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  :צוות התכנו�

  יעד אדריכלי�, עורכת התכנית, רותי רוהטי� �

 יעד אדריכלי�, תכנו� וניהול, סיגלית מירו� פיסטינר �

 יעד אדריכלי�, GISמיפוי וניתוח , דרומית שקד �

 יעד אדריכלי�, יועצת נו�,  אורקי�קר� �

  פתרונות ירוקי�מ"מענה בע. א, יוע� אנרגיה, גידי אהרוני �

  

  :צוות הליווי מטע� המועצה האזורית

 ר המועצה האזורית רמת הגול�"יו, אלי מלכה �

 ז רמת הגול�"מוא, מנהל מחלקת הנדסה, אבי שרו� �

 ועדה מקומית רמת הגול�, רונית פוריה �

  ז רמת הגול�"מוא, GIS, יעל מזרחי �
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  מתחדשתה תכנית אב לאנרגי-מועצה אזורית רמת הגולן 

  תקציר מנהלי�
  

  כללי 

 חייבה את הממשלה להצטר� למאמ� הבינלאומי להפחתת ההתחממות OECD � הצטרפות ישראל ל

לצור$ כ$ קבלה הממשלה החלטות לעידוד  הקמת מתקני� . הגלובלית וצמצו� פליטת גזי החממה

     .לייצור אנרגיה מתחדשת באזורי הפריפריה בישראל

המועצה יזמה , ניות גורמי� המעונייני� להקי� פרויקטי אנרגיה מתחדשת ברמת הגול�כדי להיער$ לפ

מטרת התוכנית היא הגדרת שטחי� בתחו� . גול� הכנת תוכנית אב לאנרגיה מתחדשתה האזורית רמת

תו$ שמירה על שטחי� פתוחי� בעלי ערכיות נופית גבוהה , המאפשרי� הקמת מתקני אנרגיה, המועצה

    .   לשימושי קרקע וייעודי פיתוח אחרי�ומת� אפשרות

  

  תהלי� העבודה

  :תהלי$ הכנת תכנית האב כלל מספר שלבי�

  מיפוי נתוני� וניתוח�: 'שלב א

במטרה לסמ� אזורי חיפוש המתאימי� להקמת מתקני� ליצירת אנרגיה מתחדשת נער$ מיפוי של 

, גופי מי�, תשתיות, ות ומרעהחקלא, ישובי� ( פיזיי� ושימושי קרקע נתוני�:נתוני� שוני� כמו

מחוזית , איסו� תכניות ברמה ארצית (היבטי� סטטוטוריי� ).'שטחי� מוגני�  וכד, שטחי אש

מיפוי מיגבלות  ,)תכניות אב מנחות, י תכנו� שוני�ותוכניות מקומיות רלוונטיות בתוק� ובהליכ

שטחי� חקלאיי� , שטחי אש, מחצבות, מתקני� הנדסיי� וקווי תשתית, עתיקות (נוספות

  ).'שטחי משבצת וכד, פעילי�

המסקנה העיקרית מניתוח הנתוני� מציגה את רמת הגול� . נער$ ניתוח של נתוני המיפוי שפורטו לעיל

    .מצומצ�הפנוי הינו  בו משאב קרקע המאופיי� בשטחי� בעלי ערכיות נופית ואקולוגית גבוההכמרחב 

 איתור שטחי�: 'שלב ב

 �הפנויישטחי� האותרו  ,וניתוח�שהוצגו לעיל התא� למיפוי הנתוני� ב � אנרגיה סולארית

רגישות� הנופית של שטחי� אלה  נבחנה .המתאימי� להקמת מתקני� לייצור אנרגיה מתחדשת

 בה� אזורי חיפושו גדרוהלאור תוצאות בחינה זו .  סולאריי�והתאמת� לצרכי הקמת חוות קולטי�

    ). ' א מיפוי בנספחהרא(וולטאית � קני ייצור אנרגיה פוטולפיתוח מתלאתר מתחמי� יהיה נית� 

אי� צוות התכנו� ממלי� ,  מגיע לאלפי דונ� שהוגדרוחיפושהאזורי  שטחל לכחשוב לציי� כי א� כי 

יזמי� שיהיו מעונייני� לפתח פרויקטי� לייצור אנרגיה . על פיתוח כל שטחי חיפוש אלה

ורי� מבוני� בתו$ היישובי� ובאי� שטחי� מתאימי� קוד� כל לאזי המועצה "מתחדשת יכוונו ע

    .בה� יוכלו להציע מיקומי� המתאימי� לה�, שאותרוחיפוש הלאזורי יופנו 
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 :אנרגית רוח

 הוגדרו בעבר על ידי חברת חוות של טורבינות רוחהמתחמי� המוגדרי� בתכנית כמוצעי� להקמת 

ישנ� . )' אראו מיפוי בנספח(רוח הנושבת במקו� החשמל וזוהו כאתרי� המתאימי� לייצור אנרגיה מה

. מתחמי� שאותרו כמתאימי� לייצור אנרגיה מרוח ובה� הוגשו תכניות לאישור מוסדות התכנו�

  :' אהפוליגוני� המסמני� את שטחי תכניות אלה נכללי� בתשריט תכנית האב המצור� בנספח

ח פרי יוזמת� של  טורבינות רו50תכנית להקמת חווה של  � תכנית עמק הבכא

 המחוזית ההתכנית נידונה בוועד. חמישה מיישובי המועצה האזורית רמת הגול�

    .והומלצה למת� תוק�

 תכנית לחוות טורבינות רוח המכילה מספר אתרי� �  47' תכנית תשתית לאומית מס

 התכנית קודמה בועדה .שחלק� ממוקמי� בשטחי הועדה המרחבית מעלה חרמו�

 א$ כרגע נעצר ההלי$ בשל פקיעת תוק� הרישיו� המותנה של לתשתיות לאומיות

  . היז�

 6שטחי משבצת של  ב. הקמת מקבצי� קטני� של טורבינות רוח ביישובי�בנוס� מציעה תכנית האב 

 יוזמה זו מקודמת על ידי .קטנות במקבצי� קטני�להציב טורבינות רוח  מוצע  ברמת הגול�ישובי�י

 .חות בנושאהיישובי� בסיוע חברות המתמ

בעסניה קיימת חוות טורבינות רוח .  חוות טורבינות רוח קיימתשל שדרוג  מציעה תכנית האב

   . טורבינות ומתוכנ� להחליפ� בטורבינות גדולות10כיו� יש בחווה . 1992אשר הוקמה בשנת 

 

    ניתוח נופי : 'שלב ב

� להקמת מתקני� לייצור במסגרת הכנת תכנית האב גובש כלי להערכה נופית של אתרי� המוצעי

   : ניתוח לכל אחד מהמתחמי� המוצעי� בתכניתנער$. אנרגיה

  PV: כאזורי חיפוש המיועדי� לפיתוח מער� ייצור אנרגיה בשיטה מתחמי� שהוגדרו  .א

 .נמוכה: רגישות נופית %   דרומית לשעל%  1+2מתחמי�  •

מל� לביטול על ידי הועדה  הו. נמוכה–בינונית : ישות נופיתרג �    צפונית ליונת�%  3מתח�  •
 .המחוזית

 �7 ו6 מתחמי� . נמוכה:רגישות נופית �  מצפו� ומדרו� לנחל אל על %  7, 6, 5, 4מתח�  •
 .הומלצו לביטול על ידי הועדה המחוזית

 . נמוכה:רגישות נופית %  982 דרו� מזרח לכביש %   11, 10, 9, 8מתחמי�  •

   . נמוכה�  בינונית :רגישות נופית %   מזרחית למיצרצפו� %  12מתח�  •

  :אתרי� בעלי פוטנציאל לחוות רוח  .ב

 .נמוכה�  בינונית:רגישות נופית �  )1( סינדיא�ומתחמי עקש  •

 הומל� לביטול על ידי 3 מתח� . גבוהה:רגישות נופית % ) 4, 3, 2 (מתחמי רכס עסניה וחזק •
 .הועדה המחוזית
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 .תבינוני: רגישות נופית � )6) (הר בני צפת(מתח� אלוני הבש�  •

 .נמוכה�בינונית: רגישות נופית �  )7(מרו� גול� מתח�  •

 .בינונית: רגישות נופית � )8(תל פרס מתח�  •

 .נמוכה� בינונית: רגישות נופית � )10, 9, 5(יונת� ותמר מתח�  •

 .בינונית: רגישות נופית � )11(עי� זיו� מתח�  •

   .נמוכה� בינונית :רגישות נופית % ) 12 ( עמק הבכא% רו� % מתח� אל •

   .גבוהה� בינונית :רגישות נופית % ) 13 (מתח� אוד� •

הומל� לביטול על ידי הועדה  . גבוהה מאד:רגישות נופית % ) 14 (מתח� יער אוד� •
 .המחוזית

 . גבוהה:רגישות נופית %  )17, 16, 15(מי הר ר� מתח •

 .הומל� לביטול על ידי הועדה המחוזית . גבוהה מאוד:רגישות נופית %  )18(מ� נמרוד מתח •

    
 

 מלצות עיקריותהו הערכת היק. מער� ייצור אנרגיה מתחדשת ברמת הגול�: 'שלב ג

העבודה מציגה סוגי� שוני� של אנרגיה מתחדשת וממליצה להתמקד בפיתוח מיזמי� ליצירת אנרגיה 

על מנת להערי$ את היק� הספק האנרגיה .  ביוגז�אנרגיה סולרית ואנרגיה מפסולת ביתית , מרוח

ובהנחה שייצור אנרגיה סולרית ואנרגיית רוח יכול , ז גול�"� יהיה להתקי� בתחומי מואהמתחדשת שנית

נבנה מודל חישובי , )באמצעות תאגידיה(ישובי� וג� על ידי המועצה האזורית , י תושבי�"להתבצע ג� ע

י� יועדשטחי� המהיק� ההצופה את היק� האנרגיה המתחדשת שנית� לייצר ברמת הגול� ה� בתלות ב

ייש� בעצמ� אמ� ולמידת נכונות� לתאגידיה ו ישובי המועצה ו,�תושביההתנהגות וסי � בהנחת דפוה

    . רגיה מתחדשתנמתקני א

במקביל נפגש צוות התכנו� ע� גורמי� שוני� בחברת חשמל על מנת להכיר את היכולת העכשווית של 

וח קווי חלוקה והולכה י להולכת החשמל ממתקני הייצור לרשת הארצית ואת תוכניותיה לפית"חח

�  .שיאפשרו הולכת החשמל מרמת הגול� לגליל ולמרכז האר

  

  מסקנות והמלצות עיקריות: 'שלב ד

 להקמת שדות קולטי� לייצור אזורי חיפוש בה� נית� יהיה למצוא שטחי� מתאימי�אותרו   .א

 .  אנרגיה סולרית ואנרגיית רוח

חלק מהשדות הסולריי� ובכ$ להפחית  להקמת לנצל את שטחי מאגרי המי� בגול�נית� יהיה   .ב

 .את הפרת השטחי� הפתוחי�

נית� יהיה להפיק אנרגיה מתחדשת ג� , בנוס� לפרויקטי� גדולי� לייצור חשמל מרוח ושמש  .ג

 .ישוביותיעסקיות ו, ביתיות, במערכות קטנות יותר

   כרגע מוער�היק. ס� פוטנציאל ההספק המותק� לאנרגיה מתחדשת ברמת הגול�   .ד

נתו� זה התקבל מהמודל החישובי שנבנה לצור$ עבודה זו וכפו� להנחות    .מגוואט 703 %ב
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את הנחות המודל נית� . שונות שהונחו בקשר לדפוסי ההתנהגות של תושבי וישובי המועצה

 .את תחזית פוטנציאל ההספק המותק�יהיה לבחו� ולהתאי� למציאות המתפתחת ובכ$ לעדכ� 

 מתגו את רמת הגול� כמובילת האנרגיה המתחדשתמהלכי� שימומל� למועצה ליזו�   .ה

יובילו ליצירת מקומות , ג"יעודדו יזמי אנרגיה מתחדשת להקמת מיזמי� ברמה, בישראל

    .תעסוקה נוספי� ויתרמו לחיזוק ההתיישבות ברמה

 

  :המלצות עיקריות

  
 אנרגית רוח 

מי� לחיפוש תכנית האב מכוונת לקידו� חוות לטורבינות רוח במתחמי� שאותרו כמתאי  .א

וזאת בהתייחס , "איתור מתחמי�"תכנית האב כמסומ� בתשריט , אתרי� לייצור אנרגית רוח

   .לדירוג הנופי שנקבע לכל אתר ואתר

המתחמי� שאותרו בתכנית האב מיועדי� להקמת חוות לטורבינות בהספקי� גדולי� וקטני�   .ב

ת תורמות למימוש החלטת החוות הגדולו. גודל השטח המתאי�/וזאת כנובע ממספר טורבינות

 . הממשלה בעניי� המאמ� לקידו� אנרגיות מתחדשות

הקמת מקבצי� קטני� של טורבינות יסייע בניצול קווי הולכה מקומיי� ולהפחית את עומס   .ג

    .הצרכני� על הרשת הארצית

 

 אנרגיה סולארית 

לחיפוש בשטחי� שאותרו  קונבנציונלי� PV תכנית האב מכוונת קידו� הקמת שדות קולטי  .א

� .ובהתא� להיק� המומל

 .נית� ומומל� להקי� מתקני� קטני� עד בינוניי�  .ב

 . נית� למק� קולטי� סולריי� צפי� על מאגרי מי� ובכ$ לאפשר ניצול דו שימושי בשטח  .ג

 . נית� למק� קולטי� סולריי� על מטמנות ישנות שהשטח שלה� אינו ישי� לבניה  .ד

ככל שלא יתאפשרו ,  בתחומי הקו הכחולנכו� יהיה להמלי� לישובי� להקי� מערכות  .ה

 בהתא� באזורי החיפוש שאותרו PVמערכות אלה נית� יהיה להגיש תכניות עבור שטחי 

   .למוצע בתכנית האב

נמצא כי אינ� מתאימות , בהתייחס לטכנולוגיות קיימות של מתקני� תרמו סולריי� גדולי�  .ו

 א� תוצענה טכנולוגיות במופע מצומצ� ,נית� יהיה לבחו� אופציה זו בעתיד. למרחב רמת הגול�

    .יותר

 ביו מסה 

מומל� להרחיב מתק� זה ובנוס� לאתר . ג באתר מיצר"קיי� היו� מתק� אחד ברמה  .א

    .מתק� נוס� באזור הצפוני יותר משיקולי הפחתת שינוע
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  אימו/ התכנית על ידי הועדה המחוזית

החליטה על אימוצה כמנחה את הפיתוח של  דנה הועדה המחוזית צפו� בתכנית האב ו2.12.2013ביו� 

 תשריטי התכנית ,הועדה אימצה את התכנית . ברמת הגול�מתקני� לייצור אנרגיה ממקורות מתחדשי�

 הועדה החליטה כי נית� הוספת אתרי� .להל� תואמי� את החלטת הועדה המחוזית' המוצגי� בנספח א

  .ה המחוזית לתכנו� ובניהלמתקני אנרגיה מתחדשת בתכנית האב תעשה באישור הועד

   

  תיאו� מול תכנית לשטחי� פתוחי� ברמת הגול�

במקביל להכנת תכנית אב זו נערכת היו� תכנית לשטחי� פתוחי� במרחב רמת הגול� המקודמת על ידי 

תכנית האב לאנרגיה מתחדשת תואמה ע� . רשות הטבע והגני� ומשרד החקלאות, המועצה האזורית

 ומתחמי החיפוש שאותרו בתכנית זו תואמי� את תכנית האב לשטחי� התכנית לשטחי� פתוחי�

  .פתוחי�
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  :תוכ� הענייני�
  

  'עמ  
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  14  סוגי אנרגיה מתחדשת   .3

  14   כללי–אנרגיה מתחדשת  .3.1  

  14  .אנרגיית רוח .3.2  

  14  כללי .3.2.1    

  15  יתרונות השימוש באנרגיית רוח .3.2.2    

  15  חסרונות השימוש באנרגיית הרוח .3.2.3    

  15   רוחסוגי טורבינות .3.2.4    

  16  חוות לייצור חשמל מרוח .3.2.5    
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  24   דלק מביומסה–ביוגז  .3.4  

  24  שרפת פסולת .3.4.1    

  25  גז בעיכול אנאירובי� הפקת ביו .3.4.2    

  Wet Fermentation(  26(עיכול אנאירובי רטוב  .3.4.3    

  27  עיכול אנאירובי רטוב של פרש פרות .3.4.4    

  28  )יהור שפכי�מתק� ט(ש "עיכול אנאירובי רטוב של בוצת מט .3.4.5    

  29  עיכול אנאירובי יבש .3.4.6    

  PGM  30הפקת אנרגיה מפסולת באמצעות מתקני  .3.4.7    

  32  אגירה שאובה .3.5  

  34  מדיניות ממשלת ישראל לשילוב אנרגיה מתחדשת במער� ייצור החשמל   .4

  34  מדיניות הממשלה להקצאת גורמי ייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות .4.1  

  34  החלטות הממשלה .4.1.1    
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  .פתוחי�

  

  43   תכנית מתאר ארצית לטורבינות רוח12/ד/10א "תמ .5.3  

  43  מדיניות מנהל מקרקעי ישראל .5.4  
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  מבוא .1

נקודתיות של מיצוי מקורות לייצור בחבל אר� הגול� התבצעו בעבר ומתבצעות ג� היו� פעולות 

    .בסמו$ לאלוני הבש�בתל עסניה אתר טורבינות רוח הינה  הידועה בה� �  מתחדשתיה נרגא

 התגבשה, י מדינת ישראל"אימו� עקרונות אמנת קיוטו למניעת התחממות כדור האר� ע וראל

 מתחדשת כתחלי� לגידול בצריכת דלקי� ור אנרגיהצ פיתוח וייהמעודדתמדיניות ממשלתית 

תוכניות אישור הליכי תכנו� ומנהל התכנו�  קיד� ,חלק ממהל$ זהבנוס� כ. פוסיליי� בישראל

 לעניי� 10/ד/10א "תמאחת התוכניות היא . מתאר ארציות שעניינ� מתקני ייצור אנרגיה מתחדשת

מסמ$ מדיניות ) 3.4.2012(נוס� נידו� במועצה הארצית לתכנו� ובניה  ב.מתקני� פוטו וולטאי�

    .א בנושא" ומקודמת תמוח לייצור חשמללקידו� תכניות להקמת טורבינות ר

מועצה אזורית גול� החליטה ,  לאור זאת.ריבוי פעולות של יזמי� פרטיי�זה מוביל למצב חדש 

אתרי� פוטנציאליי� הולמי� לפיתוח מתקני גדיר שתלאנרגיה מתחדשת  תכנית אבת לפעול להכנ

, ה כוללת של ס$ שימושי הקרקעמתו$ ראיי, י סוגי האנרגיות השונות"ייצור אנרגיה מתחדשת עפ

 .יה בהווה ובעתיד ומגבלות אחרותיסוצרכי האוכל
 

 :מטרת תכנית האב היא
ת לייצור יויזמווהכוונת לעידוד , יצירת מתווה כללי ומת� כלי� לרשות המקומית ולמוסדות התכנו�

  .תו� שמירה מירבית על השטחי� הפתוחי�, אנרגיה מתחדשת

 

    אנרגיות מתחדשותל באמצעות עידוד ממשלתי לייצור חשמ .2

). גז טבעי ונפט, פח�(דלקי� מחצביי� בתהליכי� המחייבי� שריפת מרבית החשמל מיוצר כיו� 

פוגעי� בבריאותנו ותורמי�  ,הנפלטי� לאטמוספירה דלקי� אלו משחררת מזהמי� תשריפ

שתי הבי� יבושינוע� הפוסיליי�  הדלקי� ת הפק.אפקט החממה עקבלהתחממות הגלובאלית 

 הקמת .יר והאטמוספרהוהאלזיהו� א� ה� מי� תור עשרות אלפי קילומטרי� � שללמרחקי

    . גוזלי� שטחי קרקע וחו� יקרי�,תחנות כוח וקווי ההולכה ,תשתיות הייצור

  

את החלטת ועדת השרי� לענייני איכות הסביבה ת ישראל  אישרה ממשל1998 באוגוסט �6 ב

� יתוח טכנולוגיות לניצול יעיל של אנרגיות חלופיות ועללפעול לקידו� פ"וחומרי� מסוכני� 

 כדי לייש� החלטה זו 1".ידי כ$ להפחית את התלות בדלק מיובא ולהקטי� את זיהו� הסביבה

 לקידו� השימוש ומנהליי�לגבש אמצעי� תחיקתיי�  שהונחהמשרדי � הוק� צוות בי�

רכי� לשילוב משקיעי� מהאר�  ולהמלי� על ד זהלהציע פרויקטי� בתחו�, באנרגיות חלופיות

     2.ל בפרויקטי אנרגיה חלופית"ומחו

  

  

                                                 
 .1998 ביולי �21של ועדת השרי� לאיכות הסביבה ולחומרי� מסוכני� מ) 9/חמ (4139' החלטה מס 1
 .1998 באוקטובר 19, כתב מינוי, השר לאיכות הסביבה 2
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יתה להחלטה העיקרית בנושא ייצור חשמל י קיבלה הממשלה החלטה שה2002 בנובמבר �4 ב

     .מאנרגיה חלופית

  

   :ת הממשלהשתי הקביעות העיקריות בהחלט
מל יש לעודד את הקמת� ואת הפעלת� של מתקני חשמל ותחנות כוח לייצור חש  .א

 .ידי יצרני חשמל פרטיי� וחברת החשמל�  על,באמצעות אנרגיות מתחדשות

 מהחשמל המסופק 5% יופק חשמל ממתקני� כאמור עד שיעור של 2016משנת   .ב

 מהחשמל המסופק לצרכני� באמצעות מתקני 20% ייוצרו 2020בשנת  3.לצרכני�

 .ייצור אנרגיה חליפית

  

מסה �וביו, רוח, ובעיקר שמש, אנרגיות מתחדשותאמצעות משרד התשתיות מעודד ייצור חשמל ב

קידו� השימוש באנרגיות ). התססת בוצה מטיפול בשפכי� וכדומה, גז ממטמנות, התססת פסולת(

ונועד , מתחדשות לייצור חשמל נעשה בשיתו� משרד האוצר והרשות לשירותי� ציבוריי� חשמל

  :להשגת מספר מטרות

תו$ צמצו� הנטל הכלכלי ) עיקר נפט ופח�ב(צמצו� יבוא אנרגיה ראשונית למשק   .א

  .התלות האסטרטגית והגרעו� המסחרי, על המשק

אשר יש לו בי� השאר השלכות כלכליות המוטלות על כלל , הפחתת זיהו� האוויר  .ב

  .המשק כגו� עלות טיפול רפואי

 .קידו� טכנולוגיות מקומיות והטמעת טכנולוגיות חדישות ממדינות זרות  .ג

  

לי� לקידו� "הקמת ועדות מנכ(ה החלטות נוספות ה� אופרטיביות בהמש$ קבלה הממשל

התקבלה החלטת ממשלה  2009 בינואר 29בתארי$ . וה� עקרוניות המתוות מדיניות) המדיניות

קביעת יעד מנחה וגיבוש כלי� לקידו� אנרגיות מתחדשות בפרט באזור : " שעיקרה4450' מס

 �12  ועדת השרי� לענייני חברה וכלכלה מהמש$ להחלטתההחלטה התקבלה ב". הנגב והערבה

עדכנית למדיניות משרד התשתיות י "תורגמה ע) 176/חכ (4450 החלטה . 2009בינואר 

    :שעיקריה ה�

 . 2020יצירת וודאות בתחו� האנרגיות המתחדשות תו$ הבהרת יעדי יצור החשמל עד שנת   .א

ינת ישראל בכלל עידוד הקמת מתקני ייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות במד  .ב

 .ובתחומי הפריפריה בפרט

עידוד תעשיית האנרגיה המתחדשת בישראל וכ� עידוד מחקר ופיתוח ישראלי בתחו�   .ג

 .האנרגיות המתחדשות

                                                 
 �4 מ) כלכלי� הקבינט החברתי(שרי� לענייני חברה וכלכלה של ועדת ה) 44/חכ (2664' החלטה מס 3

 .2002בנובמבר 
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 .הגדלת הביטחו� האנרגטי של מדינת ישראל  .ד

הגדלת ייצור החשמל . לסביבה" ידידותיות"עידוד ייצור חשמל באמצעות טכנולוגיות   .ה

  .מתחדשות תו$ צמצו� הנטל התעריפי לצרכני�באמצעות אנרגיות 

  

 אנרגיה מתחדשת סוגי  .3
 

     כללי– מתחדשת אנרגיה 3.1

גיה שמקורה נרשלא כמו א .יי� טבעממקורותאנרגיה מתחדשת היא אנרגיה המופקת 

הפקתה של ,  שנה וכמות� על פני כדור האר� סופיתימיליונ שנוצרו לפני בדלקי� פוסילי�

או על אנרגית חו� סולרי  ישירותחו� המגיע מהשמש ה מבוססת עלאנרגיה מתחדשת 

זו תמשי$ לשפוע אנרגיה . 'צמחיה וכו, מי�, אחרות כמו רוחאנרגיה  לצורות השהתגלגל

     . ולהגיע אל כדור האר� כל עוד תמשי$ השמש להתקיי� ולזרוח

  

 חייבה את הממשלה להצטר� למאמ� הבינלאומי להפחתת OECD �הצטרפות ישראל ל

לצור$ כ$ קבלה הממשלה החלטות . מות הגלובלית וצמצו� פליטת גזי החממהההתחמ

 . לעידוד  הקמת מתקני� לייצור אנרגיה מתחדשת באזורי הפריפריה בישראל
  

   אנרגיית רוח 3.2

  

   כללי 3.2.1

ה ברוח מומרת אצורמתרחש כאשר אנרגיה קינטית ה מאנרגיית הרוח חשמלייצור 

 המסוגלת לבצע ,יה מכאנית סיבוביתלאנרגלהבי� דמויי מדח� באמצעות מערכת 

    . עבודה

כיו� היא מנוצלת במקומות . בעבר נוצלה אנרגיה זו לטחינת קמח ושאיבת מי�

     .רבי� בעול� לייצור חשמל

. שושלחזקת האנרגיה המופקת מטורבינות רוח תלויה במהירות הרוח בכמות 

 בכמות גדולה אנרגיה אותה טורבינה ניב ת, המשמעות היא שמהירות רוח כפולה

 מהירות הרוח עולה ע� הגובה. מהירות הבסיסיתרוח ב אנרגיה מכפי שתפיק מ8פי 

    .גדול יותר ככל שהטורבינה ממוקמת בגובה רב יותריהיה הספק הטורבינה ולכ� 

 ככל שקוטר להבי. הטורבינה תלוי בי� השאר ג� בקוטר להבי המדח�הספק 

הצבת הטורבינה בגובה רב יותר משרתת  מכא� ש.הספקה גדל,  גדול יותרהטורבינה

בגלל מהירות רוח גבוהה יותר וה� עקב הגדלת הטורבינה ה� את הגדלת הספק 

    .האפשרות להגדיל את מימדי הלהבי�

לשניה / מטר5.6בעול� מופעלות טורבינות רוח על בסיס כלכלי במהירות רוח של 
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, גבוהה יותר המקומית בנקודת הצבת הטורבינהככל שמהירות הרוח . ומעלה

    . משתפרת כלכליות הפקת האנרגיה

 

   יתרונות השימוש באנרגיית רוח 3.2.2

רוח האנרגיית , במקומות מסויימי� בעול�בתנאי� הקיימי�  �  יעילות כלכלית  .א

  .  ביותר ליישו�דאית מהווה את מקור האנרגיה המתחדשת הכ

זוקה  תחנת כוח העושה שימוש ברוח מצריכה תח�   .שוטתפעול ל  נמוכהעלות  .ב

 .ועלות התפעול נמוכה יחסיתשוטפת פשוטה 

 .ידע טכנולוגי רחב בתחו� זהבעול�  במהל$ השני� נצבר �   זמי�ידע טכנולוגי  .ג

 

   חסרונות השימוש באנרגיית רוח  3.2.3

 יצירת האנרגיה על ידי טורבינת הרוח תלויה במאפייני �  תלות במשטר רוחות  .א

בו רוחות שמשטר האתר  במק� את טורבינות הרוחנדרש ל. הרוח באזור הנדו�

בישראל קיימת דרישה  .רוב ימות השנהות במתאי� לתפעול הטורבינ

 למדידת רוח מקדימה של שנה לפחות בכל אתר בו מבקש יז� תרגולטורי

 .להקי� אתר לייצור אנרגיית רוח

ע� . מכניו רעש אווירודינאמי גרמה ליצירתהטורבינות הפעלת בעבר  �  רעש  .ב

, ותהטורבינפר המבנה האווירודינאמי של תשמ ההתקדמות הטכנולוגית

 ולשפר על מנת לצמצ� רעשי�בוב של להבי הטורבינות פוחתת ימהירות הס

 מרעש הרוח עצמהנמו$ כיו� הרעש שמייצרי� להבי הטורבינות . את נצילות�

 .מיקו� הטורבינות נעשה על פי רוב בשטחי� פתוחי�א$ 

 מטורבינות רוח בשל עלהיפג נוטות  כי ציפורי�בעבר נטע� �  פגיעה בציפורי�  .ג

בהשוואה למקרי תמותה . גובה� הרב וסיבוב� המהיר של כנפי הטורבינה

 מואטתאחרי� הנגרמי� לציפורי� והעובדה שע� ההתקדמות הטכנולוגית 

נית� לומר כי הסכנה הנשקפת לציפורי� מטורבינות , מהירות סיבוב הטורבינה

 י טורבינות רוח יש להתחשב בנתיבבעת הקמת, יחד ע� זאת. זניחה � רוח 

  .ציפורי� על מנת לצמצ� את פוטנציאל הפגיעה בה�ה תנדיד

להיראות כהפרעה  סבוב להבי הטורבינה עלול � הפרעה אלקטרו מגנטית   .ד

    .מ"אלקטרומגנטית על מסכי מכשירי מכ

 

     רוחטורבינותסוגי  3.2.4

 קריטריוני� שוני� נית� לסווג אות� על פי. טורבינות רוחרבי� של קיימי� סוגי� 

סוג הגנרטור או ההספק , י�סוג הלהב, )אופקי או אנכי(כגו� כיוו� ציר הטורבינה 
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רווח בישראל השימוש , אנכיות גבוהה יותרהטורבינות הא� כי נצילות� של . המרבי

   : פ גודל� הפיזי"בטורבינות אופקיות וה� מסווגות ע

 ).ב ההספקי� נמוכי� בהרבהלרו( קילוואט 100 הספק של עד � ורבינה קטנה ט  .א

תפוקת החשמל של . בודדי� עד מגאווטי�הספק של ה � טורבינה גדולה   .ב

רבינות אלה טו. יתארצרשת החשמל הגדולה מזינה בדר$ כלל את טורבינה 

   ). חוות טורבינות(בקבוצות מוצבות לעיתי� קרובות 

 

    חוות לייצור חשמל מרוח 3.2.5

 מקובלת בעול� החשמל מאנרגית רוחות הכלכלית של יצור כדי לשפר את היעיל

. של חוות טורבינות רוח בה� מוצבות עשרות וא� מאות טורבינות רוחהקמה 

 ההספק המותק� בחוות הטורבינות עלולה להוביל )מיקסו�(מירוב השאיפה ל

    . שגויהזוהנחה  ,להנחה כי יש לשאו� למספר טורבינות מרבי לדונ�

 ה הראשונה שלשורהאו את (ונה  את הטורבינה הראשתלפואחרי שהרוח ח

 : הרוחהמאפייני� את משתני� שני פרמטרי� , )הטורבינות

 .מהירותה  .א

 .רהאווית יטורבולנצי  .ב

     ".השובל" נקרא השתנות של פרמטרי� אלהתחו� ה

    :הסבר קצר

 פוחתת אחרי שחלפה את הטורבינה המסובבת את כנפי הטורבינה מהירות הרוח

אנרגיה לגנרטור מר באמצעות ההוהייתה לאוויר שכיו� שחלק מהאנרגיה הקינטית 

מהירות הרוח שעברה את הטורבינה תהיה פחותה כאשר תגיע לכנפי . חשמלית

כ$ , ההספק תלוי במהירות בחזקת שלוש, כפי שהובהר לעיל. הטורבינה הבאה

וכ� , "הבאה" הספק הטורבינה תפחית משמעותית אתהרוח שהאטת מהירות 

     .נות בשורות הבאותהלאה בכל אחת מהטורבי

ת יטורבולנצי .וירוטורבולנציית הא הוא ההספק המופק נוס� המשפיע על שתנהמ

כאשר . וירובזרימת הא" בלג�ה"יר היא פרמטר המכמת את מידת והאו

כאשר . כיוו� הרוח אחיד וכל הרוח נושבת בכיוו� אחד, יה נמוכה מאודילנצהטורבו

 במספר תהרוח נושבת בו זמני. אינו אחידכיוו� הרוח , בוהה מאודהטורבולנציה ג

 רהאווי "שובל"יה של יהטורבולנצ.  הראשי פוחתתבכיוו�כיווני� ולכ� מהירותה 

עליית הטורבולנציה של האוויר . פוגש יותר טורבינות" שובל"עולה ככל שה

    .  ותטורבינמתרחשת במקביל להפחתת מהירות הרוח עקב המפגש ע� עוד ועוד 

 כ$חתת ההספק יש להציב את הטורבינות במיקומי� שיתוכננו כדי להימנע מהפ

ה נחשפות ילאמהירות הרוח ב הירידהכ$ ג� וימוזער גידול הטורבולנציה ש

    .וכ� הלאה השלישית , ה השנייההטורבינות בשור

ככל שיגדל המרחק בי� הטורבינות תקט� ההשפעה ההדדית ביניה� ובכ$ יפחתו 
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נית� יהיה להציב פחות , דל המרחק בי� הטורבינותככל שיג, מאיד$. הפסדי ההספק

    . טורבינות לדונ� בשטח המיועד להקמת החווה

אינה  רוחהת שטח חוובדונ� שנית� להציב בכל  הטורבינות מספרמכא� שסוגיית 

 : פשוטה ומחייבת אופטימיזציה התלויה במשתני� כגו�

 .קוטר דיסקת כנפי הטורבינה  .א

 .י בי� הטורבינותהגובה היחסטופוגרפית השטח ו  .ב

 ).מהירות מקומית ממוצעת(רות הרוח מהי  .ג

 .שורותהמספר   .ד

 .ה הנרכשתיהטורבולנצי  .ה

 .מבני� ומתקני� אחרי�, מרחקי בטיחות מצירי תנועה  .ו

 

     באתר הטורבינותמהירות הרוחהגדרת  3.2.6

.  מטר לשניה4�5 � טורבינות רוח מתחילות לייצר אנרגיה במהירות רוח גבוהה מ

גבהי� יש למדוד ברוח חוות טורבינות הקמת תר המיועד לאת מהירות הרוח בא

על סמ$ נתוני� מדודי� אותה או לחשב להקמת הטורבינה אתר המיועד שוני� ב

. תחנות מטאורולוגיות סמוכות או מגדלי הפיקוח הקרובי�כגו� באתרי� אחרי� 

 CFD (Computational Fluid Dynamics)את החישוב נית� לבצע באמצעות מודל 

חספוס השטח ,  המתחשבת בגובה מעל פני הי� ייעודית לבנות בתוכנהתו נית�או

מהירות הרוח הידועה בנקודות , טמפרטורות יו� לילה באזור, )הטופוגרפיה(

תוכנות כאלה קיימות במדינות . 'הטווח מנקודות המדידה וכו, מדידה מסוימות

 .נות רוח רבותב ואוסטרליה בה� קיימות חוות טורבי"ארה, גרמניה, כדנמרק

בישראל נמצאת תוכנה כזו ברשותה של חברת חשמל המפעילה אותה לצור$ בדיקת 

    .התאמת אתרי� שוני� להקמת חוות טורבינות רוח

  

הערכה ראשונית למהירות הרוח נית� לקבל ממפות רוח עולמיות הקיימות במאגרי 

    .באמצעות האינטרנטאירופאי� ואוסטרלי� הנגישי� , יקאי�מידע אמר

  

ת ונבירכחלק מההלי$ לקבלת רשיו� ייצור מותנה מרשות החשמל להקמת אתר טו

  .מדידת רוח במש$ שנה לפחות שראלרוח נדרשת בי
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  סיכו� 3.2.7

פוטנציאל הפקת החשמל , 2002פי דוח שהוגש למשרד לאיכות הסביבה בשנת � על

 הרביעי בכנס אילת אילות . מגוואט בשנה700�600הוא בישראל מטורבינות רוח 

פיתוח השימוש במסגרת הדיו� בה הוצג ,2011בשנת לאנרגיה חליפית שנער$ 

מרוח אנרגיה פוטנציאל הפקת  המרחיבה את ,עבודהבישראל אנרגיית רוח ב

   . מגוואט800עד בישראל 

גידול (אנרגיית הרוח היא הסקטור הצומח ביותר בתעשיית האנרגיה המתחדשת בעול� 

 �30 מו ההשקעות בעול� בסוג זה של אנרגיה בבשנה שעברה הסתכ). 25%שנתי של 

ובעלות ) 25% (הסבירת ולינצבחשמל כיו� ת ומייצררוח  ותטורבינ. מיליארד דולר

�1,000(נמוכה יחסית 

  דולר לקילוואט1,200

נמצא בישראל ). מותק�

 יישו� טכנולוגיה זו

בחוות . הדר$בתחילת 

ס כרבהטורבינות הותיקה 

 פועלות רמת הגול�חזקה ב

שסיפקו  טורבינות 10

 �6יחד כבעבר כול� 

פוטנציאל ייצור . מגוואט

האנרגיה מרוח ברמת 

  מגה150 % ל מגיעהגול�

פ נתוני משרד "ע(ואט 

  .)התשתיות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 טורבינות רוח ברמת הגול�
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 שמש האנרגיית  3.3

   כללי 3.3.1

שימושי� על פני פעילות והלכל הלחיי� והשמש היא מקור האנרגיה הישיר והעקי� 

�שימוש נוצרו או האד� רות האנרגיה בה� עשה כל הדלקי� ומקו. כדור האר

אוכלוסיית השמש מספקת ל. נוצרי� באופ� כזה או אחר באמצעות קרינת השמש

 וה� לכל צור$ לייצור מזו�ה� , קיומה להדרושהאת האנרגיה היווצרה מאז עול� ה

ובעלי החיי� הצמחי� נוצרו ממסת ) גז טבעי, פח�, נפט(הדלקי� הפוסיליי� . אחר

קצב צריכת דלקי� .  שנהימו על כדור האר� לפני עשרות ומאות מיליונשהתקיי

מאגרי ומתכלי� אלה גבוה בעת החדשה בהרבה מקצב יצור� ועל כ� הולכי� 

, הנשרפי� כדי לייצר חו�הצריכה המתעצמת של הדלקי� הפוסיליי� . אלהאנרגיה 

 ה מזי�גבוהובקצב גורמת לפליטה לאטמוספרה של דו תחמוצת הפחמ� בכמות 

מונע את , רהיזה באטמוספחממה עולה ריכוז גז לפיכ$ . שהטבע מסוגל לפרק

תופעות השליליות ולגור� להתחממות כדור האר� בכ$  ופליטת החו� לחלל הקר

      .שהיא טומנת בחובה

ג� ,  ה� המענה האולטימטיבי לשתי הבעיותמתחדשות/אנרגיות חלופיות

הקטנת קצב התחממות כדור צור$ ב� ללהתדלדלות מקורות האנרגיה הפוסילית וג

� .האר

כדור האר� בשעה אחת שווה לצריכת  לאהשמש המגיעה מכמות האנרגיה ס$ 

�הבעיה היא שהטכנולוגיה המצויה בידי .  כולוהאנרגיה השנתית על פני כדור האר

אנרגיית ניצול ישיר של . זושל אנרגיה האד� בשלב זה מאפשרת ניצול חלקי בלבד 

 :לסווג לשתי קבוצות עיקריותאות� נית�  כיו� במספר טכנולוגיותהשמש אפשרי 

  .סולריתתרמו אנרגיה   .א

    .)pv(וולטאית �  פוטו– אנרגיה סולרית חשמלית  .ב
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    ריתאסול% תרמואנרגיה  3.3.2

לחימו� סולרית היא אנרגיה לניצול ביותר  צהוהנפו ההפשוט, הותיקה טכנולוגיהה

 הזרמת מי� בקולטי� סולריי� תרמי�. מי�

עשוייה להעלות את ביתיי�  סטנדרטיי� 

 מעלות ובכ$ 60�65הטמפרטורה שלה� עד כדי 

דלק גז או , חימומ� באמצעות חשמללייתר את 

 לצרכי� שוני� כגו�חמו� סולרי נית� לנצל . אחר

חימו� , )קירור ספיגהבאמצעות (מיזוג אויר 

 או חימו� מקדי� של מי� קיטורמקדי� לייצור 

חימו� המי� גור� להפחתת (ת� לפני התפלמלוחי� 

� ובכ$ מקטי� את צריכת החשמל  המיצמיגות

באנרגיה נוס� מרכזי שימוש  .)התפלההמתקני ב

� החשמל מופק על. סולרית הוא הפקת חשמל� תרמו

לח� של קיטור או אויר טורבינות המונעות בידי 

נית�  המחומ� ראו האוויאת הקיטור . מחומ�

ל� פירוט השיטות לה. לייצר בטכנולוגיות שונות

 :  המיושמות כיו�ותעיקריה

בוססת על מראה טכנולוגיה זו מ:  שוקתקולטי  .א

פרבולית ארוכה המרכזת את אור השמש הפוגע 

הצינור .  הממוק� בציר הפרבולהרנובה על צי

מוזר� ה) וירואו הא(� ומחמ� את הנוזל מתחמ

נמצא  ,אטו�שרוול זכוכית בהצינור העטוי . בו

עקב .  קט�איבוד החו� ממנו  ועל כ��בוואקו

לטמפרטורה גבוהה מאוד כ$ מגיע הצינור 

)~C°500 (ר� זוההעבודה נוזל א מחמ� את והו

החו� מועבר באמצעות . בו לטמפרטורה גבוהה

באמצעות . מחליפי חו� למחוללי קיטור

 .  חשמלי�ייצרמ טורבינה וי�ניעמקיטור ה

בשנות בישראל פותחה במקורה שטכנולוגיה זו 

 מסחרי  באופ�כיו�  מיושמת ,)לוז' חב( �90 ה

ממשיכת , "סולל "ת ידי חבר� בקליפורניה על

י חברות בינלאומיות " וע"לוז"דרכה של 

 .אחרות

מבוססת על שדה טכנולוגיה זו : מגדל שמש  .ב

המראות מחזירות את אור השמש הפוגע . מראות מרכזות המוצבות על הקרקע
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מאות מגיעה לה הקרינה הסולריתז ריכו. בה� לקולט המוצב בראשו של מגדל

ת  מעלה א,הקולט המוצב על המגדלו הקט� של לשטחבשדה המראות 

לייצור המשמש קיטור  מייצרקולט ה.  ומעלהC1,000° � לטמפרטורת הקולט 

המאפשר  בלח� גבוהדומה מייצר הקולט אויר ח� גרסה טכנולוגית ב .חשמל

מחקרי מגדל שמש פועל ישראל בבמכו� ויצמ� . הנעת טורבינת גז וייצור חשמל

 וההספק החשמלי ר" מ3,500 � ותיק הממוק� מול שדה מראות ששטחו יותר מ

  . מגוואט3 � שלו כ

 פרבולית כמראה טכנולוגיה זו קולט השמש מעוצב ב: צלחת פרבולית מרכזת  .ג

אחרי השמש העוקבת , )כמו צלחת לוויי� גדולה( מטרי� �400  ל70ששטחה בי� 

המקבל את האנרגיה שקבל כל שטח קולט המראה מוצב  דבמוק. בשני צירי�

הטמפרטורה המתפתחת בקולט גבוהה . המראה בשטח קט� ומצומצ�

 .ומאפשרת ייצור אויר בלח� גבוה והפעלת טורבינת גז לייצור חשמל

הקולטי� דומי� . קולטי� אלה מצטייני� בנצילות גבוהה: ואקו� קולטי  .ד

 יוצמדו מי�א שבמקו� שצינורות האל, לקולטי� סולריי� ביתיי� רגילי�

בציפוי ע� מקד� בליעה  עצמ� תהצינורומצופי� , ללוח המצופה בציפוי קולט

קוד� לאטימת . ממוקמי� בתו$ צינורות זכוכית אטומי�המי� צינורות . גבוה

צינורות הזכוכית נשאב האוויר מהחלל שבי� צינורות הזכוכית לצינורות 

טפת הזכוכית שסביבה מפחית משמעותית הריק בי� צנרת המי� למע. המי�

 מאלה לערכי� גבוהי� ת הצינורטמפרטורעליית ל גור�ואת הפסדי החו� 

  .המושגי� בקולט שמש רגיל

  :סולארית% ה תרמויתרונות השימוש באנרגי

 ).יחסית(גבוהה אנרגטית נצילות   .א

 .נצילות קרקעית גבוהה  .ב

 . נמו$ במתקני� גדולי�ROI  .ג

   .)חסיתהרחבה קלה י(מודולריות   .ד

  :סולארית% ה תרמו השימוש באנרגיחסרונות

ת וכ נוספ"יחסית לקילוואט מותק� כיו� שבדגבוהה נדרשת השקעה כספית   .א

טורבינות קונבנציונליות המופעלות בלילה כדי לתחנה תרמו סולרית ג� 

 . להבטיח ייצור חשמל ג� בלילה

משאבות , י�טורבינות גנרטור, מחוללי קיטור, ניקוי מראות(אחזקה מורכבת   .ב

 .)ואקו�

 .רגישות לבעיות בטיחות  .ג
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  )PV(איי� ט מתקני� פוטו וול–אנרגיה סולארית חשמלית  3.3.3

  ממירי� את אנרגיית הוולטאי� � תאי� פוטו

  ,השמש לאנרגיה חשמלית במישרי�

  . 19 � כבר במאה ה  לראשונה פותחו

  הטכנולוגיה הפכה ליישומית באמצע 

   ע� התפתחות תעשיית החלל �20 המאה ה

   וולטאי�� שהחלה להשתמש בתאי� פוטו

  . כמקור אנרגיה ללווייני�

   מסיליקו�וצרי�מיוולטאי� � התאי� הפוטו

  התאי�. התקני מצב מוצקבטכנולוגיית 

  מייצרי� אלקטרוני�  רגישי� לאור והללו

   חיבור. � מוארי� וקולטי� פוטוני� האשרכ

   סו�איאת של תאי� רבי� אחד לשני מאפשר 

  תאי� כל ה הנוצרי� בהאלקטרוני�

  . והזרמת� כזר� חשמלי

  

 המרת אורתכונה זו של התאי� מאפשרת 

 פוטו וולטאי תא מימדי.  לחשמלהשמש

 התאי� ארוזי�. מ"מ על ס"הוא כסבודד 

שמימדיה� כמטר על ) פנלי�(במשטחי� 

 אלפי משולבי�כל פאנל ב .שני מטרי�

  מחוברי� זה לזההפאנלי� . תאי�

  ושא אות� ומכוו�הנמרכב לי� ורתומ

אות� לכיוו� הרצוי בזוית הדרושה 

 .בהתא� לקו הרוחב בו ה� מוצבי�

על גגות מבני�  נית� להתקי� PVקולטי 

או בשטחי� . משופעי� או שטוחי�

 שדה קולטי� .רבקולטי� מספר  שדות קולטי� ובה� פתוחי� המאפשרי� הצבת

חשמלי יצור הספק  מאפשר י, ע� הממירי� הצמודי� למערכי הקולטי� יחדכזה

  .  וא� למעלה מכ$משמעותי היכול להגיע לעשרות מגוואטי�

. הממירי� נחוצי� כיו� שהמתח המיוצר על ידי הקולטי� הוא מתח ישר ונמו$

לחיבור דרוש החילופי� בתדר ובמתח הממירי� הופכי� את המתח הישר למתח 

  .המערכת לרשת הארצית
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 :הטכנולוגיהיתרונות 

 .חסיתהתקנה פשוטה י  .א

 קבוע אי� במתק�  .תחזוקה מועטה ופשוטה  .ב

  כאשר ההתקנה המיכנית והחשמלית  .נעי� חלקי�

  יכול לפעול שני�  המתק�, מבוצעת כהלכה

  ) שנה20 � אחריות היצרני� היא ל(רבות 

   שעיקרה שטיפת חזקה מינימליתתו$ א

 .הקולטי� מאבק

   . קוהרנטי ע� צרכי המשקחשמלייצור ה  .ג

 לה י�זקוק, אנרגיה הלי� ש העיקריהני צרכ�   המשקיתהתעשייה והפעילות

 .כאשר השמש מאירה, בעיקר בשעות היו�

  :חסרונות הטכנולוגיה

 .נצילות נמוכה יחסית  .א

 .ההשקעה הנדרשת גבוהה  .ב

 .עלות הפקת החשמל גבוהה  .ג

 .תלוית רגולציההפרויקטי� כלכליות   .ד

ההספק $ שכהתיישנות ו הצטברות אבק בשל נצילות הקולטי� יורדת ע� הזמ�  .ה

 .עלול לרדת ע� הזמ�בה� המיוצר 

  

  :סיכו� 3.3.4

 אור השמש השוט� את האר� אהתברכה ישראל הו אחד ממשאבי הטבע העיקריי� בה�

: בתחו� ניצול השמש מוכרות כיו� שתי טכנולוגיות עיקריות. מרבית ימות השנה

יצול נ: סולארית�יתרונותיה של הטכנולוגיה התרמו. וולטאית�סולארית והפוטותרמו ה

כפול (עלות הפקה גבוהה : החסרונות. משאב טבע לייצור חשמל נקי ביכולת מוכחת

 דונ� לכל 1,600�1,800(צור$ בשטחי� פנויי� נרחבי� , )מייצור חשמל בתחנות פחמיות

    .תחזוקה יקרה, )וואט� מגה100

זו  א� כי �  דולר לקילוואט 5,000 עד �החיסרו� הבולט של השיטה נעו� בעלותה הגבוהה 

חברות ישראליות ע� המובילות נמנות לא במקרה . נמצאת במגמת ירידה מתמשכת

המחקר בתחו� הסולרי בישראל מתקד� מאוד . בעול� בכל הקשור לאנרגיה סולרית

המשמש מעבדת שדה , ומתקיי� במוסדות שוני� כמו המכו� לחקר המדבר בשדה בוקר

 ואוניברסיטת תל אביב  פעילמראותמגדל שמש ע� שדה  קיי�בו , מכו� ויצמ�, לניסויי�

     .אנרגיית השמשקולטי לשפר את היעילות והשימושיות של חוקרי� בה מנסי� 
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  מסה דלק מביו–ביוגז  3.4

 על פני כדור האר� ההצמחיי.  הצומח והחי באזור מסוי�המסה של כללא ימאסה ה� ביו

ופ� יעיל הצמחייה מטמיעה את אנרגיית השמש בא. היא קולט השמש האולטימטיבי

 לעצמו  מייצרצמחית הצמחה המסה צור$ התפתחותל. ואוגרת אותה במסה שלהביותר 

, פחמ�(ויר ו הנמצאי� בא� וחנק� מתרכובות ויסודותצחמ, תרכובות עשירות בפחמ�

    . נבנית מסת הצמחמה�  ) ומינרלי�מי�(ובקרקע ) חמצ� וחנק�

שכ� היא  גבוהה תיט האנרגהתכולת.  בבסיס שרשרת המזו�הלא בכדי ממוקמת הצמחיי

למסת הצמחייה ער$ . האורגניזמי� החיי� על פני האדמהלכל משמשת כספק האנרגיה 

    .קלורי גבוה ונית� להפיק ממנה אנרגיה

 

    רפת פסולתש 3.4.1

' נייר וכו, קרטו�, נית� לשרו� פסולת אורגנית וכ� מרכיבי פסולת אחרי� כפלסטיק

שרפת ל. או חשמל/רפה להפקת חו� ו השמשתחררת בתהלי$ האנרגיה הולנצל את 

  : משמעותימוס�$ ערהפסולת 

 . 90%�70%בשיעור של המוטמ� מצו� כמות הפסולת ונפחה צ  .א

 .נטרול מרכיבי� מסוכני�  .ב

 .מניעת זיהו� מי תהו�  .ג

מתק� השטח הדרוש לתפעול  . לטיפול בפסולתי� המוקצי�הפחתת השטח  .ד

 .המטמנהנדרש לשטח קט� משמעותית מהפסולת ל השרפ

 

 :יתרונות שריפת הפסולת

 .תהלי$ קצר ומהיר  .א

 .פתרו� כולל לרוב מרכיבי הפסולת  .ב

 .)ל"בחו(טכנולוגיה ותיקה ומוכרת   .ג

 

  :חסרונות השריפה

" הרטובה"יעילות אנרגטית נמוכה בשל הצור$ ליבש את הפסולת האורגנית   .א

 .ולחמ� אותה לטמפרטורת הבעירה

ורכב ויקר למניעת זיהו�  הקמת מער$ סינו� מזהמי� משריפת הפסולת תחייב  .ב

 .אויר

 .אפרהל בשאריות ופילטובר קיימא סביבתי מקובל יש צור$ למצוא פתרו�   .ג
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של  פסולת כלכליות מושגת רק א� מטופלת . עלויות הקמת המתק� עצומות  .ד

    .אוכלוסייה גדולה מאוד

 

    עיכול אנאירוביגז ב% הפקת ביו  3.4.2

י בקטריות ל יד אורגני ע פירוק ביולוגי של חומרהוא תהלי$עיכול אנאירובי 

בתהלי$ פירוק הביומסה . וחיידקי� המתקיימי� א$ ורק בסביבה נטולת חמצ�

תערובת גזי� שמרכיביה העיקריי� ה� מתא� ודו תחמוצת  �   ביוגזמשתחרר

 א� כי ריכוז ,ולכ�) שווה ער$ לגז טבעי פוסילי(מתא� הוא גז דליק ה. הפחמ�

תערובת גזי� זו די בריכוז זה כדי ש ,בד אחוז בל50�60 � המתא� בביוגז הוא כ

        .שמש כדלק להפעלת גנרטורי� לייצור חשמלת

פסולת שמקורה " (הרטובה"במדינות רבות בעול� המערבי מופרדת הפסולת 

כתוצאה . ומועברת למתקני טיפול בעיכול אנאירובי) בשיירי מטבח ובפסולת ג�

פ$ לביוגז ובכ$ קט� נפח מטיפול זה פוחת נפח הפסולת כיו� שחלק מהמסה הו

יתרת הפסולת ניתנת להטמנה או לקומפוסטציה ושימוש . הפסולת להמש$ הטיפול

     .חוזר כדש� לחקלאות

 למיכל  איסו�י� המאפשרי� סגורי�מתבצע במיכלהעיכול האנאירובי תהלי$ 

    . לצור$ ניצולו כדלק לייצור חשמל, גז הנוצר בתהלי$� אגירה של הביו

באמצעות מתקני העשרה ולקבל גז שריכוז ריכוז המתא� בביוגז נית� להעלות את 

 לרשת הגז הארצית רגז בריכוז כזה יכול להימכ.  כריכוזו בגז טבעי95%המתא� בו 

או לשמש להנעת ) מבוצע בספרד(להימכר בבלוני� כגז בישול , )מבוצע בספרד(

     ).מבוצע בספרד(מכוניות 

 עיכול אנאירובי רטוב :י�אופני נ� בשיישנית� להעיכול האנאירובי תהלי$ את 

. מתבצע בתעלות בטו� אטומותהעיכול אנאירובי יבש  והמתבצע בתו$ מי� א

 רטובה ויבשהבשמות תסיסה ג�  תהליכי� אלהמכוני� בספרות המקצועית 

)wet/dry fermentation(. 
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   אנאירובי רטובעיכול 3.4.3

)Wet Fermentation(    

ובר עהמגיע למתק� אורגני החומר ה

שהחומר מיו� נוס� על מנת להבטיח 

החומר . ומרי� לא אורגני�מחנקי 

התערובת  ומומס במי�הנקי 

בה� היא שוהה  למיכלי� תמוכנס

כשלושה שבועות הנדרשי� להשלמת 

) חיידקי� ובקטריות(י אורגניזמי� "מבוצע עהעיכול האנאירובי . התהלי$

 .מיכלי העיכולת בהמתקיימ, חמצ�ה חסרת ,מימיתהה אנאירוביי� בסביב

מבוקרת לאור$ זמ� התהלי$ כדי החומר האורגני בה� מומס מי� טמפרטורת ה

קסו� כמות ומהתפתחות אופטימלית של האורגניזמי� האנאירוביי� להבטיח 

הפסולת .  התהלי$ מתבצע באופ� רצי�.בהתא� לשלבי התהלי$הביוגז המיוצר 

ולת מופרדי� מהמי� בסו� ג� שיירי הפס. מוכנסת למער$ הטיפול באופ� רצי�

    .התהלי$ בצורה רציפה

 .מתבצע כטיפול מקדי� להכנסתה לתהלי$" הרטובה"הנוס� של הפסולת מיו� ה

י� זרי� ובלתי מרהפסולת האורגנית מחו" ניקוי"הטיפול המקדי� מבטיח את 

במי  קוד� להכנסתה למיקסר בו היא מומסת ,תו פלסטיק ומתכ,זכוכיתכמסיסי� 

והמשאבות , פגיעה במער$ הצנרתמניעת חיוני ל זה ניקוי$ ליהת. התהלי$

  . ממיכל עיכול אחד למשנהוע� החומר המומס בה� את המי�  מותהמזרי

מי� ממי ב החומר האורגני שנותר ופרדמ, בתו� זמ� השהייה במיכלי העיכול

  אודש� נוזליייבוש ומשמש להפקת הסמכה ו עובר שהופרד החומר . התהלי$

כדלק גז המופק במיכלי העיכול נאס� ונאגר ומשמש � הביו  .י�תיקומפוסט איכו

    .הנעת גנרטורי� המייצרי� חשמל מהביוגזל

  

  

  

 

 מפעל עיכול אנאירובי רטוב ליד מדריד
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 :יתרונות התהלי� הרטוב

 פועלי� בשיטה זובעול� המערבי המפעלי� רבי�  ומוכחת בטכנולוגיה בשלהה  .א

  .שני� רבות

  . במטמנות כמות הפסולת המוטמנתהפחתת  .ב

  .במטמנה" הרטובה"יה כחלופה להטמנת הפסולת פתרו� יעיל להפקת אנרג  .ג

  .(CDM)נית� לקבל ולסחור בזכויות פחמ� על הביוגז הנוצר   .ד

 

  :חסרונות התהלי� הרטוב

 .אינה כלכלית ללא סובסידיהבדר$ כלל והשקעה גבוהה הקמת מפעל מחייבת   .א

  .תחזוקה מורכבת ויקרה  .ב

 

     פרות פרשעיכול אנאירובי רטוב של  3.4.4

 המכיל פרות פרשנולוגית העיכול האנאירובי היא הפקת ביוגז מיישו� נוס� של טכ

 � למעלה מ( גבוה אחוז הנוזלי� ברפתות הנאס�פרש ב. ריכוז גבוה של חומר אורגני

מי�  בהוספת אי� צור$ ש כ$ )85%

  . לתהלי$

 ותפרשהלמתק� המייצר אנרגיה מ

 פתרו� –גבוה בקר יש ער$ מוס� ה

סביבתי בר קיימא לזבל הפרות 

    .צא מהרפתותהמו

הבוצה המצטברת בתחתית מיכלי 

התסיסה מועברת למתק� הפרדה 

  המבוסס על מכבש בורג 

(Screw Press) המפריד את החומר 

החומר המוצק . המוצק מהמי�

              . נאגר מחו� למתק� ההפרדה ונמכר לחקלאי� כקומפוסט לדישו� השדות

 של תאגיד המי� האזורי הנוזלי� המופרדי� מועברי� להמש$ טיפול במאגר

    . הצמוד למתק�

י המפעל להפקת חשמל יש צור$ לסנ� מתו$ "על מנת להשתמש בביוגז המיוצר ע

 על עולהשבמידה וריכוזה בביוגז ,  חומצה גפריתנית�  H2S –הגז מרכיב גזי נוס� 

100PPM סקרבר(י מתק� סינו� "הסינו� מבוצע ע. להינזק הגנרטורי� עלולי�( ,

 ומכא� לגודל  תפעולו מכתיבה ס� מינימאלי לכמות החשמל המיוצרתתומתק� שעל

   עמק חפרח"קליטת הפרש במתק� מטב
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מחירי החשמל שאושרו לסוג מתקני� ב, הס�. המתק� ויכולת הקיבול היומית שלו

 . מגוואט1 עומד על, זה

  

מתק� ה. מספר מתקני� המפיקי� אנרגיה מזבל פרותופועלי� באר� הוקמו 

 מתקני� בהמש$ הוקמו. ו� יגורראשו� הוק� לשימוש מקומי ברפת קיבה צי חלוה

לשימוש אזורי רחב הוקמו . זיקי�ו בית שערי�, ג� בכפר גלעדימקומיי� נוספי� 

 רפתות ותעתירמועצות אזוריות פועלי� במתקני� מסחריי� הני באר� ש

לטיפול בבוצה האזורי הראשו� המתק� . ומשרתי� כל אחד את כל הרפתות באזורה

) מתק� טיפול בבוצה חקלאית (ח"מטבנקרא  סחרישהוק� כפרויקט עסקי מ חקלאית

פועל  מתק� זה. עמק חפר

קיבו� ליד  כארבע שני�מזה 

 .י� החורש בעמק חפרע

רפתות קולט זבל מהמתק� 

פרות  �12,000כהמאכלסות 

פרש  ה.חולבות בעמק חפר

במיכליות מתק� מגיע ל

יו� ל טו� �600 כהמשנעות 

�2של חשמל בהספק ומייצר 

  . וואט� מגה3

� כנושתהפעלת המתק� 

טכנולוגיה בהסתמכות על 

 של תכנו��רה.  שגרמו להפסדי� וקשיי ניהולרבי�טכניי� בקשיי�  נתקלה ,דנית

כיו� פועל . לדר$ המל$מפעל ההעלו את מתכננת כשותפה  ה והכנסת החברההמערכת

. ג כאשר הוא מקבל לטיפול ג� שומ�  אורגני ממפעלי מזו� וקייטרינהמתק� באופ� סדיר

    

מטפל בתוצרי רפתות ברמת הגול� מיצר אתר משקיעי� באות� י " עהוק�שה מפעל דומ

מוק� בימי� אלה השי מתק� שלי. ה וואט חשמלמג 2.4יצר ימזה מתק� . רמת הגול�

ברפתות  פרות �14,000של כיטפל בפרש ) מועצה אזורית באר טוביה(במושב תימורי� 

    .הנגב

 

  )מתק� טיהור שפכי� (ש" מטתעיכול אנאירובי רטוב של בוצ 3.4.5

 שהטיפול בה ,א בוצהוההמקובלי� בישראל   בוצה משופעלתיש"תוצר לוואי של מט

 מכאב 90% �הבוצה ("ומטריד )  מעלות טיהור השפכי�50% �כ(� יקר וסילוקה מהמתק

    .)"שי�"הראש של מנהלי המט

. נית� לטפל בה בשיטת העיכול האנאירובי גבוהה ולכ� � תכולת החומר האורגני בבוצה 
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  גרמניה - Neihiemמפעל עיכול אנאירובי ב

 נחנ$ מתק� 2009בשנת . ממנהת הבוצה וג� מאפשר הפקת אנרגיה ייצב אטיפול זה מ

תפוקת החשמל של המתק� . בירושלי�" הגיחו�"ש "בבוצת מטעיכול אנאירובי לטיפול 

  שנה20 � לחברה רישיו� הפקת חשמל ל  .ש" העצמית של המטותצרוכתכל מספקת את 

   . ש"התפוקה העודפת נמכרת לחברת חשמל ומשפרת את ריווחיותו של המט

 

  עיכול אנאירובי יבש 3.4.6

אנאירובי העיכול התהלי$ 

 מבחינת התהלי$ דומההיבש 

 . ביולוגי לתהלי$ הרטובה

. והתהלי$ שונההמתק� מימוש 

במקרה זה מוכנסת הפסולת 

 תעלות עיכולהאורגנית ל

בלא שהומסה , עשויות בטו�

מתבצע תהלי$ העיכול . במי�

אחרי שנאטמו  תעלות הבתו$ 

ע� . אחרי שמתבצע תהלי$ תסיסה אירובית המכלה את החמצ� בתעלות העיכולו

 ג� במקרה זה. כול מתחיל  התהלי$ האנאירוביהתכלות החמצ� בתעלת העי

הביוגז . מבוקרת טמפרטורת התהלי$ על מנת למקס� את ייצור המתא� בביוגז

  . תהלי$ העיכול נאס� למיכל אגירה ומשמש לייצור חשמל מהל$המשתחרר ב

. התהלי$ היבש הוא מנתי, להבדיל מהתהלי$ הרצי� במתקני התסיסה הרטובה

הפסולת מוכנסת לתעלת 

ע� .  עד למילוי התעלההעכול

מילויה המלא של התעלה 

נאטמת דלת התעלה 

,  יו�21והפסולת שוהה בה 

עד שתפוקת המת� מגיעה 

  בשלב זה מוצאת . לסיומה

יתרת הפסולת ומועברת 

לקומפוסטציה בעוד התעלה 

המרוקנת מתחילה להתמלא 

  .בפסולת למחזור עיכול נוס�

  

  

  

  

מבנה תעלות העיכול במפעל עיכול אנאירובי  יבש 

   גרמניהSchweinfurt % לייצור חשמל ב
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  :ימדי התעלותמ

 מטר 4.5X5.5 �  כחת$ התעלות הוא. עי� משיקולי� פרקטיי�מימדי התעלות נקב

אור$ . על מנת לאפשר כניסה ותפעול של שופל באמצעותו מוכנסת הפסולת לתעלה

התעלה נקבע בהתא� לכמות הפסולת היומית המגיעה למתק� בשאיפה להפחתת 

 .השטח שתופסות התעלות וההשקעה בהקמת�

  

 :יבשיתרונות התהלי� ה

  .לה ומוכחת במפעלי� רבי� בעול� המערביטכנולוגיה בשה  .ה

  .הפחתת כמות הפסולת המוטמנת במטמנות  .ו

  .במטמנה" הרטובה"פתרו� יעיל להפקת אנרגיה כחלופה להטמנת הפסולת   .ז

 .(CDM)נית� לקבל ולסחור בזכויות פחמ� על הביוגז הנוצר   .ח

 .התהלי$ פשוט ויעיל  .ט

  .)יחסית לשיטה הרטובה(עלות תפעול ותחזוקה נמוכה   .י

 

  :יבשרונות התהלי� החס

  .הקמת מפעל מחייבת השקעה גבוהה

  

     PGMנימתקאנרגיה מפסולת באמצעות  הפקת 3.4.7

PGM הוא שמה של טכנולוגיה חדשה יחסית המבוססת על שלושה תהליכי �

 : פיזיקליי� המתרחשי� בטמפרטורה גבוהה בסביבה נטולת חמצ�

 .נטולת חמצ� פירוק חומרי� אורגני� בסביבה –) Pyrolysis(פירוליזה  •

  פירוק חומרי� פחמניי� לתערובת גזית –) Gasification(גזיפיקציה   •

 .גז סינטטי דליק, SINGAS הנקראת �CO סינטטית של מימ� ו

 .תכת מרכיבי הזכוכית והמתכות שבפסולת ה– )Melting (התכה •

קיו� כל שלושת התהליכי� נדרשת אנרגיה בטמפרטורה גבוהה המושגת ל

פלסמה היא גז במצב מולקולרי מעורר . מלית המייצרת פלסמהבאמצעות קשת חש

הנוצר כאשר שורר מתח חשמלי גבוה מאוד בי� שתי אלקטרודות ) בלתי יציב(

  ).C°אלפי ( גבוהה מאוד –טמפרטורת הפלסמה הנוצרת .  נמצא הגז�שביניה

המנוצל להפקת  Syngas � הלגז פסולת ביתית מאפשרת הפיכת זו  כנולוגיהט

  .חו� חשמל או

  

 במטמנת 2007בשנת  הוק� PGM    �  לכילוי פסולת ביתית בשיטת הפיילוט מתק�
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קשת מתק� תק� ומבמתק� נבנה ריאקטור שבו   .  כדי להדגי� את התהלי$עיבלי� 

לגזיפיקציה ,  פלזמה כדי לספק את האנרגיה הדרושה לפירוליזהחשמלית המייצר

 מותכי� והופכי� ללבני סולתהמרכיבי� המתכתיי� והזכוכיתיי� שבפ. ולהתכה

זכוכית אינרטיות 

בה� מוטמעות 

. מולקולות מתכת

המרכיבי� 

האורגניי� 

עוברי�  

גזיפיקציה 

ופירוליזה כאשר 

התוצר הסופי 

 גזוא ה

(SYNGAS)  

המשמש כדלק 

לגנרטור המייצר 

  . חשמל

  

  : יתרונות השיטה

 . נמוכותאמורות להיות תפעול ההוצאות   .א

 .את הצור$ בהטמנהכילוי הפסולת מייתר   .ב

 .המתק� מייצר חשמל  .ג

 . ייצור אריחי זכוכית לשימוש בתעשיית הבניה–תוצר לוואי של התהלי$   .ד

  .)למעט לבני הזכוכית(ות מוצקות שאריאי� אפר ו  .ה

  ).במיוחד דיאוקסיני� (המזהמי� נמוכת פליט  .ו

  

  :חסרונות השיטה

. )� מסחריי� ביפ� מתקני2קיימי� (מועט מאוד סיו� אתה טכנולוגיה חדשנית שהני

  .עלות ההקמה גבוהה יחסית לטכנולוגיות אחרות

מתק� החלו� באזור מטמנת אבליי� עוררה התנגדות עזה של תושבי  הקמת

לעורר התנגדות ציבורית  עלולההקמת מתק� מסחרי בישראל  .הישובי� הסמוכי�

  .רחבה
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    אגירה שאובה 3.5

הכוח ללא הפסקה כיו� שתהלי$ פועלות הטורבינות בתחנות , טיפול תחזוקהמעט בעת ל

לספק את הביקוש בשעות ערוכות  תחנות כח. הפסקה והפעלה סדורי� נמשכי� זמ� רב

יש לחברת חשמל הספק עוד� ניכר בשעות הלילה בה� מושבתת רוב התעשייה , השיא

 שנדרשת ,בשעות שיא הביקוש לעומת זאת מתקרב ההספק. ועיקר הצריכה הביתית

. סימו� היכולת וכל תקלה קטנה עלולה להפיל את המערכת למכ,חברת חשמל לספק

אי� , כיו� שאגירת אנרגיה חשמלית במצברי� אפשרית רק עבור מתח ישר ונמו$

אגירה שאובה מהווה מענה . אפשרות לאגירה ישירה של עודפי החשמל המיוצר בלילה

ל שאיבת  מבוססת עהשיטה . עקי� לצור$ באגירת אנרגיה חשמלית במתח חילופי� גבוה

 הממוק�  נמו$ אל מאגר הנמצא במקו�ממאגרבאמצעות משאבה חשמלית מי� 

מוזרמי� המי� מהמאגר ,  שיא הביקושבשעות, ביו�.  גבוה בשעות הלילהבמקו�

המשאבה . העליו� לתחתו� דר$ אותה משאבה ששאבה אות� בלילה אבל בכיוו� ההפו$

לי� ומייצרת חשמל המוזר� זה כטורבינה המסתובבת בכח המי� הנופבשלב מתפקדת 

כיו� שבשעות שיא הביקוש . לרשת ומסייע לחברת חשמל להתגבר על שיא הביקוש

מאפשרת המערכת רווח כספי שכ� השאיבה מתבצעת , החשמל יקר ובשעות השפל זול

 מקבלי�חשמל הנמכר לחברת חשמל בעלות נמוכה יחסית בתערי� שפל בעוד שעבור ה

 שאינה תורמת  השאיבה מתבצעת באמצעות שריפת דלקא� כי .  תערי� גבוה בהרבה

יש לזכור כי הדלק הנשר� בתחנות הכוח בלילה נשר� בכל מקרה , לאיכות הסביבה

     .והאגירה השאובה חוסכת שריפת אנרגיה נוספת בשעות השיא

תגובה הגמישות התפעולית וה. א :עיקריי�יתרונות ליישו� טכנולוגיה זו שני 

המענה הממוקד לשיאי הביקוש . ברשת החשמל רת למנהלי אפשמית שהיא מאהדינ

בנוס� לתשלו� שמקבלי� היזמי� המקימי� . מאפשר דחיית הקמת תחנה גדולה נוספת

ו� שוט� עבור לתחנת אגירה שאובה תמורת החשמל שה� מייצרי� ה� מקבלי� תש

תשלו� זה משול� לה� באופ� שוט� ג� א� אינ� . זמינות השרות שה� מספקי�

התשלו� משול� תמורת . ילי� את המשאבה כטורבינה ואינ� מוכרי� חשמלמפע

    . הכוננות של תחנת האגירה השאובה למת� הפתרו� הנקודתי הנדרש בעת שיא ביקוש
 300המתק� הראשו� בהספק של . בישראל מתוכנני� כיו� מספר מתקני אגירה שאובה

הפרש . תו� בעמק החולהמגוואט יוק� ברכס מנרה בי� מאגר עליו� ברכס ומאגר תח

  . מטר670 –אלה הגובה בי� שני מאגרי� 
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  ל"מתק� אנרגיה שאובה בחו
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מדיניות ממשלת ישראל לשילוב אנרגיה מתחדשת במער� ייצור  .4

 להחשמ

 

באמצעות חשמל מדיניות הממשלה להקצאת גורמי ייצור  4.1

 אנרגיות מתחדשות

 

    החלטות הממשלה 4.1.1

 4450החלטת הממשלה שמספרה : ות מתחדשותיעד ייצור החשמל באמצעות אנרגי

קבעה יעד מנחה לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת , 29.01.2009 מיו�, )176/חכ(

באותה החלטה . 2020 מצורכי האנרגיה בחשמל של המדינה בשנת 10%בהיק� של 

החל , וואט בכל שנה�  מגה�250 נקבע לפעול להקמת תחנות כח בהיק� שלא יפחת מ

 מייצור החשמל 5% כאשר יעד ביניי� הינו ייצור בהיק� של  ואיל2010$משנת 

    .2014בסו� שנת 

אנרגיה מתחדשת מוגדרת כאנרגיה שמקורה בניצול חו� וקרינת , על פי החלטה זו

  .גז וביו מסה או מקור לא מתכלה אחר שאינו דלק פוסילי� ביו, רוח, שמש

לעיל קדמה המתוארת  4450להחלטה : 2020יעד התייעלות אנרגטית לשנת 

מיו�  )69/חכ (3261 והחלטה 1.09.2008מיו� , 4095החלטת ממשלה שמספרה 

בה� הוחלט על שורת צעדי� להתייעלות אנרגטית ולצמצו� בצריכת , 29.01.2009

 ש� כולל לפעולות שנועדו לצמצ� את צריכת –התייעלות אנרגטית (החשמל  

 בתרחיש התנהגות 2020 מצריכת החשמל הצפויה בשנת 20%בהיק� של , )החשמל

  .רגילה

 כי יש לפעול למימוש 3484' קבעה הממשלה בהחלטתה מס) 17.7.11 (2011בשנת 

וכ� נקבעו מיכסות לכל סוגי , 4450יעדי הממשלה ליצור חשמל בהתא� להחלטה 

    .האנרגיות המתחדשות

תחת הנחת התייעלות , 2020יעד ייצור החשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות לשנת 

    .TWH)(וואט שעה �  טרה6.43: יתאנרגט

דוד ' פרופ. אנרגיה סולרית היא המתאימה ביותר למדינות שטופות שמש כמו ישראל

פיימ� מהמכו� לחקר המדבר של אוניברסיטת ב� גוריו� טוע� שאפשר לספק את כל 

 שדות של קולטי שמש שייבנו בנגב בתו$ עשרי� 15צריכת החשמל של ישראל באמצעות 

תספיק כמות החשמל אפילו בשביל לטעו� מצברי� , ישובי� שעשה פיימ�לפי הח. שנה

     .במש$ היו� כדי להוסי� ולספק חשמל ג� בלילה ללא צור$ במערכות גיבוי
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הפיכתה של : החשובה שבה� היא קבלת עצמאות אנרגטית. צעד כזה יש השלכות רבותל

. לויה בשוק הנפטכלומר בלתי ת, ישראל למדינה עצמאית מבחינת אספקת האנרגיה

אבל נראה שלממשלה אי� , החשיבות ליישו� פתרונות של אנרגיה חלופית באר� ברורה

�מדינת ישראל נמצאת היו� בנקודת החלטה . די חזו� ואומ� לפעול בכיוו� במלוא המר

, הנחוצה כל כ$ בשלב פיתוח הטכנולוגיה, תמיכה ממשלתית בשני� הקרובות: קריטית

    . דריסת רגל בשוק עתידי ומבטיח זהעשויה להעניק לישראל

 

    תחזית הספק מותק� ותחזית ייצור באמצעות אנרגיות מתחדשות 4.1.2

משרד התשתיות הלאומיות פועל למימוש מדיניותה של ממשלת ישראל באמצעות 

הגדרה של אבני דר$ במטרה לעמוד ביעד של ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בסדר 

י הדר$ הוגדרו לטווחי זמ� של שנתיי� כאשר אבנ.  2020 בשנת TWH 6.4גודל של 

    .2020הנתוני� הינ� על סמ$ תחזית הביקושי� ושיעורי ההתייעלות עד שנת 

 2014מדיניות משרד התשתיות לשילוב אנרגיות מתחדשות תבח� ותתעדכ� בשנת 

  .בהתא� להתפתחויות הטכנולוגיות והכלכליות ולשינויי� בתחזית הביקוש
  

  ) מותק�MW(באנרגיות מתחדשות לפי טכנולוגיה תחזית הספק מותק� 
  2014%2020אבני דר� לשני� 

  
  2014%2015  2016%2017  2018%2019  2020  

אחוז הביקוש , יעד התייעלות אנרגטית

  [%]הצפוי 
7  12  17  20  

חזוי כולל אנרגיה אומד� ביקוש 

  ]TWh[התייעלות אנרגטית 

60.4  61.5  64.5  64.3  

  
אחוז 
כ "מסה

הספק 
מותק� 

(%)  

  MW[  250  400  600  800  29.0[רוח 

  MW[  50  100  160  210  7.6[גז וביו מסה � ביו

" גדול"וולטאי �  או פוטויסולאר� תרמו

]MW[  

700  750  1000  1200  43.5  

  MW[  350  350  350  350  12.7[" בינוני"וולטאי � פוטו

  KW ]MW[  200  200  200  200  7.2 50וולטאי עד � פוטו

  MW[  1550  1800  2310  2760[כ הספק מותק� "סה

שיעור הייצור באנרגיות מתחדשות 

]%[  

5.3%  6.5%  8.3%  10.2%  

100%  

   דונ��33,800 אומד� לשטח הקרקע הנדרש לפי תחזית הספק המותק� הוא כ
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  ]TWh[תחזית הייצור באמצעות אנרגיות מתחדשות 

דצמבר   

2014  

שיעור   2020  2019%2018  2017%2016

כ "מסה

ייצור 

  האנרגיה

  TWh[  0.61  0.98  1.47  1.96  30.04%[רוח 

  TWh[  0.33  0.66  1.05  1.38  21.1%[מסה % ביו

" גדול"תרמו סולאר או פוטו וולטאי 

]TWh[  

1.33  1.43  1.90  2.28  34.87%  

  TWh[  0.60  0.60  0.60  0.60  9.1%[" בינוני"פוטו וולטאי 

  KW ]TWh[  0.32  0.32  0.32  0.32  4.89% 50פוטו וולטאי עד 

  TWh[  3.19  3.98  5.34  6.54  100%[כ ייצור אנרגיה בפועל "סה

  

  

 צעדי� עיקריי� לעידוד המדיניות המוצעת על ידי הממשלה 4.1.3

 משרד התשתיות הלאומיות פועל להקמת מקבצי �  איתור ופיתוח מקבצי ייצור  .א

אותרו אתרי� מתאימי� בנגב . ייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות

המטרה היא לרכז מספר גורמי ייצור . סטטוטוריותעליה� לא חלות מיגבלות 

במקב� רצי� ובכ$ להקטי� את הפגיעה בשטחי� הפתוחי� ולהקל על הולכת 

משרד התשתיות יקד� את הקמת מקבצי הייצור בשיתו� פעולה ע� . האנרגיה

 .רשויות התכנו� ומשרדי הממשלה הנוגעי� בדבר, מנהל מקרקעי ישראל

 טכנולוגיית ייצור החשמל על ידי רוח �  ית רוחייצור חשמל באמצעות אנרגי  .ב

החס� העיקרי לפיתוח תחו� זה הינו .  יחסית לטכנולוגיות אחרותכדאיתהינה 

משרד התשתיות סקר אזורי� לחיפוש אתרי� מתאימי� . החס� הסטטוטורי

 .יזמי� למדידת משטר רוחותבקשות  מענה ללתת וכ� פועל המשרד, בנגב

ת חסמי� לפיתוח מול משרדי הממשלה במקביל פועל המשרד להסר

וכ� מקד� ע� מנהל מקרקעי ישראל מכרז קרקע להצבת תרניי , הרלוונטי�

 .מדידת רוח

 לטכנולוגיות גזיפיקציה ושריפת �  מסה% גז וביו% ייצור חשמל באמצעות ביו  .ג

המשרד פועל בשיתו� . פסולת יתרו� בולט בייצור חשמל כבר בטווח הקצר

 על מתקני ייצור במכוני 25%להחלת פחת מוא� של פעולה ע� רשות המיסי� 

קד� את הקמת� של המתקני� בשל אמור למהל$ זה . טיהור שפכי� ומטמנות

משרד התשתיות    . המהוות חס� בפני יזמי�,עלויות ההקמה הגבוהות במיוחד

 .פועל בשיתו� ע� המשרד להגנת הסביבה לקידו� מתקני� במטמנות פסולת
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 מטרת משרד התשתיות להחיל הקלות �  קעות הו�תיקו� החוק לעידוד הש  .ד

" ידע"מכוח החוק על תעשייה מתחו� האנרגיה המתחדשת המבוססת על 

בהתא� לאישור המדע� הראשי במשרד , )ללא רכיב ייצור(מקורי בתחו� 

    .התשתיות הלאומיות

ת להרחבת ההטבות מכוח "משרד התשתיות פועל בשיתו� ע� משרד התמ

   .על מתקני ייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשותהחוק כ$ שיחולו ג� 

מס חברות המושת על חברות כדי לעודד את הפריפריה צפוי  –הקלות מיסוי   .ה

להיות נמו$ מזה בייצור אנרגיה מתחדשת  עוסקותממוקמות בפריפריה וה

 .המוטל על חברות אחרות
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 דיניות גופי� מוסדיי� לקידו� הקמת מתקני� סולאריי�מ .5

    נהל התכנו� משרד הפני�דיניות ממ 5.1

 הוכ� על ידי צוות מטע� 10/ד/10/א"כמהל$ מקדי� להכנת תכנית המתאר הארצית תמ

מדיניות המועצה הארצית לקידו� מתקני� : "מנהל התכנו� במשרד הפני� מסמ$

, ר� דרסלר, נועה נאור, אפרי� שלאי�: עורכי המסמ$" (סולאריי� לייצור חשמל

וגדרו עקרונות לקידו� סטטוטורי של תכנית להקמת במסמ$ זה ה). 2010פברואר 

 :10/ד/10א " היוו את הבסיס לפיתוח הוראות תמעקרונות אלה, מתקני� סולאריי�

על ) PV(דוד הקמת מתקני� לייצור אנרגיה באמצעות תאי� פוטו וולטאיי� עי  .א

 ).למעט חממות(גגות מבני� שנבנו כדי� 

  .מאגרי קולחי� וכדומה,  חניה� עדיפות לשימוש מקביל נוס� בקרקע   .ב

,  במחוז הדרו� בשל מספר ימי שמש גבוהPVעדיפות לקידו� פרויקטי� של 

   .עוצמת קרינה גבוהה ועידוד הפריפריה

 מתקני� –עדיפות להקמת מתקני� בשטחי� המיועדי� לפיתוח בתכניות   .ג

 משטח אזור 10%עד . (לוגיסטיקה ואחסנה, מלאכה, תעשייה, הנדסיי�

   ). משטח של אזור תעשייה�30% האר� עד ובדרו, תעשייה

 דונ� בתנאי 300 בהיק� של עד PV תותר הקמת מתקני � שטחי� פתוחי�   .ד

בשטח בעל רגישות נופית סביבתית או במיקו� שאינו צמוד דופ� . צמידות דופ�

 . יוגש מסמ$ נופי סביבתי שיכלול חלופות

ומיי� ושטחי גני� לא, יש להמנע מהקמת מתקני� סולאריי� בשמורות טבע  .ה

   .יער וייעור

 תיער$ תחילה בחינת חלופות מחו� 35א "בשטח המכלולי� הנופיי� על פי תמ  .ו

    .לשטח המכלול הנופי וייקבעו הנחיות לשילוב נופי

  

 :בשטח חקלאי

 .בחינת המיקו� המוצע ברמה אזורית •

 ).אדמת זיבורית(העדפת שטחי� חקלאיי� נחותי�  •

 .שטחי� שכני� המיועדי� לעיבוד חקלאיהמתק� המוצע לא יטיל מגבלות על  •

 .בתכנית המוצעת תשולב התשתית הנדרשת למתק� •

הקמת מתק� בשטח החקלאי הפתוח תותר רק ביישוב אשר ניצל את  •

 .אפשרויות ההקמה בשטח המחנה
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  .הבטחת החזרת השטח לשימוש חקלאי בתו� עבודת המתק� •

 

  .ו�בשטחי אש ובסמיכות לה� יתקיי� תיאו� ע� מערכת הביטח

, כל יוזמה להקמת מתק� סולארי תכלול את אופ� הוצאת האנרגיה ממנו אל רשת החשמל

  .לרבות דר$ הגישה, ואת כל התשתיות הדרושות להפעלתו

  

     תכנית מתאר ארצית למתקני� פוטו וולטאיי�% 10/ד/10/א"תמ 5.2

 לקבוע הנחיות להקמת מתקני� פוטו וולטאי� על מנת לעודד את מטרת התכנית

בכל שטח המדינה תו$ , זאת.  בה� לניצול אנרגית השמש לצור$ ייצור חשמלהשימוש

ובמגמה , באיכות הסביבה והנו�, מניעת מפגעי� ומזעור הפגיעה בשטחי� הפתוחי�

    .לפשט וליעל את תהליכי הקמת�

 ,ישראל הינה אר� שטופת שמש :איזו� בי� פוטנציאל ייצור החשמל לבי� אזילת הקרקע

לרבות אנרגיה פוטו , מרי� לפיתוח מקורות אנרגיה מתחדשי� המהווה תאיפיו�

יש לאז� בי� קטבי� ולכ�  מנגד ישראל מאופיינת במשאב קרקע מצומצ�. וולטאית

מיועדי� , האיזו� יושג על ידי הרחבת האפשרות להקמת מתקני� בשטחי� בנויי� .אלה

    .לבינוי או מופרי�

    :נושאי התכנית

 פוטו וולטאיי� קטני� ובינוניי� בהתא� ליעדי� התכנית מאפשרת הקמת מתקני� •

  .שנקבעו

ההגבלה על גודל המתקני� מתייחסת לשטח ולהתחברות למערכת הולכת החשמל  •

  .ולא להספק או היק� ייצור חשמל

במטרה , התכנית קובעת מערכת של כללי� שתחול על מתקני� פוטו וולטאיי� •

ולצמצ� מצבי� של ,  מצד אחדלהקנות למוסד התכנו� כלי� לבחינת התכנו� המוצע

  .מצד שני, חוסר וודאות כלפי היז�

    מסלול ההיתרי� 5.2.1

התכנית כוללת הוראות למת� היתרי בניה להקמת מתק� פוטו וולטאי בתנאי� 

    :הקבועי� בה

ג� א� התכנית החלה עליה� ,  שנבנו כדי�למתקני� על גגות מבני� וחזיתות מבני�

    .אינה כוללת שימוש זה

או /אחסנה ויעודי קרקע לפי תכנית הכוללת הוראות מפורטות כגו� למתקני� בי

. ג� א� התכנית החלה אינה כוללת שימוש זה, תעשייה ומתק� הנדסי, מבני משק

על טרקרי� ועל הקרקע תו$ , על עמודי�, תתאפשר הקמת מתקני� ג� בי� המבני�

    .בייעוד תעשייה נית� להקי� מתקני� על הגג. עידוד שימוש כפול
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ומאפשרת את , שאינו כרו$ בשינוי ייעוד, א מסלול מהיר וזמי�"בכ$ יוצרת התמ

    .יישו� מדיניות הממשלה והמועצה הארצית

הקמת מתק� פוטו וולטאי תתאפשר מכוחה של תכנית הכוללת הוראות מפורטות 

הקמת , בנוס�. בייעודי� או בשימושי� מסוימי� ובלבד שהדבר לא נאסר בתכנית

למעט , בהתא� לזכויות ולמגבלות הקיימות לפי התכנית החלההמתק� תתאפשר 

    .לעניי� גובה המתק� ולאחוזי הבניה במקרי� יוצאי דופ�

  

    :מאגרי� ובריכות דגי�

ומאחר וחלק ניכר מהמאגרי� נבנו שלא , מאחר ומאגרי� ה� מתקני� הנדסיי�

, תכניתא לאחר הגשת ההשגות ל"בייעוד למתק� הנדסי הוחלט על ידי עורכי התמ

לייחד למאגרי� ולבריכות דגי� סעי� נפרד  :לערו$ שינויי� בהוראות התכנית

תותר הקמת מתקני� פוטו וולטאיי�  ).נגרעו מסעי� מתק� הנדסי(א "בתמ

 :במאגרי� ובבריכות על פי המפורט להל�

 ;בריכה/על מלוא שטח דפנות המאגר  .א

תו� לשיקול דעתו של שיעור הכיסוי יהיה נ. פני המי� במתק� צ� או בקירוי על  .ב

 .ובכפו� לסוג השימוש המאגר, מוסד התכנו�

להתייעצות ע� הקמת מתק� פוטו וולטאי במאגר ובבריכת דגי� תהיה בכפו�   .ג

מוסד תכנו� יהיה רשאי  .משרד הבריאות ומשרד החקלאות, רשות המי�

לדחות את הבקשה להקמת מתק� פוטו וולטאי במאגר א� לדעתו עלולה 

ופית וכ� במקרה שהמאגר משמש או נועד לשמש ג� למטרות להיגר� פגיעה נ

    .של נופש ופנאי לפי התכנית החלה במקו�

 

    :חניוני� ומגרשי חניה

תותר , במקו� בו תכנית הכוללת הוראות מפורטות מייעדת שטח במבנה לחנייה

למעט באזור , או בחניו� במגרש פתוח, הקמת מתק� פטוט וולטאי על גג המבנה

אחוזי הבנייה   .ל ג� בסביבה שאיננה עירונית"כנית מאפשרת את הנהת. מגורי�

א� היא משמשת ,  משטח קומת הגג50%: הקמת מתק� פוטו וולטאי בחניו�ל

בהוראות התכנית נקבעו תנאי� לאי  .לחניה בחניו� או משטח מגרש חניה פתוח

הבטיח תוספת גובה למתק� כדי ל, פגיעה בשטח ציבורי ובזכויות המעבר של הציבור

למוסד תכנו� יהיה שיקול דעת שלא לאשר את המתק� הפוטו  .שימוש כפול ועוד

  .א"לשיקולי� המפורטי� בתמ בהתא�, וולטאי

 

    :בנחלות מושביות' חלקות א

בנחלה המושבית תותר הקמת מתק� פוטו וולטאי באמצעות היתר בניה ' בחלקה א

  :על פי התנאי� הבאי�
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לת הוראות מפורטות של תכנית הכולהחלקה כלולה בתחו� הקו הכחול   .א

  .וייעוד� חקלאי

  . לשטח המגורי�השטח צמוד לשטח המגורי� או למבנה משק שמיקומו צמוד  .ב

  . דונ� בלבד1שטח המתק� יהיה עד   .ג

המטרה למנוע פגיעה בשימושי� , בעוקבי�יועד� השימוש בעמודי� או   .ד

    .ככל שנית�, חקלאיי�

 

    :מתק� ביטחוני

ר הקמת מתק� פוטו וולטאי על גגות מבני� וחזיתות על פי במתק� ביטחוני תתאפש

    .אות� כללי� החלי� על כל מבנה אחר

  

    מסלול תכניות למתקני� פוטו וולטאי� 5.2.2

תכנית קרקע להקמת מתק� פוטו וולטאי ולקבוע הוראות במוסד תכנו� רשאי ליעד 

  .נית� לקבוע כי היעד למתק� יהיה משולב ביעוד חקלאי, לתכנונו וביצועו

  . ועוט� עזהנפת גול�,  בנפת באר שבע:עדיפות במיקו� המתק�

  ).על פי סדר עדיפות יורד (:שיקולי� לבחינת חלופות למיקו� המתק�

    .בשטח המיועד לבינוי

    .שהוא צמוד דופ� לשטח המיועד לבינוי, בשטח המיועד לפיתוח

    .בשטח המיועד לפיתוח

    .בשטח פתוח צמוד דופ� לשטח המיועד לבינוי

    .בשטח פתוח צמוד לשטח המיועד לפיתוח

בשטח פתוח שאינו צמוד דופ� רק א� ייעודו מטמנה מחצבה או אחר והשימוש בו 

מוסד התכנו� יבח� את . למטרה זו הסתיי� א$ לא נית� להחזירו לשימוש חקלאי

    .מיצוי העתודות בשטח

    .בשטח פתוח שאינו צמוד דופ�

  

    :או לשימוש כפולדיפות למתקני� על גגות וחזיתות ע

 מוסד תכנו� לתת עדיפות למתק� על גג וחזית או שימוש כפול ולהתחשב רשאי

, איחוד תשתיות, מפנה, טופוגרפיה, שימושי הקרקע, היק� השטח: בשיקולי� כמו

דרכי פיתוח , רציפות, נצפות, )חקלאי וטבע(ערכיות השטח , קרבה לתשתיות

    .עתידיי� ועוד

  

    :בשטח שייעודו תעשייה

בנפת באר .  משטח המיועד לתעשייה10%היק� שטח למתק� פוטו וולטאי יהיה עד 

מתקני� על גגות לא כלולי� בחישוב ( מהשטח 30%נפת גול� ובעוט� עזה עד , שבע
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י מוסד התכנו� בהתא� לצרכי "שקל עיהקצאה למתק� בשטח גדול מזה ת ).זה

    .המיקו� ובשיקול מת� עדיפות נוספת לפריפריה

    :ייעודו בינויבשטח ש

ית� עדיפות לתכנית המאפשרת שימוש נוס� על השימוש של מתק� ימוסד התכנו� 

    .פוטו וולטאי

    :בשטח שייעודו שטח פתוח

 משטחי המשבצת 10% היק� השטח למתק� פוטו וולטאי יהיה עד �  בישוב חקלאי

  הנמו$ מבי�– דונ� 300החקלאית של יישוב טר� הקמת מתק� עד שטח מצטבר של 

יתוח הכפר ביו�  על פי הרישו� במשרד החקלאות ופ–משבצת חקלאית . (השניי�

  .מיקו� על גג או חזית לא יכלל במני� השטחי� במשבצת). אישור תכנית זו

  .  דונ�300 היק� השטח להקמת מתק� לא יעלה על �  מחו/ לישוב חקלאי

שות למוסד התכנו� זכות לשקול הגדלת שטח המתק� לאחר התייעצות ע� הר

    .המקומית וע� משרד החקלאות בהתייחס למשבצת חקלאית

 או לפי ייעודו חקלאי השימוש במתק� הפוטו וולטאי יהיה השימוש המותר �ע� תו

 .ב אישור המתק�רבתכנית מאושרת ע

  

    תכולת תכנית למתק� פוטו וולטאי

גבוה או חיבור המתק� למתח : התכנית תציג את כל הנדרש להפעלת המתק�  .א

צמצו� (� מבני� תפעוליי� נדרשי, דר$ גישה, דר$ הוצאת האנרגיהעליו� 

קווי תשתית עיליי� או , טיפול נופיגידור תאורה ו, )גודל� ועדיפות להסתרת�

   .תת קרקעיי� וכל שינוי נדרש בקווי� אלה

בשטח שאינו מיועד לבינוי תלווה התכנית בנספח ניקוז והידרולוגיה בהתא�   .ב

 .3/ב/34א "לתמ

הרצועה . כנות קבע כי הוצאת האנרגיה תעשה בקו מתח עליו� חדשסקר ההית  .ג

תכנו� רצועת הקו וא� יידרש לכ$ . לקו זה תהווה חלק ממסמכי התכנית

    .תסקיר השפעה על הסביבה ייער$ על ידי ספק השירות החיוני

יש להדגיש כי לא תאושר תכנית להקמת מתק� פוטו וולטאי מכוחה של תכנית 

) ו" ק400(ורו לרשת הולכת החשמל הקמת קווי מתח על א� ידרוש חיב, זו

 .שאינ� קיימי� או מאושרי�

 

    תעדו. הפריפריה 5.2.3

 ואת עוט� עזה נפת גול�, בהוראות נקבעו תנאי� המתעדפי� את נפת באר שבע

    :ולהל� הפירוט

    :במסלול ההיתרי�

  משטחו של אזור תעשייה שיש30%נית� יהיה להקי� מתק� בהיתר בהיק� של עד 
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    .בו שטחי� שטר� נבנו

 משטחו של מתק� הנדסי שיש בו 30%נית� יהיה להקי� מתק� בהיק� של עד 

 משטח 45%ורשאי מוסד תכנו� לאפשר מתק� עד , שטחי� שלא נוצלו במלוא�

לאחר שבח� את הצרכי� הנוכחיי� והעתידיי� למתק� הנדסי , המתק� ההנדסי

    .באותו מיקו�

    :במסלול התכניות

הקמת מתק� פוטו וולטאי ניתנת עדיפות לבנפת גול� ובעוט� עזה , בעבנפת באר ש

שטחי� בשאר חלקי בהשוואה לבשטח צמוד דופ� לבינוי או לפיתוח או בשטח פתוח 

�    .האר

 

   בחינת האיזו� שבי� מת� מענה למשק האנרגיה לבי� צמצו� הפגיעה 5.2.4

    בשטחי� פתוחי�

    .כנית בפרק זמ� נקובבתכנית נכלל סעי� שיאפשר מעקב בקרה ועדכו� הת

והטמעת� ,  מאפשרת הכנסה של טכנולוגיה חדשה לייצור חשמל10/'ד/10א "תמ

באופ� נרחב בהיתרי� ה� על גגות מבני� שאושרו בתכניות וה� על הקרקע בייעודי 

    .קרקע מסויימי� שחלה עליה� תכנית מאושרת

י� שהתכנית אלה שמצדדי� בהעדפת התקנת מתקני� על גגות וחזיתות אינ� בטוח

    .יוצרת את התשתית המתאימה לכ$

משוכנעי� , אלה שמצדדי� במתקני� גדולי� יותר בשטחי� פתוחי�, לעומת�

    .שהתכנית מצרה את צעדיה�

א בתו� תקופה של ארבע שני� "ראוי לבחו� את מידת היישו� והמימוש של התמ

 .מיו� אישורה
  

  תכנית מתאר ארצית לטורבינות רוח12/ד/10א "תמ 5.3

טרת התכנית לקבוע הנחיות להקמת טורבינות רוח על מנת לעודד את השימוש בה� מ

תו$ מניעת מפגעי� ומזעור הפגיעה , זאת. לניצול אנרגיית הרוח לצור$ ייצור חשמל

ובמגמה לפשט ולייעל את , הנו� והאקולוגיה, באיכות הסביבה, בשטחי� הפתוחי�

  .תהליכי הקמת�

  .כנו� ועומדת לפני דיו� למת� תוק�התכנית מקודמת על ידי מנהל הת

 

    מדיניות מנהל מקרקעי ישראל 5.4

, מועצת מקרקעי ישראל קיבלה החלטה המתייחסת להקמת מתקני� פוטו וולטאי�

    :1162 ומספרה 9.9.2008החלטה זו התקבלה בתארי$ 

מתקני . שיעור התשלו� על הקרקע עליה יוק� המתק� יהיה כמו בהקצאה לתעשייה
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    .יהיו פטורי� מתשלו�, שנבנו כדי�,  על גגות מבני� קיימי�אנרגיה חלופית

    :בשטח משבצת חקלאית

 השטחי� �ייחשב במניי)  משטח הפרויקט10%ולכל היותר ( משטח הפרויקט 10%

היקפי שטח הנדרשי� למתק� פוטו וולטאי ה� גדולי� ולא נית� . המותרי� לתעשייה

תרי� לפיתוח לתעסוקה ביישוב להכליל� בהחלטה של היקפי הקרקע המרביי� המו

    ). דונ�80(חקלאי 

בהחלטה נקבעו כללי� לאישור מתק� ג� א� מוצתה מכסת הקרקע לצרכי תעשייה 

  .ביישוב

מועצת מקרקעי ישראל יכולה לאשר מתקני תשתית לאומית ג� מחו� לשטחי המשבצת 

 .החקלאית

 

    מדיניות משרד החקלאות ופיתוח הכפר 5.5

לא יותר .  דונ� משטח המשבצת250מקסימו� :  סולאריתהקצאת שטח למיז� אנרגיה

    . משטח המשבצת הקיי��10% מ

ביישובי� ע� קרקע  . לא תינת� המלצה להקמת חווה סולארית� ביישובי� בתת איכלוס 

    . החזרת קרקע לרשות המדינה בהיק� כפול מהשטח הדרוש לחווהש תידר� עודפת 

    ).זיבורית(אי נמו$  העדפה של קרקע בעלת ער$ חקל� איתור קרקע 

 המלצה להקמת מתק� לייצור אנרגיה סולארית רק לאגודה �משרד החקלאות יית

    .כעיבוד משות� ולא לחקלאי בודד

    : תכנו� אתר לאנרגיה סולארית

בזמ� הקמה (פיתוח אתר לאנרגיה סולארית יאפשר ככל האפשר המש$ פעילות חקלאית 

 הוש תוחזר הקרקע לשימוש חקלאי נקייבתו� תוק� התכנית או תו� השימ). ותפעול

  .וראויה לעיבוד
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 מרחב רמת הגול� סקירה נופית .6

     נו.חטיבות 6.1

: כל יחידה נית� לחלק לחלוקת משנה. מרכז ודרו�, צפו�: הגול� נחלק שלוש יחידות נו�

בצומח וג� , בהידרולוגיה, במסלע, היחידות שונות זו מזו במבנה הטופוגרפי. מזרח ומערב

    .ולדות הישוב בה�באופי ות

    :צפו� הגול�

 עי� זיוו� במערב – ברכת ר� בצפו� וכביש גשר בנות יעקב –גבולות יחידה זו ה� נחל סער 

בעל משקעי� '  מ700עד '  מ1,220האזור הגבוה ביותר בגול� . וכביש ציר הנפט במזרח

 במערב .טמפרטורות חור� נמוכות ועננות נמוכה, )שלגי� וטל קי�, גשמי חור�(רבי� 

שורת נחלי� היורדי� לעבר עמק החולה וביניה� רמות משתפלות למספר מדרגות אל עבר 

וביניה� , במזרחו שורת הרי געש מהר כרמי� בצפו� ועד הר פרס בדרו�. עמק החולה

הצומח הטבעי של . מעבר� המזרחי של תלי הגעש משתרע החור� הסורי. בקעות רחבות

יער אוד� מהווה דוגמא .  אלו� תולע– חברת אלו� מצוי אזור זה הוא חורש י� תיכוני של

בבקעות בי� הרי הגעש גידולי מטע . מייצגת לצומח זה שכיסה בעבר את מרבית צפו� הגול�

מסעדה ובקעתא : בחלקו הצפו� מזרחי הישובי� הדרוזיי�. נשירי� וברמות מרעה בקר

רקסיי� 'י הכפרי� הצבשטח שריד.  ישובי� כפריי� ישראליי�10ומפוזרי� באזור זה 

הנו� הנצפה החולש . ושרידי� ארכיאולוגיי� של הישוב היהודי בתקופת התלמוד והמשנה

הרי הגליל העליו� , על יחידה זו מצפו� הוא הר החרמו� בצדה המערבי נצפי� עמק החולה

    .בצידה המזרחי תצפיות לעבר סוריה ותצפיות מקומיות של תלי הגעש. והרי הלבנו�

    :�מרכז הגול

שיפוע מתו� מתמש$ .  דליות–גבולו הדרומי של יחידה זו מקביל לכביש מעלה גמלא 

י קניוני� עמוקי� הזורמי� לצפו� הכנרת דר$ בקעת "עד לכינרת המבותר ע'  מ700מרו� 

מנעד . האזור פחות גשו� ויותר ח�. מעטי� ה� הרי הגעש במזרח. בית ציידא

הצומח הטבעי של אזור זה הוא יער פארק של . הטמפרטורות פחות קיצוני מאשר בצפו�

בשל טרשיות האזור בחלקו המערבי . דוגמא לצומח זה הוא יער יהודיה. אלוני תבור

שרידי אד� מתקופות קדומות . וביצתיות בחלקו המזרחי האזור משמש בעיקר למרעה

. שנהמשרידי� רבי� של ישוב יהודי מתקופת התלמוד וה, דולמני�, מתחמי�: ביותר

 מערב  נצפה בכיוו�הגליל העליו�.  קצרי�– ישובי� כפריי� ועיירה אחת 3יו� באזור זה ה

    . סוריהבאזורמרחבי� פתוחי� נצפי�  המזרחי בצד. דרו� מערבבכיוו� והכנרת 

   :דרו� הגול�

בקירוב אל הכנרת '  מ400אזור זה המשתפל מגובה . גבולו הדרומי נחל רוקד ונחל ירמו$

לאזור . נחל ירמו$ בדרו�ואל אל נחל רוקד במזרח , קי� ורחבי�במערב בעמקי� עמו

באזור זה נחשפי� סלעי הגיר מתחת לכיסוי בזלת . מישורי� רחבי� ומתלולי� מול הכנרת
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הצומח . פחות משקעי� ורוחות עזות יובשניות,  אקלימו דומה למרכז הגול� א$ יותר ח�–

. אלו� תבור וחברת שיז� השיח, ת חברת אלה אטלנטי כולל אתהטבעי שנותר במדרונות

קיימי� שרידי ישוב מתקופות . האזור מעובד בגידולי שדה ברמות ומטעי� במדרונות

הנו� הנצפה מיחידה זו לכיוו� מערב תצפיות .  ישובי� כפריי�15באזור כיו� . קדומות

לדרו� להר הגלעד ולמזרח השתפלות לעבר נחל רוקד והמדבר , מרהיבות לעבר הכנרת

   .יהסור
 

 יחידות נו. 6.2

  ג" נו. טיפוסיות עיקריות ברמהיחידות

 חטיבות נו� עיקריות שלכל אחת מה� מאפייני� חזותיי� ברורי� 10לרמת הגול� 

בסוגריי� מוצגי� מספרי פוליגוני� של אזורי  ).מצפו� לדרו�: (ששוני� משכנותיה

 .'ראו תשריטי� בנספח א. החיפוש שזוהו בתכנית זו

 ).תורי�ללא אי(החרמו�   .א

 ).18' איתור מס(מרגלות החרמו�   .ב

 ).14' איתור מס(אג� נחל החולה   .ג

, 16, 17' איתור מס(חרוטי הגעש   .ד
15 ,13 ,12 ,11 ,8 ,7 ,5 ,3 ,2 ,1.( 

 ).ללא איתורי�(אפיק הירד�   .ה

ללא  (–בקעת בית ציידא   .ו
 ).איתורי�

 3, 4, 5, 6, 7(אג� בעת בית ציידא   .ז

– PV + 9 ,10  � W.( 

 ).ללא איתורי�(מצוקי הכנרת   .ח

: 'איתור מס(הגול� הדרומי   .ט

12,13 ,11 ,10 ,9, 8 – PV.( 

ללא (אג� החקד והירמו$   .י
    ).איתורי�

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 יחידות נו. טיפוסיות ברמת הגול�
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    חודיי�יאפייני� ימ 6.3

    . בעיקר בצפו� הגול��  הרי הגעש ותופעות געשיות

בריכות חור� ובתי גידול לחי� , מעיינות ומסילי�,  נחלי� וקניוני� במערב�  נופי מי�

    .רח ומאגרי�במז

  .ואלו� תבור במרכז ודרו�,  אלו� תולע בצפו��  אלו� מצוי �  יערות

    .המורדות השחוני� היורדי� לכנרת ולירמו� בדרו�

 של השדירה המרכזית הלאורכ,  מרחבי� עשירי� במיני צומח עשבוני�  בתות עשבוניות

    .בכל יחידות הנו�

  .בכל יחידות הנו�, מורשת קרב, ו שרידי� מתקופות קדומות ביותר ועד ימינ� מורשת 

 

   בהתייחס להקמת מתקני אנרגיה מתחדשתהיבטי� נופיי� 6.4

בתו$ , ג מבני� קיימי�"ע(למתקני� הממוקמי� באזורי� מפותחי�  % מיקו� וגודל 

    .  במרחב הפתוחמאילו הממוקמי�השפעה קטנה יותר ) ובסמו$ לשטחי� מבוני�

הטמעה בנו� /  יותר להסתרה קלי�) יומסה מתקני ב– מאלדוג(מתקני� קטני� יותר 

    ). חוות רוח,  חוות סולריותמתדוג(מאשר מתקני� גדולי� 

חדש במרק� " כת�" התכסית של המתק� יש השפעה נופית ביצירת סוגל % תכסית 

 דוגמת(רובד חזותי חדש בתו$ אותו מרק� לעומת הוספת ) דוגמת חווה סולרית(קיי� 

    ).חות מורגשת שתכסיתה דלילה ופחוות רוח

 י�פי� המבטאווכמות הצהצפיה מושגי� של מרחק י "היבטי נצפות נבחני� עפ % נצפות 

/ קיי� היבט איכותי ). רחוקה/ בינונית / נצפות קרובה (את עוצמת ההשפעה החזותית 

  כפי שבא לידי ביטוי בהגדרת שטחי� לשימור חזותיהניצפות רגישות ה שלערכי בהגדר

    :)3/2/מ"בתמ(וקו רקיע 

מתו$ אבחנות הללו נית� להגדיר שלמתקני אנרגיה מתחדשת יש השפעה נופית בסדר 

    :עולה מההיבט גודל ותכסית

    .רוחחוות     סולריות חוות     הסמתקני ביומ

קיימת רגישות נופית גבוהה יותר לחלק הצפוני והמערבי של רמת  % רגישות נופית 

 מער$ , קו הרקיע של תילי הגעש,עמק הירד� והכנרתל הפוני�מדרונות ה: הגול�

    .  אלוני�הנחלי� ויערות

 מהוות � מזרחית שרוב�  הרמה המרכזית � מההיבט הנופי הי�פחות רגישה י�האזור

   .שטח אש
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    מסקנות נופיות ראשוניות 6.5

 :בהתא� לניתוח הנופי שהוצג לעיל עולות המסקנות העיקריות הבאות

הנדסיי� במהות ועל כ� נדרשת בחינה המתקני� של אנרגיה מתחדשת הינ� מתקני�  •

 .נופית בהצבת� במרחב הפתוח

. קיימת העדפה נופית למיקו� בשטחי� פחות נצפי� ובעלי רגישות נופית נמוכה •

 ).ג"בעיקר בחלק הדרו� מזרחי של רמה(

 4 עד �3 כ(העדפה למיקו� של מספר מועט של מתקני� גדולי� על פני ריבוי מתקני�  •

 ).  מתקני� בצפו�3עד �2כ, מתקני� בדרו�

קווי ההולכה הנדרשי� לסדרי הגודל של הייצור הצפוי מהווי� יש לקחת בחשבו� כי  •

    . מפגע נופי משמעותי
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 המתאימי� להקמת מתקני� אזורי חיפושהלי� להגדרת  .7

  מתחדשתלייצור אנרגיה 

    מיפוי נתוני� .7.1

    ): 'אראו מיפוי בנספח ( מיפוי נתוני� במספר תחומי�  נער$בשלב ראשו�

, גופי מי�, תשתיות, חקלאות ומרעה, ישובי� (מיפוי נתוני� פיזיי� ושימושי קרקע

    ).'שטחי� מוגני�  וכד, שטחי אש

מחוזית ותוכניות , איסו� תכניות ברמה ארצית (מיפוי היבטי� סטטוטוריי�

    ).תכניות אב מנחות, מקומיות רלוונטיות בתוק� ובהליכי תכנו� שוני�

שטחי , מחצבות, מתקני� הנדסיי� וקווי תשתית, עתיקות (וספותמיפוי מיגבלות נ

 ).'שטחי משבצת וכד, שטחי� חקלאיי� פעילי�, אש

     ניתוח נתוני� .7.2

המסקנה העיקרית מניתוח הנתוני� מציגה את . נער$ ניתוח של נתוני המיפוי שפורטו לעיל

$ שמירה ויש לשי� דגש על פיתוח תו, רמת הגול� כמרחב בו משאב הקרקע מצומצ�

   .מירבית על השטחי� הפתוחי�

    איתור שטחי� .7.3

     אנרגיה סולארית .7.3.1

 איתור שטחי� פנויי� והגדרת אזורי חיפושבהתא� למיפוי הנתוני� וניתוח� בוצע 

ראו מיפוי בנספח ( מתחמי� להקמת מתקני ייצור לאנרגיה מתחדשת לאתרבה� נית� 

חלקה הדרומי של הרמה בצידה  בבעיקר� המומלצי� לאזורי חיפוש נמצאי� השטחי). 1

   . ומומלצי� להקמת מתקני� פוטו וולטאי� בעיקרהמזרחי

   אנרגית רוח .7.3.2

    )חוות(הצבת מקבצי טורבינות ליצירת אנרגיה מרוח   .א

במסגרת הכנת תכנית האב זוהו אתרי� המתאימי� להקמת חוות טורבינות 

ל חלק מהאתרי� נבחנו בעבר על ידי חברת החשמ. לייצור אנרגיה מרוח

כחלק מתהלי$ קבלת , בכל מקרה. ונמצאו מתאימי� מבחינת משטר הרוחות

 רוח מדידות  יש צור$ לבצע הרשיו� המותנה להקמת מתקני ייצור חשמל מרוח

    .במש$ שנה באתרי� המבוקשי�

עבור חלק  .אלהכ פוליגוני� של אתרי� 18בתשריט המצור� מסומני� 

הערכת .  הנית� להפקה פוטנציאל ההספקתהערכבעבר מהאתרי� בוצעה 

ע� ' מ�100 הפוטנציאל נעשתה בהתייחס לטורבינות בעלות להבי� בקוטר של כ

    .' מ130גובה קצה הלהב אינו עולה על . ' מ�80 מגדל בגובה של כ
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נתו� נוס� המוצג בטבלה הוא מספר הטורבינות שנית� יהיה למק� באתרי� 

ני� מוערכי� ואינ� נתוני� אלה הינ� נתו. בהתא� להספק המתוכנ�, אלה

בשל היעדר . בבוא העת יהיה צור$ לבצע בדיקה פרטנית לכל אתר, מוחלטי�

    . עבור חלק מהאתרי�וצג ההספק הפוטנציאלימלא   נתוני�

 

     בשטחי משבצתטורבינות בודדותהצבת   .ב

במקומות הנמצאי� בתו$ תכנית האב מאפשרת הקמת טורבינות בודדות 

בהתא� ( פוטנציאל ליצירת אנרגיה מרוח משבצות היישובי� ונמצאו בעלי

התנאי� להקמת טורבינות . מדובר על טורבינות רוח בודדות). לבדיקות רוח

, הסכמת תושבי היישוב, מבתי מגורי�'  מ800שמירת מרחק של : אלה כוללי�

  .ונתוני מיקו� המתאימי� למגבלות הנופיות הנדרשות בתכנית האב

לק מיישובי המועצה כפוטנציאלי� להקמת אזורי החיפוש אשר זוהו על ידי ח

אזורי� אלה , מהווי� חלק ממשבצות היישובי�, טורבינות רוח בודדות

מהווי� חלק מאתרי החיפוש המוצגי� בתשריטי� המצורפי� וג� ה� מוצגי� 

    . בטבלה להל�

  
  רוח  להקמת מתקני� ליצירת אנרגיה מהאזורי� לאיתור שטח

  פוטנציאל מקסימלי

פוטנציאל הספק   פוליגו�' מס
  תק� מו

  )מגה וואט(

הערכת מספר 
טורבינות לכל 

  מתח�

  שטח נדרש לחווה
ר " מ25*25הערכה לפי 

לטורבינה לא כולל 
  )דונ�(דרכי� 

  25  40  100  סינדיא�  .1

  12.5  20  50   עסניה  .2

בוטל בהחלטת הועדה   סינדיא�.    3
  המחוזית

 �   �  

  �   5  12  סינדיא�.    4
  �   �   �10 בכלול   סינדיא�.    5
  2.5  4  10  ני צפתהר ב.   6
  10  16  8  ממזרח למרו� גול�.   7
  4.5  7  3.5  ממזרח לתל פרס.   8
  �   �   �10 כלול ב  ממערב לתל פרס.   9

  4.5  7  3.5  ממזרח ליונת�. 10
הפוטנציאל מחושב   עי� זיו�. 11

  באתר עסניה
 �   �  

  31  49  112  עמק הבכא . 12
לא נית� למימוש קרוב   ממזרח לאוד�.  13

עתא מידי לבוק
  ולאוד�

 �   �  

  2.5  4  10  צפו� מערב לאוד�  .   14
  מנפוחה . 15
  מנפוחה . 16
  מנפוחה . 17

  
44  

  
19  

  
12  

בוטל על ידי הועדה   .18
  המחוזית

 �   �  

  104.5    343  כ"סה
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בשני אזורי� שהוגדרו בעבר כאזורי� מתאימי� לפיתוח חוות של טורבינות רוח   .ג

 :לאישורמפורטות ות הוגשו תכני

 טורבינות רוח פרי יוזמת� 50תכנית להקמת חווה של  � תכנית עמק הבכא )1

התכנית מוצעת . של חמישה מיישובי המועצה האזורית רמת הגול�

 מגה 112�150בשטחי� חקלאיי� באזור עמק הבכא ומגדירה ייצור של 

 . למת� תוק�והומלצה המחוזית ההתכנית נידונה בוועד. וואט

 תכנית לחוות טורבינות רוח המכילה מספר �  47' ת תשתית לאומית מסתכני )2

בספטמבר . אתרי� שחלק� ממוקמי� בשטחי הועדה המרחבית מעלה חרמו�

 הוכרזה התכנית המוצעת כפרויקט תשתית בעלת חשיבות לאומית 2010

התכנית .  הוסמכה חברת אנרגיית רוח נקייה2010ובנובמבר ) 47ל "תת(

תשתיות לאומיות ונמצאת בטרו� ההליכי� מקודמת בועדה ל

 קידו� התכנית נעצר בשל פקיעת תוק� רישיו� מותנה של הסטטוטוריי�

 . היז�

  בעסניה קיימת חוות טורבינות רוח אשר �  שדרוג חוות טורבינות רוח קיימת  .ד

 מגה 6 טורבינות ע� הספק כולל של 10כיו� יש בחווה . 1992הוקמה בשנת 

בתכנו�  2011עד סו� שנת . ' מ36וקוטר הלהבי� '  מ30גובה העמודי� , וואט

גובה כל .  מגה וואט14להציב במקו� טורבינות גדולות בהיק� ייצור של 

 .' מ�100 וקוטר להבה כ'  מ80טורבינה  

  

    איתור מיגבלות וחסמי� .7.4

  :ניתוח� ואיתור השטחי� נית� להגדיר מספר מיגבלות וחסמי�, לאור מיפוי הנתוני�

    מצומצ�משאב קרקע 

נרחבי� א$ לא פתוחי�  תמונה בה ברמת הגול� שטחי� עולה הנתוני� מתו$ ניתוח

  .מנגד קיי� העיקרו� המנחה לשמור על השטחי� הפתוחי�. בהכרח פנויי�

    מאפייני� פיזיי� של השטח

במטרה להגיע לייצור כלכלי של אנרגיה יש לשאו� להתאמה בי� מיקו� מתקני 

השתנות עוצמת ,  משטר רוחות� רוח : המיטביי� הנדרשי�הייצור למאפייני הייצור 

    .זוית הקרינה,  שעות שמש� שמש , הרוח על פי הגובה

    הגדרות משרד הביטחו�

ל את הקמת המתקני� לייצור אנרגיה "יש צור$ לתא� ע� משרד הביטחו� וצה

    . טורבינות רוח שהינ� גבוהות מאודבעיקר, מתחדשת

     מגבלת ההולכה

 לא ידוע כרגע מהו פוטנציאל ההולכה של רשת החשמל הקיימת בחברת החשמל
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מנתוני� שהתקבלו וללא בדיקה מפורטת נית� לומר שיש כיו� מיגבלת . ברמת הגול�

הולכה מרמת הגול� ולש� כ$ יש לבצע סקר הולכה על מנת לזהות יכולת הולכה 

ר " סיור ע� יו במפגשי� שנערכו ע� נציגי חברת החשמל כולל.בהתא� ליצרני� עתידיי�

י הוצג חזו� החברה לסייע להולכת אנרגיה שתיוצר ממקורות מתחדשי� "דירקטריו� חח

 ע� התקדמות הכנת התכנית הוכרז על הקמת קו הולכת מתח עליו� מרמת .ברמת הגול�

קידו� פרויקט זה ברמה הלאומית מסייע למימוש ). 62ל "תת (שתית לאומיתתהגול� כ

    .גיה מתחדשת ברמת הגול�הקמת מתקני� לייצור אנר

    ש"מיקו� ביחס לתחנות מיתוג ותחמ

שי� " את היזמי� למק� מתקני ייצור בקירבה לתחנות מיתוג ותחמרצוי לכוו�

    . על מנת לנסות להשע� על יכולת הולכה קיימת, הקיימי� ברמת הגול�

    הליכי רישוי

י הנחיות רשות על פ לפעוליזמי� המקדמי� פרויקטי� לייצור אנרגיה מתחדשת ל ע

מחייב הצגת זיקה לקרקע ועמידה בסדרת הקידו� מול רשות החשמל . החשמל

  .כחלק מתהלי$ קבלת הרשיו� המותנה והקבוע להקמת מתקני ייצור חשמלדרישות 
     השפעות חיצוניות

 , הקמת מתקני� לייצור אנרגיה מתחדשת עלולה  לעורר בעיות בהיבטי� קהילתיי�

    .השפעה על הסביבהולחייב ביצוע תסקיר 

  

  ,הגדרת סוגי� של טכנולוגיות ליצירת אנרגיה מתחדשת המומלצי� לפיתוח ברמת הגול� .7.5

    . להל�8ראו פירוט בפרק 

 

  . להל�9 ראו פירוט בפרק ,הערכה נופית של אזורי החיפוש המוצעי� בתכנית האב .7.6
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    אנרגיה מתחדשת ברמת הגול� לייצור ותטכנולוגיהמלצה על  .8

 מתחדשתאנרגיה  ליצירת ותהטכנולוגי עולה כי סוגי רקע הנסקר בעבודה זוניתוח המ

 :  ה�פיתוח במרחב רמת הגול�הרלוונטיי� ל
  . רוחיצירת אנרגיה באמצעות  .א

  . סולארית� יצירת אנרגיה באמצעות השמש   .ב

  .מופקת מביו מסההאנרגיה   .ג

  .אגירה שאובהיצירת אנרגיה באמצעות   .ד

 

    אנרגיית רוח 8.1

קיבלה הארצית ליצור חשמל מאנרגיית רוח נמצאת בהכנה וטר� תוכנית המתאר 

לצור$ הסדרת התשלו� עבור החשמל המיוצר  ,פ גודל�"טורבינות רוח מסווגות ע. תוק�

פ ההספק " לשתי קבוצות עיקריות עהחשמלרשות מסווגת אות� , בטורבינות הרוח

    :המיוצר בה�

בינות רוח קטנות ה� טורבינות טור: ) קילוואט מותק�10עד (טורבינות רוח קטנות 

 קילוואט לצריכה עצמית ולמכירת עודפי� 50לייצור חשמל עד הספק מותק� של 

 קילוואט 15בהספק מותק� שעד מתקני� ביתיי� ההסדרה מתחלקת ל. לרשת

    . קילוואט50–15ומתקני� מסחריי� בהספק מותק� של 

 קילוואט 50מעל  (לותוגדו ) קילוואט מותק�50 עד 10 (טורבינות רוח בינוניות

    . סדרה פרטנית לפרויקטי� ספציפיי�קיימת ה: )מותק�

   : תצורות עיקריותלוש בשמוצעתריסת הטורבינות בשטח פ

    חוות טורבינות

במתכונת , מספר רב של טורבינות המוצבות במספר שורות עוקבות בשטח נתו�

    .  שתוכננה בעמק הבכא

    מקבצי טורבינות

 טורבינות רוח המוצבות בשולי השטחי� החקלאי� או א� בתוכ� באופ� 10 עד 3

    .המאפשר ניצול דו שימושי של הקרקע

     טורבינה קהילתית

    .טורבינה בודדת המוצבת באתר יישובי מתאי� בבעלות היישוב
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 את ההספק החשמלי אפיי� המקד� מואהצפיפות ההספק  :צפיפות ההספק

במהירות הרוח וצפיפות ת לובאזור ספציפי בתת רוח  מטורבינשנית� להפיק

הכפלת נתו� זה בשטח דיסקת להבי הטורבינה תגדיר את ההספק . וירוהא

 .החשמלי שנית� לקבל מהטורבינה

הממוצעת באתר המיועד להקמת טורבינה ת מהירות הרוח  א:סיווג עוצמת הרוח

 ועד נהדר (Poor)מעלוב ,  דרגות�7 בלסווג ) בתחו� טורבינות הרוח(מקובל 

Superb).(    

להל� טבלה המציגה את צפיפות ההספק שנית� להפיק באמצעות טורבינות רוח 

במהירויות רוח שונות בהתא� '  מ50 � ו'  מ10: בשני גבהי� שוני� מעל פני השטח

  . לדרגות הרוח השונות

  

   מטר50   מטר10  גובה המדידה
דרגת 
  הרוח

אפיו� דרגת 
  הרוח

מהירות רוח 
 ממוצעת

m/s][  

צפיפות ההספק 
*[W/m²]  

מהירות רוח 
ממוצעת 

m/s][  

צפיפות ההספק 
*[W/m²]  

  0�200  0�5.6  0�100  0�4.4  עלוב  1
  200�300  5.6�6.4  100�150  4.4�5.1  שולי  2
  300�400  6.4�7.0  150�200  5.1�5.6  בינוני  3
  400�500  7.0�7.5  200�250  5.6�6.0  טוב  4
  500�600  7.5�8.0  250�300  6.0�6.4  מצוי�  5
  600�800  8.0�8.8  300�400  6.4�7.0  יוצא מהכלל  6
  800�2000  8.8�11.9  400�1000  7.0�9.4  נהדר  7

  
  

   :סקנותמ

 מטר 6 �  כ להפקת אנרגיה באמצעות טורבינות רוח היאסבירהמהירות רוח   .א

) ג� קטנה(תרומת כל תוספת , כיו� שההספק תלוי במהירות בשלישית. לשניה

 .מעותית מאודלמהירות זו  מש

יעיל יותר ) הספק לדונ�(ניצול הקרקע , כיוו� שמהירות הרוח עולה ע� הגובה  .ב

    .כאשר הטורבינות ממוקמות בגובה רב יותר

הקמת טורבינות גבוהות מאפשרת עיבוד חקלאי של הקרקע למרגלות   .ג

הטורבינה ולכ� נית� להקימ� על קרקע חקלאית תו$ פגיעה מינימאלית בשטח 

   .החקלאי

שטח דיסקת טורבינה  . ' מ70 � רבינה גבוהה מאפשרת קוטר דיסקה של כטו  .ד

 מטר 7ההספק שעשויה טורבינה כזו לייצר ברוח של . ר" מ3846שכזו הוא 

 מטר לשניה יהיה הספק 8ברוח ממוצעת של  .MW 1.5 � לשניה הוא כ

 .MW 2.3: טורבינה זו
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 �20 הוא כ מגוואט 1.5בהנחה שקוטר השטח המשמש כבסיס לטורבינה של   .ה

נצילות . ר" מ314השטח הקרקעי הנתפס על ידי כל עמוד טורבינה הוא , מטר

   .ר בכל שעות היממה"למ/ וואט4780הקרקע של ההספק המותק� הוא 

  

   אנרגיה סולרית 8.2

 )רכישת החשמל הסולריתעריפי (ההזנה רשות החשמל הסדירה את נושא תעריפי 

     : לכל סוגי המערכות

      קטני�וולטאי�% מתקני� פוטו

.  קילוואט לצריכה עצמית ולמכירת עודפי� לרשת50מתקני� בהספק של עד 

 קילוואט ומתקני� 15בהספק של עד מתקני� ביתיי� ההסדרה מתחלקת ל

    .   קילוואט50–15מסחריי� בהספק של 

מ על " קילוואט פטורי� מתשלו� מע4מתקני� ביתיי� בהספק מותק� של עד 

  .מל המיוצר בה�ההכנסה המתקבלת תמורת החש

    וולטאיי� בינוניי�% מתקני� פוטו

–10( קילוואט עד גבול יכולת ההולכה של הרשת 51מתקני� בהספק מותק� של 

    . ) מגוואט לער�12

    וולטאי� גדולי�% מתקני� פוטו

�  מגוואט המבוססי� על טכנולוגיה תרמו�10 מתקני� בהספק מותק� של יותר מ

 שנה �20 ליזמי� תערי� מוגדר וצמוד לההסדרה הנוכחית המבטיחה . סולרית

 MW 600( או עד למילוי מכסת ההסדרה שהוגדרה 2017תהיה תקפה עד שנת 

     . הראשו� מבי� השניי�–) מותק�

    :וולטאית% אנרגיה פוטו

 10 � במש$ כ, ר" וואט למ1000 � בהנחה שקרינת שמש ממוצעת בישראל היא כ

התפוקה השנתית של קולט , 15% שעות אור אפקטיביות ביו� ונצילות קולטי� של

PVר"ש למ" קוט550 �  תהיה כ.     

תפוקת , בהנחה ששטח הקרקע עליו מוצב הקולט גדול מהשטח הפעיל בקולט

  . נמוכה יותר, השטח הקרקעי עליו עומד הקולט או שדה הקולטי�

    :סולרית% אנרגיה תרמו

ת מנצילות גבוהה משמעותי, סולריות לסוגיה� השוני�� נצילות המערכות התרמו

 . או המוצבות על שטח קרקע דומה, מערכות פוטוולטאיות בעלת תפוקה דומה

נית� לפרוש שדה סולרית מוצדקת כלכלית במידה ו� הקמת תחנת כוח תרמו

במידה ומביאי� , מדובר בתחנת כוח גדולה המסוגלת. קולטי� תרמו סולרי גדול

השקעה הנדרשת והיעדר לאור ה. לספק חשמל ג� בשעות הלילה, אליה קו גז טבעי

ע� . תחנה כזו ברמת הגול�לפתח  בשלב זהאי� המלצה , יכולת הולכה בהווה
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נית� , ג"צומת כח ורמה, כורסי, השלמת קווי מתח עליו� האמורי� להגיע לרביד

 . תחנה תרמוסולרית ברמת הגול�לשקול שוב הקמתיהיה 

 

  :מסקנות

מבוסס על המערכת (ר "למ וואט PV  :63קולטי שדה  אופייני להספק מותק�  .א

 מגווט מותק� על שטח של 5: הפוטוולטאית שנחנכה לאחרונה בקיבו� קטורה

מערכות שההספק (מכא� שהשטח הנדרש למערכות סולריות גדולות . ) דונ�80

 . דונ��80 גדול מ)  מגוואט5 �  מהמותק� בה� גדול

 . לשנה קולטר"ש למ" קוט821: תפוקה ממוצעת אופיינית לקולטי שמש   .ב

ממידע המתפרס� לאחרונה . המכסות הנוכחיות שהוקצו הולכות ומתמלאות  .ג

 חוסר בהירות לגבי כוונת המדינה בנושא המש$על ידי משרד האוצר עולה 

רשות החשמל .  המועדפי� למערכות ייצור חשמל סולריהסדרת התעריפי�

 שמשמעותה הורדה grid parityמצהירה על שאיפת המדינה ליישו� מדיניות 

י ליצרני חשמל סולרי שיקימו בעתיד "רגתית של התעריפי� שמשלמת חחהד

המטרה היא להגיע במקביל לירידת מחירי הפנלי� . מתקני� חדשי�

הסולריי� למחירי חשמל סולרי המתחרי� במחיר החשמל הקונבנציונלי 

לא  .י בתמהיל הדלקי� בה� היא משתמשת"המיוצר בתחנות הכח של חח

והא� המש$ הסבסוד הנוכחי למערכות חדשות ברור עד מתי יתאפשר 

 .ובכמהתורחבנה נוכחיות המכסות ה

 אנרגיה מביו מסהייצור  8.3

 , חומר אורגני יכול לשמש לייצור ביוגז באמצעות עיכול אנאירובי:ייצור ביוגז

הביוגז יכול לשמש לייצור חשמל וחו� לשימוש עצמי של מפעל עיבוד הפסולת 

את הביוגז . ני� פרטיי� באמצעות רשת החשמלולמכירה לחברת חשמל או לצרכ

 או מפסולת , כפי שמבוצע כבר במתק� הפועל במיצר,נית� לייצר מפרש בעלי חיי�

מקור בבתי� ובעסקי� של תושבי הגול� ותפונה המש$ באורגנית ביתית שתופרד ב

כמות . כמתוכנ� בכל מדינת ישראל, י הרשות המקומית בנפרד מהזר� היבש"ע

פסולת אורגנית במתקני עיכול טו� אחד של ביוגז שנית� להפיק מאופיינית ל

 השונות בכמות הביוגז נובעת משונות הרכב .ק ביוגז"מ 100עד  80אנאירובי היא 

    . הפסולת האורגנית ממקו� למקו�

המגודל לצור$ כ$  צמחי ג� מחומר אורגנימיוצר ביוגז ציי� כי בעול� בהקשר זה נ

תכולת המתא� בביוגז המיוצר מגידולי� .  למטרה זו�יי חקלאי� בשדות ייעודי"ע

� כי ג� למתקני� א. אלה גבוהה יותר מתכולתו בפסולת אורגנית ביתית אופיינית

ויעילי� י� ומפקטיקיימי� בעול� ג� מתקני עיכול אנאירובי ק, אלה יתרו� לגודל

טו�  4000 � בהיק� של כ, המתוכנני� לקליטת כמות פסולת אורגנית קטנה יחסית

   .   המתאימי� ליישו� מקומי ברמת הגול�לשנה
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לצריכה ) חשמל וחו�( מהביוגז נית� לייצר אנרגיה :ייצור חשמל מביוגז

:  טו� פסולת היא1 � כמות חשמל אופיינית שנית� להפיק מ. או למכירה/מקומית ו

, בתהלי$ ייצור החשמל מביו גז נוצר ג� חו� .ש לטו� פסולת אורגנית" קוט192 � כ

כמות . את יתרת החו� נית� למכור לצרכני�. רוש בחלקו למתקני ייצור הביוגזהד

ש לכל טו� פסולת אורגנית הנכנס " קוט210: חו� אופיינית הנוצרת במתק�

הקמת מתק� לייצור חשמל מביוגז באזור תעשיה בסמיכות מקו� . לטיפול במפעל

ר את החשמל למפעל הצור$ חו� היא מהל$ כלכלי היוצר הכנסה לבעליו המוכ

 .המיוצר לרשת החשמל ואת החו� לתעשייה

כולת המתא� בביוגז ת  :הסקה וכדלק להנעת רכבי�ל, יצור גז לבישול

נית� להעלות את ריכוז המתא� . 50�55%המיוצר מפסולת אורגנית ביתית היא 

ריכוז ההופ$ את הביוגז לגז שווה ער$ לגז , 95% � בביוגז לריכוז אופייני של כ

או , כשתגיע לגול�,  נית� יהיה להזרי� בעתיד לרשת הגז הארצית אותו,טבעי

שימוש אפשרי נוס� הוא הנעת רכבי� בגז . לדחוס לבלוני� לשימוש ביתי או עסקי

   .זה

) ב"ארה, דרו� אמריקה, מדינות באירופה(בעול�  :יצור דלקי� סינטטיי�

יודיזל על חשבו� מגדלי� גידולי� ייעודיי� לייצור דלקי� סינטטיי� כמו אתנול וב

ז גול� וכענ� "נושא זה יוכל להשתלב בעתיד כענ� חקלאי בחלק מישובי מוא. מזו�

�דר$ באזור התעשייה גול� הנמצא בסמיכות מקו� לשדות  תעשייתי חדש ופור

    .בגול� הישובי� החקלאיי�

 :מסקנות

ג דומה לפילוג הממוצע של "בהנחה שפילוג והרכב הפסולת הנוצרת ברמה  .א

בישראל מיוצרת פסולת .  ממנה הוא פסולת אורגנית40%, בישראלהפסולת 

 � מונה כ) כולל קצרי�(ג "אוכלוסיית רמה. לנפש/ליו�/ג"  ק�1.5 בהיק� של כ

מכא� שכמות הפסולת האורגנית המיוצרת באזור רמת .  תושבי�20,000

 לשנה/ טו��4300  טו� ליו� או כ12 � הגול� ויכולה לשמש להפקת אנרגיה היא כ

 .מות התואמת במדוייק את טכנולוגיית העיכול האנאירובי הקומפקטי כ–

מדינת ישראל מקצה כיו� משאבי� רבי� להיערכות המדינה להפרדה במקור   .ב

במטרה להעביר את הטיפול בפסולת מהטמנה במטמנות , של פסולת עירונית

 . להפרדה מיו� ומיחזור

ג "פול בפסולת ברמהנית� להיעזר בתקציבי קר� הניקיו� לתכנו� העברת הטי  .ג

 .מפסולת עירונית מעורבת להפרדה במקור

) הזר� הרטוב(יצירת חומר גל� תאפשר הפרדה במקור לזר� רטוב ויבש   .ד

  . אפשר הפקת אנרגיה מתחדשת מביוגז ברמת הגול�שי
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     מתחדשתה אנרגיאתרי� לייצורהערכת רגישות נופית ל .9

 עדיי� לפיתוח אנרגיות מתחדשותאחידה להערכת רגישות נופית ומוכרת , מקובלתשיטה 

לש� ניתוח והערכה נופית של מתקני� לייצור אנרגיה מתחדשת המוצעי�  .לא קיימת

המתודולוגיה וההנחיות . ברמת הגול� מוצגת להל� מתודולוגיה להערכת רגישות נופית

ר באנגליה באירופה ובעיקבעשור האחרו� מתבססות על פרסומי� בנושא שנערכו להל� 

 .דוסקוטלנ

 :ותמטר

מתקני� ליצירת אנרגיה מתחדשת ברמת הגול� להערי$ את רגישות הנו� לפיתוח   .א

  . )וולטאיות�  רוח וחוות פוטובעיקר מטורבינות(

אנרגיה מתחדשת מההיבט של כושר לייצור ליצור אסטרטגיה נופית לגבי הצבת  חוות   .ב

 .נשיאה של הנו�

  

 נו� להכיל שינוי ללא השפעה מכרעת  מידת היכולת של יחידת %  כושר נשיאה של הנו.

    .על מאפייניו העיקריי�

  . מידת החוס� של יחידת נו� להכיל שינוי ללא השפעה שלילית על אופיו% רגישות נופית 

 שאופיו ואיכותו של נו� פגיעי� לשינוי כתוצאה מפיתוח המידהרגישות נופית היא , על כ�

     .אנרגיות מתחדשות

  ).ונות לקבל שינוי משתנה ע� הזמ� וע� סוג השינוי המוצע בעובדה שהנכרחשוב להכי(

  

    הערכת רגישות נופיתשל מגבלות  9.1

מתק�  לפיתוח בהתייחס מידת הרגישות של הנו�רגישות נופית מעידה על הערכת 

קיבולת של אותו נו� /  מתחדשת א$ אינה מעידה על כושר נשיאה האנרגיליצירת 

    . הנדרש לכל פיתוח מוצע,תוח מפורט תחלי� לניה מהווהל ואינ"לפיתוח הנ

לא נית� . על א� שהניתוח מתבסס על קריטריוני� מוגדרי� הוא נותר סובייקטיבי

, למעשה. מסוימותלמתוח קו חד חד ערכי בי� רגישות נופית לתכונות נופיות 

. רגישות נופית היא תוצר של יחסי גומלי� מורכבי� בי� משתני� בעלי משקל שונה

   .לא להשתמש בשקלול מספריעל כ� נבחר 

 הערכה הנופיתהמבנה הניתוח ו 9.2

 :הניתוח הנופי להל� מציע

 .מתודולוגיה לבחינה של הרגישות הנופית לפיתוח אנרגיה מתחדשת

 .)יידרש בשלב ההקמה (וצע להקמהנופי מפורט שנדרש לבצע בכל אתר המהנחיות לניתוח 

יות מצטברות לפיתוח של נשיאה הנופי והשפעות נופההנחיות לבחינה של כושר 

 .מספר אתרי� סמוכי�

 .הנחיות לניתוח נצפות מפורט
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 .הנחיות להצגת היבטי נצפות

 .הנחיות נופיות כלליות לתכנו� אתר אנרגיה מתחדשת

 .מרכיבי� והיבטי� לבחינה בעת ניתוח נופי

 נבחרו קריטריוני�  שאותרו בעבודה זוהחיפושזורי הערכה של אכחלק מהלי$ ה

בניתוח מפורט מוצע להוסי� קריטריוני� לבחינה בהתא� .  לבחינהמסויימי�

     .למאפייני� ייחודיי� של יחידת הנו� בה מוצע הפיתוח

הסיבה לכ$ . לא בוצע ניתוח נצפות מפורטלאזורי החיפוש שאותרו בתכנית זו 

 אינ�ותואמות ניתוח מפורט ה ,ניתוח נצפותלדרישות הנעוצה בעצ� האיפיו� של 

  .תכנית האבהמתאימה ל ברזולוציה

 

  פיתוח אנרגיה מתחדשתמתקני� ל של מאפייני� 9.3

מאפייני� של מתקני� לייצור אנרגיה /בתת הפרק להל� מתוארי� מרכיבי�

  .מתחדשת אליה� יש להתייחס בעת הניתוח הנופי

  סוגי טורבינות רוח 9.3.1

  : ולגבהי� שוני� שלה�לכל סוגי הטורבינותההתייחסות היא 

  ' מ15�25  �   דטורבינות קטנות מא

  ' מ26�50  �     טורבינות קטנות

  ' מ51�75  �     טורבינות בינוניות

  ' מ76�110 �     טורבינות גדולות

  .' מ111�150 �   טורבינות גדולות מאד

  :מקבצי טורבינות

  . טורבינות5 עד �       מקב� קט�

  . טורבינות6�10 �     מקב� בינוני

  . טורבינות11�25 �       מקב� גדול

 . טורבינות26 מעל �     ב� גדול מאדמק

 היבטי� נוספי� של פיתוח חוות טורבינות 9.3.2

 . גישה ושירותדרכי  .א

 .שטחי התארגנות ועירו�  .ב

 ).מנו�(שטחי הקמה   .ג

 ).תת קרקעי(כבלי חשמל   .ד

 .עמודי ניטור רוח  .ה

 .ש"תחמ/ מבנה תפעול   .ו

 .ג להובלת החשמל"קו מ  .ז

 .ג הטורבינות"תאורת סימו� ע  .ח
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 השפעה נופית של טורבינה 9.3.3

 .ההנראות בשל גוב  .א

 .מרחק שונה בי� טורבינות בהתא� לגודל�  .ב

 .תנועתיות  .ג

 .נוכחות פעילות אנושית בקנה מידה שונה ובהקשר לנו� הסובב  .ד

 .על קו האופק ע� נקודות ציו� קיימות" תחרות"  .ה

 .דרכי גישה  .ו

  היבטי� מצטברי� 9.3.4

התייחסות להיבטי� מצטברי� של ריבוי חוות טורבינות ביחידות נו� 

 .מסויימות

  PVסוגי חוות  9.3.5
 לפנלי� � התייחסותאי('  מ3�4 בגובה PV �מער$ של פנליההתייחסות ל

  ). ג מבני� קיימי�"המוצבי� ע
  : לגדלי� שוני� של חוותההתייחסות

  .' ד10 �  קט� מ�   קט� מאד
  .' ד10�50 �   קט�

  .' ד50�100 �   בינוני
  .' ד100�150 �   גדול

  היבטי� של פיתוח חוות פוטוולטאיות 9.3.6

 .רית שוני� מהחקלאות הסובבתחומהמידה והשפה הקנה   .א

. כוו� דרו�ל ומופני� בזוית)  במספר20 –כ (פנלי� מאורגני� במקבצי�   .ב

 .ר מקבילות"הפנלי� מאורגני� בשורות עפ

 .אתרי� מועדפי� ה� מישורי� במפנה דרומי  .ג

נית� להעמיד פנלי� ג� על מתקני עקיבה על עמודי� בגובה שיאפשר   .ד

 ).מרעה,  עיבוד,שימוש נוס� בקרקע

  .מנהרות לגידול ירקות/ ניראות מרחוק כשל גו� מי�   .ה

  של חוות פוטווולטאיות היבטי� נוספי� 9.3.7

 .שטחי התארגנות בעת ההקמה  .א

 .מבנה תפעול  .ב

 ).תת קרקעי(כבלי חשמל   .ג

 .תשתיות והולכה  .ד

 .גידור  .ה

 .נטיעות הסתרה  .ו
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  PVהשפעות נופיות של פיתוח  9.3.8

 .השטח" תפיסת"  .א

 .נוכחות פעילות אד�  .ב

 . חקלאי קיימתשינוי בתבנית נו�  .ג

 .מבנה אורטוגנלי בתו$ נו� טבעי  .ד

 .ר"נטיעות הסתרה באזורי� חשופי� עפ  .ה

 .מבני שירות באזור ללא בינוי  .ו

 .היבטי סינוור  .ז

  היבטי� מצטברי� 9.3.9

 של מרכיב תעשייתי לעומת מרכיב שדותהמתקני� הפוטוולטאיי� מהווי� 

  ).שחור לעומת ירוק חו�/ אפור (צמחי 

  נופית ברמת הגול�תייחסות כללית לרגישות הה 9.3.10

תבליט בקנה מידה גדול / יחידות הנו� בגול� ה� על פי רוב בעלות מבנה 

שתילי הגעש של צפו� מזרח הרמה מהווי� תבליט ) רמה מישורית(ואחיד 

מידה של תכסית יחידות הנו� הקנה ב רב באופי וקיי� שוני .ייחודי בתוכ�

    . וה� יכולות להיות בעלות רגישות שונה
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  יוני� לניתוח רגישות לטורבינות רוחקריטר 9.4

 לנתחבכדי . להל� מוצגי� הקריטריוני� לבחינת הרגישות נופית לטורבינות רוח

 ראו שימוש .לקנה מידה וה� מבנהלנופית יש להתייחס ה� הרגישות את מושג ה

ניתוח נופי של אתרי החיפוש  ( להל�9.14בקריטריוני� אלה בניתוח המוצג בסעי� 

 .)ית זוהמוצעי� בתכנ

  תבליט נו.   .1

דרמטי , מבנה נו� חלק ומישורי יהיה רגיש פחות לטורבינות רוח ממבנה נו� מחוספס  
סביר שיהיה פחות רגיש , תבליט נו� בקנה מידה גדול, כמו כ�. בעל תבליט ייחודי

  .מתבליט נו� בקנה מידה קט�
  

  רגישות יותר נמוכה    רגישות יותר גבוהה  
נו� ע� : 'לדוג  

מחוספס מבנה 
או תבליט /ו

, דרמטי ייחודי
מבנה נו� בקנה 

  .מידה קט�

נו� ע� : 'לדוג
היבטי תבליט 
ייחודי� ולא 

אחידי� 
במופע� 

ג� ( הטופוגרפי 
בקנה מידה 

גדול וג� בקנה 
  .)מידה קט�

נו� ע� : 'לדוג
גבעות 

מובחנות 
עמקי� "

". מקומיי�
קנה מידה 

  .בינוני

מבנה : 'לדוג
בעל , נו� פשוט

 .גליות קלה
קנה מידה 

  .בינוני או גדול

מבנה : 'לדוג
. מישורי רחב
קנה מידה 

  .גדול

  

  תכסית נו.   .2

נו� ע� מבנה תכסית פשוט ואחיד יהיה רגיש פחות לפיתוח טורבינות מנופי� ע� מבנה   
נו� ע� תכסית בקנה מידה גדול פחות רגיש מנו� ע� תכסית . תכסית מורכב ולא אחיד

  ".אנושי"בקנה מידה 
  רגישות יותר נמוכה     יותר גבוההרגישות  
נו� ע� : 'לדוג  

מגוו� מרכיבי 
תכסית רב 

ובקנה מידה 
  .אנושי

נו� ע� : 'לדוג
מבנה שדות לא 

אחיד ובקנה 
. מידה קט�
מגוו� של 
מרכיבי� 

תכסית ובקנה 
  .מידה אנושי

נו� ע� : 'לדוג
חקלאות בקנה 

, מידה בינוני
תכסית 
, משתנה
קיימי� 

מרכיבי� בקנה 
  ושימידה אנ

נו� ע� : 'לדוג
חקלאות בקנה 

מידה גדול 
תכסית יחסית 
אחידה ומעט 

מרכיבי� בקנה 
מידה אנושי 

  ).מבני�, עצי�(

נו� : 'לדוג
בקנה מידה 

גדול ע� 
תכסית אחידה 

ונעדר קנה 
מידה של 
מעשה ידי 

  .אד�
  

  דרכי�   .3

 גישה מיעוט דרכי� יהיה רגיש יותר לפיתוח של טורבינות בשל דרכי/ נו� ללא דרכי�   
הנדרשת להקמה ותפעול ובדומה דרכי� צרות ע� תכסית צמחיה גובלת מלווה 

  ).גדרות צמחיה, משוכות(
  רגישות יותר נמוכה    רגישות יותר גבוהה  
נו� ללא : 'לדוג  

דרכי� קיימות 
או נגיש רק 
דר$ דרכי� 
צרות ע� 
מגבלות 

  .תנועתיות

נו� ע� : 'לדוג
מעט דרכי� או 
בעיקר דרכי� 

ע� / צרות 
  .מגבלות

נו� ע� : 'לדוג
דרכי� קיימות 
ויותר דרכי� 
  .ע� מגבלות

נו� ע� : 'לדוג
דרכי� קיימות 
ע� מעט דרכי� 

  .ע� מגבלות

נו� ע� : 'לדוג
דרכי� קיימות 
וללא מגבלות 

של דרכי� 
צרות ע� 
משוכה 
  .צמחית

  



  
  

  מ"    יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע

  Ya’ad Architects & Planners Ltd.   
 1/2/2014 

1401R6450.doc 

63
  

                  

  מתחדשתה תכנית אב לאנרגי-מועצה אזורית רמת הגולן 

  

  קו האופק   .4

/ ת וה� גורעי� קו אופק אופייני או ייחודי יהיה רגיש יותר לפיתוח טורבינות היו  
  .מתחרי� במאפייניו

  רגישות יותר נמוכה    רגישות יותר גבוהה  
נו� ע� : 'לדוג  

קו אופק 
/ אופייני 

ייחודי ע� 
מרכיבי� 

מזוהי� על קו 
  .האופקי

נו� ע� : 'לדוג
קו אופק 

אופייני הנצפה 
מישובי� או 

תצפית או ' נק
קו נו� ע� 
  .ציו�' הרבה נק

נו� ע� : 'לדוג
קו אופק 

ייני א$ לא אופ
ייחודי ע� מעט 

ציו� על קו ' נק
  .האופק

מבנה : 'לדוג
נו� בקנה מידה 

גדול בקו 
האופק אינו 

מרכיב 
/ משמעותי 

/ ציו� ' מעט נק
קו אופק 

ביחידת נו� 
  .סמוכה בולט

נו� : 'לדוג
בקנה מידה 

גדול או 
מישורי ללא קו 

אופק בולט 
וללא נקודות 

  .ציו�

  

  איכויות תפיסתיות   .5

או נופי� ע� אופי פסטורלי ) ללא פעילות אד�(נידחי� שלווי� / � מרוחקי� נופי� שה  
מסורתי רגישי� יותר לפיתוח טורבינות מאשר נופי� ע� ריבוי בפעילות אד� או בקנה 

  .של פעילות אד�" מודרני"מידה 
  רגישות יותר נמוכה    רגישות יותר גבוהה  
נו� : 'לדוג  

פראי ע� , טבעי
מעט וללא 
ל סימני� ש

  .פעילות אד�

נו� : 'לדוג
טבעי ע� מעט 

פעילות 
ע� " מודרנית"

חקלאות 
  .מסורתית

נו� כפרי : 'לדוג
ע� פיתוח 

מודרני 
  .ופעילות אד�

נו� כפרי : 'לדוג
ע� פעילות 
אד� רבה 
וחקלאות 
  .מודרנית

נו� ע� : 'לדוג
הרבה פעילות 
אד� ופיתוח 

, אורבני(
  ).תעשייתי

  

  איכות נופית   .6

, שמורות טבע(ות נופית גבוהה או סמוכי� לנופי� מוכרי� מסוג זה נופי� בעלי איכ  
ייהיו רגישי� יותר לפיתוח ) היסטוריי�/ אתרי� אריכואלוגיי� / מופעי� געשיי� 

  . טורבינות
  רגישות יותר נמוכה    רגישות יותר גבוהה  
נו� : 'לדוג  

מוכר בעל 
איכויות נופיות 

  .גבוהות

נו� בעל : 'לדוג
איכות נופית 

 –גבוהה 
בינונית 
שמרבית 
מרכיביו 

  .יושפע

נו� בעל : 'לדוג
איכות בינונית 

שחלק 
ממרכיביו 

  .יושפע

נו� בעל : 'לדוג
איכות נופית 

נמוכה בינונית 
א$ מרכיביו 
הייחודיי� 

  .יושפעו

נו� בעל : 'לדוג
איכות נופית 

אזור (נמוכה 
לא ) תעשיה

  .יושפע מפיתוח
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  PVפיתוח קריטריוני� לניתוח רגישות נופית ל 9.5

ראו שימוש . PVלהל� מוצגי� הקריטריוני� לבחינת הרגישות הנופית למתקני 

ניתוח נופי של אתרי החיפוש  ( להל�9.14בקריטריוני� אלה בניתוח המוצג בסעי� 

  ).המוצעי� בתכנית זו

  תבליט נו.   .1

" / הררי"נו� מישורי יהיה רגיש פחות לפיתוח מאשר נו� בעל תבליט ע� מבנה   
  .ת נצפי�מדרונו

  רגישות יותר נמוכה    רגישות יותר גבוהה  
מבנה : 'לדוג  

תלול ומדרונות 
  .חשופי�

נו� ע� : 'לדוג
הרבה מדרונות 

בולטי� 
  .חשופי�

נו� בעל : 'לדוג
מבנה גלי ע� 
שטחי� שלא 
נצפי� ומעט 

מדרונות 
  .חשופי�

נו� בעל : 'לדוג
 –מבנה גלי 

  .מישורי

נו� : 'לדוג
  .מישורי

  

  סגירות/ פתיחות    .2

או משוכות סביב חלקות , בגי� תכסית של יער' לדוג(נו� ע� היבט חזק של סגירות   

  .חשו�,  מאשר שטח פתוחPVיהיה רגיש פחות לפיתוח ) חקלאיות
  רגישות יותר נמוכה    רגישות יותר גבוהה  
נו� : 'לדוג  

פתוח וחשו� 
ללא הגדרת 

גבולות חלקות 
  .או עצי�

נו� : 'לדוג
פתוח ע� מעט 
מרכיב סגירות 

, עצי�(
  ).משוכות

נו� ע� : 'לדוג
שטחי� 
פתוחי� 
  .וסגורי�

נו� ע� : 'לדוג
שטחי� 

, סגורי� רבי�
, משוכות(

  ).'יערות וכד

נו� : 'לדוג
שמרבית שטחו 

ריבוי של (סגור 
משוכות 

  ).ועצי�
  

  תצורת החלקות החקלאיות וקנה המידה שלה�   .3

 מאשר נו� חקלאי ע� PVר רגיש לפיתוח לא רגולריות יהיה יות, נו� ע� חלקות קטנות  
היבט זה ייראה בעיקר בפיתוח חלקות סמוכות ומנקודות . חלקות גדולות רגולריות

  .תצפית
  רגישות יותר נמוכה    רגישות יותר גבוהה  
נו� : 'לדוג  

טבעי לרוב ע� 
מעט חלקות 
חקלאיות לא 

/ רגולריות 
  .מסורתיות

נו� : 'לדוג
שרובו מרעה 

ע� מעט 
 חלקות

לא , מעובדות
  .רגולריות

נו� : 'לדוג
מגוו� ע� 

חלקות מרעה 
ועיבוד ומעט 

שטחי� 
  .טבעיי�

נו� : 'לדוג
שרובו חלקות 

חקלאיות 
מעט , רגולריות

מרעה ושטחי� 
  .טבעיי�

נו� : 'לדוג
חקלאות 
  .מודרנית

  

  איכויות תפיסתיות   .4

סורתית יהיו ללא פעילות אד� או בעלי אופי של חקלאות מ, שלווי�, נופי� מרוחקי�  

  . לעומת נופי� ע� סממני� של פעילות אד� מודרניתPVרגישי� יותר לפיתוח 
  רגישות יותר נמוכה    רגישות יותר גבוהה  
, מרוחק: 'לדוג  

/ טבעי ללא 
מעט סממני� 

של פעילות 
  .אד� נוכחית

נו� : 'לדוג
חקלאי / טבעי 

מסורתי ע� 
מעט פעילות 

אד� וחקלאות 
  .מודרנית

נו� : 'לדוג
חקלאי מגוו� 

ע� פיתוח 
, ופעילות אד�

חקלאות 
מסורתית 
  .ומודרנית

נו� כפרי : 'לדוג
ע� ריבוי של 

מרכיבי פעילות 
אד� ופיתוח 

  .מודרני

נו� ע� : 'לדוג
פיתוח ופעילות 

חקלאות , אד�
  .מודרנית
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  איכות נופית   .5

, טבעשמורות (נופי� בעלי איכות נופית גבוהה או סמוכי� לנופי� מוכרי� מסוג זה   

  . PVייהיו רגישי� יותר לפיתוח ) היסטוריי�/ אתרי� אריכואלוגיי� / מופעי� געשיי� 
  רגישות יותר נמוכה    רגישות יותר גבוהה  
נו� : 'לדוג  

מוכר בעל 
איכויות נופיות 

  .גבוהות

נו� בעל : 'לדוג
איכות נופית 

 –גבוהה 
בינונית 
שמרבית 
מרכיביו 

  .יושפע

נו� בעל : 'לדוג
נונית איכות בי

שחלק 
ממרכיביו 

  .יושפע

נו� בעל : 'לדוג
איכות נופית 

נמוכה בינונית 
א$ מרכיביו 
הייחודיי� 

  .יושפעו

נו� בעל : 'לדוג
איכות נופית 

אזור (נמוכה 
לא ) תעשיה

  .יושפע מפיתוח

  
 הערות לקריטריוני� של רגישות נופית

ה על אופי הנו� ביחידת נו� מסויימת יכול קריטריו� מסויי� להיות בעל השפעה גדול

 ).הנו� באזור מרוחק איכות תפיסתית של' לדוג(

בבחינת רגישות נו� : לדוגמא. ביחידת נו� מסויימת יכולה להיות סתירה בי� קריטריוני�

לפיתוח טורבינות אזור ע� פעילות אד� יכול להוריד את הרגישות הנופית א$ קנה 

זאת בשטח טבעי ייעדר קנה לעומת . המידה של הפעילות יכול להעלות את הרגישות

נופית נמוכה יותר א$ יהיה רגיש יותר מההיבט של איכות הרגישות ה ,המידה האנושי

 .תפיסתית

  

  להיק. הפיתוחבהתייחס נופית הרגישות בחינת ה 9.6

להל� מוצגת התפלגות של רמות הרגישות הנופית בהתייחס להיק� הפיתוח המוצע 

 . להל�9.14 במדרג זה בניתוח שמוצע בסעי� ראו שימוש. במתק� לייצור אנרגיה מתחדשת

 

  רמת רגישות
  

  הגדרה

 לשינוי רגישות גבוהה מאדמאפייני� ואיכויות עיקריי� בעלי   גבוהה
  .שייווצר בגי� סוג והיק� הפיתוח

  
 לשינוי שייווצר בגי� סוג בעלי רגישותמאפייני� ואיכויות עיקריי�    בינונית–גבוהה 

  .והיק� הפיתוח
  

 לשינוי שיווצר בעלי רגישות מהמאפייני� והאיכויות העיקריי� חלק  בינונית
  .בגי� סוג והיק� הפיתוח

  
   נמוכה–בינונית 

  
 לשינוי שיווצר בגי� סוג בעלי רגישות מהמאפייני� והאיכויות מעט

  .והיק� הפיתוח
  

 ולא ייפגעו בשל סוג והיק� חסוני�מאפייני� ואיכויות עיקריי�   נמוכה
  .הפיתוח
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    נת כושר הנשיאה הנופי לפיתוח אנרגיה מתחדשתבחי 9.7

בבואנו לבחו� את כושר הנשיאה הנופי לפיתוח מיז� לייצור אנרגיה מתחדשת 

 :נושאי� הבאי�נדרשת התייחסות ל

  .נו�המאפייני� עיקריי� של יחידת בניעת פגיעה משמעותית מ ••••

 .התייחסות לאיתורי� סמוכי� ••••

 .שימור המגוו� הנופי ••••

 .י רגישות נופית גבוהה מאדשימור אזורי� בעל ••••

 של חוות המתקני� השוני�לאפשר המש$ חוויה של נו� ללא פיתוח בי�  ••••

 ).מזעור נצפות(האנרגיה 

אנרגיות מתקני� לייצור על א� שמרבית יחידות הנו� יכולות להכיל פיתוח של  ••••

כלו לשאת היק� גדול של ו לא ינו� מרבית יחידות ה,מסוי�מתחדשות בהיק� 

 ית� להגדיר מספר גנרי להיק� הפיתוח האפשרי מההיבט הנופילא נ. פיתוח

וכל פיתוח מוצע יצטר$ להישקל ג� מההיבט של השפעה מצטברת ה� בתו$ 

 . וה� בהתייחס לאתרי� סמוכי�מסוי�איתור 

  

הנחיות לבחינת השפעות נופיות מצטברות של פיתוח  9.8
  מתחדשתהאנרגימתקני� לייצור 

 

מתווספת להשפעה מצופה מפיתוח של ההשפעה השפעה מצטברת הינה ה :הגדרה

כ פיתוח קיי� ומתוכנ� "שינויי� נוספי� לנו� בהתייחס לסה. כל אתר בנפרד

 .במרחב נתו�

 

ולנתח את ) פית ומילוליתגר(נדרש לתאר בניתוח של השפעה נופית מצטברת  ••••

ת או ופיתוח החווה יצור השפעות נוספות בהתייחס לחוות קיימהאופני� בה� 

פייני הנו� ושלמות� השפעות על מא, הות השפעות פיזיותנדרש לז. ותמתוכננ

 .של נופי� בעלי ערכיות גבוהה

 מנקודת בה�השפעות מצטברות מהיבט של נצפות יכולות להיות במצבי�  ••••

 רצ� לאור$  במצבי� שלאו, נית� לצפות בשתי חוות או יותרתצפית אחת 

 .דרכי� או שבילי� ע� שימוש מרובה

חוות מאושרות , ות מצטברות נדרש להתייחס לחוות קיימותבבחינת השפע ••••

 .חוות בהליכי�, סטטוטוריות

 10 � וכ) טורבינות(מ מחוות גדולות " ק30�35שטח  להתייחסות יכול להיות עד  ••••

 .PV חוותמ במקרי� של "ק
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י הכנת תשריטי� והדמיות המראי� אזורי נראות תיאורטיי� "ניתוח נצפות ע ••••

)ZTV (ות והקיימותשל החוות המוצע. 

י נקודות שנבחרו לכל חווה "מספר נקודות התצפית לבחינה צרי$ להיקבע עפ ••••

 ".התשריט הגרוע"או נוספות וצריכות להראות ג� את /בנפרד ו

היק� השינוי המצטבר לנו� צרי$ להימדד בהתייחס למאפייני� של אותה  ••••

והערכה של ההשפעה , מיקו� במרחב ביחס לפיתוח אחר, יחידת נו�

 .טברת על מאפייני מפתחהמצ

נדרשת התייחסות להשפעה המצטברת של דרכי� ומבני� נלווי� חדשי�  ••••

 .באזור הנבח�

בכוו� מוגדר או כנצפה : 'לדוג(נדרשת בחינת היק� השינוי המצטבר למבטי�  ••••

פיתוח על קו ,  בי� גדלי� ותצורות שונות של העמדההיחס, )בכווני� רבי�

מש$ הזמ� , בחינת השפעה לאור$ דרכי�, האופק לעומת על רקע הנו� הסובב

    .מבטי� מישובי�, )חווית הנוסע(של נצפות החוות ובי� נצפויות 

 

    לבחינת נצפותהנחיות 9.9

) ZONE OF THERETICAL VISIBILTY = ZTV( אזור נצפות תיאורטי :הגדרה

  ).מבוסס על מפה טופוגרפית(מגדיר שטח בו פיתוח מסויי� נצפה תיאורטית 
  

גדרת תיאורטית כי היא אינה מתייחסת לתכסית ומיסו$ מקומי אלא  מוהנצפות

האזור המוגדר לא מפרט את אופי והיק� , כמו כ� .מגדירה קווי ראיה פוטנציאלי�

 .ההשפעה ואת משמעות הנצפות

 יש להכי� ,על מנת לבחו� את נושא הנצפות בהתייחס למתקני� לייצור אנרגיה

ל� עיקרי ההנחיות להכנת מפות נצפות לה. מפות של אזורי נצפות תיאורטית

  :תיאורטית

  :הבא לספק את המידע הצריכמפת הנצפות  �  הכנת מפת נצפות תיאורטית .1

  .מקומות בה� יש סבירות שקיימת נצפות  .א

 ).PVשטח , כמות טורבינות(כמה מהחווה נצפית   .ב

 .היק� ותצורת הנצפות  .ג

סיורי� ת בתוספבעזרת מפת הנצפות התיאורטית ו �  סימו� שטחי נצפות .2

מפות הנצפות  יובהר כי .צוגיות וחשובותי נית� לזהות נקודות תצפית י,בשטח

התיאורטית יכולות לסמ� שטחי� בה� החווה נצפית א$ ה� אינ� מספקות 

 .מידע אי$ החווה נראית או מהי מידת ההשפעה החזותית של פיתוח החווה

מרחקי� י�  להל� לוח ובו מוצג– מרחק מומל/ לבחינת נצפות תיאורטית .3

 .מומלצי� לצור$ הכנת מפת נצפות תיאורטית לחוות של טורבינות רוח
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) כולל להב(גובה טורבינה 
  ) 'מ(

 ממעגל ZTVמרחק מומל/ לבחינת 
  ).מ"ק(חיצוני של חוות טוריבנות 

  15  50עד 
51�70  20  
71�85  25  
86�100  30  
101�130  35  

    

 5(לחוות טורבינות קטנות . רב יותרטורבינות גבוהות יותר ידרשו מרחק : הערה

  .נית� למדוד את מרחק אזור הנצפות ממרכז האתר) טורבינות או פחות

על א� שמחקרי� מראי� שקשה להבחי�  �  תיאו� הגדרת תחו� הנצפות .4

מ נדרש להתייחס לתנאי ראות טובי� " ק30בטורבינות במרחקי� שמעל 

טורבינות גבוהה יותר מאשר נצפות של קבוצת , ונקודות תצפית גבוהות כמו כ�

עובדות אלה מדגישות את חשיבות תיאו� הגדרת תחו�  .לטורבינה בודדת

 .הנצפות ע� רשויות התכנו�

ג מפת בסיס בגוו� "מפת הנצפות התיאורטית מראה ע �  הגדרת רצועות נצפות .5

 .ורבינות הנצפות במרחקי� שוני�אפור רצועות צבועות של מספר הט/שחור

י מספר הטורבינות באופ� שלא יגרו� "פר רצועות נצפות עפנדרשת הגדרת מס

 רצועות 6 טורבינות מוטב להגדיר 30חווה ע� : לדוגמא. לבלבול או הפשטה

 רצועות 10 טורבינות או 10 רצועות של 3 טורבינות כל אחת מאשר  5המכסות 

 . רצועות צבע מוגדרות�7 מוטב שלא יהיו יותר מ .  טורבינות3של 

 :מפת נצפות תיאורטיתללווה נהמידע שנדרש כ �  למפת נצפותמידע נלווה  .6

 ).GIS, מדידה(מידע הבסיסי המקור   .א

 .מה כלול במידע הבסיסי  .ב

 .מאיזה גובה התבוננות נבחנה הנצפות  .ג

 .סיבות להגדרת גבולות המפה  .ד

 .כמה טורבינות כלולות בכל רצועת צבע  .ה

 .להבה גובה עמוד אוהגובה  � המפה הנתו� אליו מתייחסת גובה הטוריבנה ו  .ו

אישור שהתוכנה המפיקה את המפה אינה משתמשת בשיטות של קירוב   .ז

 .מתמטי
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 צפייה/ נקודות תצפית  9.10

המייצג אל המתק� נקודת תצפית היא מקו� ממנו קיי� מבט מוגדר : הגדרה

  .מסוימי�תנאי� או צופי� 

  

רגישות המשאב לפיתוח , נקודות התצפית נבחרות לצור$ הערכת המשאב החזותי

חשוב  .מראהו של התכנו� המפורטו) כולל מזעור השפעות(התכנו� המוצע , וגדרמ

 א$ בשל ,להדגיש שהערכת נקודות התצפית היא רק היבט אחד בניתוח נצפות

ניתוח נצפות  . להדגשת יתרות זוכ�ה") תמונה שווה אל� מילי�("עוצמת הצגת� 

 לרבות אזורי� ,)ZTV(כולל התייחסות ג� להיק� וצורת הנראות בכל האזור 

הנקודות הנבחרות צריכות  . ומבטי� לאור$ ציר רצי� מה�שהפיתוח לא נצפה

 ,לייצג מגוו� מבטי� וצופי� וה� צריכות להיות חלק מתיאור היבטי� בסביבה

בנוס� נקודות תצפית יכולות להיבחר  . הפיתוח המוצעל ידי ע,שיושפעו במיוחד

דרכי נו� או אתרי , ומות ישובמק, היות� חשובות מהיבטי� של תיירותשל ב

  .מורשת

  

    בחירת נקודות תצפית

 נקודות תצפית נבחרות תחילה כמקומות בה� הפיתוח המוצע ייראה ויישנה ••••

נית� לזהות מקומות אלה מתו$ .  את המבט הקיי� מאותו מקו�במידה ניכרת

,  דרכי�סיורי� בשטח ומידע על, )ZTV(מפות הנצפות התיאורטיות 

יש לשאו� לבחירת  .ומידע המתקבל מהתושבי� המקומיי�, טיילות/תיירות

מבטי� טיפוסיי� ומייצגי� ולא להסתמ$ רק על הנראות כפי שהיא באה לידי 

 בבחירת נקודות תצפית מומל� להתייחס להיבטי� של .ביטוי במפות נצפות

 .השפעה מצטברת של פיתוח מספר חוות

השפעות : שני גורמי�מיקו� מדויק של נקודות התצפית צרי$ לאז� בי�  ••••

  . משמעותיות וכמה מבט מסוי� הוא טיפוסי או מייצג

מקובל . (מספר נקודות תצפית נדרש ישתנה בהתא� למיקו� הפיתוח המוצע ••••

 נקודות תצפית 5�10 �  נקודות תצפית לפיתוח של חוות טורבינות ו10�25

 ).PVלפיתוח של חוות 

שטחי� אלה יוצגו . נו נראהאי� לבחור נקודות תצפית שבה� הפיתוח המוצע אי ••••

 .ZTVבמפות נצפות תיאורטיות 
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 מבטי� רצופי� שנדרש לייצג בבחירת נקודות תצפית

, אזורי� בעלי ערכיות נופית גבוהה,  יחידות נו� שונות:סוג המבט  .א

מרחקי� שוני� מהפיתוח , תצורות נו� שונות, רמותו פנ–מגוו� חזותי 

, גבהי� שוני�, )דרו�/ פו� לדוגמא מבט לצ(כיווני� שוני� , המוצע

חלקי / כמות הטורבינות (מבטי� ע� שונות בהיק� הנצפות 

 .מבטי� לאור$ ציר ברצ�, )ההטורבינ

צופי� , ברכב, בפנאי, בעבודה, בבית: ונותפעילויות ש :סוג הצופה  .ב

 .ניידי� ונייחי�

  
  :מידע שנדרש לכלול בכל נקודות תצפית מוגדרת

 התצפיתגובה נקודת , )קווארדינטות( –מדוייק מיקו�  ומיספור נקודת התצפית

, )מוגדר במעלות(רוחב המבט , מטרי�במעל פני הי� לפי מפות בסיס גובה צפיה 

  .מרחק נצפה, תנאי אקלי� וראות, שעה, תארי$: תנאי� בעת ההערכה

 

 סיכו� דרישות ניתוח נצפות

 טורבינות רוח

 . העמוד וקצה הלהבלראש) ZTV(נדרש להגדיר איזור של נצפות תיאורטית   .א

מספר נקודות התצפית . בתו$ אזור זה יש לזהות נקודות תצפית ייצוגיות  .ב

 ). נקודות תצפית15�25בי� (תשתנה בהתא� להיק� הפיתוח ורגישות השטח 

מ וממקומות " ק5יש לתת עדיפות לנקודות תצפית במרחקי� הקטני� מ   .ג

 ).אזורי תיירות, יישובי�: 'לדוג(רגישי� 

 PVחוות 

 ).ZTV(ש להגדיר אזור נצפות תיאורטית נדר

  

  דמיותה 9.11

הדמיות ה� כלי מאד משמעותי בהעברת מידע חזותי א$ יש להדגיש שה� צריכות 

כל  .להיות רק אחד מהאמצעי� בניתוח נצפות הערכת השפעת הפיתוח המוצע

אי� .  להיות זהה למציאותהלא יכול) 'גאנטוצילו� או פוטומ, רישו� ידני(הדמיה 

תנועת , עונתיות, � להציג באופ� דו ממדי משתני� כמו תאורה שונהבאפשרות

קיימות מגבלות , כמו כ�. המתבונ� במרחב וא� תנועת הלהבי� של הטורבינה

,  בי� הגווני� הכהי� לבהירי�1:1000 בקונטרסט ביחס נהעי� אד� מבחי, טכניות

  .1:10 והדפסה היא ביחס 1:100מס$ מחשב מבחי� ביחס 
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 רוחמ יהאנרגי מיז� לייצור למיקו� כלליות פיותנו הנחיות 9.12

 לא טורבינות רוח �  התאמה בי� סוג הטורבינה לבי� מאפייני האתר המיועד  .א

 נדרש לזהות מהו סוג הטורבינה ההול� את מאפייני ניתנות להסתרה לכ�

 .האתר ומהי והצבה המיטבית הממזערת את ההשפעה החזותית

 :ת רוחניתוח נופי נדרש בעת הצבת טורבינו  .ב

של ח ותי ליחידות המשנה בתו$ כל חטיבת נו� עיקרית ונותהתייחס •

 .בכל אתר מוצעמשמעות הצבת� 

 .נראות פרטני לכל אתר/ ניתוח נצפות  •

ס בכל "קווי הולכה ותחמנדרש להתייחס בניתוח למשמעות של  •

 .אתר

 :הגדרת מיקומי� מועדפי� לטורבינות רוח  .ג

עלי תבליט נו� אחיד  רוח בשטחי� בטורבינותלשאו� למיקו�  •

 .ובקנה מידה גדול

 רוח בשטחי� בעלי תכסית אחידה בקנה טורבינותלשאו� למיקו�  •

 .בנויי� של פעילות אנושיתמידה גדול ע� מעט מרכיבי� 

 בעלי בשטחי�או , להימנע מהצבת טורבינות על קו אופק משמעותי •

 .  תרבותיתאו/ומשמעות היסטורית 

גע באזורי� טבעיי� איכותיי� או להבטיח שהצבת טורבינות לא תפ •

   .אתרי מורשת כולל מבטי� אליה� ומה�

לשאו� להצבת טורבינות בחלק המישורי ביותר או לאור$ קווי  •

 .גובה על מנת להימנע משונות בגובה הנתפס של קבוצת טורבינות

ותבליט נו� , לשאו� לפרישה של קבוצת טורבינות בתו$ תכסית •

 .בעלי מאפייני� זהי�

 מהצבת טורבינות לאור$ קו התפר בי� רמת הגול� לעמק להימנע •

 .החולה והכנרת

תעשיה ובשטחי� /לשקול הקמת טורבינות בשטחי תעסוקה •

 .מופרי�

לשאו� להקמת טורבינות בודדות קטנות בסמיכות למבני משק  •

 ).'מטבני� וכד, מרכזי מזו�' לדוג(גדולי� 

הקפיד על ליש רוח תכנית מפורטת לאתר טורבינות במסגרת הכנת   .ד

 :הנושאי� הבאי�

, סוג טורבינות, גודל, טורבינות ומספר�המיקו� הצגת תשריט ובו  •

אתרי , דרכי גישה להקמה ותפעול, מיקו� תחנות שנאות
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מיקו� . ושיקומ�) א� נדרש(השאלה /עירו�, הקמה/התארגנות

מיקו� ותכנו� של מבני , )א� נדרש(תכנו� תאורה , ור רוחטעמודי ני

 .ת שיקו�תכני, תפעול

 :טורבינותההצבת  •

 כקבוצה במרבית ות נתפס�באופ� שהיש להציב את הטורבינות  ≈

סתה י לשאו� לקומפיזיציה מאוזנת ולהימנע מתפ–המבטי� 

  .נה בודדת כנפרדת מקבוצהישל טורב

של טורבינות כפי שנתפס כאשר " עירו�"להימנע מחשוב  ≈

  .מביטי� לאור$ שורה

או� לפרופורציה ההולמת את לשיש בתכנו� קבוצת טורבינות  ≈

 .קנה המידה של התבליט ותכסית הנו� הסובב

 : התייחסות ליחידות הנו� במרחב •

 על יחידת ההשפעלאתרי� שבשולי יחידת נו� נדרש להתייחס ב ≈

  .הנו� הסמוכה

בי� טורבינות למרכיבי� , "רעש חזותי"להימנע מיצירת  ≈

 ).עמודי מתח גבוה' לדוג(בולטי� אחרי� בנו� 

ת אתר תתייחס לאתרי� אחרי� בתו$ אותה יחידת נו� תכני ≈

 .בסמיכות אליואשר 

כיצד , יש להתייחס כיצד תכנו� החווה משתלב ביחידת הנו� ≈

היבטי נצפות קיבלו מענה כמו ג� הנחיות נופיות שהועלו 

   .בתסקיר השפעה על הסביבה

לשאו� למניעת קיטוע בשימושי קרקע סביב הטורבינות רצוי  ≈

 .שימוש רצי�

 :מבנה הטורבינה וצבעה •

 יחס שללשאו� ליש  � פרופורציה של קוטר הטורבינה לגובה  ≈

1:1. 

 יותר מטורבינות ע� ות מאוזנות להבי� נרא3טורבינות ע�  ≈

 .שני להבי�

 .יותר מעמודי סבכה" פשוטי�"עמודי� צינוריי� נראי�  ≈

צבעי� . גוו� של אפור בהיר מתמזג יותר בטורבינות גדולות ≈

 .ת קטנות עשויי� לעזור בהטמעת� בסביבהכהי� לטורבינו
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יש  . להסתובב במהירות זההותכל הטורבינות במקב� צריכ ≈

לשאו� למהירות הנמוכה ביותר של סיבוב הלהבי� בכדי 

 .למזער השפעה חזותית

 :דרכי גישה •

יש להשתמש ככל הנית� בדרכי� קיימות ה� להקמה וה�  ≈

 .ל נזק לדר$ קיימת ישוק� וכלתפעול

 ,גבולות שדות ככל שנית�ו ווי גובהדשות לעקוב קעל דרכי� ח ≈

 .ג� במחיר של הארכת הדר$

 .דרכי� לא סלולות יהיו מבזלת בלבדמצעי� של  ≈

 :מבני� נדרשי� •

 . במידת האפשריש למק� שנאי� בתו$ עמוד הטורבינה ≈

לצור$ תפעול יש לשאו� להשתמש במבני� קיימי� ע� מיסו$  ≈

 . פות נמוכהיש למק� מבני� בשטחי� בעלי נצ. צמחי

 .לשאו� למערכות הולכה ותשתית תת קרקעית: מערכות הולכה •

 תלטורבינות יש להשתמש בתאורתאורה א� נדרשת : תאורה •

 .א אדו� לצור$ מזעור נראות הטורבינות בלילהראינפ

  :הנחיות כלליות לפיתוח של מספר חוות •

במידה וקיימות מספר חוות טורבינות באותה חטיבת נו� יש  ≈

מיקו� : לדוגמא(אותה שפה תכנונית בכול� להשתמש ב

 ).'בתבליט קרקע דומה וכו, הטורבינות בסמיכות למיבני�

 תצפית מנקודתנצפות של מספר חוות /א� קיימת נראות ≈

 .מסויימת יש לשאו� לשמירה על קנה מידה דומה ומראה דומה

נדרש לבחו� השפעה מצטברת של מספר חוות באותה חטיבת  ≈

 .נו�

ת הטורבינות ייתפסו כנפרדות זו מזו ולא כרצ� יש לשאו� שחוו ≈

 .של טורבינות בחטיבת נו� מסויימת
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   PV חוות למיקו�כלליות נופיות הנחיות  9.13

  

בחירה מיטבית של אתר וקביעת קנה המידה של הפיתוח ה� ערובה הטובה ביותר 

התכנו� נדרש להתייחס להיבטי תכונות הנו� .  חזותית–למזעור השפעה נופית 

 : לפיכ$ יש לפעול על פי ההנחיות הבאות. נראות האתרוהיק�

 :מיקו�  .א

בקפלי ,  בחלק התחתו� של מדרונותPVיש לשאו� למיקו� חוות ה  •

 .קרקע מקומיי� ובשטחי� מישוריי�

כסית המעניקה סגירות לחלקי תיש לשאו� למיקו� בשטחי� ע�  •

 .הנו� לעומת שטחי� פתוחי� חשופי�

י� משכבר ולהמנע בשטחי� יש לשאו� למיקו� בשטחי� מפותח •

 .טבעיי� למחצה/ טבעיי� 

 .להימנע ממיקו� בסמיכות לאתרי עתיקות ונו� חקלאי מסורתי •

 .להימנע מפרישת הפיתוח על פני חטיבות נו� טיפוסיות שונות •

לשאו� למיקו� שלא ידרוש פריצת דרכי� חדשות וצור$ בקוי  •

 .הולכה חדשי�

מי ובאופ� הממזער את � פיתוח בנסיגה מקצה תבליט נו� מקולמק •

 .נראותו מנקודות תצפית מוכרות

גודל , להתאי� את פיתוח החווה לקנה מידה של הנו� הסובב •

להימנע (צורתה והמגוו� החקלאי הקיי� , החלקה החקלאית

 ).דילול הפסיפס החקלאי/ מאיחוד חלקות ושינוי 

/ להשתמש ולשמר מאפייני� קיימי� כמו משוכות לצור$ שילוב  •

 .ל הפיתוח בנו�הסתרה ש

 בתו$ אותה חטיבת נו� יש לשאו� לזהות PVבתכנו� מספר חוות  •

 .יחס למאפייני הנו�, גודל,  מבנה–במאפייני התכנו� 

להימנע מיצירת רצ� של מספר חוות המשנות את קנה המידה של  •

 .חלקות חקלאיות

 :נצפות  .ב

דרכי תיירות , יש להתחשב בנראות האתר מנקודות תצפית חשובות •

 .ותוטייל

בהצבת האתר יש להתייחס למבטי� אל חלקיו הצדדי� או  •

 .אחוריי� של הפיתוח ולא רק באופ� חזיתי
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מ נדרשי� לשילוב " ק2אתרי� הנצפי� מגובה במרחקי� עד  •

קנה מידה של חלקות חקלאיות ' לדוג(במאפייני הנו� המקומי 

 ).ותצורת�

להתייחס למבטי� מישובי� סמוכי� ולהימנע מיצירת מצב של  •

 .PVחוות " מוק�"יישוב 

מספר נקודות . בתו$ אזור זה יש לזהות נקודות תצפית יצוגיות •

 5 � ר כ"עפ(שתנה בהתא� להיק� ורגישות המיקו� יהתצפית 

 ).נקודות תצפית

מ " ק3 � יש לתת עדיפות לנקודות תצפית במרחקי� הקטני� מ •

   ).אזורי תיירות, ישובי�: 'לדוג(וממקומות רגישי� 

 :מבנה  .ג

ככל הנית� את גובה הפנלי� בכדי לצמצ� את נוכחות� לצמצ�  •

 .להציב� בקבוצות ברורות. בנו�

 ,להשתמש בשפה החומרית הקיימת למבני� נלווי� וגדרות •

להשתמש ככל שנית� באמצעי� למזעור נוכחות� כולל תכנו� של 

 .משוכות וטיפוח המגוו� הצמחי כחלק מהשיקו�

 .י נטיעות מיסו$"להסתיר גידור ע •

במידה ונדרשת תאורה יש לתכנ� אותה באופ� שימנע זיהו� אור : תאורה  .ד

 .כלפי השטחי� הסובבי�
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    PVייצור אנרגיה בשיטה חיפוש ל אתריהערכה נופית של  9.14

להל� מוצג ניתוח הערכה נופית של אתרי החיפוש שזוהו בתכנית זו כמתאימי� להקמת 

ככלי להערכת הרגישות הניתוח משמש ). PV(מתקני� לייצור אנרגיה באמצעות השמש 

בעת הגשת תכנית מפורטת למתק� יהיה על היז� להגיש ניתוח . הנופית של כל מתח�

. 9המתבסס על העקרונות וההנחיות שהוצגו במתודולגיה שהוצגה לעיל בפרק , כזה

הניתוח נער$ עבור כל אזורי החיפוש שזוהו וחלק מה� אינ� מופיעי� בתשריט הסופי 

 . על ידי הועדה המחוזית בהחלטתה לאמ� את תכנית האבמשו� שהומלצו לביטול
 .יצויי� כי ריכוז ההערכה הנופית מוצג בתקציר תכנית זו

 שטחי� צבועי� בסגול בהיר %  ' ראו נספח אמופיע בתשריטאתרי החיפוש מספור (

 ) מקווקואפורותחומי� בקו 

     דרומית לשעל%  1+2תחמי� מ 9.14.1

,  במזרח96שוב שעל גובל בכביש שטח מישורי המשתרע דרומית לי: תאור

נחל : י שלושה נחלי�"המישור נחצה ע.  בדרו�91ציר הנפטי במערב וכביש 

 למתח� 1נחל שוח במרכז המפריד בי� מתח� , ליד הישוב שעל, חמדל בצפו�

אתרי העתיקות באזור זה מחו� . 91לבו� בדרו� ליד כביש ' ונחל ג2

. ר פארק דליל של ע� אלו�השטח מכוסה בתה עשבונית ע� יע. למתחמי�

כיו� . סיקול של אבני� לעיבוד חקלאי בתקופות קדומות/ ניכרי� עירו� 

    . בי� מישורי� נרחבי� של שטחי אשתחומי� .השטח ברובו משמש למרעה

  

המתחמי� נצפי� מקרוב מהכבישי� התוחמי� אות� ומתל : צפיה ונצפות

רכסי� הצפו� מזרחיי� מהתלי� והרחוקה הנצפות . שיב� צפונית לישוב שעל

    ).רכס עסניה, הר אביטל, הר בשנית(
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   : גישות נופיתר
  

רגישות יותר   קריטריו�   
  גבוהה

  רגישות יותר נמוכה  

  תבליט נו�  . 1
  
  

          

/ פתיחות   .2
  סגירות

  

          

תצורת חלקות   .3
חקלאיות וקנה 

  מידה שלה�

          

איכויות   .4
  תפיסתיות

  

          

  איכות נופית   .5
  
  

          

ללא (נצפות   .6
  )ניתוח מפורט

  

          

  

רגישות גבוהה .  בינונית לגבי רוב הקריטריוני�–נמוכה : סיכו� רגישות נופית

מרבית השטח משמש (יותר בגי� העדר תכסית מיסו$ וחלקות מעובדות 

  .)למרעה

  

  :רגישות להיק. פיתוח

    ' ד10קט� מאוד 

    ' ד10�50קט� 

    ' ד50�100בינוני 

    ' ד100�150גדול 

  

  :אסטרטגיה והנחיות נופיות

  

 .PVהמתחמי� יכולי� לשאת היק� גדול של חוות  •  אסטרטגיה נופית

  .2 קוד� לפיתוח מתח� 1פיתוח מתח�  •

 .לאפשר במידת האפשר המש$ מרעה •  הנחיות

 .להתרחק בפיתוח מערו� נחל שוח •

 .להתרחק בפיתוח מדרכי� סובבות •

  .י נטיעות" פיתוח עליצור מיסו$ סביב •
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     צפונית ליונת�%  3תח� מ  9.14.2

  

. שטח מישורי המשתרע בי� הישובי� קשת בצפו� ליונת� בדרו�: תאור

. י ציר הנפט ובתחומו ערוציו העליוניי� של נחל גמלא"המתח� נחצה ע

השטח מכוסה בתה עשבונית ומקבצי .  אתרי עתיקות מוכרזי�15במתח� 

    . משמש למרעההשטח. עצי אלו� ואיקליפטוס

  

,  כמו כ� ומהר פרס ותל סאקי982המתח� נצפה מכביש : צפיה ונצפות

    ."שביל גול�"נצפות רחוקה מ
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  :רגישות נופית

  
רגישות יותר   קריטריו�   

  גבוהה
  רגישות יותר נמוכה  

  תבליט נו�  . 1
  
  

          

/ פתיחות   .2
  סגירות

  

          

תצורת חלקות   .3
חקלאיות וקנה 

  מידה שלה�

          

איכויות   .4
  תפיסתיות

  

          

  איכות נופית   .5
  
  

          

ללא (נצפות   .6
  )ניתוח מפורט

  

          

  

גבוהה יותר ,  נמוכה לגבי רוב הקריטריוני�–בינונית : סיכו� רגישות נופית

  ").מסילי�("בגי� קירבה לאתרי עתיקות וערוצי� עליוני� 

  

  :רגישות להיק� פיתוח

    ' ד10קט� מאוד 

    ' ד10�50קט� 

    ' ד50�100בינוני 

    ' ד100�150גדול 

  

  :אסטרטגיה והנחיות נופיות

  

 .המתח� יכול לשאת פיתוח בהיק� בינוני •  אסטרטגיה נופית

העדפה נופית לצד המזרחי והצד הצפוני ובסמיכות לחלקות  •

  .חקלאיות קיימות

ובסמיכות לחלקות לתכנ� חוות ע� תצורות לא רגולריות  •  הנחיות

 .פיתוח קיי�/ קיימות 

 .י נטיעות"ליצור מיסו$ סביב פיתוח ע •

  .להתרחק מערוצי הנחלי� ועתיקות •
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     מצפו� ומדרו� לנחל אל על4+5+6+7מתחי�  9.14.3

  

.  ארבעה מתחמי� קטני� הממוקמי� צפונית ודרומית לנחל אל על:תאור

, נחל סמ$, ותמפרידי� בי� המתחמי� חלקו העליו� של הערוצי� נחל דלי

 982 במערב לכביש 808האתרי� תחומי� בי� כביש . נחל אל על ונחל גוב

סיקול של אבני� / השטחי� מכוסי� בתה עשבונית וניכרי� עירו� . במזרח

    . כיו� השטח משמש למרעה. מה יותרולחקלאות קד

  

    . 982 נצפי� בכביש 8 ו 7מתחמי� .  נמוכה:צפיה ונצפות
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 :רגישות נופית

  

רגישות יותר   קריטריו�   
  גבוהה

  רגישות יותר נמוכה  

  תבליט נו�  . 1
  
  

          

/ פתיחות   .2
  סגירות

  

          

תצורת חלקות   .3
חקלאיות וקנה 

  מידה שלה�

          

איכויות   .4
  תפיסתיות

  

          

  איכות נופית   .5
  
  

          

ללא (נצפות   .6
  )ניתוח מפורט

  

          

  

 מצירי תיירות ותבליט מישורי קרגישות נמוכה בגי� מרח:  רגישות נופיתסיכו�

  .וגבוהה יותר בשל העדר פיתוח קיי� ואיכויות תפיסתיות

  

  :רגישות להיק. פיתוח

    ' ד10קט� מאוד 

    ' ד10�50קט� 

    ' ד50�100בינוני 

    ' ד100�150גדול 

  

  :אסטרטגיה והנחיות נופיות

 .וח של חוות בגודל קט� עד בינונימומל� פית •  אסטרטגיה נופית

  .4+5 לפני 6+7העדפה נופית לפיתוח מתחמי�  •

 .לתכנ� חוות ע� תצורות לא רגולריות •  הנחיות

 .י נטיעות"ליצור מיסו$ סביב פיתוח ע •

  .להתרחק מערוצי הנחלי� •
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    .982 דרו� מזרח לכביש %   8+9+10+11מתחמי�  9.14.4

  

 על 982 מזרחית לכביש – ארבעה מתחמי� גדולי� הממוקמי� דרו� :תאור

    .בעיקר גידולי שדה, שטחי� מישוריי� המשמשי� לחקלאות

  

 שהינו כביש ראשי 982 השטחי� החקלאיי� גובלי� בכביש :צפיה ונצפות

גבולות המתחמי� הורחקו מהכביש על מנת לאפשר . לישובי דרו� הגול�

    .חיי� חקלאי בי� מתקני האנרגיה לכביש

  

    :רגישות נופית

  

רגישות יותר   ריו� קריט  
  גבוהה

  רגישות יותר נמוכה  

  תבליט נו�  . 1
  
  

          

/ פתיחות   .2
  סגירות

  

          

תצורת חלקות   .3
חקלאיות וקנה 

  מידה שלה�

          

איכויות   .4
  תפיסתיות

  

          

  איכות נופית   .5
  
  

          

ללא (נצפות   .6
  )ניתוח מפורט

  

          

  

 רגישות מאפייניה�גישות נמוכה ברוב  רי בעלמתחמי�: סיכו� רגישות נופית

  .982גבוהה יותר בגי� פתיחות ונצפות בינונית מכביש 

  

  :רגישות להיק. פיתוח

    ' ד10קט� מאוד 

    ' ד10�50קט� 

    ' ד50�100בינוני 

    ' ד100�150גדול 
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  :אסטרטגיה והנחיות נופיות

  

  .כל המתחמי� יכולי� לשאת פיתוח בכל היק� •  אסטרטגיה נופית

לתכנ� חוות ע� תצורות רגולריות ובקנה מידה  •  הנחיות

 .של החלקות הסמוכות לה�

  .י נטיעות"ליצור מיסו$ ע •

  

 

     מזרחית למיצרצפו� %  �13 ו �12 מימתח 9.14.5

  

 שטח מישורי המשמש לגידולי שדה הממוק� דרו� מזרחית לישוב :תאור

  ממוק� מזרחה מעל13גז ומתח� � הביוליד מתק�  ממוק� 12מתח� , מיצר

    .המצוקי� היורדי� לרוקד

  

    .השטח אינו נצפה,  נמוכה:צפיה ונצפות

  

    :רגישות נופית

 

רגישות יותר   קריטריו�   
  גבוהה

  רגישות יותר נמוכה  

  תבליט נו�  . 1
  
  

          

/ פתיחות   .2
  סגירות

  

          

תצורת חלקות   .3
חקלאיות וקנה 

  מידה שלה�

          

איכויות   .4
  תפיסתיות

  

          

  ת נופית איכו  .5
  
  

          

ללא (נצפות   .6
  )ניתוח מפורט
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. מתח� בעל רגישות נמוכה בינונית במרבית מאפייניו: סיכו� רגישות נופית

  .רגישות גבוהה יותר בגי� קירבה לערו� נחל רוקד

  

  :רגישות להיק. פיתוח

    ' ד10קט� מאוד 

    ' ד10�50קט� 

    ' ד50�100בינוני 

    ' ד100�150גדול 

  

  

  :אסטרטגיה והנחיות נופיות

  

 .פיתוח בהיק� קט� בינוני •  אסטרטגיה נופית

  .גז קיי��לקרב פיתוח למתח� ביו •

חוות ע� תצורת חלקות רגולרית ובקנה מידה של  •  הנחיות

 .החלקות הסמוכות לה�

  .י נטיעות"ליצור מיסו$ ע •
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     חוות רוחרי חיפוש לפיתוחזוהערכה נופית של א 9.15

ה נופית של אתרי החיפוש שזוהו בתכנית זו כמתאימי� להקמת להל� מוצג ניתוח הערכ

הניתוח משמש ככלי להערכת הרגישות הנופית . מתקני� לייצור אנרגיה באמצעות רוח

, בעת הגשת תכנית מפורטת למתק� יהיה על היז� להגיש ניתוח כזה. של כל מתח�

הניתוח נער$  . לעיל9בפרק המתבסס על העקרונות וההנחיות שהוצגו במתודולגיה 

עבור כל אזורי החיפוש שזוהו וחלק מה� אינ� מופיעי� בתשריט הסופי משו� 

יצויי� כי  .שהומלצו לביטול על ידי הועדה המחוזית בהחלטתה לאמ� את תכנית האב

    .ריכוז ההערכה הנופית מוצג בתקציר תכנית זו
  

תחומי�  שטחי� צבועי� בורוד בהיר ו– 'א ראו נספח המספור מופיע בתשריט(

 ).בצבע ורוד כהה מקווקו

 

    )12' מס( עמק הבכא –רו� % מתח� אל 9.15.1

  

, ר תחו� בי� רכס בשניתהאזו. רו��  ממוק� על שטח המטעי� של אל:תאור

    .והישוב הדרוזי בוקעתה, 982כביש , תל בראו�

  

 982 המתח� גדול ונצפה מהרכסי� הסובבי� ומכביש :צפיה ונצפות

    .)עמק הבכא( מו כ� נצפה מאנדרטת עוזכ. רו� ובוקעתה� והישובי� אל
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  : רגישות נופית

רגישות יותר   קריטריו�   
  גבוהה

  רגישות יותר נמוכה  

  תבליט נו�  . 1
  

          

  תכסית נו�  .2
  

          

  דרכי�  .3
  

          

  קו אופק  .4
  

          

איכויות   .5
  תפיסתיות

          

  איכות נופית  .6
  

          

ללא (נצפות   .7
  )תוח מפורטני

          

  

 נמוכה במרבית –מתח� ע� רגישות נופית בינונית : התייחסות לרגישות נופית

רגישות גבוהה יותר בגי� איכות השטחי� הפתוחי� קנה המידה . מאפייניו

    ).אנדרט עוז, אלרו�, 982כביש (שלה� וקירבה לאתרי מורשת ונצפות קרובה 

  ).ללא ניתוח נצפות מפורט (צי�רגישות משוערת לגבהי טורבינות וגודל מקב

  

  רגישות  גודל מקבצי טורבינות    רגישות  גובה טורבינה

    )' יח5עד (מקב� קט�       ' מ15�25קט� מאד 

    )' יח6�10(מקב� בינוני       ' מ26�50קט� 

    )' יח11�25(מקב� גדול       '  מ51�75בינוני 

    )' יח26מעל (מקב� גדול מאד       ' מ110 – 76גדול 

          ' מ111�150מאד גדול 

  

  :אסטרטגיה והנחיות נופיות

 .המתח� יכול לשאת היק� גדול של פיתוח •  אסטרטגיה נופית

 .העדפה לטורבינות בגובה בינוני גדול •

  .אפשרי מקבצי� גדולי� וא� גדולי� מאד •

 .מומל� הצבת מקבצי הטורבינות בהתייחס לשונות בתכסית •  הנחיות

 .ניצול דרכי� קיימות •

. הצבת מקבצי� למבטי� מאנדרטת עוז ומהישובי� הסמוכי�התייחסות ב •

  ).י ניתוחי נצפות מפורטי�"עפ(
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    )14' מס(מתח� יער אוד�  9.15.2

  

.  ממוק� על שטח המכוסה בחלקו מטעי� ובחלקו יער אלוני� מפותח:תאור

 בסמיכות לתופעות גיאולוגיות 909יער נטוע וכביש , נחל סערדרומית ל

    .טיילות מרכזיי�/  תיירות צירי, )ובות'ג(ייחודיות 

  

    .96 נצפה מכביש :צפיה ונצפות
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  :רגישות נופית

 

רגישות יותר   קריטריו�   
  גבוהה

  רגישות יותר נמוכה  

  תבליט נו�  . 1
  

          

  תכסית נו�  .2
  

          

  דרכי�  .3
  

          

  קו אופק  .4
  

          

איכויות   .5
  תפיסתיות

          

  כות נופיתאי  .6
  

          

ללא (נצפות   .7
  )ניתוח מפורט

          

  

    .המתח� רגיש מאד לפיתוח במרבית מאפייניו: התייחסות לרגישות נופית

  

  ).ללא ניתוח נצפות מפורט (רגישות משוערת לגבהי טורבינות וגודל מקבצי�

  

  רגישות  גודל מקבצי טורבינות    רגישות  גובה טורבינה

    )' יח5עד ( קט� מקב�      ' מ15�25קט� מאד 

    )' יח6�10(מקב� בינוני       ' מ26�50קט� 

    )' יח11�25(מקב� גדול       '  מ51�75בינוני 

    )' יח26מעל (מקב� גדול מאד       ' מ110 – 76גדול 

          ' מ111�150גדול מאד 

  

  :אסטרטגיה והנחיות נופיות

  

 ע� טורבינות  בינוני–המתח� יכול לשאת פיתוח בהיק� קט�  •  אסטרטגיה נופית

 .בגובה קט�

  .פיתוח רק בחלקו הצפו� מזרחי של המתח� •

מורדות , יעד אוד�(תכנו� המתייחס לאיכויות הנופיות הסמוכות  •  הנחיות

 ).נחל סער, החרמו�

 .תכנו� המתייחס למרכיבי התכסית בי� הטורבינות •

  .96תכנו� המתייחס להיבטי נצפות מכביש  •
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    )2+3+4' מס( מתחמי רכס עסניה וחזק 9.15.3

  

על רכס עסניה , 982 רכס מיוער אלוני� הממוק� מזרחית לכביש :תאור

    .חוות טורבינות קיימת

  

, אלוני בש�, אורטל, עי� זיוו�: מהישובי�, 982 נצפה מכביש :צפיה ונצפות

) ליד איילת השחר (90 נצפות רחוקה מכביש משביל גול� העובר לאור$ הרכס

    .בתנאי ראות בהירי�
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    :.רגישות נופית

 

רגישות יותר   קריטריו�   
  גבוהה

  רגישות יותר נמוכה  

  תבליט נו�  . 1
  

          

  תכסית נו�  .2
  

          

  דרכי�  .3
  

          

  קו אופק  .4
  

          

איכויות   .5
  תפיסתיות

          

  איכות נופית  .6
  

          

ללא (נצפות   .7
  )ניתוח מפורט

          

  

 גבוהה מאד –המתחמי� בעלי רגישות גבוהה : תהתייחסות לרגישות נופי

    .למעט התכסית האחידה, במרבית מאפייניה�

  

  ).ללא ניתוח נצפות מפורט (רגישות משוערת לגבהי טורבינות וגודל מקבצי�

  

  רגישות  גודל מקבצי טורבינות    רגישות  גובה טורבינה

    )' יח5עד (מקב� קט�       ' מ15�25קט� מאד 

    )' יח6�10(ב� בינוני מק      ' מ26�50קט� 

    )' יח11�25(מקב� גדול       '  מ51�75בינוני 

    )' יח26מעל (מקב� גדול מאד       ' מ110 – 76גדול 

          ' מ111�150גדול מאד 

  

  :אסטרטגיה והנחיות נופיות

  

 לפתח לא העדפה נופית 2בשל קיומו של חוות רוח קיימת במתח�  •  אסטרטגיה נופית

 .3 עדיפה על פני מתח� 4קרה פיתוח מתח� בכל מ. 4 ו 3מתחמי� 

  .טורבינות עד גובה בינוני,  בינוניי�–מקבצי� קטני�  •

 ).י ניתוח מפורט"עפ(התייחסות בהצבה להיבט נצפות  •  הנחיות
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    )1+5' מס( חמר, סינדיא�, מתחמי עקש 9.15.4

  

. בינו ולבי� הר פרס, ממוקמי� בשיפולי� הדרומיי� של רכס חזק :תאור

    .השטח משמש למרעה, ה עשבונית ע� יער פארק של אלוני�תכסית של בת

  

    .רכס חזק ושביל גול�, הר פרס, 982 נצפות מכביש :צפיה ונצפות

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

    :רגישות נופית
  

רגישות יותר   קריטריו�   
  גבוהה

  רגישות יותר נמוכה  

  תבליט נו�  . 1
  

          

  תכסית נו�  .2
  

          

  דרכי�  .3
  

          

  ופקקו א  .4
  

          

איכויות   .5
  תפיסתיות

          

  איכות נופית  .6
  

          

ללא (נצפות   .7
  )ניתוח מפורט
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המתחמי� בעלי רגישות בינונית נמוכה במרבית : התייחסות לרגישות נופית

    .רגישות גובהה יותר בגי� העדר דרכי� ואיכויות תפיסתיות. מאפייניה�

  

  ).ללא ניתוח נצפות מפורט (דל מקבצי�רגישות משוערת לגבהי טורבינות וגו

  

  רגישות  גודל מקבצי טורבינות    רגישות  גובה טורבינה

    )' יח5עד (מקב� קט�       ' מ15�25קט� מאד 

    )' יח6�10(מקב� בינוני       ' מ26�50קט� 

    )' יח11�25(מקב� גדול       '  מ51�75בינוני 

    )' יח26מעל (מקב� גדול מאד       ' מ110 – 76גדול 

          ' מ111�150גדול מאד 

  

  :אסטרטגיה והנחיות נופיות

  

המתחמי� יכולי� לשאת פיתוח בהיק� גדול עד גדול מאד ובכל  •  אסטרטגיה נופית

 .גובה של טורבינות

  .5 לפני מתח� 1העדפה נופית לפיתוח מתח�  •

 .תכנו� המתייחס לצור$ בפריצת דרכי� חדשות ושיקומ� •  הנחיות

 .982לנצפות מהישוב קשת וכביש תכנו� מקבצי� בהתייחס  •
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    )18' מס(מתח� נמרוד  9.15.5

  

 תכסית .ממוק� על שלוחה של מורדות החרמו� סמו$ לישוב נמרוד :תאור

. קיימי� שרידי סיקול וטרסות חקלאיות לאור$ השלוחה. של חורש טבעי

    .ממזרח עמק יעפורי ובריכת ר�

  

, ב"נוה אטי, הסמוכי�מהישובי� הדרוזי� , 98נצפה מכביש  :צפיה ונצפות

    . העולה לחרמו�989מכביש 
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    :רגישות נופית

  

רגישות יותר   קריטריו�   
  גבוהה

  רגישות יותר נמוכה  

  תבליט נו�  . 1
  

          

  תכסית נו�  .2
  

          

  דרכי�  .3
  

          

  קו אופק  .4
  

          

איכויות   .5
  תפיסתיו

          

  איכות נופית  .6
  

          

ללא (נצפות   .7
  )ניתוח מפורט

          

  

  .  המתח� רגיש מאד במרבית מרכיביו: התייחסות לרגישות נופית

  

  ).ללא ניתוח נצפות מפורט (רגישות משוערת לגבהי טורבינות וגודל מקבצי�

  

  רגישות  גודל מקבצי טורבינות    רגישות  גובה טורבינה

    )' יח5עד (מקב� קט�       ' מ15�25קט� מאד 

    )' יח6�10(מקב� בינוני       ' מ26�50קט� 

    )' יח11�25(מקב� גדול       '  מ51�75בינוני 

    )' יח26מעל (מקב� גדול מאד       ' מ110 – 76גדול 

          ' מ111�150גדול מאד 

  

  :אסטרטגיה והנחיות נופיות

  

 .עדיפות נופית לא לפתח את המתח� •  אסטרטגיה נופית

מקב� קט� עד בינוני וגובה במידה שמפתחי� מומל� היק� פיתוח  •

  .טורבינה בינוני

מהישובי� הסמוכי� , 98התייחסות למבטי� מציר החרמו� וכביש  •  הנחיות

 .בעיקר מסעדה

 .לשמר תכסית טבעית סביב טורבינות •

 .התייחסות תכנונית לפריצת דרכי� חדשות •
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  מתחדשתה תכנית אב לאנרגי-מועצה אזורית רמת הגולן 

    )15 +16 + 17' מס(מתחמי� הר ר�  9.15.6

  

. בות אותו מזרחית לעמק יעפוריממוקמי� על הר ר� והגבעות הסוב :תאור

, )חקלאות מסורתית(בריכות ההשקיה , תכסית של חלקות מטעי� וטרסות

    .דרכי� חקלאיות צרות

  

    .בירכת ר�, נצפות קרובה מתו$ העמק :צפיה ונצפות

  

    :רגישות נופית

  

רגישות יותר   קריטריו�   
  גבוהה

  רגישות יותר נמוכה  

  תבליט נו�  . 1
  

          

  נו�תכסית   .2
  

          

  דרכי�  .3
  

          

  קו אופק  .4
  

          

איכויות   .5
  תפיסתיות

          

  איכות נופית  .6
  

          

ללא (נצפות   .7
  )ניתוח מפורט

          

  

מתחמי� רגישי� בגי� תכסית של חקלאות : התייחסות לרגישות נופית

  .  רגיש פיתוח בהיבטי� של נצפות וקו אופק, מסורתית ודרכי� צרות

  

  ).ללא ניתוח נצפות מפורט (וערת לגבהי טורבינות וגודל מקבצי�רגישות מש

  

  רגישות  גודל מקבצי טורבינות    רגישות  גובה טורבינה

    )' יח5עד (מקב� קט�       ' מ15�25קט� מאד 

    )' יח6�10(מקב� בינוני       ' מ26�50קט� 

    )' יח11�25(מקב� גדול       '  מ51�75בינוני 

    )' יח26מעל (גדול מאד מקב�       ' מ110 – 76גדול 

          ' מ111�150גדול מאד 
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  מתחדשתה תכנית אב לאנרגי-מועצה אזורית רמת הגולן 

  

  :אסטרטגיה והנחיות נופיות

  

 . בינוני� פיתוח בהיק� קט�  •  אסטרטגיה נופית

 .עדיפות לטורבינות בגבהי� בינוניי� ומטה •

  .15 לפני מתח� 17 ו 16עדיפות לפיתוח מתחמי�  •

 .התייחסות בהעמדה לקנה מידה של התכסית והתבליט •  הנחיות

 .מור התכסית הקיימת סביב טורבינותשי •

 .שיקו� דרכי� שיורחבו לצור$ הקמת החווה •
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  מתחדשתה תכנית אב לאנרגי-מועצה אזורית רמת הגולן 

    )13' מס(מתח� אוד�  9.15.7

  

תכסית של חלקות . ממוק� בתוו$ בי� הישוב בוקעתא לישוב אוד� :תאור

    ).חקלאות מסורתית(מטעי� וטרסות 

  

 העובר 982נצפה מקרוב מהישובי� הסמוכי� ומכביש  :צפיה ונצפות

    .למתח�מזרחית 
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  מתחדשתה תכנית אב לאנרגי-מועצה אזורית רמת הגולן 

    :רגישות נופית

  

רגישות יותר   קריטריו�   
  גבוהה

  רגישות יותר נמוכה  

  תבליט נו�  . 1
  

          

  תכסית נו�  .2
  

          

  דרכי�  .3
  

          

  קו אופק  .4
  

          

איכויות   .5
  תפיסתיות

          

  איכות נופית  .6
  

          

ללא (נצפות   .7
  )ניתוח מפורט

          

  

  . בינונית גבוהה�וו� רגישויות  המתח� ע� מג: התייחסות לרגישות נופית

  

  ).ללא ניתוח נצפות מפורט (רגישות משוערת לגבהי טורבינות וגודל מקבצי�

  

  רגישות  גודל מקבצי טורבינות    רגישות  גובה טורבינה

    )' יח5עד (מקב� קט�       ' מ15�25קט� מאד 

    )' יח6�10(מקב� בינוני       ' מ26�50קט� 

    )' יח11�25(מקב� גדול       '  מ51�75בינוני 

    )' יח26מעל (מקב� גדול מאד       ' מ110 – 76גדול 

          ' מ111�150גדול מאד 

  

  :אסטרטגיה והנחיות נופיות

  

העדפה לטורבינות בגובה ) מקבצי�(,  גדול–פיתוח בהיק� בינוני  •  אסטרטגיה נופית

  .בינוני

פותו הגבוהה של האתר מהישוב בוקעתה ומכביש התייחסות לנצ •  הנחיות

982. 

 .שימור תכסית קיימת •

 .שיקו� דרכי� חדשות •
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  מתחדשתה תכנית אב לאנרגי-מועצה אזורית רמת הגולן 

    )7' מס(מתח� מרו� גול�  9.15.8

  

 מול הישוב 982מזרחית לכביש , ממוק� מזרחית לישוב מרו� גול� :תאור

    .משוכות, תכסית חקלאית מודרנית של מטעי� וגידולי שדה, קוניטרה

  

    .98כביש , מרו� גול� ועי� זיוו�, מהישוב קוניטרהנצפה  :צפיה ונצפות
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  מתחדשתה תכנית אב לאנרגי-מועצה אזורית רמת הגולן 

  

    :רגישות נופית

  

רגישות יותר   קריטריו�   
  גבוהה

  רגישות יותר נמוכה  

  תבליט נו�  . 1
  

          

  תכסית נו�  .2
  

          

  דרכי�  .3
  

          

  קו אופק  .4
  

          

איכויות   .5
  תפיסתיות

          

  איכות נופית  .6
  

          

ללא (נצפות   .7
  )ניתוח מפורט

          

  

מתח� ע� רגישות בינונית נמוכה במרבית : התייחסות לרגישות נופית

נדרש להתייחס לרגישות מצטברת בגי� פיתוח במתחמי� סמוכי�. מאפינייו

  .  

  

  ).ללא ניתוח נצפות מפורט (רגישות משוערת לגבהי טורבינות וגודל מקבצי�

  

  רגישות  גודל מקבצי טורבינות    רגישות  גובה טורבינה

    )' יח5עד (מקב� קט�       ' מ15�25קט� מאד 

    )' יח6�10(מקב� בינוני       ' מ26�50קט� 

    )' יח11�25(מקב� גדול       '  מ51�75בינוני 

    )' יח26מעל (מקב� גדול מאד       ' מ110 – 76גדול 

          ' מ111�150גדול מאד 

  

  :אסטרטגיה והנחיות נופיות

  

המתח� מאפשר פיתוח בהיק� גדול ובגובה מירבי של טורבינות  •  טרטגיה נופיתאס

 . בנטל�י הר אביטל "ע' הסתרה'בגי� 

נדרש להתייחס להיבט של השפעה נוספת בגי� פיתוח מתחמי�  •

  .סמוכי�

התייחסות תכוננית להיבט נצפות מאתרי התיירות על הר בנטל והר  •  הנחיות

  .אביטל
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  מתחדשתה תכנית אב לאנרגי-מועצה אזורית רמת הגולן 

  

    )11' מס(תח� עי� זיוו� מ 9.15.9

  

, 98 ממוק� דרומית מזרחית לישוב עי� זיוו� בסמיכות לכביש :תאור

ניכר סיקול ועירו� . תכסית מטעי� וחלקות מרעה. מערבית לרכס עסניה

    .אבני� מתקופות קדומות

  

    .מהישוב עי� זיוו�, 98נצפה מכביש  :צפיה ונצפות
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  מתחדשתה תכנית אב לאנרגי-מועצה אזורית רמת הגולן 

    :רגישות נופית

  

ישות יותר רג  קריטריו�   
  גבוהה

  רגישות יותר נמוכה  

  תבליט נו�  . 1
  

          

  תכסית נו�  .2
  

          

  דרכי�  .3
  

          

  קו אופק  .4
  

          

איכויות   .5
  תפיסתיות

          

  איכות נופית  .6
  

          

ללא (נצפות   .7
  )ניתוח מפורט

          

  

מתח� ע� רגישות נופית בינונית במרבית : התייחסות לרגישות נופית

קיי� , נדרשת התייחסות לרגישות מצטברת בגי� פיתוח סמו$. פייניומא

  .ומתוכנ�

  

  ).ללא ניתוח נצפות מפורט (רגישות משוערת לגבהי טורבינות וגודל מקבצי�

  

  רגישות  גודל מקבצי טורבינות    רגישות  גובה טורבינה

    )' יח5עד (מקב� קט�       ' מ15�25קט� מאד 

    )' יח6�10(מקב� בינוני       ' מ26�50קט� 

    )' יח11�25(מקב� גדול       '  מ51�75בינוני 

    )' יח26מעל (מקב� גדול מאד       ' מ110 – 76גדול 

          ' מ111�150גדול מאד 

  

  :אסטרטגיה והנחיות נופיות

  

לא לבלוט (פיתוח בהיק� קט� עד בינוני ע� טורבינות עד גובה גדול  •  אסטרטגיה נופית

 ).מעל רכס עסניה

  .מתוכנ�/ להשפעה מצטרבות של פיתוח קיי� התייחסות  •

 .בחינת נצפות מפורטת •  הנחיות

  .יצירת מקבצי� נפרדי� ומובחני� בי� תכסיות שונות •

  



  
  

  מ"    יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע

  Ya’ad Architects & Planners Ltd.   
 1/2/2014 

1401R6450.doc 

103
  

                  

  מתחדשתה תכנית אב לאנרגי-מועצה אזורית רמת הגולן 

    )6' מס(מתח� אלוני בש�  9.15.10

  

תכסית בתה עשבונית . 98 ממוק� מערבית לישוב אלוני בש� וכביש :תאור

 טורבינה במקו�. שרידי חקלאות קדומה. ע� חורש דליל של עצי אלו�

    .בודדת

  

    .שביל גול�, 98נצפה מהישוב וכביש  :צפיה ונצפות
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  מתחדשתה תכנית אב לאנרגי-מועצה אזורית רמת הגולן 

    :רגישות נופית

  

רגישות יותר   קריטריו�   
  גבוהה

  רגישות יותר נמוכה  

  תבליט נו�  . 1
  

          

  תכסית נו�  .2
  

          

  דרכי�  .3
  

          

  קו אופק  .4
  

          

איכויות   .5
  תפיסתיות

          

  איכות נופית  .6
  

          

ללא (נצפות   .7
  )ניתוח מפורט

          

  

הה יותר בגי� העדר וגב. למתח� מגוו� רגישויות: התייחסות לרגישות נופית

     יותר בגי� תבליט ותכסית אחידי�דרכי� ואיכויות תפיסתיות ונופיות ונמוכה

  

  ).מפורטללא ניתוח נצפות  (רגישות משוערת לגבהי טורבינות וגודל מקבצי�

  

  רגישות  גודל מקבצי טורבינות    רגישות  גובה טורבינה

    )' יח5עד (מקב� קט�       ' מ15�25קט� מאד 

    )' יח6�10(מקב� בינוני       ' מ26�50קט� 

    )' יח11�25(מקב� גדול       '  מ51�75בינוני 

    )' יח26מעל (מקב� גדול מאד       ' מ110 – 76גדול 

          ' מ111�150גדול מאד 

  

  :אסטרטגיה והנחיות נופיות

  

המתח� יכול לשאת פיתוח בהיק� קט� עד בינוני ע� טורבינות עד  •  אסטרטגיה נופית

  .גובה בינוני

 .התייחסות לנצפות מהכביש והישוב •  הנחיות

 .התייחסות לקומפוזיציה של מקב� הטורבינות בי� נצפות קרובה •

  .שיקו� דרכי� חדשות •
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  מתחדשתה תכנית אב לאנרגי-מועצה אזורית רמת הגולן 

    )8' מס(מתח� תל פרס  9.15.11

  

תכסית של מטעי� , ממוק� מזרחית לתל סאקי בחלקות החקלאיות :תאור

  .  וגידולי שדה ושטחי מרעה

  

 נצפות רחוקה 98וכביש ) אתר מורשת(נצפות קרובה מהתל  :צפיה ונצפות

    .מהישובי� קשת ויונת�
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  מתחדשתה תכנית אב לאנרגי-מועצה אזורית רמת הגולן 

    :רגישות נופית

  

רגישות יותר   קריטריו�   
  גבוהה

  הרגישות יותר נמוכ  

  תבליט נו�  . 1
  

          

  תכסית נו�  .2
  

          

  דרכי�  .3
  

          

  קו אופק  .4
  

          

איכויות   .5
  תפיסתיות

          

  איכות נופית  .6
  

          

ללא (נצפות   .7
  )ניתוח מפורט

          

  

גבוהה . י מאפייניו"במתח� מגוו� רגישויות עפ: התייחסות לרגישות נופית

יכותו התפיסתית ונמוכה יותר בגי� תכסית יותר בגי� קו האופק ואופייני וא

    .ונצפות מוגבלת

  

  ).ללא ניתוח נצפות מפורט (רגישות משוערת לגבהי טורבינות וגודל מקבצי�

  

  רגישות  גודל מקבצי טורבינות    רגישות  גובה טורבינה

    )' יח5עד (מקב� קט�       ' מ15�25קט� מאד 

    )' יח6�10(מקב� בינוני       ' מ26�50קט� 

    )' יח11�25(מקב� גדול       '  מ51�75וני בינ

    )' יח26מעל (מקב� גדול מאד       ' מ110 – 76גדול 

          ' מ111�150גדול מאד 

  

  :אסטרטגיה והנחיות נופיות

  

  .ע� טורבינות בגובה גדול) מקבצי�(פיתוח בהיק� גדול  •  אסטרטגיה נופית

 .התייחסות לניתוח נצפות מפורט •  הנחיות

  .י תכסית"פיצירת מקבצי� ע •
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  מתחדשתה תכנית אב לאנרגי-מועצה אזורית רמת הגולן 

    )9 + 10' מס(מתח� יונת�  9.15.12

  

 ממוקמי� מזרחית לישוב יונת� בחלקות החקלאות הסמוכות לציר :תאור

    .98הנפט וכביש 

  

נצפה משביל , כמו כ�,  ומהישוב יונת�98נצפה מקרוב מכביש  :צפיה ונצפות

    .גול�
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  מתחדשתה תכנית אב לאנרגי-מועצה אזורית רמת הגולן 

    :רגישות נופית

  

תר רגישות יו  קריטריו�   
  גבוהה

  רגישות יותר נמוכה  

  תבליט נו�  . 1
  

          

  תכסית נו�  .2
  

          

  דרכי�  .3
  

          

  קו אופק  .4
  

          

איכויות   .5
  תפיסתיות

          

  איכות נופית  .6
  

          

ללא (נצפות   .7
  )ניתוח מפורט

          

  

למתחמי� רגישות נמוכה בינונית במרבית : התייחסות לרגישות נופית

    .98גבוהה יותר בגי� נצפות מכביש . מאפייניה�

  

  ).ללא ניתוח נצפות מפורט (רגישות משוערת לגבהי טורבינות וגודל מקבצי�

  

  רגישות  גודל מקבצי טורבינות    רגישות  גובה טורבינה

    )' יח5עד (מקב� קט�       ' מ15�25קט� מאד 

    )' יח6�10(מקב� בינוני       ' מ26�50קט� 

    )' יח11�25(� גדול מקב      '  מ51�75בינוני 

    )' יח26מעל (מקב� גדול מאד       ' מ110 – 76גדול 

          ' מ111�150גדול מאד 

  

  :אסטרטגיה והנחיות נופיות

  

  .פיתוח בהיק� קט� עד בינוני ע� טורבינות עד גובה גדול •  אסטרטגיה נופית

 .יצירת מקבצי� מובחני� המתייחסי� לתכסית שקיימת •  הנחיות

  .ח נצפות מפורטהתייחסות לניתו •
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  מתחדשתה תכנית אב לאנרגי-מועצה אזורית רמת הגולן 

   מתחמי� שאותרו על ידי מספר יישובי� 9.16

 

    ג מאגרי� קיימי�"אנרגיה סולרית ע 9.16.1

  

 המאגרי� נצפי� בעיקר מנקודות תצפית גבוהות וזאת בגי� :נצפות וצפיה

    .הסוללות התוחמות

  

ליד חיספי� שנצפותו , ר למעט מאגר רבני ישראל"מוכה עפנ: רגישות נופית

    . להיבטי סינוור של המתקני�נדרש להתייחס. גבוהה

 

    ג מבני� קיימי�"אנרגיה סולרית ע 9.16.2

  

ג גגות "הוספת מתקני� סולרי� ע,  המבני� קיימי� ונצפי�:נצפות וצפיה

    .המבני� אינו מוסי� או גורע מנצפות המבני�

  

    . נמוכה בגי� מבני� קיימי�:רגישות נופית
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  ז גול� "ה מתחדשת בתחו� מואפוטנציאל ייצור אנרגיהערכת  .10

, לצור$ ביצוע הערכת פוטנציאל ייצור האנרגיה המתחדשת בתחו� מועצה אזורית גול�

 : נבנה מודל חישובי המטפל בתחומי האנרגיה המתחדשת הבאי�
  אנרגיה סולרית   .א

  אנרגיית רוח   .ב

 גז � אנרגיית ביו  .ג

  

יה ית גול� והאוכלוסמניח הנחות לגבי המידה בה יאמצו המועצה האזוריהמוצע המודל 

המקומית בישובי המועצה את הטכנולוגיות לייצור אנרגיה מתחדשת ה� ברמה האישית 

  . שובית והאזוריתיוה� ברמה הי) מתקני� ביתיי�(

, פוטנציאל ההספק המותק� מותנה בקבלת החלטות אישית וארגונית של תושבי�מימוש 

 אנרגיהשל ייצור הד את פוטנציאל כדי לאמו. משקיעי� שוני�/ארגוני� וחברות, ישובי�

 הונחו הנחות שונות המתייחסות לאחוז המעונייני� ביישו� מתקני ייצור מתחדשת

  .היישובית או הארגונית, אנרגיה מתחדשת ברמה האישית

 הוא מאפשר  בכ$.מאפשר שינוי נוח של הפרמטרי� השוני� המשפיעי� על החישובהמודל 

  .עריכת תחזיות והיערכות לקראת�, שי� שוני�של תרחינוחה בחינה ז גול� "למוא

  .להל� הנתוני� והתוצאות שחושבו על סמ$ נתוני� והנחות אלה
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  : שהיוו את בסיס המודלנתוני� כלליי�

  

      13,000          ז גול�"תושבי� במוא' מס

      3,600            בתי אב' מס

      32      מספר הישובי� במועצה אזורית גול�

      107        וצע בישוב מספר משפחות ממ

  

            אנרגיה סולרית

            בתי מגורי� בישובי�

      0.3      אחוז בתי אב שיתקינו קולטי� סולריי�

      1500    ]ר"מ/וואט[שט� חו� סולרי בצפו� ישראל 

      0.15          נצילות כוללת משוערת

      225        ]ר"מ/וואט[הספק אופייני 

      10      שעות תאורה אפקטיבית ביו�' מס

        821    ]:ר"מ/ש"קוט[ה שנתית ממוצעת בצפו� תפוק

      100          ]: ר"מ[שטח גג אופייני 

    50      ]: ר"מ[שטח גג אופייני פונה לדרו� 

  4  ]קילוואט) [מ"ללא מע(הספק מותק� מירבי למתק� ביתי 

  18    ]ר"מ[מ "שטח גג דרוש למתק� ביתי ללא מע

  

    :בתחשב בהנחות לעיל

  

    19,200    ]ר"מ[יתיי� וטנציאל שטחי גג למתקני� בפ

  

  15,768  ] ש"מגוואט[פוטנציאל תפוקה סולרית שנתית משוערת מבני מגורי� 

  

      4    ]מגוואט[פוטנציאל הספק מותק� מבני מגורי� 

  

    מבני� חקלאיי�

    14%        : בישובי�אחוז החקלאי�

      2000    ]ר"מ[לול של חקלאי אופייני /שטח גג רפת

      1000          ]:ר"מ[שטח פונה לדרו� 

      0.3      אחוז החקלאי� שיקימו מערכת סולרית

  

  



  

1401R6450.doc 

112
  

    :בהתחשב בהנחות לעיל

  

      151,200  ]:ר"מ) [משוער(פוטנציאל שטח גגות מבני� חקלאיי� 

  

    124,173  ] ש"מגוואט[פוטנציאל תפוקה סולרית שנתית משוערת מבני חקלאות

  

    24  ]מגוואט[פוטנציאל הספק מותק� מבני חקלאות 

  

    בי�מבני ציבור בישו

      100          ]ר"מ[שטח גג מזכירות 

      300          ]ר"מ[שטח גג מועדו� 

      100          ]ר"מ[שטח גג צרכניה 

      150          ]ר"מ[שטח גג גני� 

      32        ז גול�"הישובי� בתחו� מוא' מס

      20,800       ]ר"מ[ס$ שטח גגות מבני הציבור 

      0.7      פוטנציאל שטח גג להתקנת קולטי�

    0.2  :תקינו קולטי� סולרי� על מבני ציבוראחוז הישובי� שי

  

    :בהתחשב בהנחות לעיל

  

      2,912  ]ר"מ[טנציאל השטח להתקנת קולטי� פו

  

    2,391  ] ש"מגואט[פוטנציאל תפוקה סולרית שנתית משוערת 

  

      0.66      ]מגוואט[פוטנציאל הספק מותק�  

  

     התפוקה הסולרית בישובי המועצה� פוטנציאלס

  

    137,076      ]:שעה� מגוואט[מוצעת תפוקה שנתית מ

  

      29      ]: מגוואט[וטנציאל ההספק המותק� פו
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    :חוות ומתקני� סולריי� מחו/ לתחומי הישובי�

  

    חוות אנרגיה סולרית בשטחי� פתוחי�

  

      29,971      ]:דונ�[טח פוטנציאלי לשדות סולריי� ש

      0.05      אחוז השטח שיוקדש לשדות סולריי�

  1499      ]דונ�[דות סולריי� שטח משוער לש

      0.67          )הערכה(נצילות הקרקע 

      0.06  ]:מגוואט מותק� לדונ�[מקד� נצילות שטח אופייני 

      270      ]:מגוואט[פוטנציאל הספק מותק� 

  

    ולטי� סולריי� על מאגרי המי�ק

  

      8,383          ]:דונ�[שטח המאגרי� 

    0.2        :אחוז ניצול שטח המאגרי�

  1,677        ]:דונ�[ח המאגרי� פוטנציאל שט

    482    ]דונ�[פוטנציאל שטח קולטי� על המאגרי� 

      109      ]מגוואט[הספק מותק� על המאגרי� 

  

      378  ]:מגוואט[כ הספק סולרי מותק� מחו/ לישובי� "סה

  

      407  ]:מגוואט[כ הספק סולרי מותק� בתחומי המועצה "סה

  

    אנרגית רוח

  

            :נתוני טורבינות

            :רבינה גדולהוטנתוני 

  

      80            ]:'מ[גובה העמוד 

      77          ]:'מ [D= קוטר הלהבי� 

      119        ]:'מ) [להב+עמוד(גובה כולל 

      2        ]: מגוואט[הספק טורבינה 

      10      :מספר טורבינות מתוכננות בעסניה



  

1401R6450.doc 

114
  

      55      :מספר טורבינות מתוכננות בעמק הבכא

      7      :מספר שעות עבודה משוער ביממה

      20          :הספק מותק� בעסניה

      100        :הספק מותק� בעמק הבכא

      51,100    ]:שעה� מגוואט[תפוקה שנתית משוערת בעסניה 

      255,500  ]:שעה� מגוואט[תפוקה שנתית משוערת עמק הבכא 

  

    מקבצי טורבינות

  

  : הנחות

  5        :טורבינות ליד כל ישוב' מס

  1.5      ] : מגוואט[גודל ממוצע לטורבינה 

  6        ]:שעות[מש$ רוח פעילה ביו� 

  1    ]דונ�[ שטח אופייני דרוש למקב� טורבינות

 �        7.5        )מגוואט(הספק מותק� למקב

      16,425  ]:שעה� מגוואט[תפוקה שנתית ממוצעת למקב� ישובי 

      6  :מספר ישובי� שיקימו מקבצי טורבינות במשבצת�

      98,550  ]:שעה� מגוואט[תפוקה שנתית ממוצעת למקבצי� 

  

      45    ]:מגוואט[הספק מותק� במקבצי הטורבינות 

  

            חוות טורבינות

נית� כמוב� להתאי� .  טורבינות5בכל שורה ,  שורות3שבה להל� דוגמה לחוות טורבינות 

להוסי� או להפחית טורבינה מטחת או יותר , את כמות הטורבינות בחווה לשטח הזמי�

  .מהשורות

  

 16    :חוות טורבינותטורבינות להדגמת ' מס

 32 ]:מגוואט [ה זוהספק מותקן בחוו

 263 ]:שעה- מגואט [ זותפוקה יומית ממוצעת לחווה

 160 (9DX3D) ]: דונם[השטח הדרוש לכל טורבינה 

 2,561  ]:דונם[שטח אופייני הנדרש לחווה 

 4 )בנוסף לעסניה ועמק הבכא(מספר חוות אפשרי 

 128 ]:מגוואט[זו רוח הספק מותקן בחוות טורבינות 
  

ספק הפוטנציאל העולה כי , מניתוח שבוצע לשטחי החיפוש שאותרו במסגרת עבודה זו

 248 עומד עלבעמק הבכא ורכס עסניה והחוות שונות שניתנות למימוש בחוות מותק� ה

    .מגוואט
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        )טורבינה אחת בישוב(טורבינות קהילתיות 

  

  5      :מספר ישובי� שיקימו טורבינה קהילתית

    40          ]:קילוואט[הספק הטורבינה 

    0.2        ]:מגוואט[הספק קהילתי מותק� 

  

            )ביתיות (טורבינות קטנות

              :הנחות

      15            :טורבינות בישוב' מס

      8    הקמת טורבינות קטנות צפויהמספר ישובי� בה� 

      KW][        3הספק אופייני לטורבינה ביתית 

      5            :שעות פעילות ביו�' מס

      120          :ג"טורבינות קטנות ברמה' מס

      0.4          ]:מגואט[ג "הספק מותק� ברמה

      657        ]שעה� מגווט[פוטנציאל הפקה שנתי 

  

      294        ]מגוואט[כ הספק מותק� רוח "סה

  

  אנרגיה מביוגז

  

              סולתפ

      1.5          ]:יו�/אד�/ג"ק[ייצור פסולת בישראל 

      0.4          :ולת בישראלשיעור חומר אורגני בפס

ללא ( 12        ]:טו�[ג ביו� "כמות פסולת אורגנית ברמה

  )דרוזי�

      194        ]:ש"קוט[ טו� פסולת אורגנית �1 חשמל מופק מ

      2.3      ]:ש"מגוואט[ג "פוטנציאל ייצור חשמל יומי ברמה

  0.1        :]מגוואט[הספק מותק� לייצור ביוגז מפסולת  

    2.4       ]:מגוואט) [ בקרפרש(הספק מותק� במתק� מיצר 

      4.7            ]:מגוואט[כ הספק מביוגז "סה
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  ריכוז הערכת פוטנציאל ההספק המותק�

  

  )MW( הספק מותק�  6  מיקו� או פריסה  סוג אנרגיה
  4  גגות בתי מגורי�

  24  גגות מבני� חקלאיי�
  0.66  גגות מבני ציבור
  109  שטחי מאגרי�

  אנרגיה סולרית

  270   וולטאי�– שדות פוטו
  407      כ אנרגיה סולרית"סה

  45  מקבצי טורבינות  אנרגיית רוח
  248  חוות רוח  
  0.2  טורבינות קהילתיות  
  0.4  טורבינות ביתיות  

  294      כ אנרגיית רוח"סה
  2.4  )מיצר(ח "פרש בע  גז� אנרגיה מביו

  0.10  פסולת אורגנית  
  2.5  2.5    כ אנרגיה מביוגז"סה
  703  703    תק�כ הספק מו"סה
  

  703 ]:מגוואט[מותק� הספק  אנרגיה מתחדשת ערכת פוטנציאלה

    

            :סיכו� והערות להערכת הפוטנציאל

התנהגות זו . הנתוני� המוצגי� לעיל מבוססי� על דפוסי התנהגות וקבלת החלטות אנושית

, ות ממשלההחלט :תלויה בגורמי� רבי� ומורכבי� התלויי� במגוו� רחב של החלטות חיצוניות

מדיניות המועצה האזורית גול� ועמדת הועדה , התייחסות חברת חשמל, הסדרות רשות החשמל

  . המקומית

 כמו ג� הסברה והתנהגות מובילי הדעה בקרב ,שינוי בהחלטות כל אחד מגורמי� אלה

הישובי� והארגוני� השוני� הפועלי� בתחו� , צפוי שישפיעו על החלטות התושבי�, התושבי�

  .  במתקני אנרגיה מתחדשתבנושא ההשקעהצה המוע

ארגוני� שיחליטו להקי� מתקני� /ישובי�/הערכת הפרמטרי� המבטאי� את אחוז האוכלוסייה

יש מקו� לקיו� . יוע� האנרגיה המלווה תכנית זואלה נקבעו בשלב זה בהחלטה שרירותית של 

  .  אלה)אחוזי�(דיו� בפורו� רחב יותר לגיבוש הערכה וכימות לפרמטרי� 
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    סיכו� והמלצות .11

  .תכנית האב מציגה מתחמי� המהווי� אתרי חיפוש להקמת מתקני� לייצור אנרגיה מתחדשת

 מגה 700 –כ על פי ההערכה שבוצעה במסגרת הכנת התכנית נית� בעתיד להפיק במרחב רמת הגול� 

    .וואט ממתקני� המייצרי� אנרגיה מתחדשת

רבות ביזמות שתתפתח בתחו� זה באר� בכלל וברמת הקמת המתקני� ופריסת� במרחב תלויה 

יזמי� פרטיי� או יזמות יישובית אשר יהיו מעונייני� להקי� מתק� לייצור אנרגיה . הגול� בפרט

  .מתחדשת ברמת הגול� יופנו לבחירת האתרי� המתאימי� ביותר מתו$ מתחמי החיפוש שהוגדרו

, די היזמי� לפיתוח האנרגיה המתחדשתהתאמת האתרי� תבח� בהתא� לטכנולוגיה המוצעת על י

רגישות הבוחנת ניתוח הנופי מתודולוגיה לה על פילניתוח נופי שיוגש עבור כל אתר מוצע ובהתא� 

    . לעיל9כפי שמוצג בפרק , נופית ונצפות

כמו ג� מת� כלי� בידי היזמי� , תכנית האב מאפשרת הפניה של היזמי� לאתרי� מתאימי�

אשר יסייעו באספקת אנרגיה ממקורות ,  ביותר לפיתוח המתקני�למציאת המיקו� המתאי�

    .מתחדשי� יחד ע� השמירה על השטחי� הפתוחי�

במהל$ הכנת . ייצור אנרגיה במרחב רמת הגול� מצרי$ מער$ הולכה מתאי� שאינו בנמצא כיו�

 62' במקביל הוכרזה תכנית לתשתית לאומית מס. התכנית בוצעו תיאומי� ע� חברת החשמל

    . להולכת החשמל מרמת הגול� אל תחנת משנה בעמק החולה161המציעה הקמת קו 

� לייצור אנרגיה ממקורות מתחדשי� מחייב הגשת תכנית מפורטת לאישור מוסדות קהקמת מת

מומל� להתיר הקמת� , האמורות לקו� במשבצת היישוב, בהתייחס לטורבינות רוח קטנות. התכנו�

הקלה זו בהלי$ הסטטוטורי תאפשר הקמת טורבינות קטנות , ניהבהלי$ של הגשת בקשה להיתר ב

מער$ העומס על אשר תוכלנה להתחבר למער$ ההולכה הקיי� ובכ$ להקטי� את ) קהילתיות(

 .ההולכה

 דנה הועדה המחוזית צפו� בתכנית האב והחליטה על אימוצה כמנחה את הפיתוח 2.12.2013ביו� 

הועדה אימצה את התכנית בתנאי . ה ממקורות מתחדשי�ברמת הגול� של מתקני� לייצור אנרגי

. ביטול מספר אזורי חיפוש שזוהו במהל$ הכנת התכנית מטעמי� של רגישות לשטחי� בעלי ערכיות

  .להל� תואמי� את החלטת הועדה המחוזית' תשריטי התכנית המוצגי� בנספח א
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 המלצות עיקריות בהתא� לסוג האנרגיה המתחדשת 11.1

 אנרגית רוח  .א

ית האב מכוונת לקידו� חוות לטורבינות רוח במתחמי� שאותרו תכנ .1

איתור "כמסומ� בתשריט , כמתאימי� לחיפוש אתרי� לייצור אנרגית רוח

   .וזאת בהתייחס לדירוג הנופי שנקבע לכל אתר ואתר, "מתחמי�

המתחמי� שאותרו בתכנית האב מיועדי� להקמת חוות לטורבינות בהספקי�  .2

החוות . גודל השטח המתאי�/נובע ממספר טורבינותגדולי� וקטני� וזאת כ

הגדולות תורמות למימוש החלטת הממשלה בעניי� המאמ� לקידו� אנרגיות 

 . מתחדשות

הקמת מקבצי� קטני� של טורבינות יסייע בניצול קווי הולכה מקומיי�  .3

חשוב להתאי� את הפיתוח . ובהפחתת עומס הצרכני� על הרשת הארצית

 .יו�גי� הקיימי� ה"לתחמ

 אנרגיה סולארית  .ב

בשטחי�  קונבנציונלי� PV תכנית האב מכוונת קידו� הקמת שדות קולטי .1

� . שאותרו לחיפוש ובהתא� להיק� המומל

 .נית� ומומל� להקי� מתקני� קטני� עד בינוניי� .2

נית� למק� קולטי� סולריי� צפי� על מאגרי מי� ובכ$ לאפשר ניצול דו שימושי  .3

 . בשטח

סולריי� על מטמנות ישנות שהשטח שלה� אינו ישי� נית� למק� קולטי�  .4

 . לבניה

ככל שלא , נכו� יהיה להמלי� לישובי� להקי� מערכות בתחומי הקו הכחול .5

באזורי  PV מתקנייתאפשרו מערכות אלה נית� יהיה להגיש תכניות עבור 

   . בהתא� למוצע בתכנית האב,החיפוש

נמצא כי , ולריי� גדולי�בהתייחס לטכנולוגיות קיימות של מתקני� תרמו ס .6

א� , נית� יהיה לבחו� אופציה זו בעתיד. אינ� מתאימות למרחב רמת הגול�

   .תוצענה טכנולוגיות במופע מצומצ� יותר

 ביו מסה  .ג

 מומל� להרחיב מתק� זה. ג באתר מיצר"קיי� היו� מתק� אחד ברמה .1

    .ובנוס� לאתר מתק� נוס� באזור הצפוני יותר משיקולי הפחתת שינוע

תכנו� ההפרדה במקור והטיפול המקומי בפסולת ש לעבור למהל$ של י .2

 .הפקת אנרגיה מתחדשת מביומסהקראת אורגנית ל
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ז גול� ומועצה מקומית קצרי� "האפשרות להנעת רכבי מואיש לבחו� את  .3

   .במתקני הטיפול בפסולת המקומיתמביוגז שייוצר בגז שיופק 

    ה שאובהגירא  .ד

הפרשי . פי מתאי� להקמת מתק� אגירה שאובהלרמת הגול� פוטנציאל גיאוגר

ע� . מתק� זהקמת החמה מאפשרי� � אזור אלהגובה בי� הרמה ובי� הכנרת או 

איתור אתר מתאי� למתק� זה חייב להתבצע במסגרת בדיקה הנדסית , זאת

בדיקה כזו תוכל להתבצע בעתיד במידה . פרטנית החורגת ממסגרת תוכנית אב

    .  זויזו� בדיקהיויהיה גור� ש

 

     פעילות הרשות המקומית לעידוד ייצור אנרגיה מתחדשת 11.2

יש ליצור , כדי לעודד יזמויות לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת ברמת הגול�

את יצירת . מודעות לנושא זה ה� ברמה המקומית וה� חשיפה ברמה הארצית

 להל� מספר הצעות שביצוע�. המודעות יש ללוות בנקיטת אמצעי תמרו� כלכליי�

    .עשוי לתרו� לעידוד יזמויות אלה

  

   לות ברמה מקומיתיפע

נית� לעשות זאת באמצעי הסברה . ציבורית יש לבנות באופ� יזו� ומתוכנ�מודעות 

" דוגמא אישית"לדוגמא מת� . ז גול�"ותקשורת שוני� העומדי� לרשות מוא

יבור על גג בניי� המועצה ועל גגות מבני צ) PV(הקמת מערכת קולטי� סולריי� 

הנבדלות זו מזו ברמת ,  בדרכי� שונותנית� לממש זאת .נוספי� שבבעלות המועצה

ובהכנסה הכספית שתניב , המאמ� וההשקעה שיהיה על המועצה להשקיע

     .המערכת למועצה

תתרו� , ג� כאשר לא נדרשת כל השקעה וההכנסה נמוכה יותר, בכל מקרה

תאפשר , ה הכלכלית שלהמערכת זו לתזרי� המזומני� של המועצה או החבר

הדגמת המערכת לציבור הרחב בסיורי� וימי עיו� יזומי� וכאמור תאפשר פרסו� 

    . הנושא באמצעי המדיה השוני� העומדי� לרשות המועצה

או טורבינות רוח יכולה המועצה ליצור / וPVעידוד ותמרו� נוס� להקמת מערכות 

הרישוי האמורי� להתבצע הנחות והקלות בתהליכי התכנו� ו, באמצעות העדפות

    .בוועדה המקומית

  

    ממשלתיתהארצית והעילות ברמה פ

�על ידי הועדה המחוזית ז גול� " תוכנית האב לאנרגיה מתחדשת של מואאימו

ופרסומה באמצעי התקשורת הארציי� עשוי להוביל לתכנו� ובניה במחוז הצפו� 

ר אנרגיה מתחדשת  יזמי� וחברות בהקמת מיזמי� לייצו גוברת שללהתעניינות
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    .ברמת הגול�

פרסו� זה יש ללוות בפעילות נוספת של גורמי המועצה מול משרדי הממשלה 

כדי לדאוג להטבות למי שישקיע במתקני ייצור אנרגיה מתחדשת , הרלוונטיי�

  .ג"ברמה

בנושא האנרגיה " שחק� מרכזי"פעילות זו עשויה להפו$ את אזור רמת הגול� ל

ליצור מקומות עבודה חדשי� , מת מיזמי� חדשי�להוביל להק, המתחדשת

    . ולהוביל לקליטת משפחות חדשות בישובי המועצה

ז חבל אילות שהפכה "נית� לראות בפעילות מוא, דוגמה לפעילות זו ולתוצאותיה

ארצית וא� בינלאומית כמוקד , את הנגב הדרומי לאזור שזכה להכרה ממשלתית

 דומה את נושא  נית� לפתח באופ�ול�ת הגברמ. ידע בנושא אנרגיה סולרית

    . האנרגיות המתחדשות

בעזרת משרדי האנרגיה והמדע ובשיתו� הטכניו� נית� להוביל להקמת מרכז 

, ביוגז, רוח, חשמל סולרי(מחקרי אקדמי לנושא אנרגיה מתחדשת על כל סוגיה 

    ).'ביו דלקי� וכו

 לממשלה יציבות י המועצה ובהנהגתה תשדר ה� ליזמי� וה�"הובלת הנושא ע

    .ותגביר את מוכנות כל הגורמי� לשיתו� הפעולה החיוני לקידו� הנושא

 שימתג את רמת הגול� כאזור מוביל ,וכ� מהל$ שיווקיפרסו� הפעילות ופירותיה 

יאי� את התפתחות הנושא ויתרו� א� , אנרגיה מתחדשת ייצורופור� דר$ בנושא 

  . של ישראלתחדשתהוא למיצוב רמת הגול� כאזור האנרגיה המ
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   תכנית האב תשריטי– 'אנספח 
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   החלטת הועדה המחוזית–' נספח ב
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  :מקורות

 ארגו� לקידו� אנרגיה מתחדשת � הפורו� הישראלי לאנרגיה , " כללי� אנרגית רוח " .1

 .בישראל

הפורו� הישראלי , פאר� ושחר סגל� יעל כה�:  מאת"?תאי$ מייצרי� חשיבה מתחדש" .2

 .02.03.2010: פורס�,  ארגו� לקידו� אנרגיה מתחדשת בישראל� לאנרגיה 

 מוגש, ייצור חשמל מאנרגיה חלופית בישראל", מרכז המחקר והמידע של הכנסת .3

, ראש צוות, שמוליק חזקיה: אישור, יניב רונ�: כתיבה, "וועדת המדע והטכנולוגיהל

 .2007 בינואר 15, "דברי הכנסת"מערכת : יכה לשוניתער

שיטות ירוקות להפקת ,  שיטות ירוקות ליצירת אנרגיה", כ�� ודי ואריה מלמד'ג .4

 . מסע אחרמגזי� : מתו$, 09/10/2008, "המנצלות מקורות מתחדשי�, אנרגיה

אורלי : כתיבה, "ייצור חשמל מאנרגיית הרוח", המידע של הכנסתמרכז המחקר ו .5

 .2005ספטמבר ב 21, לוט�

סיכו� : וולטאיות� חשמל ממערכות פוטו, ר אופירה אילו�"גרשו� גרוסמ� וד' פרופ .6

  .2006 בפברואר 13, הטכניו�, מוסד שמואל נאמ�, 1' והמלצות דיו� פורו� האנרגיה מס

יות לשילוב אנרגיות מתחדשות במער$ ייצור מדיניות משרד התשתיות הלאומ" .7

 .2010 בפברואר 14, משרד התשתיות הלאומיות, "החשמל בישראל

מדיניות המועצה הארצית לקידו� ", עורכי�, ר� דרסלר, נועה נאור, אפרי� שלאי� .8

 .2010פברואר , "מתקני� סולאריי� לייצור חשמל

נו� לפיתוח אזורי לאור  אנרגיות מתחדשות כמ, מרכז המחקר והמידע של הכנסת .9

 .2011 בינואר 24, יניב רונ�, 4450החלטת הממשלה 
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