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 ז"תשע/אלול/ד"י     2017ספטמבר05שלישייום

 5/9/2017ישיבה   סיכום:  בגולן פ"ש צוות


 השתתפו: 
גילסופר,קובימשרדלהגנתהסביבה,–דרורפבזנר,קק"ל-אפינעיםצוותשטחיםפתוחים:

רט"ג.–שרוןלוימרכזאגודתמרעה,–מועצהאזוריתגולן,שיזרביב–גביש

מרכזמשקעיןזיוון.שלמהגלעד–מועצהאזוריתגולן.אליזיו–יעלמזרחי,דדיגופרמוזמנים:

גולןסולר.–אנלייט.איילבהרב–יערן,קק"ל.רוןאיתן–מרכזמשק,מבואחמה.יגאלמויאל–

אקולוג,רט"ג.–אקולוג,מכוןלחקרהגולן.דותןרותם–דןמלקינסון

 ים:נושא

 עדכון -חוות רוח

 חוות סולריות בגולן

 בנגב חוות חלוציות 

  41תמ"א  תוכנית אב לאנרגיות מתחדשות,תוכנית אב לשטחים פתוחים, –תוכניות. 

 היבטים אקולוגיים 

  שטח מופר, שטח פתוח, מאגרים, פיזור או מקבץ –העדפות מיקום 

 .אלוני הבשן, מבוא חמה 

 עדכון-חוות רוח

 

מע על שדיון בהשפעות מטרדי הרעש הנשמע והרעש הבלתי נ ,ישיבות שעיקרן 3ם יצוות חוות רוח קי

 חס למטרדי רעש: יהמלצות הצוות בהתיתושבים בגולן. 

בנוסף, כמובן,  לתקינה .  מ' ממקום מגורים 2000 – 1000טווח מינימלי למיקום טורבינות רוח: בין  

מעל  5dBAאו   42dBA :בלתי סביררעש של המשרד להגנת הסביבה לגבי עוצמות רעש נשמע או 

 .75dBGעוצמה מכסימלית  :רעשי אינפראסאונדולתקינה הקשורה ב ,רעשי הרקע המכסימליים

 .  (5נספח ) .בהתייחסות להשפעות האקולוגיות מצ"ב סיכום מפגש בנושא

 בגולן חוות סולריות

 בנגב חוות חלוציות

 סולרית? )מצ"ב מצגת(.איך נראית חווה 

 נתונים כלליים: 
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 דונם.  1000טח החווה כ ש

 מגה וואט.  55הספק ייצור  כ 

 בהתאם להגדרות עליהן המליצה רט"ג.   –גידור המתקן בחלוציות 

 עמדות הממירים, בלבד.  , בניה קשיחה מתבצעת עבור שטחים שבהם מוצבים הפנלים הסולרייםב

 ומחסנים.   בניה קשיחה מבצעת עבור תחמ"ש

 מ'.  2גובה הפנלים כ 

 לא מבוטנים. הפנלים יסודות 

 שנות הפעלה.  20קיימת התחייבות לפרוק המתקן לאחר 

 אין מפגעים הקשורים לרוח, רעש.  

שני מיכלי מים גדולים לשטיפת פנלים. )בחוות המיועדות לגולן תתבצע בחוות חלוציות ממוקמים 

 כמויות מים גדולות לביצועה(.שטיפה בעזרת רובוטים. לא יידרשו 

 הצבת הפנלים מאפשרת צימוח של עשבוניים וחד שנתיים.

 תוכניות

 יעדת פוליגונים כ"תחום חיפוש לפיתוח אנרגיות מתחדשות". ימתוכנית אב לשטחים פתוחים 

נספח .)בתוך תחום חיפוש לאנרגיות מתחדשות ישנה התייחסות לפוליגונים המיועדים לחוות סולריות

 –. סך כל השטח המוגדר כ"תחום חיפוש לאנרגיות סולריות בגולן" בתוכנית אב לשטחים פתוחים (1

 בהנחיות התכנוניות הקשורות ל"תחום חיפוש לאנרגיות מתחדשות"  נקבע:   ,בנוסף. דונם 20087

שאושרה על  מפורטת תכניתהקמת מתקנים להפקת אנרגיית רוח ושמש תותר על פי 

תכנית האב לאנרגיות ובהתאם להנחיות ידי מוסד תכנון, או על פי הנחיות כל דין, 

  .(2נספח ) – ן.....חלופיות של מועצה אזורית גול

 – הקמת חוות סולריות ע"פ תוכנית אב לאנרגיות מתחדשותלשטחים פתוחים המיועדים סך כולל של 

  .(3נספח ). דונם 1500

להלן , (4)נספח " מתחמים סולריים אפשרויות מימוש", 3/7/2017בהתאם לתשריטים מה  -  41מ"א ת

                               טנציאל המוצע לחוות סולריות בגולן:                                                   וסך הפ

 .דונם 48040סה"כ דונם נוספים.  40146 – 2050דונם, עד שנת  7894 – 2030עד שנת 

צוות שטחים פתוחים, מתוקף הגדרת תפקידו, יתייחס להנחיות ולתשריטים כפי שמופיעים בתוכנית 

, סך השטח הפוטנציאלי להקמת חוות 3. בהתאם לנספח 2014נובמבר  –אב לשטחים פתוחים בגולן 

תוכנית אב  –שתי תוכניות האב  ,. בנוסףדונם 1500 -סולריות בשטחים הפתוחים של הגולן  

מציינות את ההכרח במיצוי של השטחים  -לאנרגיות מתחדשות ותוכנית אב לשטחים פתוחים 

גריעה נוספת של שטחים פתוחים בגולן.  לפניסולריות, המופרים ושטחים צמודי דופן, להקמת חוות 

 הכוונה ל: מבני ציבור, מבנים חקלאיים, מבני מגורים, חניות. 

ע"פ תוכנית אב לאנרגיות מתחדשות סך הפוטנציאל לאנרגיה פוטווולטאית על מבני ציבור ושטחים 

 . (6)נספח מגהואט/שעה. 407פתוחים עשוי להגיע להספק של כ 
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, 7בנספח תוכנית אב לאנרגיות מתחדשות הערכת הפוטנציאל כפי שמפרטת לגבי  –הערה לסיכום 

"יש מקום לקיום דיון בפורום רחב יותר...." הדיון בצוות שטחים פתוחים מתקיים גם  :נאמר כי

  בהתייחס לתובנה זו.  

 

 היבטים אקולוגיים
קיימים מחקרים רבים המעידים על מפגעים אקולוגיים הצפויים מהקמתם, אין  ,כלל, לגבי חוות רוחכ

רוב המחקרים הקיימים בוצעו בארה"ב ושם מדובר על שטחים בסדרי הדבר דומה לחוות סולריות.  

   גודל עצומים יחסית לאלו המתוכננים בגולן.

בחוות הסולריות שהוקמו לדוגמא: בכל בניה על שטח טבעי קיים פוטנציאל למפגעים אקולוגיים. 

העשבונים. נתז של פיסי של הצורך להימנע מריסוסים, הביא לכיסוח בדרום, נאסרו ריסוסי הדברה. 

גידולם של עשבונים חלקי הצמח הגיע אל התאים הפוטוולוטאיים, הנתז נשטף. השטיפה האיצה את 

                                                                                                                            וספים כולל מינים פולשים.נ

ההכוונה לביצוע בשטחים צמודי דופן מתייחסת בעיקרה לפגיעה נופית.                                       

שנה, ראויה לבחינה מחודשת.                                            20שטח יחזור לקדמותו אחרי ההנחה שה

 גידור מונע כניסת טורפים לאזור המתקן.                                                                           

 חס לנקודות הבאות:יבשלב זה כדאי להתי

מת תאים פוטוולטאיים על מבנים קיימים, חניות, מאגרים, שטחים מופרים הקמתן עדיפות ל .1

 , שטחים צמודי דופן. אחרים

  הימנעות מריסוסים.  .2

 גידור המאפשר תנועת בעלי חיים.   .3

 פרישת קווי מתח עיליים. של /צמצום הטמנת .4

מתקבלת התמונה הבאה: הצבת  ,בניתוח שרותי המערכת האקולוגית בהשוואה בין שדה בעל לגגות

רותי המערכת הבאים: מיתון התחממות גלובלית, שיפור איכות ור שדה בעל תביא לשיפשהתאים ב

שרותי אספקת מזון ומספוא.  –האוויר, שיפור איכות הקרקע והמים. שרות מערכת אחד ייעלם 

לחוות וונטי הנאה אסתטית מהנוף הפתוח, שימוש רב יותר במים )לא רל –המערכת שייפגעו 

 לא צפוי נזק רבהואיל ונקיון התאים  כיום, צורך כמויית מים מזעריות(. מכאן, המוצעות בגולן 

רותי המערכת האקולוגיים, בהשוואה בין הקמת תאים פוטווולטאיים על שדה בעל או על גגות ילש

מחקר חלוץ ליישום גישת שרותי המערכת האקולוגית בתכנון וניהול שטחים פתוחים מקור: )מבנים. 

     ( 54, מכון דש"א. עמ'  2016במרחב שקמה, ינואר 

 העדפות מיקום
                              כפי שהוזכר לעיל יש להעדיף הקמת תאים פוטווולטאיים באזורים מופרים. 

מגה  28.66 אב לאנרגיות מתחדשות מציינת פוטנציאל כולל של   תוכנית  ,לגבי אזורים בנויים

 (.6)נספח מגהואט/שעה  270מגהואט/שעה, ובשטחים הפתוחים  109ואט/שעה, לגבי מאגרים 

סדרי עדיפות במתן היתרים להקמת ובתוכנית אב לאנרגיות מתחדשות מצוינים  10/ד/10תמ"א ב

 .(8)נספח .פן ועד שטחים פתוחיםדרך שטחים צמודי דו ,ממבנים .חוות סולריות

לגבי פיזור או מקבץ , יש להתייחס פרטנית לכל תוכנית. אין אמירה ברורה לגבי הנזקים האקולוגיים 

הקשורים בפיזור המתחמים לעומת אלו הצפויים מהקמת החוות הפוטווולטאיות באזור אחד או שנים. 

התייחסות לתוכנית מסוימת ולא לאמירה  –יל לגבי ההשפעות הנופיות שיקולים דומים יש להפע

 כללית. 
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 אלוני הבשן , מבוא חמה   
דונם. חלק קטן מהתוכנית מצוי בתחום חיפוש לאנרגיות  131 –היקף התוכנית של אלוני הבשן 

 (.9)נספח מתחדשות. 

דונם. התוכנית באזור חקלאי מעובד. התוכנית צמודת דופן לאזור  122היקף התוכנית של מבוא חמה 

  . (9)נספח המיועד למבנים חקלאיים. 

 דיון

 במהלך הדיון הועלו הנקודות הבאות:

של עד תוכנית אב לשטחים פתוחים מייעדת שטחים להקמת חוות סולריות בהיקף כולל  .1

 אב לאנרגיות מתחדשות. תדונם, כפי שמפורט בתוכני 1500

 .שטחים נטועיםבנמצא  סולריתיה חיפוש לאנרגהתחום חלק גדול מ .2

במידה ותידרש הרחבת השטחים המיועדים לאנרגיה סולרית, יש לקים דיון נפרד שיגבש  .3

 המלצות למנהלת שטחים פתוחים. 

, תוכנית אב 10/ד/10ת כל התוכניות: תמ"א העדפות המיקום של חוות סולריות תואמות א .4

 לאנרגיות מתחדשות, תוכנית אב לשטחים פתוחים. 

 הקמת חווה סולרית מהווה נדבך משמעותי בהכנסות הישובים. .5

ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת מפחית משמעותית את מידת הזיהום הנוצר ע"י ייצור  .6

   חשמל מאנרגיה מתכלה.  

 בגולן יפגע בענף הבוקרים.צמצום השטחים הפתוחים  .7

צמצום השטחים הפתוחים בגולן יפר את האיזון הנדרש שבין פיתוח לשימור בגולן כפי  .8

 שנקבע בתוכנית אב לשטחים פתוחים בגולן.

 

 

 המלצות:

 . 41יש להטמיע את תוכנית אב לשטחים פתוחים בתמ"א  .1

. ) ממבני ציבור, דרך מבנים חקלאיים...שטחים 8העדפות המיקום יהיו בהתאם לנספח  .2

 צמודי דופן, שטחים פתוחים(.  

הקשורה לפיתוח תוכנית לשטחים פתוחים בכל אב יש להפנות את היזמים אל תוכנית  .3

 אנרגיות מתחדשות בגולן. 

כיום להקמת חוות הקיימות הידועות והבקשות  מכלולכל החלטה צריכה להתייחס אל  .4

 סולריות בגולן. 

בקשות החורגות מהתוכניות הקיימות יש לבחון בהיבטים אקולוגיים ונופיים, במקביל  .5

תתקבלנה   -במידה ויידרשו  -לבחינת התועלות או הנזקים הכלכליים. החלטות בנושא

 במנהלת שטחים פתוחים.

 . יש לבחון אפשרות לשימוש משולב של חווה סולרית ושטחי מרעה .6

 

 

 סיכם: קובי גביש

 

 

 

 העתקים:

 מנהלת שטחים פתוחים

 צוות שטחים פתוחים

 מוזמנים
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 תחום חיפוש לאנרגיות מתחדשות – 1נספח 
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 חזרה למסמך
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)תוכנית  .תחום חיפוש לפיתוח אנרגיות מתחדשות -הנחיות תכנון – 2נספח 

 אב לשטחים פתוחים בגולן(
 תחום חיפוש לפיתוח אנרגיות מתחדשות  7ג.

 גישת / מטרת התכנון

לאפשר פיתוח מיזמי אנרגיה מתחדשת )רוח ושמש( בגולן, במקומות נקודתיים, בהתאם 

למדיניות המועצה האזורית, באופן שיענה על צרכים כלכליים וצרכי משק האנרגיה 

 מצד אחד, ועל ערכי נוף וסביבה מצד שני.

 

 האזוררקע לאיתור 

איתורי המרחבים התבצעו במסגרת תכנית האב לאנרגיה מתחדשת שנערכה על ידי 

המועצה האזורית גולן. תכנית האב לשטחים פתוחים הטמיעה איתורים מתוך תכנית 

האב לאנרגיה מתחדשת, תוך קביעת הנחיות מתאימות בהתחשב בערכיות השטחים 

 הפתוחים.

 

 הנחיות תכנון:

 שימושי הקרקע  .7

חיפוש ישמש בראש ובראשונה לפיתוח מיזמי אנרגיות מתחדשות. שימושי תחום ה

קרקע אחרים יותרו באזור התכנון כפי שהוגדר, בכפוף לכך שהם אינם מונעים שימוש 

 עתידי בשטח לפיתוח מיזמי אנרגיות מתחדשות. 

החלטה בדבר מיצוי תא שטח כתחום חיפוש לאנרגיות מתחדשות, תתקבל בסמכות 

ם הפתוחים, אז תוסר ההגבלה על שימושים מותרים אחרים באזור תכנון מנהלת השטחי

 זה.

 

 הנחיות תכנון .8

 הנחיה נושא

אנרגיות  .1

 מתחדשות

תכנית הקמת מתקנים להפקת אנרגיית רוח ושמש תותר על פי  .א

שאושרה על ידי מוסד תכנון, או על פי הנחיות כל  מפורטת

חלופיות של ובהתאם להנחיות תכנית האב לאנרגיות דין, 

תכניות תקפות ברמה ארצית ומחוזית  מועצה אזורית גולן,

 ומסמכי מדיניות של הגופים הרלוונטיים.

הקמת מתקנים להפקת אנרגיית שמש בשטחים הפתוחים  .ב

תותנה בהצגת דיווח בדבר מיצוי כושר הקמת מתקנים להפקת 

 אנרגיית שמש בשטחים הבנויים.

נרגיית רוח ושמש אישור תכנית להקמת מתקנים להפקת א .ג



8 
 

 הנחיה נושא

בשטח שהיה ערב אישור התכנית שטח מרעה פעיל, תותנה 

בקבלת חוות דעת נציגי הבוקרים בוועדה החקלאית גולן ודיון 

במנהלת השטחים הפתוחים. במידת האפשר תקבע התכנית 

 אמצעים שיאפשרו את המשך הרעיה בשטח.

בשטח המהווה חלק ממשבצת יישוב כפרי, או מצוי בתחום אזור  .ד

פיתוח חקלאי, תותנה תכנית להקמת מתקנים להפקת אנרגיה ל

מתחדשת בחוות דעת משרד החקלאות וכן חוות דעת הוועדה 

, ובמודגשהחקלאית ודיון במנהלת השטחים הפתוחים. ככלל 

בשטח מסוג זה יועדף שימוש בקרקע לחקלאות על פני שימוש 

 בה להפקת אנרגיה מהשמש.

יית רוח תקבע אמצעים תכנית להקמת מתקנים להפקת אנרג .ה

 שיאפשרו עיבודים חקלאיים בשטח לאחר הקמת המתקנים.

תכנית מפורטת לאנרגיות מתחדשות תכלול נספח נופי שינתח  .ו

את משמעויות התכנית על הנוף, בין היתר תוך התייחסות 

למפת "ערכים בנוף" שהינה חלק מתכנית זו. התכנית תכלול 

תקן בהם קווי הולכה התייחסות מפורטת לאלמנטים נלווים למ

 ודרכי גישה.

 ככלל יועדפו מיזמי אנרגיה קטנים יחסית, המשולבים בנוף. .ז

שימושי  .2

קרקע, פרט 

למיזמי 

 אנרגיה

בבואו לדון בתכניות מפורטות לשימושים שאינם מיזמי אנרגיה 

באזור התכנון, יבחן מוסד תכנון את ההשפעה של שימוש הקרקע 

המוצע על האפשרות לפתח מיזמי אנרגיה במרחב ויקבע אמצעים 

 לשמירת פוטנציאל השימוש בקרקע לטובת אנרגיה מתחדשת. 

מטר  500הסמוכים כדי  תכנית מפורטת למיזמי אנרגיה מתחדשת תיירות .3

לאתרי תיירות, או במקומות בהם ישנה חפיפה בין תחום חיפוש 

לאנרגיות מתחדשות לבין תחום חיפוש לתיירות, תלווה בנספח 

המציג את ההשפעות של המיזם על ערכי הנוף ומשיכת מבקרים, 

 וקובע אמצעים להפחתת השפעות שליליות, אם ישנן.

ערכיות  .4

שטחים 

 פתוחים

זור אחו גולני לא יותרו מתקנים להפקת אנרגיה בשטח א .א

 סולארית.

מתקנים להפקת אנרגיה סולארית ימוקמו בשטחים נחותים  .ב

 מבחינה חקלאית.

 ערכיות אקולוגית .ג

-ה-מיזמי אנרגיית רוח: יותרו בשטחים בערכיות אקולוגית ו (1
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 הנחיה נושא

ג במפת הערכיות האקולוגית שהיא חלק ממסמכי תכנית -ד

ב  לא יותרו מיזמי אנרגיית -ערכיות אזו. בשטחים בדרגת 

 רוח.

ה -מיזמי אנרגיית שמש: יותרו בשטחים בערכיות אקולוגית ו (2

במפת הערכיות האקולוגית שהיא חלק ממסמכי תכנית זו. 

א לא יותרו מיזמי -ב-ג-ככלל, בשטחים בדרגת ערכיות ד

אנרגיית שמש בשטחים פתוחים, אלא אם מדובר במיזמים 

נקבעו בהם אמצעים לצמצום השפעה בשטח קטן יחסית, ו

 על האקולוגיה והנוף.

 ערכיות נופית .ד

באזורים המוגדרים כאזור נצפה, תופעה געשית באזור  (1

נצפה, נוף גולני ייחודי רגישות א' ותופעה געשית בנוף גולני 

ייחודי, על פי מפת "ערכים בנוף" שהינה חלק ממסמכי 

 לא יותרו מיזמי אנרגיית שמש. -תכנית זו 

זורים המוגדרים כאזורים נצפים על פי מפת "ערכים בא (2

תכניות מפורטות  -בנוף" שהינה חלק ממסמכי תכנית זו 

לאנרגיית רוח ילוו בנספח נופי שינתח את ההשפעות 

 הנופיות ויקבע אמצעים לצמצום השפעות שליליות. 

 ערכיות תרבות ומורשת .ה

" באזורים המהווים נופי תרבות על פי מפת "ערכיות מורשת (1

לא יותרו מיזמי אנרגיית  -שהינה חלק ממסמכי תכנית זו 

 רוח ושמש. 

מ' מאתרים  100לא יותרו מיזמי אנרגיית שמש בטווח של  (2

בעלי ערכיות גבוהה המסומנים במפת "ערכיות המורשת" 

 שהינה חלק ממסמכי תכנית זו.

מ' מאתרים המסומנים  500תכניות למיזמי רוח בטווח של  (3

שת" ילוו בנספח שיבחן את השפעת במפת "ערכיות המור

המיזם )נצפות, תשתיות חוצות וכו'( על האתר ויקבעו 

 אמצעים לצמצום השפעות הפוגעות בערכי מורשת.

 

 חזרה למסמך
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תוכנית אב סך פוטנציאל לחוות סולריות בשטחים פתוחים. ) – 3נספח 

 (113עמ'  1/2/2014לאנרגיה מתחדשת 
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 . מתחמים סולריים אפשרויות מימוש.41תמ"א  – 4נספח 
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 חזרה למסמך
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אנרגיות מתחדשות ושמירת טבע בגולן-סיכום פגישה – 5נספח 
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 חזרה למסמך
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סך הפוטנציאל לאנרגיה פוטווולטאית ע"פ תוכנית אב לאנרגיות  – 6נספח 

 .(111מתחדשות. )עמ' 
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 חזרה למסמך
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תוכנית אב לאנרגיות . )הערות להערכת הפוטנציאל – 7נספח  

 (.116עמ' מתחדשות.." 
 

 

 חזרה למסמך
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 10/ד/10תמ"א סדרי עדיפות בהקמת מתקנים פוטווולטאיים. ) – 8נספח 

, עמ' 2010אות התוכנית דצמבר הורלהעדפות מיקום עבור חוות סולריות. 

 (.118+ המלצות בתוכנית אב לאנרגיות מתחדשות עמ'  16
  10/ד/10תמ"א 

 

 תוכנית אב לאנרגיות מתחדשות
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 חזרה למסמך

 אלוני הבשן ומבוא חמה. :סולריות תוכניות לחוות – 9נספח 
 אלוני הבשן
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 מבוא חמה

 

 חזרה למסמך


