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28/9/2016,15/8/2016ותישיב סיכום : בגולן פ"ש צוות

השתתפו:

משרד–דרורפבזנר.מערכתהבטחון–נרקיסכנפו.קק"ל-אפינעים.רט"ג-שרוןלוי-/15/8

מועצהאזוריתגולן.–קוביגבישגילסופר,להגנתהסביבה.

מוזמנים:

מתכננת–מנכ"למיגולן,מרסלהרוטשטיין–איתןשדה

מנהלתרישוי,אנלייטאנרגיהמתחדשתבע"מ.–שושיפריגן

–משרדלהגנתהסביבה.גילסופר,קוביגביש-רט"ג.דרורפבזנר–מיכלימיני–28/9/2016

מועצהאזוריתגולן.

נושאיםלדיון:

מתכננת.-מנכ"למיגולן,מרסלהרוטשטיין–מוזמנים:אית"ןשדה.הקמתמאגרים •
 .מאגרחושן.מאגרשנירבמורדותהגולןהצפוניים

 .מנהלתרישוי,אנלייטאנרגיהמתחדשותבע"מ-תורןלמדידתרוח.מוזמנת:שושיפריגן •

 הרחבתנחלותחקלאיות •
פעילותצוותשטחיםפתוחים •



 הקמת מאגרים

(2נספח)–מאגרחושן

מיגולן:יוזם

T.A.P. Lineלקליטתמיםדרךה"גרמחסן"מא:מטרה

מיליוןקוב.2קיבולת:

קידוחישמיר.:מקורהמים

.435:היקףבדונמים

במהלךהכנתהתוכניתהוצעושינוייםלהתאמהנופיתשלסוללותהמאגר.

גובההסוללהגדללכיווןצפ'מערב.

המאגרמתוכנןמצפור.בחלקוהצפונישל
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הזרימה.התכנוןהנוכחיהאםניתןלמתןאתגובההסוללות?עומקהמאגרנבחןבהתאםלהמשך
בחומרהנחפר,עלויותאפשרויותשימושהנושאים:המשךזרימה,לוקחבחשבוןאתמכלול

השיקוליםהנ"ללאמאפשריםאתהעמקתהמאגר.כותבהעמקתהמאגר.הכרו

התכנוןהנוכחי.יחסלאיגוםהמיםהמגיעיםמקידוחישמירישונישלהמאגרהתהתכנוןהרא
האקוויפרהקייםברט"ג)לאהוצגמסמךבנושא(,מידע.עלפי12ברעלשאיבתמיםמנסמד

ינותהדופןואתנחליהודיה.ימזיןחלקממע12שנחשףבנס

חפראמורלשמשהקיימת,החומרהנבהתאםלתוכניתהמאגר–עמקתהמאגרהרותלשלגביהאפ
5במיגולןהוכנותוכניותלהעמקתהמאגר.העמקתהמאגרמחייבתפינוישלכלבניתהסוללות.

מיליוןטוןחומרנחפר.התוכניתיכולהלהתבצעבמידהויימצאקבלןחיצוני,שיפנהאתהחומר
הנחפר.מיגולן,לאהצליחולמצואקבלןשיפעלבנושא.

המאגרלביןתוכניותהתיירותשלקשת.שלבדוקאתאפשרויותהחיבורביןהצוותמבק-בנוסף

הצוותמבקששמיגולןיעבירומסמךהמעידעלכךשאיןפתרוןקצהלכמויותהעפר–החלטה
הנדרשותלפינויבהתאםלתוכניתהקיימתלהעמקתהמאגר.

לאחרביצועסקרארכיאולוגיבמקום.–במידהויידרש–גבולותהתכנוןיעודכנו

עםקבלתהמסמךהצוותיקבלהחלטהבנדון.



(3ספח)נמאגרשניר

יוזמים:מיםבגלילבשיתוףעםמיגולן.

.אזורע'ג'ארושמיר–שוביהגלילהעליוןיהשקיתשטחיחקלאותבי:מטרה

חלקמהמיםמיועדיםלמיגולן.

דונם.520-:היקףהשטח

דונם.222:גודלהמאגר

מיליוןקוב.1.7:קיבולת

אזורקמלוטהשימורטבענוףומורשת.המאגרחמאזור:מיקוםבתוכניתאבלשטחיםפתוחים
המוגדרכ"שטחמאגריםומפעלימיםבתוכניתמאושרתמופקדת".

בריכותהדן.:מקורהמים

–חבתוך"תוספתמוצעתלשטחיערהשטחבעלרגישותאקולוגיתונופיתגבוהה.חלקמהשט
מרחבחיפוש".מדוברבחלקהמתוכנןכאזורחשוףלהצפות.

האםנבחנורעיונותנוספיםלמאגרכמו:חציטמוןוחצימוקףבסוללה?

תןלמצואשימושעבורם.רותשלסלעוקרקעשלאניהעמקתהמאגרלאנבחנהבשלכמויותאדי

בהשטחיומרחקמשטחיהעיבוד,גבקביעתמיקוםהמאגרנלקחובחשבוןהגורמיםהבאים:

.T.A.P lineהצורךבהזרמתמיםדרךהעיבוד,ה

המיםאלהמאגרישאבובמהלךהשנה.בתקופתהחורףחלקמהמיםיועלהלמאגריהגולן.

מבחינהנופיתהמאגרלאמהווההפרעהכלשהי.
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בהסתייגותנציגרט"ג.הנושאיובאלדיוןנוסףאתהקמתהמאגרבמקום.צוותמאשרה–החלטה
בישיבההקרובהשלהצוות.

 תורן למדידת רוח

כחלקמקידוםפרויקטבראשיתמבקשתחברתאנלייטלהקיםתורןלמדידתרוח.

מ'.80:גובההתורן

מדידתהרוחתימשךשנה.

עםסיוםהמדידהיפורקהתורן.

מיקוםהתורןעלרקעאזוריתכנון-1שטחיחקלאותשלמושביונתן.מצ"בנספח:התורןמיקום
אבלשטחיםפתוחיםבגולן.תשלתוכני

לאמהוויםמטרדאוהפרעהלסביבהאולחקלאים,מיקוםהתורן,אופןההקמהופרוקובהמשך
שטחיםפתוחיםבגולן.התורןלאנוגדתאתהוראותהתכנוןשלתוכניתאבלתבמקום.פעילו

עםהוספתההסתיגותשלדרורפבזנרמהמשרדלהגנתהצוותמאשראתהקמתהתורן.-החלטה
ישלבדוקאתמכלולהתוכניותלהקמתטורבינותרוחבגולן,הואילוהןנוגדותאתהסביבה:

תפיסתתוכניתאבלשטחיםפתוחיםבגולן,המבקשתלהשאיראתהגולןכנוףפתוח.

 בת נחלות חקלאיותהרח

הואילומדוברבשטחהמהווהחיץביןהירדן(.4ההרחבהממערבלישובחדנס)נספח–אניעם
למשושיםהצוותמבקשלבדוקאתאחתמשתיהאפשרויותהבאות:

 ברוחבשלכעשריםמטר.השארתמסדרוןבחלקהצפוני. .א

העברתשטחחיפושליעראלהחלקהצפוניבמקוםהמיקוםהנוכחי. .ב

אפיוגיליבדקואתשתיההצעותהנ"ללקראתדיוןנוסףשיתקייםבישיבתינוהקרובה.

(.5)נספח  מאושר.עמק הבכא.  –נווה אטי"ב 

לקראתהדיוןהבא.הלשלוחשכב(.5.)נספחע'סניה–נווהאטי"ב

א, מה 27גבי פוליגון שטחים פתוחים ל  תבהתאם להחלטת מנהל( מאושר 6)נספח  –נוב 
22/3/2015 . 

 מאושר . (7)נספח  ליד אורטל  -על ש

הצוותמבקשלדוןבכלמכלולהשטחיםשממזרחלמנחת.(.8ממערבלמנחתפיק.)נספח–אפיק
יתכנותשלילבדיקתאחדמאנשיהמקצועברט"ג,אלבנושאתעבירשאילתאמיכל

בשטחהנ"ל./פרוזדוריםאקולוגייםמעברים

דונם(. לגבי הפוליגון הצמוד  97, 220, 473שלושת הפוליגונים הצפוניים מאושרים ) –מיצר 
  לשביל ננהל דיון נוסף.

נושאיםנוספים:

הצוותמהווהגורםראשוניומתכלל–התייחסותצוותשטחיםפתוחיםלתוכניותפיתוחשונות
ותהפיתוחבהתאםלהחלטותשהתקבלובתוכניתאבלשטוחיםפתוחיםהמתייחסאלתוכני

בגולן.כלהגופיםהחבריםבצוותמתחייביםלהביאאלשולחןהדיוניםשלהצוותובמידהויידרש,
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אלדיונימנהלתשטחיםפתוחים,אתתוכניותהפיתוחהרלוונטיותלפניהמהלכיםהסטטוטוריים
הנהוגיםבחוק.

ועברואלחבריהצוותכחודשלפניהדיון.חבריהצוותיגיעולדיוןלאחרברורנושאיהדיוןי
ראשוניבנושאבארגוניםהרלוונטיים.

דיוןראשוניבצוותשטחיםפתוחים,קבלתהחלטות,סיכוםישיבהשיישלחאל–הרחבתנחלות
חבריהצוות,אישורחבריהצוות.מכתבמסכםהמפרטאתההחלטותבנושא,יישלחאלרענן

אמויאליו"רועדתקרקעות.

התשריטיעודכןבהתאםלהחלטותמנהלת–עדכוןתשריטתוכניתאבלשטחיםתפתוחים
ותהתוכניתעםתאריךהנפקתן.פיימצאומוחים.באתרהיחידהלשטחיםפתוחיםשטחיםפת

הצוותמבקשלקיםדיוןכולללהבנתהנושאעלכלהיבטיו:צריכהעתידית,מקורות–מיםבגולן
אפשריים,השפעהעלמעינותוזרימתנחליםבגולן.





סיכם:קוביגביש

העתקים:

מנהלתשטחיםפתוחים

שטחיםפתוחיםצוות
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תורןלמדידתרוח.–1נספח

 

  



 
6 

 

מאגרחושן-2נספח
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מאגרשניר–3נספח
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הרחבתנחלות,אניעם–4נספח
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הרחבתנחלותנווהאטיב.עמקהבכא,ע'סניה.–5נספח
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הרחבתנחלות,נוב.מצפוןמערבלתלפארס.–6נספח  
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הרחבתנחלות,שעל.–7נספח
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הרחבתנחלותאפיק.–8נספח
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הרחבתנחלותמיצר.–9נספח
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כניתאבלשטחיםפתוחיםהוראותתו-שטחיערמרחבחיפושצעתלתוספתמו–10נספח

 מרחב חיפוש -תוספת מוצעת לשטח יער  4ג.

במרחב חיפוש לתוספת יערות תינתן עדיפות לתכנון שטחי יער. כל מקום שלא הוכנה 

לו תכנית מקומית ליער, יש להתייחס אליו כאל שטח אזור אחו גולני, כהגדרתו 

 במסמכי תכנית זו. 

אין לזהות בין שטחי יער לשטחי נטיעות, שטחי יער הינם שטחים  –למען הסר ספק 

רביתם ייועדו לשמירת החורש והצמחייה הטבעית, ללא שינוהלו על ידי קק"ל, ומ

נטיעות חדשות )יערות מסוג יער טבעי לשימור, יער טבעי לטיפוח ויער פארק(. נטיעות 

 חדשות יבוצעו במקבצים קטנים, על פי ההנחיות המפורטות בזה.
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 הבאות:על שטחים המיועדים בתכנית זו כמרחב חיפוש לתוספת יערות, יחולו ההוראות 

 

 הנחיה נושא

תוכניות  .1
 מפורטות

ניתן לייעד לייעור את כל מרחב השטח המסומן כ"תוספת מוצעת  .א

מהשטח(. זאת בכל אזורי התכנון,  100%מרחב חיפוש" ) –לשטח יער 

כולל אזורי התכנון בהם נקבעו הגבלות על תכנון יערות במסגרת 

 תכנית זו.

מרחב  -לשטח יער כל ייעור בתחום המסומן כ"תוספת מוצעת  .ב

  חיפוש", יותר בכפוף לאישור תכנית מפורטת ליער.

תכנית מפורטת ליער, תכלול בשלב הכנתה התייחסות לנושאים  .ג

ולסוגיות הכלולים בתכנית זו, בהתאמה, לרבות לעניין הממשק עם 

 שימושים אחרים בתחומה ו/או בשטחים הגובלים בה. 

השטחים הפתוחים טרם תכנית מפורטת ליער, תובא לדיון במנהלת  .ד

 קידומה הסטטוטורי במוסדות התכנון. 

תכנית מפורטת ליער מסוג יער נטע אדם או יער המיועד לקליטת  .ה

 קהל תלווה בתכנון נופי מפורט על ידי אדריכל נוף.

בתכנון היערות, יש להעדיף יערות מסוג יער טבעי לשימור, יער טבעי  .א שטחי יער .2

 .22גדרתם בתמ"א/לטיפוח ויער פארק בלבד, לפי ה

על אף האמור לעיל, בקרבה לאתרי ביקור יכול להתבצע ייעור מסוג  .ב

יער נטע אדם, במטרה לשרת את המבקרים באתר, ובהתאם לתכנית 

מפורטת באישור מוסד תכנון. מוצע כי נטיעות יתבצעו בתאי שטח 

 דונם.  50שגודל כל אחד מהם לא יעלה על 

כיער טבעי לשימור, כיער טבעי  נטיעה או שיקום עצים בשטח שיוגדר .ג

לטיפוח או כיער פארק, ייעשו ככל הניתן בצורה שתאפשר מרעה גם 

בתקופה שהעצים אינם בוגרים, בין היתר ע"י גידור והגנה על העצים 

 בצורה פרטנית ככל שיידרש.

מ' מנקודת תצפית או מציר דרך כהגדרתם במפת  100בטווח של עד  .ד

יותרו יערות טבעיים  -"ערכים בנוף" שהינה חלק ממסמכי תכנית זו 

לאורך  חדשותלשימור, לטיפוח או יער פארק בלבד. לא יותרו נטיעות 

 דרכים או סביב נקודות תצפית.

הם יש באזורים נצפים שיש בהם תופעות געשיות, או באזורים שב .ה

תופעות געשיות בנוף גולני ייחודי,  כהגדרתם במפת "ערכים בנוף" 

יותרו יערות טבעיים לשימור, ללא  -שהינה חלק ממסמכי תכנית זו 

 נטיעות חדשות למעט שיקום הקיים.
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 הנחיה נושא

בשטח נופי תרבות, כהגדרתו במפת "ערכיות מורשת" שהינה חלק  .ו

ות. לדוגמא בנוף ממסמכי תכנית זו, יותאם הייעור לתבנית נוף התרב

של טרסות חקלאיות היסטוריות יבוצע הייעור כך שיבליט את מדרגות 

 וגדרות האבן.

מ' מאתר המסומן במפת  200תכנית מפורטת לייעור בטווח של  .ז

"ערכיות מורשת", שהינה חלק ממסמכי תכנית זו, תכלול נספח שינתח 

 את ההשפעה של הייעור על האתר ויקבע הנחיות לחיזוק השפעות

 חיוביות ומניעת השפעות שליליות.

שימושי  .3
קרקע, פרט 
 לשטחי יער

שטחים שלא אושרה בתחומם תכנית מקומית ליער, יחולו עליהם 

 ההוראות החלות על שטח אזור אחו גולני, כהגדרתו במסמכי תכנית זו.

 


