 (1-30 תרשימים)כמתואר להלן 

ממוקד במרחב נביעות הירקון שיבשו לפני שנים עם הורדת , הכולל את קידוחי ראש העין האזור הדרומי
מטר ויותר לעומת המפלסים  10 -ותפעולו המתמשך במפלסים הנמוכים בכהמפלסים באקוויפר 

, בחינת גיאולוגית מעלה כי מדובר במבנה בו חבורת יהודה הקשורה למחשופים במזרח.  הטבעיים
בדרום ובמערב ומגיעה עד לעומק של מטרים ספורים מפני השטח , מורמת יחסית לשוליה בצפון

ומתקיימים בו  חווארי/זה שבשוליו האקוויפר מכוסה כיסוי קירטונימבנה . כשמעליה כיסוי קרקעי דק

מיקד אליו את הזרימה והפך אותו לאחד משני , הוא שאפשר את פריצת מעיינות הירקון, תנאי כליאה
 . מוצאי המים הטבעיים היחידים שבכל אקוויפר ההר
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חתך מאזור  – A. רוב לתוכניתחתכים המדגימים את המבנה ההידרוגיאולוגי בתחום המרחב הק. 3רשים ת
צפון , מטר ממערב 300 -המצויים במרחק של כ,  בצפון 7 -ו 1לאיזור קידוחי נווה ירק , קידוחי ראש העין בדרום

 7לקידוח נוה ירק  1-וקסם דרך קידוחי כפר קאסם, חתך ממחשופי חבורת יהודה במזרח  – B. מערב לאתר קסם
מצוי בתחום בו חבורת יהודה , שמעט מזרחה מהם קסםי נווה ירק ואתר החתכים מראים כי אזור קידוח .במערב

גם תוואי צינור הדלק הפסיבי המתחבר . ולפיכך בשטח רגישות מופחת, כלואה מתחת לשכבות אקוויקלודיות
האתר מצוי מעל לשוליים המזרחיים של החתך שבו אקוויפר החוף ומאות . לאתר ממערב מצוי בתנאים דומים

 .2תוואי החתכים מסומנים בתרשים . ה לחלקו הפעילמטרים מזרח

 

ירדו לעומק של מטרים ספורים  ,בעבר ארטזייםהאקוויפר בקטע הדרומי פריאטי ומפלסי המים שהיו 
מכיוון שכאן לא קיימות כלל השכבות . מאד מפני השטח ולפיכך אכן ראוי לסווגו כבעל רגישות גבוהה

' 1א, דהיינו, ווג הפגיעות אמור להתייחס לאקוויפר ההר בלבדסי, שבהן מצוי אקוויפר החוף והסקייה
 (.7תרשים ) 3/ב/43א "כפי שמוצג בתשריט תמ' ולא א
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חבורת יהודה הינו אזור שבו , הכולל את שטח התוכנית וקידוחי נווה ירק שממערב לו האזור הצפוני
 . 8-ו 4 מיםתואר בתרשיכבות אקוויקלודיות כמשל שיחסית עמוקה יותר ומצוייה מתחת לכיסוי עבה 

 47 -גג חבורת יהודה מצוי בעומק של כ, (9107יולי )ימים אלה באתר קסם בשבוצע , 0-בקידוח קסם
שחלקה ( "שמנה")חרסית אלוביאלית  98 -ו( חבורת הר הצופים)מטר חוואר  02 -מטר כשמעליו כ

 שממערב לאתר 35/7ראש העין בקידוח . (0נספח ) מכיל מים, שברי גיר וצור שבו( מטר 01 -כ)התחתון 
 91 -בבסיס החתך הנחדר חרסית של הסקייה בעובי של יותר מ, ובצמוד ומדרום לתוואי צינור הדלק

שברי גיר שבו ( מטר 09)חלקה התחתון ש, מטר 91 -אלובילית בעובי של כ מטר כשמעליה חרסית
הוא בעל אופי , באתר קסם טרמ 01 -האופק מכיל המים שעוביו כ. (9נספח ) מכיל מים מליחים, וצור

בשטח , אקוויטרדי והמים שבו מקורם ככל הנראה בחילחול מי גשמים ממזרח לאתר קסם/אקוויקלודי

( מטר 08)אופי הכיסוי החרסיתי ועוביו באתר קסם ; (מטרים ספורים)שבו הכיסוי החרסיתי דק 
אין קשר בין , בכל מקרה . לחול מעין זהנראה שאינם מאפשרים ח, 35/7ומערבה בואכה ראש העין 

מטר  02 -ובין אקוויפר ההר וזאת בעקבות חציצה של כ, המחלחל מערבה לאקוויפר החוף, אופק זה
החציצה מתעבה מערבה בגין נחיתת . 0-שנמצאה בקידוח קסם (חבורת הר הצופים)חוואר אקוויקלודי 

חרסיתי /חתך חווארית של עובדת ותוספ/גג אקוויפר ההר המלווה בהתעבות חתך חבורות הר הצופים
 (.4תרשים )של הסקייה 

, ואולי אף נמוכה ,באזור זה אקוויפר ההר כלוא ופגיעותו לזיהומים מפני השטח בינונית לכל היותר
תנאים אלה באים לידי ביטוי ברדיוסי המגן . 1-א"ובתמ 3/ב/43 א"תמבשסיווג רמת הבהתאמה ל

כפי שנקבעו על ידי משרד ( ג-ו' מטר לרדיוסי מגן ב 150) 7 -ו 1המופחתים סביב קידוחי נווה ירק 
 . (.3-ו 4נספחים ) כמקובל לגבי קידוחים שבהם מתקיימת הפקה בתנאי כליאה, הבריאות

הקרוב הרלבנטי לבחינת הרגישות של האזור והמרחב  רהאקוויפהמסקנה העולה מהדברים היא כי 
בתשריט כמוצג  אקוויפר ההראכן הוא ( זריאתר קסם וקו הדלק אליו בחלקו המרכזי מ)קסם לתוכנית 

טנית של התנאים ההידרולוגיים המבוססת על נתוני קידוחים מעלה כי הבחינה הפר .1א "בתמש
באתר קסם ובקידוחי נווה ירק שממערב לו קיים חתך , ראש העין חידומהמצב בקיבשונה 
 פר ההר ויוצר בו תנאי כליאההמכסה את גג אקווימטר  41בעובי העולה על קירטוני /חווארי/חרסיתי

כמוצג  שות גבוהה מאדיאכן בעל רג הוא בעוד שאיזור קידוחי ראש העיןעולה כי ומכאן . (4תרשים )
שטח את באזור שמצפון לו והכולל את קידוחי נווה ירק והתנאים , (3תרשים ) 0-א"בתשריט תמ

  .ל בינוניתדה עולהעמי המיוחס לו התוכנית יש בהם כדי להפחית את סיווג הרגישות

 אקוויפר החוף 

-מזרח)הכוללים את חתכי הרוחב  3-2המבנה התת קרקעי הרלבנטי לאקוויפר החוף מוצג בתרשימים 
ומפה שבה תוואי החתכים ומיקום קידוחי ההפקה וקידוחי התצפית  142-ו 145, 143ברצועות ( מערב

 . (5 -ו 3 רשיםת) 145הוא חתך  קסםחתך הרוחב הקרוב ביותר לאתר . הרלבנטיים

ממזרח לחבורת שהצטברה חרסית אלוביאלית חתך לוהמרחב הקרוב אליו מצוי מעל קסם אתר , כאמור
-בקידוח קסם החתך הרלבנטי. לחלקו הפעילמעבר מזרחה  מ ויותר"ק 7 -וכ ,אקוויפר החוףכורכר שבו 

מטר  10 -תוכם כש, מטר 79-בעובי של כ, חרסיות אלוביאליות בעיקר עשוי קסם ובקרבתו באתר 1
באתר האופק מכיל המים שעוביו , כאמור. (2תרשים )מים מכילים  ,המכילים שברי גיר וצורהתחתונים 

אקוויטרדי והמים שבו מקורם ככל הנראה מחילחול מי /הוא בעל אופי אקוויקלודי, מטר 01 -כקסם 
אופי הכיסוי החרסיתי ועוביו ; (מטרים ספורים)הכיסוי החרסיתי שמעליו דק גשמים במזרח שבו 

בכל .  נראה שאינם מאפשרים חילחול מעין זה, 35/7ומערבה בואכה ראש העין ( מטר 08)באתר קסם 
לאקוויפר ההר בעקבות , המחלחל מערבה לאקוויפר החוף, באתר קסם אין קשר בין אופק זה, מקרה
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חציצה המתעבה מערבה בגין התעבות חתך חבורות הר , אקוויקלודיחוואר  מטר 02 -חציצה של כ
 (.4תרשים )חרסיתי של הסקייה /חתך חוואריעובדת ותוספת של  /הצופים

המרחב הרלבנטי לאתר קסם איננו בתחום מקור מים , מדברים אלה עולה כי בהתייחס לאקוויפר החוף
כפי שנעשה בתשריט בינונית רגישות סווגו ברמת סביר לבהתייחס לאקוויפר החוף  ,מהותי ולפיכך

  3/ב/43א "המיוחסת בתמ( 'א)וזאת בשונה מרמת הפגיעות הגבוהה . ממערב לקידוחי ראש העין 1-א"תמ
  .וזה הפעיל שממערב לו, זה הרלבנטי לתוכנית שאין בו הפקה, לכלל האזור

 -ו 9המוצגים בתרשימיפ  145 -ו 145, 173רוחב תוואי חתכי ה, מפה גיאולוגית ועליה  מיקום התוכנית. 5תרשים 
 .מ"ק 4המרחב הקרוב מסומן בעגול שרדיוסו סביב אתר קסם .  וקידוחי ההפקה והתצפית במרחב הקרוב, 2
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החתך . ששוליו המזרחיים מיצגיים את תת הקרקע בקרבה מידית לאתר קסם 145חתך רוחב ברצועה  . 2תרשים 
. התדקקותו והעלמותו במזרח תוך שינוי הרכבו ואיבוד תכונותיו האקוויפריות, ףמדגים את מבנה אקוויפר החו

 .2מוצגים בתרשים , רלבנטיים לתוכניתשולי החתכים המזרחיים ה

 

 

מסומן )אתר קסם והמרחב הקרוב אליו  .142 -ו 145, 143ברצועות  של החתכים השוליים המזרחיים. 2 םתרשי
. מזרחה לחלקו הפעיל מ"ק 7-מ ויותר,  של החתך שבו אקוויפר החוףמצוי מעל לשוליים המזרחיים ( ץחב

הרכב . ועשויים בעיקר מקרקעות אלוביאלית ומעט חלוקים( מטר 15-40)החתכים הרלבנטיים דקים יחסית 
 .ם מאפשרים הפקת מים ממשיתאינמעידים על מקור מים שולי לכל היותר ו ,אם קיים, החתך ועובי החתך הרווי
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 היבטי תכנון ותפעול והשלכותיהם –וקו הדלקת הכח תחנ -חלק ב

 אופי התחנה ושילובה במערכת

לב בשיטת המחזור המשו טבעיהמופעלת בגז קונבנציונלית המדובר היא תחנה  במיזםכוח התחנת 
בהתאם   .7073בשנת החשמל להתחבר לרשת התחנה מתוכננת . מגוואט 290 -ובהספק מותקן של כ

 ,כפי שיהיה במקרה דנן, מגוואט 100תחנת כוח בהספק העולה על  ,7005 לתקנות משק החשמל משנת
שעות הפעלה רציפה בעומס  100צריכה להיות דו דלקית ולהבטיח מלאי של דלק גיבוי למתקן למשך 

פקת הגז בה)הטבעי גז באספקת ההתכלית של קביעה זו היא לתת מענה חירום במקרה של תקלה . מלא

התחנה אמנם מחוייבת לכלול מיכלי דלק בהיקף  ,כפי שמתואר להלן(. הולכהאו ברשת הומהמאגר 
וקיימת הסתברות גבוהה זניח הוא  ,כל שכן באופן רציף, אבל הסיכוי שיעשה שימוש בדלק זה, מוגבל

יתירות במערכת האספקה כבר לא יהיה צורך בכך לאור ה, 7073 שנת, לכך שבעת מועד ההפעלתה
  .הטבעי וההולכה של הגז

המאפשרת  כוללת מספר מעגליםהטבעי שת הולכת הגז ר, 7005בשונה מהמצב שהיה בשנת , היום כבר
תקלה  לגם מצפון וגם מדרום במקרה שבמיזם הנוכחי להזרים את הגז לנקודת החיבור המיועדת 

פיתוח יושלם , בהתאם לתכניות שקבעה המדינהו קודם לתחילת הפעלת המתקן ,יתר על כן. בצינור
ואילך אותה עת מ  (.7071 -תנין ב/כ כריש"ואח 7019 -קודם לוויתן ב)תנין /וויתן וכרישמאגרים לה

. הגז הטבעיההולכה היבשתית של ולמערכת מהמאגרים לאספקת הגז הטבעי " יתירות תפעולית"תהיה 
 ת הכחלסגור ארבע יחידות בתחנ 7012מבר בבסיס החלטת שר האנרגיה מנובתוכניות אלה עומדות 

כתוצאה  טבעיהגז היתירות בתשתיות השגת זאת בעקבות ; 7077ורות רבין בחדרה עד שנת את הפחמי

בלתי תלויה , עצמאיתההולכה הארצית בתשתית למערכת קיימים המאגרי גז טבעי  החיבור של שלושמ
 . לכל מאגר נפרדתו

תקלה של  מבטיחה שגם במקרה, שום תוכנית זויעם יהטבעי גז האספקה והולכה של ביתירות יצירת 
תאפשר הפעלה תעדיין ( ואפילו שניים)ובאספקת הגז ממאגר כלשהו או תקלה בצינור ימי אחד  הפקהב

הגז המרכזית לאורך הולכת קיומה של תשתית , בנוסף. בהספק גבוה של המערכת כולהעל גז טבעי 
טבעי גם אם אספקה של גז כבר כיום  תמאפשר ( קסם המיועד באזורהעוברת ממש בתוך האתר ) 2כביש 

או אפילו אם תהיה תקלה במערכת ( לאורך החוף" הקו הימי)"דרומי המקורי -תתרחש תקלה בקו הצפון
מגופים יכולים לנתק את המערכת בנקודה הרלוונטית ולאפשר הפעלתה )היבשתית בדרום או בצפון 

 (.בחלק השני

בין באמצעות מיכל  חלופילק דבגיבוי שהתקנה המחייבת כי גם במקרה  בהסתמך על האמור ניתן לקבוע

ואו תידרש הסיכוי שייעשה שימוש בפועל בדלק הגיבוי , לא תבוטל ן"ובין באמצעות חיבור לקו תשסולר 
 .7073תחילת  הוא זניח כאשר מדובר בתחנה שתחל את פעולתה לא לפני, ן"הזרמת דלק מקו תש

ן תיבנה לפי "חיבורה לקו תש דאיוהקשורה לדלק גיבוי ובובתנאים אלה ובהנחה כי המערכת כולה 
 .ניתן לקבוע כי הסיכון למי התהום הוא אפסי, סטנדרטים מחמירים

 היבטי מיגון ומזעור סיכונים למי תהום

שימוש בדלקים נוספים לצרכי בה וככלל לא צפוי טבעי תחנה המופעלת בגז כאמור תחנת הכוח הינה 
ככל , כאמור, אולם. הוא מהווה סכנה למקורות מיםחומר נדיף ואין כידוע הינו הטבעי גז ה. ייצור חשמל

יוצבו בתחום תחנת הכוח מיכלי סולר , שדרישות משרד האנרגיה בדבר גיבוי התחנה בסולר לא ישתנו
צפוי שימוש בחומרים מסוכנים נוספים בנפחים . (מותנה בהספק התחנה) ק"מ 11,900-בנפח של כ

 . סילוק יעודיים/הצורך לאתרי טיפולויורחקו במידת שיטופלו בהתאם לתקנות  קטנים



   יועצים RPD-GeoHyd ,  עמוס ביין' דר    

 

   - 00-           

 

פגיעות שראוי לסווגו ברמת בתחום אתר התוכנית מצוי לאור חוות הדעת הנוכחית המעלה כי בשל כך ו
 טופלהנושא י (1-א"ורגישות גבוהה מאד לפי תמ, 3' ב 43א "על פי תמ ולא גבוהה) 'ב-הידרולוגית בינונית

בנפרד או כחלק מתסקיר השפעה על )א "מהוראות התמכמתחייב  ,בקפדנות בנספח הגנה על מי תהום
נושא ההגנה על מי התהום יטופל בתיאום ועל פי דרישות המשרד להגנת הסביבה ורשות (. הסביבה

הקמת התחנה ותפעולה יעשו כאמור בהתאם לתקנות תוך הקפדה על כללים ונוהלים הכוללים  .המים
 0בין השאר

 .נוספים APIותקני  API 7210י דרישות תקן הקמה והפעלת המכלים יהיה לפ, תכנון •

 .API RP 2350תכנון המיכלים ימנע מילוי יתר על פי תקן  •

 .110%הצבת מיכלים במאצרות תקניות בנפח  •

 .קירוי משטחי התפעול והפרדת הניקוז הפנימי ממערכת הניקוז הטבעית •

 .משטחי בטון תקניים עם תפרי התפשטות למניעת סידוק •

 .ור דליפות במאצרות ומסביב למכליםהתקנת מערכת לניט •

 .תחתיות המיכלים יוגנו קתודית ויעילות המערכת תנוטר תדיר •

ניטור תקופתי של קידוחים סביב תחנת הכוח ואמצעים אלקטרוניים לזיהוי דליפות בסמיכות  •
תוגש תכנית ניטור במסגרת נספח ההגנה על מי התהום שתציג את הפרמטרים  .למכלי הדלק

 .כשור ותדירות הבדיקההמ, הנמדדים

, לרבות תקנות המיםכל דין ובהתאם לסטנדרטים וכללים  י"קו הדלק לגיבוי התחנה יתוכנן גם הוא עפ
 .ע"תש 7010, טיפול בזיהום מים מדלק, כללי המים ;ו"התשס 7002, מניעת זיהום מים

 0הפעלה תקינה לאורך כל חיי הפרוייקטהפרטים הבאים יבטיחו  ,בנוסף

 .41.3B ASMEמה והפעלה לפי דרישות תקן בינלאומי הק, תכנון •

 .באר 20באר על אף שלחץ ההפעלה המצופה הינו  100רבי של יתכנון שמרני ללחץ מ •

מהריתוכים  100%-ו Fully Weldedלאורך הקו לא יהיו חיבורים מכאניים אלא יוקם כקו  •
 .הרס-ייבדקו בבדיקות אל

תקופתית לצורך מדידת עובי הדופן  Intelligent PIG (Piping Inspection Gauge)בקו יעבור  •
 .הצינור "בריאות"ח מצב "וקבלת דו

 .אשר תנוטר תדיר( ICCP)י מערכת הגנה קתודית פעילה "הקו יוגן ע •

המבוססת על סיב אופטי אשר יספק מידע ( LDS)לאורך הקו תונח מערכת לניטור דליפות  •
Online על דליפות אפשריות בצנרת ומיקומן. 
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 כום ומסקנותסי

וחיבורה בקו קסם  באתרטבעי אפשרות של הקמת תחנת כוח מופעלת בגז חוות הדעת הנוכחית עוסקת ב
המיוחדת של ההפקה בקידוחי ראש העין  לחשיבות בהתייחסוזאת ן "לצינור תשמערבה דלק 

מסמך ה. 1-א"ותמ 3/ב/43א "בהתאמה לסיווגי תמו ובשל המרחב הקר ההידרולוגית רגישות/לפגיעותו
לעדן את  את תנאי השטח במרחב הקרוב לתוכנית וזאת בקנה מידה מפורט מתוך כוונה בוחןהנוכחי 

 .א ולהתאימם לרמת התוכנית הנדונה"שבתמ ההבחנות וסיווגי הרגישות

מטופלת בחוות דעת נפרדת שהוגשה של מספר קידוחים ' גמגן רדיוסי  החדירה של התוכנית לתחום

הרדיוסים ולחילופין אישור  צמצוםקולים הידרולוגיים שיש בהם כדי לאפשר ובה מוצגים שי לרשויות
וסיכון סיווג רגישות מיקום התחנה וצינור הדלק בהתייחס לרדיוסי המגן הקיימים וזאת בגין 

  .ומיגון מיוחד ,כנדון במסמל הנוכחי, יםמופחת

 0כוללים עיקר המסקנות העולות מהבחינה המפורטת שבחוות הדעת הנוכחית

מייחסת למרחב הרלבנטי כולו ( 10750,000מפה כללית בקנה מידה ארצי ) 3/ב/43א "תמתשריט  .1
א הכולל את -לבין אזור, הכולל את אזור ההר' 1א-פגיעות גבוהה תוך הבחנה סכמתית בין אזור

בחינה מפורטת של המבנה . (7תרשים ) 'מישור החוף כאשר התוכנית כולה נופלת באזור א
מעלה תמונה מורכבת יותר , בהסתמך על קידוחים וקידוח יעודי חדש באתר קסםי ההידרוגיאולוג

אתר קסם וצינור הדלק אליו בחלקו הרלבנטי למרחב הקרוב של האיכותי ו, הפעילשבה האקוויפר 
קירוי מצוי בתנאי וכי זה  ,1א "תמשל כמוצג בתשריט  הוא דווקא אקוויפר ההרהמזרחי ומרכזי 

 .וממערב לו כליאה באתר התוכניתו

רובה מצויים קיים מעלה כי אתר התוכנית וסביבתו הוגבחינת המבנה והנתונים ההידרוגיאול .7
במרחב הרלבנטי לתוכנית  ,ף ובשולי המערכת ולפיכךמזרח לחלקו הפעיל של אקוויפר החומ

 .אקוויפר החוף איננו מקור מים משמעותי בר ניצול

 חתת רמת הרגישות בשטח שמצפון לאזורמתמקדת בהצעה להפמצית חוות הדעת הנוכחית ת .4
מוצג כ(  לכל אורכו ,אתר קסם וקו הדלק אליו)התוכנית  ההפקה של ראש העין והכולל את שטח 

כולל , המקצועי העומד בבסיס ההצעה מסתמך על נתוני קידוחים ןההיגיו . להלן, 8בתרשים 
 מועמדים כשהם , (3תרשים  B -ו A כמוצג בחתכים ( 1-קסם)חדש באתר קסם  יייעודקידוח 

  .במקביל לתוואי שלהם בשטח

מטר  47 -של כק גג חבורת יהודה מצוי בעומ, (9102יולי )שבוצע באתר קסם , 0-בקידוח קסם .3

שחלקה ( "שמנה")חרסית אלוביאלית ' מ 98 -ו( חבורת הר הצופים)חוואר  'מ 02 -כשמעליו כ
 שממערב לאתר 35/7ין בקידוח ראש הע. מכיל מים, שברי גיר וצור שבו( 'מ 01 -כ)התחתון 

 91 -הסקייה בעובי של יותר מבבסיס החתך הנחדר חרסית , לתוואי צינור הדלק ובצמוד ומדרום
חלקה ש, 'מ 91 -אלובילית בעובי של כ כשמעליה חרסית (י עבהוארחוחתך לעוד  וצפי) 'מ

 'מ 01 -האופק מכיל המים שעוביו כ. מכיל מים מליחים ,שברי גיר וצור שבו( 'מ 09)התחתון 
אקוויטרדי והמים שבו מקורם ככל הנראה בחילחול מי /א בעל אופי אקוויקלודיהו, באתר קסם

 אופי הכיסוי; (מטרים ספורים)בשטח שבו הכיסוי החרסיתי דק , גשמים ממזרח לאתר קסם
נראה שאינם מאפשרים , 35/7בואכה ראש העין  ,ומערבה( 'מ 08)החרסיתי ועוביו באתר קסם 

ובין , המחלחל מערבה לאקוויפר החוף, קשר בין אופק זהאין , בכל מקרה.  לחול מעין זהח
שנמצאה  (חבורת הר הצופים)חוואר אקוויקלודי  'מ 02 -אקוויפר ההר וזאת בעקבות חציצה של כ

החציצה מתעבה מערבה בגין נחיתת גג אקוויפר ההר המלווה בהתעבות חתך . 0-בקידוח קסם

 (.4תרשים )חרסיתי של הסקייה /חתך חווארית של עובדת ותוספ/חבורות הר הצופים
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בעוד שאזור קידוחי ראש העין הוא אכן בעל חשיבות מיוחדת ורגישות גבוהה מאד כמוצג  .5
תנאי הכליאה שבאזור שמצפון לו והכולל את קידוחי נווה ירק , (3תרשים ) 0-א"בתשריט תמ

העמידה על יש בהם כדי להפחית את סיווג הרגישות ול, (8-ו 4תרשימים )ואת שטח התוכנית 
זאת בהסתמך על אותו הגיון מקצועי העומד מאחורי סיווג השטח שממערב לקידוחי . בינונית

 .והעמדתו על רגישות בינונית 0-א"מבתשריט תראש העין 

גם , ורגישותו הגבוהה מאד על רקע החשיבות המיוחדת של מרחב ההפקה של קידוחי ראש העין .2
בהצגת ת את הקמת תחנת הכוח יש להתנו ,וצע כאןכמהתוכנית  אתרמופחתת של  רגישותברמת 

מדובר  .כשל בכל הנוגע למערכת הדלק הנדרשת לגיבוייה-אי מיגון ותוכנית תפעול שתבטיח
תוך , המקצועית הנהוגה בתחוםבמיטב הסטנדרטים והפרקטיקה  ביצוע ותפעול העומד, בתכנון

  .הקפדה על התקנות המתחייבות ואישור כל הגורמים הרלבנטיים

תחנת הכוח שה לגיבוי הדרילמילוי  דרכי הפעולה הגמשתללפעול מול הרשויות  מומלץ ,ולבסוף .2
וחשיבותו ורגישותו , התחנה הנדונה מחד גיסאאתר האסטרטגית של  בדלק וזאת לאור חשיבותו

יתירות מערכת ההפקה של שקלול פרמטרים אלה אל מול  .של שדה קידוחי ראש העין מאידך גיסא
יש בה כדי לאפשר , ה ויתירות מערכת ההולכה אל אתר קסםהגז הטבעי הצפוייה לעת תפעול התחנ

הערכות משק החשמל בעת ית בוזאת מבלי לפגוע מהות ,לפחות לגבי אתר קסם, זומשה מעין גה
 .חירום
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רמת הרגישות בשטח שמצפון לאזור ההפקה של ראש עם הצעה להפחתת  1-א"ישות בתמגמפת הר /9 תרשים
המוצגים במקביל  , B -ו A בחתכים הנכללים זאת בהסתמך על נתוני קידוחים . לל את שטח התוכניתהעין והכו

המצוי בצמוד  45/2וכן על קידוח ראש העין ( 1-נספח) באתר קסם 1-קסםוח קיד  וכן על ,ם בשטחלתוואי שלה
 . ומדרום לקו הדלק לאתר
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 החתום מטה, ןעמוס ביי 'על ידי דרחוברה ונערכה  הנוכחיתחוות הדעת 
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 (.1עמוד )  1-קסם  -לוג קידוח באתר קסם .  1נספח 



   יועצים RPD-GeoHyd ,  עמוס ביין' דר    

 

   - 07-           

 

 

 (.7עמוד )  1-קסם  -לוג קידוח באתר קסם .  0נספח 
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 (.4עמוד )  1-קסם  -לוג קידוח באתר קסם .  0נספח 
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 (.3עמוד )  1-קסם  -לוג קידוח באתר קסם .  0נספח 



   יועצים RPD-GeoHyd ,  עמוס ביין' דר    

 

   - 91-           

 

 

 (.5עמוד )  1-קסם  -לוג קידוח באתר קסם .  0נספח 
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 (.2עמוד )  1-קסם  -לוג קידוח באתר קסם .  0נספח 
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 הקידוח ממוקם בצמוד ומדרום לתוואי צינור הדלק אל אתר קסם. 45/2תצפית  ראש לוג קידוח .  7נספח 
 .(1תרשים)
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 .1לוג קידוח נווה ירק . 4נספח 
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 .7לוג קידוח נווה ירק . 3נספח 


