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לכבוד:
שרת האנרגיה קארין אלהרר
שרת הפנים איילת שקד
יו"ר המועצה הארצית לתכנון ובנייה עו"ד ,שלומי היילזר
מ"מ יו"ר המועצה הארצית לתכנון ובנייה ,דלית זילבר

הנדון :התנגדות  18רשויות מקומיות להקמת תחנת הכוח OPC 2
אנו ,חברי מועצת איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון – כרמל ,המייצגים כ 750-אלף תושבים ב 18-רשויות מקומיות,
מתנגדים להקמת תחנת הכח  OPC 2ודורשים לבטל את התוכנית.
הקמת התחנה תגרום לפגיעה משמעותית באיכות החיים ובאיכות הסביבה לשכונות המגורים הסמוכות ולמרחב כולו,
הסובל מ זיהום אוויר ורעש ,וכן לפגיעה במיני חי וצומח נדירים ומוגנים (כפי שמפורט בחוות הדעת המקצועית
המצורפת).
בנוסף קיימות השגות נוספות להקמת התחנה הנובעות מכך שלא ידוע האם יחידות  5-6בתחנת הכוח אורות רבין יוסבו
לגז וכן לעובדה שהממשלה עדיין לא החליטה על סגירה סופית של היחידות הפחמיות הישנות  1-4בתחנת הכוח 'אורות
רבין' ואינה דורשת מחברת החשמל לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו לשימור יחידות  ,1-4לאור הצהרת חברת החשמל כי
לא תעמוד בכך ,כך שהעדר תוכניות ממשלתיות משלימות מונעת תכנון המאפשר התייחסות להקמת תחנות כוח נוספת
במרחב.
אנו – באיגוד ערים לאיכות הסביבה שרון כרמל ,נמשיך לקדם מדיניות לפיה שימוש בפחם ,גז ודלקים פוסיליים באופן
כללי כמקור אנרגיה הינו נחלת העבר וכי יש להגדיל את ייצור החשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת.
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