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לכבוד
הנהלות המושבים
יו"ר/מרכז משק האגודה
הנדון :קול קורא לאגש"ח בנושא אנרגיות מתחדשות
 .1רקע

בהתאם להחלטת ממשלה " 465הגדלת יעדי ייצור חשמל באנרגיות המתחדשות לשנת  2030לשיעור של30%-
מסך כל צריכת החשמל בשנת  "2030ולאחר בחינה מעמיקה של מגוון אפשרויות משק האנרגיה המתחדשת
והיכולת לשלבה במרחב הכפרי באופן האפקטיבי ,הסביבתי והנכון ביותר ,החליטה תנועת המושבים לקדם את
תחום
הפקת האנרגיה הסולארית ותחום האגירה .ע"מ להביא למושבים את המוצרים הטובים ביותר והיכולות לקדם
את המתק נים יצרנו שיתוף פעולה נוסף עם חברת מנורה אנרגיה מבית מנורה מבטחים שבמרכזו הענקת מגוון
הכלים לביצוע יעיל ונכון של הפרויקטים במושבים.
 .2האנרגיה המתחדשת במושב
בכל שנות מושבי העובדים בישראל ,המושב תמיד היה יצרני ולקח חלק משמעותי במשימות הלאומיות.
התפתחות מו אצת בתחום האנרגיות המתחדשות פותח הזדמנויות חדשות למושבים לקחת חלק משמעותי
במאמץ הלאומי ולהוות גורם מוביל בתחום ייצור האנרגיות החדשות במשק לרבות תחום הסולארי והאגירה
וכל זאת תוך השתלבות בפיתוח יכולות וטכנולוגיות המאפשרות דו שימוש בחקלאות ומיקסום שטחי הנחלות
והמחנה.
 .3תקציר ומטרות הפנייה
מטרת פניה זו היא ליצר מגע ישיר עם האגודות לקידום תשתית של מתקני אנרגיה מתחדשת בתחומי האגרו-
סולאר ,אגירת אנרגיה וקירוי בשטחי המחנה בהתאם לתיקון ד 2/של תמ"א  .10מושבים שיבקשו לקדם
פרויקטים בתחום יפנו במייל חוזר לכתובת  eitamb@mbtm.org.ilעם מילוי נספח א'.
 .4החברות
מנורה אנרגיה
מנורה אנרגיה הינה הזרוע הביצועית ליזום ,הקמה ותפעול פרויקטי אנרגיה מתחדשת של מנורה מבטחים.
החברה הינה מובילה בענף עם פרויקטים בהיקפי ענק בחו"ל ובארץ.
מושב כלכלי
מושב כלכלי (מבט מושבים) הינה החברה הכלכלית של תנועת המושבים המקדמת ויוזמת פרויקטים כלכליים
במושבים ברחבי הארץ.

 .5תחומי הפעילות המוצעים:
 5.1תחום האגרו סולארי
לאור המחסור בקרקעות והפוטנציאל הגלום בקרקעות החקלאיות ,נדרש לבחון הקמתם של מתקני ייצור חשמל
באנרגיה מתחדשת בשטחים חקלאיים מעובדים בדו-שימוש תוך שמירה על קיום חקלאות מניבה ובאופן מיטבי
בימים אלו אנו מאתרים שטחים חקלאיים לביצוע פרויקטים למטרות מחקר עפ"י קול קורא בין משרדי של משרד
האנרגיה ומשרד החקלאות.
עדיפות למושבים בעלי חלקות:
 .1קירבה של עד  500מטר למתח גבוה/עליון
 .2עומד בהתאם לקבוע בתמ"א  1בפרק מתקנים פוטו וולטאיים בסעיפים  3.6.2 ,3.6.1ו  ( 3.6.4 -נספח ו').
 .3אינו פוגע בשטח פתוח בעל ערכי נוף במסגרת תמ"א  10ד.10/
 .4עדיפות לשטח עם תכנית בינוי או צמוד דופן.
 .5אין תכנית מאושרת המונעת הקמת מתקנים.
 .6יתרת סולארי לא מנוצלת של  100דונם ומעלה( .מושב יכול עד  250דונם סולארי).
 .7בשלות לחתימת הסכם תוך חודש.
 5.2תחום אגירת אנרגיה
המדינה מחפשת פתרונות לטיוב ניהול רשת הולכת החשמל הארצית ע"י הקמת מתקנים לאגירת אנרגיה ,זאת
ע"מ לפתור "פקקים" ולמקסם את יכולות הביצ וע של רשת ההולכה הארצית .התחום הינו בשלב טרום הסדרה,
מסתמן שגודל מתקן ינוע בין  10-50דונם.
עדיפות להקמת מתקן במושבים:
 .1בעלי יתרת זכות לעסקאות כלכליות במסגרת )1445( 949
 .2עד  1000מטר קרבה לקו מתח גבוה/עליון
 .3עדיפות לקרבה לתחמ"ש
 .4עדיפות לשטח עם תכנית בינוי או צמוד דופן.
 .5אינו פוגע בשטח פתוח בעל ערכי נוף במסגרת תמ"א  10ד10/
אין תכנית מאושרת המונעת הקמת מתקנים.
 5.3תחום הקירוי
תיקון ד 2/לתמ"א  10פתח אפשרויות קירוי נוספות בשטח המחנה  ,מושבים יכולים היום לקרות מתחמי חניה,
גידור  ,מגרשי ספורט ,בתי עלמין ועוד מתקנים רבים נוספים ,להעמיד תחנות תדלוק חשמליות ועוד.
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מטודיקת הפעילות ולוחות זמנים.
מושב המבקש להצטרף לפרויקטים בתחום האנרגיות המתחדשות ימלא וישלח את נספח א' חתום.
עם קבלת הבקשה תתואם פגישה עם הנהלת המושב בתווך זמן של עד חודש.
מושבים המעוניינים לקדם פרויקט אגרו סולארי מתבקשים לשלוח את הבקשה לא יאוחר מה1/7/2021
בברכה ,
עמית יפרח
מזכ"ל תנועת המושבים

