




אנרגיות

טורבינות רוח

וולטאי-פוטו

תחנות כוח מבוססות גז



תכנית מתאר לטורבינות רוח-12/ד/10א "תמ

:שני מסלולים

אינו כרוך בשינוי יעוד-היתרים 1.

מאזנת בין היתרונות להפקת חשמל מרוח והצורך לגוון את משק האנרגיה מחד -תכניות 2.

לבין הצורך להתמודד עם ההשפעות של טורבינות רוח במרחב הבנוי והפתוח מאידך

:נקבעו ארבעה סוגים שונים של טורבינות רוחא"התמבמסגרת 

.'מ4טורבינת רוח זעירה טורבינת רוח אופקית או אנכית בגובה מקסימלי של •

.'מ18טורבינת רוח קטנה טורבינת רוח אופקית או אנכית בגובה מקסימלי של •

.'מ40טורבינת רוח בינונית טורבינת רוח בגובה מקסימלי של •

.'מ-40טורבינת רוח גדולה טורבינת רוח שגובהה לא יפחת מ •



המצב הקיים–טורבינות רוח 

מרחבים להקמת חוות טורבינות רוח שהוצע על ידי הצוות 8

הבין משרדי

תכניות בהליכי תכנון במרחב המועצה7

יוזמות פרטיות של מושבים וקיבוצים מול היזם–??



מתחמי חיפוש5

בצמוד לשטח  
:המועצה



מתחמים מאושרים3



0284711/204

0284679/204

0284532/204

0367599/204

0305110/204

0390385/204

0455436/204

מאושר+ בתהליך + חיפוש : קומפילציה



סטטוס-התכניות המקודמות לטורבינות רוח 



סטטוס-התכניות המקודמות לטורבינות רוח 



סטטוס-התכניות המקודמות לטורבינות רוח 



השפעות סביבתיות

השפעות ישירות  
על האדם



השפעת טורבינות  
(Jerry ay all2016-ו2016' ושותאולונובסקימתוך המסמכים של )

, החברה להגנת הטבע, SPInterface,השפעת טורבינות רוח על הבריאות והסביבה, .ומדר ד, .ע' ברקוביץ, .חאולונוסבקי•
2016

•Jerry L. Punch,i Richard R. Jamesi, Wind Turbine Noise and Human Health: A Four-Decade History of Evidence 
that Wind Turbines Pose Risks, Michigan State University, East Lansing, MI, USA, 2016

ולהשפעה פסיכולוגית  לויברציותקיימת השפעה בריאותית על האדם והיא קשורה 1.

(nocebo -שגורמת למחלות  .)!יש לציין כי המחקר בתחום הינו דל וחסר בנתונים.



השפעת טורבינות  
(Jerry ay all2016-ו2016' ושותאולונובסקימתוך המסמכים של )

, החברה להגנת הטבע, SPInterface,השפעת טורבינות רוח על הבריאות והסביבה, .ומדר ד, .ע' ברקוביץ, .חאולונוסבקי•
2016

•Jerry L. Punch,i Richard R. Jamesi, Wind Turbine Noise and Human Health: A Four-Decade History of Evidence 
that Wind Turbines Pose Risks, Michigan State University, East Lansing, MI, USA, 2016

עופות נודדים  , חיות בר יבשתיות–קיימת השפעה על ניכרת על המערכת האקולוגית 2.

!!סכנת הכחדה ממשית עבור מיני עופות ועטלפים–ועטלפים 



השפעת טורבינות  
(Jerry ay all2016-ו2016' ושותאולונובסקימתוך המסמכים של )

, החברה להגנת הטבע, SPInterface,השפעת טורבינות רוח על הבריאות והסביבה, .ומדר ד, .ע' ברקוביץ, .חאולונוסבקי•
2016

•Jerry L. Punch,i Richard R. Jamesi, Wind Turbine Noise and Human Health: A Four-Decade History of Evidence 
that Wind Turbines Pose Risks, Michigan State University, East Lansing, MI, USA, 2016

קיימת השפעה על הסביבה בשל תשתיות נלוות3.



2015, אמנת פריז



השפעת טורבינות  

שינוי נופי4.



(12/ד/10א "מתוך תמ)רגולציה 



הנחיות המשרד להגנת הסביבה
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מסמך מנחה של בית הלורדים האנגלי
הקשר בין גובה הטורבינה למרחקה ממגורים



מדיניות הצוות המחוזי  



מקרה מירב



!!הרבה לא ידוע–ובעיקר 



מתקנים ותחנות כוח–גז 

(:בתחום המועצה ובסביבתה הקרובה5כ "סה)תחנות כוח 

.חבר. ת.לאמצפון –10א "תחנת כוח לגז על פי תמ1.

תחנות כוח על גז שעברו בהחלטת ממשלה במולדת  22.

.התנגדות השלטון המקומי. ורמת צבי

.2000שגיא . ת.איזראעלעמק , תחנת כוח לגז3.

.תחנת כוח לגז אזור תעשייה בית שאן4.

תחנת גזית   , היתר להולכת גז טבעי-מצפון למועצה 

.22246/ג



וולטאי-פוטו

נר-מקודמת בקרבת היישוב גןוולטאים-תכנית לחוות תאים פוטו-

חסר מידע על תכניות נוספות המקודמות במרחב–?? -



מחצבות



מאושרת –14א "תמ
בהליך התכנון–' ב14א "תמ



('ב14א "לפני ההרחבה הצפויה במסגרת תמ)התכניות המפורטות



השפעות סביבתיות  

זיהום אויר–מטרדי אבק -

מטרדי רעש ורעידות-

מפגע נופי-

מתוך אתר המשרד להגנת הסביבה



אזורי התעסוקה והתעשייה

הרחבת אזור התעשייה מבואות הגלבוע•
מומלץ על ידי הועדה המקומית



אזורי תעסוקה ומסחר

לטובת הסדרת אזורי תעסוקה ביישובים•

:שני אזורי תעסוקה ומסחר מקודמים

סנדלה–מוקייבלהטמרה              –טייבה –נאעורה



(אפשריות אך לא הכרחיות)השפעות סביבתיות 

זיהום אור פוטנציאלי-

מפגעי רעש-

חומרים מסוכנים-

מתוך אתר המשרד להגנת הסביבה



מ


