
 
 

 

 כרטיסי עמדות לדילמה בנושא הקמת טורבינות רוח: –נספח 

רהעמדת     ליוזמת טורבינת הרוח יםַצפָּ

   

הצפרים מציינים שישראל היא מקום מאוד חשוב במפת הצפרות העולמית. בגלל מיקומה של 

 דיבשות, בכל שנה עוברים מעל ישראל, באביב ובסתיו, כחצי מיליאר 3ישראל במפגש של 

עופות נודדים. לטענתם אין לאפשר להקים טורבינות רוח על צירי נדידה אלו. כמו כן, 

במקומות מסוימים, למשל ברמת הגולן יש קינון של נשרים שהם מין בסכנת הכחדה. הקמת 

 ן אינה מקובלת. טורבינה בסמוך לקינון של מינים נדירים כמוב

לטענתם, בכל העולם  כבר התפרסמו מחקרים שבהם נתונים על פגיעה של טורבינות 

בעופות. אי לכך עמדתם היא שבישראל אין לאשר הקמת טורבינות במקומות שיפגעו 

 בעופות. כמו כן מציינים שגם עטלפים ניזוקים רבות מטורבינות. 

 

   חעמדת הגופים הירוקים ליוזמת טורבינת הרו

הגופים הירוקים מברכים על הרצון לקדם אנרגיה ממקורות מתחדשים שהיא נקיה יותר. 

אבל, לטענתם היוזמה הזו לא תייצר הרבה חשמל משום שיכולת הייצור של טורבינות רוח 

היא נמוכה יחסית, ומצד שני הפגיעה שלה במגוון הביולוגי בישראל תהיה משמעותית 

 רוח צפויות לפגוע בעופות נודדים ובעטלפים. והרסנית. לטענתם, טורבינות 

הירוקים טוענים שיש עדיפות ליצירת אנרגיה מתחדשת על ידי הקמת תאים סולאריים על 

גגות. שיטה זו תחסוך הקמת קווי מתח להולכת החשמל ואיבוד אנרגיה בין היצרנים 

 לצרכנים. 

 

   עמדת משרד הבריאות ליוזמת טורבינת הרוח

יאות טוענים שהנושא חדש ועדיין לא ברור. הם מציינים שיש מחקרים נציגי משרד הבר

בעולם שמצאו שתושבים החיים ליד טורבינות סובלים מבעיות בריאותיות כגון דיכאון, חוסר 

 שינה. על פי המחקרים הגורמים לכך הם הרעש והריצוד, אולם התוצאות לא חד משמעיות. 

רבינות, אבל הוא ממליץ להקפיד על מרחקי למשרד הבריאות אין התנגדות ליוזמת הטו

 הפרדה סבירים בין הטורבינות לבתי התושבים. 

 

   עמדת משרד האנרגיה ליוזמת טורבינת הרוח

נציגי משרד האנרגיה טוענים שישראל מחויבת להגדיל את אחוז האנרגיה המיוצרת 

ממקורות מתחדשים בשל הרצון להקטין את פליטת גזי החממה וזיהום האוויר. לפיכך, הם 

בעד הקמת מתקנים של אנרגיה מתחדשת, אבל טוענים שיש להקים מתקנים כאלו רק לאחר 

 בדיקות סביבתיות. 

ד יוזמות של הקמת טורבינות רוח רק במקומות שבהם נבדק ועלה שאין משרד האנרגיה בע

 חשש לפגיעה במעופפים.



 
 

 

 ליוזמת טורבינת הרוח   הרשות המקומיתעמדת 

 הרשות המקומית  תומכת ברעיון ומברכת על היוזמה הזו.

נציגי הרשות סבורים שהקמת תחנת כוח מאנרגיה מתחדשת היא טובה לא רק לסביבה, אלא גם 

לכלכלה המקומית. לטענתם, התחנה תספק עבודה לתושבים מקומיים מהסביבה הקרובה, 

ובנוסף גם תניב הכנסה כלכלית מארנונה )מיסים( לקופת הרשות. את הכספים שיתקבלו מתחנת 

 כי חינוך וקהילה, פיתוח ולכל תחום  שיידרש. הכוח ניתן יהיה לנצל לצר

 

   עמדת רשות החשמל ליוזמת טורבינת הרוח

החשמל הינה הגוף הממשלתי האחראי על משק החשמל בישראל. רשות החשמל מחויבת  רשות

להסדרת והחדרת אנרגיות מתחדשות, תוך שמירה על איכות השירות ומזעור עלויות לצרכנים. 

רים שאנרגיית רוח היא אמצעי ייצור חשמל זול ויעיל ולכן אפשר ונכון אנשי רשות החשמל סבו

 לייצר אנרגיה מתחדשת בישראל בטורבינות. 

יחד עם זאת, עמדת רשות החשמל היא שצריך לוודא שהקמת הטורבינות  לא תצריך הקמת קווי 

 מתח חדשים שעלותם גבוהה. 

 

 הרוח ליוזמת טורבינת המתנגדים להתחממות הגלובאליתעמדת 

מתנגדי התחממות גלובאלית מזכירים שייצור חשמל בדלקים הפוסיליים, כגון פחם, מזוט ואפילו 

גז טבעי, פולטים את גז החממה פחמן דו חמצני שידוע בתרומתו לתופעת ההתחממות 

פתרון לאנרגיה נקיה ובעד מעבר למאה   הגלובאלית ולכלל שינויי האקלים. הם טוענים שנדרש

 חשמל מאנרגיית רוח ושמש.אחוז ייצור 

לפיכך, הם בעד כל יוזמה שתגדיל את הייצור של אנרגיות מתחדשות, אפילו על חשבון המגוון 

 הביולוגי. 

 

 יוזמת טורבינת הרוח  תושבים התומכים בעמדת 

התושבים תומכים ביוזמה בשל היותה אנרגיה ירוקה, ממקורות מתחדשים, שהיא נקיה וטובה 

יש יתרון בייצור אנרגיה מקומי המקטין את התלות בחברת חשמל. הם לסביבה. לטענתם, 

 והאישורים הנדרשים.   תתומכים ביזם שמוביל את הפרויקט שיטפל בכל הפרוצדורו

התושבים רואים לטובה את הרווחים הכלכליים שהיוזמה תניב ליישוב. הכנסות אלו יתרמו מאוד 

חקלאות. לגבי טענות בהקשר של הנושאים ליישוב קטן שאין לו מספיק הכנסות, בטח לא מ

 בריאותיים, לטענתם הטענות עדיין לא הוכחו סופית ובכל מקרה יינקטו אמצעי בטיחות. 

 

 יוזמת טורבינת הרוח  תושבים המתנגדים לעמדת 

התושבים מתנגדים ליוזמה משום שהם חוששים מפגיעה באיכות החיים. הם חוששים מהרעש 

ן הפעלה ובזמן סיבוב הלהבים, וגם מהבעיות הבריאותיות הנוצרות שהטורבינות מייצרות בזמ

מריצוד ומרעש, כפי שנטען במחקרים מהעולם. לטענתם, על אף שמשרד הבריאות טוען שאלו 

מחקרים שאינם מבוססים מספיק, הם מעדיפים להימנע על בסיס עיקרון הזהירות המונעת ולכן 

 מתנגדים ליוזמה. 

 ות כלכליים ביוזמות אחרות, למשל בייצור אנרגיה סולארית על גגות.הם מציעים למצוא פתרונ


