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הזדמנויות חדשות להקמת אנרגיה מתחדשת במרחב המבונה



הזדמנויות חדשות
:אגף בכיר תכנון פיזי במשרד האנרגיה עוסק בין השאר בייזום וקידום אנרגיה מתחדשת וזאת באמצעות

2050–ו 2030–תכנית מתאר ארצית לתשתיות משק האנרגיה ל -וב41א "תכניות לייצור אנרגיה מתחדשת בתמ.

.ורצועות שמורות לקווי הולכת חשמלשמירת פוליגונים לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת–

קידום תכניות מפורטות ברמה ארצית

תיקוני תקנות וחקיקה לייעול הקמת אנרגיה מתחדשת

 שתקבע את הכללים להקמת אגירה–לאגירת אנרגיה בשיתוף מנהל התכנון א"ותמקידום מסמך מדיניות תכנונית

בשיתוף משרד החקלאות והמדענים הראשיים במשרדי החקלאות והאנרגיהוולטאיםפ אגרי "א לאתרי מו"קידום תמ

.לייצור אנרגיה מתחדשת תוך המשך שימוש חקלאיא"ותמקידום מסמך מדיניות 

קידום מסמך אנרגיה לשטחים מבונים

 2/ 10/ד/10א "תמכדוגמת מפורטות לייעול הליכי תכנון והקמה תכניות קידום



2030עד ו"במתוספת ייצור באנרגיה מתחדשת נדרשת 
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":אנרגיה מתחדשת במשק החשמלקידום "-25.10.2020–465החלטת ממשלה 

וולטאיתפוטו –ייצור החשמל באנרגיה מתחדשת -30%•

שימוש בקרקע-עידוד הקמת מתקני ייצור באנרגיה מתחדשת בשטחים מבונים ודו•
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אנרגיה מתחדשת–תכנונית היררכיה 

"מתלבשת" 100תיקון  חלקית מפורטת
תכנית מתאר  

ארצית
מתארית

מ"תמ

כוללנית/מקומית

מפורטת

היתר בניה

פטור מהיתר

זכות מוקנית         שיקול דעת תכנוני

:תנאי סף להקמה•

 במקום המבוקש להקמת המתקן חלה תכנית מפורטת המייעדת שטח
וולטאילשימוש עליו מבוקש להקים מתקן פוטו 

לא נאסר במפורש בתכנית להקים מתקנים פוטו וולטאיים

נדרשת התאמה למגבלות הבניה שנקבעו בתכנית

 לא תמנע את השימוש המקורי בשטח או את וולטאיהקמת המתקן הפוטו
הגישה אליו

הנחיות מרחביות



7

איך מוצאים אותה-( 10שינוי 1א "תמ-2/10/ד/10א "תמ)

.יום כניסתה לתוקף-8.8.21-אושרה על ידי הממשלה בא"התמ•

.1א"לתמ10אושרה כשינוי א"התמ•

:התכנון ניתן למצוא את מסמכי התכנית בחיפושמינהלבאתר •

10/ 1/ תמא

1/ תמא

 נספחים-

דינאמית/ 1/ תמא-אחר /נספח כללי



הזדמנויות חדשות בהיתרי בניה

מאפשרת לראשונה בהיתר בשימושים  10/ 1א "תמ

:הבאים

קירות אקוסטיים ותמך, בתחומי מחלפים•

מאגרים שהוקמו בהתאם לחוק הניקוז והמים•

מטמנות•

(15%)חממות בקירוי חלקי •

חניונים במגורים•

אמצעי הצללה•

בתי עלמין•

ו"פלתוספת אפשרות אגירה בתכניות מאושרות •



הצללות

-להקים מתקן כמצללה או על גבי מצללה קיימת מותר •

בהתאם  " מצללה"להגדרה של ועדיין עונה ובלבד 

.   לתקנות עבודות ומבנים הפטורים מהיתר

מותר להקים כאמצעי הצללה בשטח פתוח או כאמצעי  •

הצללה בשטח הבנוי 

שילוב עם תקנות חישוב שטחים בהם נקבע כי לא יראו •

בשטח שהוקמו בהם אמצעי הצללה לשימוש הציבור 

כשטח מקורה



חממות

בסמכות המועצה הארצית להגדיל את שטח הקירוי  . מגג או חזית החממה15%•

.בעתיד

אישור משרד החקלאות להמשך תפקוד•

צמידות לגג והשתלבות בעיצוב•

עדיין לא ניתן להקים על בתי רשת•

לא פטור מהיתר•

בערבהSunboostמתקן ניסיוני של חברת 



מגוריםלרבות בייעוד , ניתן לקרות את כל שטח החניון•

ניתן להעניק את מלוא זכיות הבניה הנדרשות לקירוי•

חניונים



מחלפים ודרכים

בתחום הכלוא של  •
רמפות  על גבי , המחלף
.וסוללות

אקוסטי  על גבי מיגון •
וקירות תמך

(  דונם5מעל )בשטח גדול •
התייעצות עם משרדי  

האם  -אנרגיה ותחבורה 
.נדרש לתשתית אחרת

,  שיקום נופי, אקולוגיה•
.צוות מלווה

ללא פגיעה בדרך  •
ובבטיחות הנהגים

12

הקמה בכל שטח  -מחלפים 
המחלף

הדגמה על מחלף בית קמה



בתי עלמין

בתי עלמין

,מניעת פגיעה בצמחיה ובגינון ככל הניתן•

,  אין הפחתה של מקומות הקבורה או מניעה של נגישות הציבור•

,ניתנה תוספת זכויות בניה ככל הנדרש•

(ללא עיגון לקבר, רק בקבורת שדה)הנחיות הלכתיות •

בתחומי  בית עלמין נחלת יצחק  –קידום הנושא נבחן במסגרת פיילוט בשיתוף עם המשרד לשירותי דת •



מאגרים ובריכות דגים

וחוק המיםשהוקמו בהתאם לחוק הניקוז ג מאגרים "לראשונה ע•

ג"רטהתייעצות עם שדורש ( מאגרים108)" 1נספח "קביעת •

מרחבית  ובחינה 

כאשר לבריכות דגים במכלולי הנוף  . אפשר להקמה במכלולי נוף•

ג"רטתידרש התייעצות עם –" נופים נדירים של ארצות המים"

אושרה במועצה הארצית פטור  –בשאר המאגרים ובריכות הדגים •

מהיתר

בלבדבריכות דגים פעילות •

רק -במכלול נופי ; ייבחן ההיבט הנופי-שלא בצמוד לסוללה הקמה •

לדפנות  בצמוד 

מתקן צף במאגר כפר יהושוע



מטמנות

מטמנות

שילוב במטמנה פעילה בשטחים בהם הסתיימה ההטמנה ובפסולת מעורבת  •

שנה אחרי סיום ההטמנה25

הפאנלים יכולים לשמש כשכבת  )שכבת כיסוי , פליטות, בחינת היבטי ניקוז•

מושב משען-מוצע וולטאיאתר פוטו ס"הגנתוך התייעצות עם –מניעת סחף , (הכיסוי



נושאים נוספים

במקומות בהם אין זכויות  , ר לטובת מתקנים תפעוליים"מ45תוספת של •

(מחלפים, מאגרים)בניה 

הגבהה של הגובה המותר ואפשרות לחריגה במטר נוסף עבור •

טכנולוגיות עקיבה  

אפשרות במקום שבו יש שימוש מוגדר למתקן הנדסי  •

לאחר  , בכל הארץשימוש בשטחי תעשיה לא מנוצלים 30%–הגדלה ל •

בחינת המחוז

באישור בעל הרישיון–אפשרות להקמה מתחת לקווי הולכת חשמל •



:מסמך אנרגיה-ייעול ייצור אנרגיה בשטחים מבונים 

גדרות מתקנים  , חניות וחניונים, מצללות, (גגות ומעטפת)מבנים : ניצול יעיל של שטחים מבונים•

(.  לאחר בדיקת פוטנציאל)הנדסיים וכל שטח מבונה בתכניות רלוונטיות 

ייצור יוקם באזור הביקוש יהיה חסכון בתוספת משאב הרשת והקרקע•

שילוב מסמך האנרגיה בהליכי התכנון המוקדמים•

"גיאופרוספקט"מקודם באמצעות חברת •



אסדרה תכנונית לאגירת אנרגיה

אושר במועצה הארצית לתכנון ולבניה-מסמך מדיניות לאגירת אנרגיה

.  ז לאישורה כשנה"לו–נמצאת בשלבי עריכה -א לנושא אגירת האנרגיה"תמ

:תרונות האגירהי

הרחבת ייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות.

מקסום כושר ייצור חשמל במתקני הייצור.

  הרחבת גמישות מיקום יחידות הייצור ודחיית הצורך בהוספת קווי

.  חשמל

  ויסות התדר לצורך שמירת איזון בין סך ההספק המיוצר לבין סך

.  ההספק הנצרך

שמירת מתח תקין במערכת-וויסות המתח.

שמירה על אמינות אספקה במצבי חירום ותקלות  .


