
קרקעיים   וולטאיים-מתקנים פוטו
במחוז צפון

לירז רותם

מחוז צפון–לשכת התכנון 

2020יולי 



רקע

מהחשמל ממקורות מתחדשים  17%יעד ייצור : החלטת ממשלה•

.2030בשנת 

וואט מאנרגיות מתחדשות-מגה7,500נדרש הספק חשמל של : כלומר•

-דונמים לצורך הקמת מתקנים פוטו47,000-המתורגם לשטח של כ•

.קרקעייםוולטאיים

.  דונם שכבר אושר במחוז דרום40,000בנוסף לשטח של  •

.3%-כיום חלקן של האנרגיות המתחדשות מסך ייצור החשמל הוא כ•



רקע

וולטאייםמתקנים פוטו -פרק אנרגיה –1א "הוטמעה בתמ10/ד/10א "תמ•

קובעת קריטריונים וסדרי עדיפויות למיקום א"התמ•

.בשטחים פתוחים ערכיים ומוגניםוולטאיים-איסור על הקמת מתקנים פוטו•





(ללא תכנית מפורטת)1א "בהיתר מכוח תמPVהקמת מתקני 

(גם בפטור מהיתרמסויימיםובתנאים )על גגות מבנים או בחזיתות •

או מבני משק/בייעוד אחסנה ו•

בייעוד תעשיה•

בייעוד מתקן הנדסי•

( שהוקמו על פי תכנית)מאגרים ובריכות דגים •

מגרש חניה/ בייעוד חניון •

בנחלות' בחלקות א•

א"בתנאים והגבלות שמפורטות בתמ

נמצא בשלבי אישור ועשוי להגדיל 10/ד/10א "לתמ2תיקון *

.את האפשרויות להקמת מתקנים ישירות בהיתר



13/ 13א "תמ



מאפשרת ומעודדת יזמות פרטיתא"התמ•

נותנת תמריצים תכנוניים למתקנים בהיתר•

בפועל מרבית התכניות  , א"למיקום המתקנים בתמהמידרגעל אף 

-א"שהוגשו לוועדה המחוזית הוגשו במדרג האחרון בתמ

בשטחים חקלאיים בלב השטחים הפתוחים



במרחב הכפרי הפתוחיזמויותריבוי 

:הקרקע החקלאית הולכת ואוזלת

הרחבת יישובים עירוניים–

הרחבת יישובים כפריים–

הקמת מתקנים וקווי תשתית–

הקמת אזורי מסחר ותעשייה–

...ועודועוד –



דילמות

מנוף כלכלי לחקלאים> < שימור הקרקע לחקלאות •

דילול משאב הקרקע  > < הפקת אנרגיה ירוקה •

העדפת שטחים בערכיות חקלאית נמוכה> < דופן צמודיהעדפת שטחים •

.חזותיים -היבטים נופיים•



תמונת מצב

קרקעיים במחוז וולטאיים-תכניות ויוזמות להקמת מתקנים פוטו60מעל •

.צפון

נוספים  לים"תתשני , ( עמק המעיינות)97ל "תת, ( חבל תענך)96ל "תת•

.בשלבים ראשוניים בעמק זבולון

על מנת להתמודד עם ריבוי היוזמות גיבש המחוז קריטריונים מחוזיים  •

.א"משלימים לתמ

מסמך עקרונות לבחינה  2018הועדה המחוזית אימצה באוקטובר •

.במחוז צפוןוולטאיים-מרחבית של תכניות להקמת מתקנים פוטו

קישור למסמך

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/decisions_north/he/District_planning_institutions_phtpV.pdf


מסמך עקרונות לבחינה מרחבית של תוכניות
וולטאיים במחוז צפון-להקמת מתקנים פוטו

:מטרת המסמך

לבחינת תכניות  , א"גיבוש קריטריונים מחוזיים משלימים לתמ•
.וולטאיים-למתקנים פוטו

התוכניות ולחברי  למגישי, הגדרת סדרי עבודה לבודקי התוכניות
.הועדה המחוזית לבחינת תכניות אלו

.1א "תמ10/ד/10א "מסמך העקרונות תואם ומדגיש את עקרונות תמ•

ממקורות  , הועדה המחוזית צפון תומכת בהפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת•
.   ומחויבת למדיניות הממשלה, לא מזהמים לרבות מאנרגיית השמש

וולטאיים  -הועדה לא תתמוך בקידום תכניות להקמת מתקנים פוטו•
בשטחים פתוחים ערכיים ובסמיכות לשטחים אלו ובשטחים שייעודם  

ובהתאמה  , 9/2מ "לפי תמ" שטח לפיתוח מותנה"או " שטח מוגן מפיתוח"
. 3/ 2מ "לשטחים ערכיים בגולן לפי תמ



מסמך עקרונות לבחינה מרחבית של תוכניות
וולטאיים במחוז צפון-להקמת מתקנים פוטו

-א תינתן עדיפות למיקום מתקנים פוטו"בהתאם להוראות התמ
:על פי סדר העדיפויות היורד שלהלןוולטאיים

:תכניות במיקומים אלו תהיינה בעדיפות לקידום
תכניות  . שטח מיועד לבינוי על פי תכנית מתאר מקומית או מפורטת•

. העונות על קריטריון זה תקבלנה עדיפות גבוהה
שהוא צמוד דופן לשטח מיועד לבינוי על פי סעיף  , שטח המיועד לפיתוח•

.'א
.שטח המיועד לפיתוח•

:תכניות במיקומים אלו  תהיינה בעדיפות נמוכה לקידום
.'שטח פתוח צמוד דופן לשטח המיועד לבינוי על פי סעיף א•
.שטח פתוח שהוא צמוד דופן לשטח המיועד לפיתוח•
,  שייעודו על פי תכנית מאושרת למטמנה, שטח פתוח שאינו צמוד דופן•

אשר השימוש בו למטרתו המאושרת הסתיים  , או מטרה אחרת, מחצבה
ובלבד שנבחן מיצוי העתודות  , אולם לא ניתן להחזירו לשימוש חקלאי

במקרים אלו חלה חובת הוכחה מיצוי  . בשטח על פי מטרתו המאושרת
.  העתודות על מגיש התכנית

תכניות העונות על קריטריון זה  . בשטח פתוח שאינו צמוד דופן•
.תקבלנה עדיפות נמוכה



:תינתן עדיפות לתכניות, בנוסף

.הנמנעות מקיטוע של שטחים פתוחים רצופים ומסדרונות אקולוגיים•
.הנמנעות מתפיסת קרקע בעלת ערכיות חקלאית גבוהה•
ובכך מצמצמת  ( וולטאי מעל חקלאי-פוטו)המציעות שימוש כפול •

.את צריכת הקרקע
.  בשטח מופר•
.בשטח כלוא בין רצועות תשתית•
שהכשרתו כרוכה בעבודות עפר , בשטח בעל טופוגרפיה מישורית•

.  מינימאליות והשפעתו הנופית שולית( 'ערום וכו, פילוס, חישוף)
.הקרובות לרשת החשמל•
מאתרי עתיקות  , מנוף ייחודי, המרוחקות מתופעות טבע ייחודיות•

.  ומורשת
אתרי , מנקודות יישוב, שנצפותן הינה מצומצמת יחסית מדרכים•

.  טיול ונקודות תצפית בסביבתם

מסמך עקרונות לבחינה מרחבית של תוכניות
וולטאיים במחוז צפון-להקמת מתקנים פוטו



:קריטריונים נוספים לבחינת תכניות

וולטאיים נוספים מאושרים או בהליכי תכנון -ביחס לתכניות למתקנים פוטו•
.פריסתו וכושר הנשיאה המרחבי, בדגש על היקף השטח

.  במידה ומהווה יתרון–שותפות וריכוז יוזמות של מספר יישובים •

.אתרי ביקור ומסלולי טיול, אתרי מורשת, במידה וקיים עם אתרי עתיקות, ממשק•

מסמך עקרונות לבחינה מרחבית של תוכניות
וולטאיים במחוז צפון-להקמת מתקנים פוטו

המסמך מפרט הליך הגשת התכנית לוועדה המחוזית הכולל דיון  
.בחלופות

דיון מרחבי בו ידונו יחד בכלל התכניות למתקנים  , ככל הניתן, הדיון יהיה
.וולטאים באותו המרחב-פוטו

או המרחב הרלוונטי /ח מיצוי פוטנציאל ניצול גגות בתחום הישוב ו"יוצג דו
.  בו מוגשת התכנית



עידוד שימוש כפול בקרקע

על פני הצבת  , תוך שימוש כפול בקרקעוולטאיות-להעדיף ייצור אנרגיה פוטו•
.פאנלים על הקרקע

או המרחב  /ח מיצוי פוטנציאל ניצול גגות וקירוי יזום בתחום הישוב ו"דרישה להכנת דו•
.  הרלוונטי בו מוגשת התכנית

שטחים מופרים, שטחים כלואים בין תשתיות, וקולחיןאיתור מאגרי מים •
א"התמבחינת חלופות בהתאם למדרג •

כ שטח  "סה

גגות

אחוז כיסוי 

בפועל

אחוז כיסוי 

פוטנציאלי

שטח כיסוי  

פוטנציאלי

מגורים

מבני ציבור

מבנים  

חקלאיים  

ותעשייתיים

קירוי יזום



איתור חלופות במושב–מקרה לדוגמה 



בחינת חלופות במשבצת מושב-דוגמה

וכמן אדריכלים, גיאוטבע, שיכון ובינוי: מקור



בדיקת הצבת מתקנים על גגות מבנים

וכמן אדריכלים, גיאוטבע, שיכון ובינוי: מקור



כפר ברוך-מקרה לדוגמה

קשה בהרבה במושבים  -איתור חלופות צמודות דופן לבינוי ופיתוח •
לעומת בקיבוצים

שאינן מבונות' החלופות מעבר לחלקות א•

קשה בהרבה במושבים לעומת בקיבוצים-מיצוי גגות נמוך •

שלא נבדק-שטח מאגרים נרחב במשבצת ובסביבה •

קושי בהמלצה על חלופה מועדפת<<



ח מיצוי גגות"דוגמה לדו

שמיר אדריכלים-עמבר, אמפיביו, דוראל: מקור



ח מיצוי גגות"דוגמה לדו

גלעדי אייל אדריכלים, דוראל: מקור



2

3
בחינת חלופות  

וולטאי-להקמת שדה פוטו 

התמצאות

צמודה  –'חלופה א•

בגודל , למפעלי צמח

דונם107של 

צמודה  –'חלופה ב•

למוסד ציבור  

בגודל  , ולמפעלים

דונם124של 

נמצאת  –'חלופה ג•

בשטח חקלאי סמוך  

בגודל של , לקיבוץ

דונם114

גיאוטבע, דוראל: מקור

מקרה לדוגמה בחינת חלופות



2

4
בחינת חלופות  

וולטאי-להקמת שדה פוטו 

:שטחי החלופות

צמודה  ' חלופה א•

לשטחי מפעלי צמח  

ומוסדות ציבור  

וקרובה לקווי מתח  

.  גבוה

צמודה  ' חלופה ב•

לשטח למוסדות  

.ציבור

נמצאת  ' חלופה ג•

בשטח יחסית מרוחק  

.ופתוח

חלופות

גיאוטבע, דוראל: מקור



2

5
בחינת חלופות  

וולטאי-להקמת שדה פוטו 

מתקנים  : סקר ניצול גגות2019יוני 
סולאריים

בשטחי קיבוץ מעגן

גיאוטבע, דוראל: מקור



א"תצ–קיבוץ מעגן 

גיאוטבע, דוראל: מקור



מבני  –תקריב 
ציבור

מבנים –תקריב 
חקלאיים

א"תצ–קיבוץ מעגן 

גיאוטבע, דוראל: מקור



א"תצ–קיבוץ מעגן 

מבני  –תקריב 
ציבור

מבנים –תקריב 
חקלאיים

(מתקנים קיימים)א "תצ–קיבוץ מעגן 
קילוואט300–( 2019-הקמה ב)גגות מנוצלים 

גיאוטבע, דוראל: מקור



א"תצ–קיבוץ מעגן 

מבני  –תקריב 
ציבור

מבנים –תקריב 
חקלאיים

(מתקנים קיימים)א "תצ–קיבוץ מעגן 
קילוואט300–( 2019-הקמה ב)גגות מנוצלים 

גיאוטבע, דוראל: מקור



מבני  –תקריב 
ציבור

מבנים –תקריב 
חקלאיים

(מתקנים בתכנון)א "תצ–קיבוץ מעגן 
100–( 2020-הקמה ב)קילוואט                 גגות בתכנון 300–( 2019-הקמה ב)גגות מנוצלים 

קילוואט

גיאוטבע, דוראל: מקור



מבני  –תקריב 
ציבור

מבנים –תקריב 
חקלאיים

(גגות לא ראויים)א "תצ–קיבוץ מעגן 
100–( 2020-הקמה ב)קילוואט                 גגות בתכנון 300–( 2019-הקמה ב)גגות מנוצלים 

קילוואט
..('וכו/ מוצל / מעץ ופטותאגדים / מבנה להריסה / קונסטרוקציה לא מתאימה )גגות לא ראויים 

גיאוטבע, דוראל: מקור



קיבוץ מעגן–סקר ניצול גגות : סיכום

PVהספק מתקן שטח גגמבנה
הסדרת רשות 

החשמל

תעריפיתהסדרה 60Kwpר"מ1,000-כחדר אוכל

תעריפיתהסדרה 140Kwpר"מ1,800-כלול

מכרז גגות ומאגרים70Kwpר"מ700-כמרכז מזון

מכרז גגות ומאגרים50Kwpר"מ500-כמרפאה+ מזכירות 

מכרז גגות ומאגרים50Kwpר"מ500-כש"גד

מכרז גגות ומאגרים30Kwpר"מ300-כנגריה

400Kwp-כר"מ4,800-כסיכום

שטח גגותסוג
כיסוי בפועל עד  

2019)%(
2020כיסוי עד 
)%(

פוטנציאל לא  
)%(בתכנון 

~~~~מגורים

מבני  
ציבור

66%33%0%ר"מ1,500-כ

מבנים  
חקלאיים

3,300-כ
ר"מ

50%50%0%
גיאוטבע, דוראל: מקור



וקולחיןקירוי מאגרי מים 



ש"במטצפיםפוטוולטאייםפאנלים 
.סמוך למחלף המוביל. הסוללים-י"רנ

.פוטנציאל גדול-כיסוי חלקי מאוד



תודה על ההקשבה


