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 י"ט בתמוז תשפ"ב 

 לכבוד  

  קארין אלהרר, שרת האנרגיה

  איילת שקד, שרת הפנים

 ,שלום רב

 

 עמדת המשרד להגנת הסביבה בעניין המשך קידום אנרגיית רוח בישראל  הנדון:

עמדת המשרד  בשנה האחרונה עמלו גורמי המקצוע במשרד להגנת הסביבה על בחינה ועדכון של  

באשר להמשך קידום אנרגיית רוח בישראל, לאור הניסיון שהתחיל להצטבר בנושא, עם הקמתן של  

חוות חדשות ובחינת נתוני הניטור של חוות קיימות, כמו גם לאור ריבוי משמעותי של פניות ציבור  

  ותלונות מצד רשויות מקומיות ואזרחים.

מאוד בסדרי העדיפויות של המשרד להגנת הסביבה, אך  קידום אנרגיה נקייה ומתחדשת מצוי גבוה  

בצידו גם השמירה על השטחים הפתוחים והטבע בישראל, שלא פחות חשובים על מנת להתמודד  

הרי, על מנת לצמצם את אחוז גזי החממה באטמוספרה ולמנוע עם משבר האקלים ולהערך אליו.  

יש ל בגורם את המשך ההתחממות, מלבד צמצום הפליטות המעשית,  פוגעים  וודא שאנחנו לא 

האקולוגי   והמשבר  האקלימי  המשבר  ועוד,  זו,  מסיבה  הטבע.  שהוא  הפליטות,  את  שסופח 

מחוברים יחדיו, ולא ניתן להפריד ביניהם. פתרון שנועד לפתור בעיה אחת על ידי יצירת בעיות  

ניח יחסית, לעומת אחרות, אינו פתרון אמיתי. בוודאי כך, כשפוטנציאל אנרגיית הרוח בישראל ז

. ההבנה הזו הובילה לצורך לבחון היטב, ולכמת, את הפגיעה  פוטנציאל הפגיעה בטבע, שהוא גבוה

  הנגרמת כתוצאה מקידום אנרגיית רוח בישראל.

היא   הזו  בעת  והמסקנה  במשרד,  המקצוע  גורמי  של  רחב  ובשיתוף  ראש  בכובד  נשקלו  הדברים 

המאושרות, הרגישות האקולוגית הרבה בכל האזורים    שלאור קצב קידום הקמתן של הטורבינות

בהן אושרו תוכניות או מתכוננות חוות חדשות, ומחסור בידע לגבי היעילות של משטרי ההפעלה  

למניעת פגיעה בבעלי כנף, המשרד סבור שיש לנקוט בעיקרון הזהירות המונעת ולהימנע מקידום  

שנים הקרובות, שהוא הזמן שהמשרד מעריך    5תוכניות חדשות של טורבינות רוח בשלב זה ובמשך  

  שניתן במסגרתו לאסוף מידע מספק על ההשפעות האקולוגיות של חוות טורבינות.

בפרק הזמן הזה חשוב לבצע ניטורים בכל החוות המוקמות, תוך בחינה מעמיקה של ההשפעות של  

עת הפגיעה בבעלי כנף  טורבינות רוח ולבסס את הידע שיצטבר על היעילות של משטרי הפעלה במני 



 

 

והמערכות   כנף  בעלי  אוכלוסיות  של  מצבן  על  במרחב  המצטברות  ההשפעות  בחינת  זה  ובכלל 

   .האקולוגיות. כל זאת, טרם ההחלטה על קידומן של תכניות חדשות

  מצ"ב פירוט של עמדה זו. אשמח לקיים אתכן פגישה בנושא ולהציג את הדברים בפירוט הנדרש.

 

 

 

 בברכה,

 

 

 זנדברג תמר 

 השרה להגנת הסביבה 

 

 

 

 

 

 

 

 

  העתקים:

 גלית כהן, מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה 

 ליאור שילת, מנכ"ל משרד האנרגיה 

 שלומי הייזלר, יושב ראש המטה לתכנון לאומי 

  רעיה שורקי, מנכ"לית רשות הטבע והגנים
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 2022- תמצית עמדת המשרד להגנת הסביבה להמשך קידום אנרגית רוח בישראל  הנדון: 

 

  בתמצית:

 - עמדת המשרד ביחס לתכניות מאושרות, מתוכננות ועתידיות של טורבינות רוח 

הולך   במחסור  הנמצא  הפתוחים  השטחים  ומשאב  המואצים  הפיתוח  תהליכי  הגוברת,  הצפיפות 

הרוח   טורבינות  את  הופכים  משמעותית.וגובר,  אקולוגית  פגיעה  פוטנציאל  בעלת   לתשתית 

כי   סבור  הסביבה  להגנת  מידעהמשרד  אנרגיה    חסר  ייצור  של  הטווח  ארוכות  השלכות  לגבי 

באמצעות טורבינות רוח, וכי השאלה של תועלת הטורבינות בהפחתת פליטות גזי חממה ובתפיסת  

לי שלהן, בדגש על פגיעה בבעלי כנף, ואל  קרקע עדיין אינה ברורה אל מול הנזק האקולוגי הפוטנציא

  מול ההשלכות הבריאותיות הבאות לידי ביטוי ברעש ובריצוד.  

 

המשך קידום תוכניות   טרםלאור זאת, המשרד סבור כי לצורך שמירה על עקרון הזהירות המונעת,  

תק לאורך  מידע  של  וניתוח  ניטור,  איסוף,  נדרש  רוח,  מטורבינות  אנרגיה  לייצור  ופה חדשות 

 משמעותית של תוכניות הטורבינות שכבר הוקמו.

 

ביחס לחוות שהוקמו זה מכבר ואלו המוקמות בימים אלה, נכון לנטר   -   ביחס לתכניות המאושרות

כולל   כנף,  בבעלי  פגיעה  למניעת  בקרה  ומנגנון  הפעלה  משטר  ולהתאים  הכנף,  בעלי  פעילות  את 

הטורבינ של  מיידית  לעצירה  אמצעים  הצורך  קבועים  במידת  שכיום  הסף,  לערכי  בהתאמה  ות, 

 (, לסמכויות רט"ג ועדכונים בהתאם לתוצאות ניטור.1לתמ"א    9)תיקון  41בתמ"א 

 

לאור מספר הטורבינות שכבר אושרו,     ביחס לתכניות המוקדמות בימים אלה ותכניות עתידיות:

היעילות של משטרי   הרגישות האקולוגית הרבה באזורים בהן אושרו התכניות, ומחסור בידע לגבי

יש לנקוט בעיקרון הזהירות המונעת ו ואישור תכניות ההפעלה, המשרד סבור כי  להימנע קידום 

חדשות של טורבינות רוח עד אשר יצטבר ידע מספק על יעילות משטרי ההפעלה במניעת הפגיעה  

עה הקשה  הידע שהצטבר עד היום מטיל ספק ביכולת של משטר ההפעלה למנוע את הפגי בבעלי כנף.  

של    9)תיקון    41בבעלי כנף. יש צורך להוכיח את היכולת לעמוד בערכי הסף אשר נקבעו בתמ"א  

 (, טרם אישור תכניות נוספות. 1תמ"א 
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 הרחבה:

המשרד להגנת הסביבה מקדם מעבר הדרגתי של משק האנרגיה משימוש בדלקים פוסיליים )פחם,  

תוך שמירה על מכלול האיזונים הסביבתיים לצורך קידום  נפט וגז מחצבים( לאנרגיות מתחדשות  

פחמן. הטכנולוגיה העיקרית עליה מתבססת ישראל לקידום אנרגיה מתחדשת הוא  -משק אנרגיה דל

בשל   אולם,  אגירה.  מתקני  עם  בשילוב  פוטוולטאיים  מתקנים  באמצעות  מהשמש  אנרגיה  ייצור 

היות ייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים  המחסור במשאב הקרקע בישראל, הדגש בישראל צריך ל

 .  שימוש בשטחים המבונים-בדו

טכנולוגיה נוספת לייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים הינה באמצעות טורבינות רוח. טכנולוגיה זו  

כי   מיושמת בישראל כחלק מתמהיל האנרגיות המתחדשות, אם כי בהיקפים קטנים. זאת מאחר

וצמות הנדרשות להפעלה יעילה של הטורבינות הינם מעטים.  השטחים בישראל בהם קיימת רוח בע

סירין וגלבוע, אזורים עם ריבוי    –אזורים אלה מרוכזים בעיקר ברמת הגולן והרכסים המזרחיים  

 תכניות לטורבינות רוח.  

 

 רקע עובדתי:

  בישראל פעילות נכון להיום מספר חוות טורבינות רוח.  

טורבינות בגובה    17מטר, וחווה במעלה גלבוע ובה    75-בגובה כטורבינות    14חווה ברמת סירין ובה  

מטר. שתי חוות אלה נחשבות קטנות וותיקות יחסית ביחס לחוות החדשות. חווה נוספת היא    65-כ

כ   שבה  הבכא  עמק  כ    35חוות  של  בגובה  מינואר    136טורבינות  פעילה  והיא  בנוסף  2022מטר   .

כ עוד  לקום  טורבינ  15-מתוכננים  כמתחמי  הכוללות  וגדולות  בינוניות  רוח  טורבינות,    200- ות 

דונם. הטורבינות המתוכננות היום, רוח בראשית    1150על שטח של כ    MW  600העתידות לספק כ  

-מגה  730מטר. על פי היעד הממשלתי שנקבע ל    200עד    180-ועמק הרוחות מגיעות לגובה של עד כ

והמקודמות  ו הקיימות  התכניות  היום,  כבר  מעל  ואט,  הרוח    80%מהוות  אנרגיית  מפוטנציאל 

 . 1בישראל 

 

 : השפעות סביבתיות של ייצור אנרגיה מטורבינות רוח

 רעש וריצוד –ההשפעות הבריאותיות 

מטורבינות רוח מושפעים מהפרמטרים הבאים: מרחק ממקור הרעש; כמות הטורבינות    הרעשים

רקע.   רעשי  אוויר;  ומזג  גיאוגרפיה  ועוצמתה,  הרוח  כיוון  הרעש;  תדירות  נתון;  בזמן  הפועלות 

דציבל במרחק של מאות מטרים ממקור הרעש,    35-40טורבינות רוח גדולות יוצרות רעש ממוצע של  

מטרד עבור התושבים המתגוררים סמוך לטורבינות, והוא יורגש יותר באזורים  דבר העלול להיות  

ואף לגרום לכאבי ראש,   על איכות שנת התושבים  הלילה. המטרד עלול להשפיע  שקטים בשעות 

 טינטון וסחרחורות.  

 

 

דיון   –ליישום יעדי הממשלה לייצור חשמל ממקורות מתחדשים   2117נקבע במסגרת החלטת ממשלה מס'   היעד 1
 2014באוקטובר  22בעררים על החלטת ועדת השרים לעניין קידום, פיתוח ויישום אנרגיות מתחדשות, 
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נוצרת כאשר להבי הטורבינה הנעים מטילים צל על אזור מסוים, וכך נוצרת עוצמת    הריצודתופעת 

המשתנה לסירוגין. הגורמים העיקריים המשפיעים על עוצמת הריצוד הם המרחק מהטורבינה,  אור  

 עונות השנה, הזמן ביממה, מזג האוויר, טופוגרפיה, תנאי השטח ומאפייני הטורבינה.  

מתדרי   נמוך  קול,  )תת  האינפראסאונד  בתחום  רעש  גם  מייצרות  פעולתן  מעצם  רוח  טורבינות 

שרד קבע, בהמלצה משותפת עם משרד הבריאות, גם קריטריון בתחום  השמיעה של בן אדם(, המ

 זה. 

על מנת למנוע מטרדים של רעש וריצוד, נקבע במסגרת תכניות המתאר הארציות לטורבינות רוח  

מ' בין טורבינות הרוח לשימושים הרגישים, בדגש על מגורים,    500כי יש לשמור מרחק של לפחות  

 מ'.  1,000מותרים במרחק של עד ויש לתת את הדעת לשימושים ה

 

 משמעויות אקולוגיות:

ישראל נמצאת בצוואר הבקבוק של אחד מצירי הנדידה החשובים בעולם, דבר המייחד אותה ביחס  

מינים בסיכון   כולל  כנף  למקומות אחרים בעולם ומעלה את הסיכון לאוכלוסיות רבות של בעלי 

יפה של מאות מינים של בעלי כנף ובכלל זה מגוון של  עולמי. ישראל גם מהווה אזור קינון, קיוץ וחר

מיני עטלפים, חלקם בסכנת הכחדה. מיקום גיאוגרפי זה יחד עם היות ישראל חתומה על אמנות  

הנודדים   המינים  )אמנת  הביולוגי  CMS  –בינלאומיות  המגוון  ישראל  CBD  - , אמנת  על  ( מטיל 

 ף הנודדים.  אחריות ברמה הבינלאומית למניעת פגיעה בבעלי הכנ

ההיבט המשמעותי ביותר בהקשר האקולוגי הוא התנגשויות של בעלי כנף בטורבינות,    -  בעלי כנף 

הגורמות למוות או לפגיעה פיזית או של עופות ועטלפים. כמו כן, ישנן השלכות אקולוגיות נוספות  

לבעל ביותר  גדול  חשש  קיים  וקינון.  לינה  אתרי  על  כגון  מספק  מידע  לגביהן  בסכנת  שאין  כנף  י 

הכחדה חמורה, כגון עופות דורסים )ובהם נשרים( ומיני עטלפים, אשר אם אוכלוסייתם תפגע, לא  

 יצליחו להשתקם. 

בנוסף, בשנים האחרונות מצטברות עדויות מדעיות לפגיעה גם בבעלי חיים    -  בעלי חיים נוספים

עה בבעלי חיים אלו מוגבל, ונמצא  אחרים כגון יונקים תת קרקעיים, חרקים ודו חיים. הידע לגבי פגי

חיים ומותם  - ברובו בשלב של איסוף מידע ומחקר. דוגמא לכך היא  פגיעות במחזור הרביה של דו

 של חדפים, כתוצאה מרעש הטורבינות. 

מעבר לפוטנציאל הנזק הנגרם מכל חוות טורבינות בודדת, ישנו אפקט    -  השפעה מצטברת במרחב

א באותו  חוות  מספר  של  מאות  מצטבר  עד  עשרות  יחד  הכוללות  חוות,   יותר  שיוקמו  ככל  זור. 

 טורבינות, אזי צפויה פגיעה נרחבת של פרטי האוכלוסיות השונות של בעלי הכנף באותו מרחב. 

 

 המצב הידוע לנו כיום: -טורבינות ופגיעה בבעלי כנף 

אחד הכלים אשר אומצו במסגרת הליכי התכנון לשם שמירה על האיזון בין קידום ייצור אנרגיה  

מתחדשת מטורבינות רוח לבין צמצום הפגיעה בבעלי כנף היא קביעת "ערכי סף" לפגיעה בבעלי כנף  

)שינוי    41אשר מהווים תנאי להקמה והפעלה של הטורבינות. ערכי סף אלה הוטמעו בהוראות תמ"א  

הממתין לאישור הממשלה(. בנוסף הוטמעו בהוראות התמ"א הדרישות להכנת סקר    1לתמ"א    9

, וכן מעקב וניטור ומשטר הפעלה  41מקדים לבעלי כנף ביחס למפת רגישות שהוכנה במסגרת תמ"א  



 

 
 4מתוך   4עמוד  

 מדינת ישראל
 המשרד להגנת הסביבה

 לשכת המנכ"לית

לצורך צמצום הפגיעה בבעלי כנף. כיום, האמצעים למניעת פגיעה בבעלי כנף מוגבלים ומתמקדים  

 , ולעיתים גם ניטור על ידי תצפיתנים.  בניטור תמותה

כיום פועלות בישראל שלוש חוות טורבינות רוח )רמת סירין, גלבוע ועמק הבכא( המנוטרות משנת  

 על ידי המפעיל בליווי מקצועי של רשות הטבע והגנים, לשם מעקב אחר פגיעה בבעלי כנף.    2018

ם המלמדים על פגיעה בבעלי כנף רבים , הצטברו נתוני2016מאז החלה פעילותן של החוות בשנת  

( כתוצאה מפעילות הטורבינות, 1של תמ"א    9)תיקון    41אשר חורגים מערכי הסף שנקבעו בתמ"א  

 ביניהם מינים הנמצאים בסכנת הכחדה חמורה בישראל וברמה העולמית.  

 

 לסיכום

  משבר האקלים הוא גם משבר המערכות האקולוגיות, ואי אפשר לנתק ביניהם.

וד תרומתה של אנרגיית הרוח בישראל הינה זניחה יחסית למשק האנרגיה המתחדשת, עלולות  בע

 להיות לה משמעויות קשות על המערכות האקולוגיות. 

ומחקריה   משאביה  עיקר  את  להשקיע  צריכה  ישראל  מדינת  כי  סבור  הסביבה  להגנת  המשרד 

פיתוח אנרגיית הרוח בישראל  בניצול יעיל של אנרגית השמש ואגירתה קרוב לנקודות הצריכה.  

צריך להישאר מוגבל בהיקפו, ולהיעשות בזהירות רבה. המשרד קורא לעצור את קידום התוכניות 

שכבר  החוות  של  הרעש  והשפעות  האקולוגיות  ההשלכות  את  ולנטר  רוח  לטורבינות  החדשות 

קדם תוכניות הוקמו,  וכך באמצעות הרחבת בסיס הידע, ניתן יהיה לקבוע האם וכיצד להמשיך ל 

 לטורבינות רוח בישראל. 

 

       

 

 

 

 

 בברכה,    

 

 גלית כהן   

 מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה 

 

 

 


