
 

האגודה השיתופית מושב כפר יחזקאל מקדמת מזה מספר שנים מיזם להקמת טורבינות רוח 

קידום המיזם נעשה בהסתמך על החלטות הממשלה .  החקלאיתעל אדמות האגודה

ומתוך אמונה בחשיבותה ותרומתה של האנרגיה , המעודדות הקמת טורבינות רוח

   האגודה והיזמים פעלו לאורך כל השנים בשקיפות ובשיתוף עם תושבי האיזור.המתחדשת

 בכלל זה נערכו במושב עצמו כנסים פומביים בנושא .והנהגת המועצה האזורית הגלבוע

הן ועל פי הנהלים , הכניסה לפרויקט והחלטה על קידומו נעשתה באופן סדיר, הטורבינות

כי הנושא יועלה באסיפת , הקיימים באגודה והן על ידי הודעה מסודרת לחברי האגודה

במצגת המפרטת את כל -החברים בנוסף להצגת הנתונים והמשמעויות על ידי נציג היזמים

ועד האגודה קידם את הליך ההתקשרות עם היזמים תוך שהוא מביא את . שלבי הפרויקט

ראוי . הנושא על פי שלביו מידי פעם לאישור נוסף באגודה ותוך דיווח מעודכן על ההתקדמות

 .להבהיר כי אישור הפרויקט וניהולו נעשה לאורך כל הדרך בהתאם להחלטות ותקנון האגודה

 מוכחת ויציבה הפועלת בהצלחה  בטוחה טכנולוגיההינההפקת חשמל מאנרגיית רוח 

אי 'לא ברורה האמירה בדבר , על כן. במקומות רבים בעולם מזה עשרות רבות של שנים

מספר רב של טורבינות מסוג אלה שעתידות לקום על אדמות כפר יחזקאל הוקמו . 'ודאות

.  ומוקמות כל העת ברחבי העולם

. סיפלינות הרלבנטיותי בשיתוף פעולה עם יועצים מקומיים מומחים בכל הדועד האגודה פעל

נערכו תסקירי השפעה על הסביבה מקיפים לבחינת ההשפעה של הקמת , בין היתר

תסקירים אלו הוכנו בהשקעת . הצומח והסביבה, החי, טורבינות הרוח על בריאות הציבור

במסגרת בדיקות ודוחות אלו . בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה, משאבים אדירה

כי אין השפעות רעש או ריצוד , כפי שאישר גם המשרד להגנת הסביבה בחוות דעתו, נמצא

 .של התוכנית על הישוב

הנהלת האגודה השיתופית כפר יחזקאל הובילה מהלך , בנוסף לתהליך השיתוף שהתבצע

משותף עם ועדת איכות הסביבה והועדה לתכנון ובניה של המועצה האזורית הגלבוע להקמת 

צוות מקצועי המורכב מאנשי מקצוע מומחים אשר ייבחר על ידי הועדה לאיכות הסביבה 

 .וועדת תכנון ובניה

צוות זה יקבע את הקריטריון לניטור ובקרה וקריטריון הפעלת טורבינות הרוח בכל ימות 

כמו כן הנהלת האגודה אינה אדישה לרחשי הציבור ועל כן יזמה כי הניטור יתבצע . השנה

באופן רציף ופעילות טורבינות הרוח תהיה בליווי צמוד של הצוות המקצועי תוך התחייבות כי 

י המומחים מטעם ועדת איכות "במידה ופעילות הטורבינות תחרוג מהקריטריון שיקבע ע

התנהלות זו עוגנה בהסכם בין , פעילות הטורבינה תופסק, הסביבה מועצה אזורית הגלבוע

 .המועצה ליזמים ולאגודה

 הנהלת האגודה השיתופית כפר יחזקאל רואה חשיבות עליונה בחיים המשותפים של חבריה 

השקיעה ומוסיפה להשקיע לצורך זה כחלק , ותושביה כפי שהתקיימו לאורך כל השנים

ותמשיך ותפעל לשימור מרקם , ממדיניותה המוצהרת זמן יקר ומשאבים כספיים משמעותיים

 . החיים המשותפים והמשתפים לטובת כלל התושבים

 ,בברכה

 הנהלת אגודה שיתופית

 מושב כפר יחזקאל


