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 רשימת הטבלאות

 עמוד הטבלה שם מספר טבלה
מתחדשות לפי טכנולוגיה תחזית הספק מותקן באנרגיות  :1טבלה מספר 

 2014-2020)מגוואט מותקן(, אבני דרך לשנים 
8 

היקף הייצור בהתאם לתמהיל הסולארי ביעדי משרד  :2טבלה מספר 
 2010האנרגיה, 

9 

המהלכים העיקריים שבוצעו בשנתיים האחרונות לקידום  :3טבלה מספר 
 מתקנים פוטו וולטאיים על גגות מבנים

9 

 15 סיכום הקריטריונים לאיתור מתחמים לתחנות כוח סולאריות :4טבלה מספר 
סיכום השלב הראשון של בחינת העומק למתחמים והמלצה  :5טבלה מספר 

 להמשך הבחינה
18 

סיכום השלב השני של בחינת העומק למתחמים והמלצה  :6טבלה מספר 
 להמשך הבחינה

23 

 30 רשימת המתחמים המומלצים ושטחם : 7טבלה מספר 
 35 עמדות הגופים -מזרח עמק הבכא  - 1מתחם מספר  : 8טבלה מספר 
 42 עמדות הגופים -ם הגולןדרו – 11מתחם מספר  : 9טבלה מספר 
 49 עמדות הגופים - חצרים צפון – 32מתחם מספר  : 10טבלה מספר 
 55 עמדות הגופים -מאגר הלל   – 82מתחם מספר  : 11טבלה מספר 
 59 עמדות הגופים -צומת חתרורים  - 37מתחם מספר  : 12טבלה מספר 
 65 עמדות הגופים -ים המלח  דרום - 41מתחם מספר  : 13טבלה מספר 
 75 עמדות הגופים -אורון  - 49מתחם מספר  : 14טבלה מספר 
 82 עמדות הגופים -מרת"ח קציעות  - 56מתחם מספר  : 15טבלה מספר 
 91 עמדות הגופים -ספיר אזור תעשייה  – 65מתחם מספר  : 16טבלה מספר 
 100 עמדות הגופים - ערבה דרומית – 74מתחם מספר  : 17טבלה מספר 
 105 עמדות הגופים -עובדה דרום  - 76מתחם מספר  : 18טבלה מספר 
 114 עמדות הגופים -צפונית לשדה התעופה רמון  - 78מתחם מספר  : 19טבלה מספר 
 117 עמדות הגופים -תמנע צפון מתחם  : 20טבלה מספר 
 121 עמדות הגופים -תמנע דרום  - 79מתחם מספר  : 21טבלה מספר 

 

 התרשימיםרשימת 

 עמוד התרשים שם תרשיםמספר 
הליך איתור, ניתוח והמלצות על חלופות מיקום לתחנות כוח  :1תרשים מספר 

 סולאריות
12 

 16 הפוטנציאליים שאותרוהמתחמים  81מיפוי של  :2תרשים מספר 
 30 פריסת המתחמים המומלצים :3תרשים מספר 
 31 מפת התמצאות -מזרח עמק הבכא  - 1מתחם מספר  :4תרשים מספר 
סימון המתחם על רקע  -מזרח עמק הבכא  - 1מתחם מספר  :5תרשים מספר 

 1/35תמ"א 
33 

המתחם על רקע סימון  -מזרח עמק הבכא  - 1מתחם מספר  :6תרשים מספר 
 3/2תמ"מ 

34 

סימון המתחם על רקע  -מזרח עמק הבכא  - 1מתחם מספר  :7תרשים מספר 
 תכנית האב לאנרגיות מתחדשות בגולן

35 

איתור ראשוני של  -מזרח עמק הבכא  - 1מתחם מספר  :8תרשים מספר 
 המתחם בהשוואה למתחם המומלץ

37 

 38 מפת התמצאות - דרום הגולן – 11מתחם מספר  :9תרשים מספר 
 39 סימון המתחם על רקע תצ"א -דרום הגולן  - 11מתחם מספר  :10תרשים מספר 
סימון המתחם על רקע תמ"א  - דרום הגולן - 11מתחם מספר  :11תרשים מספר 

1/35 
41 

סימון המתחם על רקע תמ"מ  -דרום הגולן  - 11מתחם מספר  :12תרשים מספר 
3/2 

42 

איתור ראשוני של המתחם  -דרום הגולן  - 11מתחם מספר  :13תרשים מספר 
 בהשוואה למתחם המומלץ

43 

 45 מפת התמצאות - חצרים צפון – 32מתחם מספר  :14תרשים מספר 
 46 סימון המתחם על רקע תצ"א -חצרים צפון  - 32מתחם מספר  :15תרשים מספר 
 47סימון המתחם על רקע תמ"א  -חצרים צפון  - 32מתחם מספר  :16תרשים מספר 
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 עמוד התרשים שם תרשיםמספר 
1/35 

סימון המתחם על רקע תמ"מ  -חצרים צפון  - 32מתחם מספר  :17תרשים מספר 
23/14/4 

48 

איתור ראשוני של המתחם  -חצרים צפון  - 32מתחם מספר  :18תרשים מספר 
 בהשוואה למתחם המומלץ

50 

 51 מפת התמצאות -מאגר הלל  - 82מספר מתחם  :19תרשים מספר 
 52 סימון המתחם על רקע תצ"א -מאגר הלל  - 82מתחם מספר  :20תרשים מספר 
סימון המתחם על רקע תמ"א  -מאגר הלל  - 82מתחם מספר  :21תרשים מספר 

1/35 
53 

סימון המתחם על רקע תמ"מ  -מאגר הלל  - 82מתחם מספר  :22תרשים מספר 
14/4 

54 

איתור ראשוני של המתחם  -מאגר הלל  - 82מתחם מספר  :23תרשים מספר 
 בהשוואה למתחם המומלץ

55 

 56 מפת התמצאות -צומת חתרורים  - 37מתחם מספר  :24תרשים מספר 
סימון המתחם על רקע  -צומת חתרורים  - 37מתחם מספר  :25תרשים מספר 

 תצ"א
57 

סימון המתחם על רקע  - צומת חתרורים - 37מתחם מספר  :26תרשים מספר 
 1/35תמ"א 

58 

סימון המתחם על רקע  -צומת חתרורים  - 37מתחם מספר  :27תרשים מספר 
 14/4תמ"מ 

59 

איתור ראשוני של  -צומת חתרורים  - 37מתחם מספר  :28תרשים מספר 
 המתחם בהשוואה למתחם המומלץ

60 

 62 מפת התמצאות -ים המלח  דרום - 41מתחם מספר  :29תרשים מספר 
סימון המתחם על רקע  -ים המלח  דרום - 41מתחם מספר  :30תרשים מספר 

 תצ"א
63 

סימון המתחם על רקע  -ים המלח  דרום - 41מתחם מספר  :31תרשים מספר 
 1/35תמ"א 

64 

סימון המתחם על רקע  -ים המלח  דרום - 41מתחם מספר  :32תרשים מספר 
 14/4תמ"מ 

65 

איתור ראשוני של המתחם  -ים המלח  דרום - 41מתחם מספר  :33תרשים מספר 
 בהשוואה למתחם המומלץ

66 

 68 מפת התמצאות -אורון  - 49מתחם מספר  :34תרשים מספר 
 69 סימון המתחם על רקע תצ"א -אורון  - 49מתחם מספר  :35תרשים מספר 
 71 1/35המתחם על רקע תמ"א סימון  -אורון  - 49מתחם מספר  :36תרשים מספר 
 72 14/4סימון המתחם על רקע תמ"מ  -אורון  - 49מתחם מספר  :37תרשים מספר 
 73 ב'14סימון המתחם על רקע תמ"א  -אורון  - 49מתחם מספר  :38תרשים מספר 
 73 ג'16סימון המתחם על רקע תמ"א  -אורון  - 49מתחם מספר  :39תרשים מספר 
 74 8סימון המתחם על רקע תמ"א  -אורון  - 49מתחם מספר  :40תרשים מספר 
איתור ראשוני של המתחם  -אורון  - 49מתחם מספר  :41תרשים מספר 

 בהשוואה למתחם המומלץ
76 

 77 מפת התמצאות -מרת"ח קציעות  - 56מתחם מספר  :42תרשים מספר 
סימון המתחם על רקע  - מרת"ח קציעות - 56מתחם מספר  :43תרשים מספר 

 תצ"א
78 

סימון המתחם על רקע  -מרת"ח קציעות  - 56מתחם מספר  :44תרשים מספר 
 1/35תמ"א 

80 

סימון המתחם על רקע  -מרת"ח קציעות  - 56מתחם מספר  :45תרשים מספר 
 14/4תמ"מ 

81 

סימון המתחם על רקע  –מרת"ח קציעות - 56מתחם מספר  :46תרשים מספר 
 ברחייעודי ושימושי קרקע במ

84 

איתור ראשוני של  -מרת"ח קציעות  - 56מתחם מספר  :47תרשים מספר 
 המתחם בהשוואה למתחם המומלץ

85 

 86 מפת התמצאות -ספיר אזור תעשייה  – 65מתחם מספר  :48תרשים מספר 
סימון המתחם על רקע  - אזור תעשייה ספיר - 65מתחם מספר  :49תרשים מספר 

 תצ"א
87 

סימון המתחם על רקע  -אזור תעשייה ספיר  - 65מתחם מספר  :50תרשים מספר 
 1/35תמ"א 

89 

 90סימון המתחם על רקע  -אזור תעשייה ספיר  - 65מתחם מספר  :51תרשים מספר 
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 עמוד התרשים שם תרשיםמספר 
 14/4תמ"מ 

סימון גבול השטח  - אזור תעשייה ספיר - 65מתחם מספר  :52תרשים מספר 
 להרחבת אזור התעשייה על רקע המתחם

92 

איתור ראשוני של  -אזור תעשייה ספיר  - 65מתחם מספר  :53תרשים מספר 
 המתחם בהשוואה למתחם המומלץ

93 

 95 מפת התמצאות - ערבה דרומית – 74מתחם מספר  :54תרשים מספר 
סימון המתחם על רקע  - ערבה דרומית – 74מתחם מספר  :55תרשים מספר 

 תצ"א
96 

סימון המתחם על רקע  - ערבה דרומית – 74מתחם מספר  :56תרשים מספר 
 1/35תמ"א 

98 

סימון המתחם על רקע  - ערבה דרומית – 74מתחם מספר  :57תרשים מספר 
 14/4תמ"מ 

99 

סימון המתחם על רקע  - ערבה דרומית – 74מתחם מספר  :58תרשים מספר 
 22ותמ"א  8תמ"א 

99 

איתור ראשוני של המתחם  - ערבה דרומית – 74מתחם מספר  :59תרשים מספר 
 בהשוואה למתחם המומלץ

101 

 102 מפת התמצאות -עובדה דרום  - 76מתחם מספר  :60תרשים מספר 
 103 תצ"אסימון המתחם על רקע  -עובדה דרום  - 76מתחם מספר  :61תרשים מספר 
סימון המתחם על רקע תמ"א  -עובדה דרום  - 76מתחם מספר  :62תרשים מספר 

1/35 
104 

סימון המתחם על רקע תמ"מ  -עובדה דרום  - 76מתחם מספר  :63תרשים מספר 
14/4 

105 

יתור ראשוני של המתחם א -עובדה דרום  - 76מתחם מספר  :64תרשים מספר 
 בהשוואה למתחם המומלץ

106 

 108 3/ה/10תמ"א  -מתחמי הוראת המועצה הארצית בתמנע  :65תרשים מספר 
 108 מתחם לתחנות כוח סולאריות במרחב תמנע :66תרשים מספר 
 109 מפת התמצאות –מתחם תמנע  :67תרשים מספר 
 109 1/35סימון המתחם על רקע תמ"א  –מתחם תמנע  :68תרשים מספר 
 110 14/4סימון המתחם על רקע תמ"מ  –מתחם תמנע  :69תרשים מספר 
איתור ראשוני של המתחם בהשוואה למתחם  –מתחם תמנע  :70תרשים מספר 

 המומלץ
110 

סימון  -צפונית לשדה התעופה רמון  - 78מתחם מספר  :71תרשים מספר 
 המתחם על רקע תצ"א

112 

 116 סימון המתחם על רקע תצ"א -מתחם תמנע צפון  :72תרשים מספר 
 119 סימון המתחם על רקע תצ"א - דרוםמתחם תמנע  :73תרשים מספר 

 

 רשימת התצלומים

 עמוד התצלום שם תצלוםמספר 
תחנת כוח הסולארית "חלוציות" בנגב המערבי, בהספק של   :1מספר  תצלום

 מגוואט 55-כ
13 

מבט למתחם מהר  -מזרח עמק הבכא  - 1מתחם מספר  :2תצלום מספר 
 לכיוון דרום מזרחחרמונית 

32 

מבט למתחם מהר  -מזרח עמק הבכא  - 1מתחם מספר  :3תצלום מספר 
 חרמונית לכיוון מזרח

32 

מבט למתחם מהדרך לעין  - דרום הגולן – 11מתחם מספר  :4תצלום מספר 
 קשתות לכיוון דרום מזרח

40 

 40 מבט למתחם מכיוון מערב - דרום הגולן – 11מתחם מספר  :5תצלום מספר 
 40 מבט למתחם מכיוון מערב - דרום הגולן – 11מתחם מספר  :6תצלום מספר 
 46 מבטים למתחם מכיוון צפון -חצרים צפון  – 32מתחם מספר  :7תצלום מספר 
 58 מבט למתחם מכיוון מערב -צומת חתרורים  - 37מתחם מספר  :8תצלום מספר 
 58 מבט למתחם מכיוון מערב - צומת חתרורים - 37מתחם מספר  :9תצלום מספר 
 63 מבט למתחם מכיוון מערב -ים המלח  דרום - 41מתחם מספר  :10תצלום מספר 
מבט מתוך המתחם לכיוון דרום  -אורון  - 49מתחם מספר  :11תצלום מספר 

 מזרח
69 
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מבט מתוך המתחם לכיוון דרום  -אורון  - 49מתחם מספר  :12תצלום מספר 
 מערב

70 

 70 מבט מתוך המתחם לכיוון דרום  -אורון  - 49מתחם מספר  :13מספר תצלום 
כללי לכיוון המתחם  מבט -מרת"ח קציעות  - 56מתחם מספר  :14תצלום מספר 

 מצפון
78 

מתוך המתחם לכיוון  מבט -מרת"ח קציעות  - 56מתחם מספר  :15תצלום מספר 
 דרום מערב

79 

מתוך המתחם לכיוון  מבט -מרת"ח קציעות  - 56מתחם מספר  :16תצלום מספר 
 מערב

79 

מתוך המתחם  מבט -ספיר אזור תעשייה  – 65מתחם מספר  :17תצלום מספר 
 לכיוון מערב

87 

מקצה המתחם  מבט -אזור תעשייה ספיר  - 65מתחם מספר  :18תצלום מספר 
 לכיוון צפון מזרח

88 

דרך עתיקה ושביל  -אזור תעשייה ספיר  - 65מתחם מספר  :19תצלום מספר 
 ישראל ממזרח למתחם

88 

מתוך המתחם לכיוון  מבט - ערבה דרומית – 74מתחם מספר  :20תצלום מספר 
 צפון מערב

96 

מתוך המתחם לכיוון  מבט -ערבה דרומית  - 74מתחם מספר  :21תצלום מספר 
 צפון מזרח

97 

מתוך המתחם לכיוון  מבט -עובדה דרום  - 76מתחם מספר  :22תצלום מספר 
 דרום

103 

בגבול הצפוני של  מבט -עובדה דרום  - 76מתחם מספר  :23תצלום מספר 
 המתחם לכיוון מערב

104 

מתוך  מבט -צפונית לשדה התעופה רמון  - 78מתחם מספר  :24תצלום מספר 
 המתחם לכיוון מערב

113 

מתוך  מבט -צפונית לשדה התעופה רמון  - 78פר מתחם מס :25תצלום מספר 
 המתחם לכיוון צפון מערב

113 

מהחלק הדרומי של המתחם לכיוון  מבט -מתחם תמנע צפון  :26תצלום מספר 
 מזרח

117 

 119 מבט לכיוון מזרח -תמנע דרום  - 79מתחם מספר  :27תצלום מספר 
 120 לכיוון דרום מזרחמבט  -תמנע דרום  - 79מתחם מספר  :28תצלום מספר 
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 מבוא

הליך  כולל פירוט בדבראיתור מתחמים לתחנות כוח סולאריות, ומסביר את הצורך בזה  מסמך
 .ה מורחבת של האתרים המומלציםחלופות , והצגהבחינת 

את ההליך הוביל צוות מטעם משרד האנרגיה ומינהל התכנון, והיו שותפים בו, בשלבים 
 ובליווינעים -בראשות אורלי עין דרשל חברת תה"ל, , צוות התכנון 2017עד סוף שנת  ,הראשונים

 פסו קונפורטס.רקפת 

 

 

 אנרגיות מתחדשותבחשמל קידום ייצור  .1

מזה למעלה מעשור מקדמת ממשלת ישראל בערוצים שונים ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות, 
אשר אמורות להחליף ייצור חשמל מדלקים בראשן ייצור חשמל באנרגיית שמש ובאנרגיית רוח, 

 פוסיליים.

הגידול הצפוי בביקוש לחשמל מחד, והנזקים שנגרמים מייצור חשמל באמצעות דלק פוסילי, 
יתרונות ובעיקר זיהום האוויר, מעלים את החשיבות של ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות, לו 

בהיבטים של ביזור משק החשמל וכן ם מבחינת בריאות הציבור, צמצום פליטת מזהמים, ברורי
 והעלאת הביטחון האנרגטי.

פיתוח טכנולוגיות לניצול  "לפעול לקידום, נקבע כי יש 1998, משנת 4139מספר  החלטת ממשלהב
זיהום את  יעיל של אנרגיות חלופיות ועל ידי כך להפחית את התלות בדלק מיובא ולהקטין

 .הסביבה"

התקבלו החלטות ממשלה נוספות שעניינן ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות והפחתת  בהמשך
 פליטות המזהמים לאוויר.

מצריכת החשמל באמצעות  10%נקבע יעד של ייצור  2009משנת  4450בהחלטת ממשלה מספר 
באמצעות אנרגיה  מצריכת החשמל 5%)עם יעד ביניים של ייצור  2020אנרגיה מתחדשת עד לשנת 

 . (2014מתחדשת עד לשנת 

נקבעו יעדי  2016משנת  1403והחלטת ממשלה מס'  2015משנת  542 פרהחלטת ממשלה מסב
מצריכת החשמל באמצעות  13%: ייצור 2030הממשלה לייצור חשמל באנרגיות מתחדשות לשנת 

באמצעות אנרגיה )לכל הפחות( מצריכת החשמל  17%, וייצור 2025אנרגיה מתחדשת עד לשנת 
 .2030מתחדשת עד לשנת 

של ישראל  הלצורך עמידה בהתחייבויותי נדרשתת הממשלה, ובהחלטשנקבעו יעדים אלו עמידה ב
מדינות שאחראיות על  100-הסכם פריז למאבק העולמי בשינוי האקלים, לו שותפות למעלה מל

 מרבית פליטת גזי החממה. 

ים החמורים ביותר המשפיעים עהאוויר הוא אחד המפג זיהוםמעבר להתחייבויות הבינלאומיות, 
מייצור חשמל באמצעות דלקים  צמצום זיהום האוויר הנגרםעל בריאות הציבור בארץ, ועל כן, 

יש  .השגת היעדקיימת חשיבות גדולה ללפיכך, . אינטרס לאומי ממדרגה ראשונההוא  פוסיליים
באופן יחסי, אחרות, יעדים אלו נמוכים  OECDבעיקר למדינות ובהשוואה בינלאומית, לציין כי 

באמצעות אנרגיות חשמל לייצור  בהרבהוישנן מדינות מערביות שהציבו יעדים גבוהים 
 מתחדשות.

בהיעדר פוטנציאל ייצור הידרואלקטרי )נתח משמעותי בייצור חשמל באנרגיה מתחדשת יובהר כי 
 נסמך על אנרגיית שמש )בעיקר( ורוח,בישראל במדינות אחרות(, הייצור באנרגיות מתחדשות 

אשר מחייבים השקעת הקידום של מתקני ייצור בטכנולוגיות אלו נתקל קשיים לא מעטים, אולם
 יעדי הממשלה.מאמץ מיוחד בכדי לעמוד ב
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 אנרגיות מתחדשותייצור חשמל בתמהיל  1.1

שיאפשר  האנרגיה הרצויייצור בהחלטות הממשלה לא הגדירו את תמהיל יעדי הממשלה שנקבעו 
ויושמו בפועל  ,, ואלו נקבעו לאחר מכן באמצעות מדיניות שהוביל משרד האנרגיהאת השגתם

 .על ידי רשות החשמל בהתאםשנקבעו באמצעות אישורן של אסדרות ומכסות 

 10%שאמורה ליישם את היעד לייצור של פרסם משרד האנרגיה את המדיניות  2010בשנת 
 , כמפורט בטבלה שלהלן.2020רגיות מתחדשות עד לשנת מצריכת החשמל באנ

 

: תחזית הספק מותקן באנרגיות מתחדשות לפי טכנולוגיה )מגוואט מותקן(, אבני 1טבלה מספר 
 2014-2020דרך לשנים 

 2014-2015 2016-2017 2018-2019 2020 

אחוז 
 מסה"כ

הספק 
 מותקן )%(

 יעד התייעלות אנרגטית, 

אחוז מהביקוש החזוי 
)%( 

7 12 17 20 

אומדן ביקוש חזוי כולל 
התייעלות אנרגטית 

(TWH) 
60.4 61.5 64.5 64.3 

 250 400 600 800 29 (MW) 1רוח

 50 100 160 210 7.6 (MWגז וביו מסה ) -ביו

-סולאר או פוטו-תרמו
 700 750 1000 1200 43.5 (MW) 2וולטאי "גדול"

 3וולטאי "בינוני"-פוטו
(MW) 350 350 350 350 12.7 

 KW 50פוטו וולטאי עד 
(MW) 200 200 200 200 7.2 

סה"כ הספק מותקן 
(MW) 1550 1800 2310 2760 

100  
שיעור הייצור 

 10.2% 8.3% 6.5% 5.3% במתחדשות )%(

 התשתיות משרד, בישראל החשמל ייצור במערך מתחדשות אנרגיות לשילוב הלאומיות התשתיות משרד מדיניות: מקור
 (.14.2.10-מה למסמך)עדכון  2010 אוגוסט, הלאומיות

להיקף הנדרש לייצור בכל טכנולוגיה של אנרגיה כן זו נערכה בהתאם לתחזית הצריכה, וטבלה 
מתחדשת על פי אומדן ייצור החשמל התואם לשעות הפעילות החזויות )אומדן של שעות הפעלה 

 לכל טכנולוגיה(.

שילוב של ייצור חשמל  תללוא כיהאנרגיה המתחדשת וה את היעדים בתמהיל טבלה זו מפרטת
באנרגיית שמש, רוח וביו מסה, כאשר תמהיל הייצור הסולארי מתחלק אף הוא למתקנים פוטו 

 סולריות.-תחנות כוח תרמולרבות  ,וולטאיים קטנים, בינוניים וגדולים

, 2020, הנדרש לשנת על פי המדיניות שנקבעה לפני קרוב לעשור, היקף הייצור הסולארי הכולל
מכלל ייצור החשמל באנרגיות מתחדשות, אשר מתחלקים באופן  63.4%-כ -מגוואט  1,750הינו 

 המתואר בטבלה הבאה.

 

                                                           
1

 .חשמל באמצעות אנרגיית רוח המחוברים לרשת החלוקה ו/או ההולכהמתקני ייצור  
2

 .מתקנים לייצור חשמל המחוברים לרשת ההולכה 
3

 .מתקני ייצור חשמל  מטכנולוגיות סולאריות על כל סוגיהן מחוברות לרשת החלוקה 
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 2010: היקף הייצור בהתאם לתמהיל הסולארי ביעדי משרד האנרגיה, 2טבלה מספר 

אחוז מסך הייצור  הספק )מגוואט( סוג הייצור הסולארי 
 מתחדשותבאנרגיות 

אחוז מסך הייצור 
 באנרגיה סולארית

סולאר או פוטו -תרמו
 וולטאי "גדול"

1,200 43.5 68.6 

 20 12.7 350 פוטו וולטאי "בינוני"

 50פוטו וולטאי עד 
 קילוואט

200 7.2 11.4 

 100 63.4 1,750 סה"כ
 

מצריכת החשמל באמצעות  10%בשל הקשיים בקידום אנרגיית רוח, השגת היעד של ייצור 
באמצעות מתקני ייצור סולאריים  ברובה המכריע, תיעשה 2020אנרגיה מתחדשת עד לשנת 

 וכמעט ללא מתקני ייצור באנרגיית רוח ובביו מסה.

 

 הקמת מתקנים פוטו וולטאיים על גגות מבנים 1.2

הניסיון שנצבר בעשור האחרון מלמד כי ניתן להקים מתקנים פוטו וולטאיים על גגות מבנים 
 היקפים שונים. בו נרחבת רבים, בפריסה ארצית

לגגות יתרון תכנוני וסביבתי כפול, מאחר והתקנת המתקן על גג המבנה אינה פוגעת בשימוש 
 במבנה, וגם חוסכת הקמה על הקרקע. 

כתוצאה פוטו וולטאיים על גגות מבנים, המתקנים וללא הגבלה בקלות  להקים ניתןכיום ניתן 
הקלות המוהירידה בעלותם )המשפיעה על העלות העודפת שיש למתקנים אלו על משק החשמל(, מ

, כמסוכם בטבלה הסטטוטוריים, הפיננסיים והאחריםהרגולטוריים, בתחומים  , לרבות שקודמו
  להלן. 3מספר 

לקידום מתקנים פוטו  המהלכים העיקריים שבוצעו בשנתיים האחרונות: 3טבלה מספר 
 וולטאיים על גגות מבנים

 לאחר השינוי טרם השינוי נושא

 קילוואט 700פטור עד  קילוואט 50פטור עד  היתר בניה

 מ"ר ו"מונה נטו" 7,000פטור עד  מ"ר ו"צריכה עצמית" 200פטור עד  היטל השבחה 

מס הכנסה 
 ביתייםלצרכנים 

₪  24,000פטור עד הכנסה של  אין פטור
 בשנה

דיווח למע"מ 
 לצרכנים ביתיים

 70פטור מדיווח עד היקף ייצור של  חייב בדיווח
 ש"ח לשנהף אל

תקנות המסדירות את היקף  כל רשות גובה לפי שיקול דעתה ארנונה
 התשלום 

למשתתפים מחיר קבוע לקרקע  שומת קרקע פרטנית לכל מתקן שומת קרקע
 בהליכים תחרותיים

 

סיכום עשור לקידום אנרגיות מתחדשות בישראל: עמידה  -ראש אגף אנרגיות מתחדשות, רשות החשמל  -: חוני קבלו מקור
 .10.4.18ביעדים ומהפכת הרגולציה, 

 700על גגות מבנים עד הספק של  יצוין, כי מתן פטור מהיתר בניה למתקנים פוטו וולטאיים
קילוואט, הינו הקלה משמעותית, שבמסגרתה ניתן לאשר בפטור מהיתר גם התקנות רחבות היקף 

 על גגות מבנים.
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מהלכים אלו נושאים פרי כבר כיום, ומאפשרים להגדיל באופן מהיר את היקף הייצור הסולארי. 
העקיפות הכרוכות בייזום, הקמה והעלויות ככל שתימשך מגמת הירידה במחירי הפאנלים 

ותחזוקה של מתקנים פוטו וולטאיים, ניתן יהיה להגדיל עוד יותר את היקף המתקנים הפוטו 
 וולטאיים על גגות מבנים.

חלקם של מתקנים הפוטו וולטאיים על גגות  2010בעוד שעל פי מדיניות משרד האנרגיה משנת 
צפוי  ,2020הסולאריים, בפועל, עד לסוף שנת  מכלל המתקנים 11.4%-מבנים אמור היה להיות כ

 כי חלקם של המתקנים על גגות מבנים )ומאגרים(, יהיה קרוב לשליש מהמתקנים הסולאריים.

כתוצאה מהגדלת חלקם של המתקנים הפוטו וולטאיים על גגות מבנים בתמהיל הסולארי, 
של חלקם ו מאמצים אלו וימשכגם אם נדרשים פחות מתקנים קרקעיים בכדי לעמוד ביעדים, אך 

יעלה מעבר לשליש, אין בעתיד הנראה לעין סבירות המתקנים הפוטו וולטאיים על גגות מבנים 
 ייתר את הצורך במתקנים קרקעיים.ו היעדיםשיענה על להקמה של מתקנים אלו בהיקף 

 

 2030לשנת היעד  הקמת מתקנים סולאריים 3.1

)לכל הפחות(  17%, בהיקף של 2030מתחדשות לשנת ייצור באנרגיות על מנת לעמוד ביעד ה
מתקני הייצור וזאת בהנחה ש 4מגוואט, 4,000-יידרש הספק סולארי נוסף של כ מייצור החשמל,

 מגוואט. 1,000באנרגיית רוח )טורבינות רוח(, יהיו בהספק כולל של 

בינוניים  : מתקנים קטנים,נדרשת בכל ההיקפיםהיקף תוספת הייצור במתקנים הסולאריים 
גגות מבנים, על גבי מאגרים ומתקנים על הקרקע. בהערכה  שיטות ההקמה:וגדולים, ובכל 

שנעשתה טרם התחלת הליך איתור המתחמים לתחנות כוח סולאריות, המתואר במסמך זה, 
 5נקבעו טווחים של מימוש, בהתאם לחלוקה הבאה:

  מגוואט. 750-1,200 - גגות מבניםמתקנים פוטו וולטאיים על 

  מגוואט. 375-750 - מאגריםמתקנים פוטו וולטאיים על 

  מגוואט. 1,700-כ - ביוזמה פרטית ייםקרקעמתקנים פוטו וולטאיים 

  מגוואט. 1,300-כ - ביוזמה ממשלתית יותקרקעתחנות כוח סולאריות 

)לרבות חריגה שיתכנו שינויים בהיקפי המימוש של הקבוצות בחשבון  בבסיס הערכה זו נלקח
 מבנים ככל שימומש היקף נרחב יותר של מתקנים על גגותבפועל,  מהטווחים המצוינים לעיל(.

 ומאגרים, ימומש פחות על הקרקע.

 

 הצורך במתקנים קרקעיים ביוזמה ממשלתיתסיכום  1.4

השטח הדרוש לתחנות כוח סולאריות אמור לתת מענה להיקף המוערך, המפורט לעיל, איתור 
  :על הצרכים הבאים לענות

  מתקנים פוטו וולטאיים קרקעיים ביוזמה שטחים אלו יהוו עתודה למקרה בו לא יאושרו די
וכן במחוזות  , מקודמות תכניות רבות למתקנים פוטו וולטאיים במחוז דרום,כיוםפרטית. 
צטמצם, וקשה יותר לעמוד ממרחב החיפוש למיקום מתקנים אלו אך מנגד,  נוספים,

, ויתכן כי היקף וקצב ובמדיניות המחוזית 10/ד/10בתמ"א  התכנון שנקבעו בעקרונות
 ירד.של תכניות למתקנים פוטו וולטאיים האישור 

  ישמש כעתודה לתוספת הנדרשת לשנת היעד  תאריתימאיתור המתחמים הסולאריים ברמה
 .2050 - 41תמ"א הנוספת של 

מתחדשת בהיקפים משמעותיים  הקמה של מתקני ייצור באנרגיהתידרש  2050לשנת עד 
  נוספים.

                                                           
והרקע להערכות אלו הוצג בדיון  2050-ו 2030הצגת הצרכים העתידיים להיקף ייצור החשמל הנדרש לשנות היעד  4

 .10.11.16-, ובוועדת העורכים מיום ה2.2.16-במועצה הארצית ב
 .10.11.16-מיום ה קפי ייצור סולאריים נדרשים, כפי שהוצגו בוועדת העורכיםיה 5
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לא נקבעה פרוגרמה כמותית מפורטת להיקפים הנדרשים לשנת יעד זו, אך כהנחת עבודה 
עקרונית, אם החלק היחסי של תחנות הכוח הסולאריות ביוזמה ממשלתית יישארו כשליש 

 .2050 מגוואט נוספים עד לשנת 3,300-, הרי שידרשו כ2030מהמתחמים, כפי שנדרש לשנת 

  אינו מהווה ערובה  41נדרשת יתירות תכנונית שכן סימון המתחמים במסגרת תמ"א
. כפי שיפורט בדו"ח זה, ישנם חסמים וקונפליקטים כמעט בכל אחד ם המלאלמימוש

התאשר, בסופו של דבר, רק על חלק ול להידחותמהמתחמים המומלצים, והמימוש עשוי 
 השטח שיסומן בתמ"א.מ

 מענה לתת אמור, 41"א תמ במסגרת סולאריות כוח תחנות עבורהמתחמים הנדרשים  היקף
 .2030 שנת לאחר שתידרש משמעותית לתוספת וכן הפחות לכל מגוואט 1,300-כ של להיקף

מתן מענה להיקפי הייצור יאפשרו בהוא בגמישות שהם  41בתמ"א  שיכללוהיתרון במתחמים 
ככל שבערוצי המימוש האחרים יעלו קשיים שלא יאפשרו את  -הסולארי הנדרשים ולאורך זמן 

תכנון וביצוע בעיתוי ובהיקף הנדרש. ביוזמה ממשלתית ההיקפים הנדרשים, ניתן יהיה לקדם 
 תצומצם נחיצותהיה וערוצי המימוש האחרים יאפשרו מימוש בהיקפים נרחבים יותר,  -ולהיפך 

 6מתחמים אלו.של המימוש 

 

 

  

                                                           
ים רחבי היקף, ראוי לקבוע בהוראות התמ"א מנגנון של בקרה שיאפשר בחלוף הזמן מנגד, מאחר ומשוריינים שטח 6

 .לבחון את היקפי השטחים שמומשו, ואת הצורך בשמירתם של שטחים שטרם נוצלו לתחנות כוח סולאריות
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 41במסגרת תמ"א  לתחנות כוח סולאריותליך איתור מתחמים ה .2

נועד לאפשר קידום תכניות למתקנים קרקעיים בהיקף  לתחנות כוח סולאריותאיתור מתחמים 
 נרחב. 

- 2016שנערכו בין השנים  ,41 בוועדות העורכים של תמ"אונדונו  ותהליך העבודה ושלביו הוצג
2019.7 

לתחנות השלבים שגובשו להליך האיתור, הניתוח והבחינה עד לגיבוש המלצות על חלופות מיקום 
   בתרשים הבא. יםכוח סולאריות, מתואר

 

 איתור, ניתוח והמלצות על חלופות מיקום לתחנות כוח סולאריותהליך : 1תרשים מספר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תחנות כוח סולאריותקריטריונים להקמת  .3
 טופוגרפיים קריטריונים .א

של מתקן ינו שטח מישורי. הקמה יה תחנת כוח סולאריתתנאי בסיסי שנדרש לצורך הקמה של 
במידה ותא שטח אינו מישורי דיו, יש שיפועים מינימליים. כדי מחייבת יישור של השטח ל יקרקע

מסוים, קיים  להיקףצורך בביצוע עבודות עפר. כאשר נדרשות עבודות עפר להכשרת השטח מעבר 
ככל שהיקף עבודות העפר יגדל, כמו כן, , ותחנת הכוחספק לגבי הכדאיות הכלכלית של הקמת 

 טרם הקמת המתקן. הלמצבמה או להחזירה וקילשהיכולת תפחת שטח והפגיעה בתגדל 

עם . 10%על כן נקבע כתנאי בסיסי כי החיפוש לאתרים יהיה רק בשטח ששיפועו אינו עולה על 
להקמת על התאמה בהכרח מעיד אינו הדבר או קרוב לכך,  10%שיפוע של גם כאשר קיים , זאת

הבטיחה כי בסינון  10% שיפוע של עד סף שלתנאי ת . יחד עם זאת, קביעתחנות כוח סולאריות

                                                           
, 10.11.16-המתודולוגיה והקריטריונים לאיתור המתחמים הוצגו ונדונו בישיבות של ועדת העורכים שהתקיימו ב 7

 .19.1.17-ו 15.12.16

 ת"כ סולאריותקריטריונים להקמת 

 המתחמים קריטריונים לאיתור

 איתור מתחמים פוטנציאליים

 בחינת עומק לרבות חוות דעת

 חלופות מיקום מומלצות
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, נכללו כל השטחים הפוטנציאליים מבחינת לתחנות כוח סולאריותהראשון לאיתור מתחמים 
 התאמתם הטופוגרפית.

יצוין כי בבחינת העומק שנערכה בהמשך ההליך לאיתור המתחמים, נמצא כי מספר מתחמים 
, אינם מתאימים בפועל 10%מדבריים, שעמדו בקריטריון שנקבע לאחוז שיפוע שאינו עולה על 

למימוש  בגלל חירוץ השטח על ידי ערוצים רבים, שיוצרים בפועל טופוגרפיה שאינה מתאימה
 מדי.נרחב יקף עבודות עפר ההמחייבת או  המטרה

 תחנות כוח סולאריותאשר אינם מאפשרים הקמה של קריטריונים נוספים  ופרט לשיפוע לא נמצא
במיקום מסוים, מבלי  תחנת כוח סולאריתלהקמת הטופוגרפית ההתאמה )הכוונה לעצם 

   להתייחס למידת התאמת המיקום מהיבטים האחרים(.

 
. מגוואט 55-הסולארית "חלוציות" בנגב המערבי, בהספק של כתחנת כוח : 1מספר  תצלום

 התחנה בנויה בשטח מישורי כמעט לגמרי המאפשר ניצול מיטבי של השטח וממשק תחזוקה נוח.

 המתחמים לאיתור תכנוניים קריטריונים .ב

 םמרביתלתחנת כוח סולארית. והמיקום המרחב קריטריונים אלו מתייחסים למידת התאמת 
, ועל כן אינם צריכים היא קלושהשטחים אשר הסבירות להקים בהם תחנת כוח סולארית מנפים 

 . להיכלל במרחב החיפוש הראשוני לאיתור מתחמים לתחנות כוח סולאריות

ישנה היתכנות גבוהה יותר לקידום מתחמים לתחנות כוח סולאריות גדולות באזור יודגש כי 
להגביל את החיפוש, אלא לכלול את כל  שלאט הדרום, אולם לצורך איתור המתחמים, הוחל

המדינה. לפיכך, החיפוש נעשה בכל הארץ, לרבות במחוז המרכז שבו לא ניתן על פי הוראות  ישטח
 8, לקדם תכנית למתקנים פוטו וולטאיים קרקעיים בשטח פתוח שאינו מופר.10/ד/10תמ"א 

 

                                                           
 .1/10/ד/10)ג( בהוראות תמ"א  11.18סעיף  8
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 9:להלן פירוט הקריטריונים שנקבעו

, על כן שטחים מבונים עבור הקמת תחנות כוח סולאריות יש צורך בשטח פנוי - שטחים מבונים
כל שטח שמיועד לפיתוח של יישובים )גם אם טרם פותח בפועל(. בהתאם  וכך גםאינם מתאמים, 

בתכניות מתאר  לכך נקבע כי שטחים שמיועדים לפיתוח עירוני )יישוב עירוני(, פרברי או כפרי
 אינם מתאימים לתחנות כוח סולאריות.שטחים שימופו כ ,מחוזיות ותכניות ותמ"ל

כשטחים שאינם יוגדרו , 1/35בנוסף לכך, נקבע כי גם שטחי המרקמים העירוניים על פי תמ"א 
לתוספות הפיתוח,  , קיים פוטנציאלבשטחים אלוזאת מכיוון שמתאימים לתחנות כוח סולאריות. 
 שעשוי לסכל זאת. תחנת כוח סולארית,, דוגמת ועל כן לא נכון לנצלם לשימוש אחר

פזורה  יגם שטחים מבונים בפועל, שטחנגרעו  מעבר לשטחים המיועדים לבינוי או לפיתוח,
 בדואית וכדומה. 

שמורות טבע מוכרזות  גבוהה כגוןסביבתית -רגישות נופית בעלישטחים  - רגישות סביבתית
 .נגרעו ממרחב החיפוש 10)שבהליכי תכנון( 1שטחים מוגנים על פי תמ"א ו

כוללים ייעודי קרקע של שמורות טבע, שמורות נוף, גנים לאומיים  1שטחים מוגנים על פי תמ"א 
 שטחי יער טבעיים.ו

 ישנםו, מאחר שאינם יער טבעי 22על פי תמ"א  יצוין כי קריטריון זה לא כלל שטחי יער וייעור
 התאמתםמידת  שבחינת, כך ארץ()בעיקר בדרום ה סימונים של יער שאינם קיימים בפועל

שלב ניתוח העומק, לא  תבחינלאחר . יחד עם זאת, היא רלוונטית להקמת תחנות כוח סולאריות
 קודמו אתרים שכללו שטחי יער.

מאחר ושטחים ביטחוניים אינם יכולים לשמש להקמת תחנות כוח  - מגבלות מערכת הביטחון
. לצורך המיפוי נעשה שימוש במיפוי החיפושיגרעו ממרחב סולאריות, נקבע כי שטחים אלו 

 . 35תמ"א ב על פי סימונםשטחים ביטחוניים 

יצוין כי זהו סינון ראשוני ביחס למגבלות מערכת הביטחון, וכי בשלב בחינת העומק נערכה בחינה 
מפורטת על ידי מערכת הביטחון למתחמים, ובחלקם נמצאו מגבלות אשר לא אפשרו את המשך 

 קידומם.

בניגוד ליוזמות להקמת תחנות כוח סולאריות על ידי יזמים פרטיים, איתור המתחמים  - ןקניי
לשריין אתרים גדולים אשר המדינה תוכל לשווקם בעיתוי שבו תמצא לנכון  נועדבמסגרת זו, 

, בלבד המדינה בבעלותבהתאם לשיקולי משק האנרגיה. מסיבה זו, האיתור נעשה לקרקעות 
 שאינם במסגרת חכירה או משבצות חקלאיות של יישובים כפריים. ו

במסגרת איתור השטחים לתחנות כוח סולאריות, נדרש לעגן בתמ"א  - השטחוצורת גודל 
ימשיכו שמתקנים פוטו וולטאיים קטנים ובינוניים מתוך חשיבה מתחמים לתחנות כוח גדולות, 

  יזמים פרטיים.על ידי  להיות מקודמים

תחנת כוח פוטו הקמה של מתחם בגודל זה מאפשר דונם.  1,000של  מינימאלי נקבע סף כךבשל 
מגוואט לכל הפחות )ובהתייעלות אנרגטית הצפויה  75-כייצור חשמל של  בה קייםוולטאיות, 

  11מגוואט(. 100-הספק הקרוב יותר לאף  -בפאנלים הפוטו וולטאיים 

 הכוח הסולאריות משרתת שתי מטרות:תחנות היקף השטח המינימלי לאמת מידה זו ל

 כפי, לקדם תמשיך, הפרטית שהיזמות הנחה מתוך, בלבד גדולים מתחמים של איתור 
 .יותר הקטנים הגודל היקפי בכל מתקנים, האחרון בעשור שהיה

 לתחנות גדולים מתחמים יסומנו א"בתמ כי הראוי מן, התכניות של להיררכיה בהתאם 
 .החשמל למשק משמעות בעלי סולאריות כוח

                                                           
         15.12.16-הדיון בקריטריונים לאיתור מתחמים לתחנות כוח סולאריות נדונו בוועדות העורכים שהתקיימו ב 9

 .19.1.17-וב
 .4.6.19-לאישור הממשלה ב 1המועצה הארצית החליטה להעביר את התמ"א  10
שיפורים הדונם למגוואט אחד.  13-כבמתקנים פוטו וולטאיים הינו  הספק-שטחנכון לכתיבת מסמך זה היחס  11

 דונם למגוואט אחד. 10-כל 2030זה עד לשנת  צפויים לשפר יחס הטכנולוגיים
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צורת פריסתם כלומר ש בצורה רגולרית, נגרעו מתחמים שאינם, לקריטריון של גודל האתרבנוסף 
 .יעיל של תחנת כוח סולארית תפעוללהקמה או יעיל של השטח ל מימוש אינה מאפשרת

בטבלה שלהלן מסוכמים הקריטריונים ששימשו לאיתור המתחמים, בציון מקור המידע אשר 
 המיפוי ואיתור המתחמים.שימש להליך 

 סיכום הקריטריונים לאיתור מתחמים לתחנות כוח סולאריות: 4טבלה מספר 

 מקור שכבה הקריטריוןתיאור  נושא שלב

 :קריטריון להקמת תחנות כוח סולאריות .1

 קווי גובה  10%-קטן משטחים מישוריים יחסית בשיפוע  טופוגרפיה 

 קריטריונים לאיתור המתחמים: .2

שטחים  
 מבונים

 1/35תמ"א  במרקם עירונישאינם שטחים 

 תמ"מ וכפריפרברי מיועדים לפיתוח עירוני שאינם שטחים  

 ותמ"ל שטחים שאינם מיועדים לפיתוח בתכניות בוותמ"ל 

, מיועדים כבר לסולארי, בפועל בנוייםשאינם שטחים  
 פזורה בדואית ועוד

מינהל התכנון 
 ותצ"א

רגישות  
 סביבתית

 רט"ג שמורות טבע מוכרזותשטחים שאינם 

מוגנים: שמורות טבע, גנים לאומיים שאינם שטחים  
 ויערות טבעיים

 1תמ"א 

שטחים  
 ביטחוניים

 משהב"ט שטחים שאינם שטחים ביטחוניים 

 רמ"י בבעלות המדינהשטחים  קניין 

משבצות חקלאיות, חוות מחקר וחוות שטחים שאינם  
 פרטיות

משרד 
 החקלאות

גודל וצורת  
 השטח

 תצ"א דונם  1,000-שטח בעל צורה רגולרית בהיקף שלא יפחת מ

 

 
 פוטנציאליים מתחמים איתור .4

צירוף ב ..G.I.Sכל אחד מהקריטריונים המפורטים לעיל מופה באופן מרחבי באמצעות שכבות 
יש  מרחב החיפוש בוהשכבות של הקריטריונים השונים, התקבל מיפוי שבו ניתן היה לזהות את 

 ם תחנות כוח סולאריות.ודיהיתכנות לק

בהתאם  שטח זה נבחןמיליון דונם.  1.5-, עמד על ככמרחב החיפוש היקף השטח שאותר
 לעיל. 4לקריטריונים של גודל וצורת השטח, כמפורט בסעיף 

דונם  1,000-יקף שטחם מעל למתחמים בכל רחבי הארץ, שה 81רחב החיפוש אותרו מתוך מ
על ידי כמרחב החיפוש כרבע מהשטח שאותר  - דונם 370,000-, בהיקף כולל של כוצורתם רגולרית

 הצלבת שכבות המידע. 
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 המתחמים הפוטנציאליים שאותרו 81: מיפוי של 2תרשים מספר 

 

 למתחמים בחינת עומק .5

, ושל אתרים נוספים שהוצעו על ידי גופים שונים האתרים הראשוניים 81בחינת העומק של 
 שני מרכיבים עיקריים:כללה להלן(,  6.3)כמפורט בסעיף 

 .קריטריונים תכנוניים ואחרים לבחינה של האתרים 

 ובעלי עניין נוספים. חוות דעת של גופים רלוונטיים, לרבות חברי ועדת העורכים, מוזמנים 
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, של הגורמים השוניםחוות הדעת מאת הממצאים שעלו מניתוח הקריטריונים וצוות התכנון ניתח 
, בהן התקבלו החלטות בדבר ת העורכים של התמ"אובוועדבישיבות עבודה ווהציג את ממצאיו 

 .קידום או גריעה של המתחמים

 מק של המתחמים:להלן תיאור של הקריטריונים אשר שימשו לבחינת עו

נועד לפגוע בקידום הליכי  לאקידום מתחמים לתחנות כוח סולאריות  - התאמה למגמות תכנון
מעמד סטטוטורי. במקרים בהם  ,בשלב זה ,תכנון לייעודים ושימושים אחרים, גם אם אין להם

נגרע  ,גבוהה יחסית םלקידומרמת הוודאות ו יםרחאמקודם תכנון לייעודים או שימושים 
 המתחם.

על מנת שלא זאת הרחבות של יישובים, בתחומם כך, לדוגמא, נגרעו מתחמים אשר מקודמים 
כמו כן, נגרעו  .יםלהרחבת יישובישנה עדיפות לסכל את מימושם ומתוך הכרה כי במקרה זה, 

 למיזמי תיירות או להרחבה של שמורות טבע. ,שטחים שמיועדים לתכניות

שטחים בר הימנעות משבאיתור המתחמים נקבע קריטריון בד על אף - התאמה לשימושים בשטח
מדוקדקת , בבחינת העומק נערכה בדיקה פזורה בדואית או תפוסים על ידי, בפועל בנוייםשאינם 

 בשל חפיפה לבינוי כלשהו. מתחמים קויאו דוי נגרעו ,במידת הצורך, ויותר של המתחמים

על מנת להימנע מפגיעה בשטחים בעלי ערכיות  - סביבתית של המתחם-רמת הערכיות הנופית
בתכניות המתאר המחוזיות:  םתית גבוהה, נערכה בחינה של האתרים בהתאם לייעודבסבי-נופית

(, 1אינן מסומנות בתמ"א שייעוד של שמורות טבע )סימונים של שמורות שאינן מוכרזות, או 
 מטרופוליני, אזור נחל וסביבותיו.שטחי יער וייעור, מסדרונות אקולוגיים, שטחי נופש 

סביבתית בשטח, שאינה באה לידי ביטוי מבחינה -גם במקרים בהם זוהתה רגישות נופית
. כך, לדוגמא, נגרעו שטחי ייעור הקיימים בהםסטטוטורית, נגרעו שטחים במטרה שלא לפגוע 

 .משמעותית בחודשי החורף והאביב פריחהשבהם מתקיימת בפועל או אזורים 

רגישות הידרולוגית גבוהה במיוחד או אזור החדרת מים אינו מאפשר  - שות הידרולוגיתרגי
 קידום של תחנת כוח סולארית.

קיומן של תשתיות אחרות בשטח, קיימות או לנבחנו ביחס  המתחמים - חפיפה לתשתיות אחרות
תשתית,  תחום מגבלות תשתית או קוויחפיפה להעוברים בשטח, קווי תשתית  , לרבותמאושרות
כן נגרעו שטחי מגבלות של כרייה כמו סולאריים.   תחנות כוחמאפשרות הקמת  ןככל שאינ

 וחציבה.

באזורים נמצא ש, 10%-המתחם עד לשיפוע שהגביל את על אף הקריטריון  - התאמת פני השטח
(. כמו כן, אזורים יםמדברי יםבאזור בשל רמת החירוץ )השכיחהאינו מתאים מסוימים השטח 

בשל הצורך מידת התאמתם יורדת כך שנרחבים במדבר משמשים כפשט הצפה של נחלי אכזב, 
ל שטחי פשט ההצפה גבוה ערכם האקולוגי שמאחר ועל פי רוב, משטרי הזרימה בשטח, ולהפר את 

 .יותר

שטחים שניתנו להם הרשאות פיתוח על ידי רשות מקרקעי ישראל אינם מתאימים עוד  - קניין
לשמש כאתר ביוזמה ממשלתית לקידום תחנות כוח סולאריות. המתחמים נבחנו בהתאם על ידי 

 רשות מקרקעי ישראל.

חיבור במתח  מחייביםדונם ומעלה  1,000מתחמים בהיקף של  - חיבור לרשת הולכת החשמל
, ובהתאם להיות השפעה פיזית ונופית, בייחוד אם יש צורך בתוואי חדש לקווים, לו עשויה עליון

 .לאורכם

חיבור המתחם לרשת ההולכה ייבחן בתכנון המפורט בכל אחד מהאתרים. יתרה מכך, עם זאת, 
יכולת החיבור )כתלות באורך הקווים הנדרשים והיקף העבודות לפיתוח הרשת( יהוו שיקול 

 שחיבורם לרשת ההולכה מורכב,דוף של המתחמים לתכנון מפורט ולהקמה, ומתחמים מרכזי בתע
 יהיו בעדיפות נמוכה למימוש.
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 שלב ראשון -בחינת עומק למתחמים   6.1

 12ומוזמניה, 41המתחמים שאותרו הועברו לבדיקה ולחוות דעת של חברי ועדת עורכי תמ"א 
חוות , ובהתאם לונערכה בדיקה מפורטת של כל אחד מהם על פי הקריטריונים שתוארו לעיל

בצוות עבודה שכלל נציגים של צוות התכנון, משרד האנרגיה  13ראשונות שהתקבלו,הדעת ה
 ומינהל התכנון.

 באופן הבא: 14האתרים הסתכמה, בשלב זה, 81הבחינה של 

 ישנם פחות חסמים  10-מתחמים, מתוכם ב 29 -מומלצים להמשך בחינה  מתחמים
מתחמים בהם ישנם יותר  19-, ו2030יתה כי ניתן יהיה לממשם עד שנת יוההערכה ה

 .2050תה כי ניתן יהיה לממשם עד שנת יחסמים, וההערכה הי

  מתחמים. 8 -מתחמים שלגביהם נדרשת בדיקות נוספות 

  חוסר ההתאמה כלומר, בשל . מיםמתח 44 -מתחמים שאינם מומלצים עוד להמשך קידום
לקריטריונים שנקבעו, המפורטים לעיל, נגרעו למעלה ממחצית המתחמים שאותרו בשלב 

 הראשון.

הבחינה לא כללה רק החלטה בדבר קידום או גריעה של מתחמים, אלא גם דיוק יצוין כי 
, והנימוקים לאופן הבחינה בשלב הראשון של בחינת העומקשלהלן, סיכום טבלה בגבולותיהם. 

 15.המתחמים להמשך הבדיקה 81הסינון של 

 

 : סיכום השלב הראשון של בחינת העומק למתחמים והמלצה להמשך הבחינה5טבלה מספר 

מספר 
 המתחם

הערכה כוללת של המתחם  מחוז
המקורי והתאמתו להקמת 

 תחנת כוח סולארית

פוליגון  אפשרות מימוש
 לגריעה

נדרש 
המשך 
 בדיקה

2030 2050 

 צפון 1

. המתחם עמק הבכא מזרח
יצומצם בהתאם למכשול 

הביטחוני לאורך הגבול עם 
  סוריה.

X     

 צפון 2

דרומית לשעל. מהמתחם נגרעו 
השטחים הדרומיים בעלי 

חשיבות אקולוגית. עדיפות 
 למתחם לטורבינות רוח.

  X     

דרומית מזרחית לעין זיוון.  צפון 3
   X     גבוהה.ערכיות סביבתית 

 צפון 4

ממערב לקדמת צבי. השטח 
נגרע  91מצפון לכביש 

מהמתחם בשל ערכיות 
 אקולוגית גבוהה.

  X     

 צפון 5

מזרחית לקשת. המתחם 
יצומצם לחלקו המרכזי בשל 

ערכיות אקולוגית גבוהה בחלק 
הצפוני והדרומי. עדיפות 
 למתחם לטורבינות רוח.

  X     

 צפון 6

שחלקו ממערב לקצרין. שטח 
מיועד להרחבה של קצרין 

מיועד להרחבת שמורת חלקו ו
 יהודיה.

    X   

                                                           
 .25.1.17-החומר הופץ ב 12
, החברה להגנת 5.3.17 -, רשות מקרקעי ישראל 15.2.17 -בין חוות הדעת שהתקבלו בשלב זה: רשות הטבע והגנים  13

 .5.3.17 -הטבע 
 .28.3.17-בחינת המתחמים הופצה לחברי ועדת העורכים ומוזמניה ב 14
 .28.3.17-מסקנות הניתוח המפורטות בטבלה הופצו לחברי ועדת העורכים ולמוזמניה ב 15
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מספר 
 המתחם

הערכה כוללת של המתחם  מחוז
המקורי והתאמתו להקמת 

 תחנת כוח סולארית

פוליגון  אפשרות מימוש
 לגריעה

נדרש 
המשך 
 בדיקה

2030 2050 

 צפון 7
דרומית מזרחית לקצרין. 

מהמתחם נגרע השטח המיועד 
 להרחבה של שמורת יהודיה.

  X     

       X אזור תל פארס. צפון 8

 צפון 9

מצפון לכורזים. במתחם שטח 
ושטח יער.  לפיתוח של כורזים

המתחם נחצה על ידי מסילת 
 23ברזל מאושרת בתמ"א 

 . 42ומתוכננת בתמ"א 

  

 

X   

 צפון 10

מצפון מזרח למאגר חיספין. 
המתחם צומצם לשטח 

שממערב לנחל אל על בשל 
 רגישות אקולוגית.

X       

מדרום לנטור. מהמתחם נגרע  צפון 11
     X   שטח עם הרשאת פיתוח.

       X צפונית מזרחית לאליעד. צפון 12

 צפון 13
צפונית מזרחית לאפיק. 
מהמתחם נגרע שטח עם 

 הרשאת פיתוח ומנחת פיק.
X       

 צפון 14
בקעת יבניאל. שטח בעל 

רגישות נופית גבוהה ומכלול 
 נוף.

    X   

 צפון 15

-אזור התענכים. מסילת עפולה
ג'נין חוצה את השטח. חלק 

מהשטח צמוד ליישוב 
מוקייבלה, הכולל, בין היתר, 

 שטחי חכירה של פרטיים.

    X   

 חיפה 16

חולות אור עקיבא. שטח 
חולות, מפעל החדרה גדול, 

חצייה של פרוזדור חשמל 
 ומסילת רכבת.

    X   

 חיפה, 17
 מרכז

עמק חפר. מכלול נוף נחל 
אלכסנדר, רווי בהסכמי חכירה 

 עם פרטיים.
    X   

מזרח לכפר חב"ד. רווי מדרום  מרכז 18
 .בהסכמי חכירה עם פרטיים

    X   

 מרכז 19
מצפון לכפר אביב. החלק 

הצפוני מיועד להרחבת יבנה, 
 .שטחים מוחכרים לחקלאות

    X   

מזרח לניצנים. השטח מוחכר  דרום 20
   X     לחקלאות.

 דרום 21
ממערב לבית ניר. שטח בעל 

סביבתית, -רגישות נופית
 מכלול נוף, מיוער בחלקו. 

    X   

 דרום 22
דרומית לתלמי בילו. שטחי 

משבצת של תלמי בילו 
 ורוחמה.

    X   

 דרום 23
נחל הבשור. אזור ממזרח ל

       X חקלאי.

 דרום 24
מצפון לצומת גורל. שטח  

נטיעות קק"ל, פריחת אירוס 
 שחום.

    X   
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מספר 
 המתחם

הערכה כוללת של המתחם  מחוז
המקורי והתאמתו להקמת 

 תחנת כוח סולארית

פוליגון  אפשרות מימוש
 לגריעה

נדרש 
המשך 
 בדיקה

2030 2050 

 דרום 25
בקעת קנאים. כניסה מרכזית 
לטיולי מדבר יהודה, רגישות 

 סביבתית גבוהה. -נופית
    X   

 דרום 26
מדרום לים המלח )מצפון 
א',   35לבריכות(. בתחום תת"ל 

 בולענים, רגיש נופית.אזור עם 
    X   

אזור מכחול. לבדוק עם מנהלת  דרום 27
 X      הבדואים.

 דרום 28
צפונית לתל ערד. ניתנה 

הרשאה לתכנון לחטיבה 
 להתיישבות.

    X   

 דרום 29
צפונית מזרחית לתל ערד. 

ניתנה הרשאה לתכנון לחטיבה 
 להתיישבות.

    X   

 דרום 30
דרומית מערבית למגן. שטחי 

משבצת של אוהד ותלמי 
 אליהו.

    X   

דרומית לתל ערד. השטח  דרום 31
   X     מיועד לישוב כסיף.

 דרום 32
מדרום לאופקים. מהמתחם 

נגרע החלק הדרום מערבי בשל 
 רגישות סביבתית.

X       

 דרום 33

מערבית לכסיפה. מהמתחם 
 31נגרע השטח מצפון לכביש 

המיועד לפיתוח. לבדיקה עם 
  רט"ג ומנהלת הבדואים. 

    X 

 דרום 34

 6מזרחית לתל שבע. כביש 
חוצה את המתחם, שטח 

קק"ל לנחל יתיר,  בחכירת
 פזורה בדואית בשטח.

    X   

. לבדיקה 234ממזרח לכביש  דרום 35
 X      עם רמ"י.

מצפון לצאלים. שטח משבצת  דרום 36
   X     של עלומים. 

 דרום 37

דרומית לשמורות טבע נחל 
אבוב. מהמתחם נגרעו שטחי 

ב' ושטח יתרה 14מגבלות תמא 
 . 258שנותר ממערב לכביש 

  X     

 דרום 38
מישור עמיעז. מהמתחם נגרע 

החלק הצפוני הרגיש יותר 
 נופית ובעל חשיבות תיירותית. 

  X     

מדרום לרביבים. הרשאות  דרום 39
   X     למספר מייזמי תכנון. 

 דרום 40
צפונית לממשית. שטח רגיש 

סביבתית, שטח שמיועד -נופית
 לפארק ותיירות דימונה.

    X   

 דרום 41
ממערב למפעלי ים המלח. 
מהמתחם יגרע השטח של 

  . לבדיקה עם רט"ג.90כביש 
    X 

 דרום 42

מצפון למשאבי שדה. במתחם 
נחל רביבים עליון, מסילה 

בתכנון ושטח מבני משק של 
 משאבי שדה. 

    X   
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מספר 
 המתחם

הערכה כוללת של המתחם  מחוז
המקורי והתאמתו להקמת 

 תחנת כוח סולארית

פוליגון  אפשרות מימוש
 לגריעה

נדרש 
המשך 
 בדיקה

2030 2050 

 דרום 43

מצפון לישוב אשלים. 
מהמתחם נגרע שטח שצמוד 

לאשלים ונחל הבשור. יאוחד 
  .45מתחם עם 

X     

בשטח מצפון לבאר מילכה.  דרום 44
   X     הרשאה להקמת ישוב.ניתנה 

 דרום 45

ממזרח לישוב אשלים. 
מהמתחם נגרע שטח מטעי 

זיתים ושרידי קו הרכבת 
התורכית. יאוחד עם מתחם 

43 .  

X     

 דרום 46
מדרום לבריכות ים המלח. 

 פשטרגישות סביבתית גבוהה, 
 הצפה של נחל צין.

    X   

 דרום 47

מישור ימין. מסילת ברזל 
קיימת והפרדה מפלסית בחלק 

המזרחי. רגישות סביבתית 
 גבוהה. 

    X   

מצפון לניצני סיני. שטח מיועד  דרום 48
   X     לפיתוח של ישובי פתחת ניצנה.

 דרום 49

אורון. מהמתחם נגרע החלק 
הדרומי המיועד לשמורת טבע 

המחורץ ע"י נחלים. לטווח ו
ארוך לאחר מיצוי עתודות 

 כריה וחציבה. 

  X     

 דרום 50
מדרום לנחל אביה בצמוד 

-. רגישות נופית90לכביש 
 סביבתית, מחורץ.

    X   

צפונית מזרחית לשדה בוקר.  דרום 51
   X     שטח משבצת של שדה בוקר. 

מדרום לגן לאומי ניצנה.  דרום 52
 X       רט"ג.לבדיקה עם 

 דרום 53
נחל סיף. שמורה בתכנית 

מפורטת, פשט הצפה של נחל 
 סייף.

    X   

מדרום לשדה בוקר. שטח  דרום 54
   X     משבצת של שדה בוקר.

 דרום 55
נחל הערבה. פשט הצפה של 

נחל הערבה, צמוד לגבול צורה 
 לא רגולרית. 

    X   

אזור  - שטח מחנה קציעות דרום 56
 X       ניצנה. לבדיקה עם רט"ג.

רמת ציפורים. מהמתחם נגרע  דרום 57
     X   .40השטח שממזרח לכביש 

     X  ממזרח להר צין. דרום 58
     X   דרומית להר צין. דרום 59

 דרום 60
-צפונית לעבדת. רגישות נופית
סביבתית ושטח בעל חשיבות 

 למורשת ולתיירות.  
    X   

ממערב לעזוז. לבדיקה עם  דרום 61
 X       רט"ג.

 דרום 62
-אזור נחל צין. רגישות נופית
סביבתית, מיועד להרחבת 
 שמורת טבע מצוק הצינים.

    X   
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מספר 
 המתחם

הערכה כוללת של המתחם  מחוז
המקורי והתאמתו להקמת 

 תחנת כוח סולארית

פוליגון  אפשרות מימוש
 לגריעה

נדרש 
המשך 
 בדיקה

2030 2050 

 דרום 63
-נחל מרזבה. רגישות נופית

סביבתית גבוהה, במרכז מרחב 
 גדול לא מופר. 

    X   

 דרום 64
מכתש רמון )סומן בטעות(. 

רגישות נופית גבוהה, מיועד 
 לשמורת טבע. 

    X   

      X דרומית למרכז ספיר.  דרום 65

 דרום 66
שלוחת עומר, דרומית מערבית 

סביתית -לצופר. רגישות נופית
 גבוהה, מחורץ, שטח לא מופר. 

    X   

 דרום 67

מערבית -רמת צופר, דרומית
-לצוקים. רגישות נופית

סביבתית גבוהה, מחורץ, שטח 
 לא מופר. 

    X   

 דרום 68
מניפת נחל פארן. במתחם שטח 
משבצת של פארן, שטח מיועד 

 מסילת ברזל. ללתעשייה ו
    X   

       X צפונית לנאות סמדר.   דרום 69

 דרום 70
תחם נגרעה מממזרח ליהל. מה

רצועת מסילת הברזל הצמודה 
   .90לכביש 

X     

 דרום 71

ממערב לכביש צפונית ללוטן. 
סביבתית, -רגיש נופית 90

מסילת  - 90ממזרח לכביש 
ברזל שלא מותירה שטח 

 .משמעותי

    X   

 דרום 72

נחל איה. מהמתחם  -נחל חיון 
נגרעו החלקים הצפוניים, 

-מערביים והדרום-הדרום
מזרחיים בשל פשט הצפה של 

 נחלים ורגישות סביבתית. 
 לבדיקה עם רט"ג.

      X 

 דרום 73

מצפון, מערב ודרום ללוטן. 
מהמתחם נגרע שטח מסילת 

 90הברזל במקביל לכביש 
שטחים קטנים  ה שלויתר

  שנותרה ממזרח. 

X     

 דרום 74

ממערב לגרופית. מהמתחם 
 90נגרע שטח ממזרח לכביש 

המיועד למסילת הברזל, ושטח 
בצפון המתחם שחלקו שטח 

   משבצת של קטורה.

X     

בקעת עובדה. שטח ברגישות  דרום 75
   X     סביבתית, מחורץ.-נופית

       X .עובדהמדרום לשדה תעופה  דרום 76

 דרום 77
לאליפז. חלק מהשטח מדרום 

כלול במשבצת של אליפז, לא 
 עומד בתנאי סף של גודל שטח.

    X   

 דרום 78

ממזרח לפארק לתמנע. 
מהמתחם יגרע השטח ממערב 

המתוכנן לתחנת כוח  90לכביש 
  פוטו וולטאית.

  X     
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מספר 
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הערכה כוללת של המתחם  מחוז
המקורי והתאמתו להקמת 
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נדרש 
המשך 
 בדיקה
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 דרום 79
חופף  מצפון לבאר אורה.

לתחום הוראת מועצה של 
 תמנע דרום.

X       

 דרום 80
אזור עברונה ממערב לכביש 

 90מסילה ממערב לכביש . 90
 ומניפת סחף.

    X   

 דרום 81
אזור עברונה ממזרח לכביש 

ע"פ רמ"י מיועד לפיתוח . 90
 רט"ג.בהסכמת חקלאי 

  X     

 8 44 19 10 סה"כ
 

מתחמים להמשך  37מהם ונותרו  44המתחמים, נגרעו  81ראשוני של העומק הבסיכומו של ניתוח 
 הבדיקה. 

 

 שנישלב  -מתחמים לבחינת עומק   6.2

 נמשכה באופן הבא:בשלב זה העומק של המתחמים שנותרו  בחינת

  אשר עשויים שלא  השלב הראשון של בחינת העומק,בחינה של ממשקים שזוהו במסגרת
 .במתחמים לאפשר קידום של תחנת כוח סולארית

  לבחינת ממשקים בנושאים מסוימים, כגון: כרייה וחציבה, רגישות ישיבות עבודה
 ועוד. , פגישות עם נציגי מחוזותאקולוגית

 .חוות הדעת  , בין היתר,במסגרת זו הועברה קבלה של חוות דעת מגופים נוספים בעלי עניין
בהתאם לבחינה מפורטת שנערכה על ידם לכל המתחמים, בה הובהר  16של מערכת הביטחון

 א ניתן יהיה לקדם חלק מהמתחמים שאותרו, על אף שהם מחוץ לשטחים ביטחוניים.כי ל
)מטבע בחינתם בשל מגבלות מערכת הביטחון, הופסקה  שאינם ישימים יצוין כי מתחמים

הדברים, בחלק ממתחמים אלו ישנם נימוקים אחרים לגריעתם, גם אם הם אינם מפורטים 
 בטבלה שלהלן(.

 בהם נדונו המתחמים, ובחלק מהישיבות אף התקבלו החלטות, כולל  ישיבות ועדת העורכים
 17.לגריעה של מתחמים

 37הבחינה בשלב השני של בחינת העומק, והנימוקים לאופן הסינון של שלהלן סיכום טבלה ב
של  המתחמים להמשך הבדיקה )בטבלה לא נכללים המתחמים שהוחלט לגרוע בשלב הראשון

 .(לעיל 5מספר  , כמפורט בטבלהבחינת העומק

 של בחינת העומק למתחמים והמלצה להמשך הבחינה שני: סיכום השלב 6טבלה מספר 

מספר 
 המתחם

הערכה כוללת של המתחם  מחוז
המקורי והתאמתו להקמת 

 תחנת כוח סולארית

פוליגון  אפשרות מימוש
 2050 2030 לגריעה

 צפון 1

תיאום  נדרש. עמק הבכא מזרח
מפורט נוסף עם מערכת 

הביטחון, לרבות לעניין שדות 
תיאום עם  נדרש .מוקשים

  משרד החקלאות.

X   

                                                           
 .22.5.17-וות הדעת של מערכת הביטחון הועברה בח 16
)ללא החלטות פרטניות על המתחמים  3.5.17דיון באתרים הסולאריים התקיים בישיבות ועדות העורכים מיום  17

 )כולל החלטות בנוגע למתחמים(. 13.7.17, שנדונו(
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מספר 
 המתחם

הערכה כוללת של המתחם  מחוז
המקורי והתאמתו להקמת 

 תחנת כוח סולארית

פוליגון  אפשרות מימוש
 2050 2030 לגריעה

 צפון 2
אין ישימות דרומית לשעל. 

למימוש המתחם בשל מגבלות 
 מערכת הביטחון.

  X 

 צפון 4
פגיעה ממערב לקדמת צבי. 

בשטח של בתה עשבונית עשירה 
 .בעלת חשיבות אקולוגית

  X 

 צפון 5
אין ישימות מזרחית לקשת. 

למימוש המתחם בשל מגבלות 
 מערכת הביטחון.

  X 

 צפון 7

פגיעה דרומית מזרחית לקצרין. 
בשטח של בתה עשבונית עשירה 

ויער פארק. שטח המשכי ליער 
 יהודיה.

  X 

 צפון 8
אין ישימות  אזור תל פארס.

למימוש המתחם בשל מגבלות 
 מערכת הביטחון.

  X 

 צפון 10
אין מצפון מזרח למאגר חיספין. 

ישימות למימוש המתחם בשל 
 מגבלות מערכת הביטחון.

  X 

 צפון 11
נדרש המשך מדרום לנטור. 

תיאום עם משרד החקלאות 
 ותכניות הפיתוח של נטור.

  X   

 צפון 12
השטח  צפונית מזרחית לאליעד.

מיועד לפיתוח חקלאי של 
 היישובים.

   X 

 צפון 13
אין צפונית מזרחית לאפיק. 

ישימות למימוש המתחם בשל 
 מגבלות מערכת הביטחון.

   X 

 דרום 23
אין מזרחה מנחל הבשור. 

ישימות למימוש המתחם בשל 
 מגבלות מערכת הביטחון. 

   X 

 דרום 27
אין ישימות אזור מכחול. 

למימוש המתחם בשל מגבלות 
  מערכת הביטחון.

  X 

 דרום 32

לבחינה מול מדרום לאופקים. 
הפעילות החקלאית במתחם. 
לבחינה ביחס לשמורת פארק 

 הלס.

X     

 דרום 33

שטח המתחם מערבית לכסיפה. 
בחלק דונם. מאחר ו 1,100-כ

הדרומי של המתחם אין ישימות 
למימוש בשל מגבלות מערכת 

, יתרת השטח רחוקה הביטחון
    מסף הגודל שנקבע.

  X 

 X    . 234ממזרח לכביש  דרום 35

 דרום 37

טבע נחל הדרומית לשמורת 
להמשך בחינה ביחס אבוב. 

לכרייה וחציבה בשטח עצמו 
  ובצמוד לו.

  X   

 דרום 38

ערכיות המתחם מישור עמיעז. 
מבחינה סביבתית גבוהה. 

בנוסף, אין ישימות למימוש 
המתחם בשל מגבלות מערכת 

 הביטחון.

   X 
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מספר 
 המתחם

הערכה כוללת של המתחם  מחוז
המקורי והתאמתו להקמת 

 תחנת כוח סולארית

פוליגון  אפשרות מימוש
 2050 2030 לגריעה

 דרום 41
חלק ממערב למפעלי ים המלח. 

מהמתחם מחורץ מכדי לשמש 
 לתחנת כוח סולארית.

  X   

 דרום 43

המתחם מצפון לישוב אשלים. 
אינו מתאים בשל העומס שיוצר 

על היישוב אשלים. בנוסף, אין 
ישימות למימוש המתחם בשל 

  מגבלות מערכת הביטחון.

 X 

 דרום 45
המתחם ממזרח לישוב אשלים. 

מתאים בשל העומס שיוצר אינו 
  על היישוב אשלים.

 X 

 דרום 49

באזור מתוכנן אתר אורון. 
לטיפול תרמי ונכלל במסגרת 

חלופות המיקום להעתקת 
מפעלים ותשתיות מאזור מפרץ 

חיפה. צריך להיבחן ביחס 
לאפשרות לשילוב עם שימושים 
הנוספים המקודמים, או הקמה 

 בשלב מאוחר יותר.

  X   

 דרום 52
אין מדרום לגן לאומי ניצנה. 

ישימות למימוש המתחם בשל 
 מגבלות מערכת הביטחון.

    X 

 דרום 56

אזור  -שטח מחנה קציעות 
נדרש המשך תיאום מול  ניצנה.

המועצה האזורית רמת נגב וכן 
המשך בחינה של הרגישות 

הסביבתית של המתחם, בדגש 
 על דוגרי קרקע.

X     

 דרום 57
מרבית שטח רמת ציפורים. 

המתחם מיועד לפיתוח של 
 היישוב רמת ציפורים.

   X 

 דרום 58
אין ישימות  ממזרח להר צין.

למימוש המתחם בשל מגבלות 
  מערכת הביטחון.

 X 

 דרום 59
אין ישימות  דרומית להר צין.

למימוש המתחם בשל מגבלות 
   מערכת הביטחון.

 X 

 דרום 61

בחלק הדרומי ממערב לעזוז. 
ישימות למימוש בשל אין 

מגבלות מערכת הביטחון. החלק 
הצפוני של המתחם יאוחד עם 

 .56מתחם 

    X 

 דרום 65
נדרש דרומית למרכז ספיר. 

המשך תיאום עם משרד 
 החקלאות.

X 
 

  

 דרום 69

מאחר צפונית לנאות סמדר.  
ובמרבית שטח המתחם )כל 
חלקו המרכזי והצפוני( אין 

ישימות למימוש בשל מגבלות 
מערכת הביטחון, יתרת השטח 

  רחוקה מסף הגודל שנקבע. 

  X 

 דרום 70
אין ישימות ממזרח ליהל. 

למימוש בשל מגבלות מערכת 
  הביטחון.

 X 
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מספר 
 המתחם

הערכה כוללת של המתחם  מחוז
המקורי והתאמתו להקמת 

 תחנת כוח סולארית

פוליגון  אפשרות מימוש
 2050 2030 לגריעה

 דרום 72

שטח נחל איה.  -נחל חיון 
סביבתית -נופיתהמתחם רגיש 

לרבות פעילות של ציפורים, 
 פריחה בעונה והצפות חורף.

    X 

 דרום 73

מצפון, מערב ודרום ללוטן. 
בחלק המרכזי של המתחם אין 
ישימות למימוש בשל מגבלות 

מערכת הביטחון. יתרת השטח 
שנותרה רחוקה מסף הגודל 

   שנקבע.

 X 

 דרום 74
נדרש המשך ממערב לגרופית. 

תיאום עם משרד החקלאות ועם 
   .המועצה האזורית חבל אילות

X   

 דרום 76

יש  מדרום לשדה תעופה עבדת.
לבחון את הרגישות הסביבתית 

של המתחם, לרבות בנוגע 
 לערוצי נחלים בשטח.

X     

 דרום 78
לבדיקה ממזרח לפארק לתמנע. 

בנוגע לאפשרות קירוי המאגר 
  המצוי במתחם.

  X   

 דרום 79

תיבחן  מצפון לבאר אורה.
לשילוב עם שימושים האפשרות 

נוספים שיקודמו באזור זה 
)תעשייה(. יתבצע תיאום לגבי 

 כריה וחציבה.

X     

 דרום 81

. 90אזור עברונה ממזרח לכביש 
שטח במחלוקת בין רט"ג 

למשרד החקלאות ומועצה 
אזורית אילות. כך או כך, יוקצה 

 לחקלאות.להרחבת השמורה או 

   X 

 25 7 5 סה"כ
 

אתרים נוספים.  25בסיכומו של השלב השני של בחינת העומק הוחלט לגרוע מהמשך הבחינה 
 מתחמים. 12להמשך קידום נותרו 

 נוספים שהוצעו על ידי גורמים שונים בעלי עניין מתחמיםבחינת   6.3

 שונים.נבחנו גם אתרים שהוצעו על ידי גופים במהלך בחינת העומק 

של תחנות כוח סולאריות  מתחמיםרצון לקדם  -הצעות של גופים שונים התקבלו משני טעמים 
 .שנבחנוטובות יותר למתחמים מיקום לבחון חלופות  וכן במטרה, בהסכמה רחבה ככל הניתן

מתוך וכן בחינת האתרים שהוצעו נעשתה מתוך רצון לשתף פעולה עם הגופים בעלי העניין, 
ההנחה שהיכרותם הטובה עם השטח עשויה להוביל לקידום אתר מתאים לתחנת כוח סולארית, 

 השטח לא אותר מלכתחילה על פי הקריטריונים שנקבעו. ש למרות 
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 18:במסגרת זו נבחנו האתרים הבאים

 

 :מתחם באזור תל פארס

מזרח עמק  - 1)מתחם  למתחמים המוצעים של צוות התכנון המועצה האזורית גולן התנגדותבשל 
התואם את מדיניות  ,מרחב חיפוש חלופי הוצע על ידה, דרומית לנטור( - 11הבכא ומתחם 

דונם מדרום, ממזרח  22,000-כבאזור תל פארס, בשטח של  ,השטחים הפתוחים של המועצה
של המרחב שהוצע, התברר שחלקים . למרות גודלו הרב ומצפון לתל פארס, בצמוד לגדר הגבול

, עיבוד חדים, בגלל שיפועים להקמת תחנת כוח סולארית מתאימיםמשמעותיים ממנו אינם 
שטחים מעבר סביבתית. כמו כן, נכללו במתחם המוצע -נופית רגישיםאו שטחים  פעיל חקלאי

 .לגדר הביטחון לאורך הגבול

בשל מגבלות מערכת השטח אין ישימות למימוש בנוסף, בבדיקה עם מערכת הביטחון, הובהר כי 
 , ובחינתו הופסקה.הביטחון

 

 :אהרון זוהר השנייהד"ר אתרי ועדת 

אתרים שנבחנו בוועדה את ההוחלט לכלול בבחינה גם  15.12.16-בהחלטת ועדת העורכים מה
על פי החלטת המועצה הארצית משנת שפעלה אתרים לתחנות כוח סולאריות גדולות, לחיפוש 

ולערוך בחינה מחודשת של אתרים אלה בהתאם לקריטריונים  19, בראשות ד"ר אהרון זוהר,2009
 .41של תמ"א 

 :הבאים. להלן ממצאי הבחינה מתחמיםה 12נבחנו בהתאם לכך 

 וכן , 22"א תמלפי שטח יער וחפיפה לשטח בייעוד תעשייה המתחם נמצא ב – רמת חובב
המתחם אינו  לפיכך .דונם 1,000-אפקטיבי קטן משטח כך שהמספר ואדיות, חוצות אותו 

 עומד בקריטריונים שנקבעו לאיתור.

 המתחם אינו עומד  -המתחם נמצא בשטח שחלות עליו מגבלות מערכת הביטחון  - רמת בקע
 בקריטריונים שנקבעו לאיתור.

 המתחם אינו עומד  - 20מרבית השטח מועבד לרבות שטחי משבצות של יישובים - תל ערד
טריונים שנקבעו לאיתור. יצוין כי בחלק מהשטח נבחנו גם הצעות של עיריית ערד בקרי

 לקידום מתחמים כמפורט להלן. 

 ואושר בסופו של דבר במסגרת  21המתחם הומלץ על ידי ועדת ד"ר אהרון זהר, - דימונה
 . 85תת"ל 

 בה השטח בערכיות אקולוגית ונופית גבוהה, שטח אש ושטחי כריה וחצי - מישור ימין- 
 המתחם אינו עומד בקריטריונים שנקבעו לאיתור. 

 המתחם אינו עומד  -מרבית המתחם בחפיפה לשטח לפיתוח עירוני של ירוחם  - ירוחם
 בקריטריונים שנקבעו לאיתור. 

 המתחם לעומק לאחר מכן נבחן  22המתחם הומלץ על ידי ועדת ד"ר אהרון זהר. - צומת הנגב
הובהר כי כמחצית מהשטח בבעלות פרטית ו 23האנרגיה,על ידי צוות תכנון מטעם משרד 

על ידי אוניברסיטת בן גוריון. לעריכת ניסויים מזה שנים רבות משמש השטח וכמחצית מ
 לפיכך, המתחם אינו עומד בקריטריונים שנקבעו לאיתור.

                                                           
 הוצעו ונבחנו.מצפון לדרום ולא על פי הסדר הכרונולוגי בו בהכללה המתחמים מתוארים  18
ד"ר אהרון זוהר עמד בראש הוועדה הבינמשרדית לבחינת אתר לתחנת כוח סולארית אשר המליצה על קידום אתר  19

)לימים כונה: "ועדת אהרן זוהר הראשונה"(, ובראש הוועדה הבינמשרדית לבחינת אתרים  2003אשלים בשנת 
)לימים כונה: "ועדת  2009-לדימונה וצומת הנגב, ב לתחנות כוח סולאריות, אשר המליצה על קידום אתרים מדרום

 אהרון זוהר השנייה"(.
 .1001/מפ/11 -שטח מתחם זה )בקעת ערד( תכנית למתקן פוטו וולטאי בחיבור למתח עליון חלק מכמו כן אושרה ב 20
21
 .9.6.09-נדון במועצה הארצית ב 
22
 .9.6.09-נדון במועצה הארצית ב 

 .2014גוטהלף וחברת גיאופרוספקט בשנת צוות בראשות מתכנן תומר  23
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 1/ב/10תמ"א במסגרת קידום עם זאת, שטח אש. תחומי המתחם מצוי ב - אשלים דרום 
אשלים, נכלל בתחום התכנית שטח ממזרח למתחם, בתיאום בסולאריות  כוח תחנות הכוחל

 עם מערכת הביטחון.

 להלן. 77ראה עמוד  -קיימת חפיפה למתחם שנבחן במסגרת זו  - ניצנה 

 סביבתית, מרחב טיילות, שטחי משבצת חקלאית של -אזור ברגישות נופית - שדה בוקר
 .המתחם אינו עומד בקריטריונים שנקבעו לאיתור - קיבוץ שדה בוקר

 להלן. 69ראה עמוד  -קיימת חפיפה למתחם שנבחן במסגרת זו  - אורון 

 ובהמלצות למתחמים  7.7.09-המתחם נכלל בהוראת המוצעה הארצית מיום ה - תמנע- 
 להלן.  109ראה עמוד 

 

 :מתחמים באזור ערד

דונם. למרות שאינם עומדים בסף הגודל שנקבע,  1,000-קטנים מ אתרים 3עיריית ערד הציעה 
 :המתחמים נבחנו, כמפורט להלן

. מתחמים 31מצפון לדרך מספר  ממערב לערד, במסגרת בחינה זו( 102-ו 101שני מתחמים )סומנו 
 ובחפיפה לשטחיאלו מצויים בחפיפה לשטחים עם מגבלות מערכת הביטחון, עיבוד חקלאי 

 משבצות חקלאיות, ולפיכך, אינם עומדים בקריטריונים שנקבעו לאיתור.

פזורה . המתחם מוקף במסגרת בחינה זו( 103)סומן  31מדרום לדרך מספר ממערב לערד, מתחם 
 23/14/4השטח בייעוד של אזור נוף מדבר על פי תמ"מ  )עד גבול המתחם מכל הכיוונים(.בדואית 

היישוב אל פורעה(. לפיכך,  -וש להסדרת יישובים )בשטח זה המהווה, בין היתר, מרחב חיפ
 המתחם אינו עומד בקריטריונים שנקבעו לאיתור.

 

 :מתחם באזור אילת

-, בהיקף של כתעשייההשטח חלק מבהציעה לקדם מתחם לתחנת כוח סולארית  עיריית אילת
 . מערבית לאזור תעשייה שחורת דונם, 7,000

קודם במסגרת ראוי שת, מהמצא מתאיתיכוח סולארית, ככל שהקצאת שטח לתחנת הובהר כי 
מה לכל השימושים הנוספים המיועדים לאזור לאזור התעסוקה הצפוני של אילת ובהתאהתכנית 

 .תעסוקה זה

  בהתאם לכך הופסקה בחינת קידומו של מתחם זה.

 

 :והוחלט להמליץ על קידומם שהוצעו לבחינהמתחמים 

  הלן.ל - 51ראה עמוד  -אשכול הלל בחבל רשות מקרקעי ישראל המליצה על האתר במאגר 

 על מתחם מדרום למפעלי ים המלח כחלופה למתחם שממערב למפעלים  הרט"ג המליצ- 
 להלן. 62ראה עמוד 

  נבחנו גם שטחים שנכללו בהוראת 7.11.17בהתאם להחלטת המועצה הארצית מיום ,
 להלן. 108ראה עמוד  -המועצה לקידום תחנות כוח סולאריות במתחם תמנע 
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 המתחמים המומלצים .6

מתחמים שאותרו לאחר הסינון הראשון, נותרו רק  81בשלב בחינת העומק של המתחמים, מתוך 
 2לעיל, נותרו  6.3ומבין כל המתחמים הנוספים שנבחנו, כמפורט בסעיף מתחמים שלא נפסלו,  12

 .41מתחמים המומלצים לסימון במסגרת תמ"א  14מתחמים שלא נפסלו, כך שבסך הכל נותרו 

המתחמים המומלצים תואם במידה רבה את הצרכים החזויים, הרי  14מאחר וההיקף הכולל של 
 מיון של המתחמים.שלא נדרש להמשיך עוד בהליך הסינון וה

להחלטה זו משנה תוקף מאחר ובכל האתרים ישנם חסמים שונים למימוש, הן מבחינת העיתוי 
האפשרי להקמה והן מבחינת היקף השטח, כך שאין סבירות למימוש מלא של כל המתחמים. 
ניפוי נוסף של מתחמים, יצמצם את המצאי הפוטנציאלי, ועשוי להעמיד בספק את היכולת 

 את השטח הנדרש בעת הצורך.להקצות 

 לגבש את ההמלצות הסופיות בנוגע לאתרים: ה, שאפשרהאחרונההבדיקה נערכה לפיכך, 

 .גריעה של חלקים מהמתחמים 

 .דיוק של גבולות המתחמים 

 .דגשים לתכנון המפורט 

בכל מינהל התכנון והגנת הסביבה  24השלמת הבדיקה כללה סיורים על ידי נציגי משרד האנרגיה,
 משובים מהגורמים השונים על המתחמים.הדעת והחוות  והשלמת 25,המתחמים המומלצים

כאתרים לקידום תחנות כוח  41המתחמים המומלצים יסומנו בתשריט תמ"א  ,בסיכומו של דבר
לתכנון ולהקמה בהתאם כאתרים סולאריות, אשר ישמשו את המדינה באמצעות משרד האנרגיה, 

 .באנרגיה מתחדשתלצורך בהקמת מתקני ייצור 

 , נקבעו בהוראות התכנית בתשריט התמ"א האתרים ןסימול בנוסף

 :המתחמים לכל המסגרת כהוראות הבאים התנאים

 מפורטת בתכנית אישורם מחייב האתרים מימוש. 

 זאתיקודם תכנון שיסכל  ולא, הסולאריות הכוח לתחנות יישמר האתרים שטח. 

 כי ישנם נימוקים המצביעים  יתבררשמגבולות המתחמים ככל  סטייה תותרהמפורט  בתכנון
על יתרון להקצאת שטח שונה מהמתחם שיסומן בתמ"א. סטייה כזו, בתכנית המבוססת על 

 המתחמים שמסומנים בתמ"א, לא תחשב לשינוי לתמ"א.

 המשך את לאפשר יש, ארוכים להיות עשויים אשר, המתחמים למימוש הזמן טווחי בשל 
 תחנות של בפועל להקמה עד, החקלאי והעיבוד השימוש המשך את זה ובכלל, טחבש השימוש

 .הסולאריות הכוח

 לתכנן את המתחם כולו, אך גם בחלקים )רלוונטי במיוחד למתחמים הגדולים(. ניתן 

 בתכנון הנדרשים תיאומיםהו נושאיםה את שיפרטו מתחם לכל מפורטים דגשים ייקבעו 
 להלן.  מפורטכ, המפורט

 והתפתחויות החשמל משק צרכיב אפשריים שינוייםנוכח  ,בעתיד האתרים נחיצות תיבחן 
בהתאם לכך, יש לערוך ניתוח של ניצול המתחמים בשיתוף עם משרד האנרגיה,  .טכנולוגיות

 ולהמליץ בפני המועצה הארצית על הצורך בהמשך שריונם או על צמצומם. 
 

                                                           
, בהשתתפות נציגי רט"ג )ללא נציג המשרד להגנת הסביבה(; סיור במתחמי הנגב 14.2.18 -סיור במתחמי הערבה  24

, בהשתתפות נציגי מועצה 25.6.18 -, בהשתתפות נציגי רט"ג; סיור במתחמי רמת הגולן 4.3.18 -המערבי ומרכז הנגב 
 אזורית גולן.

ורים נערכו בכל האתרים המומלצים, למעט במאגר הלל בחבל אשכול, אשר הוצע על ידי רמי בשלב מאוחר הסי 25
 יותר.
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, תיאור וניתוח שלהם והמלצות לדגשים בעת המומלצים בעמודים הבאים מוצגים המתחמים
 התכנון המפורט שייערך בהם בעתיד.

 : פריסת המתחמים 3תרשים מספר     : רשימת המתחמים המומלצים 7טבלה מספר 
 המומלצים         ושטחם

 

 

 

 

 

  

 שטח מיקום מס'

 3,600 עמק הבכאמזרח  1

 1,100 דרום הגולן 11

 3,100 חצרים צפון 32

 1,400 הללמאגר  82

 2,200 חתרוריםצומת  37

 1,100 ים המלח דרום 41

 13,000 אורון 49

 5,750 מרת"ח קציעות 56

 2,100 ספיראזור תעשיה  65

 1,200 ערבה דרומית 74

 3,300  עובדהדרום  76

מתחם 

 תמנע

 5,400 תמנע

 43,250 סה"כ

1 

11 

32 

37 

49 
56 

41 

65 

76 

78-79 

74 
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 מזרח עמק הבכא - 1מתחם 

 

 דונם. 3,600-: כשטח המתחם

 

 : מיקום

בחלק המזרחי של עמק בתחום המוניציפאלי של מועצה אזורית גולן. הוא ממוקם המתחם מצוי 
 . ממזרח להר חרמוניתודרומית מזרחית לבוקעתא הבכא, 

מעבר לגדר שבתחום ישראל  ים)שטחהמתחם משתרע מזרחה עד לדרך הביטחון בגבול עם סוריה 
 מהמתחם(.  והביטחון,  נגרע

 מפת התמצאות -מזרח עמק הבכא  - 1: מתחם מספר 4תרשים מספר 

 

 

 

 :תיאור

 חלקות חקלאיותהמתחם בחלקו כולל  .כמעט לגמרי )שיפוע קל לכיוון מזרח( השטח מישורי
או חשוד במיקוש ומחייב פינוי ממוקש שאינו מעובד  מרבית השטחובחלקו שטח בור.  מעובדות,

 .טרם כניסה לשטח
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מבט למתחם מהר חרמונית לכיוון דרום  -מזרח עמק הבכא  - 1מתחם מספר  :2תצלום מספר 
ולאחריו שטחי בור )יבשים( ושטחים  77אנדרטת גדוד עוז  ,בחזיתבמרכז התצלום, . מזרח

 מעובדים.

 

. מבט למתחם מהר חרמונית לכיוון מזרח -מזרח עמק הבכא  - 1מתחם מספר  :3תצלום מספר 
מרבית השטחים הפנויים הכלולים במתחם, מצויים בשטח המסומן באליפסה על גבי התצלום, 

 .בין השטחים המעובדים )ממערב( לדרך הביטחון )ממזרח(
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 :מצב סטטוטורי

 המצב הסטטוטורי במתחם ובסביבתו: להלן תיאור של

 מרקם שמור ארצי.המתחם מצוי ב - 1/35תמ"א 

 1/35סימון המתחם על רקע תמ"א  -מזרח עמק הבכא  - 1: מתחם מספר 5תרשים מספר 
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 מרחב פתוח.המתחם מצוי בייעוד של  - 3/2תמ"מ 

 3/2סימון המתחם על רקע תמ"מ  -מזרח עמק הבכא  - 1: מתחם מספר 6תרשים מספר 
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מרבית המתחם המוצע מצוי בחפיפה  - מתחדשות של מועצה אזורית גולןתכנית אב לאנרגיות 
  אתרים סולאריים.לשטח המסומן בתכנית האב ל

סימון המתחם על רקע תכנית האב  -מזרח עמק הבכא  - 1: מתחם מספר 7תרשים מספר 
 לאנרגיות מתחדשות בגולן

 

 

:עמדות הגופים  

 עמדות הגופים -מזרח עמק הבכא  - 1: מתחם מספר 8טבלה מספר 

 תמצית ההתייחסות תאריך מציג העמדה

מערכת 
 הביטחון

קיימים מתקנים ו/או מגבלות  -בינונית בסבירות  מתחם 13.1.1926
של מערכת הביטחון או פעילות ביטחונית אשר צפוי כי 

 ישפיעו על התכנון המפורט, היקף המתחם וכדומה.

משרד 
 החקלאות

אזור מוטה פיתוח חקלאי.  -מתנגדים לקידום המתחם  3.1.1927
 קידום תחנת כוח סולארית תמנע פיתוח חקלאי בעתיד.

מועצה אזורית 
 גולן

בהתאם להחלטת ממשלה  -מתנגדים לקידום המתחם  14.2.18
על תכנית לפיתוח החקלאות בגולן,  12.1.14מיום  1170

 30-מקדמת המועצה תכנית להגדלת הנחלות. מתוך כ
בחפיפה  , חלקםק הבכאבעמ 10,000-אלף דונם, כ

 למתחם המוצע.

 

 

                                                           
 .17.10.17-וה 22.5.17-עמדת מערכת הביטחון בהמשך להתייחסותם למתחמים הסולאריים מה 26
 .29.6.17-עמדת משרד החקלאות ופיתוח הכפר בהמשך להתייחסותם למתחמים הסולאריים מה 27
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 :הערכה כוללת

המועצה האזורית גולן ומשרד החקלאות לאפשר פיתוח של רצון המתחם זה מצוי בקונפליקט מול 
שיאפשר הרחבה של היישובים החקלאיים מה חקלאי של השטח לצורך הקצאתו כשטחי נחלות, 

 במרחב.

בדבר תכנית לפיתוח  12.1.14 מיום 1170המועצה האזורית, נסמכת על החלטת הממשלה 
החקלאות בגולן, ובעקבותיה אותרו שטחים בחפיפה למתחם זה, כחלק מהמענה הפרוגרמטי 
להרחבת הנחלות של היישובים החקלאיים, ומימושם מותנה בקצב פינוי שדות המוקשים 

 מהשטח.

שטח בור שאינו מבחינת הטופוגרפיה ומרביתו לתחנת כוח סולארית מנגד, שטח זה מתאים 
בשימוש, לרבות חקלאי, בעיקר בגלל מגבלת המיקוש. בהיותו סמוך לגדר הביטחון לאורך הגבול 

  .אולי פיתוח אחר, פרט לחקלאותאין סבירות גבוהה לקידום עם סוריה, 

לחלק את השטח בין ניתן ההערכה היא דונם,  3,600-בהיקף של כנרחב מאחר ומדובר בשטח 
 -תחנת הכוח הסולארית, בהתאם לאיכות הקרקע ומידת התאמתה לפעילות חקלאית חקלאות וה

לתחנת חטיבת שטח רגולרית בהקצאת , תוך התחשבות קרקע מתאימה יותר תוקצה לחקלאות
 שטח.בפריסת המתקנים את ניצול מיטבי אפשר הכוח הסולארית, באופן שי

 לוחות הזמנים לפינוי המוקשיםות בבהתאם לאפיון השטח ולהקצאתו האפשרית, ניתן לתת עדיפ
לשטח המיועד לחקלאות על פני השטח המיועד לתחנת הכוח הסולארית ובכך לאפשר את פיתוח 

רחוק הזמן ההחקלאות הנדרש להרחבת היישובים, ואת תחנת הכוח הסולארית לפתח בטווח 
 יותר.

להגדיל את נחלות , לדרישת המועצה האזורית גולן ומשרד החקלאות מספק בכך, יינתן מענה
 היישובים החקלאיים בגולן.
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איתור ראשוני של המתחם בהשוואה  -מזרח עמק הבכא  - 1: מתחם מספר 8תרשים מספר 
 למתחם המומלץ

 

 

 :סיכום

 :יתרונות

  .מתאים מבחינה תכנונית וטופוגרפית 

  צמוד לגבול המזרחי. -תואם את מדיניות השטחים הפתוחים של מ"א גולן 

 :חסרונות

 .שטח מבוקש לפיתוח חקלאי על ידי משרד החקלאות והמועצה האזורית גולן 

  ,בפינוי מוקשים.המתחם מותנה מימוש צמוד לגבול 

 

 :המלצות

 :הבאיםייעשה בדגשים קידום תכנית לתחנת כוח סולארית במתחם זה 

 .תיאום מפורט עם מערכת הביטחון לעניין הקרבה לגדר הביטחון 

  מועדי הכניסה האפשריים לשטח.ולפינוי מוקשים מערכת הביטחון בנוגע תיאום מול 

 אזורית גולן.המועצה המשרד החקלאות ו ייערך תיאום עם 
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 ם הגולןדרו – 11מתחם 

 

 דונם. 1,100-: כשטח המתחם

 

 : מיקום

מצפון )אשר מקיפה מושב בשטח מישורי התחום בין גדר ה ,נטורמושב המתחם מצוי דרומית ל
נחל אל שטח מישורי שמסתיים במצוק מעל נרחב מסביב ליישוב(, נחל סמך ממערב ו פתוח שטח

 על מדרום. 

 מפת התמצאות -ם הגולן דרו – 11: מתחם מספר 9תרשים מספר 

 

 

  



39 
 

 סימון המתחם על רקע תצ"א -ם הגולן דרו – 11: מתחם מספר 10תרשים מספר 

 

 

 :תיאור

חקלאיים )למעט  , ללא שימושיםעם שיפוע קל לכיוון מערב מישורי כמעט לגמרי פתוח שטח
 מרעה( או אחרים. 

את ועל כן הצירים שמלווים  מרחק מהנחליםהצורך לשמור בהתוויה של המתחם נלקח בחשבון 
  .מהם, ונשמר מרחק מחוץ למתחםנמצאים  שפת המצוק מעל לכל אחד מהם

בחלק הדרומי  יםחוות חקלאיות ושטחי העיבוד שלהם המצויהראשוני כמו כן, הוצאו מהמתחם 
 נחל אל על.היורד ל שטח, כך שגבול המתחם, רחוק משפת המצוק הדרומיהשל תא 

 

 

 

 

 נטור

 אבני איתן

 עין קשתות
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לכיוון דרום  מהדרך לעין קשתותמבט למתחם  -ם הגולן דרו – 11מתחם מספר  :4תצלום מספר 
 .ה מבנה עגול לבן של חוות נטורמעבר לדרך נראשטח הבור מעבר לגדר כלול במתחם. . מזרח

. מבט מציר הטיול תחם מכיוון מערבמבט למ -ם הגולן דרו – 11מתחם מספר  :5תצלום מספר 
 מתחם. חלק הדרומי של השלצד המצוק מעל נחל סמך, לכיוון ה)סימון שבילים כחול( 

 

. מבט מציר הטיול תחם מכיוון מערבמבט למ -ם הגולן דרו – 11מתחם מספר  :6תצלום מספר 
 מתחם. חלק המרכזי של ה)סימון שבילים כחול( שלצד המצוק מעל נחל סמך, לכיוון ה
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 :מצב סטטוטורי

 להלן תיאור של המצב הסטטוטורי במתחם ובסביבתו:

 המתחם מצוי במרקם כפרי. - 1/35תמ"א 

 1/35סימון המתחם על רקע תמ"א  -ם הגולן דרו – 11: מתחם מספר 11תרשים מספר 
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 המתחם מצוי בייעוד של אזור חקלאי. - 3/2תמ"מ 

 3/2סימון המתחם על רקע תמ"מ  -ם הגולן דרו – 11: מתחם מספר 12תרשים מספר 

 

 :עמדות הגופים

 עמדות הגופים -ם הגולן דרו – 11: מתחם מספר 9טבלה מספר 

 ההתייחסותתמצית  תאריך מציג העמדה

מערכת 
 הביטחון

קיימים  -בינונית בסבירות החלק הצפוני של המתחם  13.1.1928
מתקנים ו/או מגבלות של מערכת הביטחון או פעילות 
ביטחונית אשר צפוי כי ישפיעו על התכנון המפורט, היקף 

 המתחם וכדומה.

קיימת  -החלק הדרומי של המתחם בסבירות גבוהה 
סולארית בכפוף לתיאום התכנות להקמת תחנת כוח 

 מפורט ביחס למגבלות מערכת הביטחון במרחב.

משרד 
 החקלאות

אזור משולב בתכנית שטחים  -מתנגדים לקידום המתחם  3.1.1929
 פתוחים של הגולן. השטח נדרש לפיתוח חקלאי עתידי.

מועצה אזורית 
 גולן

אזור נטור הינו מוקד פיתוח  -מתנגדים לקידום המתחם  14.2.18
תיירותי וחקלאי בתנופה, המושך אליו אלפי מטיילים, 

 בעיקר לאתר מורשת לאומי "עין קשתות".

 

 :הערכה כוללת

 , והוא שטח בור שאינו בשימוש, לרבות חקלאי )למעט מרעה(.מבחינה טופוגרפיתהשטח מתאים 

                                                           
 .17.10.17-וה 22.5.17-עמדת מערכת הביטחון בהמשך להתייחסותם למתחמים הסולאריים מה 28
 .29.6.17-עמדת משרד החקלאות ופיתוח הכפר בהמשך להתייחסותם למתחמים הסולאריים מה 29
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המועצה האזורית גולן ומשרד החקלאות לאפשר  של רצוןהמתחם מצוי בקונפליקט מול קידום ה
פיתוח חקלאי של השטח לצורך הקצאתו כשטחי נחלות, שיאפשרו הרחבה של היישובים 

בדבר תכנית לפיתוח החקלאות  12.1.14 מיום 1170החלטת הממשלה , כחלק מהחקלאיים במרחב
 כמו כן, המועצה האזורית מבקשת לאפשר פיתוח תיירותי במרחב. בגולן.

במעטפת המיידית לתיירות לחקלאות, הן רבות אפשרויות פיתוח  ן, במרחב כולו ישנחד עם זאתי
, נטור והן בשטח שבין נטור לבין החווה החקלאית שמדרום לה, מחוץ לשטח המתחםהמושב של 

  . נטור בהמשך ישיר לפיתוח של היישובתוך ניצול שטחים שנמצאים 

נחל אל על ונחל  -במוקדי העניין העיקריים באזור יעה אינו כרוך בפגיודגש כי מימוש המתחם 
. דרכי הג'יפים דיים מהמתחם, ואינם משקיפים על המתחםסמך שמסלולי הטיול בהם מרוחקים 

המורשת לאורך המצוק נמצאים מחוץ למתחם ונקבע מרווח ביניהם לבין המתחם. בנוסף, אתר 
מערב למתחם, והדרך אל האתר -ם מצפוןובית הכנסת העתיק נמצאיקנטיר( -)אום אלעין קשתות 

 .תושפע מפיתוח האתרלא 

, אשר מיקומה המדויק יכול להיבחן במקוםלפיכך, יש מקום לקידום תחנת הכוח הסולארית 
בתכנית מפורטת ביחס לפיתוח הטיילות והתיירות במרחב, ואף בתיאום עם המשך הפיתוח 

 החקלאי.

איתור ראשוני של המתחם בהשוואה  -ום הגולן דר – 11מספר  מתחם :13תרשים מספר 
 למתחם המומלץ
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 :סיכום

 :יתרונות

  מתאים מבחינה תכנונית וטופוגרפית. שטח 

  המועצה.ומרחב רחב היקף המאפשר תכנון שיענה גם על צרכי היישוב 

 

 :חסרונות

  האזורית גולן. על ידי משרד החקלאות והמועצהותיירות שטח מבוקש לפיתוח חקלאי 

 .סותר את מדיניות התכנונית של המועצה האזורית 
 

 :המלצות

 :קידום תכנית לתחנת כוח סולארית במתחם זה ייעשה בדגשים הבאים

 .ייערך תיאום עם משרד החקלאות ומועצה אזורית גולן 

 גמות פיתוח שירותי התיירות במרחבבחינת התכנית ביחס למ. 

  הראוי מציר הטיול ומהמצוק שמעל נחל סמך.בחינת התכנית ביחס למרווח 
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 חצרים צפון – 32מתחם 

 

 דונם. 3,100-: כשטח המתחם

 

 : מיקום

ממזרח . קילומטר מדרום לקצה הבינוי של אופקיםמעל ל - המתחם מצוי דרומית לאופקים
עם שטחי , אך יודגש כי אין חפיפה שמורת הלס -למתחם מצוי מחנה צבאי. מדרום למתחם 

 .וכל שטח המתחם מצוי בשטחים חקלאיים בלבד השמורה,

 מפת התמצאות - חצרים צפון – 32: מתחם מספר 14תרשים מספר 
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 סימון המתחם על רקע תצ"א - חצרים צפון – 32: מתחם מספר 15תרשים מספר 

 

 :תיאור

  מישורי, מעובד חקלאית. מרבית השטח בגידולי שדה עונתיים.  השטח

 

 שמורת הלס
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מדרך  ים. מבטתחם מכיוון צפוןלמ יםמבט - חצרים צפון – 32מתחם מספר  :7תצלום מספר 
חקלאית וציר הטיול )סימון שבילים אדום(, שחוצה את המתחם, לכיוון החלק המרכזי של 

 המתחם.

 :מצב סטטוטורי

 להלן תיאור של המצב הסטטוטורי במתחם ובסביבתו:

בצמוד מדרום למרקם העירוני )ללא חפיפה לשטח , מרקם כפריהמתחם מצוי ב - 1/35תמ"א 
 )לא 22לפי תמ"א  נטע אדם מוצע וייעור יערהמסומן כממזרח למתחם שטח . המרקם העירוני(

 לא מסומן מסדרון אקולוגי במרחב זה. .בפועל( קיים

 1/35סימון המתחם על רקע תמ"א  - חצרים צפון – 32: מתחם מספר 16תרשים מספר 
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המתחם מצוי בייעוד של אזור חקלאי נוף כפרי פתוח. סימון של יער נמצא  - 23/14/4תמ"מ 
 ממזרח לגבול המתחם.

 23/14/4סימון המתחם על רקע תמ"מ  - חצרים צפון – 32: מתחם מספר 17תרשים מספר 
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 :עמדות הגופים

 עמדות הגופים - חצרים צפון – 32: מתחם מספר 10טבלה מספר 

 תמצית ההתייחסות תאריך העמדהמציג 

מערכת 
 הביטחון

קיימים מתקנים ו/או מגבלות  -בינונית בסבירות מתחם  13.1.1930
של מערכת הביטחון או פעילות ביטחונית אשר צפוי כי 

 ישפיעו על התכנון המפורט, היקף המתחם וכדומה.

המשרד להגנת 
 הסביבה

 חדשים"אופקים "המתחם בסמיכות לתכנית הבינוי של  8.1.18
 (.1034)תמ"ל 

המתחם בקרקע חקלאית מעובדת, מצוי במסדרון 
 .22אקולוגי בקעות הלס, ובחלקו בתחום תמ"א 

יש לצמצם את השטח אל מחוץ למסדרון האקולוגי 
 ולהצמיד את המתחם לאופקים.

משרד 
 החקלאות

שטח חקלאי פעיל רב ערך,  -מתנגדים לקידום המתחם  3.1.1931
מערכת השקיה וחלקו הדרומי נטוע.  שברובו קיימת

השטח מיועד להגדלת משבצות הקבע של היישובים 
הסמוכים במסגרת "מתווה אשכול", לטובת הגדלת 
מספר הנחלות ביישובים, כפי שנקבע בפרוגרמה האזורית 
המאושרת. לאור מצוקת הקרקע במועצה האזורית 
אשכול, פועל המשרד לצמצום שטחי הכרזות של שמורות 

 ושחרור שטחי אש. טבע

יש  - המסדרון האקולוגיהמתחם יוצר חסימה של  18.12.1832 רט"ג
ולצמצם את  בצד המזרחיבהתאם  לצמצם את המתחם

ניתן . שמורת פארק הלסהמתחם גם בצד הדרומי לכיוון 
 מערבה.  המתחם להסיט את

לשכת התכנון, 
 מחוז דרום

או להגביל את גודל השטח הניתן  המתחםצמצם את ל 
 .למימוש

 

 :הערכה כוללת

בשטח חקלאי מישורי. מרבית השטח מעובד בגידולי שדה בלבד, ללא מטעים או  מתחם זה מצוי
חממות. מהיבט זה, השטח מתאים, אך יש מקום לבחינה, בתכנון המפורט, של התאמת גבולות 

חלקות, ליצירת צורה רגולרית ומיטבית הן ה ותלגבול, בהתאם בשטחהחקלאי המתחם לעיבוד 
 חלקות הגובלות.החקלאי בלתחנת הכוח הסולארית והן להמשך העיבוד 

. אין מקום לעיל( 18)ראה תרשים מספר  1/35המתחם נקבע על גבול המרקם העירוני על פי תמ"א 
ל העיר. להסיטו צפונה לתוך המרקם העירוני על מנת שלא לפגוע באפשרויות פיתוח עתידיות ש

 יצוין כי תכנית הבינוי "אופקים חדשים" מרחיבה את העיר מזרחה ולא מערבה לכיוון המתחם. 

דונם בחלקו המזרחי על מנת שלא לכלול  1,300-מבחינת הרגישות הסביבתית, נגרעו מהמתחם כ
בין המתחם ועל מנת להותיר מסדרון אקולוגי ממזרח למתחם,  22שטחים הכלולים בתמ"א 

  בסיס הצבאי.המיועד ל

מציאת מיקום אידאלי לתחנת הכוח הסולארית, באופן שיאפשר מעבר אקולוגי אפקטיבי לבעלי 
, אפשרי בתכנון המפורט, לאחר שייערך סקר שמורת הלסבוביחס לתפקוד האקולוגי החיים 

  .אקולוגי והערכה של תפקוד השטח במידה ותוקם התחנה

                                                           
 .17.10.17-וה 22.5.17-עמדת מערכת הביטחון בהמשך להתייחסותם למתחמים הסולאריים מה 30
 .29.6.17-ת ופיתוח הכפר בהמשך להתייחסותם למתחמים הסולאריים מהעמדת משרד החקלאו 31
 עמדת רט"ג האחרונה הועברה במייל על ידי ניר אנגרט. 32
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ג'יפים )סימון שבילים אדום(, המחבר את דרך מזרח לדרום מערב דרך -את המתחם חוצה מצפון
)מכיוון אופקים( לשמורת הלס )חרבת חשיף(. בתכנון המפורט יש לבחון את הדרך  2335מספר 

 מטיילים.החופשית של התנועה את ההמיטבית לשמר 

אשוני של המתחם בהשוואה איתור ר - חצרים צפון – 32: מתחם מספר 18תרשים מספר 
 למתחם המומלץ

 

 

 :סיכום

 :יתרונות

 תא שטח גדול. 

 טופוגרפיה שטוחה. 

  מאופקים.מהדרכים במרחב ורמת נצפות נמוכה 

 :חסרונות

 .פגיעה בשטח חקלאי 

 .חשש להצרה של המסדרון האקולוגי שעובר בסמיכות לו 

 :המלצות

 :בדגשים הבאיםקידום תכנית לתחנת כוח סולארית במתחם זה ייעשה 

  אקולוגייםהמסדרונות הניתוח של המרחב האקולוגי ותפקוד. 

 ודרכי מטיילים מול רט"ג ביחס לשמורת הלס תיאום. 

  תכנון המתחם וקביעת גבולותיו ייערך בהתחשבות במבנה החלקות החקלאיות וביכולת
 משרד החקלאות. ובתיאום עםהעיבוד של החלקות הגובלות לתחנת הכוח, 
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 הלל מאגר  - 82 מתחם

 

 דונם. 1,400-: כשטח המתחם

 

 : מיקום

 שבחבלפתחת שלום הלל בבנגב המערבי, מדרום ליישוב תלמי יוסף סביב מאגר  המתחם מצוי
 .אשכול )ממזרח, מדרום וממערב למאגר(

 מפת התמצאות -מאגר הלל  - 82: מתחם 19תרשים מספר 
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 סימון המתחם על רקע תצ"א -מאגר הלל  - 82: מתחם 20תרשים מספר 

 

 

:תיאור  

. השטח מופר ומרוכזים מערכת הביטחוןנמצא בשולי שטח אש שאינו בהקצאת קבע של  המתחם
, ומשום כך אינו משמש כשטח אימון בפועל. השטח הללבו עודפי עפר שנכרו לטובת מאגר 

מצפון  של תלמי יוסף פוטו וולטאיולמתקן )מצפון וממערב( למאגר, לעיבוד חקלאי בצמידות 
 .המאגרמתקן פוטו וולטאי על  לאישורמקודם הליך  33.למאגר

 

 

  

                                                           
 .1016/מפ/7מגוואט בהתאם לתכנית  10מתקן פוטו וולטאי בהספק של  33
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 :מצב סטטוטורי

 להלן תיאור של המצב הסטטוטורי במתחם ובסביבתו:

מערב -כאשר חלקים קטנים בצפון מזרח ובצפוןהמתחם מצוי במרקם שמור ארצי,  - 1/35תמ"א 
 .מצויים במרקם כפרי

 1/35סימון המתחם על רקע תמ"א  -מאגר הלל  - 82 : מתחם21תרשים מספר 

 

 

 

  



54 
 

 המתחם מצוי בייעוד של אזור חקלאי נוף כפרי פתוח. - 14/4תמ"מ 

 14/4סימון המתחם על רקע תמ"מ  -מאגר הלל  - 82 : מתחם22תרשים מספר 
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 :עמדות הגופים

 עמדות הגופים -הלל מאגר  - 82 : מתחם11טבלה מספר 

 תמצית ההתייחסות תאריך מציג העמדה

מערכת 
 הביטחון

קיימים מתקנים ו/או מגבלות  -ות בינונית רמתחם בסבי 13.1.1934
של מערכת הביטחון או פעילות ביטחונית אשר צפוי כי 

 ישפיעו על התכנון המפורט, היקף המתחם וכדומה.

  תומכים בקידום המתחם. 18.12.1835 רט"ג

משרד 
 החקלאות

 מתנגדים לקידום המתחם בטענה כי הוא עולה בחלקו על 3.1.19
 שטחי משבצת חקלאית.

 

 :הערכה כוללת

. מסיבה זו הללמצוי בשטח מופר שבו רוכזו עודפי העפר מהעבודות להקמת מאגר מתחם זה 
, ולא זוהו קונפליקטים מיוחדים בהקמת תחנת כוח השטח אינו בשימוש צבאי או חקלאי

בנוגע לטענות משרד החקלאות כי האתר עולה בחלקו על שטחי משבצת  סולארית במתחם זה.
 הנושא נבדק מול רמ"י מחוז דרום ונמצא כי אין הדבר כך. –חקלאית 

יודגש כי רמת החשיפה והנצפות של מתקנים פוטו וולטאיים שכבר הוקמו באזור זה של הנגב 
בייחוד בשטח זה, המצוי בקצה המערבי, אינה גבוהה בשל מישוריות השטח והתנועה המינורית, 

 הדרומי של השטח האזרחי הפעיל.

, ותיאום יידרשו עבודות להכשרת השטח והתאמתו להקמת תחנת כוח סולאריתיחד עם זאת, 
 מפורט עם מערכת הביטחון ביחס למיקום בגבול שטח האש, פינוי נפלים ומגבלות הגובה.

 

 :סיכום

 :יתרונות

  מופר שאינו בשימוש.תא שטח 

 .אזור קצה, ללא חשיפה גבוהה 

 .צמוד דופן לתשתיות אחרות 

 :חסרונות

 .נדרשות עבודות להכשרת השטח 

 :המלצות

 :קידום תכנית לתחנת כוח סולארית במתחם זה ייעשה בדגשים הבאים

 .בחינת היקף עבודות העפר הנדרשות 

 הגובה , פינוי נפלים ומגבלותתיאום עם מערכת הביטחון ביחס למיקום בגבול שטח האש. 

 

 

 

                                                           
 .17.10.17-וה 22.5.17-עמדת מערכת הביטחון בהמשך להתייחסותם למתחמים הסולאריים מה 34
 עמדת רט"ג האחרונה הועברה במייל על ידי ניר אנגרט. 35
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 צומת חתרורים - 37מתחם 

 

 דונם. 2,200-: כשטח המתחם

 

 : מיקום

, כקילומטר וחצי מדרום 258דרומית מזרחית לערד, צמוד ממזרח לדרך מספר  המתחם מצוי
 נמצאת שמורת נחל אבוב. 258ממערב לדרך מספר . (258-ו 31לצומת חתרורים )צומת דרכים 

 מפת התמצאות - צומת חתרורים - 37: מתחם מספר 24תרשים מספר 
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 סימון המתחם על רקע תצ"א - צומת חתרורים - 37: מתחם מספר 25תרשים מספר 

 

:תיאור  

 שטח מדברי מישורי בור, מוקף רכסים נמוכים. בשטח מספר ערוצי אכזב. 

 

ך 
דר

25
8
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. מבט מדרך תחם מכיוון מערבמבט למ - צומת חתרורים - 37מתחם מספר  :8תצלום מספר 
 )נראית בקצה השמאלי עליון של התצלום(, לכיוון החלק הצפוני של המתחם. 258מספר 

 

. מבט מדרך תחם מכיוון מערבמבט למ - צומת חתרורים - 37מתחם מספר  :9תצלום מספר 
 של המתחם. לכיוון החלק הדרומי 258מספר 

 

 :מצב סטטוטורי

להלן תיאור של המצב 
הסטטוטורי במתחם 

 ובסביבתו:

המתחם  - 1/35תמ"א 
מצוי במרקם שמור 

 ארצי.

: 26תרשים מספר 
 - 37מתחם מספר 

 - צומת חתרורים
סימון המתחם על רקע 

 1/35תמ"א 
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 .כרייה וחציבההמתחם מצוי בייעוד של  - 14/4תמ"מ 

 14/4סימון המתחם על רקע תמ"מ  - צומת חתרורים - 37מתחם מספר : 27תרשים מספר 

 

 

בחלקו הצפוני לאתר קטנה האתר נמצא בין שני אזורי כרייה וחציבה, כולל חפיפה  - /ב14תמ"א 
לתחום המגבלות של בחלקו הדרומי ובחפיפה  א'(, בו יש חצץ ופוספט,470גורר מזרח )אתר כרייה 

 .ב'(, בו יש חומר ואדי ופוספט470)אתר כרייה גורר מערב 

:עמדות הגופים  

 

 עמדות הגופים - צומת חתרורים - 37: מתחם מספר 12טבלה מספר 

 תמצית ההתייחסות תאריך מציג העמדה

מערכת 
 הביטחון

קיימים מתקנים ו/או מגבלות  -בינונית בסבירות מתחם  13.1.1936
כי של מערכת הביטחון או פעילות ביטחונית אשר צפוי 

 ישפיעו על התכנון המפורט, היקף המתחם וכדומה.

המשרד להגנת 
 הסביבה

המתחם מוצע על נחל גורר ויובליו, אזור פתוח בעל  8.1.18
. סמוך 35סביבתית גבוהה לפי תמ"א -רגישות נופית

על גבי תאי לתכניות לכריה וחציבה. יש להעדיף מיקום 
 המטמנה המשוקמים באתר אפעה הסמוך.

משרד 
 החקלאות

 אין התנגדות. 3.1.1937

                                                           
 .17.10.17-וה 22.5.17-עמדת מערכת הביטחון בהמשך להתייחסותם למתחמים הסולאריים מה 36
 .29.6.17-עמדת משרד החקלאות ופיתוח הכפר בהמשך להתייחסותם למתחמים הסולאריים מה 37
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 :הערכה כוללת

מצוי באזור מדברי ובאגן נופי, שנכון להיום, אינו מופר. השטח נצפה משמורת נחל  מתחם זה
 .258אבוב ומהעוברים בדרך 

יחד עם זאת, מצפון ומדרום למתחם צפויה בעתיד פעילות כרייה וחציבה המאושרת על פי תמ"א 
/ב. במידה ותבוצע פעילות כרייה וחציבה באחד ממתחמים אלו, שילוב של תחנת כוח סולארית, 14

וחמורה  תוספת לפגיעה קיימתתהיה פגיעה חדשה בשטח, אלא  לא תיצורבמתחם צמוד להם, 
  , ולפיכך, מקובלת יותר.ופיתיותר מבחינה נ

תפעול של תחנת כוח סולארית בצמוד לאתר כרייה וחציבה בהקמה ובקשיים  יתכנו, עם זאת
, או להקים תחנת כוח סולארית בצמוד לאתר כריה וחציבה פעילפעיל, ולא ברור האם ניתן יהיה 
 .בו רק לאחר סיום הכרייה והחציבה

בוצע כרייה וחציבה באחד משני האתרים, ובכפוף לפיכך, מיועד המתחם לפיתוח, רק אם ת
  לבדיקות הנדרשות לבחינת אפשרות ההקמה במקביל או לאחר סיום הכרייה והחציבה.

מאחר והשטח מישורי חוצים אותו מספר רב של ערוצים קטנים )נחל גורר ויובליו(. בהתאם לכך, 
לשינויים  בהשלמהבמתחם,  הנחליםשל ערוצי המיטבי הסדרה תידרש בדיקה לקביעה של אופן ה

 שייערכו במרחב לצורך כריה וחציבה. 

 , יש לבחון בתכנון המפורט את החייץ הנדרש ממנה.258בשל הקרבה לדרך מספר 

 

איתור ראשוני של המתחם בהשוואה למתחם  - צומת חתרורים - 37: מתחם 28תרשים מספר 
 המומלץ
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 :סיכום

 :יתרונות

  .מתאים מבחינה טופוגרפית 

 .מתאים ככל שהשטח יופר לצורך כרייה וחציבה 

 :חסרונות

 תנה במימוש הכרייה. מימוש המתחם מו 

  .צפויה דחייה במימוש או פגיעה בתפעול בשל פעילות אתרי הכרייה והחציבה 

 :המלצות

 :קידום תכנית לתחנת כוח סולארית במתחם זה ייעשה בדגשים הבאים

  וחציבה באחד משני האתרים הגובלים בוקידום תכנית במתחם תותנה בביצוע כרייה. 

 אגף המחצבות במשרד האנרגיה. ייערך תיאום עם 

 חציבההכרייה ותיערך בדיקה של אפשרות הקמת תחנת הכוח הסולארית ביחס לפעילות ה 
 .המבוצעת בצמוד לו

  שמירה או הטיה של ערוצי נחלים. -תיערך בחינה של היבטי הניקוז 

 258בנוגע למרחק הנדרש מדרך מספר  ייערך תיאום עם נתיבי ישראל. 
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 מפעלי ים המלח - 41מתחם 

 

 דונם. 1,150-: כשטח המתחם

 

 : מיקום

 . 90, ממערב לבריכות האידוי וממזרח לדרך מספר למפעלי ים המלח מדרום המתחם מצוי

 מפת התמצאות - מפעלי ים המלח - 41: מתחם מספר 29תרשים מספר 
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 סימון המתחם על רקע תצ"א - מפעלי ים המלח - 41: מתחם מספר 32תרשים מספר 

 

 

:תיאור  

)סוללה  מופר ששימש בעבר לכרייה, מצפון לסוללת ההטיה של נחל ציןהמתחם בשטח מדברי 
המחוברת לבריכות  תעלה של מפעלי ים המלח - ממזרח למתחם. מערב(-גדולה בכיוון מזרח

 .הדרומיות של המפעלים

 

 .2012, ינואר Google Street View: מקור
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. מבט מדרך תחם מכיוון מערבמבט למ - המלחמפעלי ים  - 41מתחם מספר  :10תצלום מספר 
לכיוון החלק המרכזי של המתחם. ניתן להבחין בתצלום שהשטח מופר, ויש בו מספר  90מספר 

 מערומי עפר וסוללות עפר.

 

:מצב סטטוטורי  

 להלן תיאור של המצב הסטטוטורי במתחם ובסביבתו:

 המתחם מצוי במרקם שמור משולב. - 1/35תמ"א 

 1/35סימון המתחם על רקע תמ"א  - מפעלי ים המלח - 41מתחם מספר : 31תרשים מספר 
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 המתחם מצוי בייעוד של אזור חקלאי / איגום. - 14/4תמ"מ 

 14/4סימון המתחם על רקע תמ"מ  - מפעלי ים המלח - 41מתחם מספר : 32תרשים מספר 

 

 

:עמדות הגופים  

 

 עמדות הגופים - מפעלי ים המלח - 41: מתחם מספר 13טבלה מספר 

 תמצית ההתייחסות תאריך מציג העמדה

מערכת 
 הביטחון

קיימים מתקנים ו/או מגבלות  -ות בינונית רמתחם בסבי 13.1.1938
של מערכת הביטחון או פעילות ביטחונית אשר צפוי כי 

 ישפיעו על התכנון המפורט, היקף המתחם וכדומה.

משרד 
 החקלאות

 אין התנגדות. 3.1.1939

מתחם הוצע על ידי רט"ג כמתחם חליפי למתחם ה  רט"ג
 שאותר במקור. ממערב למפעלי ים המלח

 

 :הערכה כוללת

)שאותר  מתחם זה הוצע על ידי רט"ג, והתקבל כמתחם חליפי למתחם ממערב למפעלי ים המלח
 .(41במסגרת בחינה זו וסומן לאורך הבדיקה כמתחם מספר 

                                                           
 .17.10.17-וה 22.5.17-עמדת מערכת הביטחון בהמשך להתייחסותם למתחמים הסולאריים מה 38
 .29.6.17-עמדת משרד החקלאות ופיתוח הכפר בהמשך להתייחסותם למתחמים הסולאריים מה 39
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)למעט סוללת  חווארהבניגוד למתחם הראשון שאותר, הכולל פני שטח טבעיים ומחורצים בגבעות 
 ..מישורי ומופרהינו הוא בכך ששטח זה יתרונו הגדול של , ההטיה של נחל אשלים(

השטח שימש בעבר לכרייה, וכעת אין בו שימוש תעשייתי או אחר. בחלקו הדרומי סוללת ההטיה 
 של נחל צין )למניעת זרימות שיטפוניות צפונה לכיוון המפעלים(. 

 סימון בתמ"מ.איגום בשטח בהתאם ליש לבחון את היבטי הניקוז ואת המשמעויות של 

לפעול לתיאום פינוי של המיקוש מהשטח, במסגרת התיאום שייערך עם מערכת הביטחון יש 
 באחריות של היזם שיקים את תחנת הכוח הסולארית.

איתור ראשוני של המתחם בהשוואה למתחם  - מפעלי ים המלח - 41: מתחם 33תרשים מספר 
 המומלץ

 

 

 

 

 

 

 

 

 איתור מקורי

 אתר מוצע
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 :סיכום

 :יתרונות

 למפעלי ים המלח סמוך . 

 שטח מופר, רמת נצפות נמוכה 

 .אזור ניקוז נפרד, מבודד באופן מלאכותי מהשטח המדברי שממערב לו 

 :חסרונות

  משולש(. מיטביתצורה המתחם אינה( 

 נדרשת הסדרת ניקוז ואיגום במתחם. 

 .מותנה בפינוי מוקשים 

 :המלצות

 :קידום תכנית לתחנת כוח סולארית במתחם זה ייעשה בדגשים הבאים

 תיאום עם מפעלי ים המלח. 

 בחינת היבטי הניקוז והאיגום במתחם והעבודות הנדרשות להסדרתם. 

  הביטחון לרבות בנוגע לפינוי מיקוש מהשטח.תיאום עם מערכת 
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 אורון - 49מתחם 

 

 דונם. 13,000-: כשטח המתחם

 

 : מיקום

  דרומית מערבית למפעל אורון, מדרום למכתש הגדול. ,גדול מאודמתחם 

 מפת התמצאות - אורון - 49: מתחם מספר 34תרשים מספר 

 

 

  



69 
 

 סימון המתחם על רקע תצ"א - אורון - 49: מתחם מספר 35תרשים מספר 

 

 :תיאור

חלק מהשטח מופר בשל עבודות כריה וחציבה  .מפעל אורון שטח מדברי, שרובו בשימוש על ידי
מערומי עפר כגון ם כולל אלמנטיבחלקו מופר ושהתבצעו או שעדיין מבוצעות. השטח פנוי ו

  סוללות עפר. ו

, אך לכיוון המצוק של המכתש הגדול, הר כרבולת וגבעת מדור גדלהשטח  שיפוע מצפון למתחם
 מתחם.גבולות השטחים אלו מצויים מחוץ ל

 

. צילום מדרך לכיוון דרום מזרח מתוך המתחםמבט  - אורון - 49מתחם מספר  :11תצלום מספר 
 )סימון שבילים אדום(.עפר החוצה את המתחם 

 המכתש הגדול

 גבעת מדור
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. צילום מדרך מתוך המתחם לכיוון דרום מערבמבט  - אורון - 49מתחם מספר  :12תצלום מספר 
עפר החוצה את המתחם )סימון שבילים אדום(. ברקע ניתן להבחין בגבעת מדור ובמצלעות 

 המכתש הגדול.

 

. צילום מדרך עפר דרום מתוך המתחם לכיווןמבט  - אורון - 49מתחם מספר  :13תצלום מספר 
 החוצה את המתחם )סימון שבילים אדום(.
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 :צב סטטוטורימ

 להלן תיאור של המצב הסטטוטורי במתחם ובסביבתו:

 המתחם מצוי במרקם שמור ארצי. - 1/35תמ"א 

 1/35סימון המתחם על רקע תמ"א  - אורון - 49מתחם מספר : 36תרשים מספר 
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 .תעשייה קשורה בחומרי גלםהמתחם מצוי בייעוד של אזור  - 14/4תמ"מ 

 14/4סימון המתחם על רקע תמ"מ  - אורון - 49מתחם מספר : 37תרשים מספר 
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 (.494המתחם מצוי בחפיפה לאתר כריה וחציבה אורון )אתר  - '/ב14 אתמ"

 /ב'14א סימון המתחם על רקע תמ" - אורון - 49מתחם מספר : 38תרשים מספר 

 

 

 המתחם מצוי בחפיפה לאתר סילוק פסולת מרכזי אורון. - ג'/16 אתמ"

 /ג'16א סימון המתחם על רקע תמ" - אורון - 49מתחם מספר : 39תרשים מספר 
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המתחם אינו מצוי בחפיפה לשמורות טבע או גנים לאומיים. נקבע חייץ בין המתחם  - 8 אתמ"
 לבין שמורת מצלעות המכתש הגדול, שנמצאת מצפון וממערב למתחם.

 8א סימון המתחם על רקע תמ" - אורון - 49מתחם מספר : 40תרשים מספר 
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 :עמדות הגופים

 עמדות הגופים - אורון - 49: מתחם מספר 14טבלה מספר 

 תמצית ההתייחסות תאריך מציג העמדה

מערכת 
 הביטחון

קיימים מתקנים ו/או מגבלות  -בינונית בסבירות מתחם  13.1.1940
של מערכת הביטחון או פעילות ביטחונית אשר צפוי כי 

 ישפיעו על התכנון המפורט, היקף המתחם וכדומה.

המשרד להגנת 
 הסביבה

הר כרבולת, עין אום  -ומטויל מאוד  המתחם בשטח פתוח 8.1.18
תינה, נחל זרחן, נחל מדור. האזור ברגישות נופית 

וצמוד לשמורת טבע ולמסדרון אקולוגי.  הסביבתית גבוה
אמנם מדובר באזור שחלקו מיועד לכריה וחציבה על פי 

בתכנית מפורטת, אך הוא מיועד לעבור אחר כך  14תמ"א 
 שיקום אקולוגי ולא בינוי. 

משרד 
 החקלאות

 אין התנגדות. 3.1.1941

המועצה 
האזורית רמת 

 נגב

יש תכניות מאושרות למטמנה ולמתקן תרמי במתחם  21.1.1842
מתוכנן אגן תעשייתי שיתבסס על לטיפול באשפה, וכן 

שטחים אפשריים לתחנת  העברת המפעלים ממפרץ חיפה.
כוח סולאריות יכולים להיות בשטחים מופרים שמקיפים 

 43את ייעודי קרקע אלו.

 

 :הערכה כוללת

 תוך מתן מענה לצרכיםדונם, שמאפשר גמישות רבה בתכנונו  13,000-כ -המתחם גדול במיוחד 
: העברה של מפעלים מאזור על הפרק נכון להיום יםשעומד, לפיתוח במרחביים ואזוריים לאומ

 מפרץ חיפה, הקמה של מתקן שריפת פסולת ועוד. 

, תוך קידום תכנית במרחב יידרש גם לבדיקה באשר לניצול של כרייה וחציבה בשטח, טרם פיתוחו
 לכריה וחציבה.עשה לאחר ניצולו של השטח תתחנת כוח סולארית עדיפות כי הקמת 

מרחבי טיילות ואתרי ביקור, צומצם שטח פגיעה בומתוך רצון להימנע מ בשל שיקולים סביבתיים
וללא  סביבתית-אזורים פחות רגישים מבחינה נופית נכללו בתוכובסופו של דבר, כך, ש המתחם

 אתרי טיילות משמעותיים, כמפורט להלן: 

  מצלעות המכתש הגדול והר כרבולת.נקבע חייץ בין המתחם לבין 

 גבעת מדור והמרחב שסביבה.ם לבין נקבע חייץ בין המתח 

  תוואי השביל מצוי דרומית מערבית למתחם. -אינו חוצה את המתחם שביל ישראל 

  חניון נחל מדור, שביל הטיול בנחל זרחן ואתרי הביקור גב זרחן ועין המתחם אינו כולל את
 מצויים מדרום מזרח למתחם., האום תינה

סביבתית מפורטת יותר במטרה לקבוע -בחינה נופית ניתן יהיה לערוך במסגרת התכנון המפורט
כמו  את המרחקים הראויים מאזורים בעלי איכויות אלו ואזורים שראוי להימנע מהקמה בהם.

כן, יש לבחון את ההשפעה של הפיתוח במתחם על צירי נסיעה של מטיילים )שני דרכי ג'יפים 
גודלו של המתחם, ישנה גמישות חוצים את המתחם( וכן של מסלול הטיול בנחל מדור. בשל 

 מספקת להבטיח כי תנועת מטיילם במרחב, גם אם תשונה, לא תיפגע.

 

                                                           
 .17.10.17-וה 22.5.17-עמדת מערכת הביטחון בהמשך להתייחסותם למתחמים הסולאריים מה 40
 .29.6.17-עמדת משרד החקלאות ופיתוח הכפר בהמשך להתייחסותם למתחמים הסולאריים מה 41
 מתוך סיכום פגישה שהתקיימה במשרד האנרגיה עם מנהל היחידה הכלכלית במועצה אזורית רמת נגב. 42
טח נרחב ( תשריט שמציג חלוקה רצויה של ייעודי קרקע וש28.10.18נציגי המועצה האזורית רמת נגב העבירו ) 43

 לתחנות כוח סולאריות. 
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 איתור ראשוני של המתחם בהשוואה למתחם המומלץ - אורון - 49: מתחם 41תרשים מספר 

 

 

 :סיכום

 :יתרונות

 אחר במרחב. פיתוחמאפשר גמישות בתכנון ובהקמה, ושילוב עם  - מתחם גדול מאוד 

  קשורה בחומרי גלםהשטח בייעוד של אזור תעשייה. 

 .שטח מופר בחלקו ובצמוד לאזורים מופרים של כרייה וחציבה ופעילות של מפעל אורון 

 :חסרונות

 הפוליגון מותנה במימוש הכרייה ובשילוב עם שימושים תואמים. 

 .נדרש לבצע מיפוי מפורט יותר של תא השטח 

 :המלצות

 :סולארית במתחם זה ייעשה בדגשים הבאיםקידום תכנית לתחנת כוח 

  קידום תכנית במתחם תותנה בביצוע כרייה וחציבה בשטח או בהתאם לחוות דעת של אגף
 המחצבות במשרד האנרגיה.

  ולשימושים אחריםלתעשייה תיערך בדיקה ביחס לקידום תכניות בשטח זה. 

 .ייערך תיאום עם המועצה האזורית רמת נגב 

  ג ביחס לקביעת גבול המתחם בחלקו המערבי הפונה לכיוון המכתש תיאום מול רטייערך"
 ., והתאמה ככל שנדרשת של שבילי טיול במרחבהגדול וגבעת מדור



77 
 

 מרת"ח קציעות  - 56מתחם 

 

 דונם. 5,750-: כשטח המתחם

 

 : מיקום

, במרחב שבין קציעות(ששימש כמחנה צבאי )מרכז תחזוקה שטח בפתחת ניצנה בהמתחם מצוי 
 , עזוז מדרום, והגבול עם מצרים ממערב. נחל עזוז ממזרחהיישוב ניצנה מצפון, 

 מפת התמצאות -מרת"ח קציעות  - 56: מתחם מספר 42תרשים מספר 
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 סימון המתחם על רקע תצ"א -מרת"ח קציעות  - 56: מתחם מספר 43תרשים מספר 

 

 :תיאור

מערומי עפר שטח המתחם הינו שטח מדברי ששימש בעבר כבסיס צבאי, ועל כן השטח מופר וכולל 
הר  -י אזורים מוגבהים יותר המתחם אינו מישורי לגמרי והוא כולל גם שנ סוללות עפר רבות.ו

  סדן וגבעת קשרים. 

  מבט כללי לכיוון המתחם מצפון. -מרת"ח קציעות  - 56: מתחם מספר 15תצלום מספר 

 הר סדן

 מנחת ניצנה
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 צילום ממצפה דביר לכיוון דרום. 

 .מתוך המתחם לכיוון דרום מערבמבט  -מרת"ח קציעות  - 56: מתחם מספר 16תצלום מספר 
 צילום מדרכים קיימות בחלק הצפוני של המתחם, בו ישנם סוללות עפר רבות. 

 

צילום  .מתוך המתחם לכיוון מערבמבט  -מרת"ח קציעות  - 56: מתחם מספר 17תצלום מספר 
 מדרך סלולה קיימת בחלק הצפוני של המתחם, בו ישנם סוללות עפר רבות.
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 :מצב סטטוטורי

 במתחם ובסביבתו: להלן תיאור של המצב הסטטוטורי

 המתחם מצוי במרקם שמור ארצי. - 1/35תמ"א 

 1/35סימון המתחם על רקע תמ"א  -מרת"ח קציעות  - 56מתחם מספר : 44תרשים מספר 
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 המתחם מצוי בייעוד של אזור חקלאי. - 14/4 תמ"מ

 14/4סימון המתחם על רקע תמ"מ -מרת"ח קציעות  - 56מתחם מספר : 45תרשים מספר 
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 :עמדות הגופים

 עמדות הגופים -מרת"ח קציעות  - 56: מתחם מספר 15טבלה מספר 

 תמצית ההתייחסות תאריך מציג העמדה

מערכת 
 הביטחון

קיימים  -החלק  המזרחי של המתחם בסביבות בינונית  13.1.1944
מתקנים ו/או מגבלות של מערכת הביטחון או פעילות 

ישפיעו על התכנון המפורט, היקף ביטחונית אשר צפוי כי 
 המתחם וכדומה.

קיימת  -החלק המערבי של המתחם בסבירות גבוהה 
תכנות להקמת תחנת כוח סולארית בכפוף לתיאום יה

 ביחס למגבלות מערכת הביטחון במרחב.ומפורט 

המשרד להגנת 
 הסביבה

מתנגדים למתחם לאור הרגישות שלו: בשטח המתחם  8.1.18
-זוז ובארותיים. המרחב ברגישות נופיתים עלעוברים נח

וכן עוברים בו מסדרון  35סביבתית גבוהה על פי תמ"א 
אקולוגי, ציר מעיינות ואזור טיילות )בצמוד לתכנית דרך 
הבשמים(. מימוש המתחם יחייב הקמת קו חשמל חדש 

 ותחמ"ש, שיגרמו להשפעה סביבתית משמעותית ביותר. 

משרד 
 החקלאות

 גדות.אין התנ 3.1.1945

האזור מהווה בית גידול ואתר קינון חשוב  מתחם בעייתי. 18.12.1846 רט"ג
קרקע. בנוסף קיימות תכניות לפיתוח דוגרי של עופות 

 שבילי הטיול והתיירות הבראשיתית באזור. 

המועצה 
האזורית רמת 

 נגב

, מאחר מתנגדים לקידום תחנת כוח סולארית במתחם זה 21.1.1847
קרקע יחידה להשלמת תקני קרקע  מהווה עתודתהוא ו

פיתוח שטחים חקלאיים, אזור תעשייה של יישובים ול
כן מתנגדים להקמת קו הולכה  ויוזמות תיירותיות.

 לפתחת ניצנה.

נציגי הוועדה 
 דרום המחוזית

של משרד 
התיירות, 

המשרד להגנת 
הסביבה, רט"ג 
והחברה להגנת 

 הטבע

מכתב מיום 
25.3.19.48 

תחנת כוח סולארית במתחם בשל מתנגדים לקידום 
האיכויות הייחודיות שלו, שכוללות ערכי טבע, נוף 

 ומורשת רבים וייחודיים.

השטח מדברי לא מופר ומהווה מכלול תיירות וטיילות 
משמעותי, בעל איכויות ייחודיות של תיירות קצה, הן 
לתיירות מקומית והן לתיירות נכנסת, שמקודמת במרחב 

 דרכי הבשמים. - 55/14/4בהתאם לתמ"מ 

שטח המרת"ח משתקם באופן טבעי, וחשיבותו 
האקולוגית של המרחב בעיקר כשטח מחיה של עופות 
דוגרי קרקע, שהופכת את האזור לאטרקטיבי ברמה 

 לנישה ייחודית של תיירות צפרים.ובינלאומית 

תחנת כוח סולארית תקטע את המרחבים הרציפים 
-רמו לפגיעה נופיתותחייב תשתיות הולכה ארוכות שיג

 סביבתית נוספת.

השטח נדרש גם לפעילות חקלאית וגם לשמירת עתודות 
קרקע חיוניות לפעילות כלכלית של תושבי פתחת ניצנה 

 בפרט ולמועצה אזורית רמת הנגב בכלל.

 

                                                           
 .17.10.17-וה 22.5.17-עמדת מערכת הביטחון בהמשך להתייחסותם למתחמים הסולאריים מה 44
 .29.6.17-עמדת משרד החקלאות ופיתוח הכפר בהמשך להתייחסותם למתחמים הסולאריים מה 45
 עמדת רט"ג האחרונה הועברה במייל על ידי ניר אנגרט. 46
 מתוך סיכום פגישה שהתקיימה במשרד האנרגיה עם מנהל היחידה הכלכלית במועצה אזורית רמת נגב. 47
 על המכתב חתומים גם נציגי המועצה האזורית רמת נגב. 48
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. על פי 87/14/4תמ"מ  -המועצה האזורית מבקשת לקדם תכנית לאזור תעשייה מקומי ניצנה 
במנחת ניצנה, יכלול מפעלים  4אזור התעשייה ליד שדה תעופה מדרגה יוקם התכנית המוצעת, 

, והוחלט 4.12.17-להרכבה של כלי טיס לא מאוישים. התכנית נדונה לאחרונה בוועדה המחוזית ב
 להעבירה להתייעצות עם הוועדות המקומיות. לא התקיים דיון בתכנית מאז.

 

 :הערכה כוללת

לאפשר פיתוח חקלאי של השטח  רמת נגבמתחם זה מצוי בקונפליקט מול רצון המועצה האזורית 
לפתח , וכן לצורך הקצאתו כשטחי נחלות, שיאפשרו הרחבה של היישובים החקלאיים במרחב

 אזור תעשייה.

יותר בתיאום שנערך עם משרד החקלאות, נגרעו שטחים שממזרח לנחל עזוז, בשטח שמתאים 
עיבודים חקלאיים. לעומת זאת, השטח בתחום המתחם מתאים פחות לעיבודים להכשרת 

בהתאם לכך, משרד החקלאות אינו מתנגד לקידום המתחם בגבולותיו המעודכנים חקלאיים. 
 לעיל(. 15)כמפורט בטבלה מספר 

( ולא את האזור המתחם אינו כולל את שטח מנחת ניצנה )קציעותהקצאת שטחי תעשייה, באשר ל
)בהליכי תכנון(. מעבר לכך, וככל  87/14/4שסמוך לו שמיועד לפיתוח תעשייתי בהתאם לתמ"מ 

ניתן לתכנן את השטח באופן מאחר והמתחם גדול דיו, שישנם צרכי פיתוח תעשייתיים נוספים, 
 .שיאפשר מתן מענה לצרכים אלו מבלי לסכל את הקמת תחנת הכוח הסולארית

הגובלים  נגרעו מהמתחם המקורי שאותר שטחי הנחלים, רגישות אקולוגיתיקוז ונ ם שלמשיקולי
 .וכן תא שטח נרחב בחלקו הדרומי של האתר ביניהם  נחל בארותיים(,נחל עזוז ויובליו) בו 

פונה על ידי צה"ל, שאינו בשימוש מאז והוא המתחם ה מופר ברובו. יחד עם זאת, מאחר שטח 
מאחר ואין זיהוי מפורט . דוגרי קרקע פעילות של עופותקיימת בו ו תאקולוגי התפתחה בו מערכת

בשלב זה נעשה באמצעות צמצום השטח המיועד למתחם, האיזון של אזורי הפעילות של העופות, 
בדגש על הוצאת ערוצי הנחלים ממנו. בבדיקה מפורטת יותר, שתיערך בתכנון המפורט ניתן יהיה 

את ההיקף והמיקום הסופי של תחנת הכוח המרחב ולקבוע  לאפיין את האיכות האקולוגית של
 הסולארית.

עזוז, תימנע חיכוך -מכביש ניצנהובאשר לפיתוח מרחב התיירות, הרחקת המתחם מתל ניצנה 
בטווח המיידי מהפעילות במרחב נכון להיום. קידום תכנית לתחנת כוח סולארית במתחם תידרש 

ת למרחב זה ולהשפעה אפשרית עליהם, במטרה שלא לבחינה של יוזמות תיירותיות הייחודיו
לפגוע בהם. מאחר והמתחם גדול מאוד, ניתן למצוא את האיזון הדרוש במרחב בין יוזמות 

 תחנת הכוח הסולארית.התיירותיות, ככל שיקודמו, לבין 

, המתחם על רקע ייעודי ושימושי קרקע במרחב מיקום, מוצג הבא בעמוד 46בתרשים מספר 
 :)מודגש באמצעות חצים שחורים( להלןכמתואר 

 ק"מ מצפון למתחם. 2.5-גן לאומי ניצנה )מסומן בתרשים בצבע כחול כהה( נמצא כ 

 ירוק לסירוגין( והחייץ שלאורכה לפי התכנית של דרכי הבשמים -דרך עתיקה )מסומנת באדום
 1,250-כמ' ממזרח לקצה המתחם, בנקודה הקרובה ביותר ) 750-( נמצאים כ55/14/4)תמ"מ 

 מ' מהדרך העתיקה(.

 סגול( שסביב היישוב עזוז, נמצאים מדרום למתחם. -מוקדי תיירות )מסומנים בסימבול ורוד
 ק"מ מקצה המתחם. 2-חאן בארותיים, הקרוב ביותר למתחם, נמצא במרחק של כ
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קרקע על רקע ייעודי ושימושי סימון המתחם  -מרת"ח קציעות  - 56: מתחם 46תרשים מספר 
 במרחב

 

 
מקור: צרופה לפניית נציגים בוועדה המחוזית דרום )מועצה אזורית רמת נגב, משרד התיירות, המשרד להגנת 

התנגדות להקמת אתר פוטו וולטאי במרחב מרת"ח  - 41הסביבה, קק"ל, רט"ג והחברה להגנת הטבע(, "תמ"א 
 .)סימון החצים אינו במקור( 23.5.19מסמך עמדה נציגי ועדה מחוזית מחוז דרום",  -קציעות 
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איתור ראשוני של המתחם בהשוואה למתחם  -מרת"ח קציעות  - 56מתחם : 47תרשים מספר 
 המומלץ

 

 

 :סיכום

 :יתרונות

 תא שטח גדול. 

  מופרשטח. 

 :חסרונות

  ,בשטחשנותרו רבות עפר  סוללותישנם השטח אינו מישורי לגמרי ויידרשו עבודות עפר. 

  האזורית מבקשת לקדם במרחב חקלאות, תעשייה ושירותי תיירותהמועצה. 

 .רגיש מבחינה אקולוגית, בדגש על דוגרי קרקע 

 :המלצות

 :קידום תכנית לתחנת כוח סולארית במתחם זה ייעשה בדגשים הבאים

 .תיערך בחינה של פיתוח שטחים חקלאיים, אזור תעשייה ושירותי התיירות במרחב 

  החקלאות והמועצה אזורית רמת נגב.ייערך תיאום עם משרד 

  תערך בחינה אקולוגית של פעילות העופות במרחב לרבות דוגרי קרקע שתועבר לקבלת חוות
 .דעת של רט"גה
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 ספיראזור תעשייה  – 65מתחם 

 

 דונם. 2,100-: כשטח המתחם

 

 : מיקום

 . ולחוות האנטילופות, בצמוד מדרום לאזור התעשייה, ומצפון לצופר לספירהמתחם מצוי דרומית 

 מפת התמצאות -אזור תעשייה ספיר  - 65: מתחם מספר 48תרשים מספר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 סימון המתחם על רקע תצ"א -אזור תעשייה ספיר  - 65: מתחם מספר 49תרשים מספר 

 

 

 :תיאור

שטח מדברי, מישורי בור ללא עיבודים חקלאיים או שימוש אחר. את השטח חוצים בכיוון תא 
מזרח מספר ערוצי אכזב, שהגדול שבהם חוצה את המתחם בחלקו הצפוני. בערוצי -כללי מערב

 מספר עצי שיטה.קיימים הנחלים 

  .מערב מתוך המתחם לכיווןמבט  -אזור תעשייה ספיר  - 65: מתחם מספר 17תצלום מספר 

 בעי בחלק הרחוק של התצלום מצוי מחוץ לשטח המתחם.יגה השטח

חוות 
 האנטילופות

אזור 
 התעשייה 
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מקצה המתחם לכיוון צפון מבט  -אזור תעשייה ספיר  - 65: מתחם מספר 18תצלום מספר 
  .מזרח

 בחלקו הרחוק של התצלום נראים המבנים של אזור התעשייה ספיר.

דרך עתיקה ושביל ישראל ממזרח  -אזור תעשייה ספיר  - 65: מתחם מספר 19תצלום מספר 
  .למתחם

 מבט אל מקטע הדרך ממזרח למתחם בחלק הדרומי )השטח הגבעי נמצא מחוץ למתחם(.
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 :מצב סטטוטורי

 להלן תיאור של המצב הסטטוטורי במתחם ובסביבתו:

 המתחם מצוי במרקם כפרי. - 1/35תמ"א 

 1/35המתחם על רקע תמ"א  סימון -אזור תעשייה ספיר  - 65מתחם מספר : 50תרשים מספר 
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המתחם מצוי בייעוד של אזור חקלאי. אזור התעשייה שנמצא מצפון למתחם מסומן  - 14/4תמ"מ 
  על פי סימבול של "מפעלים אזוריים".

 14/4סימון המתחם על רקע תמ"מ  -אזור תעשייה ספיר  - 65מתחם מספר : 51תרשים מספר 

 

 

 

  



91 
 

 :עמדות הגופים

 עמדות הגופים -אזור תעשייה ספיר  - 65: מתחם מספר 16טבלה מספר 

 תמצית ההתייחסות תאריך מציג העמדה

מערכת 
 הביטחון

קיימים מתקנים ו/או  -בינונית בסבירות המתחם  13.1.1949
מגבלות של מערכת הביטחון או פעילות ביטחונית אשר 
צפוי כי ישפיעו על התכנון המפורט, היקף המתחם 

 וכדומה.

להגנת המשרד 
 הסביבה

המתחם נמצא בשטח טבעי ולא מופר, באזור פשט הצפה,  8.1.18
גובל בשמורת טבע ומסדרון אקולוגי, בצמוד לאזור 

 התעשייה ספיר.

משרד 
 החקלאות

שטח המיועד להכשרה  -מתנגדים לקידום המתחם  3.1.1950
נכלל בשטחים הפוטנציאליים  -חקלאית עבור מושב צופר 

לחקלאות במסגרת הפרוגרמה המאושרת. גריעת שטח זה 
תחייב איתור שטחים טבעיים אחרים לטובת הפיתוח 

 החקלאי העתידי. 

מגבלות של הדרך העתיקה  נדרש להוציא מתחום המתחם 18.12.1851 רט"ג
 .55/14/4לפי תמ"מ 

מועצה אזורית 
 ערבה תיכונה

החלק הצפוני של המתחם  -מתנגדים לקידום המתחם  12.8.1852
נדרש להרחבת אזור התעשייה, כמוקד התעסוקה היחיד 
במועצה. החלק הדרומי של המתחם אותר כשטח חקלאי 

 במסגרת תכנית האב לחקלאות של המועצה האזורית. 

 

לשינוי הסימון של הסימבול בתמ"מ  - 88/14/4תמ"מ  -המועצה האזורית מבקשת לקדם תכנית 
מ"מפעלים אזוריים" לסימבול של "אזור תעשייה מקומי", שיאפשר הרחבה של השימושים  14/4

גם מסחר ומשרדים, מוסדות ציבור  כך שיתאפשרו תעשייתית,הפעילות להמותרים במקום בנוסף 
 אולם וגן אירועים, מתקני תשתית, מבנים לבעלי מקצוע ושירותי דרך.  לחירום והצלה,

והוחלט להמליץ בפני המועצה הארצית   29.10.18-אחרונה בוועדה המחוזית בלהתכנית נדונה 
 להפקיד את התכנית. לא התקיים דיון בתכנית במועצה הארצית.

הגבול המיועד של אזור התעשייה בחפיפה למתחם  סימון סכמטי שלמתכנני התכנית העבירו 
יודגש כי השינוי . אולם, בעמוד הבא 52ראה תרשים מספר  - המיועד לתחנת הכוח הסולארית
אינה כוללת סימון , והתכנית סוג הסימבול של אזור התעשייה המבוקש לתמ"מ, הינו לשינוי של
 .של השטח המיועד לאזור תעשייה

שלהלן מוצג באופן סכמטי השטח המבוקש להרחבה של אזור התעשייה  על  53מספר בתרשים 
נמצאת בחפיפה עם רקע המתחם לתחנת כוח סולארית. ניתן לראות שהרחבת אזור התעשייה 

 סולארית. הכוח המשטח המתחם לתחנת  כמחצית

 

 

 

 

 

                                                           
 .17.10.17-וה 22.5.17-עמדת מערכת הביטחון בהמשך להתייחסותם למתחמים הסולאריים מה 49
 .29.6.17-להתייחסותם למתחמים הסולאריים מהעמדת משרד החקלאות ופיתוח הכפר בהמשך  50
 עמדת רט"ג האחרונה הועברה במייל על ידי ניר אנגרט. 51
 עוזי אפרת ומור זילברשטיין. -פגישה שנערכה בתאריך זה עם נציגי מועצה אזורית ערבה תיכונה  52
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אזור גבול השטח להרחבת סימון  -אזור תעשייה ספיר  - 65מתחם מספר : 52תרשים מספר 
 התעשייה על רקע המתחם

 

 

 :הערכה כוללת

ערבה תיכונה להרחיב את אזור  המועצה האזוריתשל רצון המתחם זה מצוי בקונפליקט מול 
 התעשייה. 

בקשת המועצה גורעת שטח משמעותי מאוד מהמתחם, כך שקבלתה אינה מותירה שטח העומד 
 דונם(. 1,000) 41בתמ"א בקריטריון הגודל שנקבע למתחמים לתחנות כוח סולאריות 

אזור התעשייה הקיים ויצוין כי המתחם אינו בחפיפה לאזור התעשייה הקיים המאושר. מאחר 
משטח המאושר לתעשייה(,  4, וההרחבה המבוקשת הינה גדולה מאוד )בערך פי נמצא בתת מיצוי

את  נעשימהרי שיש מקום להמשך בחינת הצרכים, כך שההרחבה, ככל שנדרשת, לא תגרע שטח 
האפשרות להקמת תחנת כוח סולארית. ניתן למצוא איזון שיאפשר גם את הרחבת שטח 

 התעשייה וגם את הקמת תחנת הכוח הסולארית. 

בכל מקרה, בין אם השטח יקודם עבור תעשייה ובין אם  תידרשהסדרה של ערוצי הניקוז במתחם 
 , ככל שאפשרית,ניקוז והעתקהיקודם עבור תחנת הכוח הסולארית. יש מקום לבחון את היבטי ה

 של עצי שיטה מערוצי הנחלים.
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, שהיא דרכי הבשמים - 55/14/4ממזרח למתחם עובר התוואי של דרך עתיקה, כמסומן בתמ"מ 
נמצא בחפיפה לתחום אינו חופך לתוואי הדרך, אך . המתחם גם תוואי שביל ישראל במקטע זה

 שנקבע בתמ"מ לאורכה מהסיבות הבאות:החייץ 

 בפועל, מדובר בדרך ג'יפים ולא בשביל  .מ' מהדרך 100 -נקבעה הרחקה של גבול המתחם ל
 טיול )להולכי רגל בלבד(, במקטע שאינו בעל ייחודיות נופית יוצאת דופן.

  ישנם מקטעים שבהם תוואי הדרך העתיקה ושביל ישראל צמוד לבינוי דוגמת חוות הלולים
  ם.ק"מ מדרום למתח 2-במרחק של כ של צופר שנמצאת

עתיקה ההיבטים הנופיים של קירבה לדרך לניתוח בתכנון המפורט יחד עם זאת, יש לערוך 
 ולשביל ישראל, ולהמליץ על המרווח הראוי מהם לתחנת הכוח הסולארית.

איתור ראשוני של המתחם בהשוואה  -אזור תעשייה ספיר  - 65מתחם : 53תרשים מספר 
 המומלץלמתחם 

 

 

 :סיכום

 :יתרונות

 טופוגרפיה שטוחה. 

 .צמוד דופן לאזור תעשייה 

  90צמודות לתשתיות הולכה לאורך כביש. 

 :חסרונות

 תידרש הסדרה והסטה של ערוצי הניקוז. 

 .מצוי בקונפליקט עם הרצון להרחיב את אזור התעשייה הקיים 
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 מדרך עתיקה על פי תכנית דרכי הבשמים. נמצא בחפיפה לתחום החייץ 

 :המלצות

 :קידום תכנית לתחנת כוח סולארית במתחם זה ייעשה בדגשים הבאים

 .תיערך בדיקה של קידום הרחבת אזור התעשייה ספיר 

 .ייערך תיאום עם המועצה אזורית ערבה תיכונה 

  שמירה או הטיה של ערוצי נחלים. -תיערך בחינה של היבטי הניקוז 

 מהםלשביל ישראל והמרווח הנדרש לדרך עתיקה ושל הקרבה נופית ערך בחינה ית. 
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 ערבה דרומית – 74מתחם 

 

 דונם. 1,200-: כשטח המתחם

 

 : מיקום ותיאור

 . 90, ממערב לגרופית. המתחם ממערב ובצמוד לדרך מספר לקטורההמתחם מצוי דרומית 

 מפת התמצאות -ערבה דרומית  - 74: מתחם מספר 54תרשים מספר 
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 סימון המתחם על רקע תצ"א -ערבה דרומית  - 74: מתחם מספר 55תרשים מספר 

 

:תיאור  

מטר מהשטח  20-מדברי, בור ללא פיתוח חקלאי. בחלקו הדרומי ישנה גבעה הגבוהה בכ השטח
  קילוולט. 161 -שמצפון לה. את השטח חוצה קו מתח עליון 
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קו  .מבט מתוך המתחם לכיוון צפון מערב -ערבה דרומית  - 74: מתחם מספר 20תצלום מספר 
 המתח העליון חוצה את המתחם, השטח הגבעי מצוי מחוץ למתחם.

 

 .מבט מתוך המתחם לכיוון צפון מזרח -ערבה דרומית  - 74: מתחם מספר 21תצלום מספר 
תומכת בשטח המוגבה של קיבוץ גרופית ואת בחלק הימני של התצלום רואים את סוללת העפר ש

 . בחלק השמאלי של התצלום רואים את קו מתח העליון שחוצה את המתחם.90דרך מספר 
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 :מצב סטטוטורי

 להלן תיאור של המצב הסטטוטורי במתחם ובסביבתו:

 בחלקו הצפוני, מרקם שמור ארצי בחלקו הדרומי. המתחם מצוי במרקם כפרי - 1/35תמ"א 

 1/35סימון המתחם על רקע תמ"א  -ערבה דרומית  - 74מתחם מספר : 56תרשים מספר 
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המתחם מצוי בייעוד של אזור חקלאי. כמו כן חוצה את מתחם שטח מוצע למעבר  - 14/4תמ"מ 
 גובל במתחם ממערב )ללא חפיפה(. קווי חשמל. שטח יער

 14/4סימון המתחם על רקע תמ"מ  -ערבה דרומית  - 74מתחם מספר : 57תרשים מספר 

 

 

 תמ"א 22 - המתחם אינו בתחום יער וייעור. שטח של יער נטע אדם מוצע גובל במתחם ממערב.

 22תמ"א סימון המתחם על  -ערבה דרומית  - 74מתחם מספר : 58תרשים מספר 
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 :עמדות הגופים

 עמדות הגופים - ערבה דרומית - 74: מתחם מספר 17טבלה מספר 

 תמצית ההתייחסות תאריך העמדה מציג

מערכת 
 הביטחון

קיימת  -החלק המזרחי של המתחם בסבירות גבוהה  13.1.1953
התכנות להקמת תחנת כוח סולארית בכפוף לתיאום 

 מפורט ביחס למגבלות מערכת הביטחון במרחב.

קיימים  -החלק  המערבי של המתחם בסביבות בינונית 
הביטחון או פעילות מתקנים ו/או מגבלות של מערכת 

ביטחונית אשר צפוי כי ישפיעו על התכנון המפורט, היקף 
 המתחם וכדומה.

המשרד להגנת 
 הסביבה

שטח פתוח ומטויל )מסלולי נחל כסוי ונחל יתרו מגיעים  8.1.18
למתחם(. נמצא בתחם פשט הצפה סמוך למסדרון 

. יש להבטיח 22אקולוגי ויער נטע אדם מוצע בתמ"א 
ה במערכות ניקוז טבעיות ולצמצם פגיעה מניעת פגיע

 חזותית. כמו כן, יש להשלים בדיקה אקולוגית.

משרד 
 החקלאות

שטח מיועד לחקלאות  -מתנגדים לקידום המתחם  3.1.1954
במסגרת הפרוגרמה החדשה של מועצה אזורית חבל 

 אילות ובמסגרת תכנית האב לשטחים פתוחים.

  להרחיק עוד את המתחם מהנחל שמדרום לו.  18.12.1855 רט"ג

 

 :הערכה כוללת

ומשרד החקלאות לאפשר פיתוח  אילותמתחם זה מצוי בקונפליקט מול רצון המועצה האזורית 
 לטובת היישובים.חקלאי של השטח 

 ,משרד החקלאותהמועצה האזורית אילות בשיתוף של  תכנית האב לשטחים פתוחיםבמסגרת 
נערכה בחינה לאיתור שטחים המתאימים לפיתוח חקלאי, וסומן השטח שמדרום לקטורה. 

עד שהיקף המתחם  במטרה לאזן בין הצרכים, נגרעו מהמתחם המקורי שטחים מדרום לקטורה
 דונם בלבד. 1,000כלל 

גבולותיו המעודכנים של המתחם אינם חוסמים את האפשרות להרחיב באופן ניכר את השטחים 
 החקלאיים מדרום לקטורה, גם אם אינו עונה על בקשתה המלאה של המועצה האזורית. 

במקביל נבחנו היבטים סביבתיים של המתחם, והוחלט לגרוע מהמתחם המקורי את ערוץ הנחל 
 .)על אף שהיער אינו קיים בפועל( 22לפי תמ"א  ר נטע אדםיעבחלקו הדרומי ואת שטחי 

בתכנון המפורט ניתן יהיה להעריך את היקף העבודות הנדרשות בחלק הדרומי של המתחם על 
, 90מנת להכשירם להקמת תחנת כוח סולארית. כמו כן ייבחן המרחק הראוי מדרך מספר 

 התוחמת את המתחם ממזרח.

 700-נחל יתרו ומעלה יתרו )סימון שבילים כחול( מתחיל/מסתיים כ מסלול -מבחינת מסלולי טיול 
את המתחם מ' מצפון למתחם, ומסלול נחל כסוי )סימון שבילים ירוק( מצוי צפונה עוד יותר. 

דרך ג'יפים )סימון שבילים אדום(. התכנון המפורט  -חוצה ציר הנפט אשר משמש גם כציר טיול 
 שות מציר הנפט, והבטחת מעבר מטיילים חופשי במרחב.יידרש להתייחס למגבלות ככל שנדר

 

 

                                                           
 .17.10.17-וה 22.5.17-עמדת מערכת הביטחון בהמשך להתייחסותם למתחמים הסולאריים מה 53
 .29.6.17-עמדת משרד החקלאות ופיתוח הכפר בהמשך להתייחסותם למתחמים הסולאריים מה 54
 עמדת רט"ג האחרונה הועברה במייל על ידי ניר אנגרט. 55
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איתור ראשוני של המתחם בהשוואה למתחם  -ערבה דרומית  - 74מתחם : 61תרשים מספר 
 המומלץ

 

 

 

 :סיכום

 :יתרונות

  קילוולט. 161 -את המתחם חוצה קו מתח עליון 

  90צמוד לדרך. 

 :חסרונות

  עפרבחלקו הדרומי של המתחם מחייב עבודות המוגבה השטח. 

 מותיר גמישות מצומצמת לתכנון והקמה של תחנת כוח  -דונם  1,000-גודל המתחם כ
 .סולארית

 :המלצות

 :קידום תכנית לתחנת כוח סולארית במתחם זה ייעשה בדגשים הבאים

 .ייערך תיאום עם משרד החקלאות והמועצה אזורית אילות 

  ניצול המתחם ביחס להיקף עבודות נדרשות להכשרת השטח.תיערך בחינה לאופן 

  90ייערך תיאום עם נתיבי ישראל לעניין המרחק של תחנת הכוח הסולארית מדרך מספר. 

  ציר הנפט. עם קצא"א לענייןייערך תיאום 

  במרחב.חופשי מעבר מטיילים התאמת שבילי טיול ככל שנדרש ושמירת תיערך בחינה של 

  הקרבה לשטחי היער והמרווח הנדרש מהם.תיערך בחינה של 
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 דרוםעובדה  - 76מתחם 

 

 דונם. 3,300-: כשטח המתחם

 

 : מיקום

 לבסיס צה"ל. ובצמוד המתחם מצוי בחלק הדרומי של בקעת עובדה, מדרום 

 מפת התמצאות -דרום עובדה  - 76: מתחם מספר 60תרשים מספר 
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 סימון המתחם על רקע תצ"א - דרום עובדה – 76: מתחם מספר 61תרשים מספר 

 

:תיאור  

-. בשטח מספר ערוצי נחלים שחוצים אותו בכיוון דרוםואינו מופרמישורי ומדברי  השטחתא 
המקיפים רכסים קיימים  המתחםמעבר לגבול  .עולה מעט בחלקו הדרומיהטופוגרפיה צפון. 
  אותו.

  .המתחם לכיוון דרוםמבט מתוך  - עובדה דרום - 76: מתחם מספר 22תצלום מספר 
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 .מבט בגבול הצפוני של המתחם לכיוון מערב - עובדה דרום - 76: מתחם מספר 23תצלום מספר 
 מבט מדרך העפר הצמודה לגדר הבסיס )סימון שבילים כחול( לכיוון מערב.

 

:מצב סטטוטורי  

 להלן תיאור של המצב הסטטוטורי במתחם ובסביבתו:

 המתחם מצוי במרקם שמור ארצי. - 1/35תמ"א 
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 1/35סימון המתחם על רקע תמ"א  - עובדה דרום - 76מתחם מספר : 62תרשים מספר 

 

 

 

המתחם מצוי בייעוד של שטחים פתוחים. רצועה של שטח מוצע למעבר קווי חשמל  - 14/4תמ"מ 
 נמצאת ממזרח למתחם.

 14/4סימון המתחם על רקע תמ"מ  - דרום עובדה - 76מתחם מספר : 63תרשים מספר 
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:עמדות הגופים  

 עמדות הגופים - עובדה דרום - 76: מתחם מספר 18טבלה מספר 

 תמצית ההתייחסות תאריך מציג העמדה

מערכת 
 הביטחון

קיימים מתקנים ו/או  -בינונית בסבירות המתחם  13.1.1956
מגבלות של מערכת הביטחון או פעילות ביטחונית אשר 
צפוי כי ישפיעו על התכנון המפורט, היקף המתחם 

 וכדומה.

המשרד להגנת 
 הסביבה

שטח טבעי מטוייל. מוצע מתנגדים למיקום המוצע.  8.1.18
 להכניס לתוך תחום הבסיס.

משרד 
 החקלאות

 אין התנגדות. 3.1.1957

  בתחום הבסיס הצבאי.הקמה מתחם בעייתי. יש לאפשר  18.12.1858 רט"ג

 

 

 

 :כוללתהערכה 

 ושדה תעופה בשימוש צבאי, נכללובבסיס יש המתחם צמוד מדרום לגדר של בסיס עובדה. מאחר 
 סולאריתתחנת כוח  בהם מקםל ים, שעל פניו מאפשרים סביב מסלולי הנחיתהנרחב יםבו שטח

. מבחינה סביבתית ישנה עדיפות למיקום תחנת הכוח שדה התעופהבתוכו, מבלי לפגוע בפעילות 
 בר היום מגודר וסגור למטיילים ולבעלי חיים גדולים, על פני גידור שטח נוסף.בשטח שכ

קידום תחנות כוח סולאריות בשטחים של מערכת טרם גובש מתווה המאפשר נכון להיום, 
קידום תחנת הכוח הסולארית בעת , אולם הביטחון, ועל כן המתחם מצוי כולו מחוץ לשטחם

 בתחום השטח הצבאי. סולאריתם תחנת כוח לבחון האם ניתן לקדיש במתחם זה, 

יותר בשטח ערוצים רבים שחוצים אותו, מתוכם ארבעה ערוצים ראשיים מבחינה סביבתית 
, לא רק במטרה הניקוזאת היבטי  שבהם מעט צמחייה על הקרקע. יש לבחון בתכנון המפורט

שלמות תחנת הכוח, אלא גם ביחס למשמעויות המרחביות והאקולוגיות של  את להבטיח
השינויים הנדרשים, ובהתאם לכך ניתן יהיה לקבוע את התחום הסופי של תחנת הכוח ואת השטח 

 שנדרש כחייץ עבור הערוצים ומיקומו.

ה סביב המתחם מספר מסלולי טיול מסומנים בשבילי ג'יפים: דרך בחלק המזרחי בנחל עובד
)בסימון שבילים ירוק, שהוא גם שביל ישראל באופניים במקטע זה(, דרך בחלק הצפוני לאורך 
הגדר של הבסיס הצבאי )בסימון שבילים כחול( ודרך בחלק המערבי בנחל בקעתיים )בסימון 

יש לבחון בתכנון המפורט את האופן שבו נכון לשלב את הקמת תחנת הכוח שבילים אדום(. 
ולי הטיול, תוך הבטחת רציפותם ומעבר חופשי של מטיילים בהם וכן שמירת הסולארית עם מסל

 מרווחים בין התחנה לבינם, ככל שיידרש. 

 בגבול המזרחי של המתחם. קיים עובר קו מתח עליוןעל אף שהאתר נמצא במיקום מרוחק, 

 

 

 

 

                                                           
 .17.10.17-וה 22.5.17-סולאריים מהעמדת מערכת הביטחון בהמשך להתייחסותם למתחמים ה 56
 .29.6.17-עמדת משרד החקלאות ופיתוח הכפר בהמשך להתייחסותם למתחמים הסולאריים מה 57
 עמדת רט"ג האחרונה הועברה במייל על ידי ניר אנגרט. 58
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למתחם איתור ראשוני של המתחם בהשוואה  - עובדה דרום - 76מתחם : 64תרשים מספר 
 המומלץ

 

 

 

 :סיכום

 :יתרונות

 תא שטח נרחב ושטוח. 

 הצבאילבסיס  צמוד דופן. 

 :חסרונות

 רביםידי ערוצים  מבותר על. 

 .שטח בעל איכויות אקולוגיות של מישור מדברי 

 :המלצות

 :קידום תכנית לתחנת כוח סולארית במתחם זה ייעשה בדגשים הבאים

 הצבאי בתחום הבסיס בדיקת היתכנות לקידום תחנת כוח סולארית. 

 עם מערכת הביטחון למיקום בצמוד לבסיס הצבאי תיאום. 

 בחינת היבטי הניקוז במתחם. 

 .בחינה של התאמת שבילי טיול ככל שנדרש ושמירת מעבר מטיילים חופשי במרחב 
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 רקע - תמנע  םמתח

 .במרחב תמנע המיועדים להקמת תחנות כוח סולאריותהמתחמים  בעמודים הבאים מוצגים

על פי החלטת ממשלה מספר איתור מרחב תמנע כמתאים להקמת תחנות כוח סולאריות נעשה 
במועצה הארצית  תמנעדיון במתחם בהתאם להחלטת הממשלה הזו התקיים  .12.1.09מיום  4450

 , אז ניתנה הוראה להכנת שתי תכניות מפורטות לתחנות כוח סולאריות:7.7.09-ב

  השטח שנכלל בתחום תמ"א זו כלל גם את השטח המסומן 1/3/ה/10תמ"א  -בחלק הצפוני .
 .85בתרשים שלהלן כתת"ל 

  השטח שנכלל בתחום תמ"א זו כלל גם את השטח 2/3/ה/10תמ"א  -בחלק הדרומי .
 .S79המסומן בתרשים שלהלן כמתחם 

אה לחלק הדרומי )שטחי כי בחלק הצפוני ישנם פחות חסמים בהשוו הכרההפיצול נבע מתוך 
 כרייה וחציבה ומניפת הסחף של נחל רחם(. 

 3/ה/10תמ"א  -שנכללו בהוראת המועצה הארצית בתמנע  : מתחמים65תרשים מספר 

 

 

 שנים, אך הליך תכנונה לא הושלם. 3-( במשך כ1/3/ה/10תכנית קודמה למתחם הצפוני )תמ"א 

פורסם מכרז של רשות מקרקעי ישראל ומשרד האנרגיה על חלק מהשטח הצפוני,  2015בשנת 
, המאפשרת 10.7.18-שאושרה ב 85תת"ל  -ובהתאם לו קודמה תכנית בוועדה לתשתיות לאומיות 

 מגוואט. 60הקמה של תחנת כוח פוטו וולטאית בהספק של 

, את ביטולן של התמ"אות במתחם 7.11.17קודם לכן, קבעה המועצה הארצית, בישיבתה מיום 
, כשטח 41תמנע, וכי יש מקום לסמן את יתרת השטח הצפוני ואת השטח הדרומי בתמ"א 

 שמתאים לתכנון עתידי של תחנות כוח סולאריות.
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, גם 79ומתחם  78מתחם  -בהתאם לכך מקודמים בנוסף על המתחמים שאותרו במסגרת זו 
, ובהתאמה לניתוח עדכני שנערך, כמפורט 7.7.09-שטחים שנכללו בהוראת המועצה הארצית מה

 :להלן

  צפונית לשדה התעופה רמון. - 78מתחם 

 ללא  1/3/ה/10תמ"א שטחים שנמצאו כמתאימים מתוך השטח שנכלל ב - צפון מתחם תמנע
 . 85השטח שכבר אושר במסגרת תת"ל 

  כולל שטחים שנמצאו כמתאימים מתוך השטח שנכלל בתמ"א דרום תמנע - 79מתחם ,
 .2/3/ה/10

 : מתחמים לתחנות כוח סולאריות במרחב תמנע66תרשים מספר 

בתרשים מסומנים בכחול המתחמים המיועדים לקידום, כמפורט להלן. באדום מסומנים שטחים 
לא נמצאו מתאימים  (, אך2-ו 1)חלקים  3/ה/10שנכללו בהוראת המועצה הארצית בתמ"א 

 לקידום בשלב זה.

  

 78מתחם 

 79מתחם 

 85תת"ל 

 1/3/ה/10תמ"א 

 2/3/ה/10תמ"א 
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 מפת התמצאות -תמנע : מתחם 67 תרשים מספר

 

 

 1/35סימון המתחם על רקע תמ"א  - תמנע: מתחם 68תרשים מספר 

 

 

78S 

79S 

 תמנע צפון

 תמנע דרום 
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14/4סימון המתחם על רקע תמ"מ  -תמנע: מתחם 69תרשים מספר   

 

איתור ראשוני של המתחם בהשוואה למתחם המומלץ -מתחם תמנע : 70תרשים מספר   
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משנה באתר תמנע, כפי שהם מחולקים בעמודים הבאים יפורוטו הדגשים בנוגע למתחמי ה
 .67בתרשים מספר 

 

 צפונית לשדה התעופה רמון - 78מתחם 

 

 דונם. 1,200-כשטח המתחם: 

מיקום: המתחם מצוי בצמוד מצפון לשדה התעופה החדש באזור תמנע על שם אילן ואסף רמון. 
 90דרך מספר  -בשטח המתחם מאגר גדול. ממזרח למתחם הגבול עם ירדן. ממערב למתחם 

 59מגוואט(. 60)ומעבר לה, תחנת כוח פוטו וולטאית מאושרת בהספק של 

 

סימון המתחם על רקע  - צפונית לשדה התעופה רמון - 78: מתחם מספר 71תרשים מספר 
 תצ"א

 

 

, לרבות מספר מדברי בור בחלקו מופר בשל עבודות תשתית שונות שבוצעו באזורהשטח  :תיאור
דונם 160-בשטח המתחם כאמור, גם מאגר בשטח של כ .סוללות עפר  

 

 

                                                           
 .10.7.18, 85תחנת הכוח אושרה בתת"ל  59
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מבט מתוך המתחם לכיוון  - התעופה רמוןצפונית לשדה  - 78: מתחם מספר 24תצלום מספר  
  .מערב

 נמצא בתחום המתחם. 90השטח המישורי עד לדרך מספר 

לכיוו מבט מתוך המתחם  - צפונית לשדה התעופה רמון - 78: מתחם מספר 25תצלום מספר 
  .צפון מערב

 נמצא בתחום המתחם. 90השטח המישורי עד לדרך מספר 
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 :מצב סטטוטורי

 המצב הסטטוטורי במתחם ובסביבתו:להלן תיאור של 

 .(68)ראו תרשים  המתחם מצוי במרקם כפרי - 1/35תמ"א 

 . (69)ראו תרשים  המתחם מצוי בייעוד של אזור חקלאי - 14/4תמ"מ 

 

:עמדות הגופים  

 עמדות הגופים - צפונית לשדה התעופה רמון - 78: מתחם מספר 19טבלה מספר 

 ההתייחסותתמצית  תאריך מציג העמדה

מערכת 
 הביטחון

קיימת התכנות להקמת תחנת  -המתחם בסבירות גבוהה  13.1.1960
כוח סולארית בכפוף לתיאום מפורט ביחס למגבלות 

 מערכת הביטחון במרחב.

המשרד להגנת 
 הסביבה

המתחם מקובל ומומלץ. יש להקים כקירוי לשתי בריכות  8.1.18
-וברגישות נופיתהקולחים. מצוי בפשט הצפה ערבה 

סביתית גבוהה. יש לפעול למיקום והקמה תוך התערבות 
 מינימלית במערכת הניקוז הטבעית.

משרד 
 החקלאות

 אין התנגדות, במידה ולא נדרשת העברת המאגר. 3.1.1961

המתחם מקובל, אך יש להתחשב ולהרחיב את המסדרון   רט"ג
האקולוגי שעובר בין הגבול לחלקו המזרחי של המתחם. 
יש לבדוק אפשרות מול משרד הביטחון להרחיב את 

 המתחם צפונה. 

 

 :הערכה כוללת

נמצא בשטח מישורי מופר ברובו, המתאים להקמת תחנת כוח סולארית. המתחם נמצא  מתחם זה
במרחב שדה התעופה רמון, ובכך אינו יוצר הפרעה חדשה נופית או אקולוגית בהמשך ישיר ל

, במרחק קטן 90קילוואט קיים ממערב לדרך מספר  161 -. קו מתח עליון 90ממזרח לדרך מספר ש
 מהמתחם.

דונם. שימוש בשטח זה מותנה באפשרות לשלב את  160-בתחום המתחם מאגר בשטח של כ
המתקנים עם המשך פעילות סדירה של המאגר. על פי מסמך שהופץ על ידי משרד הבריאות 

הסדרת הקירוי על מאגרים מקודמת  ישנה אפשרות לכסות חלק משטח המאגר. 62ורשות המים,
 בימים אלה ע"י מינהל התכנון ורשות החשמל.

, ועל כן לא סומן שיבות לשמירה של מסדרון אקולוגי ממזרח למתחםבהיבט הסביבתי ישנה ח
 תחנת כוח סואלרית במתחם, אם לא תוקםגם  יחד עם זאת,  .המתחם מזרחה עד לגבול עם ירדן

בין שדה התעופה רמון לבין גדר תחום שכן מדרום למתחם המסדרון  המסדרון האקולוגי מוגבל,
ט ניתן יהיה לאפיין את הרוחב המתאים לשמירה של הביטחון בגבול עם ירדן. בתכנון מפור

 מסדרון אקולוגי.

מצפון למתחם הוגבל על ידי מערכת הביטחון. יש מקום לבחון לעת קידום התכנון השטח 
 המפורט, בתיאום עם מערכת הביטחון, אפשרות להרחבת המתחם צפונה.

 

                                                           
 .17.10.17-וה 22.5.17-עמדת מערכת הביטחון בהמשך להתייחסותם למתחמים הסולאריים מה 60
 .29.6.17-עמדת משרד החקלאות ופיתוח הכפר בהמשך להתייחסותם למתחמים הסולאריים מה 61
 "הנחיות לתכנון הצבת פאנלים סולאריים על גבי מאגרי קולחין", רשות המים ומשרד הבריאות. הופץ בסוף שנת 62

 ללא תאריך על המסמך. 2019/ תחילת שנת  2018
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 :סיכום

 :יתרונות

  .מתאים מבחינה תכנונית וטופוגרפית 

 וצמוד לתשתיות שטח מופר 

 אזור מועדף. 

 :חסרונות

 ניתן לניצול חלקי והוא יוצר יתרות שטח לא רגולריות מאגרשטח ה. 

 :המלצות

 :קידום תכנית לתחנת כוח סולארית במתחם זה ייעשה בדגשים הבאים

 מערכת הביטחון ביחס למגבלות המתחם ולאפשרות להרחבתו צפונה תיאום. 

  האקולוגי ממזרח למתחםתיאום עם רט"ג לעניין המסדרון. 

 תיאום עם רשות המים ביחס לאפשרות לשלב מתקנים בתחום המאגר. 
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 צפון  תמנעמתחם 

 

 דונם. 2,300-כ: שטח המתחם

 

הרחבה ממערב של המתחם המאושר לתחנת כוח פוטו , וכולל במרחב תמנע: המתחם מצוי מיקום
לתחנת הכוח הסולארית  מערב-מדרוםמאגרים, ושטח נרחב יותר  4, לרבות 85"ל וולטאית בתת

 .המאושרת

 

סימון המתחם על רקע תצ"א - תמנע צפון: מתחם 72תרשים מספר   
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בגדלים שונים, תחומים על ידי סוללות עפר. מאגרים  5בחלק הצפוני של המתחם, ישנם  :תיאור
ערוצים בכיוון שאר השטח שטח מדברי, מישורי פתוח ללא שימושים. את השטח חוצים מספר 

 מזרח.-דרום -מערב -כללי צפון

מטעי מבט מהחלק הדרומי של המתחם לכיוון מזרח.  - תמנע צפון: מתחם 26תצלום מספר 
 .90התמרים מצויים מחוץ למתחם, ממזרח לדרך מספר 

 :מצב סטטוטורי

 להלן תיאור של המצב הסטטוטורי במתחם ובסביבתו:

 .(68)ראו תרשים  המתחם מצוי במרקם כפרי - 1/35תמ"א 

 . (69)ראו תרשים  המתחם מצוי בייעוד של כריה וחציבה - 14/4תמ"מ 

:עמדות הגופים  

 

 עמדות הגופים - תמנע צפון: מתחם 20טבלה מספר 

 תמצית ההתייחסות תאריך מציג העמדה

מערכת 
 הביטחון

קיימת התכנות להקמת תחנת  -המתחם בסבירות גבוהה  13.1.1963
בכפוף לתיאום מפורט ביחס למגבלות כוח סולארית 

 מערכת הביטחון במרחב.

משרד 
 החקלאות

 65אין התנגדות. 3.1.1964

המתחם מקובל בהתאם לדיוקים מקומיים בתכנון   רט"ג
 המפורט.

                                                           
 .17.10.17-וה 22.5.17-עמדת מערכת הביטחון בהמשך להתייחסותם למתחמים הסולאריים מה 63
 .29.6.17-עמדת משרד החקלאות ופיתוח הכפר בהמשך להתייחסותם למתחמים הסולאריים מה 64
החלק הצפוני של מתחם תמנע, שנמצא מצפון  על פי המסמך של משרד החקלאות ופיתוח הכפר ניתן לקדם את 65

 .79למתחם 
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 :הערכה כוללת

, ונמצא כמתאים להקמת תחנת כוח 1/3/ה/10מתחם זה כולל את השטח שנכלל בתמ"א 
בחלק שנכללו בהוראה להכנת בתמ"א סביתית -יותר מבחינה נופיתסולארית. שטחים רגישים 

 נגרעו.  , לכיוון הר חכליל, המזרחי המתחם

מתאים מאוד לקידום תחנת כוח סולארית. את המתחם חוצה קו מופר בחלקו, והמתחם מישורי ו
חיבור  , ככל הנראה,תחמ"ש, שתאפשר , ובחלק המזרחי של המתחם ישקילוולט 161 -מתח עליון 

 המתחם לרשת ההולכה.

דונם. שימוש בשטח זה מותנה באפשרות  2,300-כמאגרים בשטח של  5בתחום המתחם ישנם 
  66לשלב את המתקנים עם המשך פעילות סדירה של המאגר.

דיקה ב. 85המתחם יהיה בהמשך ישיר מדרום לתחנת הכוח הפוטו וולטאית שתוקם על פי תת"ל 
יץ הנדרש מהשטחים הרגישים לאפיין את החנון המפורט, תוכל סביבתית שתיערך במסגרת התכ

, וכן את היבטי יותר ובהתאם לכך לקבוע את הגבול המזרחי הסופי של תחנת הכוח הסולארית
 85,67, כפי שנקבע בהוראות תת"ל בתחום התכנית הניקוז לקביעת הצורך בשמירת רצועות ניקוז

 .המיועד לתחנת הכוח הסולאריתאל מחוץ לשטח של נגר ובפעולות להטיה 

דרך ג'יפים )סימון שבילים אדום(.  -את המתחם חוצה ציר הנפט אשר משמש גם כציר טיול 
התכנון המפורט יידרש להתייחס למגבלות ככל שנדרשות מציר הנפט, והבטחת מעבר מטיילים 

 חופשי במרחב.

  

 :סיכום

 :יתרונות

  .מתאים מבחינה תכנונית וטופוגרפית 

 .בהמשך ישיר לתחנת כוח פוטו וולטאית מאושרת 

 אזור מועדף. 

 :חסרונות

 מחייב הסדרה של הניקוז בשטח. 

 :המלצות

 :קידום תכנית לתחנת כוח סולארית במתחם זה ייעשה בדגשים הבאים

 .תיאום עם המפעילים של האתר המאושר 

  בהיבטים של אקולוגיה וניקוז.בחינה סביבתית 

  ציר הנפט. עם קצא"א לענייןתיאום 

 תיערך בחינה של התאמת שבילי טיול ככל שנדרש ושמירת מעבר מטיילים חופשי במרחב. 

 

 

 

                                                           
 .לעיל 78ראה התייחסות לאפשרות זו, בפירוט על מתחם  66
נקבע כי "ערוץ הנחל הטבעי שבדרום התכנית יישמר וישוקמו המפגעים  85תת"ל ( בהוראות 1)ז() 6.3בסעיף  67

 בתחומו להסדרת הזרימה הטבעית".
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 תמנע דרום - 79מתחם 

 

 

 

 דונם. 1,900-: כשטח המתחם

)מצידה השני של  90: המתחם מצוי בחלק הדרומי של מרחב תמנע, ממערב לדרך מספר מיקום
מבני שדה התעופה רמון(. מצפון למתחם דרך הגישה הדרומית לאזור המכרות  - 90דרך מספר 

 ולמטמנת נמרה. 

 סימון המתחם על רקע תצ"א - דרום -79: מתחם תמנע 73תרשים מספר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עד להקמת שדה התעופה רמון השטח היה  שטח מדברי, מישורי פתוח ללא שימושים.  :תיאור
חלק ממניפת הסחף של נחל רחם, אלא שלצורך הגנה על שדה התעופה נבנתה סוללת עפר שמטה 

 את הנחל מדרום למתחם זה, כך שכל הערוצים והניקוז הם של שטח המתחם בלבד.
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צילום מסוללת ההטיה של מבט לכיוון מזרח.  - תמנע דרום - 79: מתחם מספר 27תצלום מספר 
נחל רחם לשטח המתחם. בתצלום נראים מבני שדה התעופה רמון הנמצאים ממזרח למתחם 

 .90ולדרך מספר 

צילום מסוללת מבט לכיוון דרום מזרח.  - תמנע דרום - 79: מתחם מספר 28תצלום מספר 
לסוללה )משמאל בתצלום(. כן נראה קו מתח העליון ההטיה של נחל רחם. המתחם מצפון מזרח 

 שחוצה את המתחם.

 :מצב סטטוטורי

 להלן תיאור של המצב הסטטוטורי במתחם ובסביבתו:

 .(68)ראו תרשים  המתחם מצוי במרקם כפרי - 1/35תמ"א 
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 . (69)ראו תרשים  המתחם מצוי בייעוד של אזור תעשייה קשורה בחומרי גלם - 14/4תמ"מ 

 

:הגופיםעמדות   

 עמדות הגופים - תמנע דרום - 79: מתחם מספר 21טבלה מספר 

 תמצית ההתייחסות תאריך מציג העמדה

מערכת 
 הביטחון

קיימת התכנות להקמת תחנת  -המתחם בסבירות גבוהה  13.1.1968
כוח סולארית בכפוף לתיאום מפורט ביחס למגבלות 

 מערכת הביטחון במרחב.

המשרד להגנת 
 הסביבה

יש להימנע מפגיעה בערכות הניקוז הטבעיות בפשט  8.1.18
ההצפה של נחל רחם ונחל נמרה. יש לצמצם את שטח 

 המתחם ולהצמידו לאזור התעשייה.

משרד 
 החקלאות

שטח המיועד לחקלאות  -מתנגדים לקידום המתחם  3.1.1969
במסגרת הפרוגרמה החקלאית החדשה של מועצה 

לשטחים  אזורית חבל אילות ובמסגרת תכנית האב
 פתוחים.

 

 :הערכה כוללת

, ואת השטח הגובל בו, 79מתחם זה כולל את השטח שאותר בראשית הליך זה, וסומן כמתחם 
 , ונמצא כמתאים להקמת תחנת כוח סולארית נכון להיום.2/3/ה/10שנכלל בתמ"א 

 -המתחם מישורי ומתאים מאוד לקידום תחנת כוח סולארית. את המתחם חוצה קו מתח עליון 
 חיבור המתחם לרשת ההולכה. , ככל הנראה, אתתחמ"ש, שתאפשרומצפון לו יש קילוולט  161

החסם העיקרי בפני פיתוח המתחם הוא שטח שמיועד לכרייה וחציבה בחלק מהמתחם, שניצולו 
 הינו תנאי לפיתוח תחנת הכוח הסולארית.

יעוד בתמ"מ. המועצה שטח המתחם מצוי בתחום של אזור תעשייה קשורה בחומרי גלם לפי הי
האזורית אילות מעוניינת לפתח את אזור התעשייה ועל כן, לאפשר פיתוח של תחנת כוח סולארית 

 רק בשילוב עם שימושים שיוקמו, על גגות מבנים.

כנון ים, כך שניתן בתנמוכ יחד עם זאת, רמת הניצול של שטחי התעשייה וקצב פיתוחו באזור זה
שטח הקצאת דונם( באופן שיאפשר  1,900-אויה של השטח )כמפורט להסדיר את החלוקה הר

 תעשייה בהיקפים מתאימים לצרכים וכן את תחנת הכוח הסולארית.ל

בהיבט הסביבתי תפקוד השטח השתנה מאז הוקמה סוללת העפר להטיה של נחל רחם כלפי דרום. 
, באופן , נקבעה על פי סוללת ההטיה2/3/ה/10בשטחים שנכללו בתמ"א  79הרחבת מתחם 

 שתכלול רק את השטחים שמצויים מחוץ לפשט ההצפה החדש של הנחל.

לפיכך, השטח אינו מתפקד עוד כמניפת סחף אלא כמרחב ניקוז נפרד. כתוצאה מכך גם השתנה  
 שמשפיעה על כמות הצמחייה. ,התפקוד האקולוגי של השטח, בשל ירידה בכמות הנגר העילי

דרך ג'יפים )סימון שבילים אדום(.  -גם כציר טיול  את המתחם חוצה ציר הנפט אשר משמש
התכנון המפורט יידרש להתייחס למגבלות ככל שנדרשות מציר הנפט, והבטחת מעבר מטיילים 

 חופשי במרחב.

 

 :סיכום

                                                           
 .17.10.17-וה 22.5.17-עמדת מערכת הביטחון בהמשך להתייחסותם למתחמים הסולאריים מה 68
 .29.6.17-עמדת משרד החקלאות ופיתוח הכפר בהמשך להתייחסותם למתחמים הסולאריים מה 69
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 :יתרונות

  .מתאים מבחינה תכנונית וטופוגרפית 

 אזור מועדף. 

 .שטח בייעוד של אזור תעשייה קשורה בחומרי גלם 

 :חסרונות

 קונפליקט עם מגמת המועצה האזורית לפתח אזור תעשייה על פי הייעוד בתמ"מ. 

 :המלצות

 :קידום תכנית לתחנת כוח סולארית במתחם זה ייעשה בדגשים הבאים

  תיאום עם אגף המחצבות במשרד האנרגיה למיצוי כריה וחציבה במתחם כתנאי לקידום
 תחנת הכוח הסולארית.

  אילות לעניין הפיתוח התעשייתי.תיאום עם המועצה האזורית 

  ציר הנפט. עם קצא"א לענייןתיאום 

 תיערך בחינה של התאמת שבילי טיול ככל שנדרש ושמירת מעבר מטיילים חופשי במרחב. 

 

 


