
המאבק על טורבינות
הרוח

בשנים האחרונות, אנרגיית הרוח, שנחשבת לנקייה במיוחד, היא האנרגיה המתחדשת

בעלת קצב הגידול הגבוה ביותר במדינות רבות בעולם. אנרגיית הרוח גם נחשבת לזולה

יותר מאנרגיה סולארית או משימוש בביו-גז, כאשר ההשקעה העיקרית היא בתכנון

ובהקמת טורבינות הרוח. כמו כן, לייצור אנרגיה מרוח יש יתרונות נוספים, כאשר לרוב

נדרש לחוות הרוח שטח נמוך יחסית מזה הדרוש לתחנת כוח סולארית, והטכנולוגיה

מאפשרת עירוב שימושים, למשל הצבת טורבינות בשדות חקלאיים... למעשה, כיום

פועלות בישראל רק שתי חוות המייצרות יחד כ-20 מגוואט בלבד. זאת בזמן

שהפוטנציאל להפקת חשמל מאנרגיית רוח בישראל נאמד בכ-1,000 מגוואט. יתרה

מכך, על-פי דו"ח מקיף של אוניברסיטת סטנפורד, שפורסם לפני כשנתיים, עולה כי

ניתן לייצר 13% מהחשמל בישראל באמצעות אנרגיית רוח, בין היתר על-ידי הקמת

טורבינות רוח באזור החוף. ובמילים פשוטות, עדין לא התחלנו למצות את הפוטנציאל

של הרוח... מעניינת יותר העובדה שבישראל הרוח המערבית-רוח הים או הבריזה,

והרוח המזרחית-רוח הקדים או השרקיה, מתגברות לרוב בשעות הערב ובימי החורף,

והמשמעות היא שלאנרגיית הרוח יש פוטנציאל להשלים את אנרגיית השמש... מחקרים

אחרים מראים כי התקנה של אמצעים שונים, כגון מכמ"ים ומשדרים או מערכות

ששולטות במשטר ההפעלה של הטורבינות עד להדממה שלהן כשהציפורים

מתקרבות, יכולה לצמצם את הפגיעה בצורה ניכרת. 
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תגובות הקוראים, בעמ׳ 2

YNET פרופ׳ עדי וולפסון - מומחה לתחום סביבה מתוך אתר

/https://ledger.humanetech.com
 

תופעות רשת

  קישור להרחבה

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5287404,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5287404,00.html
https://ledger.humanetech.com/
https://ledger.humanetech.com/


היום כבר ברור שלא מעט מזיהום האוויר בישראל נגרם

מייצור חשמל, בעיקר מהתחנות הפחמיות וגם מהגז. מסתבר

שמעל ל-2,000 בני אדם מתים בכל שנה בארץ בגלל זיהום

האוויר.

כאן יש התנגדות לתחנות רוח כי הורס את טבע כאשר

התחנות הן כדי לשמור על הטבע. על הנושא שישראל הוא

מקום מרכזי לנדידת הציפורים וארצינו הקטנה היא באמת

קטנה והתחנות יכולות להרוס את הנדידה, יכול להיות תרוץ

מצויין, אבל למה לא לחשוב על מקומות נקיים מנדידה?

בארצנו החמה עדיף להשקיע באנרגיה סולארית ולא להזיק

לטבע. 

אנרגיה הסולרית פוגעת הרבה הרבה פחות בסביבה ובהם

באדם. בסולרי, לא נדרש לגדוע אף לא עץ אחד ולא ייקטל אף

לא ציפור או עטלף אחד. בעוד שלטובת טורבינות הרוח

ייעקרו כ-4000 עצים חיים! 

תגובות קוראים
 

עוד לא היתה יוזמה ירוקה אחת בארץ שלא קם נגדה איזה

ירוק מתחסד וזעק השמיימה שמימוש היוזמה יביא לנזק

בלתי הפיך או לפחות נזק לדורות רבים. יש להם כשרון

לתקוע מקלות בגלגלים של כל תהליך, לנכס לעצמם את

הידע ולדרוש את השליטה וההשפעה. ובאופן הזוי כמו

הרבה דברים במדינה הזו - הם מצליחים.

באירופה, אחוז גבוה מיצור החשמל מקורו באנרגית הרוח.

בעתיד הקרוב, כל החשמל של לונדון, יופק מאנרגית הרוח.

בישראל ,כמו בישראל, מחפשים את כל התירוצים למה לא

להקים טורבינות רוח. באם באירופה זה עובד, אין שום

סיבה בעולם שבישראל זה לא יעבוד.

השטחיות והרדידות הם המחסום הגדול בפני הקידמה.

הפתרון הירוק שעשוי להציל חיי אלפים בישראל.
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עושים רוח: 
מה יעלה בגורל אנרגיית הרוח בישראל

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5055298,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5055298,00.html


מה שמניע את הטורבינות זואת לא הרוח אלא הכסף שזורם לכיסכם.

תרדו מזה לטובת כל התושבים באזור.

זה מה שיכולתם להוציא מהסקר?

היו בו המון שאלות! והמון התנגדויות לאנרגיה מטורבינות רוח. לפחות אתם לא משקרים!

תושבי העמק תומכים בגלוי באנרגיות מתחדשות בצורת קולטי שמש על הגגות!

בעמק שטוף השמש שלנו, שלא בורך בהרבה רוח, אבל בשמש דווקא המון, ברור שנתמוך באנרגיה

מהשמש!

למה מציגים את זה כמשהו טוב, זה השטן בהתגלמותו. המרחק הזה הוא פשוט בדיחה, המפלצות

הללו יותר יזיקו מאשר יטיבו עם הטבע, בעלי החיים והתושבים.

הפרויקט עומד בסטנדרטים מחמירים כך שנושאים כדוגמת אקוסטיקה, ריצוד ושאר סוגיות הנוגעות
לבריאות הציבור ואיכות החיים, נבחנו בצורה מעמיקה על ידי גורמים מקצועיים רבים ואושרו. כמו כן,

הפעילות תפוקח באופן שוטף ושקוף על ידינו ועל ידי ועדת מעקב ציבורית. בואו לדבר איתנו- צוות "רוח
Info@emekharod-wind.co.il :מתחדשת בעמק" כאן כדי לענות לכם על כל שאלה ותהייה

בואו להכיר את הפרויקט מקרוב >>
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מתוך הדף הרשמי של חברת טורבינות הרוח
ריכוז תגובות גולשים לפוסטים של חברת טורבינות הרוח

 http://bit.ly/ROACH11

עומדים בסטנדרטים הכי גבוהים של טחינת בעלי כנף. תתביישו לכם שאתם מעיזים להמשיך לקרוא

לעצמכם אנרגיה ירוקה. טורבינות רוח לא מתאימות באזורים שהם צירי נדידה לבעלי כנף וכאן

מדובר בציר נדידה בעל חשיבות בינלאומית אדירה, אתם עוברים על אמנות בינלאומיות ואתם

fakegreenתשלמו על זה מחיר יקר מאד אם הטורבינות יקומו. #

למען אוויר נקי וירוק יותר!
סקר שיתוף הציבור שנערך בקרב תושבי העמק קובע: 

63% מהמשיבים רואים חשיבות רבה מאוד לייצור חשמל ע"י אנרגיה מתחדשת, כתחליף לדלקים פוסיליים
ומזהמים. בכל שאלה ותהייה, אנחנו כאן עבורכם.

 Info@emekharod-wind.co.il :מוזמנים ליצור איתנו קשר במייל
http://bit.ly/ROACH11 בואו להכיר את הפרויקט מקרוב >>

https://www.facebook.com/%D7%A8%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%9E%D7%A7-337645310827667/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=361911245067740&id=337645310827667&comment_id=378502833408581&__cft__[0]=AZW5nl8hiHUOfVQwd5wtMd7UOjK2hA1mrIEk3-8yOdY9WiJWXyZXxMmgPpuXs9c9ncq6rutj47N-IRfLb6vAcBuERpzPzkBVBMm6734TJxYNIlMoRqueLH6cA4vSVFwbU_NbkXpLS8XeRC40zLJeSMVg&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=405333767392154&id=337645310827667&comment_id=405360807389450&__cft__[0]=AZVkbjGqvysgGZpTFIJQ3JVFQS_3ViZ4Fl6DWgBaapglriSeCwxgk9_NHB6ISA0ZKIZNT-orxer814I2dbOkkG3cX5HcixPZwFKrsKbG67XY3s83GpGkmZKRbR8LENez6DMV6yHzMAzgkeyThl1UJ0HB&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=361911245067740&id=337645310827667&comment_id=385698282689036&__cft__[0]=AZW5nl8hiHUOfVQwd5wtMd7UOjK2hA1mrIEk3-8yOdY9WiJWXyZXxMmgPpuXs9c9ncq6rutj47N-IRfLb6vAcBuERpzPzkBVBMm6734TJxYNIlMoRqueLH6cA4vSVFwbU_NbkXpLS8XeRC40zLJeSMVg&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/%D7%A8%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%9E%D7%A7-337645310827667/
https://emekharod-wind.co.il/?fbclid=IwAR1qP1Jau1Gd_lEGKtTmySNMAXUPwu3jUp708WjgxWj83DioCDuyHj-kYDg
https://emekharod-wind.co.il/?fbclid=IwAR1qP1Jau1Gd_lEGKtTmySNMAXUPwu3jUp708WjgxWj83DioCDuyHj-kYDg
https://emekharod-wind.co.il/?fbclid=IwAR1qP1Jau1Gd_lEGKtTmySNMAXUPwu3jUp708WjgxWj83DioCDuyHj-kYDg
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=361911245067740&id=337645310827667&comment_id=388057552453109&__cft__[0]=AZWYSDKPfAQfLiiH8MPGA_XB5IZTE_Nh7UzHbRPScUFIMolKyGA6MbiHE25_w72VdzkgZJ-5t6LofNBgTOXHs4rq1xBag1QGeJZ8YzxGsImLBh9A2wCoT2d4L0E7BmSUzPa_IiItxtHzeNC2jrxnqelv&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/hashtag/fakegreen?__eep__=6&__cft__[0]=AZWYSDKPfAQfLiiH8MPGA_XB5IZTE_Nh7UzHbRPScUFIMolKyGA6MbiHE25_w72VdzkgZJ-5t6LofNBgTOXHs4rq1xBag1QGeJZ8YzxGsImLBh9A2wCoT2d4L0E7BmSUzPa_IiItxtHzeNC2jrxnqelv&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/hashtag/fakegreen
https://emekharod-wind.co.il/?fbclid=IwAR1qP1Jau1Gd_lEGKtTmySNMAXUPwu3jUp708WjgxWj83DioCDuyHj-kYDg
https://emekharod-wind.co.il/?fbclid=IwAR1qP1Jau1Gd_lEGKtTmySNMAXUPwu3jUp708WjgxWj83DioCDuyHj-kYDg
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=361911245067740&id=337645310827667&__cft__[0]=AZW-j-BjVv7MJJru9ftWL4gn-Y_GNSRpQZjnvGpRpKge8Mtg0GkB8pPnVSEEZ5bgOrs9ZyORlPzkoNKPyE_3nvVdZidtVyu2a2QKSqA0nsi6vZA3Fcsw808pVr4aA6YJMtN30YK1OteA00VstpT-YCbo&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=405333767392154&id=337645310827667&__cft__[0]=AZU3ufK7PKz_HKZfneQFx4sI0zyfPjwvwLFGtdJ7ZtsYn3THIKZNHoMwH6EtTv5KQZlopvfpEKWA_LHTCkhsUjapTLYWdeRSaEqCZwrwAk-GWyKfk654AEj-7Nvm-QVgWSHeUcv2LAdKMaV0lwj7fJWx&__tn__=%2CO%2CP-R
https://emekharod-wind.co.il/?fbclid=IwAR1qP1Jau1Gd_lEGKtTmySNMAXUPwu3jUp708WjgxWj83DioCDuyHj-kYDg
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=361911245067740&id=337645310827667&comment_id=385698282689036&__cft__[0]=AZW5nl8hiHUOfVQwd5wtMd7UOjK2hA1mrIEk3-8yOdY9WiJWXyZXxMmgPpuXs9c9ncq6rutj47N-IRfLb6vAcBuERpzPzkBVBMm6734TJxYNIlMoRqueLH6cA4vSVFwbU_NbkXpLS8XeRC40zLJeSMVg&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=361911245067740&id=337645310827667&comment_id=378502833408581&__cft__[0]=AZW5nl8hiHUOfVQwd5wtMd7UOjK2hA1mrIEk3-8yOdY9WiJWXyZXxMmgPpuXs9c9ncq6rutj47N-IRfLb6vAcBuERpzPzkBVBMm6734TJxYNIlMoRqueLH6cA4vSVFwbU_NbkXpLS8XeRC40zLJeSMVg&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=361911245067740&id=337645310827667&comment_id=388057552453109&__cft__[0]=AZWYSDKPfAQfLiiH8MPGA_XB5IZTE_Nh7UzHbRPScUFIMolKyGA6MbiHE25_w72VdzkgZJ-5t6LofNBgTOXHs4rq1xBag1QGeJZ8YzxGsImLBh9A2wCoT2d4L0E7BmSUzPa_IiItxtHzeNC2jrxnqelv&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=405333767392154&id=337645310827667&comment_id=405360807389450&__cft__[0]=AZVkbjGqvysgGZpTFIJQ3JVFQS_3ViZ4Fl6DWgBaapglriSeCwxgk9_NHB6ISA0ZKIZNT-orxer814I2dbOkkG3cX5HcixPZwFKrsKbG67XY3s83GpGkmZKRbR8LENez6DMV6yHzMAzgkeyThl1UJ0HB&__tn__=R]-R


לא לרוחנו- טורבינות רוח לא מתאימות 

 לישראל- טור דעה של נציג החבלה"ט

סרטון נגד טורבינות רוח

סרטון מטיילים בארץ נגד טורבינות רוח

להלחם בתחנות רוח

ראיון בגלי צה"ל- בעד טורבינות

סרטון חניכי מכינת נטור למען מעבר לאנרגיה

מתחדשת

סרטון אנרגיה מתחדשת מהסקטורים הצומחים

והרווחיים ביותר

הערעורים נדחו נגד הקמת טורבינות רוח היתיר

נגד טורבינות הרוח

בעד טורבינות הרוח
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מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא טורבינות רוח 

נשרוף אותך ואת המטעים שלך - המאבק על טורבינות הרוח

הולכים נגד הרוח

רעש וריצוד מטורבינות רוח – דרכי התמודדות בעולם והמלצות לישראל

מקורות מידע להרחבה

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001369084
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001369084
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001369084
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001369084
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001369084
https://www.facebook.com/100002261316164/videos/1724256227659738/
https://www.facebook.com/watch/?v=266887918391872
https://www.israelhayom.co.il/article/870209
https://www.facebook.com/100002261316164/videos/1724256227659738/
https://www.facebook.com/watch/?v=266887918391872
https://www.israelhayom.co.il/article/870209
https://www.facebook.com/windofthegolan/posts/148932423899083
https://www.facebook.com/watch/?v=1792651744230817
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=402715504201031&external_log_id=fe0b18ba-5cce-4118-aed9-a8742168dbdb&q=%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94%20%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%AA
https://www.ynet.co.il/article/B1zVNI3w00?fbclid=IwAR3x7BLKQPOIXhWzgZEegqyDxUwdrvjelWnIjNIptN_lyBb4_YAy1EmBG3c
https://www.ynet.co.il/article/B1zVNI3w00?fbclid=IwAR3x7BLKQPOIXhWzgZEegqyDxUwdrvjelWnIjNIptN_lyBb4_YAy1EmBG3c
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=402715504201031&external_log_id=fe0b18ba-5cce-4118-aed9-a8742168dbdb&q=%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94%20%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%AA
https://www.facebook.com/watch/?v=1792651744230817
https://www.facebook.com/windofthegolan/posts/148932423899083
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/94b5d09e-7ca6-e711-80da-00155d0ad651/2_94b5d09e-7ca6-e711-80da-00155d0ad651_11_8765.pdf
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