מחוז צפון ענף תכנון סביבתי

כ"ה שבט תשע"ט
 31ינואר 2019
סיכום ישיבת ועדת מעקב מיום  24.1.19לחוות רוח עמק הבכא ואלרום
משתתפים:
מועצה אזורית גולן  -גל גפני – ס' ראש המועצה ,קובי גביש מנהל היחידה לשטחים פתוחים
מכון שמיר לחקר הגולן – אקולוג דן מלקינסון
מנהל התכנון ,לשכת תכנון מחוז צפון  -דרור חי
חב' עמק הבכא  -תמיר חזות ,יעל חלווה ,משה גבאי
חב' אדמה ,יועצים סביבתיים ליזמים  -דרור נחמיאס ,קובי אלון
המשרד להגנת הסביבה ,מחוז צפון  -אליאור ליאב ,מיכל עייק
נציגי רט"ג ,משרד האנרגיה ומשרד הבריאות הוזמנו אך לא נכחו.
רקע :בהמשך לישיבת צוות המעקב הראשונה התכנסה הועדה לשמיעת עדכונים בנושא היתרי הבניה לחוות
הטורבינות והתקדמות הסקרים בשטח.
מהלך הישיבה:
תמיר חזות עדכן לגבי התקדמות הוצאת ההיתרים :מתוקף תכנית עמק הבכא יצא ביוני  2017היתר ל30 -
טורבינות .במסגרת הבקשה להיתר הוצגו תכניות לעבודות עפר ,סקר מכ"מ ועוד.
בעקבות מזכר הבנות שנחתם עם מועצה אזורית גולן סוכם עם חב' עמק הבכא על ביצוע הצרחה בין טורבינות ,13
 18 ,17 ,14ו 19 -שאושרו בתכנית עמק הבכא לבין  6הטורבינות בחוות טורבינות " אל-רום".
עבור טורבינות  41ו 42 -נדרש להוציא היתר בניה וכן עבור טורבינות  50-55שהן מתוקף תכנית אלרום.
להלן פרוט הסיבות לאי מתן היתרי בניה עבור הטורבינות הבאות:
טורבינות  27 ,7 ,6ו 28-ירדו לפי דרישת חב' חשמל (קרבה לקו מתח עליון).
טורבינות  38 ,37ו 40 -לא יוקמו בגלל חפיפה לשטחי מיקוש.
טורבינות  41ו 42 -בהליכי הסדרה לקבלת היתר.
בשלב הנוכחי מטפלים בעתיקות ונפלים ונעשו חפירות נסיון במיקום של טורבינה  .31סקר גאופיטים בוצע בדצמבר-
הדוח יצא בהקדם .נערכים לסקר נדידת לילה שיתחיל בסוף פברואר ,באמצעות מכ"מ שיוצב לשתי עונות נדידה.
תחילת ההקמה צפויה במרץ .היזמים ביקשו לזרז את הטיפול בבקשות להיתר עבור הטורבינות הנוספות על מנת
שהיתר הבניה לטורבינות אלו יתקבל עד להתחלת ההקמה של הפרויקט בהתאם למתחייב במזכר ההבנות עם
המועצה.
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נציגי מועצה אזורית גולן העלו שאלות לנושא מדידות אינפרא-סאונד ולגבי מדידות רעש .התקיים דיון מהן תקנות
הרעש המחייבות ,האם מעל מרחק של  1000מ' מישוב נדרש לבצע מדידות ,האם נדרש לבצע מדידות אינפרא-
סאונד ומה ההתייחסות לגביהן .בנוסף עדכנו נציגי המועצה כי יקיימו ניטור צומח ובעלי חיים ,מעבר לבעלי הכנף.
בנוסף ביקשו נציגי המועצה להזמין לישיבה הבאה נציג ציבור נוסף .היזם הבהיר כי הבקשה תבחן על ידי הנהלת
חברת עמק הבכא.
דן מלקינסון עדכן כי בתחום חוות הטורבינה יש בעלי חיים רבים ,למשל ידוע על להקת זאבים שחיה במקום ולכן יש
לבצע ניטור לכלל בעלי החיים והצומח ולא רק לבעלי כנף.
דרור חי עדכן כי הות"ל פנו ללשכת תכנון צפון ,בצורה בלתי פורמאלית ,בבקשה שועדת המעקב תלווה גם את חוות
"רוח בראשית" ,שאושרה במסגרת הות"ל .נדרשת פנייה פורמאלית של הות"ל לעניין זה.
בהמשך לישיבה התקיים סיור בשטח חוות עמק הבכא ואלרום ובשטח חוות רוח בראשית.
סיכום:
 .1היועצים הסביבתיים יעבירו למשרד להגנת הסביבה את החומר שהועבר עבור הבקשות להיתר שכבר אושרו.
 .2לאור שאלות רבות שעלו במהלך הישיבה לנושא הרעש ,נציגי המשרד להגנת הסביבה הציעו כי לצורך קבלת
הבהרות ועדכונים בנושא יזומן איש מקצוע מטעם המשרד להגנת הסביבה בנושא רעש ואקוסטיקה לישיבת צוות
ועדת המעקב.
 .3אחת לחודשיים-שלושה ישלח נציג היזמים סטטוס התקדמות של הפרויקט לחברי הצוות.
 .4הפגישה הבאה תתקיים לקראת הקמת הטורבינות בשטח ,בחודש מרץ.
רשמה :אליאור ליאב
העתקים:
חברי ועדת המעקב
דורית זיס ,מנהלת המחוז ,כאן ,דוא"ל
עמיר אנטלר ,מנהל מחוז גליל גולן ,משרד החקלאות ,דוא"ל
בני פירסט ,אגף תכנון סביבתי ,כאן ,דוא"ל
תמר רביב ,ראש אגף שטחים פתוחים ,כאן ,דוא"ל
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