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. יש להעביר הערות למסמך מסמך עקרונות זה מופץ בזאת להערות ציבור

 .yochait@moag.gov.il לכתובת המייל 07.10.21עד תאריך 

 

 הגדרות .א

הרשות לבצע עבודת בניה, הריסה או שימוש במקרקעין. את הבקשה להיתר  היתר בנייה

 ,בניה מאשרת רשות הרישוי, למעט בקשה הכוללת הקלה או שימוש חורג

 הטעונה אישור של הוועדה המקומית. 

המעטפת,  שלד פלדה קבוע, בעל מספר מפתחים, מכוסה בכיסוי שקוף בכל חממה

 חממה הינו מבנה חקלאי שלהקמתו נדרש היתר בנייה. המיועד לגידול צמחי.

חזית חממה 

 )"שמלה"(

חלק קבוע מכיסוי קיר החממה הממוקם בתחתית הקיר מהקרקע ומעלה והינו 

חלק נפרד מהווילון. גובהו כמטר מהקרקע והוא נועד לאטום מחדירת מים, 

 מזיקים וכד' לבית הצמיחה.

 במדור מבנים םהרשו מבנים -רישיון במדור הנדסה אזרחית בעל  אזרחי מהנדס מהנדס מבנים 

, והוא מומחה ובעל ידע בקונסטרוקציה, ביציבות בפנקס המהנדסים והאדריכלים

 .המבנה ושלמותו  ובחישוב שלד המבנה

-מתקן פוטו

 וולטאי )סולארי(

מערכת לייצור חשמל הממירה אנרגיה סולארית לאנרגיה חשמלית ללא שימוש 

 בדלקים פוסיליים,.

נוהל מבנים 

 חקלאיים

נוהל מתן חוות דעת משרד החקלאות ופיתוח הכפר להיתרי בניה עבור מבנים 

 חקלאיים ומבנים לשימושים נלווים לפעילות חקלאית

 1תמ"א 

 

המלכדת לקודקס אחד תכניות מתאר תכנית מתאר ארצית אחודה ומקיפה, 

ארציות לתשתיות ולשטחים פתוחים, ומתווה בכך את קווי המתאר הראשיים 

 המשרטטים את דמותה הפיסית של הארץ.

וולטאיים, אשר הוכנה במטרה להסדיר את -תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו 10ד/ /10תמ"א 

כדי לממש את החלטת וולטאיים, וזאת -הליכי התכנון לאישור מתקנים פוטו

 מייצור החשמל 10%, 2020לפיה עד שנת  29.1.09מיום  4450הממשלה מס' 

לפיה  20.9.15מיום  542יופק מאנרגיות מתחדשות, והחלטת הממשלה מס' 

 מייצור החשמל יופק מאנרגיות מתחדשות. 17%, 2030עד שנת 

 

 רקע .ב

-תיקון פרק מתקנים פוטו - 1לתמ"א  10הממשלה את שינוי מספר  אישרה 07.08.2021בתאריך 

ולכן התיקון  1, אשר במקביל לקידומו אושרה תמ"א 10ד//10של תמ"א  2מדובר בתיקון מס' וולטאיים. 

וולטאיים בדו שימוש בהליך של היתר בנייה -הקמת מתקנים פוטו אפשרמהתיקון . 1הוטמע בתמ"א 

הוספה של מסלולי ההיתר המאושרים ושינויים לתב"ע(, באמצעות  –)ללא צורך בתכנית מפורטת 

חמישה מסלולי היתר חדשים, והכל במטרה להביא להשגת יעד הממשלה לייצור חשמל מאנרגיות 

מתחדשות, תוך התבססות על דו שימוש וצמצום הפגיעה בשטחים הפתוחים. אחד מהמסלולים 

 חממות.בהחדשים הינו הוספת אפשרות לאשר היתר למתקן פוטו וולטאי 
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חממה על גבי  ולטאיו-וטומתקן פקבעה כי  10 /1תמ"א טעון היתר בנייה כחוק. וולטאי -הפוטוהמתקן 

אישור לשם מתן היתר הבניה.  ,)להלן "המשרד"( משרד החקלאות ופיתוח הכפר לאישור יידרש

 ההיתר. קבלתהינו תנאי הכרחי לבאמצעות המחוז הרלוונטי,  ,המשרד

תתאפשר הצבת לא ולכן  ,חממות בלבדולטאים בו-פוטוההחלטה קובעת שתתאפשר הצבת תאים 

 כיסויי רשת. מנהרות, בתי רשת ו בתי צמיחה אחרים לרבות וולטאים על-תאים פוטו

 :1א לתמ" 10 תיקוןהסעיף הרלוונטי שאושר במסגרת להלן 

חזית  וולטאי על גג או חזית מנהרה או בית רשת. על גג או-לא תותר הקמת מתקן פוטו ...".5.1.5

 וולטאי בתנאים הבאים:-חממה, תותר הקמת מתקן פוטו

בהקמת ור משרד החקלאות לכך, שלא יהיה .מוסד תכנון השתכנע, לאחר שהתקבל איש5.1.5.1

המתקן בכדי לפגוע בהמשך השימוש החקלאי בחממה, אשר ימשך לאורך כל תקופת פעילות 

 המתקן.

 וישתלב בעיצובם. .המתקן יהיה צמוד לגג או לחזית החממה5.1.5.2

משטח גג החממה. המועצה הארצית תוכל לעדכן מעת  15%1.שטח כל המתקן לא יעלה על 5.1.5.3

לעת את היקף הקירוי המירבי המותר. החליטה המועצה הארצית על עדכון היקף הקירוי 

 ."תימסר על כך הודעה באופן שבה מתפרסם תכנית

 

 תנאים לאישור המשרד .ג

חממות נחלקים גבי וולטאים על -הצבת תאים פוטושם ל בניה לקבלת אישור המשרד להיתר התנאים

 והנחיות טכניות, כדלקמן: לתנאים עקרוניים

 תנאים עקרוניים 

אך לא כחלופה לפעילות הכלכלית  ,המתקן ישמש כתוספת הכנסה לחקלאי -המשך הגידול חקלאי  .1

-להתקיים במשולב עם התאים הפוטוחייבת להמשיך הפעילות החקלאית בחממות  החקלאית.

וולטאית.  בשלב אישור הבקשה תיבחן הפעילות החקלאית -במשך כל חיי המערכת הפוטו ,וולטאים

במהלך כסדרה המשרד כי הפעילות החקלאית לא ממשיכה  ייווכחאם  .הקיימת והיסטוריית הגידול

 ולרמ"י. ת החשמל דיווח לרשוהמשרד לטאית, ישלח וו-חיי המערכת הפוטו

ויסות המתקן לא יפגע ביכולת הייצור החקלאית ובאיכותה.  - אי פגיעה בתוצרת החקלאית .2

 ותאם לסוג הגידול בחממה.י צללה שיוצרת המערכתהה

ולא תהווה סיכון לעובדים  תעמוד בכללי הבטיחות הנדרשים וולטאית-הפוטו המערכת - בטיחות .3

תידרש לאישור מהנדס מבנים על מנת להבטיח את יציבות התקנת המערכת  או למבקרים בחממה.

 השלד גם לאחר התקנת המערכת.

או כיסוי  ,התקנת המערכת לא תפגע במעטפת השקופה -הבטחת המשך השימוש בחממה  .4

של הכיסוי השקוף רי תבטיח את היכולת להחלפת אהמתקן הסולהתקנת הרשת של החממה. 

 החממה. 

                                                           
 החממה. תכסיתכלומר שטח  –הכוונה היא לשטח נטו  1
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על  אישור מנהל המחוז במשרד.  טעונה  למבנה חקלאי בנייה כל בקשה להיתר -אישור המשרד  .5

משירות ההדרה והמקצוע  האחראי במחוז לקבל את המלצתו של מדריך הגידול ו/או מדריך מיכון

ספקות  יםהמשרד שומר על זכותו שלא לתת אישור למתקן אם מתעורר. במשרד )להלן "שה"מ"(

  לגבי המשך קיומה של הפעילות החקלאית.

   ות טכניותהנחי

או חבר באגודה חקלאית בעלת הזכויות  ,המבקש הוא בעל הזכויות בקרקע - זכויות בקרקע .1

 . בקרקע

היתר  כל שטחהלשניתן רק על גבי חממה ו , אךאישור המשרד יינתן למתקן סולארי - היתר בנייה .2

  .בנייה כדין

חדשה שאין לה היתר בניה, יש חממה או  ,אם מדובר בחממה קיימת - בנייהללא היתר חממה  .3

  .בהתאם לנוהל מבנים חקלאייםלאישורה כדין לפעול בראש ובראשונה 

אישור מתן יתאפשר  -בשילוב בקשה להיתר לחממה חדשה וולטאי -פוטובקשה להיתר למתקן  .4

המלצת המשרד למתן . על גביה יוולטא-פוטומתקן במשולב עם הקמת חממה חדשה ל המשרד

לפעילותו לנוהל מבנים חקלאיים ביחס בהתאם תבחן החדשות הקיימות או חממות היתר בניה ל

 . ולניסיונו של החקלאי

 ".מידע מפורט"בקשות למידע להיתר במערכת רישוי זמין יופנו לשלב של  -רישוי זמין  .5

למשרד יהיה שיקול דעת ביחס לשטח המתקן, מיקומו וגובהו ביחס  -וולטאי -הפוטושטח המתקן  .6

מומלץ כי פיזור  משטח החממה. 15%על  לא יעלהלהשפעתו על הגידולים בחממה. שטח המתקן 

 הפאנלים יהיה אחיד.

כיסוי בחזית/ות החממה. ההיקף ייבחן פרטנית בהתאם  יתאפשרבמקרים מיוחדים  -כיסוי חזיתות  .7

מה. הקירוי יתאפשר לכל היותר בשמלת החממה ועד לגובה של מטר אחד מפני לגידול ולאופי החמ

 הקרקע. 

שילוב בלבד.  ()מרזבים מזחלותקו הב יוצבואלו  ,נליםאפמתקן מסוג במקרה של  - סוג המתקן .8

מזחלות מעל או מתחת( לאו )המערכת יבוצע על שטח שולי משטח גג חממה ייעודית, בצמידות 

המתקן יהיה בצמידות כגון שילוב עם לוחות אופטיים מתאימים )בוסטרים(.  בטכנולוגיות (מרזבים)

 ס"מ מקו העמודים.  120 -למזחלת החממה )מרזב( אך לא יותר מ

ניתן להכיל מערכת עקיבה  או במרכזה. ,שר כיסוי בגוש אחד בשולי החממהואלא י - כיסוי החממה .9

 רוחב המפתח.נל אחד, בצד אחד בלבד, בכל אתאפשר הצבת פתלמערכת. 

לטאים וו-גובה התאים הפוטועל המתקן להיות "צמוד לגג" ועל כן  ,א"בהתאם לתמ - גובה המתקן  .10

  מעל גובה החממה בנקודה הגבוהה ביותר.ס"מ  30על לא יעלה 

 .הכיסוי ביחס לגודל החממהשיעור להבקשה להיתר תכלול חישוב  - חישוב שטח המתקן .11

יש , לכן ועומסי ציוד ורוח צמחי ונושאת את משקלהחממה מיועדת לגידול ה - קונסטרוקציה .12

חיזוקים  .ולטאיתו-פוטושל החממה למשקל המערכת ההכוללת להתאים את הקונסטרוקציה 

. לתמיכה בפאנלים לא ייגרמו להצללה עודפת בחממה ויהיו מותאמים לבינוי הקיים של החממה

לא בשורת העמודים בלבד ובסטייה עד מחצית מרוחב שטח החממה, אתוך לא יחרגו להחיזוקים 
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לעמידת המבנה  מהנדס מבניםיש לצרף לבקשה להיתר אישור  .ס"מ( 15-המזחלה )כ

 )סטאטי ורוח(.  והקונסטרוקציה התומכת בעומס הצפוי

הבקשות יוגשו למחוז הרלוונטי של משרד החקלאות ופיתוח  - לאישור המשרד העברת הבקשות .13

 .על פי נוהל מבנים חקלאיים ונוהל זה הכפר

 

 ים שיש להגיש למחוז לקבלת אישור המשרדמסמכים וטפס .ד

 להלן.' אנספח טופס הגשה בהתאם ל .1

מספר היתר יש להגיש את  –חממה שיש לה היתר בנייה על גבי מתקן היתר בנייה לבקשה ל .2

 .המוגשים למוסד תכנון וולטאי-פוטולמתקן ה כל מסמכי היתר הבנייההבנייה של החממה ו

יש להגיש את הבקשה להיתר  – וולטאי-פוטולחממה בשילוב עם מתקן בנייה בקשה להיתר  .3

  .מבנים חקלאייםבהתאם לאמור בנוהל וולטאי -ולמתקן הפוטולחממה 

נדרשת חתימה האגודה , בישוב מתוכנן. כאשר מדובר בקרקע פרטית אישור זכויות בקרקע .4

 .על הבקשה להיתרהחקלאית 

 .טופס מידע תכנוני אם לא סופק במסגרת הבקשה למידע במערכת רישוי זמין .5

 , לרבות תשריטים להמחשת החישובים.ההחממלשטח חישוב שטח המתקן ביחס  .6

 אודות הפעילות החקלאית. 1220טופס  .7

 אישור מהנדס מבנים .8

 פרשה טכנית .9
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  הגשה טופס -  'אנספח 

תאריך : ________________                                

 

 מקום הבקשה .1

 שטח החלקה מס' חלקה גושמס'  מס' משק  ישוב

 

 

 *ישוב מתוכנן 

    

 'חלקה א 

____ חלקה 

   בעל הקרקע ועדה מקומית מועצה אזורית

  רמ"י 

**פרטי 

  

 שנקבע עבודה תקן נחלות, קרקע ומיםמאוגד באגודה חקלאית שיתופית  –*ישוב מתוכנן 

 יש להגיש נסח טאבו והסכמת הבעלים הנוספים –**בבעלות פרטית      

 

 פרטי המבקש .2

  /e-mail טלפון נייד מס' טלפון תעודת זהות פרטי ומשפחה שם
 מס' פקס

 בעל 

הזכויות 

 בקרקע

     

מגיש 

איש /הבקשה

 הקשר

     

      עורך הבקשה

 
 תיאור הבקשה .3

 _____________________:חממה קיימת. מספר היתר בנייה 

 וולטאי-פוטות הכוללת מתקן מוצע החדש חממה 

 

 תיאור מילולי של מיקום המבנה המיועד:  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 תיאור התכנית:

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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 למסמכים שצירפת(: Xמסמכים מצורפים )סמן 

 ה חתומה ע"י האגודה בישוב מתוכנןתכנית הגשה להיתר בני 

 "בישוב לא מתוכנן, או בשטח פרטי ינסח טאבו או חוזה רמ 

  פרטיתהסכמת בעלים נוספים, הרשומים בטאבו כבעלי זכויות בקרקע בבעלות 

  טופס מידע תכנוני עדכני נדרש  –במידה וטופס מידע תכנוני לא צורף למערכת רישוי זמין

 (בכפוף לדרישת מנהל המחוז)מרחבית חתום על ידי הועדה המקומית / 

  מהנדס מבניםאישור 

 פרשה טכנית 

  אודות הפעילות החקלאית 1220טופס 

 

 במשק/נחלהוסוגי הגידולים  פרטי החממה .4

שטח חממה  סוג הגידול 

 )מ"ר(

מספר מזהה  גוש/חלקה

בשכבת החלקות 

 החקלאיות

שטח הפאנלים 

 הסולאריים )מ"ר(

שיעור כיסוי 

)%( 

פרטי 

 החממה

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

      סה"כ 

 
 הקיימת או המוצעת מיקום החממה .5

 ,(ID) של החלקה בשכבת החלקות החקלאיות המזהה הכולל מספרהחממה אזור יש לצרף מיפוי של 

 כפי שמופיע באתר המיפוי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר בכתובת:

https://moag.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=deb443ad1b1f44a2baa74a

4880d0ec27 

 הצהרה:

____ מצהיר כי כל העובדות והפרטים אני הח"מ ____________________ מ.ז. ____________

המצוינים בבקשה זו הם אמת. אני מתחייב בזאת להודיע למשרדי המחוז על כל שינוי בפרטים ובנתונים 

 שהגשתי לאלתר.

 חתימה: __________________ 

   תאריך:___________________

 

 

 

https://moag.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=deb443ad1b1f44a2baa74a4880d0ec27
https://moag.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=deb443ad1b1f44a2baa74a4880d0ec27

