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 – רב תויח  לע  חור  תוניברוטמ  שער  לש  העפשה 
ןונכת יכילהתב  תוסחייתה 

לש היגרנאה  תויתשת  ןונכתב  תושדחתמ  תויגרנא  תקפהל  תויגולונכט  לש  רבוג  בולישל  האיבה  םילקאה  רבשמל  תועדומה 
לש לועפתמו  המקהמ  עובנל  תולולעש  תורחאו  תויגולוקא  תויעבל  תינונכת  תוסחייתה  ךירצמ  הז  רבעמ  .םלועה  יבחרב  תונידמ 

םיינונכת םיבר , םיצמאמ  .חורה  תוניברוטמ  ףנכ  ילעבב  העיגפל  תרכינ  תועדומ  תמייק  חור , תייגרנא  לש  הרקמב  .הלא  תויתשת 
לש םתויח  רוזא  םג  איהו  תופוע , לש  םיבר  םינימל  יזכרמ  הדידנ  ביתנ  רבוע  לארשיב  .וז  העיגפ  םצמצל  ידכ  םישענ  םירחאו ,

גוסמ תיתשת  ימזימ  בוכיעל  וא  הלבגהל , תויודגנתהל , יזכרמ  םרוג  איה  ףנכ  ילעבב  העיגפה  הלא  תוביסמ  .םיבר  םיניממ  םיפלטע 
שערה יקזנ  לש  וז  איה  ןונכתה , ךילהתב  ןובשחב  תאבומ  הניא  בורלש  תרחא , תיגולוקא  העיגפ  תאז , םע  .ןונכתה  תודעווב  הז 

םייוניש םע  ( broadband range  ) בחר רדתב  ןייפואמ  חור  תוניברוטמ  שערה  (. WTN – Wind Turbine Noise  ) תוניברוטהמ
םירקחמ ףנכ  . ילעב  םג  ןהב  תובר , רב  תויח  לש  עמשה  חווט  תא  םיפפוחה  ץרה , דע 5,000  חווטב 200  םירדתב  הז  םורטקפסב 

, תרושקתה ינונגנמ  תא  רתיה , ןיב  שבשל , לולע  חור  תוניברוט  לש  ןתוליעפמ  רצונה  שערה  יכ  םיפשוח  תונורחאה  םינשב  ושענש 
םיפרוט עומשל  םייחה  ילעבמ  ענומה  שערה , רצויש  ךוסימה  לשב  תאזו  םייח , ילעב  לש  םיאצאצב  לופיטהו  הייברה , תוננוגתהה ,
יתב תא  ךופהל  לולע  תוניברוט  שער  ךכיפל , הלבט 1 .)   ) םנימ  ינב  לש  םיילוק  תרושקת  ינמיסב  ןיחבהל  וא  םיברקתמ 

העיגפ ווחי  םימיוסמ  םייח  ילעבש  ןכתייו  שערל , םישיגרה  םייח  ילעב  לש  םיבר  םינימ  רובע  םיניועל  תוניברוטה  תביבסב  לודיגה 
.שערל רתוי  םישיגר  םהש  ןוויכמ  םירחאמ  רתוי  תיתועמשמ 

[5 , 4]

[3 , 2 , 1]
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הלבט 1
שערה תמצועו  םינוש  שער  תורוקמ 

הינרופילק תונידמ : שולשב  תוניברוט  שער  תעפשה  לש  אשונל  תינונכתה  תוסחייתהה  תא  קדב  הרצקב , ןאכ  ראותמה  רקחמ 
, םייזוחמ םילדבהל  םג  תוסחייתה  דצל  תיצראה , המרב  תונקתבו  םיכמסמב  רקיעב  דקמתה  רקחמה  .לארשיו  הינמרג  "ב ,) הרא )

הניקת הז  בלשב  תמייק  אל  יכ  םיארמ  רקחמה  יאצממ  .זוחמה  תמרב  ןה  תונקתהמ  לודג  קלח  םש  "ב , הראבו הינמרגב  רקיעב 
ואצמנ תאז , םע  .וקדבנש  תונידמהמ  תחא  ףאב  רב  תויח  לע  חור  תוניברוטמ  שער  תעפשה  לש  אשונל  תורישי  תסחייתמה  תבייחמ 
, המקהה ןונכתה , יבלשב  שער  יקזנ  תתחפהל  עייסל  םייושעש  תוצלמה , יכמסמו  םיריקסת  ןגכ  ןונכת , יכמותו  םיינונכת  םילכ 

םיללוכה תיתביבס  תינכותלו  הביבסה  לע  העפשה  ריקסתל  םיחנמ  םיווק  םימייק  תונידמה  שולשב  המגודל , .םינושה  לועפתהו 
תונידמה שולשב  .אסיג  ךדיאמ  שער  םוהיזל  תיללכ  תוסחייתהו  אסיג , דחמ  לודיג  יתבבו  רב  תויחב  העיגפה  אשונל  תוסחייתה 

יקחרמ ועבקנ  ףא  הינמרגב  ( Landër  ) תוזוחמ רפסמב  .םירוגמ  ירוזאו  חור  תווח  וא  חור  תוניברוט  ןיב  םיילמינימ  קחרמ  יכרע  ועבקנ 
בושיי תומוקממ  ףסה  יקחרמל  םימוד  הלא  םיקחרמ  .םירחא  םייעבט  םירוזאמו  עבט  תורומשמ  םישיגר , לודיג  יתבמ  םומינימ 

שערל תושיגרה  יפס  תא  הפממה  הרובחתמ , שערל  תופוע  תושיגר  לש  ףיקמ  רקס  ךרענ  הינמרגב  ךכ , לע  ףסונ  .ץראב  םיגוהנה 
.הנידמב תבכרה  תוליסמו  םישיבכה  ןונכת  ךילהתב  ןונכת  ךמות  ילכ  שמשל  דעונו  הלא , םייח  ילעבב  שערמ  העיגפה  תדימ  תאו 

הלא ןוגכ  םירקחמש  ןוויכ  .תוניברוטה  שער  יקזנ  ןותימל  שמשל  םילוכי  יטנוולר , ירקחמ  עדימב  ובוגי  םא  הלא , םילכו  םימידקת 
םיבר םינותנבו  םירקחמב  ךרוצ  שי  םיימוקמה , םינימהו  לודיגה  יתבל  רקחמה  תמאתהל  תובישח  תמייקש  ןוויכו  םיטעמ , ןיידע 

תעפשה אשונל  תועדומ  חתפל  םיצעויהו  םיננכתמה  לע  ןכ , ומכ  .חור  תווח  תמקה  םהב  תננכותמש  םירוזאב  רתוי  םידקוממו 
רקסל םימודה  םייצרא  םירקס  םדקלו  אשונב  תשבגתמה  תירקחמה  תורפסב  ןכדעתהל  רב , תויח  לע  חור  תוניברוטמ  שערה 

תבשחתמ תיתביבס  הייארב  ינונכת  ךילהת  עוציב  הירחאלו  עדי  תססובמ  תוטלחה  תלבק  ורשפאתיש  ידכ  שערל , תושיגרל  ינמרגה 
.תושדחתמ תויגרנא  ידעי  םושייב  ךמותה  רתוי ,

.7-8.7.2021 הביבסלו , עדמל  תיתנשה  הדיעוו  גצוה ב רקחמה 

: םוליצ םייח |  ילעבב  חור  תוניברוט  שערמ  תירשפאה  העיגפל  תינונכת  תוסחייתה  ןיא  םויהל  ןוכנ  .ןלוגה  תמר  ןופצב  חור  תוניברוט 
ןמקוב רחש 
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