
הזדמנויות חקלאיות ואקולוגיות
בפיתוח מערכות אגריוולטאיות

ואין לעשות בה שימוש או להעבירה ללא קבלת רשות מראש, שמורות ליעל לביא אפרת, כל הזכויות על מצגת זו ותכניה



חקלאות ושינויי האקלים



חקלאות ושינויי האקלים

https://www.eea.europa.eu/publications/cc-adaptation-agriculture



חקלאות ושינויי האקלים

http://www.fao.org/3/cb3140en/cb3140en.pdfhttp://www.fao.org/gacsa/en/



חקלאות ושינויי האקלים



:נעבור לאנרגיה המתחדשת בישראל

מהשמש

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/shim_2030yaad



העלאת יעד האנרגיה המתחדשת

6.20

טיוטארשות החשמל 
מרבית  , לעיון הציבור

,הייצור מהשמש

תרחיש דואלי

10.20

465החלטת ממשלה 

30%-העלאת יעד ל

11.20

ב"לתומועצה ארצית 

תרחיש מוטה שימוש  
דואלי

הגבלת השטח  
הקרקעי

12.20

מעלה  ס"להגנהשרה 
:הצעת מחליטים

"כלכלה דלת פחמן"

203040%-יעד ל

205050%-יעד ל



החקלאות והחקלאי

:כמדיניות
כערובה לעצמאות תזונתית, חוסן חקלאי ובפרט למצבי משברנדרש להבטיח •

הפחתת אידוי  , התאמת גידולים ושיטות עיבוד: הערכות חקלאית לשינויי אקלים•
Regenerative Agricultureאחסון פחמן ובריאות הקרקע , והתמודדות עם קרינה

כדי לשפר את קידום ממשקי סביבה והעדפת הטווח הארוך על פני הטווח הקצר •

הממשק של החקלאות עם הסביבה והמגוון הביולוגי

(בקצב המרה הולך ועולה)הגנה על הקרקע החקלאית מפני פיתוח •

:קשה להיות חקלאי
טרנדים בשווקים  , סירוגיות בגידולים: תנודתיות כלכלית גדולה ושולי רווח נמוכים•

תחרות  , חשיפה לפגעי מזג אוויר בכלל ושינויי אקלים בפרט, מחלות, בארץ ובעולם

מול יבוא

.ובפרט לחקלאי הקטןתהליכי תיעוש וירידה בכדאיות החקלאות עוברת •

אובדן וסחף קרקע, המלחה, פריון הקרקע בירידה•

מיכון חקלאי, עבודה, מים, דישון, (עשביה ומזיקים)ריסוס : יוקר המשאבים ונזק•



(ובצדק)משרד החקלאות מודאג 

תחרות ישירה–פוטוסינתזה •

, פריחה, לבלוב)פנולוגיה •

(הבשלה

הפרעה לעיבוד ממוכן ואובדן  •

שטח לתשתית  

הקונסטרוקטיבית

ריסוס  )פגיעה בתפעול חקלאי •

('קטיף וכו, גיזום, מהאוויר

מזיקים ועשביה בבסיסי  •

התשתית

ירידה בפריון החקלאי  •

ובהכנסות מחקלאות

האם החקלאים יעדיפו לגדל  •
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REMTEC Agrovoltaicoמצגת משרד החקלאות מתוך 

https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/inf
omaterial/brochures/photovoltaik/20_en_ISE_Flyer_Agrar-PV.pdf

https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/infomaterial/brochures/photovoltaik/20_en_ISE_Flyer_Agrar-PV.pdf


אין ארוחות חינם: אגריוולטאי
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השפעות אפשריות

סטגנציה ביחס לקונסטרוקציה וקושי בהגמשה  , פגיעה חקלאית•

חקלאיותפרקטיקותושינוי 

פנאי ונופשמרחבי , תרבות, מורשתערכי , פגיעה נופית•
פתרונות  )ברצף ובתפקוד השטחים הפתוחים –פגיעה אקולוגית •

(אבטחה

ג "עופות ע)העמקת חדירה והתבססות של מינים פולשים •

(הקונסטרוקציה

ובתת  ( מהפאנלים)מעל הקרקע במשטרי זרימה ונגר שינוי •

(ביסוס הקונסטרוקציה)הקרקע 

(דרכי שירות, אגירה, קווי מתח)תשתיות נלוות והשפעותיהן •
הצמדות דופן למתקן הנדסי–סחף תכנוני •

(?הבטחת פינוי וגריטה)תפקוד בסוף חיי המתקן •



הערך והתפקוד של הנוף החקלאי



עיצוב מדיניות: אתגרים והזדמנויות

הזדמנויות

כלי אדפטציה

חוסן חקלאי

תמרוץ לפעילות שאין לה  

מקור תמיכה

הפחתת הלחץ על  

השטחים החקלאיים  

(עלייה בשווי)והפתוחים 

חדשנות טכנולוגית

יתרון לידע חקלאי  

מהשטח ולצמיחה  
Grassroots

:  חיזוק היתרונות היחסיים

,  שמירת המגוון הביולוגי

חקלאות  , מיני מורשת

בתנאי אקלים ים תיכוני

אתגרים

נטישת החקלאות

הקצאת הקרקע וצדק 

חלוקתי

החקלאיבפיריוןירידה 

פגיעה בשטחים הפתוחים  

אקולוגיה-

פגיעה בנוף

, יעוד קרקע)סחף תכנוני 

(צמידות דופן

שיעור  : מוגבלתמיטיגציה

קטן מהפליטות העולמיות

יתרון לחברות גדולות



הזדמנויות אקלימיות למערכות אגריוולטאיות

לשמירה ושיפור החקלאות והשגת יעדים אקלימיים

בהפוגעואינולחקלאותזראינוהחדשהשימוש:סףתנאי

(שדהבגידוליסככהקונסטרוקציית)

טכני-אגרוכשימושאגריוולטאיותמערכות:הזדמנות

מייצרכךואגבלחקלאותופונקציונלינלווההואהחדשהשימוש•

(רשתובתיחממות:לדוגמא)חשמל

גידוליםעבוראדפטציה:החקלאותאתמשפרהחדשהשימוש•

מהווהאגריוולטאיתשמערכתבאופןהאקליםמשינוייהסובלים

השימושייעול,ודיותאידוי,וחוםקרינהעודף:פתרוןעבורו

.איכותאו/ויבול:חקלאייםבמדדיםשיפור,במשאבים

תמרוץ)סביבהתומכתחקלאותלממשקימנוףהואהחדשהשימוש•

(ארוךלטווחפרקטיקות



Water-Energy-Food-Ecology Nexus

מופניתהשמשלניצולכשהעדיפות–החקלאיבעיבודו"פשילוב•

קודםלצמח

ירידה,בהשקיההפחתה)אדפטציהככליאקלים-מיקרומינוף•

('וכו'טמפמשרעתצמצום,דיות-באידוי

הבנויההתשתיתשלמקסימליצמצוםי"עלעיבודההפרעהמזעור•

הקרקעיתוהחתימה

השטחיםברציפותפגיעהללא,והגידורהנופיתהחתימהצמצום•

הפתוחים

,עיבודאפס)מדייקתוחקלאותאגרואקולוגיהלממשקיהתאמה•

('וכווריסוסדישוןהפחתת,מכוונתשמיטה,שירות/כיסויגידולי

סביבתיותתועלותוהכפלת

אתומחייבתלחקלאיבטחוןרשתהמהווה,נוספתתומכתהכנסה•

בפועלהחקלאיהעיבוד



מחקר חקלאי תוך כדי פיתוח

, ו"רשתות לעומת פ–טיב הצללה , כמה הצללה ולאילו גידולים: סוגיות בהצללה•

.חקלאות-כלכלה-ופאנלים חדירים למחצה אופטימיזציית אנרגיהטרקרים

',  טמפמשרעת , התחממות, קרה, לחות קרקע וסביבה: במיקרואקליםסוגיות •

פנולוגיה, השפעה על מזיקים

חמיצות והרכב  , צבע, ריכוז סוכר, כמות פרי, הבדלים בגודל פרי: שינויים בתוצר•

'שומנים וכו

(דגניים)הבדלים בגודל גרעין וכמות גרעינים : שינויים בכמות•

זיהוי גידולים רגישי קרינה הנהנים מיתרון•

תמיכה במגוון  , כפל תועלת באחסון פחמן: השתלבות בממשקים תומכי סביבה•
כך שהמצב אחרי הקמת המתקן טוב מאשר לפניו–מניעת סחף לנחלים , ביולוגי

גמישות חקלאית וגמישות לטרנדים חקלאיים , מיכון חקלאי: סוגיות אגרוטכניות•

חסכון במים: ייעול השימוש במשאבים•

מדיניות מחקר קודם למדיניות אגריוולטאי

פרק האנרגיה  1א "יישומיים מרובים במסלולי היתר לפי תמבפיילוטיםתמיכה 

(חקלאות, י"רמ-דורשת פתרון חסמים )



.ליצור עתיד באקלים משתנה


