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ופחם בשטח פתוח קרוב  חברת החשמל מתכננת לאחסן הר של אפר•

.לביתך

חלקיקי האפר יעופו ברוח ואתם וילדיכם תנשמו אותם  •

!האפר הזה הוא מסרטן וודאי•

מבקרים  , תושבים, בעלי עסקים: כולנו ניפגע מהר האפר הזה•

.והמאושפזים בבית החולים הלל יפה

!2030אנחנו הולכים לחיות בתוך ענן של פחם מסרטן לפחות עד •

!!בואו נעצור את זה



ראשי פרקים

.18:30-איגוד ערים שרון כרמל ב7.7.2019הזמנה לשיתוף ציבור  ב •

".  יהיה בסדר"בתחנת רוטנברג אשקלון יש פתרון דומה של •

.  על הסיוט, מ מרוטנברג"ק2המרוחקת , תמונות מזיקים

.אתם קרובים יותר לאורות רבין

נייר עמדה קצר של איגוד ערים שרון שמסביר את הבעיתיות לתושבים  •
... .מהזזת הר הפחם והאפר לשדה פתוח 

מכתב של מנהל בית חולים העמק על השלכות רפואיות של טורבינות גז •
".חלקיקים נשימתיים קטנים"והסכנה לסביבה הקרובה מ 

.כיצד להצטרף לקבוצה לבחינת והתנגדות לטורבינות הגז באורות רבין•

.כיצד להגיש התנגדות לתוכנית•



.  מ מהר הפחם של תחנת החשמל רוטנברג אשקלון"ק2בזיקים " יהיה בסדר"



ולבסוף הודו כי מערמות הפחם והאפר הם –הכחישו , ברוטנברג התעלמו
שנים שהתושבים יהיו תלויים בכיוון הרוח : והתוצאה–המקור 





"  יהיה בסדר"מוזמנים להגיע לשמוע מחברת החשמל ש 

ובעיקר בנוחכותכם להסביר  "  עד כמה לא"ומאיגוד ערים 

לראשי חברת חשמל שהאזרחים לא מוכנים שיחסכו על חשבון 

.בריאותם ואיכות חייהם



טורבינת גז  -הפחם בעייתי לאפר " הפיתרון הזמני"לא רק 
את השכונות  היא מאוד מסכנת , אסור למקם ליד אזרחים

הקרובות
מאשר טורבינת   CO2יותר 2נכון טורבינות פחם מזהמת כ פי •

אבל גז מאוד מזהם בחלקיקים נשימתיים קטנים שהם מאוד  ,  גז
.מסוכנים לבריאות

מטר לכן העשן 300-400הארובות החדרה של הפחמיות בגובה •
. החם מתפזר גבוהה קילומטרים רבים ועובר מעל חדרה

ארובות טורבינת גז נמוכות והזיהום פוגע ישירות בשכונות  •
הרבה יותר  , הקרובות בצפיות רבה בחלקים נשימתיים קטנים

אתם יכולים לבחון בעצמכם במפה של איכות  . מהפחמיות
הסביבה כיצד הפחמיות בחדרה ואשקלון לא מזהמים בחלקיקים 

מ  "ק5נשימתיים קטנים בעוד שטורבינות הגז מזהמות מאוד כ 
.לדוגמא אזור עפולה. מסביבם

גז יזוקקו בליוויתן שתהליך זה מזהם  1200MWבנוסף •
יגיע ישר  ( קמ15)בחומרים מסרטנים ורוח צפונית מערבית 

.לקסריה וחדרה



מכתב ממנהל בית חולים פוריה שמפרט את 
הסיכון הבריאותי הישיר מחלקיקים נשימתיים  

(  מספר קמ)קטנים ומיקום טורבינת גז קרוב 
מריכוזי אוכלוסיה ואחת על כמה וכמה קרוב  

.לבית חולים

דוחות רפואיים רבים מצביעים על קשר ישיר  
.כלי דם וסרטן, למחלות ריאה



???אז מה עושים 
"  יהיה בסדר"ומבהירים לחברת חשמל ש 7.7.2019מגיעים לשיתוף ציבור  ב •

טכנולוגיות אגירת אנרגיה זולות היום מגז ויש דרכים אחרות  .  לא יהיה כאן
.   נקי ולא בגז מזהם100%, יותר בזול, יותר מהר-לסגור את הפחמיות 
.העולם עובר לאנרגיות מתחדשות וסוגר טורבינות גז–חשבו מסלול מחדש 

".התנגדות לטורבינות גז בחדרה"ל  Telegramמצתרפים לקבוצת •

https://t.me/joinchat/HmhsCRJ2LpzA-E-BnPEX_g

.משתפים את האזרחים באזור על התוכנית וסכנותיה•

.לועדה המחוזית7.8.2019מגישים התנגדות עד •

https://t.me/joinchat/HmhsCRJ2LpzA-E-BnPEX_g

