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  תקציר

עמק הירדן ערה לצורך בהקמתם של מתקנים לאנרגיה מתחדשת,  ובפרט הקמת מתקנים  הוועדה המקומית

ולטאי המובא לפתחה. עם זאת פוטו וולטאים על קרקע חקלאית, ושוקלת בכובד ראש כל הצעה לשדה פוטו ו

מרחבית את -מקומית-מפורט ובראיה תכנוניתמאוזן מבקשת לבחון במשנה זהירות, באופן  וועדהה

הנופיות, הסביבתיות, האקולוגיות והחקלאיות של הקמת מתקנים אלו. זאת לאור צמצום  השפעותיהן

מתקנים ונות וכן ההשלכות המשמעותיות של השטחים הפתוחים והיקף הקרקעות החקלאיות בשנים האחר

שטחי העיבוד  צמצוםגידור משמעותי בשטחים נרחבים, על המרחב: השפעה חזותית משמעותית,  אלו

 יטועים ברצף השטחים הפתוחים.החקלאי וק

לטובת הנושא בוצעה עבודה פרטנית לאיתור שטחים, בהתאם להגדרות לוקאליות ועל פי מדרג חשיבות 

 בהתאם ליעדים ולמדיניות התכנון של מועצה אזורית עמק הירדן.

כלי לקידום והקמה של מתקנים פוטו מטרת מסמך המדיניות בנושא פוטו וולטאי למרחב המועצה, הינו גיבוש 

-פוטו מתקניםקריטריונים ופרמטרים מקומיים לאיתור מוקדים לטובת פיתוח וולטאיים, על ידי קביעת 

וולטאיים. מסמך המדיניות נותן משקל לסוגיות לוקאליות של מרחב עמק הירדן בהליך בחינת חלופות 

 13/13על עדכוניה, תמ"א  1ם עם הוראות תמ"א למתקנים פוטו וולטאים. שיקולים אשר חופפיקרקעיות 

ומדיניות הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז צפון לנושא, ומעמיקה את ההתייחסות לרמה המקומית. 

שיקולים כגון: נצפות, נראות, שמירה על נופי העמק והצביון החקלאי, השפעה חזותית, שמירה על נכס טבע 

, שטחי שוליים, איגום משאבי קרקע 90-ו 92 םיירותי, חווית הנסיעה בכבישיתופיתוח הכנרת, פעילות  –ייחודי 

של מספר קיבוצים על ידי שיתופי פעולה בנושא הקנייני, צמידות דופן למתקני תשתיות קיימים לייצור אנרגיה 

 ב'. וכיו"לטובת לניצול משאבים משותפים )קווי הולכה, דרכים, מתקנים הנדסיים( 

לבחינת ההצעות מתוך נקודת מבט תכנונית זמים והמועצה את מכלול השיקולים בפני היהמטרה היא להביא 

הברורות והצפויות )איזון ראוי בין ההשפעות השליליות לאפשר ולא רק על סמך השיקול הקנייני גרידא. 

  .התועלותלעומת מהקמת מתקן פוטו וולטאי  (מאליהן

המשלים את מדיניות ממשלת ישראל והיעדים הלאומיים שהציבה מדיניות המועצה הינה נדבך נוסף )מקומי( 

בד הקמת מתקנים קרקעיים צריכים להתקדם  .מתחדשים, ובפרט מאנרגיית שמש לייצור אנרגיה ממקורות

אזורי תעשיה ומסחר, מבני ציבור, חניונים במלוא הפוטנציאל לקירוי גגות מבנים ביישובים, בבד עם מיצוי 

 ם הנדסיים וכד'.ושטחי ציבור, מתקני

המועצה מכירה בחשיבות פיתוח אנרגיות מתחדשות ומתן מקור פרנסה נוסף לאגודות החקלאיות, ובלבד 

שלא יהיו ביוזמות אלו כדי לפגוע בצביונו של העמק ולהבטיח המשך קיום הפעילות החקלאית בעמק. לרבות 

 שמירה על ערכי טבע, נוף ושטחים פתוחים הייחודיים לעמק הירדן.
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 מבוא 

וולטאיים, הפריסה המרחבית המגוונת שלהם והרצון לעבור לאנרגיה -פוטו מתקניםלאור ריבוי יוזמות לפיתוח 

בנושא זה, במטרה לקבוע ראייה תכנונית כוללת למרחב המועצה  גיבושמתחדשת,  המועצה רואה צורך ב

 וולטאיים.-פוטו מתקניםולגבש קריטריונים ופרמטרים מקומיים לאיתור מוקדים לטובת פיתוח 

וולטאיים השלכות משמעותיות על המרחב: הינם בעלי השפעה חזותית משמעותית, דורשים -למיזמים פוטו

גידור משמעותי בשטחים נרחבים, מצמצמים את שטחי העיבוד החקלאי ויוצרים קיטועים ברצף השטחים 

 הפתוחים.

דיניות ממשלת ישראל והיעדים הלאומיים שהציבה מדיניות המועצה הינה נדבך נוסף )מקומי( המשלים את מ

פרק מתקנים פוטו  – 1תמ"א לייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים, ובפרט מאנרגיית שמש, ובהתאם להנחיות 

המחוזית לתכנון ובניה מחוז  וכן בהתאם למסמך מדיניות לפוטו וולטאי של הועדה, T 13/ 13וולטאיים, תמ"

 . צפון

הם גם נכסי טבע ברמה יירדן נמצאת באזור המקיים ערכי טבע ונוף רבים ובינהמועצה האזורית עמק ה

לאומית. המועצה מכירה בחשיבות פיתוח אנרגיות מתחדשות ומתן מקור פרנסה נוסף לאגודות החקלאיות, 

ובלבד שלא יהיו ביוזמות אלו כדי לפגוע בצביונו של העמק ולהבטיח המשך קיום הפעילות החקלאית בעמק. 

 שמירה על ערכי טבע, נוף ושטחים פתוחים הייחודיים לעמק הירדן. לרבות

הגדרת עקרונות מחייבים למגישי תוכנית פוטוולטאי קרקעי ומפת ללטובת הנושא בוצעה עבודה פרטנית 

ועל פי מדרג חשיבות בהתאם ליעדים מקומיות בהתאם להגדרות , לחיפוש שטחיםאיתורים מומלצים ל

 מועצה אזורית עמק הירדן.ולמדיניות התכנון של 

. כל בכל מרחב התכנון הוועדה המקומית אינה פוסלת אפריורית יוזמות למתקנים פוטו וולטאיים קרקעיים

בהתאם לשיקולים תאם לעקרונות המוצגים במסמך זה, הוועדה תיתן את דעתה בהיוזמה תיבחן לגופה. 

שהשתכנעה כי החלופה שהוצגה היא  ולאחר המאזנים בין הפגיעה הצפויה לתועלות של הקמת המתקן

, ובכל הנוגע למידת השתלבותו של המתקן הראויה ביותר בהתייחס לתנאים הספציפיים של המתקן המוצע

 בסביבתו.
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 רקע

 לטאי קרקעיוו-עקרונות וקריטריונים לבחינת תוכניות פוטו

ומתוות עקרונות לבחינת תוכניות , אשר מנחות 13 /13ותמ"א  1תמ"א  – בנוסף לתוכניות המתאר הארציות

לנושא, הוועדה המחוזית מחוז צפון וכן מדיניות וולטאיים קרקעיים בשטחים הפתוחים, -פוטוהקמת מתקנים ל

 מתקניםוקריטריונים שקיבלו חשיבות בראייה מקומית, לאיתור שטחים לפיתוח   עקרונותגיבשה המועצה 

 בשיקולים לבחינת חלופות: ו, ונכלליםקרקעי םייפוטו וולטא

 

ברמה הארצית, הן לתיירות פנים והן המשמעותיים הוא אחד ממוקדי התיירות  הירדן עמק –נצפות  .א

ולתיירות נכנסת. לאור זאת נדרש לשמור על צביונו החקלאי והטבעי, היות ואלו מייצגים ערכי מורשת, 

 היסטוריה וארכיאולוגיה. 

פות נדרש להיבחן גם מאתרי תצפית כלליים, הצופים אל תוך ברמה המקומית, נקבע כי נושא הנצ

 העמק והינם חלק מחוויית הביקור באזור.

הנמצאים לאור הרצון לשמר את החזות החקלאית והטבעית של העמק, אותרו שטחים  – נראות .ב

 התיירות והביקור בעמק. יממסלולבשוליים שאינם נצפים 

מוקדים ואטרקציות נופיות. לדוגמא, שמירה על חוויית השיקולים המקומיים כללו שמירה על  –נוף  .ג

 . 767התצפית ממצפור אלומות וירידה בכביש 

פוטו וולטאי בחזות השטח, נבחרו מתקן בעקבות השינוי הדרמטי שמחולל  –השפעה חזותית  .ד

שטחים, אשר להם השפעה חזותית נמוכה. השטחים הם על פי היכרות מעמיקה של השטחים 

 בסובב כנרת.

אגם הכנרת מהווה נכס היסטורי, דתי, ותרבותי בנוסף להיותה נכס  –נרת היותה נכס טבע ייחודי הכ .ה

טבע ייחודי. כמו כן, הכנרת מהווה מוקד משיכה תיירותי למגוון רב של פעילויות פנאי, נופש, ספורט 

 רוחנית. -ופעילות דתית

שער הכניסה לעמק הירדן. , ובפרט רצועת הדרך מדרום לצומת צמח, הוא 90כביש  – 90כביש  .ו

בהתאם לכך הוחלט להרחיק ככל הניתן את המתקנים מהדרך, בכדי לשמר את המופע החקלאי 

 והטבעי של שער הכניסה לעמק.

נגישים לציבור צמודי דופן, אינם שאינם פתוחים שטחים  –(14-ו 1)איתורים  עתודות קרקעשטחי  .ז

 לצירים מרכזיים או שאינם מהווים מוקד עניין.שאינם נמצאים בקרבה והרחב, לאור קרבתם לגבול, 

 אלו כוללים תשתית קיימת של קווי הולכה ו/או מאפשרים איחוד תשתיות.שטחים 

, בכדי להימנע ככל המחוזימדיניות הולמסמך  1למדרג המיקום בתמ"א בדומה להגדרות  –צמוד דופן  .ח

 פגיעה ברצף השטחים הפתוחים.מהניתן 

אותרו אתרים בהם ישנו פוטנציאל לפעילות משולבת של  –וולטאי( -אגרורי + חקלאי )אשילוב סול .ט

 שני השימושים. זאת במטרה לייעל את השימוש במשאב הקרקע.

פוטו  מתקניםבכדי להימנע ממספר רב של מוקדים ל –איגום משאבי קרקע של מספר קיבוצים  .י

טו וולטאית. גם אם תשתית וולטאיים, יש לתעדף יוזמות היוצרות מקבץ אחד של פיתוח תשתיות פו

דונם(, עצם העובדה כי הפעילות מרוכזת במוקד אחד, מונעת צורך לפתח -זו יוצרת מקבץ גדול )שטח

 ולפגוע ברצף שטחים פתוחים באופן פרגמנטי בכל מרחב העמק.

מתקנים חופפים כוללת , הקיימתשתית תשימוש ב – צמידות דופן למתקני ייצור אנרגיה קיימים .יא

 חדרי שנאים. קווי הולכה, , דרכי גישהלנושאי 
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 עדיפויות:סדר קביעת 

בדומה למדרגים הכלליים הקבועים בתמ"א ובמדיניות הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז צפון, קבעה 

דים. כל מדרג מקבצים ומדרג שימושים/ייעו –המועצה שני סטים של מדרג חלופות לטובת בחינת התכנית 

פוטו וולטאי, תיבחן לגופה על פי העקרונות שנקבעו לעיל ובהתאם למדרגים  מתקןלתכנית, יוזמה וחלופה 

ולמידת השתלבות  אל מול התועלות, בהתאם לנסיבות שפעותשיקול דעת הוועדה של איזון ההקבועים ל

 .המתקן בסביבתו

 מדרג מקבצים:

פוטו וולטאים קרקעיים הינו הקמת המתקנים במקבצים,  מתקניםכאמור, אחד העקרונות והפתרונות להקמת 

 בכדי להימנע מכתמים ספורדיים ולייצר תפיסה מרחבית של פיזור מרוכז.

 יורד: להלן סדר העדיפויות בסדר

 פוטו וולטאי בנצפות נמוכה. 1הקמת מקבץ .א

 הקמת מקבץ פוטו וולטאי בנצפות גבוהה. .ב

 בנצפות נמוכה. 2פוטו וולטאי "בודד" מתקןהקמת  .ג

 פוטו וולטאי "בודד" בנצפות גבוהה. מתקןהקמת  .ד

 .90סמוך לצירים ראשיים, בפרט כביש  מתקןמקבץ או  .ה

 סמוך לשטחי נוף ומורשת. מתקןמקבץ או  .ו

 מדרג שימושים/ייעודים

וחלופות למתקנים פוטו וולטאיים במרחב עמק הירדן, תבחן הוועדה את התכנית על פי  3לעת בחינת תכניות

 דרג שיקולים להקמת מתקן וסדר העדיפויות היורד לפי הפירוט הבא:מ

 מיצוי ומימוש הגגות הקיימים בישוב. .א

 כיסוי מאגרים וסוללות מאגרים. .ב

 שטח המיועד לפיתוח או בינוי בתכניות מפורטת. .ג

 חלופות המציגות שותפות וריכוז יוזמות של מספר משקים יחדיו. .ד

כשטחים בעלי ערכיות נמוכה ו/או נצפות נמוכה בתכנית אב שטחים מופרים ו/או כאלו שהוגדרו  .ה

 לשטחים פתוחים.

 .4מתקנים אגרו וולטאים .ו

 שטח חקלאי. .ז

 שטח פתוח צמוד דופן. .ח

 שטח פתוח שאינו צמוד דופן. .ט

 .14-ו 12, 11, 1איתורים:  – שטחים פתוחים ערכיים .י

 .14-ו 1איתורים:  – שטחים מוגנים סטטוטורית .יא

                     
 דונם. 125שדה פוטו וולטאי הכולל שיתוף פעולה של מספר קיבוצים, מעל  –מקבץ   1
 דונם 125 שדה פוטו וולטאי של קיבוץ אחד, בד"כ עד –בודד  2
כל יוזמה תיבחן  , כאשרב התכנוןהוועדה המקומית אינה פוסלת אפריורית יוזמות למתקנים פוטו וולטאיים קרקעיים בכל מרח 3

בין הפגיעה הצפויה  ה בנוגע לאיזוניםהמוצגים במסמך זה, בהתאם לשיקוליהוועדה תיתן את דעתה בהתאם לעקרונות  לגופה.
שהשתכנעה כי החלופה שהוצגה היא הראויה ביותר בהתייחס לתנאים הספציפיים של  לתועלות של הקמת המתקן ולאחר

 המתקן המוצע.
 ראו פירוט בעמוד הבא 4
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 גבי מאגריםפוטנציאל סולארי על 

. מט"שו/או  בתחום עמק הירדן ישנם מאגרים רבים המשמים בעיקר כמתקני השבה של מים לחקלאות

להפקת כמות חשמל קיים פוטנציאל למעבר לאנרגיה מתחדשת, ו מאגרים אלו מהווים חלק מהבסיס

מימוש השימוש הדואלי על גבי מאגרים  .על גבי שטחם של אותם מאגרים )קיימים ועתידיים( משמעותית

לסוגיהם מהווה ייעול השימוש בקרקע ומאפשר את צמצום הקמתם של מתקנים על קרקע חקלאית או 

 בשטחים פתוחים.

על כן, ניתן לומר כי המאגרים מצטרפים לסה"כ יכולות ייצור של אנרגיה מתחדשת, ובפרט אנרגיה סולארית. 

 13המאגדת פעילות של  –תחת שותפות של אגודת המים עמק הירדן כאשר חלק גדול מהמאגרים הינם 

 קיבוצים בעמק הירדן.

 

 

 מתקנים אגרו וולטאיים

כחלק מהמטרה לאפשר מתקני חלוץ למערכות סולאריות אגרו ווטלאי יחד עם תמיכה של משרד האנרגיה, 

אים. טלופרויקטים אגרו ווקידום הוועדה יחד עם המועצה מעודדת משרד החקלאות והחלטות רמ"י בנושא, 

מהווים ניצול וייעול אופטימאלי של השטחים החקלאיים, ובכך מונעים זליגה וצורך להסב פרויקטים כאלו 

 . שנה( 25 -)חיי מתקן הם כ קרקע חקלאית לשטח למתקן פוטו וולטאי קרקעי

ייצור חשמל מאנרגיה סולארית בד בבד עם שמירה על  יםכוללאלו מאפשרים שימוש דואלי בקרקע, ומתקנים 

חקלאות מניבה באותם שטחים. הקולטים )תאים פוטו ווטלאיים( מוצבים ע"ג עמודים בגבהים שונים, לפי סוג 

 הגידול ומאפשרים את המשך העיבוד והפעילות החקלאית בשטח.

אי של עמק הירדן יחד עם שמירה על הצביון החקל כאמור במסמך זה, הוועדה רואה חשיבות רבה בשמירה

בחינה מעמיקה של חלופה הכוללת מתקנים אגרו ווטלאיים, ואף רואה על שטחים פתוחים, ועל כן מעודדת 

בעמק הירדן מרחב המהווה פוטנציאל למתקני חלוץ וכר פורה לניסויים ובחינת הטכנולוגיה. זאת בהיות עמק 

 ל גווניו.טק על כ-הירדן חלוץ בכל הנוגע לפיתוחי אגרו

עומת ל הצפויההסביבתית בין הפגיעה וישקלו האיזונים  ,לגופו וולטאי יבחן-על אף הנאמר, גם מתקן מסוג אגרו

, גם חלופה לאחר שהשתכנעה כי החלופה שהוצגה. הוועדה תיתן את דעתה תועלות של הקמת המתקןה

למידת ובכל הנוגע , הראויה ביותר בהתייחס לתנאים הספציפיים של המתקן המוצע וולטאיתף הינה-אגרו

 .השתלבותו של המתקן בסביבתו
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 ולטאים -איתורים מומלצים לשטחי חיפוש להצבת תאים פוטו

. כל האזורים (1ו על בסיס ממצאי הסקר )ראו נספח , כפי שנמצאהשטחים לחיפושת את ומתאר 1מפה 

רמות, על פי הבחינה המפורטת בשטח,  3-במפה זו הינם בעלי היתכנות גבוהה. תת החלוקה של כל אזור, ל

למשל את הצורך בהסתרתם סוגיות מקומיות יותר, מאפשרת לייצר תיעדוף בתוך אזורי החיפוש וממחישה 

 )שכן הם בעלי נצפות גבוהה יחסית(.

 

ועדה המקומית הו. את הגשת התוכניות לאיתורים אלה ותמגביל ןר המלצה ואינבגד ות הינןהמפחשוב לציין כי 

יוזמות למתקנים פוטו וולטאיים קרקעיים בכל מרחב התכנון, כאשר כל יוזמה תיבחן  מראשאינה פוסלת 

לגופה. הוועדה תיתן את דעתה בהתאם לעקרונות המוצגים במסמך זה, בהתאם לשיקוליה בנוגע לאיזונים 

לתועלות של הקמת המתקן ולאחר שהשתכנעה כי החלופה שהוצגה היא הראויה  עות הצפויותההשפבין 

 ביותר בהתייחס לתנאים הספציפיים של המתקן המוצע.
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 מפות איתורים

  –)דרום( 1מפה 
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  -)צפון( 1מפה 
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 פירוט שטח איתורים

 שטח )דונם( מס' איתור

1 976.6 

2 752.5 

3 322.7 

4 96.9 

5 111.1 

6 417.3 

7 254.9 

8 124.7 

9 336.8 

10 181.3 

11 265.9 

12 1122.8 

13 160.3 

14 429.0 

15 94.6 

16 740.0 

17 172.8 

18 86.3 

19 125.2 

 

 דונם 6,771כ שטח שאותר במרחב המועצה עומד על סה"      *

 **    ללא שטחי בריכות הדגים ומאגרים
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 המלצות כלליות 

 המבט לעמק הוא מבט מורכב ועשיר מבחינה נופית וחזותית. מורכב  -(767)כביש  תצפית אלומות

משטחי גד״ש, יישובים, מטעים ובתי רשת. רצוי לא למקם איתורים על גבי שטחי גד״ש רציפים, 

אלא באזורים של בתי רשת ומטעים, היכן שהנוף מורכב. ניתן להסתיר את האיתורים על ידי שורת 

 ים.ברוש

 הנוף פתוח במופע של שטחי גד"ש ולעיתים נסגר ע"י בתי רשת ומטעים  -90כביש בנסיעה חווית ה

משני צדי הכביש. מומלץ למקם איתורים רק מעבר לקו בתי הרשת/מטעים הראשון מהכביש, ולא 

 על שטחי גד״ש שצמודים לכביש.

 רבינות סירין הינו מרחב איכותי כל מרחב מורדות סירין וכביש הגישה לטו -מרחב מורדות רמת סירין

 מבחינה נופית ואקולוגית

 במקרים רבים שטח קיבל דירוג נמוך בשל תצפית משכונה או מכביש סמוך אליו.  -אמצעי הסתרה

חשוב לציין כי במקרים אלו ניתן לממש רצועת הסתרה טבעית )שורת ברושים למשל( שתהווה 

בשטח. במקרים אלו )טופוגרפיה שטוחה,  םהמתקנים הפוטו וולטאייחסם ותמזער את נוכחות 

מטרים )תלוי מקום( שתישמר כחיץ  10בקרבה גבוהה לאיתור( ניתן לשמור רצועת של לפחות 

טבעי. מומלץ להשתמש בצומח מקומי בלבד, אשר מתאים לאזור ויתרום להגדלת המגוון הביולוגי, 

  בדומה לעקרון של שולי שדות חקלאיים. 
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  יםנספח

 לאיתור שטחי החיפוש מתודולוגיה 

 תהליך איתור השטחים נערך בכמה שלבים תהליכיים:

הצלבת האיתורים הפוטנציאלים אל מול תכניות סטטוטוריות ומסמך מדיניות של הוועדה המחוזית  .1

 מדיניות מחוז צפון 13/13, תמא 1תמא. מחוז צפון –לתכנון ובניה 

שכבות מידע מסקר ערכי  פתוחים, הכוללתך האיתורים אל מול תכנית אב לשטחים חיתוהצלבה ו .2

 .טבע ונוף לאיתור אזורים בעלי פוטנציאל לחיפוש

 .מורדות כנרת יבניאל –א "הצלבה וחיתוך האיתורים אל מול סקר מכון דש .3

 .בחינת האיתורים בשטחסיור ל .4

 עדכון השכבה וחלוקה משנית של האיתורים שסומנו. .5

 

בשטח. העבודה כללה חיתוכים של שכבות הממ"ג התורמת איתור אזורים מתאימים לבחינה  –שלב א' 

להבנת ערכיותו ותפקודו של השטח. חיתוכי השכבות מאפשרים לאתר שטחים מתאימים בשטח המועצה. 

 כלל האיתורים ממוקמים באזורים המוגדרים בייעוד שטח חקלאי.

 

 הערות מקור שכבה

לפוטוולטאי הוגדרו שטחים פוטנציאלים  סקר טבע ונוף, ליג"מ נצפות
 שטחים בנצפות בינונית ומטה

ערכיות אקולוגית + ערכיות 
 בוטנית

 סקר טבע ונוף, ליג"מ
סקר טבע ונוף, מכון 

 דש"א

שטחים פוטנציאלים לפוטוולטאי הוגדרו 
 שטחים בעלי ערכיות בינונית ומטה

הוגדרו שטחים פוטנציאלים לפוטוולטאי  מכון דש"א מסדרונות אקולוגיים אזוריים
ככאלה אשר אינם נמצאים בשטח מסדרון 

 אקולוגי וצווארי בקבוק

שכבת בסיס המסמנת את השטחים  מ.א עמק הירדן יישובים לפי תכניות מאושרות
 המבונים והעתידים להיות מבונים

אזורי חיפוש מתקיימים בשטחים חקלאיים  משרד החקלאות חלקות חקלאיות
 בלבד

 נופימכלול מקרמים,  – 35תמא/
 ומסדרונות אקולוגיים

עפ"י מדיניות מנהל התכנון, שטחים  תכנון זמין
פוטנציאלים לפוטוולטאי הוגדרו ככאלה 

 אשר אינם נמצאים בשטח מכלול נופי

 *פרק מתקנים פוטו וווטלאיים  תכנון זמין ונחלים שטחים מוגנים – 1תמא/ 
 *שטחים מוגנים

עפ"י מדיניות התמ"א שטחים פוטנציאלים  תכנון זמין  13/13תמא/
לפוטוולטאי הוגדרו ככאלה אשר אינם 

נמצאים באזור מוטה נופש חופי, אזור מוטה 
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תרבות ומורשת, אזור נוף כנרת, שטחים 
פתוחים ומי האגם, תאסר הקמת מתקנים 

וולטאיים על פני הקרקע או במנותק -פוטו
 מהקרקע

 לא תופקד תכניתעפ"י מדיניות התמ"א  זמיןתכנון  1לתמ"א  9תיקון  -  41תמא 
מכלול  בשטחים: ש"ט, ג"ל, לפוטוולטאי

וכד', כמפורט  נוף, מכלול חוף, מרקם החופי
 .3.6.4סעיף ב

 *תיקון התמא עדיין לא אושר בממשלה.

 

לאחר עיבוד סופי של שכבת האיתורים, יצאנו לבחינה בשטח של כלל האיתורים. סקר  -סקר שטח -שלב ב' 

השטח התבצע על ידי אקולוג וגאוגרף, בעלי ניסיון בסקרי טבע ונוף באזורים שונים בארץ. סקר השטח כלל 

ת. דיוק של האיתורים, ואיסוף של פרמטרים איכותניים וכמותיים עבור כל איתור, על פי הטבלה המצורפ

, וכביש העליה למצפה נח 767כביש -האיתורים נסקרו הן מנקודות תצפית רחוקות )מצפור ביתניה עילית

 כנרתי ברמת סירין(, מכבישי האזור, סביבת האיתור, ומתוך שטחיהם של יישובי המועצה. 

 הסקירה מנקודות מבט שונות אפשרה גיבוש תמונת מצב מלאה לגבי כל איתור, מרחוק ומקרוב.

אתר צולם מכמה אזורים, קרובים ורחוקים. בנוסף, המבטים הרחוקים מספקים את זווית המבט של כל 

המטיילים/מבקרים/תיירים, שחווים את מרחב המועצה מנקודות תצפית אלו, ובנסיעה מכבישי האזור 

 הממוקמים גם מחוץ לתחומי המועצה.

 

טח כלל עיבוד וניתוח תוצרי הסקר )טבלת השלב שבוצע לאחר סקר הש -עיבוד תוצרי סקר השטח -' שלב ג

, תמונות, שרטוטים(. לאחר מכן חולק כל איתור )במידת הצורך( לשלוש רמות )או GISהאיתורים, שכבות 

וולטאים. הרמות הן: גבוהה=עדיפות גבוהה למיקום תאים -פחות( של דירוג ועדיפות למיקום תאים פוטו

אים במרחב, נמוכה=עדיפות נמוכה למיקום תאים במרחב. חלוקה במרחב, בינונית=עדיפות בינונית למיקום ת

זו מאפשרת הסתכלות ממוקדת יותר אל תוך כל איתור, שמביאה אל שולחן הדיונים את ההמלצות 

 וולטאיים בתחומו. -הנופיות/אקולוגיות/תכנוניות של צוות הסקר באשר לחלוקת האיתור, ומיקום תאים פוטו
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 טבלת ניתוח האיתורים

מספר 
 האיתור

גודל תא 
השטח 
 )דונם(

קונטקסט מרחבי  שם אתר
 לאיתור

הערות נוספות/מצב  התייחסות אקולוגית כללי-נצפות נצפות מיישובים
 קיים

אלוביאלי  976.6 1
 תל קציר

עמק חקלאי 
נסתר, ממזרח 

 לתל קציר

אזור דרומי אינו נצפה 
מדרך היקפית של תל 

קציר. רוב האיתור 
 4נצפה ברמה גבוהה 

 מהישוב

נצפות מירבית ממצפור 
, נצפות 5מג"ב ממזרח 

בינונית מרכס דרום הגולן 
)לא ביקרתי(. פרט לכך  3

 98אינו נצפה מכביש 

עמק מיוחד באקלים 
ערבתי בו מדרונות 

עשבוניים טבעיים עם 
ת שיזף השיח ופתיל

המדבר. מקיים שטחים 
פתוחים נרחבים 

המקשרים בין מורדות 
 הגולן והעמק

שתילות חדשות של 
 בננות

 
לולים קיימים המהווים 

 מסתור בצפון האיתור

עוטף  752.5 2
דרום שער 

הגון 
 למסדה

 

שטח חקלאי 
משולב של גד״ש, 

בתי רשת 
ומטעים, ממזרח 

 לשער הגולן
 

ממוקם בסמוך 
לשטחי יישובים, 

ברמות ונצפה 
שונות מדרכים 

חקלאיות ראשיות 
 ומשטחי יישובים

נצפות מדרכים  3משער הגולן ומסדה: 
 4חקלאיות/צדדיות:

האיתור איננו נצפה 
 98/90מכביש 

שטח חקלאי ללא ערכים 
 אקולוגיים ייחודיים

דרך הגישה לבית העלמין 
של שער הגולן עוברת 

באיתור, והאיתור נצפה 
 ממנה ברמה גבוהה



 

16 

מספר 
 האיתור

גודל תא 
השטח 
 )דונם(

קונטקסט מרחבי  שם אתר
 לאיתור

הערות נוספות/מצב  התייחסות אקולוגית כללי-נצפות נצפות מיישובים
 קיים

עוטף צפון  322.6 3
מסדה 

שער 
 הגולן

 

שטח חקלאי בלב 
העמק מצפון 
לשער הגולן 

 ומסדה
 

 4נצפות משער הגולן: 
 

משער הגולן מגורים, 
אזור תעשיה שער 

הגולן: חקלאות גד״ש, 
בתי רשת של בננות 
 ומטעים לא מכוסים

, 2מתצפית אלומות: 
באזור בתי רשת, רחוק 

 מאוד.
נצפות מדרך חקלאית 

 4ראשית סלולה: 
צפות מכביש הגישה נ

, 4לשער הגולן ומסדה: 
רק בחלק שקרוב 

 לקיבוצים.
 1: 90נצפות מכביש 

שטח חקלאי ללא ערכים 
 אקולוגיים ייחודיים

 pvיש להמנע ממיקום 
בשטחי הגד״ש הסמוכים 

לכביש הגישה אל שער 
 הגולן ומסדה

בית זרע  96.9 4
 כלוא

שטח חלקאי 
כלוא בין בית זרע 

 ואפיקים

משקי  נצפות מאזור
 בית זרע

תצפית אלומות: כמעט 
 ואינו נצפה.

 

שטח חקלאי ללא ערכים 
אקלוגיים יחודיים. שטח 

כלוא שאינו מייצר קיטוע 
שטחים פתוחים או בתי 

 גידול

להצמיד את האיתור 
 לרפת בית זרע

בית זרע  111.1 5
 צפון

שטח חקלאי 
מצפון לכביש 

 גישה לבית זרע

מאזור מגורים נצפות 
 ית זרעב

תצפית אלומות: כמעט 
 ואינו נצפה.

 2: 90נצפות מכביש 

צמוד דופן חקלאי שטח 
ם שאינו מקיים ערכי

 מיוחדיםאקולוגיים 

פיתוח המתקן ידרוש 
מיסוך נופי/ רצועה מגינה 

 לבתי המגורים

אפיקים  417.3 6
 מערב

 

שטחים חקלאיים 
צמודי דופן, 

ממערב לקיבוץ 
 אפיקים

נצפות גבוהה מאוד 
הצפונים, גם באזורים 

מאזור מגורים וגם 
מאזור ציבורי: כלבייה, 

 בריכה, מגרש ספורט

. כמעט 1תצפית אלומות: 
 ואיננו נצפה

 2סירין: 
מומלץ להצמיד את 

האיתור ככל הניתן לחלק 

שטח צמוד דופן, מגודר 
מטר  2.5בגדר יהודה 

ני, שאינו במרחב הצפו
 מקיים ערכים מיוחדים.

ניתן לייצר רצועה מגינה 
 בצפון האיתור
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מספר 
 האיתור

גודל תא 
השטח 
 )דונם(

קונטקסט מרחבי  שם אתר
 לאיתור

הערות נוספות/מצב  התייחסות אקולוגית כללי-נצפות נצפות מיישובים
 קיים

 המערבי של אפיקים
 
 

אינו נצפה ממערכת 
 הכבישים ומצירי טיול

7 
 

עוטף  254.9
 דיסוןא
 

 פארק אדיסון:
 

האיתור ממוקם 
בחלקו צמוד דופן 

 לאזור תעשיה

נצפות מאזור התעשיה: 
3-2 

בחלקו צמוד דופן  -סירין
לאזור תעשיה ובתי רשת: 

2 
 

, כמעט אינו  90כביש 
  3מורגש : 

לאזורים בעלי ערך צמוד 
אקולוגי גבוה: בתי גידול 
לחים, בריכות נטושות, 

 ממערב ומצפון
 

 

אשדות  124.7 8
יעקב 

 מאוחד
 

אשדות יעקב 
מאוחד: האיתור 

הוא ברובו בתי 
רשת של בננות, 

עם חוות לולים 
  בחלקו הצפוני.

אשדות יעקב מאוחד: 
. נצפה גם משכונת 4

ההרחבה, וגם מאזור 
 הרפת

היטב  האיתור נצפה
מהדרכים החקלאיות 

הראשיות ומשביל צופה 
 כנרת

שטח צמוד דופן שאינו 
 מקיים ערכים מיוחדים

לגרוע את חוות הלולים 
בצפון האיתור. יש לייצר 

הסתרת צמחיה בין 
האיתור ובין שכונות 

המגורים של אשדות 
 יעקב

אשדות  336.8 9
יעקב 
 איחוד

 

שטחים חקלאיים 
מדרום וממזרח 
לאשדות יעקב 

 איחוד

נצפות מאשדות יעקב 
השטח הוא  -איחוד 

שטח חקלאי מגוון של 
גדש ומטעים, צמוד 
דופן ליישוב ברמות 

נצפות משתנה. החלק 

. נצפה, אך קשה 2סירין: 
 להבחין בפרטים.

 
מרחב גד״ש ובתי רשת, 

המערבי והדרומי שהחלק 
  שלו נצפה מסירין.

שטח צמוד דופן שאינו 
  מקיים ערכים מיוחדים.

סירין: מומלץ להצמיד את 
האיתור לשטח קיבוץ 

 אשדות יעקב
 

גדש, מקשתת אבטיחים, 
צמוד דופן להרחבה. 
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מספר 
 האיתור

גודל תא 
השטח 
 )דונם(

קונטקסט מרחבי  שם אתר
 לאיתור

הערות נוספות/מצב  התייחסות אקולוגית כללי-נצפות נצפות מיישובים
 קיים

הדרומי של האיתור 
ברובו גד״ש, בנצפות 

גבוהה מאוד משכונות 
 המגורים של הקיבוץ

 :4 

תחום ממערב בבית רשת 
ושדרת ברושים 

 ופרקינסוניות.
 

על הדרך הפנימית 
לנהריים )במערב(, אמת 

ובית העלמין המים 
)ממזרח(, מרגיש כמו 

מרחב אינטימי ופעיל של 
הקהילה ושל התיירות 

 המקומית
 

מדרום אתר השלכת 
פסולת חקלאית מומלץ 
 לבחינה כאזור לשיקום.

 
השטח מחולק לחלקות 
שונות, חלקן אבטיחים, 

תירס, כרוב ואחרות 
בננות בבית רשת. רשת 
דרכים סלולות. יש הגיון 

בחלוקת השטח 
יאל על פי חלקות לפוטנצ
 קיימות

מתוך אשדות יעקב 
איחוד: מומלץ לפתח את 
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מספר 
 האיתור

גודל תא 
השטח 
 )דונם(

קונטקסט מרחבי  שם אתר
 לאיתור

הערות נוספות/מצב  התייחסות אקולוגית כללי-נצפות נצפות מיישובים
 קיים

האיתור בחלקו הצפוני, 
ולהשאיר את החלק 

הדרומי ללא פיתוח, בשל 
נצפות גבוהה מבתי 

 הקיבוץ

מדרונות  181.2 10
 סירין

 

האיתור ממוקם 
במדרונות סירין, 

ב״אמבטיה״ 
לבדוק -טופוגרפית

 שיפוע.
 

נצפה רק מאזורי העמק 
 המרוחקים

נצפות מכביש עליה 
. כמעט ואיננו 2לסירין: 

 נצפה

האזור טבעי ומקיים רצף 
שטחים פתוחים איכותיים 

יחסית. ממזרח ערוץ 
טבעי. הקמת שדה 

במרחב זה היא נטע זר 
לאזור. במידה ויוחלט 
שכן, יתרום מאוד לא 

לגדר את החלקה 
ולהשאירה פתוחה, 

 במידה ואפשר.

מטע צעיר. האיתור 
ן בשיפועים מתאפיי

משתנים. במידה ותל 
שחרית יפותח, הנצפות 
מדרך הגישה שלו תהיה 

 גבוהה.

מקבץ  265.9 11
לולים 
דרום 
 סירין

האיתור ממוקם 
, במדרונות סירין

סביב מקבץ לולים 
 דרומי

 

למעט מקבץ הלולים,  לא נצפה לא נצפה
 מדובר בשטחים פתוחים

לא ערכיים.  בעקבות 
הלולים והפעילות 

החקלאית ישנו גידור רב 
 בשטח.

האיתור קיימים בשטח 
תאים פוטו וולטאים על 

 במקום לוליםה גבי חוות
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מספר 
 האיתור

גודל תא 
השטח 
 )דונם(

קונטקסט מרחבי  שם אתר
 לאיתור

הערות נוספות/מצב  התייחסות אקולוגית כללי-נצפות נצפות מיישובים
 קיים

מאגר  1,122.8 12
סירין 
 דרום

בצמוד למאגר 
 סירין ומדרום לו.

השטח כולל את מאגר  לא נצפה לא נצפה
סירין, המהווה מתקן 

 משמעותי בשטח. 
משמש אזור בנוסף 

כמרחב חקלאי 
הכולל גידור אינטנסיבי, 
 . בין החלקות

 

פיתוח המתקן ידרש 
לעטוף את מאגר סירין 
בכדי להימנע מקיטוע 

 . שטחים פתוחים
בשטח יש את כל 

התשתית הנדרשת 
 לטובת הולכת החשמל.

מקבץ  160.3 13
לולים 

 צפון סירין

מקבץ לולים 
בצמוד לאתר 
 הטמנה טליה

 לא נצפה  נצפהאינו 
 

שטח מופר הכולל מקבץ 
לולים ושטח חקלאות 

 אינטסיבית, הכולל גידור
 . רב

האיתור קיימים בשטח 
תאים פוטו וולטאים על 

 במקום לוליםה גבי חוות

טורבינות  429.0 14
 סירין

 

המרחב הפרוס 
מתחת 

לטורבינות, רמה 
גבוהה שאינה 

 נצפית.

איננו נצפה מדרך הרכב  נצפה מיישוביםאיננו 
המזרחית של רמת סירין, 

 בשל טופוגרפיה

)גדרות  אזור מופר ומגודר
 יהודה(מהווה אזור

 . אינטנסיבית חקלאות
לא צפוי שייצר פגיעה או 
 הפרה מרחבית כלשהיא

שטח התפעולי של 
 , מגודר  )גדרהטורבינות

 יהודה(.
אפשרות להקמת מתקן 

בתחום התפעולי 
 המגודר.

אלומות  94.6 15
 דרום

מדרום לקיבוץ 
 אלומות

משמש לגידולים  נצפה מבקעת יבניאל לא נצפה מישובים
חקלאיים אינטנסיביים, 

הכוללים גידור ודרכים 
 חקלאיות.

הערכיות המשולבת של 
השטח הינה גבוה, 

בהיותה חלק ממכלול 
 בקעת יבניאל.
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מספר 
 האיתור

גודל תא 
השטח 
 )דונם(

קונטקסט מרחבי  שם אתר
 לאיתור

הערות נוספות/מצב  התייחסות אקולוגית כללי-נצפות נצפות מיישובים
 קיים

צמידות הדופן לישוב, 
הניתוק הטופוגרפי מנחל 

יבניאל מצמצמת את 
הפגיעה ברצף השטחים 

 הפתוחים.

אלומות  740 16
 צפון

נצפה מכפר עבודה,  שטח חקלאי 
פוריה עילית, בית 

החולים, יבניאל 
 המושבה

שטח נצפה בתחום 
 בקעת יבניאל

שטח חקלאי פתוח, באזור 
 מישורי יחסית.

 ללא ערכים מיוחדים

איתור כללי, במדרג נמוך 
 למימוש, כולל בעלויות

האזור  קרקע פרטיות.
 –"כלוא" בין ישובים 

פוריה עילית, כפר עבודה 
ובית החולים פוריה. וכן 

תחום עם דרכים 
סטטוטוריות סלולות 

 ודרכים חקלאיות.

שטח חקלאי  רביד 100 17
במרחב צפון 

המועצה, צמוד 
 דופן ליישוב

נצפות נמוכה מהיישוב, 
סמוך לאזור משקי 

 חקלאי

אינו נצפה מדרכים 
 סמוכות

מהווה המשך ישיר של 
השטח הבנוי ואינו מייצר 
חדירה לשטח פתוח. אין 

 פגיעה ברציפות אקולוגית
 מרחבית

חלק מהאזור לחיפוש 
מצוי בתחום השטח 

 הבנוי

שטחים צמודים  חוקוק 86.3 18
לישוב חוקוק 

 ממערב

חלקית מכבישי נצפה  נצפה מהישוב לבנים
 מזרח הגליל. 

מהדרך המובילה נצפה 
 לישוב ליבנים

נוף מתון עם צומח מגוון, 
עם קיטועים וגידור רב 

 בשטח. 

הקמה של מתקן בשטח 
המוצע, ירחיק את 
האפשרות למתקן 

 בקרבה לנחל עמוד.
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מספר 
 האיתור

גודל תא 
השטח 
 )דונם(

קונטקסט מרחבי  שם אתר
 לאיתור

הערות נוספות/מצב  התייחסות אקולוגית כללי-נצפות נצפות מיישובים
 קיים

כולל שילוב של שטחים 
 חקלאיים ושטחי מרעה.

שטח בצפון  אלמגור 125.2 19
 הישוב

נצפה מרחוק, מאזור רמת  לא נצפה
 הגולן

מורדות בזלתיים של רמת 
כורזים, אזור נוף טבעי 

 הכולל שטחי בתה. 
שטח פתוח מדובר ב

מקוטע, היות ונמצא בין 
 שני ישובים

 שטח מאושר לפיתוח

 

 

 


