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תמונה מימין–על חקלאות באירופה •

 2020הוריזיוןשלהמשךיוזמתהינהדיילהגרין•

החקלאותלסקטוריוקדשהאקליםהשפעתלהפחתתמהתקציב 40%שהיאהתקציבלחלוקתההצעותאחת•

להקלהותרומה,אקלימייםלשינוייםהסתגלות,קיימאברתמזוןלמערכתבמעברלתמוךשמטרתה Farm to Forkאסטרטגיית•
 .חיוביותהשפעותועידודאקלימייםבשינויים

European Green Deal – Farm to Fork



“Triple WIN- APV creates higher crop yields, lower water use and 
clean electricity generation” (Aurelie Beauvais, Deputy CEO chez SolarPower Europe)

ייעול שימוש במשאבים הודות לדו שימוש•
מגוון את מקורות ההכנסה של חקלאים•
•Win-winוייצור חשמל ירוק, חיסכון במים, תנובה חקלאית גדלה: משולש
י אדפטציה והפחתת פליטות"מענה להתחממות הגלובלית הן ע•
מאפשר מעבר לאנרגיות מתחדשות במקומות בהם יש משאב קרקע נמוך•



GWp2.8מתקנים בהיקף של 2000הוקמו מעל 2014מאז •
דרום קוראה, יפן, סין: רוב ההתקנות הן באסיה•
ב"ארה, ס'מסאצוסהתקנות רבות ב •
,  גם גרמניה. המובילות צרפת ואיטליה: וולטאיאגרו במירוץאירופה נמצאת •

.אוסטריה נכנסו לתחום, הולנד
2014כבר ב APVיפן החלה רגולציה על •

התקנות בעולם





1GW בריי'גוגלגידולבסיןפוטווולטאישדה
)טכנולוגיה איטלקית(



:תוצאות מהשטח צרפת מעיד כי

חקלאות מיטבית

בשיא החום' הורדת טמפ בשיא הקור' העלאת טמפ הפחתת צריכת מים

שיפור איכות הייןהעלאת תנובה בגידולים מסוימים

SunRמקור חברת 



–צרפת לחדשנותתחרותייםמכרזים
APVבהניסוייםלמארגוהתאמההפרויקטחדשנותי"ענקבעמהציון  45%•

החשמלייצורשלמחירעלמבוססהנותר  55%•

 3632ש"לקוט/'גא35:גדוליםגגות

3332ש"לקוט/'אג         34:וולטאיאגרו 

2424ש"לקוט 'אג23:קרקעי



צרפת/ישראל תעריפיתהשוואה 

2020צרפת 2020ישראל 

ש"קוט' אג35ש"קוט' אג23גדוליםגגות

ש"קוט' אג23ש"קוט/ ' אג15קרקעי

/  מעלה גלבוע(ש"קוט' אג18.8וולטאיאגרי 
מעלה גלבוע מחיר נמוך  לטענת

)מידי

ש"קוט' אג34



APVלחיוביתתעודה-" הצרפתיהשוט"



 .ספציפיתרגולציהולאפונקציונאליתמאפשרתרגולציה•

.רצויהבתוצאהעיסוק:כלומר

מהתנובהכאחוזהחקלאיתלתנובהבמדדלהיותיכולהתוצאהמבחן•

.מראשקבועיםמבחניםלפיבקרקעפגיעה-ואי ,הנורמטיבית

וולטאיעקרונות עבודה בנושא אגרו 
פונקציונליתרגולציה



APVבחינתמנגנון
והחקלאותהאנרגיהבמשרדיוהתיכנוןר"המדעיחידותביןבמשותףתעשההמתקניםהסדרת•

יחדיושיוגשומחקריתיזמיתהצעהעלמבוססתתהיההצעהכל•

התוצריםשלמחקריתבחינהתהיההשטחכלעל•

להבטיחמנתעלבפועלאחריהםמעקבוכןהמוגשותההצעותשלמקצועיתמדעיתבחינההינהמשותפתבפנייההחשיבות•

אמיתיתחקלאותלקיוםהשונותהטכנולוגיותהתאמתםולמידתהחקלאותמשרדי"עמתאימותעתידיותדרישות

החקלאותמשרדנציגיעםר"המדעשלמשותפתועדהי"עיבחנוההצעות•

המדעיהמחקרלמימון–החקלאותמשרדשלמחקריקוראלקוליגישוהרלוונטיותההצעותמכןלאחר•

דונם 1000כשלכוללתמכסה•



עלתודה
ההקשבה



פרטי המתווה
פרסום הודעה בדבר איגום 
בליווי מחקר  APVפרוייקטי

חקלאי

בנית מתווה לליווי  
,  מתודולוגיה(

תנאי , יעדים, מדדים
)סף

הכנת הסדרה  
י רשות  "מתאימה ע

החשמל

בחינת הצעות  
בוועדה משותפת  

אנרגיה/חקלאות
איגום ההצעות  

ייעודיתא"לתמ

י  "א לאתרים שיומלצו ע"תוקדם תמ
הוועדה המשותפת

הקמה של אתרי
APV

ביצוע מחקר בהתאם  
. למתווה של מ
החקלאות  

פרסום מתווה לאישור 
מתקנים





מהעולםוהתקנותמהספרותאנקדוטות
מדינה מידע
סין -Goji berries https://solaron.am/en/giant-1-gw-agrovoltaic-project-inכ"ואחהקרקעטיובלשםאספסתבהנשתלשבתחילהמדבריתקרקעשלרבועמ"ק 1GW, 107שלהתקנה 2019∙

china/

 0.2MWשלהתקנה 2016∙
https://remtec.energy/en/agrovoltaico/installations/32-jinzhai 'מ 4.5טרקרגובהבסיןבכרמים APV 0.5MWשלהתקנה 2016∙

כולםאתלמנותקשה–בסיןשהוקמו MWשלגודלבסדריהתקנותהרבהעודישנם∙
יפן התקנות 1000מיותרהיוכבר 2017בכאשר 2004בכבר APVהתקנותהתחילו∙

  35MWשל APVמתקןהוקם 2017ב∙
PVההתקנתלפנימהממוצע 80%שלותנובהשנתיח"דו :רגולציהקיימתביפן∙

קוראהדרום 2017בכבר  APVבמתקניםניסוייםהתחילה∙

אירופה  .2000השנותמתחילתכברבחממותהתקנותהתחילהאירופה∙

איטליה 2009בכברציריהדוהטרארקראתופיתחו APVבבחדשנותמובילהאיטליה∙
APVשמשלביםפתוחיםבשדותגידוליםישנם 2007מכברכאשר∙
∙2011 , 3.2MW  מ 4.5גובה ,(חיטהכולל)פתוחיםשדות' https://remtec.energy/en/agrovoltaico/installations/30-monticelli-dongina

∙2012,  2MW מ 4.5גובה ,(חיטהכולל)פתוחיםשדות' https://remtec.energy/en/agrovoltaico/installations/29-borgo-virgilio

יותרגדוליםובהספקיםמאודרבותהתקנותיש 2020שבכמובן∙
צרפת 2025עד APVמתקני 300יקיימוגרין-ואראגריסאן .וביקביםפתוחיםבשדותהתקנות∙
שיפור

טכנולוגי
Weselek, 2019  'וכומתקדמתאקליםבקרת ,והשקיהפאנליםלשטיפתבמיםשימושדו∙
הגידוליםעלוהגנהלשיפוראקליםבקרתהוספת∙

בתנובתשיפור
הקרקע

∙REM TECH אחוז 4.5שלתירסבגידולשיפורהראו
∙Franhofer תחתחיטהבגידוליקלהפגיעהוכןא"תפובגידולשיפורהראו
PV .Gafford, 2019תחתהגידוליעילותשלוהשלשההכפלההראוומלפפוניםעגבניותכגוןירקותגידוליצחיחיםבאזוריםכימראיםמחקרים∙

מחקר APV (חוםכוויות ,בצורת ,ברד ,קרה)אווירמזגמנזקיגידוליםעללהגןיכול Weselek, 2019 
מחקר -Gafford, 2019 https://www.pv-magazine.com/issue/12ולחותרוחמהירות ,'טמפ ,הקרינהעוצמת :בגללביותרהגדול APVהפוטנציאלאתישהתיכוןוהמזרחאפריקהדרום ,ב"ארה

2020/

https://solaron.am/en/giant-1-gw-agrovoltaic-project-in-china/
https://remtec.energy/en/agrovoltaico/installations/32-jinzhai
https://remtec.energy/en/agrovoltaico/installations/30-monticelli-dongina
https://remtec.energy/en/agrovoltaico/installations/29-borgo-virgilio


- WINבישראלוולאטיבאגרוהשימושחשיבות WIN

2030למתחדשתאנרגיה30%ביעדעמידה•

חקלאייםשטחיםועלפתוחיםשטחיםעלהגנה•

אקליםשינויישלבעידןלחקלאיםביטחוןרשת•

שטחליחידתהתוצרתהגדלת•

ומתקדמתטכנולוגיתחקלאותקידום•

נוספותאדמותעיבודיעודדחקלאיבשטח PVלהתקנתהקלות•







קרקעותנובתחשמלייצוריעילותלבדיקתניסוי



קרקעותנובתחשמלייצוריעילותלבדיקתניסוי



קרקעותנובתחשמלייצוריעילותלבדיקתניסוי



ואנרגיהחקלאותמשלבותטכנולוגיות
בעולםהתקנות

בצרפתיקב
בבלגיהבהדליהאגסיםגידולי

1. Trackers

2. Bifacial PV

3. semi-transparent

4. wavelength-selective

5. Verticals panels 

2 MW בגרמניהאנכייםסולארייםפאנליםשל



ואחוזיםדונמיםאלפיבישראלגידוליםהתפלגות
APVלדונםאלף 35כזמיניםיהיו 2030לכאשרחקלאידונםמיליון 4בגדול

0%, 16, בננות 0%, 6, תמרים ,  זיתים
45 ,

1%

22%, 879, מטעים

74%, 3,000, גידולי קרקע וירקות

3%, 108, כרמים

2012 ,ישראלבנק :מקור
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