
 
 
 
 

 

 תחנת הדרכה בנושא אנרגיות מתחדשות
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 מומחה תוכן: דרור בוימל

 2017תאריך: יולי 

 על אנרגיות מתחדשות רקע

וברמת החיים. החשמל המסורתי  הבגודל האוכלוסייבישראל ביקוש הולך וגובר לחשמל, עקב עלייה 

 משאבים מתכליםמופק בתחנות הכוח משריפה של דלקים מאובנים )מזוט, פחם, גז טבעי(, שהם 

המסוכנים לבריאתנו ועשויים לפגוע גם  מזהמי אווירשכמותם מוגבלת ובדרך הייצור שלהם נפלטים 

לגז הטבעי הרבה  –וסילים שווים ברמת הזיהום יש לציין שלא כל הדלקים הפבמערכות האקולוגיות. 

כמחצית מפליטת פחמן דו חמצני בהשוואה פולט ) פחות פליטות מסוכנות ולכן נחשב מועדף לשימוש

בישראל מתעוררות לאחרונה כמו שמש ורוח הוא נקי יותר.  במשאבים מתחדשיםשימוש  ,מנגד. לפחם(

בעיקר ברחבי הנגב, ושל הקמת טורבינות רוח בעיקר יוזמות רבות של הקמת תחנות כוח סולאריות, 

 . הארץ מעט בדרוםבגליל, בגולן ו

טורבינות  –אנרגיה זו יש גם חסרונות ייצור של ל ,לצד היתרונות של השימוש במשאבים מתחדשים

הרוח אשר ממוקמות בצירי נדידה עלולות לפגוע במעופפים ובפרט בעופות נודדים העוברים 

וח סולאריות צורכות שטח גדול ביותר לשם ייצור כמות קטנה יחסית של חשמל בישראל; תחנות כ

. ישראל בעלת מגוון ביולוגי עשיר במיוחד ויש ובכך פוגעים בשטחים הפתוחים המצומצמים של ישראל

 לה אחריות מוסרית לשמור על המגוון הביולוגי שבתחומה. 

בישראל ייצור נכון לפתח  האמנםל בישראל? כיצד ניתן לפתח את משק החשמ -מתעוררת דילמה לפיכך 

על משק  לפיהלחברה להגנת הטבע מדיניות  היכן ובאלו תנאים? –חשמל משמש ומרוח? ואם כן 

בסביבה  ותגעופשאינן ניכר על גז טבעי וכמה שיותר אנרגיות מתחדשות באופן  התבססהחשמל ל

של טורבינות רוח  םיישום מצומצו/או על גגות ו טחים מופריםשב יםסולארי, כלומר תאים הטבעית

  באתרים שאינם פוגעים במגוון הביולוגי.  

 הפעילות רציונל

שיש   - האנרגיה בישראלנקודות תצפית רלוונטיים לנושא בתחנה זו מיועדת להדרכה במסלולים או 

התחנה לחשוף את . מטרת יוזמות להקמת טורבינות רוח או תחנות כוח סולאריותבהם או מתוכננות 

 הדילמה. על מנת שינקטו עמדה אישית בנושא  ,עמדות השונות בפני המשתתפיםההנתונים ו

. דיון דילמהוהכנה לקראת  ר שמטרתו חשיפה לנתונים ראשונייםהפעילות כוללת בשלב הראשון חידון קצ

 א הקמת בנושא הקמת טורבינות רוח חדשות והשנייה בנוש האחת  –להלן מוצעות שתי דילמות 



 
 
 
 

 

הבנת הבעיה, עידוד חשיבה ביקורתית   –פעילות של דיון דילמה המטרות תחנת כוח סולארית חדשה. 

עמדת הדיון יש להציג את סיכום רק בוכן לכבד כל עמדה. ונקיטת עמדה. עלינו לעודד שיח פתוח וסבלני 

לקדם אנרגיה מתחדשת בישראל באופן ששומר על משאבי  וכיצד היא מציעה ,החברה להגנת הטבע

לעורר את המודעות שכל אחד ואחת יכולים להשפיע בנושא ע"י  זו אנו שואפים פעילותב*.  הטבע

 .יש לעודד את המשתתפים להציע רעיונות לשינוי התנהגות אישי – הקטנת הצריכה והשימוש בחשמל

חשת נתונים רלוונטיים לנושא, ניתן להיעזר בו להצגת עמדת *במקביל לפעילות זו פותח עזר ויזואלי להמ

 החברה להגנת הטבע. 

 

 )יש להתאים לקבוצה( , חטיבה ונוערו' –תלמידים מכיתות ג'  קהל יעד:

 מטרות הפעילות:

  אנרגיה מתחדשת האם וכיצד? –בישראל החשמל חשיפה לדילמה של משק 

 נקיטת עמדה אישית בנושא הדילמה 

 ברה להגנת הטבעהכרת עמדת הח 

  חיסכון בחשמל והתייעלות אנרגטית –עידוד לפתרון של צרכנות מקיימת 

 . (דקות 10+ סיכום  דקות 20 ת  + דיון דילמהדקו 10 דקות )פתיחה: חידון 40 משך הפעילות:

ניתן לצמצם לפעילות פתיחה וסיכום ללא דיון דילמה, או לקיים דיון דילמה, ללא חידון  -אם הזמן קצר 

 פתיחה. 

)לא חובה(,  עיגול-איקסלוח , עזר ויזואלי להמחשת הנתונים בנושא אנרגיות מתחדשות,  והכנות:ציוד 

 דפי טיוטה קטנים, כלי כתיבה, תיבת הצבעות.  –הצבעה חשאית ל, )נספח( דיון דילמהכרטיסיות 

 :דקות( 10תצפית וחידון ) –פתיחה 

 האם יודעים מה –ונשאל את המשתתפים בשטח נצביע על הטורבינה/תחנת הכוח הסולארית הקיימת 

עושים שם או לשם מה קיימת? נסביר כי אלו תחנות לייצור חשמל מרוח/שמש. אם מדובר בשטח 

נצביע על השטח ונספר שיש יוזמות/תכניות  –שמיועד לבניה של טורבינות רוח או תחנות כוח סולאריות 

 להקמה של תחנת כוח של רוח/שמש. 

 

הציג בפניהם דילמה, אך קודם נכיר מעט נתונים רלוונטיים באמצעות חידון קצר שבו נסביר שאנו רוצים ל

 : בישראל. נציג את מהלך החידון, בהתאם לבחירתכםהחשמל שאלות הקשורות למשק  מספרנשאל 

מי ידע ראשון, אפשר תחרות בין שתי קבוצות, אפשר בעזרת לוח איקס  –אפשר תחרות בין המשתתפים 



 
 
 
 

 

עד שיש קבוצה  ,עיגולהאיקס או מיקום להיא בוחרת  ,וצה ידעה את התשובה הנכונהעיגול )אם הקב

 מנצחת שהשלימה שלושה עיגולים או איקסים ברצף(.

 שאלות:

נכון / לא נכון?   –צריכת החשמל בישראל עולה משנה לשנה ולחברת חשמל קשה לספק את הביקוש  .1

 (, חברת החשמל נעזרת בתחנות כוח פרטיות)נכון

כל . כמה עופות נודדים עוברים בה בשל עופות נודדים עולמיהמחזיקה בשיא ישראל היא ציר נדידה  .2

 (פעמיים בשנה מיליון 500)? ןמיליו 500/  ןמיליו 50/  ןמיליו 5/  500,000/  50,000שנה? 

פחם נפט וגז טבעי מכונים דלק מאובנים משום שהם נוצרו לפני מיליוני שנים מהתאבנות של  .3

 )נכון(ות של צמחים ובעלי חיים, ולכן עשירים בפחמן. נכון / לא נכון  שארי

 מי מהבאים הם משאבים מתכלים ומי משאבים מתחדשים? פחם, שמש, גז טבעי, רוח, נפט   .4

 3%-רק ככיום  –)לא נכון  ?רוב החשמל המיוצר כיום בישראל היא ממקורות מתחדשים. נכון / לא נכון .5

 אנרגיות מתחדשות( 17%היא   2030. התחזית לשנת מיוצר ממקורות מתחדשים

בשל גודל הכנפיים   –)נכון ככל שהטורבינות גבוהות יותר הן יכולות לייצר יותר חשמל. נכון / לא נכון?  .6

 שעולים למעלה( עוצמת הרוח חזקה יותר ככלהגדול יותר. כמו כן, 

ממה ואינן פולטות מזהמים. נכון / לא הן אינן פולטות גזי ח –אנרגיות רוח ושמש הן אנרגיות נקיות  .7

 )נכון(נכון? 

אי אפשר להתבסס רק על חשמל שמקורו בשמש וברוח משום שבלילה או כשאין רוח לא ניתן לייצר  .8

של אגירת חשמל וצריך להשתמש  מספיק יעילה פותחה טכנולוגיה טרם –)נכון אותם. נכון / לא נכון? 

 בחשמל מיד עם ייצורו(

ישראל היא מדינה קטנה יחסית בשטחה ולכן אין בה הרבה מינים שונים של בעלי חיים וצמחים. נכון  .9

אמנם היא מדינה קטנה, אבל יש בה מגוון ביולוגי עשיר מאוד בהשוואה למדינות  –)לא נכון / לא נכון? 

 יבשות ועושר בתי הגידול( 3אחרות בעולם, בזכות המיקום שלה בין 

אנרגיה סולארית יעילה יותר תחנת כוח קרקעית של  –ייצור אנרגיה דורש שטח לתחנת ייצור  .10

נכון / לא נכון? של גז טבעי, כשמשווים את השטח הנדרש לייצור אותה כמות אנרגיה. מתחנת כוח 

זוט( הפקת אנרגיה סולארית דורשת שטח גדול במיוחד. תחנת כוח של גז טבעי )וגם של פחם ומ  –)לא נכון 

 (היא חסכונית במשאב הקרקע בהשוואה לסולארית

השטח משתנה והחי  –)לא נכון תחנת כוח סולארית לא מהווה פגיעה בשטח הפתוח. נכון / לא נכון?  .11

והצומח בו נפגעים: סביב התחנה יש גדר שמונעת תנועה של בעלי חיים בשטח, יש תאורה המפריעה לחיים 

 , עבודות עפר סביב התחנה, גיזום וריסוס של צמחיה תחת הפאנליםבלילה, יש תנועה של רכבים ואנשים

 ועוד(



 
 
 
 

 

בישראל אין הרבה אזורים  –)לא נכון  ?נכון / לא נכוןעוצמת הרוח בישראל היא בין הגבוהות בעולם.  .12

 (המאופיינים ברוחות המספיקות לטורבינות רוח

 )זיהום אוויר(כאשר שורפים את הפחם, הנפט או הגז הטבעי נפלטים לאוויר חלקיקים מזהמים  .13

)נכון. לכן . נכון / לא נכון? התחממות כדור הארץשינויי אקלים ולומשתחררים גזי חממה הגורמים ל

ל . לכן יש העדפה שנבנות ארובות גבוהות וחברת חשמל נדרשת להתקין מסננים שיקטינו את הפליטות

 (  מקורות אנרגיה נקיים כמו רוח ושמש

)נכון, משום שבישראל יש חוק ? . נכון / לא נכוןישראל מובילה בעולם בייצור חשמל מתאים סולארים .14

 דוד שמש( -קומות להתקין תאים סולאריים המייצרים חשמל לחימום מים  תשע המחייב כל בית עד

 אבל זה משתנה ממקום למקום. –)נכון לא נכון?  עטלפים. נכון /טורבינות רוח  עשויות לפגוע גם ב .15

 18-עטלפים לשנה, ביער השחור בגרמניה כ 30-40 -במרכז ארה"ב למשל, כל טורבינה גורמת לתמותה של כ

מיליון  1.6-6.4נקטלים בשנה מציפורים ולפי הערכות, בכל העולם  2עטלפים לשנה. עטלפים נקטלים פי 

 , בקירוב(עטלפים

 – 2030 אנרגיות מתחדשות בייצור החשמל עד לשנת 17%לשלב  - ישראלכדי לעמוד ביעד של  .16

אפשר להקים –)לא נכון חייבים להקים עוד טורבינות רוח ועוד תחנות כוח סולאריות. נכון / לא נכון? 

 על גגות( םיתאים סולארי

נכון / לא נכון? חשמל? אנרגיה מתחדשת היא האפשרות היחידה להפחית את זיהום האוויר במשק ה .17

 (אנרגטית תפחית את זיהום האווירגם התייעלות  –)לא נכון 

? מטר 500 / 200 / 100 / 50 -חדשות שמתוכננות לקום בישראל  של טורבינת רוחמהו הגובה  .18

מ' אולם כיום הטורבינות החדשות שמוקמות הן  50ברמת הגולן היו בגובה  90-)הטורבינות שהוקמו בשנות ה

 מ' כלומר בגובה של בניני עזריאלי( 200של כ  בגובה

 

 לאחר החידון, להלן שתי אפשרויות: 

  .ניתן לערוך פעילות באמצאות חלוקה לקבוצות ושימוש בכרטיסיות -במידה ויש זמן 

 .בדיון חופשי נספר מעט על הדילמה ונבקש מהמשתתפים להביע את עמדתם -במידה ואין מספיק זמן 

עמדה חשובה לגיבוש אקטיביזם. לערוך דיון עם הקבוצה, שכן הבעת הבכל מקרה, חשוב   

.)אינפוגרפיקה להצגת הנתונים( מצורףהניתן להיעזר בעזר ויזואלי   

 

 חשוב וכדאי לשאוליג את עמדת החברה להגנת הטבע. לסיכום, ולאחר שהביעו דעות אישיות, נצ

איך אנחנו יכולים להשפיע, ולהעלות רעיונות לחיסכון בצריכת החשמל, בהתאם להצעה בסיכום.  אותם  

 



 
 
 
 

 

 :דקות( 20דיון דילמה ) –גוף הפעילות 

 נציג למשתתפים בקצרה את הדילמה: 

אתם תושבים של ישוב קהילתי, קטן יחסית, כבן מאה משפחות. הגיע אליכם יזם המעוניין להקים תחנת 

מתחדשת )רוח/שמש( על שטח חקלאי לא רחוק מהיישוב. ברצונכם לקבל החלטה כוח של אנרגיה 

משותפת האם להסכים או לדחות את ההצעה, אולם אתם מרגישים שאין לכם מספיק מידע מסודר 

לכן התחלקתם לקבוצות שייפגשו עם בעלי עניין שונים הנושא. החלטתם ללמוד את התחום,  והבנה של

בעד או נגד היוזמה. בתום מפגשים והלימוד תערכו הצבעה ותקבלו החלטה  יגו טיעונים ונימוקיםצוי

 דמוקרטית לפי דעת הרוב. 

לדיון  נספחתשע עמדות בישנן שונות )שייצגו את העמדות ה קבוצות 8-9 -חלק את המשתתפים לנ

המציג תן לכל קבוצה כרטיס ני (.בטורבינות הרוח ושמונה עמדות בנספח לדיון בתחנת כוח סולארית

 איך להציג אתועיקרי הטיעונים שלה. נבקש מכל קבוצה לקרוא את הכרטיס ולחשוב מסוימת ה עמד

 לכלל התושבים.  טיעוניםה

 

בהן ישתתף נציג אחד מכל  –ג'יקסו( מתודת קבוצות מעורבות ) 3-4נבקש שיתחלקו ל  – אם יש זמן

וכך  ,בלה קבוצתו לשאר החבריםשקיבקצרה )דקה בדיוק( קבוצה קודמת. כל אחד יציג את העמדה 

 ייחשפו לעמדות השונות. 

האם כדאי או לא כדאי להסכים ליוזמה הזו?   ?מה עמדתם –כעת עליהם לערוך דיון בקבוצות הקטנות 

 נבקש מהקבוצות הקטנות להציג בפני הכלל את הדיון והדילמות המרכזיות שעלו בו.  –נחזור למליאה 

נתכנס למליאה ונציג אחד מכל קבוצה יציג את הטיעונים שהיו בכרטיסיה. נבקש  – אם אין זמן

 בעד או נגד. מה כדאי לקבוצה להחליט בדיון לקראת ההצבעה מהמשתתפים להביע את עמדתם

 ? היוזמה

 

הדגישו את  .ומכבד תרבותי באופן דיון לנהל ויש, מקובלתחשוב להדגיש שכל דעה  –הדיון  כמנחי

יש לתת לכל אחד להביע דעתו בשקט, בלי התפרצויות. חשוב להתייחס באופן לגיטימי  –כללי השיח 

 ידי-קים והטיעונים. עודדו את השיח עלולתת את הנימו Xולציין האם מסכים או לא מסכים עם דעתו של 

 – Y, האם גם אתם חושבים ש...., מי חושב אחרת מ Xשאלות מכוונות: כגון: מה דעתכם על הטיעון של 

 מדוע,  נסו לברר אם יש למישהו רעיונות יצירתיים והצעות חדשות לפתרון הדילמה.



 
 
 
 

 

 

 :דקות( 10סיכום )

נגד רעיונות חלופיים / או בעד  היוזמה, בעד / נגדלסיכום הדיון נערוך הצבעה. נבקש מכל אחד להצביע 

שההצבעה היא מוטות חברתית )לפי החברים(, הסבירו שעלו בדיון. אם להערכתם ההצבעות יהיו 

ר קטן שעליו ירשמו בעד או נגד וישלשלו לתיבת ההצבעות. ספרו את יחשאית וחלקו לכל משתתף/ת ני

הידיים / הפתקים והכריזו על החלטת הקבוצה.  אפשר להמשיך את הדיון ולשאול משתתפים מה דעתם 

 על ההחלטה הקבוצתית? האם מסכימים / מתנגדים? איך מרגישים בעקבות הדיון. 

אלו את המשתתפים האם יש משהו שכל אחד מאתנו, שאין לנו זכות הצבעה או החלטה על הקמת ש

יכול להשפיע ולעשות? כוונו אותם לרעיון של האופי של משק האנרגיה של ישראל, על תחנות כוח או 

אם כל אחד מאתנו יצרוך פחות חשמל נוכל להפחית את הצורך בבניית תחנות  –צמצום הצריכה בחשמל 

בקשו מהמשתתפים רעיונות כיצד ניתן  על הסביבה ועל המגוון הביולוגי. וח שיש להן השפעה  שליליתכ

 :. למשללחסוך בצריכת החשמל

 לכבות מזגנים ותאורה לפני שיוצאים מהחדר 

  לכבות מכשירים שלא יישארו עלstandbyלהוציא מטענים מהשקע , 

 ות ופתחים סגורים בעת השימוש במזגן , להקפיד על חלונלכוון מזגנים לטמפרטורה מומלצת 

 אור הטבעי לפני שמדליקים את האור, בשמש במקום מייבש כביסהב -טבע להשתמש ב 

  נורות חסכוניות, חיישני תנועה שמדליקים תאורה –להשתמש באביזרים חוסכי חשמל 

 להתקין תריסים / הצללות שיקטינו את ההתחממות בבית 

  מכונת כביסה, מדיח כשהם מלאיםלהפעיל מכשירים חשמליים כמו 

 דירוג אנרגטי גבוה יבעל יםמוצר לקנות (A  הכי יעילG )הכי פחות 

 

העמדה של החברה להגנת הטבע אשר תומכת באנרגיה מתחדשת, בתנאים הציגו את  לסיכום

העדפה של הקמת טורבינות רוח במקומות שלא  –, כלומר שאינם פוגעים בסביבה ובמגוון הביולוגי

 או בתים גגות על סולאריים תאים של העדפה וכן(, פות נודדים ובמעופפים )לפי סקריםבעויפגעו 

וכן התבססות של שאר ייצור משק החשמל על  ,רגישים פתוחים בשטחים לא אך, מופרים בשטחים

 מידע נוסף ונתונים בעזר המצורף.   .גז טבעי שהוא נקי יותר מפחם

 



 
 
 
 

 

 הקמת טורבינות רוח:כרטיסי עמדות לדילמה בנושא  –נספח 

רהעמדת     ליוזמת טורבינת הרוח יםַצפָּ

   

גלל מיקומה של ישראל בשישראל היא מקום מאוד חשוב במפת הצפרות העולמית.  מצייניםהצפרים 

עופות נודדים.  דכחצי מיליאר עוברים מעל ישראל, באביב ובסתיו,יבשות, בכל שנה  3במפגש של 

לטענתם אין לאפשר להקים טורבינות רוח על צירי נדידה אלו. כמו כן, במקומות מסוימים, למשל ברמת 

הגולן יש קינון של נשרים שהם מין בסכנת הכחדה. הקמת טורבינה בסמוך לקינון של מינים נדירים כמובן 

 אינה מקובלת. 

אי לכך על פגיעה של טורבינות בעופות. תונים כבר התפרסמו מחקרים שבהם נ  כל העולםלטענתם, ב

גם כמו כן מציינים ש. במקומות שיפגעו בעופותטורבינות  עמדתם היא שבישראל אין לאשר הקמת

 . רבות מטורבינות עטלפים ניזוקים

 

   עמדת הגופים הירוקים ליוזמת טורבינת הרוח

מברכים על הרצון לקדם אנרגיה ממקורות מתחדשים שהיא נקיה יותר. אבל, לטענתם  ירוקיםגופים הה

משום שיכולת הייצור של טורבינות רוח היא נמוכה יחסית, ומצד שני היוזמה הזו לא תייצר הרבה חשמל 

טורבינות רוח צפויות לפגוע  ,לטענתם. והרסנית תהיה משמעותית במגוון הביולוגי בישראל הפגיעה שלה

 עופות נודדים ובעטלפים. ב

שיטה זו  ים על גגות.יתאים סולאר הקמתות ליצירת אנרגיה מתחדשת על ידי הירוקים טוענים שיש עדיפ

 ואיבוד אנרגיה בין היצרנים לצרכנים.  להולכת החשמל הקמת קווי מתחתחסוך 

 

   עמדת משרד הבריאות ליוזמת טורבינת הרוח

יש מחקרים בעולם שמצאו . הם מציינים שחדש ועדיין לא ברור הנושאטוענים שמשרד הבריאות נציגי 

שתושבים החיים ליד טורבינות סובלים מבעיות בריאותיות כגון דיכאון, חוסר שינה. על פי המחקרים 

 , אולם התוצאות לא חד משמעיות. הגורמים לכך הם הרעש והריצוד

ליץ להקפיד על מרחקי הפרדה סבירים ממאין התנגדות ליוזמת הטורבינות, אבל הוא משרד הבריאות ל

  בין הטורבינות לבתי התושבים.

 

   עמדת משרד האנרגיה ליוזמת טורבינת הרוח

ישראל מחויבת להגדיל את אחוז האנרגיה המיוצרת ממקורות מתחדשים טוענים שמשרד האנרגיה נציגי 

מתקנים של אנרגיה לפיכך, הם בעד הקמת בשל הרצון להקטין את פליטת גזי החממה וזיהום האוויר. 

 . לאחר בדיקות סביבתיות, אבל טוענים שיש להקים מתקנים כאלו רק מתחדשת

במקומות שבהם נבדק ועלה שאין חשש רק יוזמות של הקמת טורבינות רוח בעד  משרד האנרגיה

 לפגיעה במעופפים.



 
 
 
 

 

 ליוזמת טורבינת הרוח   הרשות המקומיתעמדת 

 תומכת ברעיון ומברכת על היוזמה הזו. הרשות המקומית 

היא טובה לא רק לסביבה, אלא גם לכלכלה  מתחדשתתחנת כוח מאנרגיה נציגי הרשות סבורים שהקמת 

הכנסה תניב הקרובה, ובנוסף גם  מהסביבהתושבים מקומיים התחנה תספק עבודה ללטענתם, המקומית. 

ן יהיה לנצל לצרכי חינוך נית. את הכספים שיתקבלו מתחנת הכוח ארנונה )מיסים( לקופת הרשותכלכלית מ

 שיידרש.  תחום כל לוקהילה, פיתוח ו

 

   עמדת רשות החשמל ליוזמת טורבינת הרוח

החשמל הינה הגוף הממשלתי האחראי על משק החשמל בישראל. רשות החשמל מחויבת להסדרת  רשות

השירות ומזעור עלויות לצרכנים. אנשי רשות החשמל תוך שמירה על איכות  ,והחדרת אנרגיות מתחדשות

סבורים שאנרגיית רוח היא אמצעי ייצור חשמל זול ויעיל ולכן אפשר ונכון לייצר אנרגיה מתחדשת בישראל 

 בטורבינות. 

יחד עם זאת, עמדת רשות החשמל היא שצריך לוודא שהקמת הטורבינות  לא תצריך הקמת קווי מתח 

 חדשים שעלותם גבוהה. 

 

 ליוזמת טורבינת הרוח המתנגדים להתחממות הגלובאליתעמדת 

 ,ם, כגון פחם, מזוט ואפילו גז טבעייליימזכירים שייצור חשמל בדלקים הפוסמתנגדי התחממות גלובאלית 

הגלובאלית ולכלל שינויי  פולטים את גז החממה פחמן דו חמצני שידוע בתרומתו לתופעת ההתחממות

ובעד מעבר למאה אחוז ייצור חשמל מאנרגיית רוח  יהתרון לאנרגיה נקפ  נדרשהם טוענים ש האקלים.

 ושמש.

 . , אפילו על חשבון המגוון הביולוגילפיכך, הם בעד כל יוזמה שתגדיל את הייצור של אנרגיות מתחדשות

 

 יוזמת טורבינת הרוח  תושבים התומכים בעמדת 

טובה לסביבה. ים, שהיא נקיה וממקורות מתחדש ,אנרגיה ירוקההיותה של ביוזמה תומכים בתושבים ה

יזם שמוביל את הם תומכים בבחברת חשמל. לטענתם, יש יתרון בייצור אנרגיה מקומי המקטין את התלות 

 והאישורים הנדרשים.   תשיטפל בכל הפרוצדורו הפרויקט

קטן  יישוברמו מאוד להתושבים רואים לטובה את הרווחים הכלכליים שהיוזמה תניב ליישוב. הכנסות אלו ית

 , לטענתם הטענותנושאים בריאותייםלגבי טענות בהקשר של המספיק הכנסות, בטח לא מחקלאות. לו אין ש

 עדיין לא הוכחו סופית ובכל מקרה יינקטו אמצעי בטיחות. 

 

 יוזמת טורבינת הרוח  תושבים המתנגדים לעמדת 

שהטורבינות  רעש. הם חוששים מהבאיכות החייםפגיעה חוששים מ ים ליוזמה משום שהםנגדתמתושבים ה

, כפי שנטען הנוצרות מריצוד ומרעש הבעיות הבריאותיותממייצרות בזמן הפעלה ובזמן סיבוב הלהבים, וגם 

לטענתם, על אף שמשרד הבריאות טוען שאלו מחקרים שאינם מבוססים מספיק, הם . במחקרים מהעולם

 ולכן מתנגדים ליוזמה.  ת המונעתמעדיפים להימנע על בסיס עיקרון הזהירו

 על גגות.סולארית אנרגיה  , למשל בייצורתואחרות ביוזמ יםכלכלינות פתרוהם מציעים למצוא 



 
 
 
 

 

 

 :תחנת כוח סולאריתכרטיסי עמדות לדילמה בנושא הקמת  -נספח 

  תחנת כוח סולאריתהקמת ליוזמת  אנשי שמירת טבע ואקולוגיםעמדת 

. הם רבה על החי והצומח באזורשפעה ה תהיהסולארית לתחנת כוח לטענת אנשי שמירת הטבע, 

ותפגע בפני הקרקע כשיעשו עבודת עפר ותשתית.  ,טוענים שהקמת התחנה תשנה את פני השטח

זיהום התחנה תהיה מוקפת בגדר שתמנע תנועה ומעבר של בעלי חיים. התחנה תהיה מוארת בלילה ו

. ריסוסים ימנעו צמיחה תחת הלוחות בסביבת בית גידולם הצפוי ישפיע לרעה על בעלי חיים אורה

 במגוון הביולוגי שישראל מחויבת לשמור עליו.  ים וכל אלו יפגעויהסולאר

ות סתחנות כוח סולאריות תופהם מתנגדים להקמת תחנות סולאריות בשטח פתוח ורגיש, בפרט ש

 ין השטחים הפתוחים בו מוגבלים. הנגב גדול אבל עדי. לטענתם, הרבה חשמלהרבה שטח ולא מייצרות 

 פנויים. ם על גגותיתאים סולאריהם מעדיפים לעודד ייצור חשמל ב

  

  תחנת כוח סולאריתהקמת ליוזמת  עמדת משרד האנרגיה

נציגי משרד האנרגיה טוענים שישראל מחויבת להגדיל את אחוז האנרגיה המיוצרת ממקורות מתחדשים 

החממה וזיהום האוויר. לפיכך, הם בעד הקמת מתקנים של אנרגיה  בשל הרצון להקטין את פליטת גזי

 לאחר בדיקות סביבתיות. וענים שיש להקים מתקנים כאלו רק מתחדשת, אבל ט

בישראל, שהיא  תחנות כוח סולאריות יש לתת עדיפות ולקדם יוזמות של הקמת משרד האנרגיה טוען ש

 ארץ שטופת שמש ובפרט ובנגב ששם שטחים לא מנוצלים. 

 

 הקמת תחנת כוח סולאריתעמדת רשות החשמל ליוזמת 

החשמל הינה הגוף הממשלתי האחראי על משק החשמל בישראל. רשות החשמל מחויבת  רשות

כנים. אנשי להסדרת והחדרת אנרגיות מתחדשות תוך שמירה על איכות השירות ומזעור עלויות לצר

ולכן אפשר ונכון לקדם ייצור אנרגיה  אנרגיה סולארית הפכה זולה וכדאיתרשות החשמל סבורים ש

 סולארית בישראל. 

 ווי מתח. קה סולארית על גגות שיניבו חיסכון ביאנרגב הם בעד הקמת תחנת כוח סולארית ותומכים גם

 

 ליוזמת הקמת תחנת כוח סולארית הרשות המקומיתעמדת 

 הרשות המקומית  תומכת ברעיון ומברכת על היוזמה הזו.

נציגי הרשות סבורים שהקמת תחנת כוח מאנרגיה מתחדשת היא טובה לא רק לסביבה, אלא גם 

לכלכלה המקומית. לטענתם, התחנה תספק עבודה לתושבים מקומיים מהסביבה הקרובה, ובנוסף גם 

ת. את הכספים שיתקבלו מתחנת הכוח ניתן יהיה תניב הכנסה כלכלית מארנונה )מיסים( לקופת הרשו

 קהילה, פיתוח ולכל תחום  שיידרש.לנצל לצרכי חינוך ו



 
 
 
 

 

 

 הקמת תחנת כוח סולאריתליוזמת  המתנגדים להתחממות הגלובאליתעמדת 

ם, כגון פחם, מזוט ואפילו גז יילימתנגדי התחממות גלובאלית מזכירים שייצור חשמל בדלקים הפוס

הגלובאלית ולכלל פולטים את גז החממה פחמן דו חמצני שידוע בתרומתו לתופעת ההתחממות  טבעי,

פתרון לאנרגיה נקייה ובעד מעבר למאה אחוז ייצור חשמל מאנרגיית   הם טוענים שנדרששינויי האקלים. 

 רוח ושמש.

השטחים  לפיכך, הם בעד כל יוזמה שתגדיל את הייצור של אנרגיות מתחדשות, אפילו על חשבון

 הפתוחים והמגוון הביולוגי. 

 

 יוזמת הקמת תחנת כוח סולאריתתושבים התומכים בעמדת 

התושבים תומכים ביוזמה בשל היותה אנרגיה ירוקה, ממקורות מתחדשים, שהיא נקיה וטובה לסביבה. 

יל לטענתם, יש יתרון בייצור אנרגיה מקומי המקטין את התלות בחברת חשמל. הם תומכים ביזם שמוב

 והאישורים הנדרשים.   תאת הפרויקט שיטפל בכל הפרוצדורו

התושבים רואים לטובה את הרווחים הכלכליים שהיוזמה תניב ליישוב. הכנסות אלו יתרמו מאוד ליישוב 

 קטן שאין לו מספיק הכנסות, בטח לא מחקלאות. 

 

 יוזמת הקמת תחנת כוח סולאריתתושבים המתנגדים לעמדת 

התושבים מנגדים ליוזמה משום שהם חוששים מפגיעה באיכות החיים. הם חוששים מהרעש של תנועת 

המנוגדים כל כך  םהסולארייאנשים וכלי רכב שיגיעו אל תחנת הכוח. הם חוששים מהופעת התאים 

, הפגיעה בבעלי החיים יעלמות הנופים הטבעייםמדבר. הם חוששים מהוהשקט של הרגוע לאופיו ה

  המקומיים ובכלל מהשינוי הצפוי.  הוהצמחיי

 הם מציעים למצוא פתרונות כלכליים ביוזמות אחרות, למשל בייצור אנרגיה סולארית על גגות.

 

 יוזמת הקמת תחנת כוח סולאריתמשרד החקלאות לעמדת 

ם מלינים על מצבה הקשה של החקלאות בישראל. הם טוענים שלאור המצב העגו  משרד החקלאותנציגי 

 וקשיי הפרנסה מחקלאות, יש זליגה של חקלאים שמעדיפים להחליף את החקלאות בייצור אנרגיה. 

ל חקלאות בישראל ולא להפוך את השדות לשדות עצריך לשמור הם מתנגדים ליוזמה זו ולטענתם 

 ם.יסולארי


