
וולטאי-אגרי
מפת דרכים לרגולציה

אורלי אהרוני  ד "עו



כאמצעי להתמודדות עם משבר האקלים וולטאי-אגרי

התמודדותלצורך,בישראלמתחדשותלאנרגיותומעברפליטותלאיפוסישיםחזוןמציבהNZOתכנית•

.האקליםמשברהשלכותעם

שימושתוךהיתרבין,מתחדשותלאנרגיותהמעברליישוםשטחיםחלוקתמוצעת,התכניתבמסגרת•

.סולאריתאנרגיהלטובתחקלאייםבשטחים

;נוספיםבתחומיםערךמתןתוךפליטותהפחתתיאפשר,ומאוזןנכוןיישום•

.הקרקעמשאבשלמיטביוניצול,במיםחסכון,תזונתיבטחון;המקומיתהחקלאותחיזוק

אהרוניאורליד"עו



וולטאי-יישום אגרי
מחייב אסדרה רגולטורית במספר תחומים    

הכפולשל חקלאות במסגרת השימוש הבטחת המשך קיומה •

מדיניות החכרת קרקע חקלאית  -משטר הקרקעות בישראל •

"   צדק חלוקתי"הבטחת •

היבטים תכנוניים•

בקורלציה לשימוש החקלאי                           הסדרת תעריף החשמל •
ד אורלי אהרוני"עו



שמירה על המשך קיום החקלאות    

.בחקלאותהפגיעההואנרחבבאופןוולטאי-אגריביישוםהמרכזייםהחששותאחד

;כפולהואהחשש

.סולארייםמתקניםהתקנתעצםבשלהיבולבהיקףהפחתה•

.האנרגיהמיצורלהרוויחהאפשרותבהינתןבחקלאותלהשקיעבמוטיבציהפגיעה•
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?  מה מאפשרת הרגולציה היום 

בתנאי  , על גבי בריכות דגים וגגות חממותוולטאי-כיום מאפשרת שימוש אגרי* הרגולציה•

.  שהתקבל אישור משרד החקלאות לכך שהקמת המתקן לא תפגע  בהמשך השימוש החקלאי

.להחלטות מועצת מקרקעי ישראל7.3פרק , 7.24, 7.4סעיפים , 2/ 10/ ד / 10א "תמ*
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הקרקעות בישראלמשטר 

.מעובדתחקלאיתקרקעדונםמיליון4.35–כישנםבישראל

.נחלותבאמצעותמוחכרתהקרקעכמחצית

מועצתובהחלטות,בחקיקהשנקבעויסודלעקרונותבהתאםנעשההקרקעניהול
;לפיהםישראלמקרקעי

בסיום,בלבדחקלאיעיבודלצורךמוחכרתהיא,חקלאיתבקרקעבעלותאין
.י"לרממוחזרתהקרקעהעיבוד

ד אורלי אהרוני"עו



מדיניות החכרת קרקע חקלאית

;החכירהמטרת 

חקלאייםמוצריםלייצור,בלבדחכירהשלבדרךתוקצהחקלאיתקרקע"

וכן,האחריםולצרכיהםהמתיישביםלמגוריהדרושיםומתקניםמבניםולהקמת

*."החקלאיהייצורלצרכי

8.2.2סעיףישראלמקרקעימועצתלהחלטות,8פרק,17.5.1965מיום,ישראלמקרקעימועצתשל1'מסהחלטה*
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במדיניות החכרת קרקע חקלאית  שינויים 

.חקלאיתקרקעהחכרתבמדיניותתמורותחלו,החקלאותבענףמשבריםבשל,השניםבמהלך

.חקלאישיעודהקרקעבמסגרתגם)תעסוקה("מפעל"להקיםניתןכינקבע,היתרבין

מידתיתלאבהטבהמדוברכינטעןבהן,צ"לבגעתירותבמסגרתנבחנואלהמהחלטותחלק
.לכללהשייךמשאבחשבוןעל,מסויםלסקטור

להביאחייבתחקלאיתקרקעהחכרתבמדיניותהחרגהכיהוכרע,אלהעתירותבמסגרת
."החלוקתיהצדק"עקרוןאתבחשבון
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?  הוא חסם " צדק חלוקתי"האם 

קרקעהחכרתלמדיניותבהתאםשלא,חריגותלהטבותבהקשרעלההחלוקתיהצדקעקרון•

.חקלאית

משאביםשלוהוגנתמידתיתחלוקהעםאותווליישב,וולטאי-אגרישימושלאבחןניתן•

.ציבוריים
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מסגרת תכנונית 

ועקרונותהוראותוקביעת,פתוחיםושטחיםלתשתיותהארציהתכנוןאיגום-41א"תמ•

.לשמירתםלהקמתםתכנון

לאישורנועד2'מסתיקון,וולטאיים–פוטומתקניםוהסדרתאישור-10/2/ד/10א"תמ•

.היוםהקבועעלנוספיםכפולבשימושמתקנים

שימורמולהפיתוחבהכוונתהעוסקתושימורפיתוח,לבניהמשולבתתכנית-35א"תמ•

."נופימכלול"מכחלקהוגדרחקלאייעודא"התמבמסגרת,והנוףהסביבה
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רגולטוריים נדרשיםאיזונים

;לעיתים מנוגדים, התחומים השונים מחייבים איזון בין אינטרסים

שמירה על החקלאותVיעדי אנרגיה מתחדשת •

יזמיםVאינטרסים כלכליים של חקלאים •

)קרקע(הכלל האינטרס הציבורי בחלוקה צודקת של משאבי •

מסדרונות אקולוגייםVגידור •

היבטים תכנוניים  , "מכלול נופי"שמירה על •
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המלצות  

;  החקלאות באמצעותשל הבטחת המשך קיומה •

.  שימוש בסנקציות קיימות בדין, סיום הסכם חכירה, בקרה בשטח; אכיפה -

.בהתאם לסוג הגידול, הצבת רף נורמטיבי של יבול-

).  פיקוח רגולטורי מובנה(בהיקף שיקבע , תעריף חשמל מותנה בקיום גידול חקלאי-

מקרקעימועצתהחלטותבמסגרתשיקבע,נרחבוולטאי-אגרישימושהגדרת•

.יעודייםהקצאהבתנאיישראל
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או10/2/ד/10א"תמ,תכנוניתבמסגרתמותרדואלילשימושההגדרההתאמת•

.ייעודיתא"תמ

.מכרזיםבאמצעותהיתרבין"הנהניםמעגל"הגדלת,חלוקתיצדקהבטחת•

.41א"תמבמסגרתלאנרגיהשונהשייעודםחקלאייםבשטחיםדואלישימוש•

,המקרקעיןלחוק33לתיקוןבהתאם,ממדבתלתזכויותלהענקתהאפשרותבחינת•

.1969-ט"תשכ



!תודה על ההקשבה 
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