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' כסלו תשפ"אא  

 17 נובמבר 2020

 

תאים פוטו-וולטאים על גבי חממות   

ופיתוח הכפר עקרונות לאישור משרד החקלאות  

 

 1ולתמ"א  10ד//10לתמ"א  2שינוי 

-שיכלול את האפשרות להצבת תאים פוטו ,מקדמת שינוי לתמ"אלתכנון ובנייה המועצה הארצית 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, באמצעות ( ד או תאום"ולא חוו) לאישורולטאים על חממות, בכפוף ו

בלבד  ולטאים על חממותו-הצבת תאים פוטו ההחלטה קובעת שתתאפשר משרד.ב יהמחוז הרלוונט

כיסויי מנהרות, בתי רשת ו בתי צמיחה אחרים לרבות וולטאים על-תאים פוטותתאפשר הצבת לא ולכן 

אולם עדיין לא אושר. מאחר והשוק פועל  במערכת התכנון, מצוי בשלב מתקדםלתמ"א רשת. השינוי 

את התנאים שבהם משרד החקלאות להבהיר אנו מבקשים  ,אל מול החקלאים ובעלי המשקים בסוגיה זו

 יאשר מתקנים אלו.

 

סעיף הרלוונטי בתמ"א, הדן בהצבת מתקן תוספת הל )בשלב זה( המוצעיםלהלן פירוט התנאים 

 לטאי על גג חממה:ופוטו

 המתקן בהקמת יהיה שלא, לכך החקלאות משרד אישור שהתקבל לאחר ,השתכנע תכנון מוסד .א

 .בחממה החקלאי השימוש בהמשך לפגוע בכדי

  .בעיצובו וישתלב לגג צמוד יהיה המתקן .ב

 .החממה *גג משטח 15% על יעלה לא המתקן כל שטח .ג

 כלומר שטח קרקע החממה. –הכוונה היא לשטח נטו *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 התמ"א.רק לאחר אישור עדכון  תרלוונטיולהלן  ההנחיות 

אסור להקים  התקפה, לפי התנאים הקיימים בתכנית המתאר הארצית ,כיום

 ריים כלשהם על גבי חממות, כיסויי רשת או מנהרות.אמתקנים סול

מתקנים סולאריים על גבי המבנים החקלאיים שצוינו כל מי שפועל ומתקין 

שההתקנה תתאים לעקרונות של  ואין ודאות ,עושה זאת בניגוד לחוקלעיל, 

 משרד.הלא תאושר ע"י כן ועל ופיתוח הכפר משרד החקלאות 

 



 

  
 

 50250, ת.ד. 30הקריה החקלאית, דרך המכבים ראשון לציון, בית דגן 

2  

 

. ולטאים על חממותו-עקרונות לקבלת אישור המשרד להיתר להצבת תאים פוטולהלן מוצגים ה

בהתאם ויש להיערך ריות אעקרונות אלו מהווים קריאת כיוון למשקים החקלאיים ולחברות הסול

 :אלולהנחיות 

 

, במשך כל ולטאיםו-התאים הפוטו במשולב עםהפעילות החקלאית בחממות ממשיכה להתקיים  .1

  .תולטאיו-וטווהפ חיי המערכת

 . על חממה האישור יינתן אך ורק .2

 .העל כל שטח, ןהיתר בנייה כדי לחממה יש .3

 .המבקש הוא בעל הזכויות בקרקע .4

כוללת כיסוי  ,יוםנכון לה ,הידועהטכנולוגיה . המשטח החממה 15%עד הינו שיאושר היקף הכיסוי  .5

לטובת  15%עד  ממליץ על היקף של המשרד מבלי לפגוע בגידול. משטח החממה,  7%-כ של

לאשר  אין חובהלמשרד קיימת גמישות באישור, כלומר . עתידיים מרווח לשיפורים טכנולוגיים

 . בכל מקרהכיסוי  15% לאשר או, כלל

 המערכת שילובבלבד.  ()מרזבים מזחלותהכיסוי הינו לאורך קו ה ,נליםאפמתקן מסוג במקרה של  .6

כגון  ,בטכנולוגיות (מרזביםמזחלות )ה אל בצמידות, ייעודית חממה גג משטח שולי שטח על יבוצע

או  ,שר כיסוי בגוש אחד בשולי החממהואלא יבוסטרים(. ) מתאימים לוחות אופטיים עם שילוב

  .בלבד מעלה הקיר הצפוניב ולטאיםו-תאים פוטוניתן לאשר ריכוז  .במרכזה

 לטאים לא יעלה מעל גובה החממה בנקודה הגבוהה ביותר.וו-גובה התאים הפוטו .7

 .התקנת המערכת לא תפגע במעטפת השקופה של החממה .8

 .ותאם להצללה שיוצרת המערכתיסוג הגידול  .9

 .היקף הכיסוי ביחס לגודל החממהלהבקשה להיתר תכלול חישוב  .10

יש להתאים את הקונסטרוקציה של החממה צמחי ונושאת את משקלה, לכן חממה מיועדת לגידול ה .11

 .ולטאיתו-פוטולמשקל המערכת ה

 .הצפוי לעמידת המבנה בעומס יש לצרף לבקשה להיתר אישור קונסטרוקטור .12

וולטאים על גבי -ובמידה ותאושר האפשרות להקמת תאים פוטו ,תמ"אתיקון ללאחר אישור ה .13

 ייבחנו הנחיות אלו ויעודכנו בהתאם.  ,חממות

 

 
 
 

 :י"המסמך נערך ע

 תכנון ופיתוח הכפר ברשות לתכנון האגף ל

 .מ"יכון בשהמאגף 

 


