
  

 פרויקט טורבינות הרוח בבית אלפאשאלות ותשובות 

  מה המרחקים מהישובים הסמוכים ? שאלה: .1

  תשובה:

 

 

ראו נספח א' עם ק"מ.  2.5בפרויקט הנ"ל הטורבינה הכי קרובה נמצאת במרחק של 

  דוגמאות לפרויקטים מרחבי העולם.

 

  מה מידת הרעש כיום ומה הצפי לאחר הצבת הטורבינות?  שאלה: .2

ממדידות שנערכו בישובים באזור עולה כי מפלסי הרעש הקיים ממקורות שונים  תשובה:

בלילה (גבוה מן הרעש  35.5-41.5בשעות היום ובין  dBA 43-44.5(כבישים, רוח) נעים בין 

יוסיפו רעש בישובים  לאטורבינות הרוח  חשוב להבהירהחזוי מן הטורבינות). 

ולכן הפעילות האנושית הקיימת בישובים מייצרת מפלסי  רעש איננו מצטבר. הסמוכים

כנית) גבוהים בהרבה ורעש (שדה נחום, בית השיטה או כל ישוב אחר בסביבת הת

מהטורבינות ולכן אנו אומרים בוודאות שלא תהיה השפעה. לשם המחשה, בשדה נחום 

זויה רמת הרעש הח Db 54במהלך היום נמדדה רמת רעש ליד המרפאה במרכז הישוב 

 . Db 20מהטורבינות הינה כ 

  

 

  

  

  

 

 – מהטורבינות חזויהמפלס רעש 
19.4 dBA 



 מה קורה במידה ויש רעש בישוב הסמוך ?  שאלה: .3

  

קביעה זאת פעילות הטורבינות לא צפויה לייצר רעש ביישובים הסמוכים.  תשובה:

אמצעי  ניטור לפרויקט . מתבססת על מספר מדידות רעש ביום ובלילה בישובים הסמוכים

ומדידה למניעת השפעות סביבתיות כך שבמידה ותוצאות הניטור יראו כי נוצרה השפעה 

בהוראות  6.20על מנת למנוע את הפגיעה. ראו סעיף  כלשהי יעשו פעולות שונות

  התוכנית:

   

 

  מה המנגנון להפסקה של הטורבינות? שאלה: .4

מערכי הסף שהוצבו לפרויקט בכל במידה וקיימות תלונות על חריגה כל שהיא  תשובה:

הפסקת הטורבינות הינה  יעשו פעולות לתיקון במידת הצורך.ו יבדקו התחומים, התלונות

בהוראת צוות  עשותיתוכל להו שלב אחרון לאחר בדיקת התוצאות ואי עמידה בערכים

   שניות 20-30 עצירת טורבינה מרגע קבלת ההוראה היא .המעקב המקצועי

 

  

 

   כמות החשמל שתייצר (בקוט"ש) טורבינה אחת בשנה?מה  שאלה: .5

 קוט"ש בשנה 9,000,000קוט"ש  ל  8,200,000: טורבינת רוח אחת תייצר בין תשובה

 

 

  ריים לעומת מטורבינה?אכמה שטח צריך עבור הפקת חשמל מלוחות סול שאלה: .6

משדה סולארי ולכן על מנת להשוות את יכולת  1.5טורבינת רוח יעילה פי  תשובה:

. מניסיוננו השטח הדרוש לייצור אותה כמו חשמלייצור החשמל עלינו להשוות את 

 דונם של פרויקט סולארי קרקעי 80ב הרב בתחום הסולארי, בדקנו ומצאנו שיש צורך 

 .דונם 2.5ת כ סשתופ טורבינת רוח אחתעל מנת לייצר את אותה כמו חשמל של 

 



  פרסום סקר בעלי כנף/ נדידות באזור הפרויקט. אלה:ש .7

עופות  2על פי סקרי השטח ובהסתמך על המודל הסקוטי אפשר ויפגעו כ  תשובה:

חישוב  לא צפויה להיות פגיעה במיני עופות בסכנת הכחדה. (לטורבינה לשנה).

צוות המעקב נדרש  9וכאמור בשאלה  הפגיעה נעשה על בסיס התרחיש הגרוע ביותר 

. ניתן לגשת למסמכי לפעול באופן רציף לבקר את נתוני הניטור ולצמצם את הפגיעה

  נספח ב'.  –כנון תהסקר המלא באמצעות מסמכי התוכנית באתר מינהל ה

  

 

  מה עושים על מנת לצמצם הפגיעה בבעלי כנף? שאלה: .8

י שטח התכנית כולו יהיה מנוהל ע"י אקולוגים ומומחי סביבה לאורך כל חודש תשובה:

השינויים המתרחשים בשטח, יגישו ויבצעו המלצות קונקרטיות  השנה שיעקבו אחר

למניעת התקרבות בעלי כנף (למשל פינוי פגרים, פינוי פסולת שהושלכה, ניטור אקטיבי 

(לדוגמא הצבת צפר  בעונות נדידה). פיקוח אקולוגי רציף יביא למזעור הפגיעה בבעלי כנף

לדוגמא הפסקת -לוודא כי להקות ציפורים אינן נפגעות מלהב הטורבינות במצבים רגישים

. )לנושא ועדת המעקב לניטור השפעות סביבתיות 3 שאלהראו (. )הטורבינה במקרה קיצון

הניטור מתייחס גם למזעור הפגיעה בבעלי כנף. הפגיעה הצפויה כתוצאה מפעילות 

וצפויה להיות נמוכה משמעותית מערכי הסף השנתיים ה מזערית הטורבינות הינ

הסמוכים יכוסו בהתאם להנחיות רט"ג על מנת צמצום  מאגרי המיםשני לטורבינה. 

  .  .משיכת בעלי כנף למאגרים

 

  כמה מ"ר תופסת טורבינה מעל הקרקע (הבסיס בתוך האדמה רחב יותר)? שאלה: .9

מטרים, ניתן יהיה לעבד את הקרקע עד למרגלות  5קוטר עמוד הטורבינה הינו  תשובה:

הבסיס ת קרקע נוספת. לבמעבר לכך לא קיימת מג משטח התפעול) עדהטורבינה (

ניתן להמשיך את מטרים בעומק הקרקע.  3מטרים יהיה בעומק של כ  20שקוטרו כ 

  הפעילות החקלאית תחת הלהבים כרגיל.

  

  

  איך ייקבעו נציגי הציבור לצוות המעקב והניטור? ( מי בוחר)  שאלה:

מינוי צוות המעקב מבוצע על ידי הוועדה המחוזית לאחר שמועברים אליה שמות  תשובה:

מטעם הגורמים השונים שנקבע בהוראות התכנית שהם יהיו חברים בצוות  נציגי המדינה

יה, נציג המועצה ועוד). הליך דומה (חקלאות, בריאות, הגנ"ס, רט"ג, גופים ירוקים, אנרג

הרוח של המקבץ המערבי ומונה צוות מעקב שמלווה את הפרויקטים  יכבר בוצע בפרויקט

  המערביים. סביר שצוות זה ישמש גם לליווי של פרויקט בית אלפא.

בהם ( בקרה נוספת מבוצעת גם במסגרת צוות מקצועי מלווה לוועדה המקומית גלבוע

, נציגי וכד' , אנרגיהכמו יועץ אקוסטימוסמכים אנשי מקצוע  -יועצים חיצוניים חברים 

וזאת במסגרת הסכם שנחתם בין  , הוועדה המקומית ממנה אותם)מליאה מקומית

יות והמועצה לבין היזם כחלק מיישום מדיניות המועצה האזורית גלבוע. גם לצוות זה סמכ



של שמטרד שלא קיבל מענה בזמן המוקצב להפסקת פעילות טורבינה/טורבינות במקרה 

  לכך בהסכם.

 להלן הציטוט מתוך הוראות התכנית : 

  

 

  

  האם הוועדה היא רק לפרויקט שלנו (בית אלפא) או לכל הטורבינות בפרויקט ? :שאלה .10

צוות המעקב נדרש בכל אחת מתוכניות הרוח שאושרו במחוז ובכלל זה בפרויקט  תשובה:

  בפרויקט חפציבה.בית אלפא כמו גם 

  

האם יש נוהל לפעילות צוות מעקב/ וועדה ציבורית ? מספר מפגשים בשנה, : שאלה .11

  סמכויות מפורטות, נוהל מסודר לפעילות הוועדה, כפיפות וכו.

צוות המעקב ימונה על ידי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז צפון. בראש צוות  תשובה:

צוות כאמור כבר מונה לפרויקטים המערביים ההמעקב יעמוד נציג הוועדה המקומית. 

והחל בעבודתו במסגרת ליווי הליך הוצאת היתר הבניה בנושאים שבסמכותו. מספר 

ניח כי בשלבי ההקמה וההפעלה הראשונים המפגשים יקבעו על ידי יו"ר הצוות. ניתן לה

המפגשים יהיה אחת לחצי שנה ובאופן פרטני במקרים של חריגות מהערכים שנקבעו 

במקביל היזם מחויב  לרבות מתן מענה לפניות של תושבי המועצה ככל שתהיינה חריגות

 לפעול בהתאם לתוכנית ניטור בנושאים השונים ולהעביר דיווח בגמר כל בדיקה לצוות

רשאי לפנות ליו״ר הוועדה ככל שיש בידו ממצא על  גורם המקצוע מטעם הוועדה המעקב.

אין . חריגה מהערכים שנקבעו ושהם בסמכות המעקב של הצוות (ריצוד, רעש ובעלי כנף)

מניעה לכל תושב לפנות לוועדה ובמקרה רלבנטי היא תידרש לטענות שלו ככל שיהיו 

 . מבוססות

   

האם יש  ?הקודמת אם אין נוהל מי מחליט/יחליט על הנוהל בהמשך לשאלה  שאלה: .12

  דוגמא לפעילות הוועדה.  להביאפרוייקטים שהוועדה כבר פעילה בהם ואפשר 



הוועדה כבר פעילה בפרויקט עמק חרוד המערבי, התקיימה כבר פגישה אחת  תשובה:

צוות כניות הניטור שהוגשו. והועברו דגשים לת ,בה מקצועית של כל חברי הוועדה והיזמים

מעקב פועל בפרויקט המקבץ המערבי וכן בפרויקט עמק הבכא המוקם בימים אלה ברמת 

 הגולן. יו"ר צוות המעקב שהינו נציג הוועדה המחוזית יכתיב את נהלי העבודה.

  

מה הם הכלים הקיימים להפחתת קטילת ציפורים, הפחתת רעשים ( נניח ויהיו)  שאלה: .13

  ים ככל ויהיו כאלו בפועל. דוגמאות מאתרים פועלים איך מתמודדים . ומפגעים אחר

 טורבינות הרוח שנבחרו מצוידות במנגנון הפחתת רעשים על פי מדרגים שונים תשובה:

מעבר לכך, כנפי הטורבינה מצוידות ברכיבים . ויכול להיכנס לעבודה בהתאם לנדרש

 התכנוןמסרק משונן. חשוב לציין שאווירודינמיים ייחודיים להפחתת רעש שנראים כמו 

ולכן לא צפויה כל סיבה  שולי בטחון מאד גדולים לעניין הרעשלוקח בחשבון  הקיים

  .  8לעניין בעלי כנף ראה תשובה  להשתמש במנגנון הפחתת רעש אקטיבי.

אין פרויקטים בסביבה שכפופים לאותה מתודת ניטור ובקרה כמו  -לעניין דוגמאות

הפרויקט היחיד שנמצא תחת פיקוח בדומה לשלנו אך טרם החל לפעול  בפרויקט שלנו.

שם מותקנות עמדות שליטה, צפרים וכל מה שהוכתב באופן מלא הוא עמק הבכא. 

ספק ייצור הטורבינה (בדומה לנו) לביצוע על פי תנאי הוראות התוכנית וצוות  -לאנלייט 

 המעקב.

פן כללי היזם שם לא כפוף לאותה רגולציה סירין וגלבוע מנוטרות באופן שונה לגמרי ובאו

והלאה.  פרויקט סירין וגלבוע הוקמו מתוקף תכנית שאושרה שבשנות ה  2014שנקבעה ב 

לציין כי ההנחיות בפרויקט זה מחמירות עוד יותר מכל  בשונה מהפרויקט שלנו. יש 80

  פרויקט אחר

 

  

   המעקב?פירוט של סמכויות האכיפה: מה ״השיניים״ של צוות  שאלה: .14

כפי שמופיע בהוראות התכנית צוות המעקב מוסמך לאכוף עמידה בערכים  תשובה:

הקבועים בנושאים של רעש, ריצוד ובעלי כנף ובמסגרת זו במקרה של חריגה מהערכים 

ובכלל זה בהיעדר  להורות על ביצוע פעולות שיבטיחו עמידה בערכים השוניםרשאי הצוות 

 טורבינה/ות.חלופה אחרת להורות על הפסקת 

  

ריצוד, גלים/   מה התקנים אל מול הביצועים של הטורבינות המתוכננות( רעש שאלה: .15

   רעש בתדר נמוך וכו') ?

הוראות התכנית קובעות ערכים בהתאם לסטנדרטים ופרמטרים שהונהגו על ידי  תשובה:

תקנות הרגולטורים השונים (רט"ג, בריאות, הגנ"ס וכיוצ"ב) ובמקרים מסוימים קיימות 

המקום לציין שבפרויקט בית  שמחייבות את היזם בדומה לכל תכנית מאושרת אחרת.

אלפא אין ריצוד כי המרחק גדול מידי על מנת שיהיה ריצוד על בתי התושבים. כמו גם 



  הרעש שהוא נמוך מרעש רקע הקיים ביישובים הסמוכים לטורבינות בית אלפא.

 

  

בפרויקט הן מהמתקדמים ביותר, כל הציוד שיותקן עומד חשוב לציין כי דגם הטורבינות 

תחת תקינה אירופית מחמירה מאד בכל התחומים. כל דגם טורבינה נבדק באתר ייעודי 

טרם השיווק המסחרי לבדיקה פיזית של כשנה על ידי גופי בדיקה חיצוניים . מתבצעת 

וענקת תעודת תקינה השוואת נתונים שנאספו מול נתוני יצרן ולאחר עמידה בביצועים מ

  מתאימה.

   

  היכן יש עוד פרויקט בארץ עם טורבינות בקוטר זה? שאלה: .16

כנן בבית אלפא, פרויקט עמק הבכא דומה ומתזה האין כרגע קוטר זהה ל תשובה:

. פרויקט בראשית שממוקם במרכז רמה"ג מוקם ומאד דומה במאפיינים בקונפיגורציה

מגה וואט  4עם טורבינות של מעל בימים אלה ויהיה אפילו בעל ממדים גדולים יותר 

, בעולם קיימים עשרות אלפי פרויקטים בקישור בנספחים. כאמור מטר 175להב של  גובהו

 דומים. 

  

  האם מיקום הטורבינות הוא הטוב ביותר או זה שמתאפשר? שאלה: .17

איכות הרוח, אישור משהב"ט,  –מיקום הטורבינות נקבע על פי לא מעט משתנים  תשובה:

(ניתן לעבור על כל הפרמטרים הרבים בתכנית  חקלאות, גבולות הקרקע, נראות ועוד ועוד

המיקום הנוכחי הינו מיטבי . בפרק הנספח) -שהוגשה ואושרה ע"י הגופים הרלוונטים



ז צפון, לראיה תכנית בית אלפא לא שונתה ועומד בעקרונות התכנון של מחו

 2015אפילו פעם אחת מאז הוגשה לוועדה ב 

  

 2019-לפי פרסומי היזם נראה כי הפגיעה בציפורים זניחה. להבנתי בוצע ניטור ב: טענה .18

ע"י רשות הטבע והגנים בחוות הטורבינות ליד מעלה גלבוע ונמצא כי ישנה פגיעה קשה 

  לסף המותר.בעופות דורסים הרבה מעל 

  

 \מתווה טורבינות גלבוע וכפי שציינו מעלה, בנוסף, . 8, 7, 3 תשובות לשאלותראו  תשובה:

 כנית בית אלפא בגודל, בסוג הציוד, מהירות הסיבובוסירין שונה לחלוטין מהמוצע בת

סיבובים  22 - סיבובים לדקה בהשוואה ל 12(פרויקט בית אלפא הטורבינה משלימה 

בנוסף ( , מיקום גאוגרפי, קירבת מגורים ויכולת הניטורבוע/סירין)לדקה בפרויקט גל

גבוה בהשוואה לפרויקט בית שם הדרישות לניטור פחותות ורמת הפגיעה המותרת 

 . אלפא)

על מקום אחר איננה  מסויםהסקת מסקנות ממקרה  -במקרה הנ"ל

 . נכונה/מתאימה

  

  הפגיעה בעטלפים לא נבדקה (לא מצאתי מחקר).: טענה .19

  

 mitigating Bat( קיימת מתודולוגיה ברורה ומוכחת לצמצום  הפגיעה בעטלפים תשובה:

mortality with turbine-Specific curtailment algorithms: A model base 

approach(מאגרי המים ואמצעים פיזיים כמו כיסוי   , קיימים אמצעים טכנולוגיים שונים

   . לצמצום פגיעה הסמוכים לטורבינות

 

  ממשק ממוחשב לניהול הסיכון לעטלפים מטורבינות רוח קיים בפרויקטבנוסף, 

באמצעות מידע על השונות הסביבתית ופעילות העטלפים חוזה המערכת את הסיכון 

בזמן ובמרחב, ומפעילה את הטורבינות בהתאם במטרה למזעור הפגיעה בעטלפים 

הפעלה משתנה. מתודולוגיה זו מהפעלת טורבינות רוח לייצור חשמל על ידי ממשק 

מידע מסקרים טרם הקמה מספק את הבסיס  אומצה על ידי  רשות הטבע והגנים.

מידע מסקרים אחרי הקמה מספק את הדרוש לבניית ממשק הפעלה , למערכת ההפעלה

מידע מסקרי ניטור לאחר ההקמה מספק את ההערכה של יעילות שיטת , מפורט

  .ההפעלה

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

שמעתי כי טורבינות רוח משבשות את הקליטה האלחוטית באזור טלויזיה רדיו וכו'  טענה: .20

  האם נכון ואם כן מה מרחב ההשפעה בקשר לטורבינות של בית אלפא?

אין קשר לטורבינות הרוח,  כראיה הגורמים הכי מחמירים במשרד הביטחון ,  תשובה:

היו מאשרים אם הייתה עדות אישרו את הפרויקט. הם לא  חייל האווירתעופה אזרחית, 

 שזה עלול לפגוע בקליטות האלו.

  

  נספחים:

 דוגמאות למגוון פרויקטים מרחבי העולם :   .א

https://1drv.ms/b/s!Asf7W1MPY4b9vEvbTNyKzr8FbvXc  

 :ובסקר בעלי כנף קישור לצפייה במסמכי התוכנית  .ב

https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/2000352601/310  
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