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 טהתשע" בניסן' גי

 הקמת תחנת הכח קסםקובץ : 

 לכבוד: 

  נאוה אלינסקי גב' 

 מתכנת ות"ל 

 

 שלום רב,

 

 הכח קסםההשלכות ההידרולוגיות של הקמת תחנת הנדון: 

  סימוכין:

בהתייחס  -וכפר קאסם מטלי  10 -ו  9, 5, 4 -חוות דעת הידרולוגית בעניין רדיוסי מגן בקידוחים ראש העין  .1

 .01/03/2019 מתאריך יועצים, RPD-GeoHydן ידר' עמוס בי – לתחנת הכוח קסם

 השרות ההידרולוגי. –ניתוח הידרוגיאולוגי מקומי  .2

תחנת  בהקמת ההידרולוגיים והתפעוליים חוות הדעת הנוכחית מתייחסת להיתכנות ולסיכונים

 הסקר ההידרוגיאולוגיעל דעת מסתמכת החוות סמוך למעיינות הירקון. באזור מחלף קסם הכח קסם 

   .על המידע הקיים בבסיסי המידע של רשות המיםו (1)סימוכין המצורף 

 

מחוברת לרשת הולכת הגז הטבעי ו מופעלת בגז טבעיהתחנת כוח כח האמורה מתוכננת ותחנת הכ

במסגרת הוועדה לתשתיות  (תת"ל)יקט תשתית לאומית התוכנית מקודם כפרו הארצית. אישור

לא הובאו לידי רשות המים ולא למיקום התחנה יש לציין כי החלופות השונות לאומיות, הות"ל. 

  .נבחנו על ידה

 

בנפח של  לסולר ומכלי גיבוי חרום פסיבי קו, תחנת כחהתוכנית המוצעת כוללת, נוסף על הקמת 

  כמו כן צפוי שימוש בחומרים מסוכנים נוספים בהיקפים קטנים יותר. .מ"ק 14,000-כ

 

אקוויפר ו המזרחיאקוויפר החוף בחלקו באזור המגע בין תחנת הכוח ממוקמת  הידרולוגיתמבחינה 

ק"מ מצפון מזרח  1.5-בסמוך לשוליים המערביים של מחשופיי אקוויפר ירקון תנינים, כ, ירקון תנינים

הינו  ירקון תניניםגם באקוויפר החוף וגם באקוויפר  האזורי התהום עומק עד מי. למקורות הירקון

  בלבד מפני השטח.מ'  20-10

האזור מוגדר כאחד כל וקה שעתית גבוהה במיוחד יפבעלי סבאזור ממוקמים קידוחי הפקה רבים 

 . מבחינה הידרולוגית בארץ ביותרמאזורים הרגישים 

 



 

אזור התחנה חוצה את רדיוס מגן ב' של קידוח "כפר קאסם חב מטלי" ואת רדיוס מגן ג' של קידוחי 

. קו הסולר המתוכנן חוצה, נוסף על הקידוחים הנ"ל, גם את רדיוס מגן ג' 1ונווה ירק  5-4ראש העין 

 . 9של קידוח ראש העין 

בשלב זה לא קיימים בידינו  אינו ברור עד הסוף. הספציפי של התחנה המבנה ההידרוגיאולוגי באזור 

ולא ברור האם בקידוח  מ'  250-קם כהממו ,אולוגי בקידוח כפר קאסם חב מטלינתונים של החתך הגי

לא בסמוך לקידוח  נראה כי . בכל אופןטבולות ןת חוליות של אקוויפר החוף והאם הישנם שכבו

 35/7ראש העין  אקוויפר ירקון תנינים. עם זאת בקידוחחציצה משמעותית בין פני השטח לקיימת 

קיימת שכבה טבולה של אקוויפר החוף תחנה השטח המוצע למ' מערבית מ 900 -הממוקם כ

תנינים.  -יפו המפרידה בין אקוויפר החוף ואקוויפר ירקון תצורתשל שבבסיסו ממוקמת חרסית 

ל  דעה עימגזו עובי חרסית החוצצת מ' מערבית לתחנה  300 -הממוקם כ לושהשגבעת הבקידוח 

)אקוויפר ירקון תנינים( למרות חציצה זו מפלסי מי התהום בקידוחים גבעת השלושה    מ'. 70 -כ

לא ברור האם באזור קיים קשר הידרולוגי  )אקוויפר החוף( מתנהגים בצורה זהה. 35/7וראש העין 

אזור לאו מדרום ו/מצפון מכניסת מים שפעים ובאקוויפר החוף ממפלסים הוויפרים, או שבין האק

 1,000 -יותר מהמגיעה עד ל ,35/7בקידוח ראש העין של מי התהום גבוהה מליחות מנגד  החציצה.

בשלב לסיכום,  .מכים בקיום החציצהתו  , והעדר מגמות המלחה ברורה בקידוחי ירת"ן,מג/ל כלוריד

זה לא נתן לשלול קיום הקשר בין פני השטח/מי אקוויפר החוף לאקוויפר ירקון תנינים לא באזור 

    התחנה ולא באזורים ממערב לתחנה.

 :הינם הכח תחנתשל  הנוכחי במיקוםהמרכזיים  הסיכונים

עומק בסיס תחנת הכח אינו מצוין במסמכים המצורפים אך בהתחשב בעובדה  – סיכון הנדסי .1

ישנו חשש כי יהיה צורך מ'  20-פחות משבמיקום הנוכחי העומק למי התהום הינו כאמור 

השפלה זו עלולה לשנות את משטר הזרימה התחנה. הקמת בהשפלת מים נרחבת בזמן 

 .ובקידוחים בסביבתו באקוויפרבאזור ולהביא לפגיעה 

תחנת הכח מתבססת על גז טבעי שהינו נדיף ואינו מהווה גורם זיהום למי  –איכות מים  .2

(. הסיכון במיקום התחנה הינו דליפת מזהמים בזמן הקמת התחנה וסיכון 1התהום )סימוכין 

 .המתוכנניםהחרום  כלימממתמשך 
 

 :החרום קו בהצבת המרכזיים הסיכונים

סביר להניח שלאורך  מגן של מספר קידוחים. הרדיוסי קו הדלק המתוכנן הינו תשתית קווית החוצה 

כל הקו קיימות שכבות חוליות של אקוויפר החוף וככל הנראה קיימת גם חציצה בין אקוויפר החוף 

אינו ברור לא ניתן לשלול זיהום  האקוויפריםין בפן המגע ומאחר ואם זאת עלאקוויפר ירקון תנינים. 

  של מי התהום בשני האקוויפרים. 
 

  :הקידוחים של מגן לאזורי התייחסות

 להקטין יכולים הנקבוביות ערך הגדלתמגן על בסיס ספיקה שעתית קטנה או  אזורימחדש של  חישוב

( ובכך לאפשר את מעבר הקו ללא 1 )סימוכין האמורים הקידוחים של המגן רדיוס את משמעותית

נקבוביות באזור המצבעים על כך שה כל שהם נתוניםעם זאת אין בידינו  .מגן ג'  רדיוסיחציית 

לגבי . המקובליםביות גבוהים מאלו בות הידרולוגיות לשימוש בערכי נקויש סיגבוהה משמעותית 

של משאבת  תה השעתיקילצורך חישוב הרדיוס משתמשים בספ ,הקטנת ספקיה שעתית של הקידוח

בעידן ההתפלה  ן,תר על כינה. שתנות משנה לשעתידה לההל עוכמות ההפקה בפבולא  הקידוח



 

מקסימאלי  שעתיושר הפקה כאקוויפר משמש ווסת למערכת הארצית קיים צורך בשמירת הכש

 . בקידוחים

אנו רואים רק סיבה ( 1)סימוכין תסקיר ב יםהמזכרלצמצום אזורי מגן  הנימוקים מכלל לאור זאת

עם זאת  מהחלק העליון של האקוויפר.המפיקות מדובר בבארות חודרות חלקית : רלוונטית תאח

רוך מודל הידרוגיאולוגי המאפשר להעריך בצורה עיש ללצורך מתן המלצה לצמצום רדיוסי המגן 

חישוב זה כמותית את תרומת המים מחלק התחתון של האקוויפר ולקבוע את איזור המגן המומלץ. 

 . 1במסגרת חוות הדעת שבסימוכין  לא בוצע

 

קיימת חציצה הידרולוגית בין אקוויפר החוף לאקוויפר ירקון יחד עם זאת במידה ולאורך כל הקו 

החרגה של אזור  ףכן ניתן יהיה להמליץ על צמצום אזורי המגן ואתנינים מממנו מפיקים הקידוחים 

 בו קיימת החציצה מאזורי המגן. 

 

 ע"י השרות ההידרולוגי עהמוצ הפתרון

ניתן  הידרוגיאולוגייםהניתוח הנתונים , מהידרולוגית גבוההלמרות שמדובר באזור בעל רגישות 

כבת חרסית באזור התחנה המתוכננת ולאורך קו הדלק קיימת שגבוהה ששקיימת סבירות  להניח

הנחה זו מתבססת על  ה יחסית במפרידה בין פני השטח למי התהום באקוויפר ירקון תנינים.בע

במידע  מאושרת באמצעותניתוח המידע המרחבי בבסיסי הנתונים של השרות ההידרולוגי ואינה 

בדיקה תחנה והקו. כיוון שהשונות המרחבית באזור גבוהה, יש לתמוך מידע זה בספציפי מאזור ה

  כמפורט. ספציפית של אזור התחנה באמצעות סקר הירוגיאולוגי

בעובי משמעותי של יותר כבת חרסית רציפה בעלת מוליכות הידראולית נמוכה במידה וכן קיימת ש

ניתן יהיה . ירקון תניניםומי אקוויפר השטח ואקוויפר החוף אולי בין פני רקשר היד מונעתה ,מ' 20 –

רגישות ההידרולוגית של הלהקטין את  ואףמגן של הקידוחים המאזורי  הסקרלהחריג את אזור 

 רסית קיימת ובכך לאפשר הקמת התחנה. האזור בו שכבת ח

ר את ארולוגי מקיף באזור התחנה ולאורך הקו שיכלול בין השדרוך סקר היעבהתאם לכך יש ל

במסגרת הסקר יש לערוך גם סידרת קידוחי ניטור גם לאקוויפר ירקון תנינים וגם לאקוויפר החוף. 

של השכבות החוצצות כגון חדירות, נקבוביות וכו'.  גיאוטכניותהידרולוגיות וגם בדיקות בדיקות 

 שיקדחוקידוחים  קידוחים אלו לאורך הקו ישמשו לאחר מכן לניטור דליפת הדלק האפשרית. 

ע ותכנון תהליך הקמת התחנה בצורה שתצמצם את במסגרת הסקר זה ישמשו גם לסקר קרק

 . השפעה על מי התהום במהלך הבניה למינימום האפשרי 

ע הקידוחים ללא וביצכי יובהר  לבדיקה ואישור. תוכנית הסקר יש להעביר לשירות ההידרולוגי את 

גם לגרום נזק לאקוויפר ירקון תנינים )בשכבות של אקוויפר החוף קיימות מים תכנון מקודם עלולה 

להמליץ על  לפגוע בסיכויח שאינו בנוי נכון עלול לייצר נתיב זרימה מעודף( וגם מלוחים והקידו

קידוח שמהווה נתיב זרימה מעודף אינו מאפשר מתן הקלה  -מאותה הסיבה  . זאתהקטנת אזור המגן

 .ברדיוס המגן בקרבתו

   לסיכום

שדה הפקה . בקרבת ביותרהתחנה והקו ממוקמים באזור בעל רגישות הידרולוגית גבוהה  .1

 חשובים ביותר למשק המים. הובתחום אזורי מגן של קידוחים רבים 



 

רוך סקר הידרוגיאולוגי עמגן של הקידוחים יש להלצורך מתן המלצה לגבי צמצום אזורי  .2

שיכלול בין השאר קדיחת קידוחי ניטור נים המתוכנבאזור התחנה ולאורך קו הדלק מקיף 

 במידה ותוצאות הסקר יצביעו כי .התחנה קיים אקוויפר החוףהאם באזור  ו לקבועשאפשר

פני השטח בין או  ירקון תניניםאקוויפר החוף ואקוויפר חציצה הידרולוגית בן קיימת 

 . ניתן יהיה לשקול החרגה של אזור התחנה והקו מתחום רדיוסי המגן ואקוויפר ירקון תנינים

בליווי צמוד של השירות ההידרולוגי. ביצוע קידוחים באזור ללא  את הסקר יש לתכנן ולבצע

בכך יקטין את הסיכוי להקלה צרות נתיבי זרימה מעודפים וותכנון ותאום עלול לגרום להיו

 .באזור המגן של הקידוחים

 

 בברכה, 

 ד"ר יעקב ליבשיץ 

 מנהל האגף להידרולוגיה

 

  העתקים

 סמנכ"ל השירות ההידרולוגי  -ג. רשף מר

 אגף התכנון  -' א. קניגסברגגב

 ההידרולוגי  השירות -י. יצחק מר

  מש' הבריאות –ע. יצחקי  מר' א. בורלא, גב' ע. הן, גב

 יזם. –מר ח. קוגלר 


