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  : לכבוד

 רו"ח אביגדור יצחקי זאב אלקיןמר  ד"ר יובל שטייניץ כחלון מר משה
שר התשתיות הלאומיות,  שר האוצר

 והמים האנרגיה
ו"ר הועדה הארצית לתו"ב י השר להגנת הסביבה

 של תשתיות לאומיות
 

 

 שלום רב,

  בצפון ובדרוםלקידום ותמיכה במיזמי הרוח פניית ההתיישבות החקלאית  :הנדון

השותפים במיזמי הרוח המקודמים בימים אלו במסגרת ועדות אנו, חברי הנהלת האגודות החקלאיות של היישובים 

קוראים למקבלי ההחלטות להאיץ את קידומם, להקל בחסמים הבירוקרטיים והרגולטוריים בארץ  התכנון השונות

 . האדירים, ולמנוע את המשך העיכובים בוועדות התכנון השונות

 

 .פרנסתן העיקרי מקור את שמהווה בענף החקלאות חמור משבר עם מתמודדות החקלאיות האגודות האחרונות, בשנים

 . בהכנסות ענפי החקלאות השוניםחדה לירידה הובילו  וגורמים אחריםהקשה, עליית מחירי המים,  הבצורת

ף פעולה עם יזמים בעלי ותילשהובילו את האגודות החקלאיות  הממשלה לקידום אנרגיות מתחדשות,והחלטות  יעדי

 בהתאם לתכנית המתאר הארצית שפורסמה בתחום.במטרה לקדם מיזמים משותפים  הרוחוניסיון בתחום  מומחיות

מתקני החשמל )כולל  מכלל 50%מעל  הווהומ עולםהנפוץ ביותר במשאב האנרגיה המתחדשת כיום רוח היא אנרגיית 

 !OECD-מדינות ה ב 2016בשנת קונבנציונאלי וגרעיני( שהוקמו 

למשק גבוהה ת כיום להקים חוות טורבינות המייצרות יותר חשמל, ברמת כדאיו הניסיון האדיר שנצבר בתחום מאפשר

 השפעה סביבתית מאוזנת ונמוכה בהשוואה למקורות אנרגיה אחרים קיימים.בו

 אומית הלברמה בראי ההתיישבות החקלאית ו משמעותיותתועלות  -אנרגיית רוח 

  והמשך קיומה להתיישבות החקלאיתתרומה משמעותית  .1

, השותפים בבעלות יישובים 8 שלהינו דוגמא למיזם אזורי המקודם בימים אלו ברמת הגולן מיזם רוח בראשית 

 .שנה 20למשך  קבועיציב ועבורם מקור הכנסה  ויספק פירות המיזם !על המיזם ובקידומו

 שטחב מאפשרות את המשך הפעילות החקלאית המלאהטורבינות רוח  - דואלישימוש  .2

 מהשטח החקלאי, וביתרת השטח ניתן להמשיך בפעילות חקלאית 2%-1%טורבינות הרוח עושות שימוש ב 

 כגון אנרגיה סולארית. ם של ייצור חשמל יתרון גדול של אנרגיית הרוח על פני סגמנטים אחרי מלאה.

 חיסכון במים  .3

אנרגיה סולארית הצורכת כמויות גדולות של מים בתקופת ההפעלה, טורבינות רוח אינן צורכות מים! בניגוד ל

 זהו יתרון גדול בכל הארץ, ובפרט ברמת הגולן שבה משאב המים לחקלאות הינו בחסר ובסיכון.

 לפריפריה נוע צמיחה כלכלימ .4

 השקעהשימוש בתקציב הממשלה.  ננים כרוכים בהשקעה כלכלית אדירה בתשתיות ללאמיזמי הרוח המתוכ

הווה מנוף לפיתוח תייצר מקומות עבודה, ת חסרת תקדים זו, היא מנוע צמיחה כלכלי אזורי משמעותי, היא

 וכל זאת מבלי לפגוע באופיו הכפרי והירוק או בבריאות ואיכות חיי תושביו. תשתיות ותיירות 
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 נקיים מפליטותאטרקטיביים, מרחבים הצפון והדרום ל הפיכת - זיהום אווירהפחתה של  .5

לחלוטין. התבססות על ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בצפון הארץ ובדרומה  טורבינות רוח מייצרות חשמל נקי

יבטיחו כי אזורים אלה יהיו נקיים מזיהום אוויר, וימשכו אליהם תושבים רבים ממרכז הארץ אשר סובלים מזיהום 

בני אדם מתים בישראל  2,500-, קרוב לOECD-לפי דו"ח שפרסם ה .OECD -אוויר ברמות הגבוהות ביותר ב

 כתוצאה מזיהום אוויר אשר חלק לא מבוטל ממנו נגרם מייצור חשמל. 

 מבוזר בצפון ובדרום יגביר את הביטחון האנרגטי של כלל מדינת ישראל ייצור אנרגיה .6

איזון הם מרכיב חשוב ב, ופיזור הפריסה הגאוגרפית גיוון מקורות האנרגיה, הקטנת הצורך בגיבוי קונבנציונלי

 וק העצמאות של משק החשמל בישראל וחיז

 וכורעים תחת סבך הרגולציהפרויקטים נתקלים בהתנגדויות סרק ה

חווים מתקפה של . לאחרונה אנו ם תחת הנטל הבירוקרטיוכורעיהשונות שנים על שנים, אנו מקדמים את התכניות 

  של המיזמים.לעכב את קצב הפיתוח ו, אשר מאיימות להמשיך גורמים קיצוניים ולא מייצגים שלהתנגדויות, בעיקר 

תהליכי העיכוב מקורם ב ושר בצד הצורך המוצדק לבחון בצורה אחראית את השפעותיה של כל תכנית, אנו סבורים

עובדתיות על הערכות  נסמכות המונעות מאינטרסים שונים, אינן, סדרתיות של גורמים מסוימים בהתנגדויות סרק

אינן משקפות איזון ראוי בין התועלות האדירות של חשמל נקי, לבין הפגיעה הנמוכה יחסית,  –, ובכל מקרה מבוססות

  הקיימת בכל פיתוח אנושי.

בדיון ובתהליך וח במרחב הכפרי החיובי המוכח בעולם משילובן של חוות ראנו סבורים, שיש לתת משקל רב לניסיון 

חיוניים מיזמים הכל כך דום הלא מבוסס יפגע ויעכב את קיאנו חוששים, שדיון פופוליסטי, לא מאוזן ו קבלת ההחלטות.

 הללו.

 של המיזמים. מהיר  וםתמיכתך בקידבמטרה להשמיע את קולנו ולבקש את זו  מצאנו לנכון לפנות אליךלאור מצב הדברים, 

 :על החתום

 ופית חקלאית בע"מאגודה שית נווה אטי"ב 8 מושב שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ קשת 1
 

 מושב שיתופי בע"מ מעון צביאל 9 מושב שיתופי של הפועל המזרחי להתיישבות בע"מיונתן  2

 מושב שיתופי בע"מ בית יתיר 10 מושב שיתופי הפועל המזרחי להתיישבות בע"מ אלוני הבשן 3

 מושב שיתופי בע"מ כרמל 11 ב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"ממוש כנף 4

 מבוא חמהקבוץ  12 מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ נטור 5

קבוצת בני עקיבא להתיישבות  מעלה גלבוע 13 הפועל המזרחי להתיישבות בע"ממושב שיתופי  רמת מגשימים 6

 חקלאית שיתופית בע"מ
 להתיישבות בע"מהפועל המזרחי מושב שיתופי  אבני איתן 7

 ר, מנכ"ל המשרד לתשתיות לאומיות, אנרגיה ומיםומר שאול מריד העתקים:

 ד"ר אסף אילת, יו"ר רשות החשמל  

 עדה לתשתיות לאומיותי רדעי, מתכננת הונאוה אלינסק  
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