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שימוש באנרגיות חלופיות במבני חקלאיי

ערכו:
רענ אמויאל ,מנהל תחו תכנו  ,הרשות לתכנו
חגי שניר ,מנהל תחו בכיר החטיבה להתיישבות
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תקציר
בעקבות אישור התקנות לייצור חשמל במערכות פוטו וולטאיות קטנות והראיה הסביבתית והכלכלית של
תחו האנרגיה החלופית מובא מסמ עקרונות ראשוני המציג באופ מפורט את הרקע לנושא ואת
התאמתו למגזר החקלאי.
אישור התקנות מגיע בתקופה בה משרד החקלאות מקד תוכנית פיתוח בר קיימא ובד בבד מציג מפת
עדיפות לאומית חדשה הכוללת איזור המוגדר כאזור אקולוגי ע עדיפות לחקלאות אקולוגית משמרת
סביבה.
•

לפי החלטות הרשות לשירותי ציבוריי חשמל מיו  2.6.2008יוכלו צרכני חשמל פרטיי ובכלל
זה חקלאי בעילי מבני חקלאיי גדולי לייצר חשמל בטכנטולוגיה פוטו ולטאית ולמכור
עודפי לרשת בתערי %של  ' 2.01לקוט"ש  ,מובטח ל  20שנה.

•

הספק המתקני לא יעלה על  50קילו וואט למתק.

•

גודל גג נדרש להתקנת קילו וואט  :כ  15מ"ר .

•

עלות התקנה לקילווואט   3540אש"ח

•

החזר כספי שנתי לקילווואט ' 3,200 :

•

החזר השקעה מחושב –  1012שנה

יתרונות התקנת המערכת במגזר החקלאי:
 .1מבני חקלאי קיימי בעלי שטח גגות גדול יחסית ) כולל לולי ,רפתות ,בתי אריזה וחממות (
יאפשרו התקנה יעילה של המערכת .
 .2מקור הכנסה נוס %לעסק החקלאי
 .3מיצוב החקלאי כמקטי טביעת רגל אקולוגית בקרב הצרכני באר -ובחו"ל .
 .4יתרונות בשיווק תוצרת לחו"ל
 .5החזר השקעה מובטח תו  1012שנה.
 .6מגוו אפשרויות למימו העסקה .
המלצות:
 .1על משרד החקלאות לאמ -את נושא השימוש באנרגיה החלופית לחקלאות במסגרת יעדי המשרד
לשנת  2009ולתמו תמיכה ישירה בחקלאי המעונייני להתקי מערכות שכאלו.
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פתיח
בשני האחרונות מתחזקת ההכרה וחשיבות פיתוח אנרגיות חלופיות על רקע ההתחממות הגלובלית.
ישראל פולטת כ 70מיליו טו גזי חממה בשנה  בדומה להיקפי הממוצעי של מדינות מפותחות .כבר
באמנת קיוטו התחייבה ישראל להפחית את גזי החממה אול הביצוע רחוק מהכוונות .באחרונה התחדדה
הסוגיה על רקע כינוס ועידת באלי בה התחייבו מדינות העול ,ובכלל ישראל ,להפחית משמעותית את גזי
החממה.
החקלאות הינה מרכיב קט יחסית בפליטות גזי החממה אול ג היא נמצאת על ה"גר "%כאחד הענפי
הכלכליי בה יש לטפל בנושא זה .בשני האחרונות החקלאות צורכת יותר ויותר אנרגיה על רקע
התיעוש המתגבר של הענ :%שימוש רב יותר בחממות ,לולי מבוקרי ,מערכות קירור מתקדמות ועוד.
האנרגיה הייתה מאז ומעול מרכיב מהותי ביעילות הכלכלית של גידולי חקלאיי אול בשני
האחרונות על רקע התייקרות הדלקי הקונבנציונלי ,גידולי רבי אינ עומדי בכ.
באחרונה אושרו תקנות הסדרת ייצור חשמל מבוזר לצריכה עצמית והעברת עודפי לרשת בטכנולוגיה
פוטו – וולטאית ע"י הרשות לשירותי ציבוריי חשמל .תקנות אלה אמורות לעודד התקנת מערכות
פוטווולטאיות ע"י יצרני פרטיי ובמסגרת אמות המידה שייקבעו לנושא זה נקבע תערי %מיוחד עבור
ייצור חשמל נקי ,אשר יהיה גבוה משמעותית מתערי %הצריכה הנוכחי.
בעתיד הקרוב משרד החקלאות נכנס למהל של גיבוש תכנית משרדית לפיתוח בר קיימא – במסגרת
התכנית יש לבחו אלו בפעילויות המשרד עוסק הקשורי לפיתוח בר קיימא ולאלו תחומי עליו לפעול
בעתיד הקרוב והרחוק .נראה כי במוקד או במאוחר על רקע תהליכי שוני שיפורטו להל לא יהיה
מנוס מכניסה לתחו של שימוש באנרגיות חלופיות בחקלאות.
מסמ זה הינו מסמ ראשוני בו מוצגי היתרונות של שימוש באנרגיה חלופית :החל מהצור הלאומי
לצמצו באנרגיה ממקורות מזהמי ,דר ההיבט השיווקי וייצוא התוצרת לחו"ל וכלה במשמעות
הכלכלית הנובעת מהשקעה במערכת אנרגיה חלופית.
על מנת ללמוד את הנושא נערכו פגישות ע :ד"ר מאיר טייטל ממינהל המחקר החקלאי ,ניר קדמי ,מנהל
תחו כלכלה סביבתית במשרד להגנת הסביבה וד"ר איל סולימא ,סג יו"ר הרשות לשירותי ציבוריי
בחברת החשמל.
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המצב הקיי
מבני חקלאיי רבי צורכי כמויות אנרגיה משמעותיות ע עלויות גבוהות .מבני חקלאיי
"מסומני" כפוגעי בשטחי הפתוחי" .טביעת הרגל האקולוגית" של מבני חקלאיי לרוב הינה
גבוהה למדי ושלילית בעיקרה .כבר עתה ישנ אירגוני שוני ,בעיקר באירופה ,אשר מבקשי לזהות את
טביעת הרגל האקולוגית של הגידול החקלאי ולבחו א נעשו מאמצי לצמצו הפגיעה/הנזקי
הסביבתיי זו )ראה נספח  1מאמרה של יעל כחל( .הכוונה כי ארגוני אלו ,דוגמת ארגו המזו האורגני
באנגליה ,יאשרו ייבוא מוצרי חקלאיי רק א נעשו בתקני אקולוגיי מחמירי.
מהי אותה "טביעת רגל אקולוגית"?
טביעת הרגל האקולוגית של אוכלוסיה כלשהי )מאד יחיד ועד מדינה שלמה( היא יחידת השטח הפעיל
מבחינה אקולוגית שכולו מנוצל על מנת לספק את המשאבי לאותה אוכלוסיה ולקלוט את כל חומרי
הפסולת שלה בטכנולוגיות בה האוכלוסיה משתמשת .טביעת הרגל האקולוגית מחשבת את השטח הנדרש
על מנת לחיות בצורה בת קיימא ,כלומר מבלי להרות את מערכות תומכות החיי של כדור האר) -ד"ר ליה
אטינגר(.
כבר כיו ישנה דרישה העולה מהשטח להקמת אנרגיות חלופיות במסגרת מבני חקלאיי :רפת חלב
ברמת נגב ,חממה לגידול דגי נוי בחצבה ,בית אריזה לנשירי בבקעת הנדיב .דרישה זו לצד הקריאה
הברורה העולה מהמרחב הכפרי לקראת מדיניות בת קיימא מחדדת את הצור להתמודד ע סוגיית
האנרגיות החלופיות במבני חקלאיי.

בתמונה :תאי פוטווולטאי ברפת משה טנא במ.א .רמת נגב.
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יתרונות
להל רשימת היתרונות בקידו סוגיה זו ותמיכה בה ע"י משרד החקלאות.
 .1חיסכו בעלויות הייצור – מרכיב האנרגיה הינו אחד המשמעותיי ביותר במכלול גורמי הייצור.
אחד הגורמי היישירי למשבר החרי %בייצוא פרחי הגרברה הינו העלייה הדרמטית בעלויות
הנובעות מחימו החממות ומהובלת הפרחי האוויר .כושר התחרות של המוצרי החקלאיי
הישראלי ישתפר לאי ערו בא עלויות האנרגיה יקטנו.
 .2קרינה  ישראל משופעת בשמש ובמספר ימי השמש והקרינה .ישראל מתאימה מבחינה זו מאוד
להתקנת תאי פוטווולטאי אשר יחליפו את אספקת האנרגיה הקונבנציונלית ואפילו יוכלו
להרוויח מאספקת חשמל ירוק למערכת הארצית.
 .3שיווק חקלאי ודרישות אקולוגיות – מערכות השיווק ,הצריכה והתקינה בארצות המפותחות
ובעיקר במערב אירופה מגבירות מעת לעת את דרישותיה ביחס לתנאי הגידול והטיפול בתוצרת
החקלאית .שינויי דרסטיי חלו בשני האחרונות בכל הקשור לסוגי הריסוסי המותרי,
פרוטוקולי גידול ולתנאי העבודה בבתי האריזה .צפוי כי בשני הקרובות יוגברו הדרישות
הקשורות לגידולי החקלאיי ובעיקר על רקע של פגיעה אקולוגית והצור בצמצו טביעת הרגל
האקולוגית .מצ"ב מסמ של היחידה לחקר שווקי בנוגע לאיומי ולהזדמנויות הנוגעות לשיווק
פירות וירקות והשינוי האקלימי.
 .4תרומה לפיתוח בר קיימא – אחד מיעדי המשרד ל 2008הינו קידו המרכיב ה"ירוק" האקולוגי
בפעילות המשרד .המשרד נער בימי אלה להכנת תכנית לפיתוח בר קיימא .אחד הנושאי
המרכזיי הצפויי לעלות הינו נושא האנרגיה ופעילות חקלאית.

בתמונה :תאי פוטווולטאי
ברפת משה טנא במ.א .רמת נגב.
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 .5עלויות ייצור חשמל נקי – באחרונה אושרו תקנות ע"י הרשות לשירותי ציבוריי חשמל .תקנות
אלה מעודדות התקנת מערכות פוטווולטאיות ע"י יצרני פרטיי ובמסגרת אמות המידה
שנקבעו לנושא זה נקבע תערי %מיוחד עבור ייצור חשמל נקי ,אשר יהיה גבוה משמעותית מתערי%
הצריכה הנוכחי .המשמעות היא שיצר חשמל פרטי מקבל  ' 2.01לכל קילווואט \שהוא מעביר
לרשת  ,בעוד שהוא משל בחשבו החשמל שלו פחות מ  ' 0.5לקילו –וואט .ההפרש הנוצר
ממכירת העודפי לרשת מוחזר ליצר החשמל בחשבו החשמל החודשי.
עיקרי התקנות:
• הסדרה זו מאפשרת הקמת מתקני חשמל בטכנולוגיה פוטווולטאית ,בי היתר לצרכני
עסקיי )חקלאי( ,בהספק מותק של יעלה על  50קילוואט.
• ההסדרה הינה עד להשגת  50מגוואט בפריסה ארצית או עד סו ,2014 %המוקד מביניה.
• במסגרת ההסדרה נקבע תערי %לחשמל ממתק פוטווולטאי שישמש לצריכה העצמית או
שיועבר לרשת החשמל .מחיר זה ,של  201אג' לקווט"ש מיוצר,מובטח למי שיקי מתקני עד
סו %שנת .2011
• המחיר יוצמד לשער הדולר ) (50%ולשער היורו ) (50%ויופחת בשיעור של  4%לשנה החל משנת
.2011
• התערי %מובטח ל 20שנה והתחייבות לרכישת החשמל הנקי ע"י חברת החשמל..
• צרכני המתקיני מתקני בהספק של עד  4קילוואט יהיו זכאי לפטור ממיסי עד לתקרה
שנתית של  18אל.' %
מצורפת החלטת הרשות לשירותי ציבוריי חשמל בדבר "הסדרה לייצור חשמל מבוזר לצריכה עצמית
והעברת עודפי לרשת ,באמצעות מתקני קטני בטכנולוגיה פוטווולטאית"
 .6מיקו – נית להקי את מרבית הפרויקטי לאנרגיה חלופית ובמיוחד את התאי הפוטו
וולטאי על בסיס מבני קיימי ,על גגות המבני .המשמעות חסכו בקרקע ואי פגיעה נופית.
 .7התאמה ליעדי המשרד בתחו המהפכה הירוקה – משרד החקלאות הציב לעצמו מטרות בפיתוח
החקלאות תו מאמ -להתאי את הייצור והפיתוח החקלאי לשמירה מירבית על איכות הסביבה
ותו נסיו להתאי לסטנדרטי המקובלי בארצות המפותחות בתחו זה .המגזר החקלאי
משתמש בחלק מכמות החשמל הארצית המופקת כמעט כולה כיו ) (99%ממקורות מזהמי
הגורמי בי היתר להתחממות כדור האר .-ישנ הערכות שהחקלאות משתמשת ב5%10%
מהחשמל המיוצר באר .-היק %זה הינו משמעותי מאוד ולהערכתנו ג המגזר החקלאי יידרש
להתייעלות בתחו זה ,מבית ומחו.-
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היבטי טכניי
1

מה מיתקני פוטוולטאי?
מיתק פוטוולטאי הוא מיתק המייצר אנרגיה חשמלית מקרינה ישירה של אור השמש ,באמצעות
המרת אור השמש ישירות למתח חשמלי ,כאשר עוצמת האנרגיה נגזרת מעוצמת האור שמוקר על
רכיב הסיליקו.
מיתקני  PVמבוססי על קולטי הבנויי מתאי המכילי מוליכי למחצה שמשחררי
אלקטרוני בזמ חשיפה לקרני השמש .אות אלקטרוני ה הבסיס לזר חשמלי .החומר הנפו-
ביותר בעול לייצור תאי פוטוולטאי הוא הצור המופק מחול ,או בשמו הידוע יותר  סיליקו.
תאי אלו נבני מכמה שכבות כאשר שכבות סמוכות טעונות בחלקיקי חיוביי וחלקיקי שליליי
ובזמ שאור מוקר על התא מתפתח שדה חשמלי שגור לזר ישר ) .(DCאוס %רב של תאי
המחוברי בטור יגרמו לזר חשמלי גבוה ביציאה מהקולט.
ישנ ג תאי המיוצרי בטכנולוגית "שכבה דקה" ) (Thin Filmשהנפו -בה הוא סיליקו אמורפי,
ויתרונה הגדול הוא המחיר .לאור העובדה שרכיב הסיליקו הוא המשמעותי ביותר בעלות המערכת,
המדעני מחפשי פתרונות להקטנת כמות הסיליקו במיתק .אחד הפתרונות הוא ריכוז של קרני
האור ע"י חומרי זולי יותר כגו זכוכית ופלסטיק באמצעות עדשת פרנל או עדשות מרכזות,
טכנולוגיה זו מחייבת מעקב של הקולט אחר אור השמש באמצעות מערכת עקיבה ,דבר המייקר את
עלות המיתק.
תכולת מערכת פוטוולטאית
מיתקני פוטווולטאי מורכבי מהיחידות הבאות:
קולטי  יחידות המוצבות מול קרני השמש וממירות את האור הפוגע במשטחי הפנל הסולרי לזר
חשמלי ישר.
ממיר  מבצע המרה של הזר הישר הנוצר בקולטי ,כאמור ,לזר חילופי ומסנכר לתדר ומתח
מערכת החשמל הארצית .הממיר מותק בי הקולטי ללוח החיבורי החשמליי במיתק ,ומוג ע"י
מערכת שמנתקת את הזרמת הזר החשמלי במצבי קיצו מוגדרי .ישנ ממירי המתאימי
לחיבור ללוח חד פאזי וישנ ממירי המתאימי לחיבור ללוח תלת פאזי.
מוני  מערכת מוני שתפקיד למנות את כמות האנרגיה שמופקת במיתק ואת כמות האנרגיה
המשמשת לצריכה עצמית .במערכת ה  PVהמוצעת יהיו  2מוני  מונה דו כיווני שמפריד בי הרשת
למערכת ומונה )חד כיווני( שמונה את כמות האנרגיה שהופקה במיתק ה .PV
מערכות הגנה  מערכות הגנה חשמליות שתפקיד לנתק את המערכת במצבי מסוימי ולמנוע
מצבי התחשמלות.
 1מתוך " ייצור חשמל מבוזר על ידי מיתקנים קטנים פוטווולטאים )להלן  (PVלצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת"
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התקנה ומיקו – לרוב נית להתקי על הגג )שטוח או משופע( ע הפנייה לכיוו דרו ללא הצללות.
אור חיי מערכת פוטווולטאית –  20שנה ויותר..
כמות החשמל שהמערכת מפיקה – משתנה בהתא לגודל ,למיקו באר -ולאיכות המערכת .לדוגמא,
מערכת בגודל  1,000ואט תייצר בממוצע כ 150קוט"ש בחודש.
שטח גג נחו – השטח הוא בהתא לגודל המערכת .מערכת של  1,000וואט תכסה כ15
מ"ר.

בתמונה :תאי פוטווולטאי בחווה לגידול דגי נוי בערבה
תחשיב כלכלי בסיסי להקמת מתק פוטו וולטאי קט
התחשיב המובא בזאת בא לתת מושג כולל על אומד ההשקעות והתקבולי אשר ינבעו מהתקנת
מתק פוטו וולטאי במבני חקלאיי שוני .חשוב לציי כי השונות בי המתקני השוני ,עלויות
ההתקנה ומיקומ של המיתקני ) צפו ,דרו או מרכז האר ( -עשויי להשפיע על הסכומי
המובאי לעיל וקיימי הבדלי בי מתק למתק ) בסטיות ממוצעות של כ  .( 10%כמו כ אי
באפשרותנו להביא הערכת עלויות תחזוקה למתק למש  20שנה וזאת בשל העובדה שמתקני כאלו
טר פעלו בישראל בעבר והמידע אינו בשל דיו להצגה.
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עלויות התקנה:
בישראל פועלות כיו מספר חברות המתמחות בייבוא ציוד פוטו וולטאי והתקנתו לצרכני פרטיי.
החברות מציעות את ביצוע הפרויקט במלואו עד לחיבור המתק לרשת .מספר חברות מציעות מימו
והלוואות להשקעה הכרוכה בהקמת הפרויקט.
בבדיקה שנערכה מול גורמי הרשות לשירותי ציבוריי חשמל עולה כי עלות התקנת יחידה
המייצרת  1קילו וואט עומדת על  ) ' 40,000  '30,000תלוי במספר היחידות המותקנות ( .יש מקו
להניח כי ע התפתחות הטכנולוגיה והתקנת יותר ויותר מערכות מטכנולוגיה זו עשויה עלות יחידת
הייצור לקטו.
יחידה שכזו מייצרת בשנה כ  1,600קווט"ש בממוצע.
לעסק חקלאי יותר להקי מתק המספק לכל היותר  50קולו וואט
התערי %המאושר בעבור ייצור קווט"ש אחד יעמוד בשנת  2008על  ' 2.01כולל מע"מ.
התערי %המאושר לבעל מיתק במועד חתימת ההסכ ע סש"ח )ספק שירות חיוני( ,יובטח לבעל
המיתק למש תקופה של  20שנה ממועד אישור המיתק עלידי ספק השירות .
לפי תקנות הרשות לשירותי ציבוריי חשמל המחיר יוצמד למדד המחירי לצרכ ויעודכ מידי שנה
על בסיס שינויי בשערי המטבעות  .מחיר זה יהיה תק %לכל מיתק שיחל לפעות עד שנת  .2011מיתק
שיחל לפעול לאחר  2011יופחת מחיר הקווט"ש ב  4%בכל שנה קלנדארית בנוס %לעדכו המחיר
השנתי.
ההכנסות שיתקבלו בגי ייצור חשמל במיתק יהיו חייבות במס כחוק ויועברו לצרכ החשמל מידי
חשבו חשמל ) חודשי או דו חודשי (.
הנחות עבודה ונתוני
חישוב התערי %וקביעתו נעשו על סמ הפרמטרי הבאי:
•

גודל המתק הינו  1קילו וואט

•

כמות החשמל שנית לייצר בממוצע על פי כמות שעות האור בישראל היא 1600 KWh :לכל
קילו וואט מותק.

•

אור החיי :קולטי  20שנה ,הממיר  10שני.

•

עלות המתק הינה כ  35,000ש"ח ל קילו וואט מותק .עלות זו כוללת את המתק ,התקנה
והממיר לכל אור חיי המתק.
ער נוכחי נקי לפרויקט # 16,000
שנת החזר משוערת 12 10
שיעור תשואה פנימי 11%
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כמו כ ירידה במחירי התאי הפוטווולטאיי ומרכיבי המערכת הסולארית בעול ,מציגי את ההשקעה
כיותר אטרקטיבית .התחזית היא כי ההשקעה תקט עוד יותר בשני הקרובות.

סיכו:
•

יחד ע אישור מפת אזורי העדיפות החדשה והכללת אזור המרכז כאזור ב' אקולוגי על
המשרד לבחו שימוש באנרגיה חלופית במתקני חקלאיי וא %לעודד שימוש בה באמצעות
מענקי.

•

שיווקית  ליצואני קיי אינטרס מירבי להיכנס ולהשקיע בתחו זה לאור יוזמות
ממשלתיות ופרטיות בתחו הגברת המודעות לתהליכי ייצור המוצרי האיומי
הפוטנציאלי על מייצאי מעבר לי ) .נספח ( 1

•

כלכלית  לאור תעריפי החשמל הירוק החדשי למתקני פוטווולטאי נראה כי יש
היתכנות כלכלית ותשואה נאה למתקיני מתקני פוטווולטאי.

•

לאחרונה החלה התעניינות רבה מצד גופי פרטיי וציבוריי במגזר החקלאי המביעי עניי
רב בהתקנת מערכות מסוג זה ע"ג מבני חקלאיי ) .נספח ( 2

•

המגזר החקלאי מתאי במיוחד להתקנת מתקני מסוג זה בשל היותו פעיל במבני גדולי
המספקי שטח פני נרחב להתקנת המערכות

המלצות אופרטיביות:
•

יש לערו בחינה מקיפה בתחו זה בשיתו %גורמי נוספי במשרד החקלאות ולבחו מספר
מקרי פיילוט.

•

יש לבחו הטמעת הנושא במסגרת תמיכות המשרד.

•

יש לקד הנושא אל מול משרד האוצר והמשרד להגנת הסביבה.
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נספח 1

המלחמה בשינוי אקלים  -השפעה על יצוא פירות וירקות מישראל ,איומים
והזדמנויות
יעל קחל ,ינואר 2008
היחידה לחקר שווקים
הובלת מזו לאור מרחקי ארוכי ,ובמיוחד הובלת פירות וירקות באוויר ,הפכה לנושא מרכזי בדיו על
האפשרויות להקטי את השפעת שרשרת הספקת המזו על שינוי האקלי .מספר רשתות שיווק ) Tescoו
 M&Sבאנגליה Coop ,בשווי Casino ,-בצרפת( החלו כבר בסימו תוצרת המיובאת בהובלה אווירית
וקיבלו החלטה להקטי את היבוא בהובלה אווירית בעתיד .הארגו לחקלאות אורגנית באנגליה ) Soil
 (Associationהחליט להסמי ,החל משנת  ,2011מזו אורגני המיובא באוויר רק א הוא מספק תועלת
חברתית ותור להתפתחות במדינות מתפתחות .בהתחלה התרכז הדיו הציבורי בנושא ה– foodmiles
מרחק ההובלה של מוצר חקלאי מהחווה עד לצרכ .אומנ ,מרחק ההובלה הוא רק גור אחד ביצור
ושיווק של תוצרת חקלאית התור לפליטת גזי חממה – והתמקדות במדד זה כאינדיקציה לנזק הנגר
מטעה .מדד רחב יותר הוא "טביעת הרגל הפחמנית" ) – (Carbon footprintסה"כ הכמות דותחמוצת
הפחמ ) (CO2וגזי חממה נוספי שנפלטי כתוצאה מייצור ושיווק המוצר.
התחממות כדור האר -הפכה לנושא חשוב ברחבי אירופה ,ובמיוחד באנגליה .בנוס %ליוזמות ממשלתיות
לצמצו פליטת גזי החממה חשיבות הנושא מתבטאת במגוו יוזמות של חברות פרטיות כגו יצרני מזו
ומשוקיו כולל רשתות השיווק הגדולות.
מספר דוגמאות ליוזמות ממשלתיות ופרטיות שצפויות להשפיע על השיווק של מוצרי מזו:
•

השר לאיכות הסביבה בצרפת רוצה לחייב סימו של מוצרי צריכה בתווית הכוללת פרטי על
"טביעת הרגל הפחמנית" תו שנתיי עד שלוש.

•

הולנד החליטה על הטלת מס חדש על אריזות שמבוסס על הערכה של מידת הפליטה של
CO2בתהלי היצור של סוגי אריזות שונות.

•

משרד איכות הסביבה ,המזו והכפר ? האנגלי ) (DEFRAשות %בפרויקט לפיתוח שיטה לחישוב
"טביעת הרגל הפחמנית" ,יחד ע מכו התקני הבריטי ) (BSIוה .Carbon Trustהמטרה היא
להגיע לסטנדרט בינלאומי מוסכ למדידת פליטות של גזי חממה לאור שרשרת ההספקה
בשווקי שוני.
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•

רשת השיווק הגדולה ביותר באנגליה ,TESCO ,החלה בפיילוט לסימו  30מוצרי מ 5קטגוריות
בטביעת הרגל הפחמנית 3 .מתו  5הקטגוריות ה של מוצרי חקלאי :עגבניות ,תפוחי אדמה
ומי -תפוזי.

•

ארגו המזו הטבעי הגרמני ) (Bundesverband Naturkost Naturwaren = BNNהשיק תווית
חדשה " "Stop climate changeלסימו של מוצרי וחברות ניטרליי מבחינת האקלי .הזכאות
לתווית מותנית בהפחתת פליטת גזי החממה במידה המרבית האפשרית לאור כל שרשרת היצור
והשיווק ,ובמידת הצור נטרול של הפליטות עלידי רכישה של .Emission reduction units
המוצר הראשו ע התווית :בננות אורגניות המיובאות עלידי חברת השיווק Bio-Tropic
מאקוודור והרפובליקה הדומיניקאנית.

•

חברת  Doleהודיעה שתהפו את שרשרת ההספקה שלה של בננות ואננס מקוסטה ריקה
לניטרלית מבחינת פליטות גזי החממה.

צפוי שבעתיד ספקי של מוצרי חקלאי ידרשו להפחית את פליטת גזי החממה ביצור ובשיווק
למינימו ההכרחי עלידי מגוו של פעילויות כגו חיסכו באנרגיה ,שימוש באנרגיות חלופיות כגו אנרגיה
סולארית ,צמצו השימוש באריזות ומעבר לשיטות יצור והובלה ידידותיות יותר לסביבה .יתכ שישראל
תוכל לנצל את הקרבה שלה לשוקי אירופה בהשואה למקורות הספקה אחרי לפירות וירקות אקזוטיי
ומוצרי מחו -לעונה  .קרבה זו מאפשרת הובלה ימית של רוב היצוא החקלאי .בהובלה ימית נפלטות
כמויות נמוכות יחסית של גזי חממה בהשוואה להובלה אווירית וג יבשתית ובכ טמו יתרו אפשרי
ליבוא מישראל .ישראל נהנית ג מיתרו אקלימי שמאפשר גידול של ירקות מחו -לעונה תו שימוש
ברמות אנרגיה נמוכות יחסית .כדי לשמור על היתרונות היחסיי האלה יש על החקלאי והיצואני
בישראל לנקוט במאמצי על מנת להפחית את פליטות גזי החממה במהל תהלי היצור וההובלה בפרט
ולאמ -סטנדרטי סביבתיי גבוהי בכלל.

 – 12משרד החקלאות ,הרשות לתכנו ,דר המכבי ראשולציו ,ת.ד 30.ביתדג 50200
טל ,03-9485572 / 468:פקס 03-9485811 :דואלraanana@moag.gov.il :

מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הרשות לתכנו ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר
אג תכנו כפרי אזורי
נספח  – 2כתבה בעיתו

תנועת המושבים ומילניום אלקטריק חתמו על מיזם סולארי לייצור
חשמל בהיקף  50מיליון דולר בשנה הראשונה
בשנים הבאות יתרחב הפרויקט ,במסגרתו הוקמה חברה משותפת בשם מילניום מושבים החשמל
ישמש לחקלאות במושבים והעודפים יימכרו לחברת החשמל
שירה חורש

7/7/2008

תנועת המושבים וחברת מילניום אלקטריק חתמו על הסכם להקמת מיזם סולארי "מילניום מושבים" להפקת
אנרגיה ירוקה .במסגרת המיזם ,יוקמו מערכות לייצור חשמל באנרגיית השמש במושבים .החשמל ישמש לחקלאות
במושבים והעודפים יימכרו לחברת החשמל.
בשנת הפעילות הראשונה יוקמו מערכות שיספקו  10מגה ואט חשמל בהיקף של  50מיליון דולר ובשנים הבאות
יתרחב הפרויקט.
הפרויקט רחב ההיקף מתבצע במסגרת כניסתה לתוקף של התקנה המאפשרת ייצור חשמל סולארי ומכירתו לחברת
החשמל .מהחברות נמסר כי לתחום הסולארי בישראל פוטנציאל עצום ,כיוון שבקו הרוחב בו אנו נמצאים ,כמות
קרינת השמש מגיעה לכ 2000-קילו-וואט שעה למ"ר.
כיום ,ישנם בישראל יותר ממיליון קולטי שמש ביתיים לחימום מים ,המייצרים כמות אנרגיה השווה לכ-2%-3%-
מהצריכה הלאומית ,אולם עדיין הפוטנציאל הבלתי מנוצל עצום.
מזכ"ל תנועת המושבים ,איתן בן דוד ,מסר שיתרונם היחסי של המושבים בתחום הסולארי הם המבנים החקלאיים
הגדולים הקיימים כיום במושבים ,אשר ביכולתם להוות מצע הולם למיזם זה .הפרויקט יתרום הן למשק הלאומי
על-ידי הפחתת הזיהום והתלות במקורות אנרגיה חיצוניים ,והן לחברי המושבים שיהנו ממקור הכנסה נוסף.
עמי אלעזרי ,מנכ"ל מילניום אלקטריק ,מסר כי השאיפה היא שעל גג של כל רפת ,לול או מבנה חקלאי אחר תותקן
מערכת סולארית ,אשר תספק את כל תצרוכת האנרגיה הדרושה על מנת לתחזקן ולתפעלן ואת העודפים ימכור
החקלאי לחברת החשמל ויהנה ממקור הכנסה ירוק.
על-פי התוכנית ,יוקמו בשנה הראשונה מעל  200תחנות לייצור אנרגיה סולארית במושבים שכל אחת מהן תספק
עד  50קילו ואט בשעה )לשם השוואה ,צריכת החשמל בבית ממוצע עומדת על  3.5קילו ואט לשעה( .חבר המושב
ישקיע כ 15%-מעלות ההתקנה ויהנה מרווחים מובטחים למשך  20שנה וכן מאספקת מים חמים לצריכתו הביתית
והחקלאית .בתום תקופה זו היא תעבור התחנה לבעלותו המלאה.
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