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עדכונים 
 oחוותרוח 
בהמשךלמפגששהתקייםבנדוןהוחלטעלהקמתצוותשיתווהתוכניתלניטוריםאקולוגייםלפני
ותוךכדיפעילותהטורבינות–באזוריםשבהםאושרההקמתם. 
הרכבהצוות:דר'דןמלקינסון-מכוןשמירלמחקר,דר'עידןשפירא–מאר"ג,דר'עמיתדולב–
רשותהטבעוהגנים,קוביגביש–מועצהאזוריתגולן.הצוותהגישמתווהלניטור.(מצ"בנספח )1
בדיוןהועלוההערותהבאות :
 לבדוקעםקק"לאפשרותלהצטרפותנציגקק"ללצוות.
 ישלתאםאתפעילותצוותהניטורעםצוותהמעקבשלתוכניתעמקהבכא.(נספח.)2
 ישלבחוןאפשרותלצוותמשותףשיתייחסלהיבטיםהקשוריםבמטרדיםאומפגעים
סביבתייםולניטוראקולוגי.

 oחיפושינפט 
קידוחנס10הסתיים .
בכלשטחיהקידוחיםחוץמנס12–מבוצעותעבודותשיקום. 
קידוחנס12-מיגולןמקדםעבודותלניצולאקוויפרהבזלת-שהתגלהתוךכדיקידוחחיפושי
הנפטשבוצעבמקום–להשקיתשטחיםחקלאיים. 
 oתצפיטבע 
בשתישנותפעילותהתוכניתנאספו13700תצפיותע"י280מנטרים. 
התוכניתמהדקתאתהקשרשביןהטבעהגולנילתושביהגולן .
ארגוןהמועצותהאזוריותבוחןאפשרותלהטמיעאתהתוכניתבקרבתושביםבמועצותאזוריות
נוספות. 
שיתוףאזרחיםבניטור,עלבסיסהרציונלשלמדעאזרחי–Citizen Science-עשוילהיותגורם
משמעותיביכולותשלכלהגופיםלשמורעלמגווןהמינים,בשטחיםהפתוחיםובמרחבים
העירוניים.היכולתשלרשויותלהסיקמסקנותמממצאיהתוכניתתלויהבהמשכיותהובשיתוף
הקהילהלאורךזמן. 
 להבטחתהמשךהפעילותישלבחוןאפשרויותתקצובנוספות.

שינויייעודאזוריתכנוןבתוכניתאבלשטחיםפתוחים:
א .מערביתלע'סניה,מ"אזורמוטהפיתוחחקלאי"ל"אזורמוטהערכיטבענוףומורשת".
במקוםמצויותטרסותחקלאיותמתקופותקדומות. 
צוותשטחיםפתוחיםמבקשלהוסיףאתהשטחשבנספח3ל"אזורמוטהערכיטבענוףומורשת". 
ב .אירוסהביצות-צפ'מע'לרמג"ש.
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השטחהצהובשבנספח3-מוגדרכיוםכשטחמוטבפיתוחחקלאי.בחינהננוספתשלהאזור
העלתהשטחנרחבהמשמשביתגידוללאירוסהביצות.מבחינהטופוגרפיתרובהשטחמצוי
בתוואינמוךהמוצףמיםבחודשיהחורף.צוותשטחיםפתוחיםממליץעלגריעתהשטחמ"אזור
מוטהפיתוחחקלאי"והוספתול"אזורמוטהערכיטבענוףומורשת" .
העדכוניםשבוצעובמהלךהשניםהאחרנותבתכוניתאבלשטחיםפתוחיםבגולןהביאולשינויים
הבאים :
סה"כתוספתל"אזורמוטהערכינוףונוףומורשת"–3373דונם.(השטחיםנגרעומ"אזורמוטה
פיתוחחקלאי" ).
סה"כתוספתלאזורמוטהפיתוחחקלאי–165דונם.(השטחנגרעמ"אזוראחוגולני"). 
החלטות 
 מנהלתשטחיםפתוחיםמאשרתאתהמלצותהצוות .
 המנהלתמבקשתלעדכןאתמפתתוכניתאבלשטחיםפתוחיםבהתאםלשינוייםשנערכו
במהלךהשנתייםהאחרונות. 

סיכוםפעילותצוותשטחיםפתוחיםמ2015– 2017
ישיבהראשונהשלהצוותהתקיימהביוני.2014סה"כעדהיום22ישיבות.נושאיםשנדונו :
נוהליעבודתהצוות,הרחבתנחלותחקלאיות,הקמתמאגרים,תוכניותתיירות,חוותסולריות,
חוותרוח,שינוייייעוד,תוכניותרט"ג,תוכניותקק"ל. 
כלהגופיםהחבריםבצוותמתחייביםלהביאאלשולחןהדיוניםשלהצוותובמידהויידרש,אל
דיונימנהלתשטחיםפתוחים,אתתוכניותהפיתוחהרלוונטיותלפניהמהלכיםהסטטוטוריים
הנהוגיםבחוק. 
החלטות :
 כלהארגוניםהחבריםבצוות–רט"ג,קק"ל,המשרדלהגנתהסביבה,משרדהחקלאות
מועצהאזוריתגולן,רשותהעתיקות-יעדכנואתמוסדותהתכנוןשלהםלגביהצורך
בהעברתתוכניותפיתוחהקשורותלשטחיםהפתוחיםבגולן,אלצוותומנהלתשטחים
פתוחיםכחלקמהמהלךהנדרשלאישורם .
 ישלהמשיךבמאמציםלחיבורמערכתהבטחוןלמנהלתולצוותשטחיםפתוחים.

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

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.
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 .5בקשות החורגות מהתוכניות הקיימות יש לבחון בהיבטים אקולוגיים ונופיים ,במקביל
לבחינת התועלות או הנזקים הכלכליים .החלטות בנושא -במידה ויידרשו  -תתקבלנה
במנהלת שטחים פתוחים.
 .6יש 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. 
סיכם:קוביגביש 

העתקים :
חבריהמנהלת 
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נספח  - 1מתווה לניטור אקולוגי

מתווה לניטור אתרים המיועדים לפיתוח חוות טורבינות רוח בגולן
מטרת הניטור
נוכח הפיתוח הצפוי של חוות טורבינות רוח בגולן עולה הצורך לבחון ולעקוב אחר השינויים
וההשפעות האפשריות של טורבינות הרוח על אוכלוסיות של מיני בעלי חיים .בסיסי המידע
שיאספו יאפשרו בחינה ארוכת טווח של השינויים באוכלוסיות ,ובמידת הצורך ישמשו
להגדרת הנחיות לתוכנית משטר להפעלה של טורבינות הרוח ,במטרה לצמצם את הפגיעה
בבעלי החיים.
לשם כך ,יש צורך בהקמת מערך הניטור בשלב המוקדם ביותר שניתן ,על מנת להעריך
ולאמוד את תכונות האוכלוסיות בטרם ההפרעה שתיווצר על ידי הטורבינות.

מערך הניטור
תוכנית הניטור תתייחס ל מגוון השפעות פוטנציאליות על קבוצות מינים שונות ,הכוללות:
 ציפורים ועטלפים יונקים חרקיםציפורים :ניטור הציפורים יתבצע באמצעות שימוש במכ"ם .מטרת השימוש במכ"ם כפולה:
ללמוד ולהבין מהם דגמי פעילות הציפורים במרחב החווה ,ולאפשר קביעת משטר הפעלה
של הטורבינות בזמן אמת .ניטור זה ילווה באמצעות סקרי קרקע להערכת ובחינת פגיעה
פיזית בציפורים .הסקרים יערכו בטווח של עד  500מטרים משולי חוות הטורבינות.
פעילות עטלפים – שימוש בגלאים ומערכות ממוחשבות לניטור ויצירת משטר הפעלה
לצימצום אירועי פגיעה.
חברת אנלייט תבצע מעקב אחר עופות בעזרת מכ"מ .נתוני המכ"מ יועברו אל רכז תוכנית
הניטור המוצעת .ניטור השפעת הטורבינות על ציפורים ועטלפים יהיה באחריות רכז הניטור,
שיתמנה כחלק ממערך כוח האדם הנדרש לביצוע תוכנית הניטור האקולוגית.
ניטור דורסים – באחריות מומחה מתחום הציפורים .תצפית ,ניטור ואיתור פגרים בעזרת
כלבי גישוש.
תיחום גיאוגרפי – מרחב החווה ועד למרחק של  500מ'.
יונקים :לניטור היונקים שתי מטרות עיקריות – בחינת שינויים בדפוסי הפעילות של הפרטים,
מעקב אחרי הפרודוקטיביות של הנקבות .העיקרון המנחה את ניטור היונקים הוא בדיקת
5

ההשפעות בטווחי מרחקים הולכים וגדלים מאזור הטורבינות ,בגישה הבוחנת את גראדינט
ההשפעה.
תיחום גיאוגרפי – ניטור היונקים יתבצע במרחב חוות הטורבינות ובשולי השטחים החקלאיים
במרחקים הולכים וגדלים ,עד לטווח של כ  1500מ' .התצפיות בטווח של  1500מ' ישמשו
כתצפיות ביקורת להשפעת הטורבינות.

מיני המטרה לניטור:
 צבאים תנים שועלים חזירי בר זאביםניטור השינויים הפוטנציאליים בדפוסי הפעילות של היונקים יתבצע באמצעות שימוש
במצלמות מופעלות חיישן ,וניטור אווירי .יש לשקול שימוש במסוק או רחפנים כאמצעי משלים
לניטור האוכלוסיות .הניטור יתבצע בשימוש אמצעים המתאימים לתצפית ביום ובלילה
(טרמיים).
על מנת לבחון את השפעת הטורבינות על פרודוקטיביות הנקבות יתבצעו "תצפיות
דמוגרפיות" פעמיים בשנה ,בסתיו ובאביב ובמסגרתן יתבצע אומדן של יחס אימהות
לצעירים.
פרוקי רגליים :לחרקים חשיבות רבה להאבקה ,ומינים אחרים משמשים כאויבים טבעיים
לאוכלוסיות המזיקים בחקלאות .פגיעה באוכלוסיות המאביקים עשוייה לגרור ירידה
משמעותית בחנטת התפרחות ,ובהתאם לכך בתנובת הפרי .בנוסף ,חברות האויבים
הטבעיים והמזיקים עשויות להשתנות בעקבות השינוי במשטר הרוחות בהתאם לכך,
תיחום גיאוגרפי  -ניטור פרוקי הרגליים יתבצע בתוך השטחים החקלאיים ובשטחים הפתוחים
הסמוכים להם ,עד לטווח של  100מ'.
פרוטוקול ניטור החרקים ייקבע בהתאם לאוכלוסיות המינים שיקבעו בהמשך.
על מנת לבודד את השפעת טורבינות הרוח מההשפעות של שינויים בשימושי קרקע על
קטגוריות בעלי החיים המעופפים [ציפורים ,עטלפים ,חרקים] ,יבוצעו ניטורים מקבילים באזור
ביקורת ,אזור המטעים שבין עין זיוון למרום גולן .נתוני השינויים בשימושי הקרקע יתבססו על
הניתוחים השוטפים שמבוצעים על ידי המארג.
לאור הניסיון שהצטבר במועצה אזורית גולן בשיתוף הציבור בניטור ,ייושם הידע שנצבר,
וחלק מהתצפיות תבוצענה במסגרת של תוכניות ניטור מבוסס מדע אזרחי.

משך הניטור
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איסוף הנתונים יתחיל לפחות שנה לפני מועד הפעלת הטורבינות בכל אחת מהחוות  -עמק
הבכא ותת"ל .78
בשלב זה מוצע להמשיך את התוכנית לפחות  4שנים לאחר תחילת ההפעלה של אחת
מחוות הרוח המתוכננות.

הצעה לממשק הפעלה
ממשק ההפעלה יקבע בהתאם לתוצאות הניטור.
בשלב זה יש להתייחס למינים בסכנת הכחדה ,ולקבוע מדד של  0פגיעה בנשרים ורחמים,
בהתאם ליכולות כפי שבאו לידי ביטוי בפעילות שבוצעה ע"י  STRIXבפורטוגל:
Radar assisted shutdown on demand ensures zero soaring bird mortality at a wind
farm located in a migratory flyway.
הערכה תקציבית
להלן הערכה תקציבית של הפעילות הנדרשת בנושא.
פעולה

היקף

גורם
מממן

הערכת תקציב משך
נדרש( ₪לשנה) הפעילות(שנים)

ריכוז תוכנית ניטור :הפעלה  +ניתוח
נתונים

משרה

250000

5

צפר מומחה

משרה

250000

5

רחפן – רכישה חד פעמית

 1יחידה

50000

5

מצלמות מופעלות חיישן – רכישה חד
פעמית

25
יחידות

45000

5

חיישן זיהוי עטלפים – רכישה חד
פעמית

 1יחידה

11500

5

10000

5

ציוד לניטור חרקים
כלב גישוש לזיהוי פגרים

25000

 1יחידה

שעות ייעוץ אנטימולוג
התראות מכ"ם*

1

10000

5

??????

5

*עלות מכ"ם עשויה להגיע למאות אלפי שקלים .יש לבדוק את אפשרויות השימוש
במכ"ם שתפעיל חברת אנלייט במקום.
ההצעה מבוססת על ההנחה שמרכז תוכנית הניטור יוכל לבצע בכוחות עצמו את הפעילויות
הבאות:
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דיגומים באמצעות הרחפן
תצפיות יונקים
ניטור חרקים
שיתוף הקהילה באמצעות תצפיטבע
מעקב אחר נתוני מכ"ם

תידרש התייעצות עם גורמים מקצועיים כגון רט"ג מארג ,אנטמולוגים.

צוות ניטור חוות רוח בגולן:
דר' דן מלקינסון -מכון שמיר למחקר,
דר' עמית דולב – רט"ג,
דר' עידן שפירא – מאר"ג
קובי גביש – מועצה אזורית גולן
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נספח  – 2צוות מעקב ,תוכנית עמק הבכא.
מתוך:

פרוטוקוללישיבתהועדההמחוזיתלתכנוןולבניהמחוזהצפון,ישיבהמספר
2018002
תאריךהישיבה:יוםשלישי,ט"וטבתתשעח,02/01/2018
באולםישיבות,בנייןסיטי,1אזורהתעשיהג',רח'מעלהיצחק,29נצרתעלית
.8נושא :תוכנית  :219-0547133 -חוות רוח אלרום
שעה:13:30
ישוב:אל-רום
מטרתהדיון:דיוןבהפקדתתכנית:דיוןבמסמךהסביבתי
................................................................
.................................................................

לאחר שנתנה דעתה למסמכי התוכנית ,ושקלה את מכלול השיקולים הרלוונטיים
מחליטה הוועדה על הפקדת התכנית בתנאים הבאים:
.....................................................
....................................................

יב .צוות מעקב – כחלקמהחלטהזו,ממנההוועדההמחוזיתצוותמעקבלשלב
ההקמהוהתפעולשלחוותהטורבינותנשואהתכנית.וועדתהמעקבתכלול
את החברים הבאים :נציג מנהל התכנון מחוז צפון (יו"ר) ,נציג משרד
הבריאות,נציגהמשרדלהגנתהסביבה,נציגרט"ג,נציגהרשותהמקומית,
נציגמשרדהאנרגיה.

9

נספח  – 3שינוי ייעוד
מערבית לע'סניה

שטח שיתווסף ל"אזור מוטה ערכי טבע נוף ומורשת"

פוליגון  69צפ' מע' לרמת מגשימים
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נספח  - 4סדרי עדיפות בהקמת מתקנים פוטווולטאיים.

(תמ"א /10ד10/להעדפותמיקוםעבורחוותסולריות.הוראותהתוכניתדצמבר,2010עמ'16+
המלצותבתוכניתאבלאנרגיותמתחדשותעמ' .)118
תמ"א /10ד10/

תוכנית אב לאנרגיות מתחדשות
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