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"אסיון,תשע"זי
2017יוני,5

 08.05.17בתאריך  משגבמוא"ז  –רוח במחוז צפון טורבינות בנושא סיכום דיון 

 )רשימה בנספח( :למשתתפים

מסמךהמדיניותשלמצגתשלגלעדאוסטרובסקי,מסמךהמדיניותשלמוא"זמשגב,סימוכין: 
המועצההארצית

קובעתהתניותלטורבינותרוח,ומעבירהלסמכותהועדההמחוזית12ד10תמ"ארקע סטטוטורי:
מ למעלה של פרויקט תכניות. ואישור מיקומים ב25-לקביעת מקודם גדולות ות"ל.-טורבינות

קרקעומספרטורבינות.קיימיםבהתנאיםמצטבריםשלזיקהל

כ ישנן הצפון המחוזית40-במחוז לוועדה מציעים בריאותי. קריטריון מופיע לא בתמ"א תכניות.
 לבנותמסלולברורליזמיםולמועצות.

- ראש המועצה ,שנירון 

רוח של יחסית גבוה פוטנציאל המועצהקיים הבאזור הטורבינה ברכס. מוקמה באזור ראשונה
התנגדויותשלתושבים.בזמנוהרבההיו–שנותהשמוניםיודפתב

קומפילציהשלתכניותיזמים.מציגה-אלא,מאתרתשטחיםללאליוויתכניתמקצועית10תמ"א
צריכהלגבשאתהפרטיםולגבשאתהתכניתהמחוזיתשתאתראתסדריזושהועדההמחוזיתהיא

 היזמיותמתחילות התכנית. של בודדהעדיפויות מספר ועד טורבינותבחוות מספרשל לעיתים ,
תכניותעלאותוהשטח.

בנותישל,ושהתכניתחשובהוטובה,אךחייביםלהתחשבבתושביםובסביבההיאהמועצהעמדת
הטורבינות את המועצה המיטבי. מדיניותפיתחהבמיקום מסמך קריטריונים לאיתוריםעם

להק אין בהם ולאיתורים אופטימלים את טורבינות. הדעתים כתבהחוות אדר' רוטמן –עליזה
נקטובעקרוןהזהירותהמונעת..עדהוהוגשהלווהתכנית

 מצגתהציג – משגבגלעד אוסטרובסקי, 

 בעיות -ואתגרים המועצה. של השיפוט בתחום אינם התכניות כל בישוביהן המועצהגובלות
חפיפהביןתכניות.ישנה.איןשיטתהצגהעקבית.לאברורהיכןבדיוקהמיקום.ומשפיעותעליהם

צריךלהגדירקיבולתלכלתאשטח.נושאשלפגיעהבריאותיתלאברורעדיין.השפעותסביבתיות
– השטח. על ומגבלות המרחב סגירת של חשש שלקיים במקרים טורבינות ניהול הוראות אין

ובעליכנף.רעשריצוד–מפגעים

משגב מוא"ז מתודלוגי-תכנית הצגת נקבעו אקולוגי. סביבתי נופי ניתוח של נופיותות הנחיות
 ציינו מינימוםמישובים)הגנ"ס מרחק קבעה500סביבתיות, המועצה, מכתם2000מטר(, מטר

.בסימןשאלהמותאלגעת,מקומקומותמקוםמומלץ,יצרופוליגוניםשלהישובבתמ"מ.

 גולן:קובי גביש, 

ותומכתכיוםלפיתוחאנרגיותמתחדשותבתכניותבעברהמועצהתמכה מתוךראיהאסטרטגית.
הפיתוח צרכי של בגולן, פתוחיםוהשימור לשטחים אב תוכנית של הכנתה את קידמה המועצה

-הוכנהבעברתוכניתאבלאנרגיותמתחדשותבגולןובמקביל וביוגאז. סולארי תכניתאבברוח,
מרכזיים4–לשט"פ תכנון טבענוףומורשת,:אזורי אזורמוטהערכי אזורמוטהפיתוחחקלאי,

גולני אחו אזור משולב, אזור קיי. מהאזורים אחד כל לגבי בנוסף תכנוניות. הנחיות בתוךמות
מיוחדיםביניהםהאזוריםהנ"לובהתאםלהנחיותהתכנוניותשורטטופוליגוניםהמיועדיםלשטחים

בהתאםלחוותהדעתשלעורכיתוכניתהאבנבחרוהפוליגוניםתחוםחיפושלאנרגיותמתחדשות.
ובהתאםלהנחיותהתכנוניותשלתוכניתאבלשטחיםפתוחיםבגולן,תלאנרגיותמתחדשו
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 תכנוניים בהיבטים הדן מקצוע אנשי של צוות פועל אלו בימים שונים: מגוריםמרחקים ,מאזור
בהתאםלמאפייניםהאזוריים.חסיאליהםישלהתיוהיבטיםאקולוגייםםייובריאותיםנופיבהיבטים

נוסףהאגףלפיתוחקהילתימקדםפעולותשונותלשיתוףהציבורבמידעובדיוניםהרלוונטיים.ב

 

  -הגר ראובני מגידו 

 השופטעםאנרג'יסט עין קיבוץ גובה180–טורבינות9–תכניתשל מטר המועצהוהתושבים.
ועלכןצריךלשנותאתההוראותשלביןהחיץלליבהממוקמותהטורבינותבקשולעצוראתהתכנון.

 הביוספרי. ,)האגש"ח(,הקיבוץהמרחב חתם היזמים עם חוזה על התחייבות בו אתלהעביר
ישפוליגוןנוסףבאזורמגידו,כרגעלאמקודם.נערךעדההמחוזית.וובככלהאפשרמוקדםהתכנית

 במועצהעםתושבים הנקודותהבאותגרתובמסדיון יהתידרישהל–עלו בריאות,חסויותלנושאי
וכיצדנעצוראתק–תשתיותהתייחסותלשארה)איןדרישהשלנוף(,,כלכלה,השפעותסביבתיות

ארבעמאותוקוהגז.

ל ישמגידו –חוקעזרלשיתוףציבור כן אלותהיההצבעהועל תכניותכגון הישובים.בעניין בכל
בשימוע הציבוריים המרחב–ים עם המועצה היזמים, הרט"ג, אקולוג המרחב, אקולוג מגיע

והתייחסויותה לא–'ביוספרהישראל'עדתוציבור.הנושאהבריאותימעוררויכוח.גםבוהביוספרי
.בנושאטורבינותרוחישמסמךסדורלגרמניםקיבלועמדהחדמשמעית.

  - עמק המעיינותמייק ארליך, 

ביזמותגלבוע.ישעודשתיתכניותשלשניהישובים.,גלבועומירבמעלהבגלבועביןהחווקיימת
מתקייםדיוןביןהתושביםוהמזכירויותוביןהמועצה.הנושאהיחידשלהמפריעלתושביםהואנושא

הטורבינותבההיאשיישמפגערעש.חושביםשהסמטר1100מרחקשלבגםסיונםילפינהרעש.
ונמוכות ייפתרישנות הנושא וחדשות ובגבוהות . טורבינות פחות יהציעו גבוהות תהיהי–ותר

 מהירוקים. התנגדות עד אלף על ישמרו כנראה הרעש. עוצמות לגבי שאלה סימן מטר750יש
צפוןדרוםמנטרלותאתבעייתהריצוד.בכיווןמישוב.העמדהשלהטורבינה

רמתצבאים.דורשמהועדהשאותרהואיןיזמיםשדוחפים.מקוםנוסףכרגעאישמספריזמויותאך
ממליציםעלטורבינותגבוהות–לאגדול–מספרהטורבינותהמחוזיתלעשות"סדר"ביןהיזמויות.

.מתחתלטורבינותובודדות.סובריםשניתןלהמשיךלעבדאתהקרקע

  :גליל תחתוןיצחק פרסמן, 

ות"לבתחוםהמועצהקיימתתכניתב 18של אחד 2.5טורבינותכל ברמת180מגוואט, מטר.
עודתכניתשלקיבוץקיימתללאסגירהשלזיקהלקרקעעםהישובים.אךישכמהיזמים–סירין

טורבינותנמוכות.7לביאשל

 ציוד להם הראו בגרמניה בריאותייםהבסיור מפגעים ),מונע קשורה.ד...(ריצולמשל, הרגולציה
 למדינה. 500–נדרשמרחקמנימלי דוגמאשבהמטר. להפסיקציין לחקלאי אתפעילותאפשרו

 להטורבינות שלמו שנה לאחר הפרעה. של עבורבמקרה הטורבינהחקלאי הספק העלאת
ישתמותהשללפיהידועלו.אפילויוםאחדלאהפסיקהלעבודהתוצאההיתהשהחווההטורבינהו

התחייבותלפירוקהטורבינותאחריעשריםשנה.חייביםלדרושעטלפיםוציפורים.

 – גלבועדנה שבח, 

 תכניותקיימות גלבועשמונה לובמרחב הגיעו חמש בינוארו, המחוזית התקשרויותעדה עם
לישובים בין 6–4. לוועדה הוגשו שתיים עוד מהישובים. אחד גבוהותבכל המקומיתטורבינות

והמחוזית.

 תכניות של מקומפילציות המוטרדים בתחום רוח.–אנרגיה וטורבינות פרטית כוח תחנת גז, קו
לערוךסקראפדימיולוגיארצילהשלכותהטורבינות.צריךלדרושחושביםש

יזמויותלטורבינותכרגע– גליל עליוןשליט, משה  צויןשעלפימסמךהמדיניותשלבמועצהאין ,
.שניכתמיםקטניםלידיראוןנםישהועדההמחוזית
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 - לירון שפירא, החברה להגנת הטבע

-90מגהלרוחבישראל.מתוךהמכסההזובין740הואיעדה,עלפימדיניותהממשלה10תמ"א
-ל–700ביןישנההערכהשל)ישובים,צה"ל,תשתיות...(בשטחבגללמגבלותמחוזצפון.95%
1000 טורבינות )כבמחוז 350-50%צפון מגה(. מדיניות, סמך חיברה המחוזית צוותהועדה

המשתתפיםירוקים,נציגיהמחוז.משרדיממשלה,מינהלהתכנון,–כוללאתנציגיהמדיניותהמחוזי
 לצוות. רשויות נציגי הוזמנו לא מדוע זיקהשאלו להראות צריך ורהיזם חברתילקרקע של שיון

 חשמל. ממליץליידעאתהציבור. התייחסותהנהגותהישוביםלאתמידמיידעותאתהציבור. אין
לבריאותהציבור ובריאות?לא בתחוםאינפראסאונד המבין מומחהלנושאבטכניון ישנו ברורה,

ירי על המעידים מחקרים ישנן והחקלאים, חקלאיים אזורים על ההשפעה קוראמהי ביבול?. דה
למשתתפיםלהיעזרבו.

 - נציג של ישובי משגב ולפידות ,ירון מאיר

,דברמשלמיםלאנשיםבאופןפרטיהיזמיםבעיותבחוזיםשלהיזמיםמולהתושבים.כמוכןקיימות
הכפריים בישובים הקהילות בתוך עזים לקונפליקטים שגורם תושבים. של בקליטה האטה יש

למועצותולישוביםסמוכיםטורבינות.

 - מילכה כרמל, מרכז המועצות האזוריות, סיכום והמלצות

וכדאילתמוךבאלויםחיוביםתשתיתיייםםפרויקטנטורבינותרוחליצירתאנרגיהה-באופןעקרוני
ב המחויבותשעומדים ,התניות -קרי בחקלאות, פגיעה וכאי סביבה לקבועיו"ב.בריאות, חשוב

אםבאמצעותתכניתאבלשטחיםפתוחים ואםבקביעתמסמךמדיניותלגבי,מדיניותמועצתית,
במליאתהמועצההמועצתילאמץאתמסמךהמדיניותכדאיטורבינותבפרטותכניתאנרגיהבכלל.
ולוובוועדההמקומיתולהפיצהליזמים,לו עדיםהמקומיים.חשובלשתףוועדההמחוזית,לאגודות

 הציבור את קונפליקטיםבתכניות למזער בכדי למועצהבסביבה, הקהילות ובין הקהילות .בתוך
שלברובהמקריםעדיףשהתכניתתאושרברמההמחוזיתולאתגיעלות"ל,שםיכולתההתערבות

אקטיבים.ומעורביםלהיותמועטהעדאפסית.חשובהמועצה

המועצותה מרכז הרלוונטים הממשלה ולמשרדי התכנון למינהל יישלחבקשה שהמדינהאזוריות
מקצועיתבנושאהבריאותי.הדעתהחוותתערוךאת

 הועדההמחוזיתצפון, המדיניותשל במסמך בדיון לכולםלהשתתף גםלהמשיךממליצה מומלץ
לישיבהזו.לשתףבמידעולהתייעץאתהמשתתפיםשהגיעו

.עלהאירוחבאכסניההנאה,לגלעדאוסטרובסקיועצתמשגבלראשמותודהרבה





רשמה:

מילכהכרמל,ראשתחוםתכנוןוקרקעות

  



 

4 

 ב-רשימת משתתפים לפי סדר א

 תפקיד מועצה שם

 ראש תחום קיימות וחקלאות מרכז המועצות האזוריות אוריאל בן חיים

 מהנדס המועצה מוא"ז מגידו ברוך שמיר

 מהנדס המועצה מעלה יוסף מוא"ז ג'ורג' אסקרוב

 מנהל יחידה סביבתית מוא"ז עמק המעיינות גיא הלדן

 מנהל אגף קיימות מוא"ז משגב גלעד אוסטרובסקי

 נציג ציבור נציג של לפידות וישובי משגב דויד מרקלביץ

 מהנדסת המועצה מוא"ז גלבוע דנה שבח

 מתאמת המרחב הביוספרי מוא"ז מגידו הגר ראובני

 מנהל יחידה סביבתית מוא"ז גלבוע שמחיזאב 

 מהנדס המועצה מוא"ז הגליל התחתון יצחק פרסמן

 נציג ציבור לפידות וישובי משגב-המאבק מרכז צוות  ירון מאיר

 מהנדס המועצה מוא"ז משגב ליאוניד מלקין

 רכז שמירת טבע החברה להגנת הטבע לירון שפירא

 מהנדס המועצה מוא"ז עמק המעיינות מייק ארליך

 ראש תחום תכנון וקרקעות מרכז המועצות האזוריות מילכה כרמל

 מנהל יחידה סביבתית מוא"ז גליל עליון משה שליט

 נציג ציבור נציג של לפידות וישובי משגב עו"ד תומר מירז

 מנהל יחידת שטחים פתוחים מוא"ז גולן קובי גביש

 ראש המועצה מוא"ז משגב רון שני

 מנהל אגף הנדסה מואז משגב לויןתומר 
 


