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  הפנים משרד התכנון מנהל-הגברת בינת שוורץ
  משרד המשפטים, ש לעניינים אזרחיים"המשנה ליועמ –ארז קמיניץ ד "עו
  
  .נ.ג.א
  

  ש"יועמ בהוראת תכנוניים שינויים – רוח מטורבינות חשמל לייצור 12 ד 10 א"תמ: הנדון
    

 חלק נוטלים בהם, שנים 4-כ מזה הנמשכים ,ויקרים מפרכים בהליכים מגובשת שבנדון א"התמ .1
 100,000- מבהשקעה של למעלה , בתחום יזמיםו ציבוריים גופים גם כמו השונים הממשלה משרדי

 .להערכתנו שעות עבודה עד כה
 

 לפני ורגע, הארצית במועצה והדיון החוקרתוהכנת דו״ח  הציבור הערות שמיעת לאחר, עתה .2
 הקטנות הרוח טורבינות ענף על דראסטיות מגבלות להטיל על הצעה לנו נודע, תמ״א אישור

  :היתר ובין, והבינוניות
  ;השטח על החלה בתכנית גובה כפל לכדי מטרים 18 או 40- מ טורבינה גובה הנמכת -
   ;קומות 2 בנית במקור התירה שהתכנית בכך היהתנ  - ותעשייה הנדסיים למתקנים יעודנוגע ליב -
י גודל בעוד שהמלצת החוקרת היא לגב זאת, דונם 10 של שטח תא לכל אחת טורבינה על הגבלה -

 . טורבינות בינוניות 9 ההקלות למקסימום מגבילה אתתא שטח באיזור פתוח ו
  

 טורבינותשאלה הן בדיוק ה , והבינוניות הקטנות הטורבינות ענף את לכלות בכוחן אלו מגבלות .3
 .ומעודדות מחקר ופיתוח הירוק החשמל ביצור הרחב הציבור שיתוף של ערכים המקיימות

  

 ומשרד הפנים ממשרד משפטיים יועצים בהוראת מוצעות אלו תכנוניות מגבלות כי, לנו התחוור .4
ה ולאור צורך ז, המבקשים להדגיש את הצורך להימנע מקיצורי דרך בהליכי תכנון ,המשפטים

 של דרישתם. א"יחליפו את ההוראות פרי הליכי התמאשר , מציעים הוראות תכנוניות מטעמם
שהן תוצאה של , מובהק תכנוני אופי בעלות ומגבלות להוראות מתייחסת המשפטיים היועצים

בשורש נמצא הדבר מנוגד לכלל יסוד ש. איזון שיקולים שונים בתהליך מובנה ורב משתתפים
 הדעת שיקול את להחליף תתיימר לא המשפטית הביקורת לעולם לפיו ,תפקיד המשפטן

  .בפרטיו והמצויים לדבר המוכשרים המקצוע בעלי של המקצועי
 שיקול הינו, אחר דווקא או זה ביעוד להקל אם, שילוש דווקא או הקומות כפל להתיר אם השיקול
 דווקא. המשפטית השכלתו סמך על באלו ולקבוע לנסות משפטי ליועץ וחלילה מובהק מקצועי
 סביר איזון משקפים, שערכו המקיפה הבחינה לאחר, התכנון גורמי החליטו עליהן הגובה מגבלות
ומימוש תכלית  תכנונית ביעילות הצורך למול תכנוניים דרך מקיצורי להימנע הצורך של ומידתי

 .א באפשור אנרגיית רוח"התמ
  

. פסולה, א"התמ עריכת של מאוחר כה בשלב, אלו מעין חמורות מגבלות הכנסת, ועוד זאת .5
ובהם דיונים קודמים בין משרדי , לאחר שתמו ההליכים, מוצעות עתה אלותכנוניות  מגבלות

והמלצות , הערות הועדות המחוזיות, הערות הציבור, 2013דיון במועצה ארצית בשנת , הממשלה
 דיון בהעדר, ליזמים תגובה זכות מתן באי, בשיהוי נגועה זה בשלב מהותית כה גזרה .חוקר

 והמסורבל המורכב, ההליך ניהול על ובהכבדה, החלטה קבלת טרם המנהלי הדעת שיקול והפעלת
מדובר  האמוריחד עם  .בשלב כה מאוחר שינויים הכנסת מאפשרים אינם אלה שיקולים. ממילא

 .2013במאי  שפורסמהא "התמ על יזמיםמהסתמכות  כתוצאהגם על נזק רב 
  

 רשות של ההסדרה בתוך המיזם של הכלכלית היתכנותו על אקוטית השפעה בעל הטורבינות גובה .6
 מבטא מעמיק דיון תוך שנקבע הטורבינה שגובה הרי ,כבר נקבע התעריף וגובה מאחר. החשמל
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 פגם בהכרח מהווה זה מאיזון סטייה וכל, בדבר הנוגעים המקצועיים הגורמים כל בין איזון
מהווה כבר פשרה והמינימום ההכרחי לקיום ) מטרים 18/40(גובה הטורבינות שנקבע . מקצועי

 .הענף
  

 להקים יהיה ניתן לא ,למשל כך. א"התמ תכלית מקיימות ואינן תיותשרירו המגבלות גם כך .7
 ויהיה ,משק מבני כגון נמוכים שמלכתחילה מבנים ביניהם – שיוקמו כוון בהם קומותמב טורבינות

 .טורבינות הקמת לידם להתיר לא פספוס זה
  

המחויבת  ,מודרניתו ובעיקר בתדמיתה כמדינה מתקדמת ישראל מדינת של בשמה פוגע זה מהלך .8
 אחת ועל, בישראל הענף קידום אחרי העוקבים בינלאומיים גורמים בעיני אףלאמנות בינלאומיות 

 העולמי הכינוס את לקיים, מדינות 100 מעל חברות בו העולמי הרוח איגוד החלטת עם וכמה כמה
 והזדמנות רוח אנרגיית מתקני בהקמת התקדמות להציג כוונה מתוך, בירושלים 2015 בשנת

 להתקין השכילו שכבר ,העולם מדינות עם פעולה ובשיתוף בישראל התחום לקידום אמיתית
 מדינת של החשמל צריכת מכל 30 פי - וואט-קילו מליון 320 מעל של בהספק רוח אנרגיית מערכות

מיקום מדינת   .יש לציין כי מדינת ישראל שוב לא תעמוד ביעד שהציבה לעצמה .כולה ישראל

אנו גאים להיות  הןאלי OECDהרחק משאר מדינות ה  - 77ישראל ברמת היישום בתחום זה הינו 
 .שייכים וכמה עשרות מקומות מתחת למצריים למשל

  

תוך מתן , לקיים פגישה עמכם וכן נבקשכם לפעול על מנת להסיר את המגבלות האמורות נבקש .9
כמתחייב מטובת , א"גיבוי הולם לגורמים המקצועיים האמונים מזה מספר שנים על גיבוש התמ

 .הציבור
  

  ,רב בכבוד
  
  
  
  
  

  גדי הראלי
  ל"מנכ
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  :לידיעה
  

  לוקר הראל מר – הממשלה ראש משרד מנכל' וכב  נתניהו בנימין מר - הממשלה ראש' כב
  צרפתי יגאל מר - המנכל' וכב סער גדעון מר הפנים שר' כב
  כהנא דביר מר והמנכל בנט נפתלי מר – והתפוצות ירושלים הכלכלה שר' כב
  אנדורן יעל' גב – המנכל' וכב לפיד יאיר מר האוצר שר' כב
  כהן רמי מר המנכל' וכב שמיר יאיר מר – הכפר ופיתוח החקלאות שר' כב
  רוטקופף גיא מר המנכלת' וכב לבני צפי' הגב -המשפטים שרת' כב
   בכור- הוזמן אורנה' גב, המנכל' וכב שלום סילבן מר והמים האנרגיה שר' כב
  הלוי שאלתיאל סיגל' גב, המנכל' וכב שלום סילבן מר – והגליל הנגב לפיתוח השר' כב
  לפלר דוד מר המנכל' וכב פרץ עמיר מר הסביבה להגנת השר' כב

  


