
מועצה אזורית עמק הירדן–סולארי 

דותן רותם
ג"רט, חטיבת המדע, אקולוג שטחים פתוחים



10' ד10א "מדרג תמ

א"התמעבודה סדורה על פי 
ונוסף של ט"חלהיש מסמך חשוב של )–כל גגות קודם •

(.ס"הגנ

.מבני תעשיה•
,  אצטדיונים, בתי קברותחניות –חיפוי שטחים ציבוריים •

,  חיפוי מתחמים מסחריים, טרמינלים וחניות של שדות תעופה

.'וכיובמדרכות , חיפוי שבילי אופנים בתחום העירוני

.דופן של מאגרים•
נערכה עבודה להערכת חשיבותם של –חיפוי מאגרים •

.מאגרים לחיפוי או להותרתם פתוחים

.שטחים מופרים•

.ורק אז בחינה של קרקע חקלאית•



איפה אנחנו לא רוצים שיוקמו מערכות סולאריות

שמורות טבע  וגנים לאומיים.

יערות נטועים או טבעיים.

34א "נחל וסביבותיו לפי תמ.

35א "רצועות נוף תמ.

מרקם חופי.

 כולל פירוט לנושאים מקומיים–(. 35א "תמ)מכלול נופי.

 דופןצמודישטחים שאינם.

אתרים ארכיאולוגיים.

אתרי מורשת עולמית כולל אזורי החיץ.

 יש רשימה על פי ניתוח  , מדברימלחות באזור : לדוגמא–מערכות אקולוגיות רגישות

.שלנו את המערכות האקולוגיות ובתי הגידול של ישראל המתעדכנת בימים אלו

 נגיד גם על זה כמה מיליםמאגרי מים על פי הרשימה.



פרטניתלבחון בנוסף יש 

ונוףנצפות,טיילות,תיירותלאתריסמיכות.
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בגולןקטניםמתקניםמספר



רשות הטבע והגנים ומרכז הצפרות ערכו עבודה המנתחת את חשיבותם  

הניתוח כלל המצאות קבועה של עופות  . של מאגרי ומקווי מים לעופות

מקננים או חורפים המוגדרים בסכנת הכחדה על בסיס הספר האדום  

עושר ומגוון גדולים בעונת החורף וכן מאגרים שמיקומם כיום , לחולייתנים

בנוסף הוגדר . מהווה תחליף מסוים לבתי גידול לחים שהיו באזור בעבר

מספר מצומצם של מאגרים באזור המדברי כנקודת עצירה לעופות נודדים  

.  וכן בריכות מלח כבתי גידול ייחודיים ונדירים

.מפרט את הרשימה' נספח א

https://www.parks.org.il/article/dotan-m/

.ניתן לחפות מאגרים שאינם ברשימה

.בכל המאגרים ניתן לחפות את הדפנות החיצוניות

מאגרים

https://www.parks.org.il/article/dotan-m/


נושאים נוספים

טכנולוגיה

.יש להעדיף טכנולוגיה מתקדמת עם ניצולת אנרגטית גבוהה וחיסכון בשטח

.יש להעדיף טכנולוגיות המבוססות על חומרים שניתנים למחזור

יש לדרוש שקודם כל , ולהתמירהבכל שינוי טכנולוגי עתידי שידע לנצל טוב יותר את אנרגית השמש 

.יוחלפו מתקנים קיימים ולא ינוצלו שטחים חדשים

תכניות בינוי

חיפוי חממות ומבנים  , הטמעה בחלונות של בנינים, כחיפוי, יש להמליץ על הכללת מתקנים סולאריים

.ג"רטהמובאת לבחינה של , בכל תכנית בינוי ופיתוח חקלאי, חקלאיים



מתקנים לאצירת אנרגיה

חלק . בחלק מהתכניות מתוכננים גם מתקנים לאצירת האנרגיה ושחרורה למערכת בעת הצורך

לבחון  , יש לבחון האם ניתן להטמין תשתיות אלו. מהמתקנים הם מכולות עם סוללות ייעודיות

.לבתי גידול לחים סמוכים ובכללס"חוממשמעויות נופיות וכן ולבחון משמעויות של דליפת 

סיום תקופת הפעלה

.הכנסת סעיף בתכנית המחייבת את היזם בפינוי המתקן ושיקום השטח בסיום תקופת ההפעלה

נושאים נוספים



מה ידוע על השפעת המתקנים עד כה

•https://static.parks.org.il/wp-content/uploads/2017/08/ashpaot-
akologiot-efshariot-lemikum-tachanot-solariot.pdf

.דופן לישוביםצמודיעד היום מרבית המתקנים •

מעט פרטים  . בדיקה שנערכה במתקן במישור ימין–עופות אכן מתנגשים •
.חסר מידע–. אך הטיה מסוימת לעופות מים

הייתה עליה במכרסמים וחלק  –בקרקעות קלות במתקן מגודר הרמטי •
.מהפאנלים שקעו

.כמות משקעים בינונית צימוח חזק של מינים פולשים–בצפון מערב הנגב •

שאריות כיסוח ניתזים על  , צורך בכיסוח צמחייה–בצפון מערב הנגב •
.מצריך חזרה לריסוס–פאנלים 

במתקנים בהם יש ריסוס הצמחייה מקומית ונמוכה יש תצפיות בעופות וכן •
.ביונקים קטנים

.יש פניה לגירוש עופות ממאגרים בהם הונחו פאנלים•

https://static.parks.org.il/wp-content/uploads/2017/08/ashpaot-akologiot-efshariot-lemikum-tachanot-solariot.pdf


.מתקנים גדולים מאוד מכלים שטחים פתוחים טבעיים•

הדרישה לגידור מאסיבי מוסיפה על ישובים ותשתיות  •
.וגורמת לחסימת מסדרונות ליונקים גדולים ובינוניים

השינוי בשטח יכול למשוך מינים מלווי אדם ולשנות  •
.מהותית את הרכב חברת בעלי החיים במקום

קווי מתח חדשים נמתחים על מנת להעביר את האנרגיה  •
המחקר בעמק יזרעאל מביע על תמותה גדולה של –

.עופות מהתנגשות בקווי חשמל

מה ידוע על השפעת המתקנים עד כה



ז גולן "מתוך מסמך שהועבר למוא

נכונות לניתוח של רמת  ובטבלה בעמוד הבא חשוב לציין כי האמירות 
ישובים שונה עקב פריסת הגולן ויתכן ובמקומות אחרים בישראל 

ואילוצים אחרים המסקנות יהיו שונות ונכון יהיה לטפל בכל מתקן  
.לגופו

גגות מקרה נדגיש שוב כי יש למצות את פוטנציאל ההצבה על בכל 
.התעשייה במועצההישובים ואזורי בתחומי מבנים 



הערותמתקן אחד גדולמתקנים קטניםתכונה

אין הבדל משמעותיאין הבדלהשטח המותמר

במצטבר יש יותר היקף להרבה  השטח המושפע מסביב

שטחים קטנים ולכן השטח המושפע  

–הפרעות שוליים –סביב המתקן 

גדול לעומת מתקן אחד גדול

ניתן לצמצם מאוד השפעות  קטן יותר

שוליים על ידי הצמדת צלע או  

צלעות של המתקן ליישוב קיים

פוטנציאל לחסימת מסדרונות  

אקולוגיים לבעלי חיים גדולים

ניתן לגשר על החסימה על ידי  גדולקטן

יצירת מעברים בגדרות המתקן

ריבוי קווי הולכה הגדלת פוטנציאל  קווי הולכה

.  פגיעה בעופות ונוף

הטמנת קווים של מתקנים קטנים  

.היא פתרון חלקי

.  קו הולכה יחיד

הטמנת קו של מתקן גדול יכולה  

להיות מורכבת ויקרה ולא ישימה  

.בפועל

פתרון חלקי כי עדין נותרות תשתיות  הטמנה-קווי הולכה 

על פני השטח כמו דרכי גישה

הטמנת קו של מתקן גדול יכולה  

.להיות מורכבת ויקרה

.  לכל מתקן נדרשת דרך גישהדרכי גישה

במצטבר יותר פגיעה בשטח פתוח

דרך גישה אחת

אינה שונה מחלקת )נמוכה יחסית השפעה נופית

(.חממות

ניכרת

עשויה להיות גדולהנמוכההשפעה על מעכת נגר מקומית

פגיעה פוטנציאלית בבעלי חיים  

היכולים לדמות את האתר כמקווה  

מים

גבוהה עקב חתימה גבוהה בנוףבינונית עקב חתימה נמוכה בנוף

ההשפעה יכולה להיות ניכרת כי יש  עבודות תחזוקה והשפעתן

.קרבה לשטח הפתוח

השפע יחסית נמוכה כי מרבית  

.הפאנלים מרוחקים מהשוליים

ז גולן "מתוך מסמך שהועבר למוא




