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 ד' בתמוז, התשע"ט  
  07/07/2019  

493568919  
  

  לכבוד
  אוה אלינסקינ

  מתכננת הותל

  

  שלום רב,

                                                                      

 תחנת כח קסם 98תתל הנדון: 
  

מגה  450בהספק של באזור מחלף קסם במשבצת של גבעת השלושה לתחנת כח מדובר בתכנית המסדירה שטח 

התכנית כוללת, בין היתר, אחסון סולר  . 25% -ההספק בלת להגדגמישות בהוראות התכנית עם אפשרות ואט 

של  אזורי מגןשל מספר מצוי בתחום  שטח התכנית. ועוד התוויית קו דלק ,עבודה שעות 100 -בהיקף שיספיק ל

 שנקבעו בתקנות, 10 -ו 4,5,9, אזור מגן ג' של קידוחי ראש העין קידוח מתלישל אזור מגן ב' : קידוחי מי שתיה

 דרולוגיתהי בעל חשיבותבאזור הממוקמים , 1995 -בריאות העם (תנאים תברואיים לקידוחי מי שתייה) התשנ"ה

כתוצאה שעלול לסכנם,  על מנת להגן על הקידוחים מזיהום אפשרי ,אזורי המגן נקבעו .למשק המים גבוהה

ם אלו כל עוד הם מגן של קידוחיהבאזורי את התכנית לא ניתן לקדם הנ"ל בהתאם לתקנות  במקום.הפעילות מ

  . שתייהל מיועדים 
  
  

     -ה"תשכה והבניה התכנון לחוק 77 סעיף לפי הודעה לפרסם החליטה " 3/12/19 - בישיבתה מההות"ל אזכירך ש
 שהוצג הכחול הקו בתחום ,ואט מגה 450 של בהיקף טבעי בגז מונעת כח תחנת להקמת תכנית הכנת בדבר  1965

 התכנית עם ,טחוןיהב מערכת עם ,י"רמ עם תיאומים לערוך יש מוקדמת תכנונית לבדיקה התכנית להגשת עד .לה
  ".הבריאות משרד ועם לרכבת העין ראש לחיבור

  

  

כי התכנית נמצאת באזורי מגן של קידוחי  ,עמדתנואופן ברור בנפגשנו עם נציגי היזמים והוצגה להם  17/2/19 -ב

עתה על איכות מי שפהרגישות והחשיבות של המרחב בו נמצאת התכנית למשק המים והוכי מי שתיה משמעותיים 

בה נכתב  ופצה חוות דעת תכנונית מוקדמת על ידכםה 2/6/19על כן, לא ברור מדוע בתאריך  .גבוהה מאוד הייהשת

היזם החל במגעים עם רשות המים ומשרד הבריאות בחיפוש אחר פתרונות, אם בדרך של העמקת הקידוחים "כי 

  לא נעשתה שום פנייה בנושא זה למשרד הבריאות.דיין עאציין כי,  ."ואם בדרך של העתקתם

  

חליטה להמליץ ה 4/6/19  -ישיבתה מהמועצה הארצית לתכנון ובניה בהלכך שליבך  תומתשרצוני להסב את ב

וקובע  זיהום מניעת - תהום מי איכות על הגנהמתייחס ל 1בתמ"א  6.2עיף ס  .1של תמ"א/  על אישורהלממשלה 

. טבתשרי כמסומן מאד גבוהה רגישות באזור תהום מי לזיהום פוטנציאל בעלת תכנית תאושר לא"בסעיף א, כי 

 דן תכנון שמוסד לאחר רק וזאת מאד גבוהה רגישות באזור היתר או תכנית לאשר יהיה ניתן חריגים במקרים
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 של מוחלטת למניעה אמצעים והבטיח ,זו לתכנית 5 'ב בנספח להנחיות בהתאם תהום מי על הגנה נספח בהמלצות
  ".המים רשות דעת חוות קבלת לאחר תהום מי זיהום

  

קידוחי מי לאספקת מי שתייה לאוכלוסייה גדולה באמצעות המרחב בו נמצאת התכנית הינו מקור טבעי חשוב 

  יש לחרוג מהוראות התמ"א. איננו סבורים כי התכנית הנדונה הינה בגדר מקרה חריג, שבעטיו. על כן, שתייה

  
  
  
  

  בברכה,
  אילנה טלר 

  מנהלת תחום ארצי בכירה תכנון ובניה
  
  
  
  
  

  העתקים:
  לסגנית מתכננת הות" ליאת דופור דרור,גב' 
  אפרת קניגסברג, רשות המיםגב' 
  רקפת תיבי, מקורותגב' 

  מר עמיר יצחקי, ראש המערך הארצי לבריאות הסביבה
  סגנית ראש המערך הארצי לבריאות הסביבהגב' עירית הן, 

  לשכת הבריאות מחוז המרכז מנהלת המחלקה לבריאות הסביבה אתי בורלא,גב' 
  ס. מנהלת המחלקה לבריאות הסביבה מחוז מרכז –גב' רימה גנזל
  מחוז מרכז מרכזת תחום תכנון ובניה -גב' רוני גרניט

  
  
  
 
 
 

                      
 
 


