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 אזור האנרגיה הירוקה של ישראל –הערבה התיכונה 

 
 ,חזון משותף למשרד החקלאות, משרד האנרגיהמסמך זה הוא חלק מעבודה מקיפה ורחבה ליצירת 

חשמל, רשות מקרקעי ישראל והמועצה החברת חשמל, רשות  ,המשרד לאיכות הסביבה, משרד הביטחון

  .התיכונה האזורית הערבה

 

ת הפיכמדיניות והגדרת  לייצר חזון משותףנועד מציב יעד שאפתני ואינו מסמך משפטי אך הוא המסמך 

 עבודה משותפות. תוביל לתוכניויש ,לאזור האנרגיה הירוקה של ישראל אזור הערבה התיכונה

 

למען לותה יבפע הוא אינטרס של מדינת ישראל, קידום הייצור באנרגיות מתחדשות בקנה מידה רחב

מגזרית הן של גופי הממשל והן של -כרוך בפעילות רב שמירה על כדור הארץ והואצמצום זיהום האוויר ו

פעילות ממשלתית נרחבת לקידום הייצור באמצעות  קיימת ,במדינות רבותבישראל, כמו גם השוק הפרטי. 

 ווים תכנונייםת מתיציר ם,אנרגיה מתחדשת, ובכללה קביעת מדיניות ארוכת טווח והצבת יעדי

הקצאת מימון ממשלתי לייצור אנרגיה ם, דה מפורטת להשגת היעדיוכנית עבוורגולטוריים וגיבוש ת

השקעה במחקר ופיתוח טכנולוגי בתחום. בשנים  , כמו גםממקורות מתחדשים ולתשתיות המיועדות לכך

 ים.כמים בין לאומיוחתומות על הס האחרונות, מדינות רבות מקדמות שימוש באנרגיות מתחדשות

 

לאורך רצועת הגבול עם  ,הוא אזור חקלאי מדברי, האזור הפריפריאלי ביותר בארץ התיכונה אזור הערבה

 ,האזורתושבי מ גדול רובה התיכונה, המהווים הערבים נדרשים חקלאי הישאר תחרותיעל מנת ל .ירדן

קלאות עומדת בפני אתגרים חה .ידע והמחקר בארץ ובעולםית הבחז והם נמצאים להשתכלל כל העת

מבחינה  במיוחד לכך מתאיםהערבה התיכונה אזור  רבים וחייבת להתחדש בידע, חדשנות ויזמות.

מתקדם בתחומי , המחקר המאפייני הגידולים ,ובשל שטחי החקלאות הגדולים הקיימים ב, אקלימית

 .נהכוהערבה התיטגי של המדינה ביישוב האסטרוהצורך  הקיימים בו החקלאות

 

 ם כאשרדו שימושי יםאנו רואים הזדמנות היסטורית להפוך את השטחים החקלאים בערבה לשטח

אתגר הקרקעות מחייב את ייעול השימוש במלוא טווח  ייצר חשמל סולרי.נ ,חקלאות ומעל גדלנ, בקרקע

ידולים וסוג הג בשל נתוניו המיוחדים מתבקשת באזוראנרגיית השמש היא אופציית ניצול ו האפשרויות

  .כונהיהתבאזור הערבה 



 

 

חיזוק  ,מינוף פרנסה, עידוד התיישבות מסיבית באזורל מהלך מוביל ,הכרחיאסטרטגי וד יעזהו מבחינתנו, 

אפשר גידול חקלאי המנכון להיום, קיים ידע  .לנווויצירת ערבה חזקה, שזהו אינטרס של כ הגבול עם ירדן

מו"פ לאנרגיה  נקיםאנו  .םייסולאר מתקניםב ,יםהשטחמ 15%-כ יכוסו ,הגידולים מעל קרקעי כאשר

את הטכנולוגיה בתחום פתח ונ הקיימים כיום האיכותיים המחקר והפיתוחמתחדשת על תשתיות 

לגידול בקרקע דו אמות בצע התנו ייםהחקלא יםאת הגידול ונרחיב פתחנ לצד זאת .האנרגיה הסולרית

  שימושית.

 

בתחום  ראשית .השונים הגורמיםשל  ף פעולהיתוהתיכונה, נדרש שבתחום הערבה  זוןמימוש החלצורך 

ר את פשפיתוח תכנית שתא שניתו, בהקמת תשתיות מתאימותשאנו מבקשים תיעדוף  הולכת החשמל

  יכונה.הת בתחום הערבהל האנרגיה החלופית הגדלת פוטנציא

 

 ות דוגמא לעולם.ובכוונתו לה

 

 בברכה,

 

 
 מאיר צור

 ראש המועצה

 


