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 12/12/21תאריך: 

 תשפ"בח' בטבת 

 doc.166366מספרנו : 
 
 

 לכבוד:
 שרת האנרגיה קארין אלהרר

 שקדשרת הפנים איילת 
 יו"ר המועצה הארצית לתכנון ובנייה עו"ד, שלומי היילזר

 מ"מ יו"ר המועצה הארצית לתכנון ובנייה, דלית זילבר 

 

  OPC 2רשויות מקומיות להקמת תחנת הכוח  81התנגדות : הנדון

 ,מקומיותרשויות  18-ב אלף תושבים 750-כרמל, המייצגים כ –חברי מועצת איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון , אנו
 כנית.וודורשים לבטל את הת OPC 2מתנגדים להקמת תחנת הכח 

באיכות החיים ובאיכות הסביבה לשכונות המגורים הסמוכות ולמרחב כולו, פגיעה משמעותית הקמת התחנה תגרום ל
ית קצועזיהום אוויר ורעש, וכן לפגיעה במיני חי וצומח נדירים ומוגנים )כפי שמפורט בחוות הדעת המהסובל מ

 צורפת(. המ
בתחנת הכוח אורות רבין יוסבו  5-6האם יחידות לא ידוע להקמת התחנה הנובעות מכך ש בנוסף קיימות השגות נוספות

בתחנת הכוח 'אורות  1-4  לגז וכן לעובדה שהממשלה עדיין לא החליטה על סגירה סופית של היחידות הפחמיות הישנות
, לאור הצהרת חברת החשמל כי 1-4לוחות הזמנים שנקבעו לשימור יחידות ואינה דורשת מחברת החשמל לעמוד ב רבין'

מונעת תכנון המאפשר התייחסות להקמת תחנות כוח נוספת ממשלתיות משלימות   תוכניותכך שהעדר לא תעמוד בכך, 
 במרחב. 

לקים פוסיליים באופן באיגוד ערים לאיכות הסביבה שרון כרמל, נמשיך לקדם  מדיניות לפיה שימוש בפחם, גז וד –אנו 
 כללי כמקור אנרגיה הינו נחלת העבר וכי  יש להגדיל את ייצור החשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת.

 

 

 

 על החתום:

  יו"ר איגוד ערים וראש מועצת מ.א חוף הכרמל, אסיף איזק:

  עיריית חדרה, סדי בן דוד:

  עיריית נתניה, עירית אנגלקו:

 עיריית נתניה, אלי דלל:

  :אלי אלקונינהעיריית אור עקיבא, 

  עיריית באקה אל גרבייה, מוחמד מגדאלה:

 מ.א מנשה, אילן שדה: 

 מ.א עמק חפר, חיזקי סיבק:
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  מ.א אלונה, אריה שרון:

 מ.א מגידו, הגר ראובני:   

 מ.מ בנימינה גבעת עדה, איתי וייסברג:

  :אבו דאהש כמאלמ.מ פרדיס, 

 זיו דשא: מ.מ זכרון יעקב, 

 :יריב ממןכפר יונה,  עיריית

 מ.מ פרדס חנה כרכור, הגר פרי יגור:

 מ.מ אליכין, עזורי שרוני: 

 מ.מ ג'סר אל זרקא, מורא פתחי עמאש:

  מ.מ פרדסיה טל תעסה:

   מ.מ ג'ת, סמיר שלבי:

 

 

 

 

 

 

 

 העתקים:

 ניר סהר מנכ"ל האיגוד

 השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג

 מנכ"ל משרד האנרגיה ליאור שילת

 ממונה מחוז חיפה במשרד הפנים פאיז חנא

 ממונה מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה שלמה כץ


