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מתקני פוטווולטאיי ופאנלי סולריי
בשטחי חקלאיי ועל גבי מבני חקלאיי
בהמש להצגת עמדת המשרד ביחס לשינוי יעוד שטחי חקלאיי לש הקמת תחנות כוח פוטווולטאיות
בפני גופי שוני; על יסוד העבודה שער רענ אמויאל בנושא מתקני פוטווולטאיי בשטחי
חקלאיי; לאור פניות הציבור ותגובות למסמכי הללו ,מתבקש מסמ משלי ומקי' לנושא שילוב
מתקני פוטווולטאיי ופאנלי סולריי בקרקע חקלאית ובמבני חקלאיי.

כללי להמלצת המשרד להקמת מיזמי לאנרגיה סולרית על קרקע חקלאית:
 .1היק' הקרקע החקלאית משטח המשבצת שתאושר למיז אנרגיה סולרית :עד למקסימו של 250
דונ )כשטח משות' לאגודה( ולא יותר מ 10%משטח המשבצת הקיי.
 .2ביישובי המוגדרי במשרד במעמד של תת אכלוס לא תינת המלצה של המשרד להקמת חווה.
 .3ביישובי המחזיקי בקרקע עודפת )קרקע לעיבוד עונתי( יידרש היישוב להחזרת קרקע עודפת בהיק'
כפול מגודל השטח המאושר להקמת החווה.
 .4איתור הקרקע יעשה בשי לב לאיכות הקרקע החקלאית תו העדפת הקרקע הזיבורית ביותר ,ה
בתחו שטח המשבצת וה בתחו קרקע העודפת ,תו אפשרות לחילופי קרקעות.
 .5בחבל אילות לאור העובדה שמדובר באזור מרוחק ביותר חסר מגוו אלטרנטיבות כלכליות ,ולאור
החשיבה הכוללת שקיימה המועצה האזורית ביחס לכל יישוביה ובשיתו' העיר אילת ,נית להתחשב
בשטח המהווה עד  10%מהמשבצת המאושרת על פי פרוגרמת האזור ועל פי אישור השר 800) ,דונ(
ובלבד שיושל שטח המשבצת.
 .6במידה ויידרש שטח גדול יותר מ 250דונ ,עבור פרויקטי לאומיי עתירי שטח ,תקיי הרשות
לתכנו דיו מקצועי בבקשה.
 .7המלצת משרד החקלאות לאתר אנרגיה סולרית תינת לאגודה החקלאית כעיבוד משות' בלבד ,ולא
לחברי האגודה באופ פרטני.
 .8תכנו אתר אנרגיה סולרית יאפשר כל הנית את המש הפעילות החקלאית ,עד להקמת המיז,
ובמהל תפעולו ככל שנית  .יש לציי מפורשות שתתאפשרנה פעולות עיבוד חקלאי בשטח.
 .9בתו תוק' התכנית או בתו תקופת השימוש ,המוקד מביניה ,תוחזר הקרקע לשימוש חקלאי
כשהיא נקייה מכל חפ 0ובמצב ראוי לעיבוד.
 .10בתסקיר השפעה סביבתי או בסקר ממצאי סביבתי יש לבחו את ההשפעה על איכות הקרקע
החקלאית ואפשרויות הגידול בה בהווה ובעתיד ,בשטח האתר ובשטחי חקלאות סמוכי.
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פיתוח מיז אנרגיה פוטווולטאית על קרקע חקלאית במושב עובדי:
בפסקה הקודמת נקבע שהמלצת משרד החקלאות לאתר אנרגיה סולרית תינת לאגודה החקלאית כעיבוד
משות' בלבד ,ולא לחברי האגודה באופ פרטני .בהתא לכ וככלל יש לשאו' למיקו מיזמי של
מתקני פוטווולטאיי על קרקע חקלאית בחלקות ב' או ג' במשבצת המושב ,ולהימנע מהצבת על
הקרקע החקלאית שבחלקה א'.
הצבת מתקני  PVמחו 0לחלקות א' תימנע חיכוכי פנימיי בי חברי המושב וראוי שתקוד כמיז
משות' של הישוב ,לא כיוזמה נקודתית ופרטנית .כ ג תישמר האפשרות לעיבוד חקלאי של השטח
הצמוד למשק המשפחתי.

מתקני קטני  PVמפאנלי סולריי במשק המשפחתי:
לאור העובדה שקיי עניי לעודד פיתוח אנרגיה פוטווולטאית ג ברמת המשק המשפחתי ,בעיקר
כהכנסה נוספת לחקלאי ,ועל רקע ההקלות המאפשרות הכרה במתקני הללו כעבודה מצומצמת ,מוצע
להמלי 0על סדר העדיפות הבא ,ביחס לחלקה א':
 .1יש להעדי' הצבת המתקני על גבי מבני קיימי בחלקת המגורי ועל גבי מבני משק קיימי
בחלקה א' ,פעילי המשמשי לחקלאות ואשר הוקמו כדי.
 .2נית להקי סככה מפולשת שתשמש את צרכי החקלאי )כלי חקלאיי וציוד חקלאי( ועל גביה יוצב
מתק  ,PVוזאת בכפו לקיומה של פעילות חקלאית בהיק המצדיק את היק הבניה ולקבלת היתר
בניה כדי.
 .3במידה וקיימת תכנית מאושרת המאפשרת הצבת מתקני על השטח החקלאי בחלקה א' ,גודל השטח
לא יעלה על  1דונ והוא יהיה צמוד דופ לחלקת המגורי ,ובלבד שיתקבל אישור מוסמ של מוסד
התכנו ) .מינהל התכנו מציע לקבל חוות דעת היוע 0המשפטי של הועדה לגבי זכויות הבניה והתאמת
למתק המבוקש(.
•

יש להקפיד על קיומה של פעילות חקלאית במשק בכלל ובקרקע בפרט.

•

יש להעדי' שימוש בטכנולוגיה של הצבת הפאנלי בראשי עמודי ופרישת בשטח באופ
שיאפשר מעבר הכלי החקלאיי והמש העיבוד החקלאי .במקרה לדוגמא שנבח בקדימה
הומל 0על שמירת המרווחי מינימאליי של  20מ' על  30מ';

• יש להקפיד על ביצוע עבודות התשתית באופ שיתאי לקרקע ,לשטח ,ולכיווני הנטיעה או
העיבוד.
• יש לדרוש את עיגו ההנחיות לגבי הפעילות החקלאית בהסכ שבי היז לחקלאי.
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הצבת פאנלי סולריי ע"ג מבני חקלאיי קיימי:
כאמור ,הדר המועדפת הינה לאפשר שימוש במבני חקלאיי קיימי להצבת מתקני .PV
בקשה להיתר בניה המוגשת לש קבלת המלצת מנהל המחוז ,צריכה להיבדק ולהיבח באופ שלא יהיה
באישור הפאנלי הסולריי להכשיר בנייה שאיננה חוקית .תקנות התכנו והבניה מאפשרות היתר
לעבודה מצומצמת שעל פיו אי צור בהכרח באישור ממ"י או באישור המשרד .על א' זאת ,בפועל,
מגישות הועדות המקומיות בקשות לאישור המשרד מעת לעת .על כ מוצע למנהלי המחוזות להמלי0
לאשר את הבקשה לעבודה מצומצמת של הצבת פאנלי סולריי על גבי מבני חקלאיי ,למעט חממות,
במצבי הבאי:
 .1במבני חקלאיי ,פעילי או שאינ פעילי ,אשר הוקמו בהיתר.
 .2במבני חקלאיי ,פעילי לשימוש חקלאי ,הקיימי ללא היתר ,אול ה הוקמו לפני .1965
יש לוודא שמחובת הועדה המקומית לבדוק ולהבטיח את יציבות המבני ועמידות בהתא לתקנות
התכנו והבניה.
מוצע למנהלי המחוזות להימנע מלהמלי 0לאשר את הבקשה לעבודה מצומצמת במצבי הבאי:
 .1במבני שהוקמו ללא היתר בניה.
 .2במבני חקלאיי בשימוש חורג שלא בהיתר.
א מוגשת בקשה להיתר בניה )כולל ללגיטימציה של מבני קיימי( ולא בקשה לעבודה מצומצמת ,יש
לבחו את הבקשה לגופה כולל המשמעות החקלאית על פי נוהל העבודה להכנת חוות דעת למבני
חקלאיי.
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מתקני  PVבאזור המרכז:
במקרה לדוגמא שהובא לדיו לגבי הצבת מתקני באזור הישוב קדימה ,ביקשו היזמי להציב פאנלי על
גבי עמודי בשטח חקלאי.
מנהל מינהל התכנו קיי מס' דיוני בנושא וקבע לבסו' ב:22.7.09

הנאמר במסמ זה ,תוא ג את מדיניות המשרד ביחס להעדפת פעילויות של חקלאות פתוחה וסביבתית
באזור המרכז .ג החלטות ממ"י להקצאת הקרקע למיזמי אלה נותנת העדפה ברורה לפריפריה .בנוס'
יש לציי כי לנגב יתרו יחסי וטבעי ביחס לקרינת השמש.
עמדת המשרד עוצבה על בסיס הצור בשמירת קרקע חקלאית לצורכי חקלאות – במיוחד במרכז האר0
בה הוחלט על אזור אקולוגי לשמירת הריאות הירוקות סביב המטרופוליני והמרקמי העירוני.
על כ יובהר כי אי להמלי" על הצבת מתקני  PVבקרקע חקלאית שהיא שטח פתוח באזור המרכז בשטח
המוגדר בעדיפות ב' אקולוגי במפת העדיפויות של המשרד ו/או בתחומי הועדה המחוזית לתכנו ובניה תל
אביב ומרכז.
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הצבת מתק על חממות:1
 .1הצבת מתקני  PVעל גבי חממות מחייבת חיזוקו של שלד החממה על ידי שינוי יסודי שלו או על ידי
הצבת הפאנלי הסולריי על שלד נוס' מעל החממה .פעולה זו עלולה לפגוע קשות באפשרויות
התפעול של החממה לצרכי חקלאות.
 .2עצ הכיסוי של החממה בפאנלי תגרו לחוסר אחידות של עוצמות האור בתוכה ולא תאפשר גידול
חקלאי בתנאי בסיסיי של אחידות חלוקת האור בתו החממה .השונות בחדירת האור לא יכולה
ליצור אחידות בתנאי קרינה משתנה ובהעדר הרצ' והאחידות של הקירוי .הצמחי עוברי הלי
פוטוסינתזה המחייב אור ,הצללה באה להוריד טמפרטורה רק בתקופות החמות .בחור' מגדילי את
חדירת האור למקסימו .באופ רצו' ,אחיד והומוגני.
 .3כיו לא ידוע על טכנולוגיה חדשנית וייחודית המשלבת את מתקני ה PVכחלק מתפקוד החממה ולא
מוכרת לנו מערכת שתשתלב טכנולוגיות סולאריות בסינו ויצירת קרינה אחידה.
 .4המשמעות הינה כפולה – חוסר יכולת למצות את יתרונות הגידול בחממה וג אובד יכולת לעיבוד
חקלאי .למעשה ,שטחי גידול בחממה ה שווי ער& לשטחי חקלאיי מעובדי באופ פתוח ,בהיבט
זה .הפאנלי הסולריי עלולי להפו את הקרקע לבלתי ראויה לעיבוד חקלאי לתקופה ממושכת .ג
חממות נטושות ה פוטנציאל של קרקע חקלאית ראויה לעיבוד וההתייחסות אליה הינה כאל חממות
פעילות או כאל קרקע חקלאית.
בהתא לכ& ,יש להסתייג והתנגד לקירוי חממות בתאי פוטווולטאי ו/או בפאנלי סולריי.

רותי פרו אריכא
מ"מ מנהל הרשות לתכנו
)תכנו ופיתוח הכפר(

 1עומאר זייד  ,עמי בר יוס' ,עומר שמשו /שה"מ ,רותי פרו אריכא ,רענ אמויאל /הרשות לתכנו – דיו 10.9.09
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