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  שם התכנית .1
 - להלן " (אייםטמתקנים פוטו ווללתכנית מתאר ארצית  - 10/ד/10א "תמ"תכנית זו תיקרא 

 ").תכנית זו"או " התכנית"

  מסמכי התכנית .2
 " סביבתי-ת המסמך הנופי הנחיות לעריכ"מחייב  נספחו, עמודי הוראות 20תכנית זו כוללת 

 . עמודים5הכולל 

  תחום התכנית .3
 .התכנית תחול על כל שטח המדינה

  הגדרות .4
  .למונחים הרשומים בתכנית זו תהיה המשמעות הרשומה לצידם

 -ה "תשכה, כהגדרתו בתוספת הרביעית לחוק התכנון והבניה  אתר לשימור  4.1
, שרתנועד לשימור בתכנית מאוואשר ") החוק: "להלן (1965

  . לחוק78לפי סעיף לגביו תנאים מופקדת או שנקבעו בתכנית 

  .בית רשתאו מנהרה , חממה  בית צמיחה  4.2

  .1965 - ה "תשכה, חוק התכנון והבניה  החוק  4.3

מערכת ליצור חשמל הממירה ישירות אנרגיה סולארית   טרקר  4.4
, המותקנת על גבי משטח מוגבה מהקרקע, לאנרגיה חשמלית

המשך , לפחות חלקית, אפשר עקיבה ומאפשרבאופן המ
  .השימוש הקיים במפלס הקרקע

מוסד שלו הסמכות לדון בתכנית או להוציא היתר מכוחה של   מוסד תכנון  4.5
  .לפי העניין, תכנית

 -מסמך נופי  4.6
  סביבתי

לתכנית זו והסוקר את תכונות הנוף  15מסמך הנערך לפי סעיף 
, אתרי עתיקות, ה ידי אדםהחקלאי והנוף האחר מעש, הטבעי

תופעות טבע , ערכיות הקרקע החקלאית, ערכי טבע ומורשת
, תכנית ובסביבתההייחודיות ומערכות אקולוגיות בתחום 

  .והכולל המלצות לשימורם ולטיפוחם

מתקן פוטו   4.7
  וולטאי

מערכת לייצור חשמל לרשת החשמל בתכנית ששטחה לא 
ולארית לאנרגיה הממירה אנרגיה ס,  דונם750יעלה על 

שטח המתקן יכלול . חשמלית ללא שימוש בדלקים פוסיליים
  .למעט קווי החשמל, את כל התשתיות הדרושות לתפעולו

  .2004 - ד"התשס, כהגדרתה בחוק שמירת הסביבה החופית  סביבה חופית  4.8

, מי שהינו בעל רישיון ספק שירות חיוני לפי חוק משק החשמל  ספק שירות חיוני  4.9
  .1996 -ו "תשנה
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סקר היתכנות   4.10
  להוצאת אנרגיה

סקר של ספק שירות חיוני הקובע את אופן החיבור של מתקן 
פוטו וולטאי לרשת ההולכה או החלוקה והעבודות הדרושות 

  .לשם כך

כפי שנקבע בהחלטת , מ מגבול עזה" ק7שטח המצוי בטווח של   עוטף עזה  4.11
  .13.12.09 מתאריך 1060' ממשלה מס

  .35א "כהגדרתה בתמ  צמידות דופן  4.12

קו חשמל מתח   4.13
  גבוה

  .ילוולט ק33 או 22, 13קו חלוקה במתח של 

  .ילוולטק 400קו הולכה במתח של   קו חשמל מתח על  4.14

קו חשמל מתח   4.15
  עליון

  .ילוולטק 161 או 110קו הולכה במתח של 

שטחים הסגורים בצו , חוק כהגדרתם בים ביטחונייםמתקנ  שטח ביטחוני  4.16
שטחים , 1945 -)שעת חירום(סגירה מכוח תקנות ההגנה 

פי החלטה של ועדה למתקנים  שלגביהם הוטלו מגבלות על
' ולפי פרק , ביטחוניים או של ועדת הערר למתקנים ביטחוניים

  .לחוק

שטח בעל רגישות   4.17
סביבתית -נופית

  גבוהה

  . 35א "תמהקבוע בעל פי 

מיועד שטח   4.18
  לבינוי

  .35א "כהגדרתו בתמ

שטח מיועד   4.19
  לפיתוח

על פי תכנית או שטח פתוח ערכי שטח שאינו שטח פתוח 
  .מתאר מחוזית

ובאין תכנית מתאר , שטח המיועד בתכנית מתאר מחוזית  שטח פתוח   4.20
 לתכליות ,בתכנית המתאר המחוזית המופקדת, מחוזית
או תכלית דומה , י פתוחנוף כפר/חקלאי, שטח חקלאי: הבאות
מטמנה ושטח , קווי תשתית, מסילות, וכן דרכים, אחרת

  . לכריה וחציבה

, גן לאומי, שמורת טבע: שטח המיועד בתכנית לאחד מאלה  שטח פתוח ערכי  4.21
נחל וסביבתו לתכנון לפי , חוף רחצה, יער לסוגיו, שמורת נוף

ו פארק פארק מטרופוליני א,  נחל וסביבותיו,3/ב/34א "תמ
  .עירוני וכן אזור נופש מטרופוליני

  .כל תכנית במדרג התכניות  תכנית  4.22

תכנית הכוללת   4.23
  הוראות מפורטות

  .תכנית שניתן להוציא מכוחה היתרי בניה

  . או לתעסוקהלמלאכה, שטח המיועד בתכנית לתעשייה  יהיתעש  4.24

בתכנית זו המשמעות הנודעת תהיה למונחים שלא הוגדרו , בהעדר כוונה אחרת משתמעת
  .להם בחוק ובתקנות על פיו
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  מטרות התכנית .5
לקבוע הנחיות להקמת מתקנים פוטו וולטאיים על מנת לעודד את השימוש בהם לניצול 

תוך מניעת מפגעים ומזעור ובכל שטח המדינה , זאת. אנרגיית השמש לצורך יצור חשמל
ובמגמה לפשט ולייעל את תהליכי , באיכות הסביבה והנוף, הפגיעה בשטחים הפתוחים

  :כל זאת על ידי, הקמתם

יצירת אפשרות ומתן הוראות למתן היתרים למתקנים פוטו וולטאיים על גגות  5.1
 .כדיןוחזיתות של מבנים שנבנו 

במקרים יצירת אפשרות ומתן הוראות למתן היתרים למתקנים פוטו וולטאיים  5.2
 : הבאים

 ;מבני משקלאו /אחסנה ו לייעוד  .א

 ;תעשייהל ייעוד  .ב

 ;תוך שילוב ואיחוד תשתיות, מתקנים הנדסיים לייעוד  .ג

 ;שהוקמו על פי תכניתובריכות דגים מאגרים   .ד

 ; ומגרשי חניהניםחניו  .ה

 . בשטח שייעודו חקלאי והצמוד למגורים,בנחלות במושבים' חלקות א  .ו

בתכנית להכנת תכנית מפורטת להקמת מתקנים פוטו וולטאיים קביעת הוראות  5.3
 .ם דונ750 ה עללא יעלששטחה 

, קביעת הנחיות מיוחדות לקידום תכניות למתקנים פוטו וולטאיים בנפת באר שבע 5.4
 . ובעוטף עזהבנפת גולן

שטחים בלמעט , פתוחיםקביעת הנחיות למיקום מתקנים פוטו וולטאיים בשטחים  5.5
  .ערכייםפתוחים 

  .סביבתי-נופימסמך קביעת הנחיות להכנת  5.6

 יחס בין תכניות .6
יפה מכוחה של ית מתאר ארצית שאושרה לפני אישורה של תכנית זו תכנכוחה של  6.1

 .אלא אם נקבע אחרת בתכנית זו, תכנית זו

 .על מתקן פוטו וולטאי יחולו הוראות תכנית זו, 8/ד/10א "בתמעל אף האמור  6.2

 במרקם זו מוסד תכנון יהיה רשאי להפקיד תכנית למתקן פוטו וולטאי לפי תכנית 6.3
 אף אם אינה צמודת דופן ובלבד שיתקיימו 35א "חופי לפי תמשמור משולב או במרקם 

ק "ס(ולמעט הצורך בהתאמה לתכנית מתאר מחוזית , 35א " לתמ6.1.3הוראות סעיף 
 ).35א " לתמ)2 (6.1.3

, לא ייחשבו כשינוי לתכנית מתאר מחוזית, לתכנית זו 11תכניות שיאושרו על פי סעיף  6.4
 .המחוזיתועדה וובלבד שניתן להן אישורה של ה

 יבחן אותה על, בבואו לבחון תכנית בשטח פתוח על פי הוראות תכנית זו, מוסד תכנון 6.5
 הקבועים בתכנית ,התבחינים לשמירה על שטחים פתוחים ורציפותםהעקרונות ו פי

 .וינמק את החלטתו, המתאר המחוזית הכוללת החלה על השטח
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  הוראות כלליות .7
 ימים מיום 30תימסר חוות הדעת תוך ,  דעתבכל מקום בו נדרשת היוועצות או חוות 7.1

 מוסד. אלא אם קבע מוסד התכנון פרק זמן ארוך יותר, שנדרשה על ידי מוסד התכנון
 . רשאי לדון בתכנית גם ללא חוות הדעת אם חלף המועד להגשתהתכנון

אין בהוראות תכנית זו בדבר קיום התייעצות כדי להגביל סמכות מוסד תכנון להתייעץ  7.2
 .כפי שימצא לנכון, מים נוספיםעם גור

תכנית מקומית הנגזרת מתכנית זו והחלה במלואה או בחלקה על קרקע חקלאית  7.3
למטרה חקלאית או מאושרת או מופקדת המיועדת בתכנית מתאר מחוזית , מוכרזת

לתוספת הראשונה  9טעונה אישור על פי סעיף , לאחד מהאזורים של שטחים פתוחים
 .לחוק

תועבר לאישור , גזרת מתכנית זו והחלה בתחום הסביבה החופיתתכנית מקומית הנ 7.4
אלא אם היא תכנית מפורטת המקיימת את כל , הסביבה החופיתת ועדה לשמירוה

 .ועדהוידי הות של תכנית מתאר מקומית שאושרה על ההורא

  תוקף התכנית ועדכונה 7.5

בסמכות המועצה .  שנים בלבד מיום אישורה5-תוקף תכנית זו יהיה ל 7.5.1
ובלבד שבחנה את , קצובותצית להאריך תקופה זו מעת לעת לתקופות האר

  .יישומה של התכנית

על כל לוועדות המחוזיות של הוועדות המקומיות אחת לשנה יועבר דיווח  7.5.2
  .המתקנים שהוקמו בהיתר לפי תכנית זו

וועדות המחוזיות למועצה הארצית בדבר היקף אחת לשנה יועבר דיווח של ה 7.5.3
 על היתרים שניתנו  וכן דיווח, שאושרו בהתאם לתכנית זוומיקום התכניות

 .7.5.2בהתאם לסעיף , לפי תכנית זו

, המועצה הארצית תבחן את הצורך בעריכת שינויים ועדכונים לתכנית זו 7.5.4
חלטת המועצה בחינה זו תשמש כבסיס לה. ה שנים מיום אישור4בחלוף 

 .התכנית הארצית על הארכת תוקף

את , בין היתר, תכלול, בתכנית זוויים שינעדכונים ובחינת הצורך בעריכת  7.5.5
פוטו ממתקנים חשמל תוך בחינת ההתפלגות שבין יצור , מידת יישום התכנית

 .אחריםפוטו וולטאיים לעומת יצור ממתקנים וחזיתות על גגות וולטאיים 

-המועצה הארצית רשאית לשנות את נספח ההנחיות לעריכת המסמך הנופי 7.5.6
סמך הנחיות לפינוי השטח בתום מועד פעילות המתקן סביבתי ולהוסיף מ

אם התקיימו התנאים , ל"הפוטו וולטאי בהתאם לממצאי הבחינה הנ
 :הבאים

 ;שוכנעה המועצה הארצית שאין בכך כדי לפגוע במטרות התכנית  .א

אפשרה המועצה הארצית לועדות המחוזיות להעיר את הערותיהן טרם   .ב
 .קבלת ההחלטה

תפורסם על כך הודעה ברשומות , 7.5.6מור בסעיף כאערכה המועצה שינוי  7.5.7
 . ובאתר האינטרנט של המשרד
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  היתרים להקמת מתקנים
  פוטו וולטאיים
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  היתר להקמת מתקן פוטו וולטאי על גג מבנה או חזיתו .8
תותר הקמת מתקן ,  הקמת מבניםה מתיר,תו הכוללת הוראות מפורט,מקום שתכנית 8.1

 :תנאים הבאים באו על חזיתושנבנה כדין מבנה פוטו וולטאי על גג 

 ;ההיתר יהיה תואם לשטחי הבניה ולמגבלות הבניה הקבועות בתכנית  .א

 ;התכנית לא אסרה על הקמת מתקן פוטו וולטאי  .ב

 .אין בהקמת המתקן כדי לפגוע בשימוש המותר  .ג

ובה שגובהו עולה על הג, מתקן פוטו וולטאי על גג מבנה,  לעיל8.1על אף האמור בסעיף  8.2
לא ייחשב כחורג מהגובה המרבי המותר על פי אותן , הֵמרבי שנקבע בתכניות אחרות

אלא אם נקבע , מעל גג המבנה שעליו ניצב המתקן'  מ3ובלבד שלא יעלה על , תכניות
ומבלי לגרוע מהוראות , זאת על אף האמור בכל תכנית אחרת. אחרת בתכנית זו

פוטו וולטאי  על מתקן .חלות על השטחהנוגעות לבטיחות טיסה שנקבעו בתכניות ה
 .9.2 יחולו הוראות סעיף 9בייעודים המפורטים בסעיף 

 ואשר  נלווים למבנהםמוסד תכנון יהיה רשאי שלא להתיר בניית מתקנים על מבני 8.3
  .אינם צמודים לו

בית או חזית לא תותר הקמת מתקן פוטו וולטאי על גג , 8.1על אף האמור בסעיף  8.4
  .צמיחה

שנבנה כדין שאינו צמוד דופן או חזיתו מתקן פוטו וולטאי על גג מבנה חקלאי היתר ל 8.5
 יינתן רק אם שוכנע מוסד התכנון כי המתקן מוקם על ,לשטח המיועד לבינוי או לפיתוח

לאחר שקיים , גבי מבנה חקלאי המשמש והנדרש במישרין לשם השימוש החקלאי
 . וידא כי קיים חיבור חשמלו שולאחר, התייעצות עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 .10יוקם בהתאם להוראות המפורטות בסעיף או חזיתו מתקן פוטו וולטאי על גג מבנה  8.6

יבחן מוסד , הוגשה בקשה להיתר להתקנת מתקן פוטו וולטאי על גג מבנה או חזיתו 8.7
וינקוט באמצעי הבטיחות ,  בהתאם לתקנות התכנון והבניההמבנהתכנון את יציבות 

 .לצורך ההקמה וההפעלההנדרשים 

 :בין היתר, רשאי מוסד התכנוןהוגשה בקשה כאמור  8.8

 ואת מידת התאמתו האדריכלית בסביבתואת מידת השתלבותו של המתקן  לבחון  .א
 .ולקבוע תנאים בהתאם, של המתקן למבנה בו הוא ממוקם

לדרוש לצרף לבקשה את תכנית הגג המצביעה על אופן הצבת המתקן בהתאם לסוג   .ב
 ולקבוע תנאים החזיתותוכן את תכנית יסת המתקנים האחרים על הגג הגג ופר

לרבות , במעטפת המבנה או בגג, בחלל המבנה, לשילוב המתקן בעיצוב המבנה
  .התייחסות לחזית החמישית

 .הסתרת המתקןלקבוע תנאים ל  .ג

 אישור מהנדס חשמל מוסמך בדבר התנאים להתקנת המתקן הפוטו לדרוש  .ד
 .וולטאי

, התקנת כל המתקנים האחרים הנחוצים גג המבנה נותר מקום ללוודא כי על  .ה
 .כנדרש על פי כל דין, לרבות מערכת סולארית לאספקת מים חמים ומבנה מעלית

 .לדרוש גם מסמכים לעניין סינוור או הצללה, בהתאם לצורך  .ו

או על חזיתו של על גג גם  מתקן פוטו וולטאי ניתן יהיה להקים 8מכוח הוראות סעיף  8.9
  . לחוק'  שנבנה מכוח פרק ומבנה
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בייעודים ושימושים היתר להקמת מתקן פוטו וולטאי  .9
, בריכת דגים/מאגר, מתקן הנדסי, תעשייה, מבני משק/אחסנה(שונים 

  )חקלאי, חניון

  9.8 עד 9.3 על פי סעיפים למתן היתריםהוראות  9.1

ם ים או בשימושים המפורטיייעודמקום שתכנית הכוללת הוראות מפורטות חלה ב
 :תותר הקמת מתקן פוטו וולטאי בתנאים הבאים, להלן 9.8 עד 9.3בסעיפים 

לאחר , או על הקרקע/על טרקרים ו, המתקן הפוטו וולטאי יהיה על עמודים  .א
 ;ששוכנע מוסד תכנון כי לא ניתן להקימו על גג מבנה או חזיתו

  ;הדבר לא נאסר בתכנית האמורה  .ב

 ;בניה הקבועות בתכניתההיתר יהיה תואם לשטחי הבניה ולמגבלות ה  .ג

כדי לפגוע הפוטו וולטאי אין בהקמת המתקן ו נשמרה הגישה למבנה ולתשתיותיו  .ד
 ;בשימוש המותר

בייעודים ובשימושים על גגות מבנים וחזיתות שיוקם על מתקן פוטו וולטאי   .ה
 יבואו הוראות סעיף 8.2סעיף ת וובמקום הורא 8יחולו הוראות סעיף האמורים 

9.2. 

  9.8 עד 9.3על פי סעיפים  קנים פוטו וולטאייםגובהם של מת 9.2

גובה המתקן הפוטו וולטאי יהיה כמפורט בטבלה ,  לעיל9.1על אף האמור בסעיף 
בין שנקבעו בתכנית החלה , וזאת מבלי לפגוע בהוראות בטיחות הטיסה, שלהלן
 . ובין אם לאו,הכוללת הוראות מפורטות, במקום

לפי 
  סעיף

י מעל גג מבנה גובה מרב   או שימושייעוד
  שעליו ניצב המתקן

  גובה מרבי מעל פני הקרקע

 של ייעוד  9.3
או /אחסנה ו

  מבני משק

מעל פני הקרקע ולכל '  מ20לא יעלה על   .' מ3לא יעלה על 
מעל לגובה המרבי שנקבע '  מ3היותר עד 

בתכנית בעלת הוראות מפורטות החלה 
  .במקום

 של ייעוד  9.4
  תעשייה

מעל  .' מ12לא יעלה על 
בכפוף לעריכת ',  מ3-ל

התייעצות עם רשות 
התעופה האזרחית 

ומשרד הביטחון לעניין 
  .בטיחות הטיסה

ולכל מעל פני הקרקע '  מ20לא יעלה על 
מעל לגובה המרבי שנקבע '  מ3היותר עד 

בתכנית בעלת הוראות מפורטות החלה 
  .במקום

 של מתקן ייעוד  9.5
  הנדסי 

לפי ,  דונם10י ששטחו עד במתקן הנדס  .א  .' מ3לא יעלה על 
בעלת הגובה הֵמרבי שמותר בתכנית 

או עד הוראות מפורטות החלה במקום 
 ;לפי הגבוה מביניהם, מפני הקרקע'  מ3

,  דונם10במתקן הנדסי ששטחו מעל   .ב
מעל פני '  מ20הגובה לא יעלה על 

מעל לגובה '  מ3הקרקע ולכל היותר עד 
המרבי שנקבע בתכנית בעלת הוראות 

 .ות החלה במקוםמפורט
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לפי 
  סעיף

גובה מרבי מעל גג מבנה    או שימושייעוד
  שעליו ניצב המתקן

  גובה מרבי מעל פני הקרקע

מאגר או בריכת   9.6
דגים על פי 

  תכנית

דפנות   מטרים מעל גובה3לא יעלה על   .' מ3לא יעלה על 
  . המאגר או הבריכה

 של חניון ייעוד  9.7
  או מגרש חניה

במגרש חניה פתוח גובה המתקן לא יעלה על   .'מ 3לא יעלה על 
'  מ6ובמגרש חניה פתוח לרכב כבד על '  מ4.5

  .מעל פני הקרקע

' בחלקה א  9.8
  בנחלה

מעל פני הקרקע ולכל '  מ20לא יעלה על   .' מ3לא יעלה על 
מעל לגובה המרבי שנקבע '  מ3היותר עד 

בתכנית בעלת הוראות מפורטות החלה 
  .במקום

  

  או מבני משק/ של אחסנה וייעודמת מתקן פוטו וולטאי בהיתר להק 9.3

מקום שתכנית הכוללת הוראות מפורטות מייעדת שטח לאחסנה או מבני  9.3.1
 בתחום שטח זה בכפוף לקבוע בסעיפים תותר הקמת מתקן פוטו וולטאי, משק

 . לעיל9.2- ו9.1

ני או מב/ זה ניתן יהיה להקים מתקן פוטו וולטאי בין מבני אחסנה וייעודב 9.3.2
ובלבד שאין בהקמת המתקן כדי למנוע , וכן בשטח שבו טרם הוחל בבינוימשק 

 .או מבני משק/אפשרות לעשות שימוש במקביל בקרקע גם לצורך אחסנה ו

  היתר להקמת מתקן פוטו וולטאי בייעוד תעשייה 9.4

תותר הקמת , מקום שתכנית הכוללת הוראות מפורטות מייעדת שטח לתעשייה 9.4.1
 . לעיל9.2- ו9.1בכפוף לקבוע בסעיפים תחום שטח זה מתקן פוטו וולטאי ב

בשטח שבו הוקמו בפועל מבנים ומתקנים לתעשייה ניתן יהיה להקים מתקן  9.4.2
 .פוטו וולטאי בין מבנים ומתקנים אלה

הכוללת תעשייה לפי תכנית לבשטח שטרם הוקמו עליו מבנים ומתקנים  9.4.3
 ובלבד ששטח כל ,ניתן יהיה להקים מתקן פוטו וולטאי, הוראות מפורטות

 מן השטח המיועד לתעשייה בתכנית 10%המתקן הפוטו וולטאי לא יעלה על 
 .' ה9.1על מתקן כאמור לא יחול סעיף . האמורה

 רשאי מוסד בנפת גולן ובעוטף עזה, בנפת באר שבע, 9.4.3על אף האמור בסעיף  9.4.4
 מן השטח 30%  עדבהיקף של תכנון לתת היתר להקמת מתקן פוטו וולטאי

כל עוד לא נאסר על כך , יועד בתכנית הכוללת הוראות מפורטות לתעשייההמ
ובלבד שבחן מוסד התכנון את הצרכים התעשייתיים , בתכנית החלה במקום

על מתקן כאמור לא  .ותעסוקתיים הנוכחיים והעתידיים במיקום המבוקש
  .' ה9.1יחול סעיף 

  היתר להקמת מתקן פוטו וולטאי בייעוד של מתקן הנדסי 9.5

ולמעט , מקום שתכנית הכוללת הוראות מפורטות מייעדת שטח למתקן הנדסי 9.5.1
 בכפוף לקבוע תותר בתחום שטח זה הקמת מתקן פוטו וולטאי, תכנית למאגר

 . לעיל9.2- ו9.1בסעיפים 

בשטח שבו הוקמו בפועל מבנים ומתקנים הנדסיים ניתן יהיה להקים מתקן  9.5.2
 .ביבםפוטו וולטאי בין מבנים ומתקנים אלה או מס
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רשאי מוסד תכנון לתת היתר לבניית , בשטח המיועד למתקן הנדסי שטרם נבנה 9.5.3
, 10%מתקן פוטו וולטאי ובלבד ששטח המתקן הפוטו וולטאי לא יעלה על 

מהשטח המיועד בתכנית , 30% על בנפת גולן ובעוטף עזה, ובנפת באר שבע
חול סעיף לא ילבניית המתקן הנדסי ועל שטח זה  הוראות מפורטות תהכולל

 .' ה9.1

  תותר הקמת מתקן פוטו וולטאי בשטח החורג 9.5.3על אף האמור בסעיף  9.5.4
 מהשטח המיועד 20%מהאמור לעיל בתנאי שהשטח הכולל לא יעלה על 

בנפת , ובנפת באר שבע הוראות מפורטות למתקנים הנדסיים תבתכנית הכולל
, ם הנדסיים מן השטח המיועד למתקני45%  עד בהיקף שלגולן ובעוטף עזה

ובלבד שבחן מוסד תכנון את הצרכים הנוכחיים והעתידיים למתקנים הנדסיים 
 .' ה9.1לא יחול סעיף  על שטח זה. במיקום המבוקש

  על פי תכניתובבריכת דגים היתר להקמת מתקן פוטו וולטאי במאגר  9.6

מוסד תכנון רשאי להתיר בנייתם של מתקנים פוטו וולטאיים במאגרי מים  9.6.1
הכוללת הוראות של תכנית שהוקמו על פי תכנית כן בבריכות דגים ווקולחין 
לעיל  9.2- ו9.1בכפוף לאמור בסעיפים , שאושרה מכוח החוק, מפורטת

 :ובתנאים הבאים

  ; או בריכת הדגיםהקמת מתקנים תותר על מלוא שטח דפנות המאגר  .א

. תותר הקמת מתקנים צפים על פני המים או הְמקרים את פני המים  .ב
ובכפוף לסוג , כיסוי יהיה נתון לשיקול דעתו של מוסד התכנוןשיעור ה

 ;בריכת הדגיםב או השימוש במאגר

או כל בקשה להיתר תלווה באישורו של מהנדס ביחס ליציבות המאגר   .ג
  .הםולקיומן של כל הדרישות הבטיחותיות בבריכת הדגים 

עיף זה על פי סבמאגר מים או במאגר קולחין היתר להקמת מתקן פוטו וולטאי  9.6.2
היתר . יינתן לאחר שתיערך התייעצות עם רשות המים ומשרד הבריאות

בבריכת דגים על פי סעיף זה יינתן לאחר שתיערך התייעצות עם משרד 
 .החקלאות

מוסד תכנון יהיה רשאי לדחות את הבקשה  לעיל 9.6.1על אף האמור בסעיף  9.6.3
עה נופית וכן להקמת מתקן פוטו וולטאי במאגר אם לדעתו עלולה להיגרם פגי

במקרה שהמאגר משמש או נועד לשמש גם למטרות של נופש ופנאי לפי 
 . במקוםהתכנית החלה

  היתר להקמת מתקן פוטו וולטאי בייעוד של חניון או במגרש חניה 9.7

תותר , במבנהלחנייה מקום שתכנית הכוללת הוראות מפורטות מייעדת שטח  9.7.1
לעיל  9.2- ו9.1ראות סעיפים בכפוף להוהקמת מתקן פוטו וולטאי על גג המבנה 

 ובתנאים ,פתוחפרטי כשטח או ובלבד שגג המבנה אינו משמש כשטח ציבורי 
  :הבאים

 ;הקמת המתקן לא תפחית את מספר מקומות החניה בחניון  .א

הקמתן של יתר קומות החניה על פי את הקמת המתקן לא תמנע   .ב
ע ולא תפג, התכנית המפורטת במבנה שבו טרם מוצו זכויות הבניה

 .במתקנים אחרים על הגג

יותר , שימשה קומת הגג לחנייההיה ו',  ג9.1על אף האמור בסעיף   .ג
קירויה לצורך הקמת המתקן הפוטו וולטאי  ותותר תוספת של זכויות 

 לצורך הקמת ככל שהם נדרשים,  משטח הקומה בבניין50% -בניה עד ל
 .המתקן הפוטו וולטאי
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יעדת שטח למגרש חניה פתוח או המי, תוהכוללת הוראות מפורטבתכנית  9.7.2
בתכנית למגורים ולמעט באזור המיועד , המתירה שימוש למגרש חניה פתוח

ם על עמודים או על ירשאי מוסד תכנון להתיר מתקנים פוטו וולטאי, האמורה
  :בתנאים הבאים, טרקרים

 .בשינויים המחויבים שלעיל 9.2- ו9.1על המתקן יחולו הוראות סעיפים   .א

 50%-תותר תוספת של זכויות בניה עד ל',  ג9.1 בסעיף על אף האמור  .ב
 לצורך הקמת המתקן הפוטו ככל שהם נדרשים, משטח מגרש החניה

  .וולטאי

 הקירוי לא יפחית את מספר מקומות החניה המותרים בתכנית ביותר   .ג
 . 10%-מ

ככל שהיו קיימים ערב , אין במתקן כדי למנוע מעבר ושימוש של הציבור  .ד
 .על פי כל דין, וטו וולטאיהקמת המתקן הפ

לצורך הקמת המתקן הפוטו וולטאי תצומצם הפגיעה בצמחייה הקיימת   .ה
 .ותימנע עקירת עצים, למינימום הכרחי

אין בהקמת המתקן הפוטו וולטאי כדי לסתור הוראות בתכנית   .ו
החדרת מי נגר ובטיחות , ניקוז, גינון, לרבות בדבר עיצוב, המפורטת

 .התנועה

         9.7.1יה רשאי שלא להתיר הקמת מתקן כאמור בסעיפים מוסד תכנון יה 9.7.3
 : אחד מאלה,בין היתר, בהתקיים 9.7.2- ו

המתקן עלול לפגוע בסביבת המגורים העירונית או הכפרית הסמוכה   .א
 ;למתקן המוצע

לרבות בהוראות שמסביבו המתקן עלול לפגוע בעיצוב המרחב   .ב
 ;המתייחסות לגינון

 ;ה באתר שימורהמתקן עלול לגרום לפגיע  .ג

 ;המתקן עלול לפגוע בניקוז  .ד

 .יש באישור המתקן משום פגיעה בתושבים או יצירת מטרד עבורם  .ה

  בנחלה' היתר להקמת מתקן פוטו וולטאי בייעוד חקלאי בתחום חלקה א 9.8

 יםומייעדת שטח לשימוש, ת חלה בישוב כפריומקום שתכנית הכוללת הוראות מפורט
תותר בשטח שאינו , לות שהוקצו למתיישביםשל הנח'  בתחום חלקות איםחקלאי

בכפוף לאמור בסעיפים הקמת מתקן פוטו וולטאי ' מיועד למגורים בתחום חלקות א
 :ובלבד שמתקיימים התנאים הבאיםשלעיל  9.2- ו9.1

בשטח הצמוד למבנה המגורים או למבנה  מצוי מתקן פוטו וולטאיה  .א
 ;משק שמיקומו צמוד לשטח המגורים

וחזיתות מתקנים על גגות ו , דונם1טו וולטאי יהיה עד שטח המתקן הפו  .ב
 ;לא יבואו בחישוב שטח זה' בחלקה א

 ככל הניתן פגיעה על מנת למנוע,  בטרקרים אויועדף השימוש בעמודים  .ג
 .בשימושים החקלאיים
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  הוראות כלליות למתן היתר על פי תכנית זו .10
, 8-9וטו וולטאי לפי סעיפים אין בתכנית זו כדי לחייב מוסד תכנון ליתן היתר למתקן פ 10.1

 .ובלבד שנימק החלטתו

 .9 ףסעישל  ומכוחבתחום הסביבה החופית לא יינתן היתר למתקן פוטו וולטאי  10.2

אינה  וא/ולא יינתן היתר להקמת מתקן פוטו וולטאי אם הקמת המתקן סותרת  10.3
,  או הארכיאולוגיההמורשת, הנוף, משתלבת בשטח בעל חשיבות מבחינת ערכי הטבע

 .יוכהגדרתם בתכנית החלה על ,וכן במרחב או במסדרון אקולוגי

אות התכנית או  ינהגו לפי הור,אתר לשימורב יין היתר להקמת מתקן פוטו וולטאילענ 10.4
 . לשימורהתנאים שייעדו אותו

לא יאושר היתר להקמת מתקן פוטו וולטאי מכוחה של תכנית זו אם משולבת בו  10.5
ניתן לאשר היתר להקמת מתקן פוטו  .פוטו וולטאיתאספקת אנרגיה נוספת לאנרגיה ה

 .אם הוא משתלב במתקן אנרגיה קיים או מאושר אחר, וולטאי מכוחה של תכנית זו

 לא יינתן היתר להקמת מתקן פוטו וולטאי מכוחה של תכנית זו אם הקמתו תחייב קו 10.6
 . מתח עליון שאינו קיים או מאושרחשמל

קו הכולל חיבור ל,  קילוואט630-אי שהספקו מעל ללפני אישור היתר למתקן פוטו וולט 10.7
יוגש למוסד התכנון סקר היתכנות להוצאת האנרגיה , מתח גבוה או עליוןחשמל 

 .כולל אופן מילוי התנאים שנקבעו בסקר, מהמתקן הפוטו וולטאי

מוסד התכנון יגביל את היקפם וגודלם של המבנים התפעוליים הדרושים להפעלה  10.8
זכויות הבנייה למבנים . להיקף ולגודל המינימאלי, הפוטו וולטאיואחזקה של המתקן 

התפעוליים יהיו לכל היותר על פי הזכויות שנקבעו בתכנית הכוללת הוראות של תכנית 
 . מפורטת החלה במקום

 : יכלול את הפרטים הבאים9 ףסעיהיתר למתקן פוטו וולטאי לפי  10.9

תוך העדפת , ותחזוקההפעלה , גישה למתקן לצורך התקנהלרבות , תשתיות  .א
  ;הטמנתן

תוך בחינת , להפעלה ואחזקה של המתקןבמישרין המבנים התפעוליים הדרושים   .ב
  ;האפשרות לשיקועם או הטמנתם

 ; לא יותרו מגורי שומר, ואולם, אמצעי שמירה טכנולוגייםוגידור   .ג

, חומרי גמרל, לתאורת המתקןגם   המתייחסותמתקניםוהוראות לעיצוב מבנים   .ד
 ;ככל שיידרש, נושאים אחריםלו, ונטיעותגינון ל

והבטחת פינוי השטח , והמבנים הנלווים לואופן פירוק המתקן הפוטו וולטאי   .ה
 .בתום הפעלתו

או על הקרקע על פי /ועל טרקרים , בבקשה להיתר למתקן פוטו וולטאי על עמודים 10.10
 : ינם יבחן מוסד התכנון את הנושאים הבאים ורשאי הוא לקבוע תנאים בעני9 ףסעי

הצפויים , השינויים שיגרמו במערכת הניקוז הטבעית ובמערכת ההידרולוגית  .א
  ;כתוצאה מהקמת המתקן על פי נספח ניקוז והידרולוגיה

מבחינה אדריכלית , על כל מרכיביו וחיבוריו, השתלבות המתקן הפוטו וולטאי  .ב
 ; הוא ממוקםונופית בסביבה הקרובה והכוללת בה

 . ככל שנקבעה בתכניות החלות על השטח,סביבתית-הרגישות הנופית  .ג

 אלא לאחר היוועצות ,בשטחים ביטחונייםהקמת מתקן פוטו וולטאי ל יאושר היתרלא  10.11
 .עם משרד הביטחון
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היה והמתקן הפוטו וולטאי לא ישמש בפועל במשך למעלה בהיתר יקבע תנאי לפיו  10.12
ל פי בקשת אלא אם הוארך ההיתר ע, יפוג תוקף ההיתר, משלוש שנים לייצור חשמל

 .מבקש ההיתר

יהיה על היזם לפרק את המתקן הפוטו , היתרהתוקפו של בהיתר יקבע כי בתום  10.13
 . וולטאי

 לפירוק המתקן מבקש ההיתרתנאי לקבלת ההיתר יהיה הגשת כתב התחייבות על ידי  10.14
  .בתום הפעלתו או בתום תוקף הרישיון לייצור החשמל

 



  2010  דצמבר  מתקנים פוטו וולטאייםלתכנית מתאר ארצית  - 10/ד/10א "תמ

 

 15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  תכניות למתקנים

 טאייםפוטו וול



  2010  דצמבר  מתקנים פוטו וולטאייםלתכנית מתאר ארצית  - 10/ד/10א "תמ

 

 16 

  תכנית להקמת מתקן פוטו וולטאי .11
מוסד תכנון רשאי לייעד בתכנית קרקע להקמת מתקן פוטו וולטאי ולקבוע הוראות  11.1

 ייעוד יהיה משולב ב למתקןייעודורשאי מוסד התכנון לקבוע כי ה, לתכנונו ולביצועו
  .חקלאי

 .בעוטף עזהבנפת גולן ו, תינתן עדיפות להקמת מתקנים פוטו וולטאיים בנפת באר שבע 11.2

במקום בו סומן מכלול נופי , בנפת באר שבע, 35א " לתמ9.1.3על אף האמור בסעיף  11.3
תותר הפקדת תכנית למתקן פוטו וולטאי ובלבד שהשתכנע מוסד תכנון , במרקם כפרי

 .ונימק את החלטתו, שאין חלופה אחרת מחוץ למכלול הנופי

 את הקמת המתקן הפוטו ישקול מוסד התכנון, בבואו לבחון חלופות בנות ביצוע 11.4
 : וינמק את החלטתווולטאי לפי סדר העדיפות היורד שלהלן

  .בשטח המיועד לבינוי  .א

  .שהוא צמוד דופן לשטח המיועד לבינוי, בשטח המיועד לפיתוח  .ב

 .בשטח המיועד לפיתוח  .ג

 . צמוד דופן לשטח המיועד לבינוי פתוחבשטח  .ד

 .שהוא צמוד דופן לשטח המיועד לפיתוחפתוח בשטח   .ה

,  שייעודו על פי תכנית מאושרת הוא למטמנה,שאינו צמוד דופןפתוח טח בש  .ו
 הסתיים אולם המאושרתאשר השימוש בו למטרתו , מחצבה או למטרה אחרת

ובלבד שבחן את מיצוי העתודות בשטח על פי , לא ניתן להחזירו לשימוש חקלאי
 . מטרתו המאושרת

 .בשטח פתוח שאינו צמוד דופן  .ז

לקבוע כי תינתן עדיפות  רשאי מוסד התכנון,  למתקן פוטו וולטאיבבואו להפקיד תכנית 11.5
, מתקנים על הקרקעהקמת שימוש כפול על פני או בוחזיתות מתקנים על גגות הקמת ל
 : כגון,ככל שיידרש, להתחשב בשיקולים נוספיםו

 ; ובקרבתושימושי הקרקע בווהיקף השטח המבוקש   .א

 ;טופוגרפיה ומפנה  .ב

והיקף התשתיות , ובעיקר לקווי הולכה, שתיותקרבה לת, איחוד תשתיות  .ג
 ;לרבות אורך החיבור, הנדרש

נצפותו , הנוף, הטבעערכי חינה חקלאית וכן מבחינת בערכיות השטח מ  .ד
 ;ורציפותו

  ;טיול ביקור ומסלולי  אתרי,מורשתאתרי , קיומם של אתרי עתיקות  .ה

 .צרכי פיתוח עתידיים של הישובים  .ו

 :ית לתעשייהבשטח שייעודו ערב אישור התכנ 11.6

שטח המיועד לתעשייה ה מ10% שטח להקמת מתקן פוטו וולטאי יהיה עד היקף  .א
 . מן השטח30%עד בעוטף עזה בנפת גולן ו, נפת באר שבעבתכנית האמורה וב

 . לא יבואו בחישוב שטחים זהוחזיתות מתקנים על גגות 

הקצאת שטח מעבר לאמור תעשה לאחר ששקל מוסד תכנון את הצרכים   .ב
 .ונימק את החלטתו ים והעתידיים של הפיתוח התעשייתי וצורכי האזורהנוכחי
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 ייתן מוסד תכנון עדיפות לתכנית ,לבינוי שייעודו ערב אישור התכנית היה בשטח 11.7
 .שימוש של מתקן פוטו וולטאי הלעהמאפשרת שימוש נוסף 

בתכנית שטח פתוח כהגדרתו בשטח שייעודו בתכנית מתאר מחוזית או מקומית הוא  11.8
 :זו

 10%יהיה עד , היקף שטח להקמת מתקן פוטו וולטאי, בשטח ישוב חקלאי  .א
, טרם הקמת מתקן פוטו וולטאי מהשטחים מתוך המשבצת החקלאית של יישוב

 חישוב השטח יהיה על פי .הנמוך מבין השניים,  דונם300ועד שטח מצטבר של 
ר הכפר ביום אישופיתוח גודל המשבצת על פי הרישום במשרד החקלאות ו

 .תכנית זו

לא יבואו במניין , מבנים בישוב חקלאיוחזיתות מתקנים הקבועים על גגות   .ב
 .השטחים למתקן פוטו וולטאי בשטח משבצת

 היקף השטח להקמת מתקן פוטו ,בשטח ישוב חקלאי שאינו כלול ,בשטח כאמור  .ג
 . דונם300לא יעלה על וולטאי 

שטחים גדולים יותר רשאי מוסד תכנון לקבוע בתכנית ,  לעילעל אף האמור  .ד
עם משרד  גם ,בשטחי משבצת חקלאית ו,לאחר שהתייעץ עם הרשות המקומית

  .החקלאות ופיתוח הכפר

כי עם תום , תיכלל הוראה הקובעת, הוא שטח פתוחבשטח שייעודו ערב אישור התכנית  11.9
תכנית ייעודו באו לפי , השימוש המותר יהיה  חקלאי, השימוש במתקן הפוטו וולטאי

 .ערב אישור המתקןת מאושר

המתקן להקמת הדרוש תכלול את כל , תכנית למתקן פוטו וולטאי על פי תכנית זו 11.10
 :  לרבותו ולאחזקתולהפעלת

אופן הוצאת האנרגיה לרשת , מתח גבוה או עליוןקו חשמל חיבור המתקן ל  .א
 ;הולכת החשמל בהתאם לקבוע בסקר היתכנות להוצאת האנרגיה

 ;דרך הגישה אל האתר  .ב

, לתפעול המתקן הפוטו וולטאי בלבדבמישרין תפעוליים הדרושים מבנים   .ג
 או להסתרתםתוך בחינת האפשרות , שגודלם יצומצם למינימום הכרחי

 ;הטמנתם

 ;לא יותרו מגורי שומר, ואולם,  ואמצעי שמירה טכנולוגייםגידור  .ד

 ;תאורה וטיפול נופי או גנני  .ה

, תקשורת, רה של חשמללהולכה או העב: עיליים או תת קרקעייםת יתשתקווי   .ו
 ;חלחול והחדרה של מי נגר ,ניקוזמערכת , ביוב, קווי מים

 . ייכלל בתחומה, המחויב בתכנית, ל"כל שינוי הנדרש בקווי התשתית הנ  .ז

 שייערך על פי הקבוע תכנית בשטח שאינו מיועד לבינוי תלווה בנספח ניקוז והידרולוגיה 11.11
  .3/ב/34א "בתמ

הקמתו של הקו , סטה של קו תשתית קייםה לטאיחייבה הקמת המתקן הפוטו וו 11.12
 קו התשתית פירוק. הרשות המוסמכת בפיקוחהחדש וביטולו של הקו הקיים יבוצעו 

 . לאחר הקמת והפעלת הקו החלופייבוצע רק קיים ה

הרצועה לקו הזה ,  חדשחייב סקר ההיתכנות שהוצאת האנרגיה תיעשה בקו מתח עליון 11.13
ואם החליט על כך מוסד , תכנון רצועת הקואולם  ו,תהווה חלק ממסמכי התכנית

 .יערך על ידי ספק השירות החיוניי, גם תסקיר ההשפעה על הסביבה, תכנון
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אם ידרוש חיבורו , לא תאושר תכנית להקמת מתקן פוטו וולטאי מכוחה של תכנית זו 11.14
שאינם קיימים או ) ו" ק400(מתח על חשמל לרשת הולכת החשמל הקמת קווי 

 .מאושרים

בתנאים בתכנית תותר הקמת מתקן פוטו וולטאי , לחוק' במתקן ביטחוני על פי פרק ו 11.15
 :הבאים

 .תכנית זו יחולו הוראות התכניתעל   .א

 בתכנית המתאר יעוד השטחיבהתאם ליהיה  טחוניישל המתקן הב הקרקע ייעוד  .ב
 .המחוזית

 כניתתאושר תלא , לחוק' בשטחים ביטחוניים שאינם מתקנים ביטחוניים לפי פרק ו 11.16
 .הקמת מתקן פוטו וולטאי אלא לאחר היוועצות עם משרד הביטחוןל

תיערך התייעצות עם רשות התעופה האזרחית ועם משרד הביטחון למניעת פגיעה  11.17
  :כאשר התכנית ,בבטיחות הטיסה

  ;)ו" ק161(מתח עליון חשמל כוללת חיבור לקו   .א

 ; דונם300עולה על השטח משתרעת על   .ב

 .יה של שדה תעופה או מנחתנמצאת בתחום מגבלות הבנ  .ג

התייעצות עם משרד הביטחון תיערך בכל מקרה שבו מתוכנן קו חשמל בשטח   .ד
  .או בשטח פתוח ערכיפתוח 

 :מוסד תכנון לא יפקיד תכנית למתקן פוטו וולטאי 11.18

 ;בשטח פתוח ערכי  .א

בייעוד של אחסנה או וכן  של מתקן הנדסי ייעודלמעט ב, בתחום הסביבה החופית  .ב
  . זה נמצא בתחום שטח המיועד לבינוי או לפיתוחייעודבלבד שו, מבני משק

, ולמעט בשטחים מופרים כגון מאגרים ,אביב-במחוזות מרכז ותל בשטח פתוח  .ג
 .מטמנות ומחצבות

הקמת מתקן פוטו וולטאי בשטחים ובאזורים בעלי איכויות , ככל האפשר, ימנעת 11.19
מפגיעה ברצף שטחים ש  חשבשטחים בהם קייםאו  /אקולוגיות וטבעיות חשובות ו

 .פתוחים

 :פקיעת התכנית 11.20

תאפשר הוצאת היתרי בניה למתקן פוטו , תכנית שתאושר מתוקף תכנית זו  .א
  . שנים בלבד מיום אישורה3וולטאי בתוך 

תכנית שתאושר מתוקף תכנית זו תיחשב כבטלה אם לא ניתן היתר למתקן פוטו   .ב
 3הוקם מכוחה בתוך אם לא  וכן שנים מיום אישורה 3וולטאי מכוחה בתוך 

  .שנים מיום קבלת ההיתר מתקן פוטו וולטאי המייצר חשמל

מוסד תכנון שאישר את התכנית רשאי להאריך את פרקי הזמן כאמור לעיל   .ג
כפי שמפרסמים הודעה , ובתנאי שפרסם הודעה על כך, בשנתיים נוספות בלבד

 .על אישור תכנית

 . ערב אישורהבמקוםשחל עוד יייחול ה, פקע תוקפה של תכנית כאמור  .ד
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  הוראות בתכנית .12
בנושאים , ככל הנדרש, תכלול הוראות, תכנית להקמת מתקן פוטו וולטאי על פי תכנית זו

  :הבאים

  .פרוט זכויות הבניה עבור המבנים והמתקנים, גובה מבנים, קווי בנין  .א

אורה אופן הת, פרטי גידור, גינון ונטיעות, חומרי גמר, מתקנים, הוראות לעיצוב מבנים  .ב
 .ועוד

י החשמל ויציאות קו, המתקן הפוטו וולטאידרכי הגישה אל לרבות , קווי תשתית  .ג
  .תוך העדפה לשימוש בתשתיות קיימות, החשמל וחיבורם לרשת

 .הוראות בדבר הקמת מבנים תפעוליים הדרושים להפעלת המתקן הפוטו וולטאי  .ד

 .מותככל שהן קיי, מגבלות הבנייה הנובעות מהמתקן הפוטו וולטאי  .ה

 .המתקן הפוטו וולטאישלבי ההקמה ואופן ההפעלה של , הנחיות לביצוע התכנית  .ו

, לטיפול בעודפי עפר, הוראות והנחיות למזעור מפגעים סביבתיים ונופיים בזמן ההקמה  .ז
, לאופן ביצוע השיקום הנופי,  ושטחי ההתארגנותלהקמה ופירוק של אתר הבניה

 .לפיקוח הנדרש וללוח הזמנים לביצועו

  . המתקן ואחזקתו סביבתית כתוצאה מתפעול- וראות והנחיות למזעור הפגיעה הנופיתה  .ח

יבחן מוסד התכנון את ממצאי המסמך ויקבע , סביבתי-הוגש למוסד תכנון מסמך נופי  .ט
את ההוראות הנדרשות בתכנית למזעור ולצמצום הפגיעה בשטחים חקלאיים וברצף 

, עת ההקמה ובעת תפעול המתקןהמפגעים הסביבתיים בולמזעור שטחים פתוחים 
 .את ההוראות הנדרשות בתכנית בהתאם, ככל שיידרש, בתכנית קבעוי

לרבות הוראה לעניין אישור ספק שירות חיוני , הוראות בדבר תנאים למתן היתרי בניה  .י
ואישור מינהל החשמל במשרד התשתיות הלאומיות לנקודת החיבור לרשת החשמל 

 .ולמסדר החשמל

לאחר התייעצות עם רשות התעופה האזרחית  ,  על בטיחות טיסההוראות לשמירה  .יא
 .ככל שיידרשו, ומערכת הביטחון

 .מידת הגמישות של התכנית  .יב

 .11.20  התכנית כאמור בסעיףלפקיעתהוראות   .יג

והבטחת , לרבות התשתיות שהוקמו עבורו ,רוק המתקן הפוטו וולטאייהוראות בדבר פ  .יד
בשטח חקלאי תוחזר הקרקע לשימוש . מתקן זהפינוי שטח התכנית בתום הפעלת 

  . פתוח ערכי אחר לשטחייעודורשאי מוסד תכנון לקבוע , חקלאי במצב ראוי לעיבוד

  מסמכים נדרשים בתכנית .13
  :תכלול את המסמכים הבאים,  על פי תכנית זותכנית להקמת מתקן פוטו וולטאי

 ;ת"מוצע ותשריט מצב קיים לפי נוהל מבאתשריט מצב   .א

 ;אדריכלי עיצובו נספח א/בינוי ו נספח  .ב

הכולל בחינת חלופות מיקום בהתאם לאמור בסעיף , סביבתי-נופימסמך , הנדרש ככל  .ג
 ;מסקנות המסמך יוטמעו בהוראות התכנית. 15

 . 11.11 כאמור בסעיף ספח ניקוז והידרולוגיהנ, הנדרש ככל  .ד
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  שיקול דעת מוסד תכנון .14
ובלבד שנימק , מתקן פוטו וולטאיאין בתכנית זו כדי לחייב מוסד תכנון לאשר תכנית ל 14.1

 .את החלטתו

ייתן , בבואו לדון בתכנית להקמת מתקן פוטו וולטאי על פי תכנית זו, מוסד תכנון 14.2
  : לנושאים הבאים,בין היתר, דעתו

מתקני התשתית לרבות קווי ושילוב של המתקן הפוטו וולטאי המוצע עם כלל   .א
סות לנזק ולתועלת תוך התייח, מתקנים פוטו וולטאיים סמוכים באזור

  .המצטברים לסביבה

בחינת חלופות אפשריות למיקום האתר המוצע והתייחסות לשימושי הקרקע   .ב
 .לתכנית זווהנספח  15בהתאם לנדרש על פי סעיף , וייעודיה באתר ובסביבתו

ישקול מוסד התכנון את  , סביבתית-לצורך מזעור הפגיעה הנופית, בשטח פתוח  .ג
בעלי חיים אל מול הפגיעה בתכסית הצומח ויחליט הפגיעה במעבר החופשי של 

 .על סוג המתקן הפוטו וולטאי בהתאם

   סביבתי-מסמך נופי  .15
סביבתית - בשטח פתוח צמוד דופן ברגישות נופיתתכנית להקמת מתקן פוטו וולטאי  15.1

כקבוע , סביבתי-תלווה במסמך נופי, גבוהה וכן תכנית בשטח פתוח שאינו צמוד דופן
 .בנספח לתכנית זו

סביבתי כאמור -שאינה נדרשת בהכנת מסמך נופיבתכנית להקמת מתקן פוטו וולטאי  15.2
צמידות דופן ל,  ככל הניתן,עדיפות לתכנון קומפקטימוסד תכנון ייתן , 15.1בסעיף 

 .מגנטית- אוכלוסייה לקרינה אלקטרוצמצום חשיפתללבינוי ולתשתיות ו

משרד להגנת הסביבה טרם דיון למוסד התכנון ובד בבד ליוגש סביבתי -המסמך הנופי 15.3
בשטחים חקלאיים יועבר המסמך . בהפקדת התכנית על מנת לאפשר גיבוש חוות דעת
בגבול שמורות טבע ובאזורים בהם , בנוסף גם לבדיקת משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ערכי טבע שמורים או מוגנים יועבר המסמך גם לבדיקת רשות הטבע והגנים הלאומיים 
 .ל"ער וייעור יועבר המסמך גם לבדיקת קקובגבול שטחי י

תכנית למתקן פוטו וולטאי בשטח שנדרש עבורו הכנת יחליט להפקיד מוסד תכנון  15.4
לאחר  או 15.3 לאחר שהועברה אליו חוות דעת כאמור בסעיף רק , סביבתי-מסמך נופי

 . יום ממועד שהמסמך נמסר למוסד התכנון ולגופים האמורים30שחלפו 
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הנחיות לעריכת המסמך נספח 
   סביבתי-הנופי 



  2010  דצמבר  מתקנים פוטו וולטאייםלתכנית מתאר ארצית  - 10/ד/10א "תמ

 

 22 

   סביבתי-הנחיות לעריכת המסמך הנופי  נספח

  נתונים כלליים .1

 :סביבתי יכלול את הנתונים הבאים-המסמך הנופי

שם האחראי לעריכת המסמך וכן שמות נותני השירות המקצועיים שהשתתפו בהכנתו   .א
  ;ובהערכת ההשפעות הסביבתיות של הפרויקט

 ;חתומים על ידי עורך המסמך והיועצים המקצועייםתצהירים מלאים ו  .ב

 ;תקציר ובו עיקרי הממצאים וההמלצות  .ג

 ;רשימה ביבליוגרפית והפניה למקורות הנתונים ששימשו את מכיני המסמך  .ד

 סביבתי ייערך בהתחשב באופי התכנון המוצע ומיקומו ובהתאם להנחיות -  מסמך הנופיה
  .המפורטות להלן

   תיאור התכנית המוצעת .2

פרק זה תפורט התכנית המוצעת לרבות השטחים והמתקנים השונים בשטחה והפעילות שתתבצע ב
התכנית והתיאור יתייחסו לכל העבודות . בפרוגרמה ובחתכים, התכנית תלווה בתשריטים. בהם

לצורך התכנית ומחוץ  כולל עבודות תשתית שייעשו, שייעשו לשם הקמת הפרויקט והפעלתו
  .ים וקווי מתח עליוןדוגמת דרכ, לגבולותיה

 :התכנית תוגש עם מפות רקע כמפורט 2.1

מ "תמ, אות"בתשריט יסומנו ייעודי קרקע על פי תמ. ת"י קרקע לפי נוהל מבאייעודתשריט  2.1.1
 .ותכניות מפורטות

המפה צריכה . מ מגבולות התכנית" ק3 עד למרחק 1:20,000מ " מפה בקנ-תרשים סביבה  2.1.2
, מסילות ומערכות תשתית, דרכים, קווי מתח, ישובים, וזנחלים ותוואי ניק, לכלול טופוגרפיה

 .במרחב התכנית' תוואי ניקוז וכו, מעיינות וקידוחים, בריכות חורף, מאגרי מים

התשריט צריך . תכניתמגבולות ה'  מ500 עד למרחק 1:5,000מ " תשריט בקנ-תשריט מפורט  2.1.3
, דרכים,  מסדר חשמל,פאנלים סולארים(לכלול את כל השימושים בתחום האתר המוצע 

, וכן את התשתיות הנלוות לאתר כגון קווי מתח) ב"מחסנים וכיו, משרדים, מגדלי שמירה
 .ב"דרכים וכיו

מ "אורטופוטו צבעונית מפורטת ומעודכנת בקנ/א" תצתצורף -אורטופוטו צבעונית /א"תצ 2.1.4
. ניתמסביב לשטח התכ'  מ500א היקף של "באופן שייכלל בתצ, המתאים להיקף התכנית

  .א יסומן תחום התכנית"בתצ

 :תיאור העבודות הכרוכות בהקמת הפרויקט 2.2

המידע , יש לתאר ולהציג את העבודות שייעשו להקמת הפרויקט על פי  לוחות הזמנים לביצוע 2.2.1
 . מ מתאים"יוצג במלל ועל גבי תשריט בקנ

, גידור, ייםמבנים זמנ, תוך הצגת תכניות וחתכים מבני עזר, יש לתאר באופן מילולי וגרפי 2.2.2
תנועת , שטחי אחסון זמניים לציוד ועודפי עפר, מחנות קבלן, מגדלי שמירה, עמודי תאורה

 .ב בתקופת ההקמה"שילוט וכיו, כלים כבדים

תוך הצגת תכניות וחתכים את התשתיות הנלוות הנדרשות , יש לתאר באופן מילולי וגרפי 2.2.3
תעלות ניקוז ועבודות שייעשו ,  היקפיותדרכי גישה ודרכים, )עיליים וטמונים(כולל קווי מתח 

 .עבודות עפר וכדומה, קווי מים, דרכים, מחוץ לשטח התכנית כגון חיבור לקווי חשמל
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מקור , יש לתאר את מאזן עבודות העפר כולל כמויות ומיקום של אזורים לכרייה ומילוי 2.2.4
אפשרויות לניצול , וככל האפשר, חומר הגלם ואתרים מתוכננים לניצול או לסילוק עודפי עפר

  .מילוי/יש לצרף הערכה לגבי כמויות חפירה. חומרים בתכנון המוצע או במקום סמוך

 :תיאור הפעילות הנובעת מביצוע התכנית 2.2.5

אבטחה , אחזקה, תפעול שוטף(יש להציג ולתאר את הפעילות הנובעת מביצוע הפרויקט 
או להפר אותה כגון שהות של יש להתייחס במיוחד לגורמים שעשויים לפגוע בסביבה ). ב"וכיו

 .ב"הארת הסביבה מעבר לגדר וכיו, יצירת רעש, אנשי תחזוקה ואבטחה

   תאור תכונות הנוף הטבעי- תיאור סביבת התכנית .3

 : וניקוזנחלים 3.1

, פשטי הצפה, נחלים,  ואדיות-יש לנתח ולתאר את אגן ההיקוות שבתחומו נמצאת התכנית 
תאר במלל ולהציג את הנתונים לגבי המשטר ההידרולוגי יש ל. ב"בריכות חורף וכיו, מעיינות

ספיקות שיא , זרימות בסיס באם ישנן, 3/ב/34א "כהגדרתם בתמ, הסמוכיםעורקי הניקוז של 
 .ב"וכיו

 :ערכי טבע 3.2

סביב '  מ200 יש להציג את פרישת חברות הצומח הטבעי בשטח התכנית עד לטווח -צומח  3.2.1
כולל התמקדות במינים  ,1:5,000מ "ל ועל גבי מפה בקנאת הנתונים יש להציג במל, גבולותיה
יש לצרף תמונות של צומח אופייני . או ראויים לשימור) אנדמיים(ייחודיים , נדירים, אדומים

אתר , Biogisניתן להיעזר באתר (במידת הצורך יש לציין מוקדי מינים פולשים . או ייחודי/ו
 ).ב"הספר האדום וכיו, הגנת הסביבהאתר המשרד ל, סקרי החברה להגנת הטבע, ם"רת

 , קיומם של אתרים המאכלסים בעלי חיים1:10,000מ " יש לסמן על גבי מפה בקנ- בעלי חיים  3.2.2
ח נדירים בתחום התכנית " תוך שימת דגש על בע,עופותשל לרבות אתרי רבייה וקינון 

,  הסביבהאתר המשרד להגנת, ניתן להיעזר בסקרי החברה להגנת הטבע(והשפעתה הצפויה 
  ).ב"הספר האדום של החוליתנים בישראל וכיו

 :נות הנוף הטבעי ומעשה ידי אדםותאור תכ 3.3

 במלל הקרובה הנופיות של שטח התכנית וסביבתהתכונות וה יש לתאר את יחידת הנוף 3.3.1
  .ובתשריט

הניתוח יכלול את האגן החזותי . יש להציג ניתוח חזותי של האתר המתוכנן על רקע הסביבה 3.3.2
חתכים , )כגון דרכים ותשתיות חשמל(צפית התכנית והתשתיות הקשורות אליה שממנו נ

חניונים ונקודות מ, משבילי טיול, דרכים וכבישיםמ, מנקודות בולטות בשטח ומנקודות ישוב
 .נוף ומורשת, מאתרי טבע, תצפית

 וכן התכניתהמצויים באזור , טבעיים ומעשה ידי אדם,  נופיים מקומייםמכלולים לפרט יש 3.3.3
 . באם ישנם35א "את מכלולי הנוף של תמ

 :נוף חקלאי וערכיות קרקע חקלאית 3.4

, אינטנסיביות, אופי העיבוד(יש לתאר את העיבוד והנוף החקלאי בשטח התכנית וסביבתה 
יש לצרף צילומים ). 'תרומת השטח החקלאי לדמות נוף האזור וכו, המצאות מבנים חקלאיים

 .על פי צורך

 : ומערכות אקולוגיותתופעות טבע ייחודיות 3.5

 יש לתאר במלל ובצילומים מאפיינים ומופעים ייחודיים של התשתית הפיזית -תשתית פיזית  3.5.1
  .ב"מחשופי קרקע וכיו, כגון מצוקים
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 אקולוגיםה השטח כחלק ממערך המסדרונות תפקוד לנתח את  יש -   שטחים פתוחיםרצף 3.5.2
תוך  ל" ויערות קק לאומייםגנים,  התכנית לשמורות טבעסמיכות, הארציים והמקומיים

במלל  את הניתוח יש להציג .באזורתכנית ההתייחסות למצב הקיים ולמצב החזוי על בסיס 
  .1:50,000בקנה מידה  מפה ועל גבי

 :אתרי עתיקות ומורשת 3.6

תאור קצר של , מיקומם: יש לפרט את הממצאים הארכיאולוגיים בשטח התכנית ובסביבתה 3.6.1
יש לצרף אישור רשות העתיקות לגבי אתרי . ותם לשימורהממצאים ומהותם ומידת חיוני

  . עתיקות מוכרזים

יש . יש לתאר את ערכי המורשת ההיסטורית והתרבותית המצויים בשטח התכנית ובסביבתה 3.6.2
  .התרבותית והמרחבית, נדירותם ומשמעותם ההיסטורית, לציין את ייחודיותם

 :אתרי ביקור ומסלולי טיול 3.7

 אתרי ביקור ומסלולי טיול 1:50,000מ " ולסמן על גבי מפה בקנלפרט מילולית, יש לסקור
ניתן להיעזר לשם כך במפות סימון שבילים (קיימים ומתוכננים בתחום התכנית ובסביבתה 

 ).ועדה לשבילי  ישראלושל הנטיות ווהרל

  הצעת חלופות תכנוניות .4

חלופות שונות למיקום בהתבסס על הרגישות הסביבתית ועל העבודות הצפויות להתבצע יש להציג 
להתייחס גם לחלופות למתקנים , בהתאם למקרה, בבחינת החלופות ניתן. האתר ולפריסה מרחבית

  :בהצגת החלופות יש להתייחס לנושאים הבאים. לחיבור לתשתיות ולדרכי גישה, נלווים

 .יש להציג את המשמעות של אי ביצוע התכנית על היבטיה השונים 4.1

 .תוך פירוט יתרונותיה וחסרונותיה של כל חלופה, ם המוצעיש להציג חלופות למיקו 4.2

ב "הצבות אחרות וכיו, צוב שונהיע, יש להתייחס לחלופות אפשריות להקטנת שטח הפרויקט 4.3
 .שמטרתן צמצום ההשפעה הנופית והסביבתית של הפרויקט

ים שיקול,  שיקולי תכנון-יש להציג את מכלול השיקולים שהביאו לבחירת החלופה המוצעת  4.4
, לרבות שימוש מושכל בקרקע ובמשאביה, ושיקולים אחרים, סביבתיים שיקולים הנדסיים

איכות , שמירת שטחים פתוחים ורצף שטחים פתוחים, היבטים נופיים לרבות נוף תרבות
 .ח"מניעת חסימת מסדרונות אקולוגיים ומעבר בע, הקרקע החקלאית

תה והשתלבות ניתוח השפעת מימוש התכנית על שטח התכנית וסביב .5
  בסביבה

  .ויתייחס לחלופה הנבחרת 2-4הניתוח להלן יבוצע בהתאם לממצאי סעיפים 

 :ניקוז והידרולוגיה 5.1

יש לנתח את השינויים שיגרמו במערכת הניקוז הטבעית ובמערכת ההידרולוגית  5.1.1
 .בתחום התכנית ובתחום הנתון להשפעתה

ישמרו הן את יכולת ל אשר "יש להציע פתרונות ואמצעים הנובעים מהניתוח הנ 5.1.2
 .הבילוי והפנאי הנלווים למערכת הניקוז, העברת הנגר והן את ערכי הנוף

 :ערכי טבע ואקולוגיה 5.2

יש לתאר את ההשפעות הצפויות להיגרם לסביבה הטבעית כתוצאה מהקמת  5.2.1
התפשטות , אזורי קינון ומחיה, בעלי חיים, כולל התייחסות לצומח טבעי. הפרויקט

 הן בסביבתה הקרובה של התכנית והן באזורים העשויים להיות 'מינים פולשים וכדו
גידור , בהיבט זה יש להתייחס הן להשפעות פיזיות בדמות בינוי. מושפעים ממנה
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מטרדי רעש כתוצאה מתפעול , ב והן להשפעות בדמות תאורה בשטחים פתוחים"וכיו
 .ב"וכיו

נים לצמצום יש לתאר הן את האמצעים האפשריים והן את האמצעים המתוכנ 5.2.2
 .ההשפעות השליליות שנמנו לעיל

 :שינויים חזותיים ונופיים 5.3

יש לנתח ולתאר .  יש להציג הדמיה של התכנית המוצעת על רקע הנוף באזור-הדמיה  5.3.1
יש לתאר מהיכן נצפה  . את ההדמיה גם באופן מילולי ולהציג מפת נצפות של האתר

ומידת הבולטות והנוכחות מהי מידת ההשתלבות בקו הרקיע , מאיזה מרחק, האתר
יש להציג את השפעת התכנית על האגן החזותי שממנו נצפית . של התכנית בסביבתה

  . התכנית והתשתיות הקשורות אליה

מדרכים , מנקודות ישוב:  יש להציג חתכי ראיה מנקודות בולטות בשטח- חתכים  5.3.2
בין אם (מורשת טבע ו, מאתרי נוף, חניונים ונקודות תצפיתמ, משבילי טיול, וכבישים

 .יש לנתח את חתכי הראיה גם באופן מילולי). הם קולטי קהל ובין אם לאו

 יש להציג את האמצעים האפשריים והמתוכננים -נופית /צמצום הפגיעה החזותית 5.3.3
  .נופית בסביבה/לצמצום או לשיקום הפגיעה החזותית

 :פגיעה בשטחים חקלאיים 5.4

  . חקלאיים בסביבת התכנית המוצעתיש לתאר את ההשפעות הצפויות על השטחים ה 5.4.1

 .יש לפרט את האמצעים האפשריים והמתוכננים לשמירתם ולצמצום הפגיעה בהם 5.4.2

 :פגיעה ברצף השטחים הפתוחים 5.5

את היקפה , יש לתאר במלל ובאמצעים גרפיים את הפגיעה הצפויה ברצף השטחים הפתוחים
 . מיטבית על הרצףיש לפרט את האמצעים האפשריים והמתוכננים לשמירה. ומשמעותה

 :פגיעה באתרי עתיקות ומורשת 5.6

יש לפרט את האמצעים . יש לתאר את ההשפעות הצפויות על אתרי עתיקות ומורשת
 .האפשריים והמתוכננים לשימורם ולטיפוחם של האתרים שזוהו בתכנית וסביבתה

 :אתרי ביקור ומסלולי טיול 5.7

טיול בסביבת התכנית המוצעת ואת יש לתאר את ההשפעות הצפויות על אתרי ביקור ומסלולי 
יש לפרט את האמצעים האפשריים והמתוכננים לשימורם . צמצום מידת הנגישות אליהם

  .סביבתהבולטיפוחם של האתרים ומסלולי הטיול בתחום התכנית ו

 : השפעות על שימושי וייעודי קרקע סמוכים 5.8

וצאה מיישום התכנית כת, קיימים או מתוכננים, שימושי הקרקעפגיעה אפשרית ביש לתאר 
  .  או שימוש קרקע שיידרשו כתוצאה מהיווצרות מטרדים עקב הקמת המתקןייעודושינויי 

 :מטרדי אבק 5.9

רעש ופסולת בעת עבודות ההקמה של , יש להציע הוראות ואמצעים למניעת מטרדי אבק
 .המתקן

 הוראות להיתר הבניה או הוראות לתכנית .6
יש להציע הוראות רלוונטיות בהיבטי איכות סביבה ונוף , בהסתמך על הניתוח הפרקים הקודמים
   .להוראות התכנית ולתנאים בהיתרי בניה
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 מבוא .1

 מצורכי החשמל 10%- קבעה כיעד שכ, )4450' החלטה מס (29.1.09מיום בהחלטה , הממשלה
  .לארית ופוטו וולטאיתסו-תרמו, מסה-ביו, רוח:  יהיו ממקורות אנרגיה מתחדשת2020לשנת 

אפשר את במטרה להוכנה , םי מתקנים פוטו וולטאילתכנית מתאר ארצית , 10/ד/10א "תמ
מתקנים פוטו : מתמקדת בפן אחד בלבד של אנרגיות מתחדשותוהיא , ש יעדי הממשלהומימ

על פי תחזית המשרד לתשתיות , היקף היצור במתקנים אלה.  קטנים ובינונייםםיוולטאי
 מכלל יצור החשמל 1.4%-וכ, שמל באנרגיות מתחדשות מהיקף יצור הח14% -יהווה כ ,לאומיות
  .במדינה

ואשר אינם משתמשים בדלקים , ) דונם750עד (בינוניים וקטנים א מתייחסת רק למתקנים "התמ
וזאת מתוך מטרה להאיץ ולקדם את האפשרות להתקין מתקנים אלה על גגות , פוסיליים

   . הקמתםלקבוע את הכלים וההנחיות לאישורו מתאימיםובשטחים 

משלבות הקמת טורבינות ליצור ה, יותרתחנות כוח תרמו סולאריות ופוטו וולטאיות גדולות 
השפעתן על  משום ש10א "יקודמו בפרקים נפרדים בתמ, צורכות שטח גדול יותרהחשמל ו

  .הסביבה משמעותית יותר

  מתקן פוטו וולטאי  .2

ת באמצעות תאים פוטו מערכת פוטו וולטאית הופכת את קרינת השמש לאנרגיה חשמלי
מודול של תאים  מ,בדרך כלל, מורכבתהמערכת . העשויים מחומרים מוליכים למחצה וולטאיים

 ניתן להתקין .מצבר ובקרים, ממיר, ם שיכולים להיות מותקנים על פנל או יריעהיפוטו וולטאי
 גבי משטח  על, כלומר,על טרקרים, על עמודים, כת על גגות מבנים או על חזיתותיהםאת המער

  . וכן על הקרקע,מוגבה מהקרקע המאפשר עקיבה אחר תנועת השמש

על טרקרים או על הקרקע דורשים בדרך כלל גם מבנים , על עמודיםמתקנים הממוקמים 
  .תשתיות וגידור, תפעוליים ומבני עזר וכן דרך גישה

  התכנית .3

מתקנים קטנים ב, טאיתור חשמל בטכנולוגיה פוטו וול יצהיא לעודד 10/ד/10א "תממטרתה של 
 ההגבלה .ולאפשר את מימוש מטרות הממשלה כפי שהוגדרו בהחלטתה בפרק זמן קצר ובינוניים
להתחברות למערכת הולכת הן ו,  דונם750 עד –לשטח מתייחסת הן של המתקנים לגודלם 

   .ולא להספק ייצור חשמל, גבוה ועליון, נמוך לקווי מתח –מל החש

   :לי טיפולהתכנית קובעת שני מסלו

 מכוחן של תכניות הכוללות הוראות  מאפשרת מתן היתרי בניה10/ד/10א "תמ: מסלול היתר
גם אם התכנית החלה אינה , על גגות מבנים וחזיתות וכן ביעודי קרקע המפורטים להלן, מפורטות

  המתבסס על התכנית, א מסלול מהיר וזמין"בכך יוצרת התמ. כוללת שימוש למתקן פוטו וולטאי
  .ומאפשרת את יישום מדיניות הממשלה והמועצה הארצית, המפורטת הקיימת

 .  דונם750בהיקף של עד בשטחים אישור תכניות מכוחה  מאפשרת  10/ד/10א "תמ: תכניתמסלול 
המסלול המתארי נהנה מהקלה ביחס למסלול תכנוני רגיל בכך שהדרישות הסביבתיות מובנות 

  .לתוך ההליך

   עקרונות התכנית .4

  :וראות התכנית מבטאות מספר עקרונותה

התכנית מאזנת בין היותה של ישראל : לבין אזילת הקרקעהחשמל איזון בין פוטנציאל יצור   .א
 לבין אזילת ,מצד אחד, ארץ שטופת שמש המהווה תמריץ לפיתוח מקורות אנרגיה מתחדשים

ת הפיתוח על ידי פיתוחו של מסלול ההיתרים והכוונ, מצד שני,  במדינהמשאב הקרקע
   .לשטחים שעליהם חלות תכניות הכוללות הוראות מפורטות
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התכנית קובעת : הטמעת מדיניות התכנון הארצית והמחוזית בשיקולי התכנון של התכנית  .ב
ולמעט ,  תהא כפופה לתכניות המתאר הארציות שאושרו קודם אישורה10/ד/10א "כי תמ

לא ( לא יהוו שינוי לתכניות המחוזיות בנוסף נקבע כי תכניות שיוגשו מכוחה. 8/ד/10א "תמ
אך מדיניות התכנון הקבועה בתכניות המתאר המחוזיות תהווה בסיס , )מ"יידרש שינוי תמ

 .לבחינת תכניות למתקנים פוטו וולטאיים על ידי מוסדות התכנון

ים בהיתרים בהיקף יהתכנית נותנת עדיפות להקמת מתקנים פוטו וולטא: תעדוף הפריפריה  .ג
 משטח מתקן הנדסי שטרם 30-45% משטח אזור תעשייה שטרם מוצו שטחיו ועד 30%של עד 

, 10-20%- ו10%וזאת לעומת  ( עזהבעוטףבנפת הגולן ו, בנפת באר שבענבנה במלואו 
 . )בשאר חלקי הארץ, בהתאמה

 ניתן יהיה להפקיד במכלול נופי במרקם כפרי בנפת באר שבע, 35א "על אף האמור בתמ  
ובלבד שהשתכנע מוסד תכנון שאין חלופה אחרת מחוץ למכלול , פוטו וולטאיתכנית למתקן 

 .ונימק את החלטתו, הנופי

אוסרת כליל הקמת מתקנים פוטו וולטאיים ביעוד חקלאי או ביעוד התכנית , מנגד  
 .במחוזות תל אביב והמרכז, ולמעט בשטחים מופרים, נוף כפרי פתוח/חקלאי

  מסלול ההיתרים .5

גם אם , ת הוראות מפורטות מכוחן של תכנית הכוללאפשרת מתן היתרי בניה מ10/ד/10א "תמ
  . התכנית החלה אינה כוללת שימוש למתקן פוטו וולטאי

היתר העל . תנאי למימושו של מסלול ההיתרים הוא קיומה של תכנית הכוללת הוראות מפורטות
י להוסיף זכויות בניה  כדא"התמואין בהקמת המתקן הפוטו וולטאי על פי , לתאום תכנית כזו

או לשנות את הגבלות התכנית הכוללת הוראות ) ראה להלן, למעט בחניון ובמגרש חניה(
  . כל עוד אין השינוי בגובה המבנה פוגע בהוראות לבטיחות טיסה,למעט לעניין הגובה, מפורטות

 .ית להוראות התכנ10למתן היתרים במסלול זה הוא עמידה בתנאים הקבועים בסעיף תנאי  

  

  :מסלול ההיתרים מתאפשר במקרים הבאים

ים על גגות וחזיתות מבנים שנבנו כדין יתותר הקמת מתקנים פוטו וולטא :גגות וחזיתותעל   .א
גם אם התכנית החלה אינה  , ובשטח פתוח ערכיהחופיתבסביבה לרבות , בכל יעודי הקרקע

גם אם , ה עליו הוא ניצב גג המבנמעל לגובה'  מ3גובה המתקן יהיה עד . מאפשרת שימוש זה
ולמעט הוראות  ( בתכנית בעלת הוראות מפורטות החלה במקוםגובה זה חורג מהקבוע

 .)הקשורות בבטיחות טיסה

וכן על , על גגות מבניםים יתותר הקמת מתקנים פוטו וולטא: או מבני משק/אחסנה וביעוד   .ב
 נוצלו הזכויות וניתן בין המבנים ובשטחים שבהם טרם, על טרקרים או על הקרקע, עמודים

'  מ3מפני הקרקע או עד '  מ20גובה המתקן יהיה עד . ללא הגבלה, לעשות בהם שימוש כפול
 .מעל לגובה המרבי שנקבע בתכנית

על גגות ם יתותר הקמת מתקנים פוטו וולטאי: ) ומלאכהלרבות תעסוקה(ביעוד לתעשייה   .ג
 ,בשטח שטרם נבנה, בנוסף. המבניםבין , על טרקרים או על הקרקע, וכן על עמודים, מבנים

 פוטו  משטח היעוד לתעשייה לצורך הקמת מתקנים10%התכנית מאפשרת ניצול של עד 
גובה .  בתנאים שנקבעו30% עד  עזהעוטףבנפת גולן וב, ובנפת באר שבע, ם בהיתריוולטאי

, )הבכפוף לאישור בטיחות טיס ( מטרים12המתקן הפוטו וולטאי על מבנה יכול להגיע עד 
 .מעל לגובה המרבי שנקבע בתכנית'  מ3 מטרים מפני הקרקע או עד 20בשאר השטח עד 

 תוך שילובים יתותר הקמת מתקנים פוטו וולטא :למעט מאגרים, מתקנים הנדסייםלביעוד   .ד
בין המבנים , על טרקרים או על הקרקע, וכן על עמודים,  על גגות מבניםואיחוד תשתיות

לא , בשטח שטרם נבנהלמתקן פוטו וולטאי בהיתר ף השטח היק. והמתקנים או מסביבם
אולם , 30%על  עזה עוטףבנפת גולן וב , משטח המתקן ההנדסי ובנפת באר שבע10%יעלה על 

ם לאחר שבחן את ירשאי מוסד תכנון להגדיל את היקף השטח למתקנים פוטו וולטאי
 20%עד , ח גדול יותרהצרכים הנוכחיים והעתידיים של המתקן ההנדסי ולאפשר היקף שט
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גובה המתקן הפוטו וולטאי .  עזהעוטףבנפת גולן וב , בנפת באר שבע45%בכל הארץ ועד 
על הגובה המרבי המותר בתכנית החלה במקום  דונם לא יעלה 10במתקן הנדסי ששטחו עד 

 20עד ,  דונם10ובמתקן הנדסי ששטחו מעל ,  הגבוה מביניהם-  מטרים מפני הקרקע3על או 
 .מפני הקרקע' מ

תותר הקמת : ב" שאושרה לפי חוק התושהוקמו על פי תכניתובבריכות דגים מאגרים ב  .ה
הקמת מתקנים תותר וכן או הבריכה מתקנים פוטו וולטאיים על מלוא שטח דפנות המאגר 

שיעור הכיסוי יהיה נתון . םצפים על פני המים או הְמקרים את פני המיפוטו וולטאיים 
כל בקשה להיתר .  או בבריכהובכפוף לסוג השימוש במאגר, לשיקול דעתו של מוסד התכנון

ומן של כל הדרישות  ולקי או הבריכהתלווה באישורו של מהנדס ביחס ליציבות המאגר
המאגר משמש או נועד לשמש גם ככל ש.  פגיעה נופיתובלבד שלא תיגרם, בהםהבטיחותיות 

גובה  .לא תותר הקמת מתקן פוטו וולטאי בו, מטרות של נופש ופנאי לפי התכנית החלהל
 . מטרים מעל גובה דפנות המאגר או בריכת הדגים3המתקן לא יעלה על 

ובמגרשי במבני חניה ם יתותר הקמת מתקנים פוטו וולטאי: חניונים ומגרשי חניה פתוחים  .ו
 מזכויות הבניה בקומת הגג לצורך הקמת 50%על גג חניון תותר תוספת של . חניה פתוחים

. ובכפוף לתנאים כגון אי פגיעה במספר קומות החניה או מקומות החניה, מתקן פוטו וולטאי
 . לחניוןמעל לגובה המרבי שנקבע בתכנית'  מ3גובה המתקן לא יעלה על 

צורך  מזכויות הבניה ל50%תותר תוספת של , למעט באזור מגורים, ים חניה פתוחיבמגרש  
'  מ4.5גובה המתקן לא יעלה על .  במתקן פוטו וולטאי ובתנאים שונים המגרשיםקירוי

  . מטרים במגרש חניה לכלי רכב כבדים6ועל , במגרש פתוח רגיל

בחניון או במגרש למוסד תכנון יהיה שיקול דעת שלא לאשר את הקמת המתקן הפוטו וולטאי   
 . יבה העירונית או הכפרית או בתושביםאם כתוצאה מכך תיגרם פגיעה בסבחניה פתוח 

הקמת מתקן פוטו  : בנחלות במושבים בשטח שייעודו חקלאי והצמוד למגורים' בחלקות א  .ז
; וייעודן חקלאי הכוללת הוראות מפורטותהחלקות כלולות בתחום תכנית וולטאי תותר אם 

אזי גם , ואם קיים מבנה משק צמוד למגורים, צמוד לשטח המגוריםלהקמת המתקן השטח 
ומתקנים על גגות  ( דונם1שטח המתקן הפוטו וולטאי יהיה עד  ;צמוד למבנה משק שבחלקה

ותימנע ככל הניתן ,  בטרקרים אויועדף השימוש בעמודים ;)וחזיתות לא יבואו בחישוב זה
 .פגיעה בשימושים החקלאיים

  ת ו התכנימסלול .6

טרקרים או על , עמודיםעל (טו וולטאי תכנית למתקן פונקבעו הנחיות להכנת , מעבר לאמור לעיל
  . סביבתי-נופימסמך להכנת  לרבות הדרישה,  הדרישות כבר ידועותבהליך  שבו) על הקרקע

תוך העדפת הקמת המתקן בשטח , מתקנים פוטו וולטאייםלמיקום התכנית קובעת סדר עדיפות 
, צמודי דופן לבינוי פתוחיםבעדיפות נמוכה יותר נמצאים שטחים . המיועד לבינוי או לפיתוח

, שטחים מופרים שלא ניתן להחזירם לשימוש חקלאי, צמודי דופן לפיתוחפתוחים שטחים 
  .שאינו צמוד דופןפתוח בשטח ובעדיפות אחרונה ניתן יהיה להקים מתקן 

 יכולתגם בהתייחס תחילה לתיערך , בחינת חלופות בנות ביצוע למתקן הפוטו וולטאי המוצע
מיקום המרחבי בהתאם לסדר העדיפות המפורט התייחס לוהן בבהיקף דומה  שטחי גגות ניצול
  . לעיל

ביחס לבחון את החלופות  אמורה להנחות את מוסד התכנון בנות ביצוע ההתייחסות לחלופות
  . למיקום המתקןהניתנות ליישוםלמרחב האפשרויות 

אביב ולמעט -מרכז ותלבמחוזות  בשטח פתוחוכן , התכנית כהגדרתו בהוראות ,בשטח פתוח ערכי
  .תיאסר בנית מתקנים פוטו וולטאיים, מטמנות ומחצבות, בשטחים מופרים כגון מאגרים

, סביבתי-תלווה במסמך נופי, 35א "סביבתית גבוהה לפי תמ-תכנית בשטח ברגישות נופית
  .בנספח לתכניתו 15בסעיף שהוראות מפורטות להכנתו מצויות 

העדפת כגון , 11וא עמידה בהוראות השונות הקבועות בסעיף תנאי לאישור תכנית במסלול זה ה
, היוועצות עם גורמים שונים כגון משרד החקלאות, קביעת מרכיבי התכנית, שימושים כפולים

  .ובתנאים נוספים,  האזרחיתמשרד הביטחון ורשות התעופה
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  יחס בין תכניות .7

מתאר הארציות ולפיו תכנית התכנית קובעת סעיף שמסדיר את היחס בין התכנית לבין תכניות 
 בכל הנוגע , 8/ד/10א "ולמעט תמ, גוברת עליה, מתאר ארצית שאושרה לפני אישורה של תכנית זו

  .למתקנים פוטו וולטאיים

וכי , כן נקבע שתכניות שיאושרו לפי תכנית זו לא ייחשבו כשינוי לתכנית המתאר המחוזית החלה
ח יבחן אותה על פי העקרונות הקבועים בתכנית מוסד התכנון בבואו לבחון תכנית בשטח פתו

שמצד אחד יש  הרציונל לכך הוא. המחוזית הכוללת לעניין שמירה על שטחים פתוחים ורציפותם
ומצד שני חשוב להתייחס , מ לעת הגשת תכנית למתקן פוטו וולטאי"להימנע מהצורך בשינוי תמ

 את ותמעצבכן אלו התכניות הש, מים הכוללים"תמלובעיקר , מים"תמלעקרונות שנקבעו ב
 .שטחים הפתוחיםה תחשיבות באופן הסדרויש להן , ןההסדרים התכנוניים בתחומ

 עדיפות זו באה לידי ביטוי .עוטף עזה ונפת הגולן, התכנית נותנת עדיפות מרחבית לנפת באר שבע
  מהשטח המיועד30%(בשטח המותר להקמת מתקן פוטו וולטאי בהיתר בייעוד של תעשייה 

 מהשטח המיועד בתכנית למתקן 45%(ובייעוד של מתקן הנדסי ) 10%בתכנית לתעשייה במקום 
  ).20%הנדסי במקום 

  מסמך נופי סביבתי .8

, 35א "סביבתית גבוהה לפי תמ-תכנית בשטח צמוד דופן או שאינו צמוד דופן ברגישות נופית
לתכנית  15לות בסעיף סביבתי כלו-הוראות להכנת המסמך הנופי. סביבתי-תלווה במסמך נופי

  . א וזאת במטרה לקצר הליכים ליישום התכנית"לתמהמחייב ובנספח 

  היתרים מכוחהתכניות ותוקף התכנית ופקיעת  .9

וכי ,  שנים מיום אישורה5א זו תהא תקפה לתקופה של "תמנקבע כי : 10/ד/10א "תוקף תמ
  .קצובותבסמכות המועצה להאריכה מעת לעת לתקופות 

  . כאמור להלןא"מידת היישום והמימוש של התמלבטא את הצורך בבחינת הוראה זו באה 

שתכנית שתאושר מתוקפה של תכנית זו נקבע : פקיעת תכנית מקומית מכוחה של תכנית זו
אם לא הוקם וכן , תיחשב כבטלה אם לא הוצאו היתרים מכוחה בתוך שלוש שנים מיום אישורה

ובכפוף לאפשרות להארכת , יום נתינת ההיתרמכוחה מתקן פוטו וולטאי תוך שלוש שנים מ
יהיה על היזם לפרסם על כך , הוארכו תוקפם של תכנית או היתר. מועדים בשנתיים נוספות

  .הודעה כפי שמפרסמים הודעה על אישור תכנית

שאחרים ראוי לבטלה כדי , אם תכנית אינה ממומשת תוך תקופת זמןהוראה זו באה להבטיח ש
  .וכדי להבטיח מימוש מטרות הממשלה, ותמכסאת היוכלו לנצל 

מוסד תכנון יהיה רשאי לסיים את תוקף ההיתר אם המתקן שהותר אינו משמש : פקיעת היתר
 כי תנאי לקבלת היתר יהיה הגשת כתב נקבעכן . ליצור חשמלמשלוש שנים בפועל למעלה 

 .ן היזם לפירוק המתקן בתום הפעלתו או בתום תקופת הרישיוהתחייבות על ידי

  מנגנון מעקב ובקרה .10

והטמעתה באופן נרחב ,  מאפשרת הכנסה של טכנולוגיה חדשה לייצור חשמל10/ד/10א "תמ
  .  דונם750 ובתכניות ייעודיות למתקנים פוטו וולטאיים ששטחן עד בהיתרים 

 בתום תקופה המתקנים הפוטו וולטאייםלבחון את מידת היישום והמימוש של התכנית מחייבת 
המשך או התנאים ל/הנחיצות והבחינה תשמש בסיס לקביעת . ים מיום אישורה שנארבעשל 

  .א"התמ תוקפה של
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