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מנהלת שטחים פתוחים  -סיכום ישיבה – 7/8/2018

השתתפו:
מועצהאזוריתגולן:יו"רהמנהלת-אלימלכה,מרכזהמנהלת-קוביגביש.מנהלהועדה
החקלאית-גילסופר .
קרןקיימתלישראל–אבירםצוק,מנהלאזורגלילמזרחיוגולן.אפינעים,יערןהחולהוהגולן. 
רשותהטבעוהגנים–גיאאלון,מנהלמחוזצפון.שרוןלוי,מנהלמרחבגולן. 
מיגולן–איתןשדה,מנכ"למיגולן. 
החברהלהגנתהטבע–לירוןשפירא,רכזשמירתטבעבצפון .
מכוןשמירלמחקר–דר'דןמלקינסון,אקולוג. 
אגודתהבוקריםגולן–שיזרביב,יו"ר. 
משרדהחקלאות–פארוקדבור,מתכנןמחוזצפון.שחףרונן,מנהלענףאזורי. 
מועצהאזוריתגלילעליון–יגאלחן.עופרברנע,אודישגיא,חברהלחקלאות .
סדר יום:
•

הרחבתנחלותחקלאיות–בקשתמ.א.גלילעליוןבאזוריםמוטיערכיטבענוףומורשת.
(מצ"בהמלצתצוותשטחיםפתוחיםבנושא).

•

חוותסולריותבגולן.–בהמשךלהחלטתהועדהלתכנוןובניהבנדון.

•

צרוףשנינציגיציבורלצוותולמנהלתשטחיםפתוחים .


הרחבתנחלות–בקשתמ.א.גלילעליון 
בשנת2011החליטהממשלתישראלעלהרחבתתקןהנחלותהחקלאיות.במסגרתזואושרה
הרחבתהתקןל45דונם.ההרחבהמתוכננתעבור9קיבוציםבמועצהאזוריתגלילעליון .
השטחיםהפוטנציאלייםמבחינתהחקלאיםנמצאיםמערביתלצירהנפט(נספח)1ובאזור
הנוחילה(נספח.)2 
1

כלהשטחיםהמאותריםמצוייםבאזורמוטהערכיטבענוףומורשתבתוכניתאבלשטחים
פתוחיםבגולן. 
אזורממערבלצירהנפטהוגדרבתוכניתאבגםכתוספתמוצעתלשטחיער.קק"לרואהחשיבות
לנושאההתיישבותולכןהגיעולהסכמותעםמועצהאזוריתגלילעליוןלגבישטחיםאלו. 
בדיוןהועלוהנקודותהבאות: 
•
•
•
•

•

•

הרחבתנחלותבגולןנתקלתבקשייםרביםעקבגריעתשטחימרעהמבוקריהגולן.
במקביללבקשההנוכחיתישלבחוןאפשרותלגריעתשטחימרעהמבוקריםתושביהגליל
העליון,ששטחיהמרעהשלהםנמצאיםבתחוםמועצהאזוריתגולן. 
האםשינויסטטוסהשטח–משמעותוהרסהטבעבאזור? 
האםניתןלהקטיןאתהשפעתשינויהסטטוסבאמצעותהתאמתממשקיםסביבתיים
בגידוליםהחקלאיים? 
אזורהנוחילההוגדרכפרוזדוראקולוגייחידהמהווהקשרביןהגולןלגלילהעליון.
צמצוםהפרוזדורעלוללהפחיתבצורהמשמעותיתאתמספרהפרטיםהקיימיםכיום.
צמצוםמספרהפרטיםיהיהשלבמשמעותיבדרךלהיכחדותהאוכלוסיהמהאזור.גריעת
90%מהשטחמהווהפגיעהמשמעותיתבאזורשטחיהמחיה. 
לגבישטחיחקלאותוטבע–קיימותעדויותרבותעלהאפשרותלקיםממשקיםתומכי
מגווןביולוגיבחקלאותהצמחיתהמתאימהלישראל.
 http://ecoagriculture.campusteva.tau.ac.il/biodiversity-agriculture-report/1
שינויסטטוסשלאזורבוצעבעברלגבישטחיםשהוגדרוכאזורמוטהפיתוחחקלאי
(נספח.)3האםשינויהסטטוסשלאזורמוטהערכיטבענוףומורשתדורשהתייחסות
שונה?


בהמשךלהמלצותצוותשטחיםפתוחיםבנושא(נספח)4ולדיוןהנוכחיהתקבלוההחלטות
הבאות:
 .1מורדותהגולןממערבלצירהנפט–המנהלתמאשרתאתהבקשה.בהתנגדותשנים
מחבריהמנהלת .
 .2נוחילה–לקבלתהחלטהבנושאתקיםהמנהלתסיורבשטחכדילבחוןמקרובאת
ההשלכותהשונותשלהפיכתאזורמוטהערכיטבענוףומורשתלאזורחקלאי .

חוותסולריותבגולן 
החלטתהמדינהבנושאמאפשרתהתקנהשלחוותסולריותעלשטחשלכ250דונםבכלישוב
חקלאי.בגולןסה"כ27ישוביםחקלאיים .
יישוםההחלטהיאפשראתהצבתןשלחוותסולריותעלשטחשהיקפוהכוללכ6750דונם. 
מדוברבשטחיחקלאותשאינםראוייםלעיבוד. 
אםנקיםאתההחלטהכלשונההגולןעשוי/עלוללהיותמוצףבחוותסולריותרבותהמפוזרותעל
שטחיהגולןלאורכוולרוחבו. 
הרווחהכלכלימהווהגורםמשמעותיבקידוםתוכניותיישוביותבנושא .
בהמשךלהמלצותמנהלתשטחיםפתוחיםמינואר2018_נספח,)5מליאתהמועצהוהועדה
המקומיתגיבשומסמךמדיניות(מצ"בנספח.)6 

2

ע"פהחלטתהועדהישלהרחיבאתהיקףהאזוריםבהםניתןיהיהלהקיםחוותסולריותולכוון
אתאזוריהחיפושלהצבתםשלחוותסולריות,למס'מקומותמצומצםבאזורהמזרחישלהגולן
(נספח7–פוליגונים1-.)6 
בהמשךלדיוןשהתקייםבנושא,המלצתהמנהלתתתייחסלפרטיםהבאים :
 .1אזוריםמועדפיםלהצבתהחוותבהתאםלערכיותהשטחיםכפישנקבעהבתוכניתאב
שלטחיםפתוחים.
 .2האםלהעדיףפיזורבהיקפיםשל250דונםבשטחיהמשבצתשלהישוביםהחקלאייםאו
הכוונהלמספראזוריםמצומצם?



נציגיציבורבמנהלשטחיםפתוחים 
בישיבהשהתקיימהעםמרכזיהמשקיםבגולןהועלתהבקשהלצרוףנציגלצוותולמנהלשטחים
פתוחיםבגולן .
נציגהציבורנכוןלהיום–יו"רהועדהלאיכותסביבהבגולן. 
הולחטעלצירוף2נציגיציבורבהתאםלנוהלהרגילשלבחירתנציגיציבורבמועצה. 
הנושאיועלהבמליאתהמועצהשםייבחרו2נציגיציבור. 
 





סיכם:קוביגביש 

העתקים :
חבריהמנהלת 
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נספח1–בקשהלהרחבתשטחיחקלאותממערבלצירהנפט–עלרקעערכיותאקולוגיתואזורי
תכנון 
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נספח  – 2בקשה להרחבת שטחי חקלאות באזור הנוחילה עלך רקע אזורי תכנון

נוחיילה וצפון עמק החולה  1914דונם
דפנה  542 -ד' – פוליגונים1 ,1 ,א
שניר  788 -ד' – פוליגונים2 ,2 ,א3 ,3 ,א33 ,
דן  584 -ד' – פוליגונים5 ,40 ,
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נספח  – 3סך שינויי הסטטוס של אזור תכנון שבוצעו עד דצמבר .2017

אזור תכנון-תוכנית אב
לשטחים פתוחים 2014

פוליגון

היקף בדונמים

אזור תכנון  -עדכון
תוכנית אב לשטחים
פתוחים דצמבר
2017

היקף
בדונמים

מוטה פיתוח חקלאי

50א

2972

מוטה ערכי טבע נוף
ומורשת

2972

מוטה פיתוח חקלאי

פוליגון (69צפ' מע' לרמג"ש)

253

מוטה ערכי טבע נוף
ומורשת

253

מוטה פיתוח חקלאי

טרסות חקלאיות מערבית
לע'סניה

148

מוטה ערכי טבע נוף
ומורשת

148

שטח אחו גולני

צפ' מע' לאורטל

165

מוטה פיתוח חקלאי

165

מוטה פיתוח חקלאי

סה"כ

גריעה

3208

מוטה ערכי טבע נוף ומורשת-
תוספת

סה"כ

תוספת

3373

שטח אחו גולני-גריעה

סה"כ

גריעה

165

7

נספח  – 4המלצות צוות שטחים פתוחים לגבי בקשת מועצה אזורית גליל עליון להרחבת נחלות 
המלצות:
הואילומדוברבשטחיםשאינםמוגדריםבאזורמוטהפיתוחחקלאי,ההמלצותשלהלןיועלובפני
מנהלתשטחיםפתוחיםלקבלתהחלטהבנושא. 
שטחים ממערב לציר הנפט–הגדרתהשטחבתוכניתאב:תוספתמוצעתלשטחיער,מרחב
חיפושושטחיערבתוכניתמאושרתמופקדת. 
הצוותממליץלאשרבהסתייגותשלשניםמחבריהצוותלגביהעובדהשהאישורניתןבשטחים
בעליערכיותאקולוגיתגבוהה .
ישלדייקאתהגבולותבהתאםלסיכוםעםקק"ל. 
ישלבדוקאתהאפשרותלהחלפתשטחירעיהעםלהבותהבשן. 
נוחילה 
א .כתחליףלפוליגוניםהמוצעיםלגלילהעליוןבנוחילה,ישלבדוקאפשרותשלחיפוששטח
באזוראחרבגולן,במסגרתהפעילותהכוללתשלהועדההחקלאיתהמבוצעתבימיםאלו,
לאיתורשטחיחקלאותעבוריישוביהגולן.
ב .במידהולאיימצאושטחיםחלופייםארבעהחבריצוותמבקשיםלבדוקאפשרותשל
שילובביןשימושחקלאיוהבטחתמסדרוןאקולוגיבנוחילה.שניםמחבריהצוות
מתנגדיםלהצעהזו. 
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נספח  – 5סיכום דיון ראשון בנושא במנהלת שטחים פתוחים – ינואר 2018

חוותסולריותבגולן–החלטהעלמדיניותבנושא. 
בדיוניםשהוקדשולנושאבצוותשטחיםפתוחיםהתקבלוההמלצותהבאות: 
.1
.2
.3
.4
.5

.6

יש להטמיע את תוכנית אב לשטחים פתוחים בתמ"א .41
העדפות המיקום יהיו בהתאם לנספח  ( .4ממבני ציבור ,דרך מבנים חקלאיים...שטחים
צמודי דופן ,שטחים פתוחים).
יש להפנות את היזמים אל תוכנית אב לשטחים פתוחים בכל תוכנית הקשורה לפיתוח
אנרגיות מתחדשות בגולן.
כל החלטה צריכה להתייחס אל מכלול הבקשות הידועות והקיימות כיום להקמת חוות
סולריות בגולן.
בקשות החורגות מהתוכניות הקיימות יש לבחון בהיבטים אקולוגיים ונופיים ,במקביל
לבחינת התועלות או הנזקים הכלכליים .החלטות בנושא -במידה ויידרשו  -תתקבלנה
במנהלת שטחים פתוחים.
יש לבחון אפשרות לשימוש משולב של חווה סולרית ושטחי מרעה.

במהלךהדיוןהועלוההערותהבאות: 
פיתוחהחקלאותבגולןמהווהגורםמשמעותילביסוסההחברתישלהקהילההגולנית.גריעת
שטחיחקלאותלטובתהקמתםשלחוותסולריותעלוללפגועבתרומההחיוביתשלהשטחים
המעובדיםלקהילההגולנית. 
כ14ישוביםהגישובקשותלהקמתחוותפוטווולטאיות .
במבטכללגולניהאישוריםהממשלתייםמדבריםעלמסישוביםחקלאייםכפול250דונםבכל
ישוב.סה"כלמעלהמ6000דונם.תוכניתאבלאנרגיותמתחדשותממליצהעלהיקףכוללשלכ
1500דונםבמרחביהגולן. 
שטחיהגולןשוניםבמהותםמשטחיהנגב–יישוםהחלטתהממשלהבגולןצריךוהכרחישייקח
בחשבוןאתהרגישויותהנופיותוהאקולוגיותשלהגולן. 
מאגריהימיםבגולןמהוויםפוטנציאלעצוםלהקמתחוותפוטווולטאיות.ישלחפשפתרונות
טכנולוגייםשיתאימומבחינתהפוטנציאלהכלכלי. 
הקמתחוותסולריותעשויהלהקטיןאתהצורךבמכסותמים. 
ע"פתוכניתאבלשטחיםפתוחיםותוכניתאבלאנרגיותמתחדשותרקחלקמהחקלאיםיוכלו
ליהנותמהקמתחוותפוטווולטאיותבתחומיהמשבצת. 
המלצותלהמשך :






בחלקמאזוריהתכנוןהמיועדיםלאנרגיהסולריתבתוכניתאבלשטחיםפתוחים,קיימים
שטחיחקלאותמעובדים.ישלבחוןפעםנוספתאתפוטנציאלהשטחיםהמיועדים
להקמתחוותסולריותבגולן–מיקוםוהיקף-במסגרתתוכניתאבלשטחיםפתוחים,
ולעדכןאתהתוכניתבהתאם. 
חוותגדולותאוקטנות?הנושאייבחןשובבהיבטיםאקולוגייםובהיבטיםתפעוליים. 
סדריהעדיפותלהקמתמאגריםיתבססועלנספח.4שטחיהמאגריםושטחיםמופרים
יהיוראשוניםבסדריהעדיפותלחוותסולריותשמחוץלאזוריםבנויים. 
ישלהעבירהמלצותלעדכוןתמ"א41בהתאםלהחלטותבנושא .

ההתייחסותלנושאיםהנ"לתובאלדיוןנוסףבמנהלתשטחיםפתוחיםעדמחציתחודשאפריל. 
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נספח  – 6החלטת הועדה המקומית  +מסמך מדיניות

237949

10

מדיניות הועדה לתכנון ובניה גולן
מערכות סולאריות לייצור אנרגיה בגולן

ועדה המקומית תקדם יוזמות להקמת מתקנים פוטו וולטאיים לייצור חשמל ,ובלבד שלא יהיה
ביוזמות אלו כדי להגביל את האפשרות לעשות שימוש ,ואף להבטיח פיתוח חקלאי ואת הצרכים
התעשייתיים והתעסוקתיים הנוכחיים והעתידיים במיקומים המבוקשים ,וכן שמירה על ערכי הטבע

והנוף בהתאם לתכנית אב לשטחים פתוחים בגולן .

לפיכך ,ועל בסיס האמור לעיל ,מחליטה הועדה:

 .1בתחום יישוב
א .ניצול גגות  -יש להעדיף הצבת המערכות הפוטו וולטאיות על גגות קיימים ,כולל מבני מגורים,
מבני ציבור ומבנים חקלאיים ואחרים.
ב .מיקום המתקן – תותר הצבת מערכות על הקרקע בשטחים שהינם בייעוד מבני משק או בייעוד
בהיקף מצטבר של עד  30%מן השטח המיועד לתעשייה/מבני משק בתחום
תעשייה ,
התכנית מתאר של ישוב ולא יותר מ  60דונם הקטן מבניהם.
ג.

על היזם להתחייב כי במידה ויעלה צורך בהקמת מבני משק ותעשיה ,המתקנים הממוקמים על
הקרקע יעלו ע"ג גגות המבנים.

.2

בשטח הפתוח

א .מתקן סולארי יוקם במתחמי חיפוש בהתאם לעדכון תשריט אנרגיות שמש ,המהווה חלק בלתי
נפרד למדיניות זו ,סה"כ שטח לניצול במתחמי החיפוש לא יעלה על  9,520דונם ( ללא שטחים
המפורטים להלן בסעיף  2ב).
ב .ניתן יהיה להקים מתקן פוטו וולטאי בשטחים שאינם ראויים לעיבודים חקלאיים ( כגון מחצבה ,
מטמנה או למטרה אחרת אשר השימוש בו הסתיים ולא ניתן להחזיר אותו לשימוש חקלאי –
עפ"י תמ"א /10ד 11.4 10/סעיף ו ).
ג.

מומלץ לנצל דפנות או שטחי פנים של מאגרי מים /קולחין לצורך הקמת מתקנים פוטו וולטאים.
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ד .תינתן עדיפות להקמת מתקנים בשותפות וריכוז יוזמות של מספר רב של ישובים ,שטח להקמת
מתקן לא יעלה על  250דונם לישוב בודד.
ה .יש להעדיף שטחים שניצפותם מצומצמת יחסית (מדרכים ,נקודות ישוב ,אתרי טיול ומורשת,
נקודות תצפית)
ו.

יש להימנע מקיטוע שטחים פתוחים רצופים ,קרבה לשמורות טבע ,גנים לאומים ,ייעור ,נחלים
ושטחים רגישים נוספים.

 .3הנחיות להגשת בקשה להיתר /תכנית מפורטת
א .כל בקשה להצבת מערכת פוטו וולטאית על הקרקע תיבחן לגופה בהתייחס לתמ"א /10ד10/
,תכנית אב לאנרגיות מתחדשות גולן ,תכנית אב לשטחים פתוחים גולן  ,מסמך עקרונות להקמת
מתקנים להפקת חשמל מאנרגיית השמש של הועדה המחוזית -ככל שיאושר ,ולמסמך מדיניות
זה ,ובהתאם לתכנית הרלוונטית למיקום המבוקש.
ב .התכנית תיבחן ביחס לתכניות למתקנים פוטו-וולטאים אחרים מאושרים או בהליכי תכנון בדגש על
היקף השטח ,פריסתו וכושר הנשיאה המרחבי.
ג.

לפני הגשת תכנית מפורטת /היתר בניה להקצאת שטח למתקן פוטו וולטאי על מגיש להמציא דוח
מיצוי פוטנציאל ניצול שטחי גגות בתחום הישוב.

ד .תידרש הדמיה תלת ממדית של המתקן בשטח המוצע.
ה .הקמת מתקן סולארי בשטח חקלאי פתוח תותנה בהמצאת חוות דעת משרד החקלאות או מומחה
מטעמו בדבר קרקע שאינה ראויה לעיבוד.
ו.

יידרש נספח נופי סביבתי לתוכנית מפורטת המוצעת על מנת למזער פגיעה במרקם השטחים
הפתוחים ותחושת המרחבים וזאת ע"פ תמ"א  35תיקון .1

ז.

תידרש התייחסות של ישובים גובלים למתקן ברדיוס  800מ'.

ח .הועדה לתכנון תקבע באם לקדם תכנית /היתר בניה בהתאם לקריטריונים המופיעים במסמך זה.
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נספח  – 7הצעת הועדה המקומית למיקום מקבצים של חוות סולריות בגולן.
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