
 

 

 

 

 

 

 

 תשפ"ב'ה באדר ב' גי"                
16.3.2022 

 :לכבוד

 הממשלה ראש משרד – בנט נפתלי ראש ממשלת ישראל מר
 הסביבה להגנת המשרד- זנדברג תמר השרה
 האנרגיה משרד -אלהרר קארין השרה
 הפנים משרד -שקד איילת השרה

 הבריאות משרד -הורוביץ ניצן השר
 שר האוצר -השר אביגדור ליברמן
 שר הביטחון -השר בנימין )בני( גנץ

 שר החקלאות ופיתוח הכפר -השר עודד פורר
 
 

  הפועלות כיום חוותהלמידת ההשפעות של לעד  רוח טורבינות של ת חדשותכניוותהשהיית קידום  :הנדון

 

אקולוגי והשינויים הגלובליים המתרחשים בעולם מאיצים את תהליכי החיפוש אחר פתרונות -יהמשבר האקלימ
מנע יאותו. יש לבחון ולהחלופיים לאנרגיה פוסילית. על הפתרונות להתאים למרחב ולתנאים המאפיינים 

 עלולים להאיץ את המשבר.הנות ותרמפ
 

ם נתקלי אלו מיזמים .רוח מאנרגית חשמל להפקת מיזמים של רב מספר בישראל מקודמים האחרון בעשור
נזקים  המעידים על ,העולם מן ומחקרים ניסיון, מידע לנוכח אזרחים ורשויותבה, סבי ארגוני של בהתנגדות

, וכן, בהתבסס על נזקים שהולכים ומתבררים גם כתוצאה מפעילותן של טורבינות רוחוהשלכות הנגרמים 
  .בישראל

 

את קידומם ואישורם של מיזמי רוח עד לבחינה מעמיקה של כל  להשהותמבקשים  ,אנו, החתומים מטה
 הבאות:בין ההשפעות ניתן למנות את ההשפעות של חוות טורבינות הרוח המוקמות בישראל בימים אלה. 

בהיקף  )עופות, עטלפים וחרקים( בעלי כנףטורבינות רוח נמצאו כקוטלות  :האקולוגיות במערכות פגיעה .1
. עולמי נדידה וציר עופות של( hot-spot) 'חם מוקדניכר, דבר המייצר קונפליקט קשה בישראל, בהיותה '

אנחנו רואים  החוות פעילות לבחינת ההשפעות של ניטורלמרות התחייבות של יזמי ומנהלי החוות לבצע 
ללא תוצאות  שחלק מהיזמים אינם פועלים לפי התחייבות זאת ובמקרים אחרים עדיין אין נתוני ניטור.



 

 

 

 

 

 שנקבעו כי הסףשאין חריגה מער וודאל מנת עללא ניתן יהיה לבחון את ההשפעה של הטורבינות  בפועל
 .כנף בבעלי כדי למנוע פגיעה בלתי הפיכה שנקבעו הכלים של האפקטיביות ומידת

 

 לטורבינותת בסמיכו והעובדים החיים תושבים הצטברו תלונות האחרון העשור לאורך :מפגעים בריאותיים .2

הלהבים: רעש, אשר מקורן בסיבוב  מגוון השפעות בריאותיות שליליותעל מטרדים ורוח מכל רחבי העולם 
ניטור החוות בישראל, לצורך יש צורך ב הולכות ומצטברות. גם בישראל תלונות מעין אלה .רעש וריצוד-תת

  הציבור. לבריאות נזקים הבנת ההשלכות ומניעת

 

 ומדבירים מאביקים להעלמות גורמות טורבינות הרוחהולכות ומצטברות עדויות כי  :פגיעה בחקלאות .3

 ,םכבר היובנוסף,  עטלפים ודורסים, גם חרקים "מתרסקים" על כנפי הטורבינות.בנוסף על ש , כיוון,טבעיים
גולן על קשיים חמורים בעבודה בשטחים ב םחקלאי מדווחים )צפון הגולן(, עם הפעלתה של חוות עמק הבכא

ך כי לא ניתן לעבוד בסמו (. אם ימצא בעתיד2בסעיף  וזכרותהחקלאיים הסמוכים )בשל התופעות המ
ומאפשרת לקיים חלקאות  להתייחס אל אנרגיית הרוח ככזו החוסכת בשטח עוד נוכל לא, לטורבינות
 . חדשות תוכניות אישור טרם לעומק זו סוגייה לבחוןועל כן יש  ,בסביבתה

 

פעילות ב עלולות לפגוע  הפעלת טורבינות רוח מייצרות מגבלות תעופה אשרעפ"י רשות הכיבוי  :שריפות .4
 שמורות ,יערות בקרבת ממוקמות והן במידה .האוויר ברדיוס של כמה מאות מטרים סביבן מןאש  כיבוי

הדבר חייב להבדק על   .ביותר קשה להיות יכולה שריפה בעת הפגיעה אדם בני של פעילות ואזורי טבע
 הטורבינות שאושרו והוקמו לפני תכנון טורבינות חדשות.

 
מיוחדים ע"מ להתגבר  פתרונות טכנולוגים בישראל מצריכה פיתוח שלהקמת טורבינות רוח  :ביטחוןפגיעה ב .6

פתרונות אלו  עלות. )מודיעין+ התקפי(בסמוך לגבול על הפרעות שמייצרות הטורבינות על המערך הצה"לי 
ועדיין לא ברור אם יהיה צורך במענה נוסף )הכרוך  של הציבור חלקה הארי מגיע מכיסו ,₪מאות מיליוני  היא

. גם לאחר פיתוח הפתרונות, טורבינות רוח ייצרו הגבלות על פעילות מערכת נוספות( בעתיד בעלויות
, בשל חשש צה"ל נאלץ להשיג לאחור מוצבים הנמצאים בסמוך לחוות טורבינות למשל כךהביטחון, 

 .לבריאות החיילים

 

, ולכן הניצולת האנרגטית של טורבינות הרוח משטר הרוחות בישראל הוא דל :החשמל למשק זניחה תועלת .7
נמוכה בהתאם. על מנת לוודא את הערך הציבורי בהקמת טורבינות רוח בישראל, על משמעויותיהן השונות, 

 םשיקוליה של האנרגיה ממיזמים אלה. בפועלכפי שמובא בנייר זה בתמציתיות, יש לבחון את ההפקה 
את  יש לבחון. טורבינות הרוח לציבורשל תועלת -י העלותתחליף לשיקול םשל החברות אינ יםהכלכלי

ולא ע"ב  של ייצור החשמל על ידי מתקנים אלהבפועל בהתבסס על הנתונים  התועלת האנרגטית
 .הספקים מותקנים מוצהרים

 

וואט של טורבינות רוח במספר תכניות, אשר חלקן הוקמו או שנמצאות -בשנים האחרונות אושרו מאות מגה
של השפעותיהן ומשמעויותיהן של  לבחינה בפועלבהקמה בימים אלה. טורבינות רוח אלה יוכלו להוות בסיס 

ושרו על בסיס 'תועלות' טורבינות הרוח בישראל, בשלל הנושאים והסוגיות שפורטו מעלה. רבות מהתכניות א
שהועלו על הנייר, אך כלל לא ברור שיתקיימו בפועל, ועל בסיס הבטחות, הצהרות ופתרונות שהוצעו אל מול 

בטרם מקדמים טורבינות רוח נוספות, יש לבחון את התקיימותן של ההבטחות הסכנות והחששות שהועלו. 
 שות.בפועל ואת מידת האפקטיביות של 'התרופות' לסכנות והחש

 

להקצות להשהות קידום של חוות טורבינות רוח חדשות,  לאור כל האלו אנו קוראים
, ולבחון (24-2023 יםתקציב המתוכנן בימים אלו לשנכלול ב)ל תקציב למחקר בלתי תלוי

על בסיס  - באמצעות גוף אובייקטיבי ונטול פניותהסוגיות שהועלו בפנייה זו את כלל 
 בישראל ביחס לטורבינות הרוח שקמות בעת הזו.הניסיון בפועל שיצטבר 



 

 

 

 

 

 על החתום:

 עראש המוא"ז גלבו -עובד נור

 המלח-תמר ים ז"ראש המוא -ניר ונגר

 ראש המוא"ז גולן -חיים רוקח

 ראש מוא"ז משגב -דני עברי

 אש המוע"מ מג'דל שמסר -דולאן אבו סלאח

 ראש המוע"מ בוקעתא -עבאס אבו עואד

 ש המוע"מ כפר ורדיםרא -אייל שמואלי

 רא סמיעכס ראש המוע"מ -יאסר גדבאן

 ג'ת-נוחראש מוע"מ י -מודי סעד

 ראש המועצה התעשייתית מגדל תפן -סיגל שלתיאל הלוי

 ולןיו"ר שומרי הג -ניקול בכר

 כ"ל החברה להגנת הטבעמנ -איריס האן

  -דר' מירב משה גורודופסקי, דר' חגית פרץ 

 המאבק בטורבינות רוח יתיר

 ורבינות רוח לא הכל ירוקט -ה סלומוןמנע

 העמק המטה להצלת -מידד סברנסקי

 גלבוע ירוק -שחר תמיר

 מטה ישובי משגב -אמיתיליאורה 

 ח"כ לשעבר -על כהן פארןי       

 לשעבר יו"ר ו. הפנים והסביבה -יקי חיימוביץ'מ        

, הציבור לבריאות הספר בית ראש -'דוידוביץ נדב' פרופ
 גוריון בן אוניברסיטת

 שומרים על בעלי הכנף -גלעד אלית חביב

 הורים למען האקלים -מירי ישראלי

 מנכ"ל עמותת קשת -עזרי קידר

 למען חיות הבר -אביהוא שרווד

 יוזמת האנרגיה הטובה -איל ביגר

 יו"ר סביבה בריאה בערבה -טל הולצמן

 אזרחים למען הסביבה -עו"ד ג'מילה הרדל ואכים

 מנכ"ל משותף, מכון ג'יין גודול ישראל -ד"ר איתי רופמן 

התאחדות ישראלית של , ארגון נחיו"ר  -אלה אבין
 לי חייםארגונים להגנת בע

 אמדבר קימ -דר' עודד קינן

   נגד הגולן ברמת הדרוזי הקהילתי הועד -נביה חלבי
 רוח טורבינות

ון תושבים לאיכות סביבה אירג, ר קיימא "יו -יובל אלון 
ביגליל מער

 :העתקים

 מנכ"ל משרד רוה"מ -מר יאיר פינס
 מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה -הגב' גלית כהן

 האנרגיה מנכ"ל משרד -מר ליאור שילת
 מנכ"ל משרד הפנים  -מר יאיר הירש

 מנכ"ל משרד הבריאות -פרופ' נחמן אש
 מנכ"ל משרד האוצר -מר רם בלינקוב
 מנכ"ל משרד הביטחון -מר אמיר אשל

 מנכ"לית משרד החקלאות -פס-גב' נעמה קאופמן
 

 יו"ר מרכז השילטון המקומי  -מר חיים ביבס
 האזורי יו"ר מרכז השילטון -שי חג'ג'מר 

 
 
 
 

 מדענים ראשיים:
משרד ה תהראשי ניתהמדע -שור-פרופ' נגה קרונפלד

 להגנ"ס
 אנרגיהההראשי משרד  ןהמדע -ד"ר גדעון פרידמן
 המדען הראשי משרד הבריאות -פרופ' אבי ישראלי

חקלאותהמשרד  תהראשינית המדע -ד"ר מיכל לוי

 
 חברתית:-חברי השדולה הסביבתית

 :חברי השדולה החקלאית

 

 יוראי להב הרצנוח"כ   פרופ' אלון טלח"כ 

 עידית סילמןח"כ   עמיחי שיקליח"כ 

 ח"כ גילה גמליאל  מוסי רזח"כ 

  גבי לסקיח"כ  ח"כ לימור מגן תלם

 ח"כ נירה שפק  ח"כ רם בן ברק

 ח"כ אופיר סופר  ח"כ אלון שוסטר

 ח"כ ענבר בזק משה-בןח"כ יעל רון 

 ח"כ רם שפע

 סביבהגנת הו"ר ו. הפנים והי -טאהא ח"כ ואליד

 ו"ר ו. הכלכלהי -ח"כ מיכאל ביטון

 ו"ר ו. הכספיםי -ח"כ אלכס קושניר

 

 ו"ר מטה התכנון הלאומיי -שלומי הייזלר


