
  
 
 
 
 
 
 
 
 

טכניון–מצגת לפורום האנרגיה במוסד נאמן   

כיווני התפתחות של משק אנרגית הרוח וחוות  

 רוח בישראל 

 19-12-2011  

 מ"שירותי יעוץ ניהול ותכנון בע–ר .ס.ד
 dsr.med@gmail.com       2002366-050 

mailto:dsr.med@gmail.com


 ?מה זה

 

Jordan 

  

Saudi Arabia 

 

Egypt  

 

Bahrain 

  

Palestine 

  

Qatar 

 

Tunisia 

  

Algeria 

 

Syria 

  

Iraq 

  

Lebanon 

  

Sudan 

  

  Arab League 

  

  

 



13  המדינות הסובבות את מדינת ישראל
 שחברות

  MENAב 
  Middle East North Africa ) ) 

אשר השתתפו בתערוכה ובקונגרס בנושא  
אנרגיה רוח ומערכות הולכה משותפות שם 

 דנו בהחלטות המשותפות לכל המדינות
העברת אנרגיה  , בין היתר בנושא הולכה 

 .ישראל–מי לא השתתף , ממדינה למדינה 
 



 MENAמפת         

 



2011 2013 

2016 

 ירושלים

 זבולון

 קיסריה
 אורות רבין

 חגית

 פתח תקוה
 גן שורק

 גליל מזרחי

 עמק חפר

 יבור

 ירקון
 גנות גן שורק

 ירושלים גזר 2013

2016 

 דוראד
 צפית

 אבן ספיר

 פרסה

 סדום
 חובב-רמת

 רוטנברג

 לירדן

 לירדן

 לירדן
 למצרים

 ו"ק 400י מערכת הולכה "מתוך פרסום של חח
 2016מצב עתידי בשנת 

 

 אנו יודעים לומר די בודאות ששני השקפים האחרונים סותרים זה את זה
 ?  ואמר את זה ואני מצטט 



ישראל הינה אי מבודד מבחינה  "
 "חשמלית ואי קטן מאד

2004נייר עמדה נובמבר –דן זסלבסקי ' מתוך מאמר של פרופ  
 מסמך של מוסד נאמן

 זה מסכם את ומכתיב את כל משק האנרגיה במדינת ישראל. 

ייחודי, מבודד, משק אנרגיה קטן. 

זה גם מכתיב את המגמה ומכאן נושא ההרצאה 

–כיווני התפתחות של משק האנרגיה   
 טורבינות וחוות רוח במדינת ישראל



 

 

 

 מבוא
 

אנו מתכנסים היום לדיון של פורום ניצול אנרגיה הרוח בישראל 
  אני מקווה שהמסמך שיצא מהפורום יעביר את המסר שניצול

 .כלכלי וחיוני למדינת ישראל, אנרגיה רוח בישראל חשוב 
  בסקירה שאתן בהמשך נראה איך התעשייה האדירה הזו של

 .  טורבינות רוח מתפתחת בעולם והמגמה של טורבינות רוח גדולות
 של חוות רוח וטורבינות רוח התעשייה במצגת אני אבדוק בנוסף את

 :באספקטים הבאים
היבטים כלכליים וסביבתיים 
 המעוגנת בחקיקה ובתקינה, ברורהמדיניות; 
 להסדרת מכרזים או רישיונות ותחימתם בזמןחקיקה; 
 לחשמלתעריפים; 
 וביורוקרטיה בהליך הקצאת הקרקעות, לקרקעותגישה; 
 לרשת החשמלגישה. 
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 סקירה קצרה מהנעשה בעולם
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  הנתונים מתוך הפרסומים של איגודי הרוח בעולם שהם  איגודים

 חזקים ביותר

  - EWEA האיגוד האירופאי 

 - AWEA  האיגוד האמריקאי 

- GWEA     האיגוד העולמי 

על פי: נעבור למספרים  EWEA   2020היעד שאירופה תגיע בשנת  

מתוכם טורבינות יבשתיות  מגה ואט  265,000לסך התקנות של 

  2008נכון לסוף שנת . מגה וואט 55,000וימיות מגה וואט  210,000

 מגה וואט   63,464מתוכם  מגה ואט  64,935מותקנים ועובדים 

 .  ימיותמגה וואט  1,471יבשתיות ו 

 מגה ואט  בכל   16,000התעשייה באירופה מצפה לממוצע התקנה של

 .2020שנה באירופה עד שנת 
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מגה וואט 40,181היו מותקנים  2010ב בסוף שנת "בארה. 

 מתצרוכת אחוז  20להגיע להספק מותקן שיספק  2030היעד לשנת

 .ב"החשמל בארה

 500,000הערכה היא שבשנת היעד תעשיית טורבינות הרוח תספק  

ישרות בחוות   משרות  150,000-בתעשיות הנלוות וכמו כן  כמשרות 

 .הרוח שיותקנו

בנושא סין התייחסתי בפתיח  . בסין ובאסיה התעשייה רצה בצעדי ענק

   בעשרות גיגה וואט  מדינות נוספות מובילות שייצרו בעשור הקרוב .
 .הודו ויפן מובילות בתחום .ואפילו מאות 

  תעשיית אנרגית רוח מפותחת במדינות נוספות כגון אירן קפריסין

והכמויות העתידיות  אבל מדובר   אני לא נכנס למספרים, מצרים 

 מותקנים כיום וכמויות גדולות נוספות בעתידבמאות מגה וואט 
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 מגה וואט לכל  0.75טורבינות גדולות הם טורבינות בהספק מעל

 .טורבינה 

  המונח טורבינה גדולה אינו מוגדר וכל איגוד מגדיר את הנושא

 .שונה  אך אנו ראינו בגרף בשקף הקודם את מגמת הגידול בעולם

  כיום הטורבינות הרלוונטיות והנמכרת ביותר בעולם בתחום

מגה   3מג וואט ל  1.8הטורבינות הגדולות הן טורבינות בהספק בין 

 .מגה וואט 7.5הטורבינה המותקנת הגדולה ביותר היא . וואט

  בסקירה מדעית ובכתבה שבדקה את ההיתכנות לגבי מגמת ההמשך

י האיגוד האמריקאי נכתב שכיום ישנה פריצת  "אשר נעשתה ע,

 – 2020דרך בתכנון ראשוני של טורבינות גדולות שיספקו בשנת 
 .מגה וואט 20הספק של  2025

 המגמה בעולם בנושא טורבינות גדולות



11 

  רוב הטורבינות המוצבות כיום הינן טורבינות עם גיר אבל כיום

מיעלים אותם ומתחילים לייצר ביצור שוטף  טורבינות בהתנעה  

 .ישירה ללא גיר

  כיום הטורבינות הסטנדרטיות המסופקות בתעשייה הן טורבינות

 .מגה כל טורבינה 2-3בהספק של  

 מטר   100-130אנו צריכים להבין שבטורבינות אלו גובה המגדל הוא

לכן אנו מדברים על גובה מירבי של כ מטר  50-60ורדיוס הכנף כ 

 .מטר 200-180

  11בביקורי לאחרונה באירופה ביקרתי בחוות טורבינות אשר כוללת 

הספק שהוא  , מגה וואט  7.5טורבינות שכל אחת היא בעלת הספק של 

 .הגדול ביותר המותקן באירופה לטורבינה בודדת

  נראה מספר תמונות להתרשמות מחוות הטורבינות מהכנס ומהתערוכה

 בבריסל שבה ביקרתי







 היבטים כלכליים לאומיים להתקנת טורבינות רוח
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בנושא טורבינות רוח הנקודות החשובות מבחינה לאומית כלכלית סביבתית הן: 

 מחיר שיביא יזמים מהשוק הפרטי להשקיע בחוות רוח-ייצורמחיר ליחידת 

הטבות וקבלת זיכוי בנושא הפחתת גזי חממה כל זה  , הטבות מס ) סובסידיות
 (.  שווה כלכלה ירוקה 

 הוצאות בריאות בטחון  , זיהום אוויר: הכוללות)חיסכון בהוצאות חיצוניות
 (. 'לאומי וכו

 יכול להיות מאוד משמעותי לכלכליות שלהן ולהשלכות  מיקום הטורבינות
 .  תכנוניות

 נושא  , מניעת השפעות הדדיות, פיזור הטורבינות :תכנון נכון פרטני לכל אתר
 'הרעש וכו

לטורבינות רוח הוצאות אחזקה קטנות: הפעלה ותחזוקה. 

לטורבינות הוצאות התקנה גבוהות: התקנה. 



 משק טורבינות  הרוח וחוות רוח בארץ
 מגה וואט 800 –ההסדרה. 

שנים 12-10ההסדרה כ /משך ביצוע. 

מגה וואט 3 -גודל טורבינה רוח ממוצעת במשך ההסדרה. 

 על פי הערכות  ,הערכה חלק ההסדרה לטורבינות קטנות ובדדות
 700כ הסדרה בטורבינות גדולות וחוות רוח "אחוז סה 12 -שונות כ

 מגה ואט  

טורבינות להצבה בכל הארץ 200-220כ כמות הטורבינות "סה. 

  בשוק כזה ובמצב הגאו פוליטי והמדיני של מדינת ישראל כיום
שאנחנו אי בודד פתוח תעשית ייצור טורבינות מקומית אינה  

כלכלית וכיווני ההתפתחות חייבת להיות לפיתוח תת מערכות שניתן  
 מערכות שבהם יש לנו יתרון יחסי. לייצא



 טורבינות רוח בישראל
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החמה של מוסדות השלטון לנושא אנרגיה רוח התיחסות 

 3-1-2011נוכל ללמוד מתוך מסמך רשות החשמל מיום 

"  אנרגיה רוח מהווה את אחד ממקורות הבשלים
 ...."והנרחבים ביותר לאנרגיה מתחדשת

"מינמליותדרישות שטח ...."  "טכנולוגיה מוכחת  ".....
 ...."  הקטנת התלות בדלקים"
אבל החשוב ביותר ואני מצטט  : 

הפער בין עלויות היצור של  ...עלויות היצור נמוכות מאד"  
אנרגית רוח לעלויות יצור רגילות של חשמל מצומצם  

 .".ביותר
חזון חברת החשמל ומשרד התשתיות אספקת חשמל ושיתוף  

 .פעולה עם המדינות השכנות

כל זה כמעט לא בא לידי ביטוי והתקנות בשטח כי חלק אחר  
חוסך ודוחה  ,עוצר,מעכב , של הממשל והרגולציה מתנגד

 .החלטות
 

 
 



 כולם חוגגים על ה"רוח"קטע מתוך:
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  המועצה הארצית לתכנון ובניה אישרה בישיבתה אמש את המלצת המשרד
מגאווט  50לאיכות הסביבה בנושא הקמת חוות לטורבינות רוח בהיקף יצור של 

----------------------- 

ציינה כי פרוייקט טורבינות  , לית המשרד לאיכות הסביבה"מנכ, ר מיקי הרן"ד
והינו המשך יישום החלטת הממשלה בנושא , הרוח יביא לצמצום זיהום האויר

ר הרן הוסיפה כי האנרגיה  "ד.2001אנרגיה מתחדשת שהתקבלה בנובמבר 
שהינה  , ש לשנה"מליון קוט 120 -שתיווצר בחוות טורבינות הרוח מוערכת בכ

הערים טבריה ובית שאן גם : דהיינו, בתי אב 18,000 -תצרוכת חשמל של כ 
 .יחד

ציינה את חשיבות  , שולי נזר. ראש אגף זיהום אויר במשרד לאיכות הסביבה
והוסיפה כי יישומו ימנע פליטה שנתית של , הפרוייקט לצמצום זיהום האויר

 :מזהמי אוויר כגון
  , NOX טון SO2  ,                                       190 טון 240

 CO2 טון 85,000-ו  ,                                  טון חלקיקים11

6 



 כולם חוגגים על ה"רוח"
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מקרי  18י טורבינות הרוח מקבילה למניעת "נזר הוסיפה כי מניעת הזיהום ע' גב
עוד   . 7-14סימפטומים נשימתיים אצל ילדים בני  1,636, אשפוזים 974, תמותה

מגווט טורבינות רוח יכול   50הדגישה כי החיסכון למשק כתוצאה מהקמת 
פעולות  , תרופות , כתוצאה ממניעת ימי אשפוז )מליון דולר  4 -בכ להסתכם

 .וזה כל שנה(. תמותה מוקדמת, אובדן ימי עבודה , ביקור בחדר מיון , כירורגיות

לית המשרד לאיכות "ציינה מנכ, בנושא נדידת הציפורים והחשש מפגיעה בהן
שלא ניתן לדעת מראש על פגיעה   רוב המומחים מוסכם על כי, הסביבה

ניטור   בעקבות זאת הוחלט על ביצוע. פעילות ניטור ללאאפשרית בציפורים 
שנה   -לפני הקמת החווה והשניה  - שנה אחת: לבדיקת הנושא במשך שנתיים

 .לאחר הפעלתה

ר הרן כי "מסרה ד, לגבי החשש לפגיעה בשטחים הפתוחים באזור רמת סירין
תוכל להתקיים גם  , (טיולים, חקלאות)כל פעילות שהייתה נהוגה באזור 

  -משאבי הקרקע לדורות הבאים עוד הוסיפה כי החוות מגינות על . בעתיד
מיקומם מונע אפשרות לפיתוח עתידי בלתי הפיך כדוגמת הקמת יישוב חדש 

  .בלב השטח הפתוח
 
 

 



 הצטוט מתוך
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 ישיבת המועצה הארצית לתכנון ובניה
אשר אישרה את הקמתן של חוות 

 טורבינות רוח באזור 

 סיריןהגלבוע ורמת 

 6/08/2003: תאריך עדכון והחזון 

 נכון להיום כמות החוות
 החדשות במדינה  אפס



 ומה אומרים בעולם?

 20 מ"י דודו סוחוי חברת דסר תכנון ויעוץ בע"נערך ע 11דצמבר  27

י משרד האנרגיה הסיני בתחילת אפריל "אני מצטט ממאמר שפורסם ע
 :השנה

- יהיו מותקנים  2011בסין אם הכול ילך לפי התוכנית בסוף שנת
בעשור הקרוב נגיע לתוספת הספק  ,  58G Wשל  טורבינות רוח בהספק
והצפי  GW 25 הותקנו 2010 בשנת.  GW 150-230של טורבינות רוח בין 

כול זה בתעשייה – GW 18לשנה הקרובה ( על פי הייצור כיום)להתקנה 
 .  חדשה יחסית של שני עשורים

המאמר פורסם תחת הכותרת 

  CHINA INSTALLING AS FAST AS ITS CAN 

וזה אומר הכול! 

 הרבה ישיבות , הרבה ימי עיון , אבל אנחנו לא סין ואצלנו הרבה דיבורים
 .הרבה רגולציות ורוח אין, 

מי אשם????? 

 



 דלקייםעלות החשמל האמיתי ממקורות 
 עלות החשמל היום בו הציבור מחויב אינו

 :לוקח בחשבון מרכיבים רבים כגון

  עלויות קרקע לא נלקחות בחשבון  בעלות
 לצרכן

  עלויות בריאות הציבור והנזק מזיהום אינם
 .נלקחות בחשבון

 עלויות החזר השקעה על ההון הוא אפס 

 קרנות  לחידוש תחנות וציוד אינן קיימות . 



 ומה המחיר האמיתי של החשמל
 באם נחשב את העלות האמיתית של החשמל כיום

אגורות   80 -60הערכה היא שנגיע לסדר גודל של 
 .ש"לקוט

ין  'כיום יושבת ועדה ברשות יועץ ראש הממשלה יוג
המסקנות , קנדל על המחיר האמיתי של העלות

 2012אמורות להתפרסם במחצית 

    יש לנהל ולתמחר את העלויות על שילוב של
" חשבון אמיתי" "חשבון בריא" "חשבון ירוק"

וחשבון אמיתי ועל סמך זה להגיע לעלות אמיתית 
 שמתאימה למדינת ישראל



 ?והמחיר לייצור חשמל באמצעות טורבינות רוח
י רשות החשמל בהסדרה האחרונה לייצור חשמל "ש שניתן ע"מחיר הקוט

 .ג"א 49באמצעות טורבינות רוח הוא  

ולמיטב ידעתי שום   2014ג אבל הוא ניתן עד שנת "א 54ניתן גם מחיר של : הערה
 .חוות רוח לא תפעל עד תאריך זה אולי תופעל טורבינה בודדת זו או אחרת

 מגה ראשונים   300 -200חייבים לשנות את ההחלטה ולתת את הבונוס לכמות של
 .מגה ולא להגביל בשנים 800שיותקנו מתוך ההסדרה של  

 בפרסום של המוסד המארח אותנו מוסד  2004פה המקום להזכיר כי כבר בשנת
 :נאמן נכתב

...."לשם כך יש  ,בחשמל ממקורות דלק במחירים המתחריםזאת , אנרגיה רוח
 ( לדוח 21עמוד )......"   שנייה/ מ  6-7צורך במהירות רוח ממוצעת של 

אני טוען אולי אפילו זולים 

 מגה ניתן להגיע לחסכון במשק   600כ  2020בהמשך הדוח נכתב שאם נתקין עד
ח "לשנה ולעניות דעתי באם נעדכן את הדו$  100,000,000הלאומי סך של 

 .במחירים הידועים כיום יתכן ואף הרבה יותר
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 מהשטח בו  98%, טורבינות רוח הן האמצעי היעיל ביותר לשימור הסביבה
מותקנת הטורבינה יכול לשמש לייעודו המקורי השאר משמש לבסיסים 

 .ולדרכי שרות

 קוטרים בכיוון הרוח השכיח  ו  7-10המרווחים המקובלים בין טורבינות הם 
הצבה זו גוררת וגורמת לצריכת קרקע מועטה  . קוטרים בניצב לכיוון זה  -5

 .יחסית לשטח

כ אין מקום להתקין טורבינות בסביבה עירונית"בד.  

  השיפורים בתכנון הרוטור של הטורבינה ומערכת הפחתת המהירות גרמו לכך
 .שלמרגלות טורבינה ניתן לנהל שיחה רגילה ללא הפרעת רעש

 בטורבינות מודרניות יש דגש על   .מראה הטורבינות בעל חשיבות רבה
 .את שדה הראיה "מעמיסות"ולכן אינן ', להבים וכו ,המראה מגדל
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  מספר הצפרים הנפגעות על ידי טורבינות זניח יחסית למספר 

כלי תחבורה :הצפרים הנפגעות על ידי פעילויות אחרות כמו, 
בבריטניה ההערכה היא שכל  'בנינים וכו ,ציד ,קווי מתח

  .טורבינה הורגת ציפור לשנה

 70,000ב ההערכה שטורבינות רוח גרמים  למות   "בארה 
 -מיליון הנהרגות על ידי מכוניות ו 57 לעומת ,ציפורים לשנה

 .מליון הנהרגות מהתנגשות עם זכוכית 97.5

 אגודות חובבי ציפורים שונות הגיעו למסקנה שהתועלת
מטורבינות רוח לסביבה ולציפורים עולה לאין ערוך על הנזק  

 .של הטורבינות

   יש בכל מקרה לשים לב בעת מיקום של טורבינות להשפעה
 .שלהן על בעלי החיים המעופפים בסביבה 



 סרט הדמיה שמדגים את השילוב של טורבינות בקרקע חקלאית
 הנדסית

 26 מ"י דודו סוחוי חברת דסר תכנון ויעוץ בע"נערך ע 11דצמבר  27

ftp://ftp.sni.technion.ac.il/events/2011-12-19/Rimon01.wmv
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 800ישנה הסדרה מתחילת השנה ל .הכול בחיתולים , בארץ הכול בהתהוות 

אך כדי לקדם הסדרה בסדר גודל  זה  שבמהותה  מאד רווחית ומאד  , מגה ואט 

צריכים כל גורמי השלטון  הרגולציה אטרקטיבית מבחינה לאומית 

חוות  /לזרז את קבלת ההחלטות בענף וכך יקומו מפעלים של טורבינות,להתאחד

 .רוח במדינה

בגלל המורכבות של הפרויקטים והאישורים   –משרד האוצר / ממשלת ישראל

מגה יוכרז כפרויקט בעדיפות לאומית וכל זה במסגרת   30 40כל פרויקט מעל 

מגה וואט בפועל זה כנראה גם מה שיהיה כי חלק   800ההסדרה הנוכחית של 

התועלת למשק בכל פרויקט היא מרובה בגלל המחיר . מהפרויקטים הוכרזו כך

 .הזול של החשמל למשק  התעריפי

 סכום עם חיל האוויר ומנהל   -משרד הביטחון גופי התכנון/ ממשלת ישראל

התעופה האזרחית להוציא המלצות בזמן קצר לגבי גובה מרבי של טורבינות  

גובה זה יוכל  . באזורים המיועדים והמועדפים על פי סקרי רשות החשמל

 .האישור יינתן בפרק זמן סביר שינויתובאם אין , להשתנות בבקשה מיוחדת 
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 יעמיד פרויקטור מיוחד בעל סמכויות לכל פרויקט שיוכרז –משרד התשתיות

כמו  . רגולטיביםשילווה את הפרויקט ויסיר חסמים , כפרויקט בעדיפות לאומי 

יקדם בזריזות הכנת תוכנית רשות החשמל ומנהל התכנון כן המשרד באמצעות 

וייתן לשוק הפרטי ליזום את  , אב מאושרת למיקום טורבינות בעדיפות לאומית

 .איזוריםהקמת חוות הרוח  באותם 

עידוד שיטות מדידה חדשות  . דרוג תעריפי לפי מהירות רוח   -רשות החשמל

יש כיום  , אחד החסמים זה הצבת תורן זמני למדידה רוח לגובה רב , באתרים

רשות החשמל צריכה כגוף מקצועי לתמוך  , בעולם מכשירים קרקעיים למדידות 

ל לצורך  "כך יוכלו היזמים להגיש את המדידות הנ, ולאשר מדידות מגובה נמוך 

להצבת עמוד   סטטוריםויחסך זמן של עד שנה בקבלת אישורים . הסדרה כספית

 זמני

המשך ביצוע מיפוי רוח במדינה בכל האתרים המועדפים  -משרד התשתיות

העמדת כל החומר ליזמים השונים לצורך , י רשות החשמל "שנקבעו ויקבעו ע

בנושא זה עלי לציין שיצא מכרז בנושא  . קידום סקרי התכנות וביצוע פרויקטים

 כנראה 2014אבל התוצאות יהיו רלוונטיות בשנת 
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התארגנות מראש היות ואזורי הרוח ידועים להנחת תשתיות רשת הולכה   -י"חח

י כולל לסקרי רוח  "שקיפות מידע  ליזמים לנתוני מח. לאזורי רוח מעודפים

נתינת אישור להציב מדי רוח בראש  . י המדינה"הנמצאים בחברה ומומנו ע

י ותמורת תשלום  "י אנשים מוסמכים של חח"כמובן שההצבה ע. עמודי חשמל

 .לכיסוי כל ההוצאות

 העמדת המידע המטאורולוגי  גופי שלטון נוספים  /י"חח/צהל/משרד הביטחון

רק לגבי אותם יזמים שעברו שלב של , העצום שהצטבר בצבא לרשות היזמים

 .רישיון מותנה והועמד לרשותם פרויקטור מלווה מטעם המדינה

א "הנחיות מפורטות לגבי תמ -י"רשות התכנון משרד הפנים בשיתוף עם ממ

הנחיות לגבי התקנות  , הנחיות והקלות לועדות מקומיות לקידום תוכניות, 10

הנחיות למשך הזמן  . דרכים זמניות לביצוע הפרויקט , זמניות של תרניי מדידה 

 .מוגדר להתנגדויות ומתן רישיונות תוך תקופה קצובה



30 

ביצוע מהלכי חקיקה לקידום הענף כנסת ישראל/משרד המשפטים /ממשלת ישראל  .

י חברי הכנסת כרמל  "לדוגמא בימים אלה מבוצעת יוזמה ברוכה בנושא החקיקה ע

: הוגש.שאמה רוברט אילטוב שי חרמש בליווי הנהלת האיגוד האנרגיה המתחדשת

הקמת טורבינות רוח בקרקע בייעוד חקלאי   –תיקון )הצעת חוק התכנון והבניה "
 " 2011–א"התשע, (ותעשייתי

 ליווי וקידום כל הפעילויות שמבוצעות ספציפית בענף  איגוד האנרגיות המתחדשות

בקשה לשריון תקציב מדינה לאיגוד  במסגרת  . כפי שהאיגוד מבצע בענפים אחרים

לכנס את , תקציבי עמותות שהמדינה מקציבה במסגרת חוק ההסדרים בחוק התקציב

הגופים הירוקים וביחד להוליך מהלך להסכמה כיצד ניתן לבצע פרויקטים של אנרגיה  

 מתחדשת

קידום חקיקה לדוגמא במסגרת החקיקה וההנחיות לועדות התכנון ליזום   :מנהל התכנון

,  ע הנדסית"הרחבתה של החקיקה לא רק בקרקעות חקלאיות תעשייתיות אלה גם בתב

אולי ניתן וכלכלי בקצה  )ע של מתקני ספורט "תב, ע של מוסדות חינוך כפריים"תב

ע של "תב(?מטר  במגרש כדורגל להציב טורבינת רוח לא גדולה 100עמוד תאורה כ 

 . 'ל וכו"מתקניים ביטחוניים ומחנות צה
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 אני פרטתי רק את קצה המסלול שיש להתחיל לצעוד בו כדי שבארץ
תתפתח תעשיית רוח כפי שהיא קיימת בעולם ושם היא מאד 

 . מפותחת 

 לא נכנסתי במסגרת הזמן שהוקצב , יש עוד הרבה נושאים לקידום
תוך תקווה שנקבל  , יש להתאחד כל העוסקים בענף, לי לכל הנושאים

סיוע של כל משרדי הממשלה השונים ורשויות השלטוניות  בעזרת  
 .המחוקקים לכל פעילות האיגוד לקידום הנושא

  כולם חייבים לשתף פעולה כל הגופים השלטוניים שהוזכרו בסקירה
 .זו וגם אלה שלא הוזכרו כדי לקדם את הענף

 אשר  ,לאתר מקורות תקציב להמשך פעילות בנושא הרוח לאיגוד
ירכז וילך ביחד עם כל גורמי השלטון להחלת תקנות והנחיות ארש  
 יקדמו את נושא הרוח על פי התחזיות העתידיות ולא על פי העבר  

  לובינג וקידום הנושא במשרדי המשלה ובכנסת ואצל כל גורמי
 .השלטון צריך לעשות ביחד

 



 תודה רבה 
.לכל המשתתפים בפורום  

אני מקווה שמהפורום הזה תצא הבשורה של  
קידום רישוי  , קידום תעשיית הרוח בישראל 

בנושא הרוח בטווחי זמן נורמאליים של  
חודשים כמו בעולם אסור שזה ימשך שנים על  

הוכח כי האנרגיה באמצעות הרוח היא  ,שנים
הכלכלית  ביותר  ,הבריאה , האנרגיה הירוקה

והמשתלמת ביותר למדינה     
 דודו סוחוי
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