
 
 

 

 :תחנת כוח סולאריתכרטיסי עמדות לדילמה בנושא הקמת  -נספח 

  תחנת כוח סולאריתהקמת עמדת אנשי שמירת טבע ואקולוגים ליוזמת 

לטענת אנשי שמירת הטבע, לתחנת כוח סולארית תהיה השפעה רבה על החי והצומח 

באזור. הם טוענים שהקמת התחנה תשנה את פני השטח, ותפגע בפני הקרקע כשיעשו 

עבודת עפר ותשתית. התחנה תהיה מוקפת בגדר שתמנע תנועה ומעבר של בעלי חיים. 

פיע לרעה על בעלי חיים בסביבת בית התחנה תהיה מוארת בלילה וזיהום האור הצפוי יש

גידולם. ריסוסים ימנעו צמיחה תחת הלוחות הסולאריים וכל אלו יפגעו במגוון הביולוגי 

 שישראל מחויבת לשמור עליו. 

הם מתנגדים להקמת תחנות סולאריות בשטח פתוח ורגיש, בפרט שתחנות כוח סולאריות 

לטענתם, הנגב גדול אבל עדיין השטחים . הרבה חשמלתופסות הרבה שטח ולא מייצרות 

 פנויים. ם על גגותיתאים סולאריהפתוחים בו מוגבלים.  הם מעדיפים לעודד ייצור חשמל ב

  

  תחנת כוח סולאריתהקמת ליוזמת  עמדת משרד האנרגיה

נציגי משרד האנרגיה טוענים שישראל מחויבת להגדיל את אחוז האנרגיה המיוצרת 

הרצון להקטין את פליטת גזי החממה וזיהום האוויר. לפיכך, הם ממקורות מתחדשים בשל 

בעד הקמת מתקנים של אנרגיה מתחדשת, אבל טוענים שיש להקים מתקנים כאלו רק לאחר 

 בדיקות סביבתיות. 

 תחנות כוח סולאריות יש לתת עדיפות ולקדם יוזמות של הקמת משרד האנרגיה טוען ש

 ובנגב ששם שטחים לא מנוצלים.  בישראל, שהיא ארץ שטופת שמש ובפרט

 

 הקמת תחנת כוח סולאריתעמדת רשות החשמל ליוזמת 

החשמל הינה הגוף הממשלתי האחראי על משק החשמל בישראל. רשות החשמל  רשות

מחויבת להסדרת והחדרת אנרגיות מתחדשות תוך שמירה על איכות השירות ומזעור עלויות 

רגיה סולארית הפכה זולה וכדאית ולכן אפשר לצרכנים. אנשי רשות החשמל סבורים שאנ

 ונכון לקדם ייצור אנרגיה סולארית בישראל. 

הם בעד הקמת תחנת כוח סולארית ותומכים גם באנרגיה סולארית על גגות שיניבו חיסכון 

 בקווי מתח. 

 

 ליוזמת הקמת תחנת כוח סולארית הרשות המקומיתעמדת 

 על היוזמה הזו.הרשות המקומית  תומכת ברעיון ומברכת 

נציגי הרשות סבורים שהקמת תחנת כוח מאנרגיה מתחדשת היא טובה לא רק לסביבה, 

אלא גם לכלכלה המקומית. לטענתם, התחנה תספק עבודה לתושבים מקומיים מהסביבה 

הקרובה, ובנוסף גם תניב הכנסה כלכלית מארנונה )מיסים( לקופת הרשות. את הכספים 

 ניתן יהיה לנצל לצרכי חינוך וקהילה, פיתוח ולכל תחום  שיידרש.שיתקבלו מתחנת הכוח 

 



 
 

 

 הקמת תחנת כוח סולאריתליוזמת  המתנגדים להתחממות הגלובאליתעמדת 

מתנגדי התחממות גלובאלית מזכירים שייצור חשמל בדלקים הפוסיליים, כגון פחם, מזוט 

תרומתו לתופעת ואפילו גז טבעי, פולטים את גז החממה פחמן דו חמצני שידוע ב

פתרון לאנרגיה נקייה   ההתחממות הגלובאלית ולכלל שינויי האקלים. הם טוענים שנדרש

 ובעד מעבר למאה אחוז ייצור חשמל מאנרגיית רוח ושמש.

לפיכך, הם בעד כל יוזמה שתגדיל את הייצור של אנרגיות מתחדשות, אפילו על חשבון 

 השטחים הפתוחים והמגוון הביולוגי. 

 

 יוזמת הקמת תחנת כוח סולאריתתושבים התומכים בעמדת 

התושבים תומכים ביוזמה בשל היותה אנרגיה ירוקה, ממקורות מתחדשים, שהיא נקיה 

וטובה לסביבה. לטענתם, יש יתרון בייצור אנרגיה מקומי המקטין את התלות בחברת חשמל. 

 רים הנדרשים.  והאישו תהם תומכים ביזם שמוביל את הפרויקט שיטפל בכל הפרוצדורו

התושבים רואים לטובה את הרווחים הכלכליים שהיוזמה תניב ליישוב. הכנסות אלו יתרמו 

 מאוד ליישוב קטן שאין לו מספיק הכנסות, בטח לא מחקלאות. 

 

 יוזמת הקמת תחנת כוח סולאריתתושבים המתנגדים לעמדת 

החיים. הם חוששים מהרעש התושבים מנגדים ליוזמה משום שהם חוששים מפגיעה באיכות 

 םשל תנועת אנשים וכלי רכב שיגיעו אל תחנת הכוח. הם חוששים מהופעת התאים הסולאריי

המנוגדים כל כך לאופיו הרגוע והשקט של המדבר. הם חוששים מהיעלמות הנופים 

 המקומיים ובכלל מהשינוי הצפוי.   ההטבעיים, הפגיעה בבעלי החיים והצמחיי

פתרונות כלכליים ביוזמות אחרות, למשל בייצור אנרגיה סולארית על הם מציעים למצוא 

 גגות.

 

 יוזמת הקמת תחנת כוח סולאריתמשרד החקלאות לעמדת 

נציגי משרד החקלאות  מלינים על מצבה הקשה של החקלאות בישראל. הם טוענים שלאור 

ף את המצב העגום וקשיי הפרנסה מחקלאות, יש זליגה של חקלאים שמעדיפים להחלי

 החקלאות בייצור אנרגיה. 

הם מתנגדים ליוזמה זו ולטענתם צריך לשמור על חקלאות בישראל ולא להפוך את השדות 

 לשדות סולאריים.

 


