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צילום: קובי קלמנוביץ'

משק האנרגיה בימינו הוא אחד מעמודי התווך המניעים את הכלכלה 
ואת החיים המודרניים. המאה ה־21, שבה אנו משתמשים באנרגיה 

יותר מאשר בעבר, מאופיינת בהחלפת ייצור אנרגיה ממקורות מתכלים 
ומזהמים, כגון פחם ונפט, בייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים, כגון שמש 
ורוח. כל זאת לצד הרחבת השימוש באנרגיה מזהמת פחות )כמו אנרגיה 

המופקת מגז טבעי(, התייעלות אנרגטית של התחנות לייצור אנרגיה 
ושימוש נבון באנרגיה בקרב הצרכנים.

גם מדינת ישראל פועלת לייצר חשמל מאנרגיה מתחדשת. בעקבות 
החלטות ממשלה המדינה מקדמת תכנית לייצור חשמל על ידי אנרגיית 

רוח שתופק באמצעות טורבינות רוח. הטורבינות הן מתקנים גדולים 
למדי - קוטר הלהבים הוא כמאה מטר וגובה הטורבינה מגיע לכ־180 
מטר )כמו גובה בניין בן 60 קומות(. הלהבים יוצרים רעש חרישי קבוע 

וריצוד תמידי מול השמש והשפעתם על הנוף דרמטית. כל חווה תאכלס 
כמאה טורבינות כדי להיות כלכלית, כל חווה וכל טורבינה יוקפו בגדרות 
ואל כל אחת מהן יגיעו דרכים וקווי חשמל. בישראל הוגדרו אזורים בעלי 

נופים מיוחדים המשמרים את דמותה של הארץ ואת מורשתה, ומראה 
עשרות טורבינות המקובצות באזורים ייחודיים אלה יפגע בנוף ואולי 
ישכיח את סיפורי העבר שהתרחשו בהם. ואולם, הטורבינות הגדולות 

הללו אינן בבחינת מפגע אסתטי בלבד - הן עלולות גם לסכן את עולם 
החי בישראל. השימוש בטורבינות רוח ברחבי העולם הוכיח שהן פוגעות 

בעופות נודדים ובעטלפי חרקים העפים בסמוך להן.
רשות הטבע והגנים תומכת בקידום אנרגיות מתחדשות בישראל ואני 

מאמין שתכנית הקמת הטורבינות נכונה לקידום איכות הסביבה במדינה. 
עם זאת, בשל הסכנות לעולם הטבע ולנוף ארצנו אנו חותרים להקמת 

הטורבינות באתרים הממזערים את הפגיעה בטבע ובנוף, ולכן נעמוד על 
המשמר ונבחן באופן פרטני את הסיכון בכל אתר ואת התועלת הצפויה 

ממנו אל מול הפגיעה שיגרום. בחלק מהמקרים שבהם אין די נתונים 
כדי לקבל החלטה מושכלת נדרוש ביצוע סקר מקיף בהתאם להנחיותינו 

ולהנחיות המשרד להגנת הסביבה. מידע נוסף ומפורט בנושא אפשר 
למצוא באתר האינטרנט של רשות הטבע והגנים.

 שבוע שמירת הטבע והמורשת - זה הזמן לצאת לטייל
כמו תמיד, גם השנה נחגוג את שבוע שמירת הטבע והמורשת בסוף חודש 

מרס. בתקופה זו הטבע מתעורר בשלל פרחים ובהתאם לכך נקיים את 
השבוע בדגש על פריחה ועל צמחים בסכנת הכחדה. אתם מוזמנים להגיע 

לשמורות הטבע ולגנים הלאומיים וליהנות מהפריחה היפהפייה. תקופה 
זו של סוף החורף ותחילת האביב היא גם אחת התקופות הטובות ביותר 

לטייל. בנחלים התעצמו זרימות המים, והם יפים שבעתיים ומזמנים 
חוויה המפעילה את כל החושים. 

 להתראות,
שאול גולדשטיין
מנכ"ל רשות הטבע והגנים
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דבר המנכ"ל

 עוברים לאנרגיה ירוקה 
אך לא על חשבון הטבע


