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 תמצית מנהלים

 משק האנרגיה בישראל

 מרביתם מיובאים, גז טבעיופחם , העיקריים בישראל הם נפט גולמיהראשוניים מקורות האנרגיה 

השנים  20-ו בעלבישראל סופית האנרגיה הראשונית וצריכת האנרגיה האספקת . מחוץ לישראל

באותן  גבוה פי שניים מקצב גידול האוכלוסיןשיעור , לשנה 4.4% לשממוצע  האחרונות בשיעור

 . שנים

בעיקר כתוצאה מכניסת מקור אנרגיה  שינוי חדמשק האנרגיה בישראל עובר בשנים האחרונות 

תמר )לחופי המדינה גדולים הגילויים האחרונים של מרבצי גז טבעי . הגז הטבעי – משקחדש ל

 .המעבר לגז טבעי ולאנרגיה מתחדשת את מגמתיעודדו אף יותר ( ודלית

התנגדות ציבורית להקמת תחנות כוח פחמיות לייצור חשמל וקשיים פוליטיים וכלכליים בהקמת 

 .מתחדשתנויות נרחב לגז הטבעי ולמקורות אנרגיה כר הזדמ פותחים אף הםכורים גרעיניים 

 ומות אנרגיה במגזר החקלאי בישראלתש

שימושים ישירים הם . לשימושים ישירים ובלתי ישיריםצורך תשומות אנרגיה מגזר החקלאי ה

שמנים וחומרי , חשמל, גז טבעי, ואלו מתחלקים לשימוש בדלקים. כאלו הנעשים על פי רוב בחווה

ם בלתי ישירים נעשים על פי רוב מחוץ לחווה וכוללים תשומות אנרגיה למשל שימושי. סיכה

עיבוד , לצורכי ייצור מיכון חקלאי, טיפול והובלת מים לחווה, חומרי הדברה, לייצור דשנים

 .אריזתה והובלתה עד לצרכן הקצה דרך הסיטונאים והמשווקים, התוצרת החקלאית

 שימושי את הבוחן מקיף בסיס סקר נעשה לא ולםמע בישראל, זה ח"דו לכותבי הידוע ככל

 שונים ממקורות חומרים אספנו זו בעבודה. בישראל בחקלאות ישירים והבלתי הישירים האנרגיה

 הצורך את להחליף מתיימרים אינם אלו נתונים אך, בתחום שונות מגמות על להצביע היכולים

 .בישראל כזה בסיס סקר בעריכת

, ההוצאות על דלק. ₪מיליון  16,880בחקלאות עמדה על  ותתשומ סך ההוצאה על 2008בשנת 

. מסך התשומות בחקלאות 10%-המהווים כ₪ מיליוני  1,688שמנים וחשמל בחקלאות עמדו על 

באופן יחסי שיעור ההוצאה על תשומת האנרגיה כחלק מההוצאה הכוללת על תשומות בחקלאות 

שנה בה מחירי , 2008בשנת  10%-ל 1999בשנת  5%-הכפילה עצמה בתוך עשור אחד בלבד מ

 .הדלקים בעולם הגיעו לשיא

-1983עלייה זו שבין השנים  .לאורך השנים ניכרת עלייה בצריכת החשמל ביישובים חקלאיים

 העמד 2003-2008אחוזים בממוצע לשנה התמתנה באופן ניכר ובין השנים  11%-עמדה על כ 1988

מצריכת החשמל בישראל  3.5% -המהווה כים חקלאיים צריכת החשמל ביישוב. בשנה 1.5%-על כ
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ירידה זו בולטת במיוחד . אחרים במשק חשמל לצרכני השוואהב באופן יחסיבעשור האחרון ירדה 

 .לאור העלייה בצריכת החשמל במגזר המסחרי ציבורי

מ וגז אחר בחקלאות "צריכת גפס ומשרד התשתיות נמצא כי "בסקרים האחרונים של הלמ

צריכת הדלקים ו( 2006סקר משנת ) מסך צריכת גזים אלו במשק 5%-עמדה על כבישראל 

סקר ) 2% -פחות ממתוך סך כל צריכת הדלקים במשק עמדה על ( וקרוסין, סולר, מזוט)בחקלאות 

 .(2004משנת 

אנרגיה לייצור דשנים : שימושי אנרגיה בלתי ישירים שלא נלקחים בחשבון בנתונים אלו הם

שינוע  ,(זרחניים ואשלגניים, עשרות אלפי טון של דשנים חנקניים)ש בישראל שבהם נעשה שימו

 .תוצרת חקלאית והובלה וטיפול במים

מחירי אנרגיה גבוהים יכולים להפוך ענפי . קיים שוני גדול בצריכת האנרגיה בענפי הגידול השונים

הפחתת . יה אלוחקלאות שונים ללא רווחיים ומכאן הצורך להפחית את התלות במקורות אנרג

לחסוך ולשמר אנרגיה ומאידך על  ,תלות זו יכולה להיעשות מחד על ידי מציאת דרכים להתייעל

אנרגיה ובעיקר גז טבעי ) ידי מציאת דרכים לייצר ולהשתמש במקורות אנרגיה חלופיים

 .(מתחדשת

, 1.1% בריטניה ואוסטרליה עומד על, ב"חלקה היחסי של החקלאות מכלל צריכת האנרגיה בארה

 .בהתאמה 1.6%, 0.6%

 והמגזר החקלאי מתחדשתאנרגיה 

אנרגיה : ת שהן בעלות זיקה ישירה למגזר החקלאי בישראל הןמתחדששיטות ייצור האנרגיה ה

שיטות ייצור אלו הן גם בעלות הפוטנציאל הגדול ביותר לייצור אנרגיה . רוח וביומאסה, סולארית

 .בישראל מתחדשת

מדיניות משרד . מיוצר בטכנולוגיות חלופיותבישראל מהחשמל  ת האחוזרק כעשירינכון להיום 

במערך ייצור החשמל בישראל מתעתדת להקים בתוך עשור  מתחדשותהתשתיות לשילוב אנרגיות 

 2,760MWבהספק ייצור חשמל כולל של  תמתחדשמתקנים לייצור אנרגיה  ,2020שנת  עד - אחד

חסכון , שימורעמידה ביעד  ובנוסף תעודד ,ינהמסך יכולת ייצור החשמל במד 10%שיהוו 

 .20%התייעלות אנרגטית של ו

. כה להצלחה גדולהוז 2008ף בשנת קהסדר להקמת מתקני אנרגיה סולארית קטנים שנכנס לתו

 95%-כשלמעלה מ MWp 48.5-הגיע הספק הייצור ממתקנים שאושרו לכ 2010נכון לחודש מרץ 

, בישובים חקלאיים על גגות בתי חווה יםוקממר מהם ממתקנים אלו הם עסקיים ואחוז ניכ

 .רפתות ולולים

עדיין לא המריא והיקף ההתקנות של טורבינות מסוג זה רחוק דומה לטורבינות רוח קטנות הסדר 

 .מזה שנצפה בתחום הסולארי
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 300MWpהסדרה תעריפית למתקנים סולאריים בינוניים תחול עד להשגת כמות מותקנת של 

עם פרסום תעריפים אלו הוגשו עשרות בקשות להקמת מתקנים כאלו רבים מהם . יתבפריסה ארצ

 6,600-הצפי הוא כי בשנים הקרובות יהיה צורך לאתר שטחים בהיקף של כ. בשטחים חקלאיים

שטחים בהיקפים הנדרשים העונים לדרישות המיוחדות של התקנים . דונם למטרות אלו בלבד

ף מוגבל בייעוד תעשייתי ובהיקף נרחב בהרבה כשטחים בייעוד מהסוג הזה קיימים בישראל בהיק

 .חקלאי

עיקר מיצוי הפוטנציאל להפקת אנרגיית רוח יגיע מטורבינות רוח גדולות שלפחות חלקן יוצבו 

, דונם ברוטו 100דונם נטו או  2.7רוח הוא  MWpהשטח נטו הנדרש להקמת . בשטחים חקלאיים

ר להקמת טורבינת רוח בהספק מותקן "מ 10 -קטנה של כדרשת משבצת קרקע למרות שבפועל נ

בשונה מייצור אנרגיה בפאנלים סולאריים לשילוב של טורבינות רוח בשטחים . MWp 2-3של 

ניתן  סביבה שטחיםבחקלאיים יש ניסיון רב בעולם ומעבר לשטח שתופסת הטורבינה עצמה 

 .לקיים פעילות חקלאית רגילה

 MW-עשרותגז תוך ניצול פסולת חקלאית מוגבל ל-חום מביו/שמלהפוטנציאל בישראל לייצור ח

 .בודדים

בעיקר )נכון להיום עיקר הפוטנציאל ביצור אנרגיה מביומאסה מצוי בתחום שריפת הפסולת 

שריפת פסולת חקלאית כדוגמת גזם חקלאי והפקה של אנרגיה ממנה כמעט אינה נעשית (. הביתית

ניסיוניים אחדים בהם שורפים גזם ושאריות עץ אחרות  בישראל ונכון להיום קיימים מתקנים

חרף כמויות הגזם הקיימות במגזר החקלאי נראה כי נכון להיום . ויוצרים באמצעותם קיטור

 .לתחום זה פוטנציאל מוגבל לייצור אנרגיה

ר גידול של חומרי גלם לייצור דלקים ביולוגיים מדור ראשון בישראל אינו סביר ואינו רצוי בין הית

תהליך מסחרי של הפקת דלקים  .עקב מחסור במקורות מים זמינים ובמשאבי קרקע נדרשים

ביולוגיים מדור שני אינו קיים עדיין אולם מחקר רב נעשה בנושא וההערכות הן שבעשור הקרוב 

פסולת אורגנית מסוגים שונים יכולה לספק כמה מיליוני  .טכנולוגיה כזו תפותח לרמה מסחרית

חרף זאת . לק ביולוגי אך לא מעבר לאחוזים זניחים מסך צריכת הדלק בישראלליטרים של ד

במידה ותהליכים אלו יהיו יעילים כלכלית התאית יכולה לשמש כמקור אנרגיה בסקטור 

 .החקלאי

מכל ( Syn-gas)קיימות מספר מצומצם של טכנולוגיות ניסיוניות המאפשרות הפקת דלק סינטטי 

שטכנולוגיה זו עוד לא נוסתה בישראל לא ניתן להעריך את הפוטנציאל כיוון . חומר אורגני יבש

אולם גם במידה והטכנולוגיה תימצא ככדאית היא תצטרך להתחרות על  ,שלה במגזר החקלאי

גז ובעתיד את תעשיית הדלקים -הביו, אותם חומרי גלם המשמשים את תעשיית הקומפוסט

 . הביולוגיים מדור שני

אם ימומשו , רוח וביומאסה, סולארית, שראלי משימוש באנרגיה חלופיתעודף התועלת למשק הי

מיליארד דולר בערך  2.9עד  2.5 -נאמד על ידנו בכ 2030היעדים של התרחיש הסביר עד שנת 

קרקעות על מהאנרגיה החלופית בכל התרחישים תיוצר  70%-40%אנו מעריכים כי בין . נוכחי
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יוקמו מתקני אנרגיה סביר כי ייהנו  הקרקעות שעליהןבעלי  החקלאיםו. בעלות זיקה חקלאית

 .ממקור הכנסה נוסף

 חיסכון התייעלות ושימור אנרגיה במגזר החקלאי

כאשר עוסקים בקווים מנחים לניהול אנרגטי מושכל יש לפעול מן הקל והפשוט ליישום אל הכבד 

לשימור קיטת פעולות נ; ביצוע ניתוח שימושי אנרגיה בחווה: בשלביות הכוללת, והמורכב יותר

יש  במקביל. אנרגיהב חסכוןפעולות להתייעלות אנרגטית ונקיטת פעולות לאנרגיה הכוללות 

 .תמתחדשולבחון מעבר לייצור אנרגיה מטכנולוגיות 

פוטנציאל התייעלות אנרגטית במגזר ח זה מצא כי "סקר בינלאומי מצומצם שערכו כותבי דו

עיקרה תושג מהתייעלות באנרגיה . 15%-הוערך בכ 2007-2015החקלאי בבריטניה בין השנים 

ב "אי בארהלפוטנציאל התייעלות במגזר החק. פעולות שונות בחווה וצריכת חשמל, לצורכי חימום

תחומים בהם ניתן להגיע להתייעלות ה ,ב"בארה על פי מחקרים שונים. 35%-ל 10%נע בין 

 .  מיכון חקלאי ותאורה, בת מיםשאי, מערכות מנועים לצורכי השקיה: גבוה הםבשיעור 

הערכת כותבי עבודה זו היא כי ניתן להגיע בישראל במגזר החקלאי להתייעלות אנרגטית בהיקף 

₪  מיליון  110-040-השגת יעד התייעלות כזה יוביל לחיסכון שנתי של כ. 10%-21%-של כ

 .חשמל ושמנים כחלק מהתשומות בחקלאות, בהוצאות הישירות על דלק

הגברת מודעות וביצוע : ם שונים בחקלאות שיכולים להוביל להתייעלות אנרגטית כולליםיישומי

התייעלות אנרגטית ברפתות חלב ומכוני , התייעלות אנרגטית בחממות, סקרי שימושי אנרגיה

תאורה יעילה וחיישנים , חיסכון בדלקים בחווה, התייעלות אנרגטית במבנים חקלאיים, חליבה

 .רהלכיבוי והדלקת תאו

ב מעודדת ברמה הפדראלית והמדינתית את כניסת הסקטור החקלאי לענפי שימור האנרגיה "ארה

ב תוכניות רבות המעודדות הן התייעלות אנרגטית והן "קיימות בארה. תמתחדשוייצור האנרגיה ה

, קביעת מטרות ויעדים ברורים: המוצלחות שבהן כוללות. יםמתחדשייצור אנרגיה ממקורות 

להערכת הצלחת התוכניות כחלק  נגנוניםומ, בה וישירה עם מיישמי התוכניתהיכרות טו

 .אינטגראלי בהן

 שרטוט קווי מדיניות הנוגעים לממשק אנרגיה וחקלאות בישראל

על מנת להבין מהו האתגר הניצב בפני הסקטור החקלאי ועל מנת שיהיה ניתן להתמודד עימו 

תונים העוסק בצריכת האנרגיה בחקלאות על בצורה מושכלת יש ליצור בשלב הראשון מאגר נ

חרף המחקר הרב שנעשה במגזר החקלאי אין תשתית עובדתית איתנה , בישראל. ענפיה השונים

סקר בסיס כזה צריך לכלול הן את השימושים הישירים . הנוגעת לשימושי אנרגיה בחקלאות

 .באנרגיה והן את השימושים הבלתי ישירים באנרגיה
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מיקוד . התייעלות ושימור אנרגיה, ת הלב והמשאבים בצעדים לחיסכוןיש למקד את תשומ

חדירה לשוק זמן  יאפשר במקביל ,בהתייעלות האנרגטית בעזרת טכנולוגיות שקיימות כבר היום

 . של אנרגיה מתחדשתלטכנולוגיות 

יש לוודא כי . ניתן לפתח מספר רב של תוכניות לעידוד התייעלות אנרגטית במגזר החקלאי

שהן כוללות מנגנוני , ניות אלו קובעות לעצמן יעדים ברורים וברי השגה להתייעלות אנרגטיתתוכ

 .ביקורת עצמית ושהן יוצרות קשר ישיר ומתמיד עם החקלאים

בישראל . תמתחדשלמגזר החקלאי פוטנציאל גדול להשתלב בענף הטכנולוגיות לייצור אנרגיה 

, אנרגיה סולארית: ביבם את רוב תשומת הלבשלושה תחומים בולטים בהקשר זה ושיש למקד ס

אינן יכולות להתחרות  ללומרבית הטכנולוגיות ה בשלב זה. אנרגיית רוח ואנרגיה מביומאסה

תוכניות תמריצים שונות לעידוד  יש לפתח ולפיכך ,כלכלית עם מקורות אנרגיה קונוונציונאליים

 .טכנולוגיות אלו

בשלב הראשון את עיקר תשומת הלב יש לתת . אלו יש לייעד כספים למחקר ופיתוח בתחומים

אך במקביל יש  ,התייעלות ושימור האנרגיה במגזר החקלאי, למחקר ופיתוח בתחום החיסכון

ת מתחדשלייעד כספים למחקר ופיתוח המעודד פיתוח ויישום של טכנולוגיות להפקת אנרגיה 

 .במגזר החקלאי
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 פתח דבר

 

 המגיעההמרה של אנרגיה : יסו מתבצעת המרת אנרגיהכתהליך שבבסחקלאות ניתן לראות ב

של ארוכה שורה לאורך השנים . שנועד מצידו לספק אנרגיה לאדם ולחילמזון ממקורות שונים 

לאין שיעור ובכך אפשרו לספק את להגדיל את היבול  שיפרו את היכולתטכנולוגיים  פיתוחים

לו הגיעו פעמים רבות עם מחיר אנרגטי פיתוחים טכנולוגיים א. הצריכה הגואה לתוצרת חקלאית

 .לחקלאות גבוה עובדה שהסבה מפעם לפעם את תשומת הלב לממשק בין אנרגיה

נרגיה יהיו מרבית הערכות המומחים מדברות על כך כי האנושות נכנסת לעידן בו מחירי הא

 תשומות אנרגיההוצאות גבוהות על כפי שיוצג בהרחבה בעבודה זו למשמעות של . היםובג

אולם השלכות אלו ילכו ויתעצמו בעידן בו צפויה . בחקלאות יש כבר היום השלכות מרחיקות לכת

 גיה להשגת בטחון אנרגטי כמו גםצורך בגיוון מקורות האנר, עליה במחירי הדלקים הפוסיליים

מגזר חקלאי כל ניצב בפני , בעולם שאלו הם כללי המשחק. צורך לנתר ולצמצם פליטות גזי חממה

להתייעל ולשמר אנרגיה מחד ומאידך לפעול למיצוי הפוטנציאל שבו , תי האתגר לחסוךתחרו

 .לייצור אנרגיה חלופית

מטרת עבודה זו היא בראש ובראשונה לשפוך אור על הממשק בין סקטור האנרגיה והמגזר 

יימים הק בו הידע והמחקר החקלאי בישראל ולפתוח את הפתח למחקרים נוספים בתחום

ייצור מזון  ת בפיתוח מערכתחיוני זאת מתוך הנחה כי הבנה טובה של ממשק זה. פקרחוקים מלס

  .קיימא תב

מתארת את , העבודה סוקרת את משק האנרגיה בישראל ומגמות בולטות בו בחלקה הראשון

תשומות האנרגיה בחקלאות בישראל ובוחנת בקצרה את צריכת האנרגיה של מספר ההוצאות על 

העבודה סוקרת את הטכנולוגיות העיקריות הקיימות  בחלקה השני .לםחקלאיים בעו מגזרים

 מתארת את, כיום לייצור אנרגיה חלופית הרלבנטיות לישראל ושלהן נגיעה ישירה למגזר החקלאי

כניסתן צעדים שננקטו לעידוד , בישראלות משרד התשתיות לשילוב טכנולוגיות אלו מדיני

 בחלק השלישי .האנרגיות החליפיותזה של ראל לבין בתיאור הממשק בין המגזר החקלאי בישו

שונות  פעולות בוחנת, פוטנציאל ההתייעלות האנרגטית במגזר החקלאי העבודה מציגה את

רגולציה ברמה הפדראלית ה קצרב סוקרתבאנרגיה בחווה ו שבעזרתן ניתן להתייעל בשימוש

 בחלקה הרביעי .חקלאיב שנועדה להוביל להתייעלות אנרגטית במגזר ה"והמדינתית בארה

 .והאחרון של העבודה נשרטט קווי מדיניות הנוגעים לממשק אנרגיה וחקלאות בישראל
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 קיצורים המופיעים בעבודה רשימת

KW וואט-קילו 

 (KWh)קילו וואט שעה  ש"קווט

KWp  ש"קווט מרבימותקן הספק 

MW וואט -מגה(1000 KW) 

MWh מגה וואט שעה 

GW וואט -יגה'ג(1000 MW) 

GWh וואט שעה-יגה'ג 

TW וואט -טרה(1000 GW) 

TWh וואט שעה-טרה 

KWh/tkm טונה לקילומטר/ ש "קווט 

g/tkm  טונה לקילומטר/ גרם 

PV וולטאי-פוטו 

CPV Concentrated PV 

IR Infra-Red 

 מטר רבוע ר"מ

 קילומטר רבוע ר"קמ

 מחזור משולב מ"מחז

 שווה ערך לטון נפט ן"שעט

 גז פחמימני מעובה מ"גפ

 

 

 

 התמונות המוצגות בעבודה זו יכולות להיות כפופות לזכויות יוצרים. 
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 משק האנרגיה בישראל וחלקו היחסי של המגזר החקלאי  .1

 

את תשומות  בחןבהמשך נ, תחילה את משק האנרגיה בישראל ומגמות בולטות בו תארבפרק זה נ

 האנרגיה של המגזר החקלאי בקצרה את צריכתהאנרגיה בחקלאות בישראל ולבסוף נסקור 

 .בריטניה ואוסטרליה, ב"בארה

 משק האנרגיה בישראל .0.0

 משקייבוא והפקת אנרגיה ראשונית ב .0.0.0

, סולר, בנזין, מזוטדוגמת ) תוצרי נפטנפט גולמי ומקורות האנרגיה העיקריים בישראל הם 

פחם ותוצרי , קר של נפט גולמיבעי)מוצרי אנרגיה של  היבואסך  .גז טבעיופחם , (מ"גפוקרוסין 

ההפקה . מקורות האנרגיהכלל מ 89%-כ שהיוו ן"שעטאלפי  22,243 -כ על 20061עמד בשנת ( נפט

 8%-כ שהיוו, ן"אלפי שעט 2,124-כאותה שנה בב הוערכה( בעיקר של גז טבעי) המקומית

סך , (3%)דים מים בדולחימום ן של אנרגית שמש "אלפי שעט 725-יחד עם כ. האנרגיה ממקורות

 . ן"אלפי שעט 25,092-עמד על כ 2006אנרגיה בישראל בשנת המקורות 

מכלל  72%-כ הם מהוויםיחד עם הפחם י בישראל והנפט הגולמי הוא מקור האנרגיה העיקר

 .2006בישראל בשנת מקורות האנרגיה מתאר את התפלגות  1תרשים , מקורות האנרגיה

 0222בשנת בישראל  התפלגות מקורות האנרגיה: 0תרשים 

 

 ס"והלמ משרד התשתיותעיבוד נתוני : מקור

 

                                                           
1

 מנועה ס''הלמ-1972 ב''התשל [החדש נוסח] הסטטיסטיקה לפקודת ובהתאם האחרונות בשנים במשק הפרטה תהליכי עקב 

 .2007 בשנת  החל האנרגיה מאזן נתוני את מלפרסם
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 אספקת אנרגיה ראשונית למשק .0.0.0

השנים  20-ב. ן"שעטאלפי  21,368-ב 2006אספקת האנרגיה הראשונית במשק הסתכמה בשנת 

בשנה  4.6%-כעלה בממוצע בבמשק האחרונות קצב העלייה של אספקת האנרגיה הראשונית 

-על כבאותן שנים גדול יותר מקצב גידול האוכלוסין שעמד בממוצע זה ייה קצב על .(2תרשים )

2.3%. 

 0882-0222אספקת אנרגיה ראשונית במשק בשנים : 0תרשים 

 

 ס"עיבוד נתוני משרד התשתיות והלמ: מקור

 

 סופית צריכת אנרגיה .0.0.3

הגז הטבעי מרבית הפחם וכל . ן"שעט 13,432-הסתכמה ב 2006בשנת  2צריכת האנרגיה הסופית

השימוש בנפט ותוצריו לייצור חשמל הולך ופוחת ונעשה בהם שימוש . ייצור חשמלצורך סופקו ל

השנים  20-ב. ציבורי-הביתי והמסחרי, החקלאותתעשייה וחימום במגזרי , בעיקר לצורכי תחבורה

ה קצב עליי 4.3%-כהממוצע של צריכת האנרגיה הסופית עמד על  השנתי האחרונות קצב העלייה

עלייה זו משתקפת גם . לשנה 2.3% -גדול יותר מקצב גידול האוכלוסין שעמד באותן שנים על כ

שנתי נות בקצב עלייה השנים האחרו 20-לנפש שעלה בהסופית  צריכת האנרגיהעליית בקצב 

 .(3תרשים ), 1.61%-ממוצע של כ

 

 

 

 

 

                                                           
2

 .וייצור חשמל לא כולל צריכת ביניים של מוצרי אנרגיה לצורכי זיקוק נפט –צריכת אנרגיה סופית  
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 0882-0222ים בשנבאחוזים שיעור גידול  צריכה סופית של אנרגיה לנפש: 3תרשים 

 

 ס"עיבוד נתוני משרד התשתיות והלמ: מקור

 

 :משק החשמל בישראל .0.0.2

כשרובו , (MW)ואט ו-מגה 11,940 -עמדה על כ 2009בשנת בישראל  חשמלהכוללת לייצור יכולת ה

תמהיל הדלקים  .של חברת החשמל הפרוסות ברחבי המדינהתחנות ייצור  57-ביוצר המכריע 

, (להלן גם דלקים פוסיליים), גז ונפט, פחם: ו ככולו על דלקים מאובניםלייצור חשמל נסמך רוב

הן , באשקלון "רוטנברג"בחדרה ותחנת הכוח " אורות רבין", שתי תחנות הכוח הגדולות בישראלו

שאר  (.4תרשים )מייצור החשמל השנתי בישראל  65%-המספקות יחדיו כפחמיות  תחנות כוח

טורבינות גז ותחנות כוח הפועלות במחזור משולב , קיטוריות הייצור נעשה ברובו בתחנות כוח

 ,שמרביתן שרפו בעבר סולר או מזוט ובצורה הדרגתית עוברות הסבה לשימוש בגז טבעי, (מ"מחז)

התבצע  2004משנת בלבד שנים  6-בתוך פרק זמן של כ. פריסת תשתית הולכת הגזוזאת במקביל ל

היחסי ממקורות האנרגיה לייצור חשמל עמד בשנת מעבר חד לייצור חשמל מגז טבעי שחלקו 

-לכ 2015עד שנת כי אחוז זה יעלה  הוא שהצפי לשנים הבאותכ ,(4תרשים ) 33%-בר על ככ 2009

במידה ולא תוקם תחנת כוח  60% -משקל הגז הטבעי בייצור חשמל צפוי לעלות במהרה ל. 50%3

כתוצאה מכניסת גם   בשנים הבאות תסקטור ייצור החשמל צפוי גם הוא להשתנו. נוספת פחמית

 .י חשמל פרטיים למערך ייצור החשמליצרנ

 

 

 

 

                                                           
3

 .0212פברואר , משרד התשתיות הלאומיות, מנהל רשות הגז הטבעי, שוקי שטרן, מצגת 
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 גז סולר מזוט פחם

 0228-ו 0223תמהיל דלקים לייצור חשמל שנת : 2תרשים 

1009 1000 

 

 

 

 

  חשמל לישראל חברת: מקור

 

-בממוצע על כ דעומה ,בייצור החשמל השנתי מתמשך השנים האחרונות ניכר גידול 20שך במ

מזה הקיים במרבית המדינות המפותחות  נתון הגבוה במידה ניכרת (5תרשים )ה לשנ 5.22%

-ב  .ש"טוקו 6,307על  2008צריכת החשמל הכוללת לנפש עמדה בשנת . OECD-החברות בארגון ה

-בממוצע על כ צריכת החשמל הכוללת לנפש העומדמתמשך בגידול ניכר השנים האחרונות  20

שנצפה באותן השנתי הממוצע יותר מגידול האוכלוסין  בוהיםנתונים אלו ג. די שנהמי 3.16%

 .בשנה 2.3%-שעמד על כושנים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ש"במיליוני קווט 0882-0228בשנים  שנתי בישראלהחשמל ה ייצור: 4תרשים 
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 עיבוד נתוני חברת החשמל: מקור

 

 20ל כך שבתוך מרנית מצביעה עהערכה ש. מגמת העלייה בביקוש לחשמל בישראל צפויה להימשך

העלייה ו הגידול בתוצר: ממספר משתניםוזאת בעיקר כתוצאה  4סך הביקושים לחשמל יוכפל שנה

המעבר המסיבי  ,פיתוחים טכנולוגיים המעודדים תהליכי חשמול, גידול האוכלוסין ,ברמת החיים

 על מנת לענות לביקוש החזוי .ואפשרות הסבת חלק מצי הרכב לרכב חשמלי ים-להתפלת מי

גם שתילווה לה  תידרש בניה מסיבית של תשתיות חשמל שתענה לביקושי החשמל הצפוייםהגואה 

 .עלייה במחירי החשמל

 

 בישראל מגמות עתידיות במשק האנרגיה .0.0.4

אנרגיה כניסת מקור בשנים האחרונות מהפכה בעיקר כתוצאה מעובר בישראל משק האנרגיה 

לחופי המדינה יעודדו נים של מרבצי גז טבעי הגילויים האחרו. הגז הטבעי –חדש יחסית למשק 

צמצמה במידה ניכרת את השימוש כבר  כניסת הגז הטבעי למשק האנרגיה. אף יותר מגמה זו

שונות משימוש כבדות בנפט ומוצריו לייצור חשמל ובשנים הקרובות צפויה הסבה של תעשיות 

 וזאת במקביל, י והזול יותראל עבר שימוש בגז טבעי הנקקרי יכמקור אנרגיה עבנפט ותוצריו 

במידה וענף הרכב יעבור בהדרגה אף הוא . בניתהטבעי הנחיבור תעשיות אלו לתשתית הגז ל

במחיר של זאת לשימוש בחשמל צפויה הפחתה משמעותית נוספת בתלות בייבוא נפט ותוצריו אך 

ייצור לפחמיות כוח עקב התנגדות ציבורית מסיבית להקמת תחנות . הרחבת תשתית החשמל

טבעי לגז ה וקשיים פוליטיים וכלכליים בהקמת כורים גרעיניים נפתח כר הזדמנויות נרחבחשמל 

הצפי לגידול בצריכת האנרגיה בשנים הקרובות יהווה אתגר לא פשוט  .ולמקורות אנרגיה חלופיים

התייעל ולשמר ל, חסוךליחייב אותם במקביל להרחבתו למצוא פתרונות ו משקהעבור קברניטי 

 .נרגיה במגזרים השוניםא

                                                           
4

 .י המופיעות בתוכנית האב למשק האנרגיה בישראל'אנרג-תחזיות אקו 
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 בישראל מגזר החקלאיתשומות אנרגיה ב. 0.0 

. בהליך הייצור החקלאיהנדרשות מהתשומות  חלקאנרגיה כצורכת ת כסקטור יצרני החקלאו

ליותר אינטנסיבי וממוכן חקלאית בין מהשדה ובין מהחי הפך עם השנים  תהליך הפקת התוצרת

 .אבי אנרגיהמששל יותר  משמעותי וכפועל יוצא לצרכן

שימושים . לשימושים ישירים ובלתי ישירים ג לחלק את שימושי האנרגיה במגזר החקלאיהונ

 ,(מסוגים שונים) בדלקיםאלו מתחלקים לשימוש . בחווההנעשים על פי רוב  ההם אל ישירים

הובלת תשומות ותוצרת לחווה  ,מיכון חקלאי, משאיותו הנעת מכוניות, חימום חממותדוגמת 

גז . ועוד ריסוס, דישון, קציר, שתילה, לצורכי עיבוד הקרקעמיכון חקלאי ייעודי והפעלת  וממנה

, תאורה, השקיההפעלת מערכות , צינון, אוורור, קירור ,משמשים לצורכי חימום וחשמל טבעי

שמנים וחומרי  .נוספיםלצרכים וקירור החלב ואספקת מים חמים , חליבהבמכוני הפעלת מיכון 

ישנם חוקרים המשלבים בשימושים הישירים גם את  .להפעלת מיכון בחווהגם כן  נדרשים סיכה

 .5הוצאת האנרגיה הקלורית של החקלאי עצמו

הבלתי אחד השימושים . בצורות שונותגם כן קיימים בחקלאות באנרגיה  בלתי ישירים יםשימוש

אנרגיה צריכת בהעוסקים  לסקרי בסיס ולכן נכנס פעמים רבות)היותר משמעותיים ישירים 

 .וחומרי הדברה( בעיקר חנקניים)דשנים ית הקשורה לייצור הוא התשומה האנרגט (בחקלאות

לצורכי טיפול האנרגיה הדרושה  רבים נוספים כמו למשלשימושים לא ישירים קיימים אולם 

אריזתה והובלתה עד , עיבוד התוצרת החקלאית, לצורכי ייצור מיכון חקלאי, לחווה והובלת מים

  .הקצה דרך הסיטונאים והמשווקים צרכןל

על לעלייה זו השפעה ישירה . בכל מחירי האנרגיהחדה בשנים האחרונות חווה העולם עליה 

כתוצאה משימושי האנרגיה הישירים בחווה והשפעה עקיפה עליו כתוצאה הסקטור החקלאי 

ירי חומרי הדישון למשל עליית מח – מעליית מחירי האנרגיה בשימושי האנרגיה הבלתי ישירים

 .עליית מחירי שינוע התוצרת החקלאית וכדומה, החנקניים

מקיף הבוחן את שימושי בסיס בישראל מעולם לא נעשה סקר  ,ח זה"ככל הידוע לכותבי דו

חומרים ממקורות שונים  זו אספנו בעבודה. בישראל האנרגיה הישירים והבלתי ישירים בחקלאות

להחליף את הצורך  נתונים אלו אינם מתיימריםאך  ,ת בתחוםע על מגמות שונוהיכולים להצבי

 .בישראל כזהבסיס בעריכת סקר 

 

 בחקלאות התשומ. 0.0.0

, ההוצאות על דלק. ₪מיליון  16,880בחקלאות עמדה על תשומות ההוצאה על סך  2008שנת ב

מסך התשומות  10%-כ יחד המהווים ₪מיליוני  1,688שמנים וחשמל בחקלאות עמדו על 

 (.6תרשים )בחקלאות 

                                                           
5
 Pimentel D. & Pimentel M. (2008) "Food, Energy and Society" 3

rd
 Edition, CRC Press, New York. 
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 0228ות לשנת אלקבח ותתשומההוצאה על התפלגות : 2תרשים 

 

 לשכה מרכזית לסטטיסטיקה: מקור

 

בחקלאות על תשומות הכוללת הוצאה תשומת האנרגיה כחלק מהשיעור ההוצאה על באופן יחסי 

שנה בה  (7תרשים ) 2008בשנת  10%-ל 1999בשנת  5%-הכפילה עצמה בתוך עשור אחד בלבד מ

 .מחירי הדלקים בעולם הגיעו לשיא

 0228 - 0888יחס תשומת אנרגיה כחלק מהתשומה הכוללת בחקלאות בשנים : 5תרשים 

 

 עיבוד נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור

 

כיוון שצריכת האנרגיה בחקלאות מהווה רק אחוז קטן מסך צריכת האנרגיה הישירה בישראל 

ם שינויים בצריכת האנרגיה בסקטור זה ישפיעו באופן משמעותי על מערך ספק א, (ראה להלן)

יש תפקיד  היבסקטור החקלאי עצמו למרכיב האנרגכפי שניתן לראות אולם . האנרגיה בישראל

 .חקלאותבתשומות הההוצאה על אנרגיה יש השפעה משמעותית על במחירי המפתח ולשינויים 
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 םצריכת חשמל ביישובים חקלאיי. 0.0.0

חלוקת החשמל ליישובים חקלאיים אין נתונים סטטיסטיים המבחינים בין צריכת  עקב מערך

. החשמל של היישוב החקלאי בכללותו לבין צריכת החשמל הנעשית לצורך ייצור תוצרת חקלאית

לאורך השנים . עובדה זו מקשה מאוד את הניתוח הכולל של צריכת החשמל בענפי החקלאות

יסטיקה וחברת החשמל פרסמו נתונים סטטיסטיים העוסקים בהתפלגות הלשכה המרכזית לסטט

צריכת  2009בשנת . צרכן נפרדכצריכת החשמל לפי סוג צרכנות כאשר ישובים חקלאיים הוגדרו 

 מסך 3.5%-ש המהווים כ"ליוני קווטימ 1,690-ככ על "החשמל ביישובים חקלאיים עמדה סה

 .(8תרשים )צריכת החשמל בישראל 

 

 0228התפלגות צריכת החשמל לפי סוג הצרכנות בשנת : 8תרשים 

 

  0229לשנת  ח כספי"וד, חברת חשמל לישראל: מקור

 

 1983-1988לאורך השנים ניכרת עלייה בצריכת החשמל ביישובים חקלאיים עלייה זו שבין השנים 

-עומדת על כ 2003-2008אחוזים בממוצע לשנה התמתנה באופן ניכר ובין השנים  11%-עמדה על כ

 (.9תרשים ) בשנה 1.5%

 

 

שיעור ש אל מול "השוואת הגידול בצריכת חשמל בישובים חקלאיים במיליוני קווט: 8תרשים 

 0883-0228בצריכה באחוזים בשנים  הגידול
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 חות שנתיים של חברת החשמל והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה"דו, עיבוד נתוני משרד התשתיות: מקור

 

ירידה זו . נים אחרים במשק צריכת החשמל ביישובים חקלאיים ירדה באופן יחסיגם ביחס לצרכ

 (.10תרשים )בולטת במיוחד לאור העלייה בצריכת החשמל במגזר המסחרי ציבורי 
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 ייםחקלאיישובים בהשוואה לציבורי -במגזר המסחרי ביחס לכלל המשקצריכת חשמל : 02תרשים 

  0880-0228 בשנים

 

 חות שנתיים של חברת חשמל לישראל"עיבוד נתוני דו: מקור

 

 צריכת גז בחקלאות בישראל. 0.0.3

 וסוגי גז אחרים( מ"גפ)הגז הפחמימני המעובה ממשרד התשתיות צריכת  על פי נתונים שאספנו

במשק  מסך צריכת גזים אלו 5.1%-טון והיוותה כ 27,856על  2006במגזר החקלאי עמדה בשנת 

 .אותה שנהאת צריכת הגז הטבעי לצורכי ייצור חשמל אינם כוללים , ונים אלונת .(11תרשים )

 

 0222במשק לפי ענפי כלכלה בשנת  וגז אחר מ"התפלגות צריכת גפ :00תרשים 

 

 עיבוד נתוני משרד התשתיות: מקור
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 יש לזכור כי במידה ותחושב צריכת, הישירה בחקלאות נמוכה באופן יחסימ "הגפלמרות שצריכת 

בישראל . האנרגיה הבלתי ישירה בעיקר לצורכי ייצור דשנים התמונה שתתקבל תיראה אחרת

מרבית חברות הדשנים עברו או יעברו בשנים הקרובות לשריפת גז טבעי בתהליך הייצור הנחשב 

ייצור דשנים בכלל ובייחוד . מזוט וסולר -לזול יותר ופחות מזהם ממקורות האנרגיה המסורתיים 

עלויות אנרגטיות המושקעות בייצור דשנים . ניים מצריך כמויות גדולות של אנרגיהדשנים חנק

אם כי  ,באופן דומה. מעלות הייצור הכוללת של דשנים אלו 90%-לכ 75%חנקניים נעות בין 

-ל 15%עלויות אנרגטיות המושקעות בייצור של דשנים זרחניים נעות בין  ,בהיקף מצומצם יותר

על . מעלויות הייצור של דשנים אשלגניים 15%-הכוללות של דשנים אלו וכמעלויות הייצור  30%

אלפי  11, שנים חנקנייםאלפי טון של ד 59-שימוש בכבישראל נעשה  2007ס בשנת "פי נתוני הלמ

 .אלפי טון של דשנים אשלגניים 23-טון של דשנים זרחניים וכ

 

 צריכת דלקים בחקלאות בישראל. 0.0.2

צריכת הדלקים בענף החקלאות ומשרד התשתיות המרכזית לסטטיסטיקה  על פי נתוני הלשכה

( השנה האחרונה בה ביצעו פילוחים מהסוג הזה) 2004זניחה בהשוואה לענפים אחרים ונכון לשנת 

כולל  2.1% -ועל כ 1.65%קים במשק עמדה על דלהמתוך סך כל צריכת קים בחקלאות צריכת הדל

לגות צריכת הדלקים בחקלאות על פי סוגי הדלקים מתוארת התפ (.12תרשים )צריכת הקיבוצים 

 .13בתרשים 

 

התפלגות צריכת דלקים לפי ענפי : 00תרשים 

 0222כלכלה בשנת 

התפלגות צריכת דלקים בחקלאות : 03תרשים

 0222בשנת 

  

 עיבוד נתוני משרד התשתיות: מקור

 מתווכים ומתווכי משנה העוסקים במכירתיים של ם חלקועל דיווחי, האומדנים מבוססים על דיווחי חברות הדלק

 .דלקים הנרכשים מחברות הדלק
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אם  ים במשק אולםזניחים בהשוואה לסקטורים אחרושים הישירים בדלקים בחקלאות השימ

שינוע תוצרת . משקלם יהיה מהותי יותרבלתי ישירים השימושים גם את ה נכניס למשוואה

תוצרת חקלאית גדלה במקומות שונים בארץ המרוחקים  .ב קריטי בהקשר זהחקלאית הוא מרכי

כפועל יוצא תוצרת חקלאית לעיתים משונעת לריכוזי האוכלוסין . על פי רוב מריכוזי האוכלוסייה

, רהחומרי הדב, דשנים, באופן דומה מיכון חקלאי. ולעיתים לאזורים בהם התוצרת מעובדת

י רוב שינוע התוצרת הוא תהליך מורכב על פ. משונעים אל החקלאידלקים ותשומות נוספות 

קירור , עיבוד, אחסון, הצורך אנרגיה לאורך כל שרשרת השינוע הכוללת אריזההרבה יותר 

עיבוד  התוצרת החקלאית עוברת בדרך כלל, יבוללאחר קצירת ה .והובלה לביתו של צרכן הקצה

התוצרת משווקת ממתחמים אלו , ומשם משונעת למתחמים סיטונאיים( למשל אריזה)נוסף 

מסלול זה אותו עוברת הסחורה . לחנויות ומשם צרכן הקצה צריך להוביל את הסחורה לביתו

 ."Food Miles"החקלאית זכה בספרות לכינוי 

מהתוצרת החקלאית  20%-כ. תובלה אווירית וימיתייצוא תוצרת חקלאית נעשה בישראל ב

וב התוצרת החקלאית מופנית למדינות ס ר"על פי נתוני הלמ. ל"המיוצרת בישראל מיוצאת לחו

עולה תוני משרד החקלאות מנ .ומדינות נוספותרוסיה , ב"האיחוד האירופי וחלקים קטנים לארה

-כ. טון פרחים 100,000-טון פירות ו 30,000, טון ירקות 470,000-יוצאו מישראל כ 2005כי בשנת 

שאר הייצוא נעשה  (נים ופירותפרחים והשאר תבלי 2/3)טון יוצאו בתובלה אווירית  60,000

 .בתובלה ימית באוניות בקירור

תובלה ימית עדיפה באופן מובהק על פני תעופה אווירית  ,פליטות גזי חממהשל ובהיבט האנרגטי 

סוג התובלה השני ביעילותו האנרגטית הוא תובלה ברכבות  .1 לוחמירור בכפי שניתן לראות ב

 .והשלישי תובלה במשאיות

 באמצעי תובלה שונים CO2כת דלקים ופליטות צרי :0לוח 

 (747בואינג )אוויר  משאית (דיזל)רכבת  (חשמל)רכבת  ימית אמצעי תובלה

 0.023 0.043 0.067 0.18 2 (KWh/tkm)אנרגיה 

 CO2 (g/tkm) 10.5 44.1 17 50 552פליטות 

Source: Evans A. (2007) "Sea fright distribution", Floraculture International. 

 

ניתן , חרף העובדה כי חסרים נתונים רבים בכל הקשור לשימושי אנרגיה בחקלאות בישראל

 :להצביע על מספר נקודות חשובות

 ומגוונים משאבי אנרגיה שוניםב החקלאות עושה שימוש ; 

  צריכת האנרגיה בחקלאות הולכת ופוחתת ( מסחרי תעשייתי, ביתי)ביחס למגזרים אחרים

 ;יחסי לאורך השניםבאופן 

 קיים שוני גדול בצריכת האנרגיה בענפי הגידול השונים; 

  מערך השיקולים לקבלת החלטות בחקלאות כמו על  משפיעיםשינויים במחירי האנרגיה

 ;אופן ההשקיה ועוד, שיטות העיבוד ,אופן גידולו,  בחירת התוצר לגידול
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 אשר מוסיפים לשימושים הישירים כ. ם ישירים ובלתי ישיריםנשימושי אנרגיה בחקלאות ה

הובלת , את השימושים הבלתי ישירים בעיקר של תשומות אנרגיה המושקעות בחומרי הדברה

 ;באופן משמעותי אזי צריכת האנרגיה במגזר החקלאי עולה, החקלאיתתוצרת המים ושינוע 

 ושף חישוב הצריכה הישירה והבלתי ישירה של אנרגיה הדרושה בתהליך הייצור החקלאי ח

תשומות ההוצאה על בהכפלת  תלות זו באה לידי ביטוי בעשור האחרון .תלות קריטית

 ;בחקלאות בישראל התשומותההוצאה על מתוך סך  האנרגיה

 יכולים להפוך ענפי חקלאות שונים ( של דלקים פוסיליים או חשמל) מחירי אנרגיה גבוהים

הפחתת תלות זו יכולה . רגיה אלולהפחית את התלות במקורות אנללא רווחיים ומכאן הצורך 

ומאידך על ידי מציאת דרכים להתייעל לחסוך ולשמר אנרגיה  על ידי מציאתמחד להיעשות 

 .חלופייםש במקורות אנרגיה ייצר ולהשתמל דרכים

 אנגליה ואוסטרליה , ב"איים בארהלאנרגיה במגזרים החק צריכת. 0.3

 ב"ארה. 0.3.0

 חלקה היחסי של החקלאות מכללחלוקה על פי מגזרים ב ב"גם בארה ,בדומה למצב בישראל

 ממקורות האנרגיה 68%-כ .(14תרשים ) 1.1%-כ ועומד עלצריכת האנרגיה הישירה הוא נמוך 

גז  ,13%-צריכת החשמל עמדה על כ, סולר או בנזין 2005היו בשנת שנעשה בהם שימוש בחקלאות 

משרד  על פי תחזיות(. 15תרשים ) אמהבהת 2%-ו 9%-טבעי ומקורות אנרגיה מתחדשים סיפקו כ

  .בשנים הקרובות אלו צפויה הצמיחה הגבוהה ביותראחרונים האנרגיה האמריקאי לשני מגזרים 

חלוקה יחסית של צריכת אנרגיה : 02תרשים 

 0220בשנת לפי מגזרים ב "ישירה בארה

שימוש אנרגיה יחסי בחווה לפי : 04תרשים 

 0224בשנת  ב"בארה מקור

  

Source: Schnepf R. (2004) "Energy Use in Agriculture Background and Issues" Report for Congress, 

Congressional Research Service, The Library of Congress.   

Source: US Energy Information Administration (EIA) (2007) "Annual Energy Outlook 2008" 

DOE/EIA-0383. Washington, DC: EIA. 
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 בריטניה. 0.3.0

מכלל צריכת האנרגיה  מגזר החקלאיהיחסי של ה חלקו, בהרבה שונה בבריטניה המצב אינו

( למשל בחממות)לחימום  שמשתמ( 72%)מרבית האנרגיה . 0.6%-הישירה הוא נמוך ועומד על כ

לצרכים דוגמת ושאר האנרגיה היא חשמלית  ,(חקלאיהפעלת מיכון ללמשל )ולגידולי שדה 

חממות ודגנים צורכים  מבין ענפי החקלאות השונים גידולי(. 16תרשים )וקירור אוורור , תאורה

מסך  36%-צורך כ( בשר ועופות, חלב)משק החי , ת בחקלאותנצרכמהאנרגיה ה 50%-יחד כ

 (.17תרשים )הצריכה אחראיים לשאר א וייבול מעובד אחר "אנרגיה ותפוה

 

פילוח יחסי של שימושי אנרגיה : 02תרשים 

 0224ת באנגליה בשנת בחקלאו

 ישירה אנרגיה של יחסית צריכה: 05תרשים 

 0224 בשנת באנגליה םענפי לפי בחקלאות

  

Source: Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) (2005) "The Validity of Food 

Miles as an Indicator of Sustainable Development" Report number ED50254. 

 

 אוסטרליה. 0.3.3

-על כ 2004מצא כי צריכת האנרגיה בחקלאות עמדה בשנת  6מחקר שנעשה בתחום באוסטרליה

, ב ובריטניה"נתון זה שדומה לנתונים שנמצאו בארה. מסך צריכת האנרגיה הישירה במדינה 1.6%

ראוי . אוסטרלית האנרגיה בהובלה אווירית של תוצרת חקלאית צריכתאינו לוקח בחשבון את 

ייצוא מכלל  35%-מוכוונת ייצוא ומהווה כ האוסטרליתהחקלאות ש ווןכי במיוחדזאת לציין 

 .של אוסטרליההסחורות 

                                                           
6
 Akmal M. (2005) "Australian energy, national and state projections to 2029-30" Canberra: ABARE 

report. 
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 אנרגיה חלופית והמגזר החקלאי. 0

 

ציבות בהתחממות הגלובאלית ואי יבאירועי אקלים קיצוניים הנקשרים הסכנות הגלומות 

 בחסדי הטבעלעיתים  א פשוט בפני המגזר החקלאי התלויבמחירי האנרגיה מציבים אתגר ל

ייצור אנרגיה ממקורות חלופיים במגזר החקלאי יכול . ונסמך על זמינות מקורות אנרגיה זולים

לשפר את העצמאות האנרגטית של מגזר זה ולצמצם את החשיפה לסיכונים הקשורים למחירי 

ול לתרום למאמץ העולמי לצמצום פליטות גזי יישום של טכנולוגיות אלו יכ. אנרגיה בלתי יציבים

מקורות גם פעילות זו יכולה לעיתים לייצר . לקרקע ולמים, החממה ומזהמים אחרים לאוויר

 .הכנסה חדשים לחווה

מות ישישחלקן  מגוונותטכנולוגיות  קיימות ,הן רבותהחקלאי ההזדמנויות העומדות בפני המגזר 

הניסיון העולמי מלמד כי המגזר החקלאי הוא . זר החקלאיבמג כבר היום להפקת אנרגיה חלופית

לייצור אנרגיה מייצור אנרגיות ממקורות קונוונציונאליים  מעברמהבין הנהנים העיקריים 

, כלכלייםמעבר זה מציב בפני המגזר החקלאי הזדמנויות עם יתרונות . ממקורות מתחדשים

 .סביבתיים וחברתיים

ייצור אנרגיה מבחינה בין אלה שבהן המקורות לייצורה הם ל חלופותהחלוקה המסורתית של ה

שנעשה בה שימוש שבאמצעותם מופקת רוב האנרגיה , גז טבעי ונפט, פחם –מדלקים פוסיליים 

. אנרגיהלייצור  חלופייםלבין קבוצה הכוללת מקורות , ובכלל זה בחקלאות ,כיום בעולם

אלה שמייצרות אנרגיה : בין שתי קבוצות נחלקות חלופייםטכנולוגיות ייצור אנרגיה ממקורות 

 . אינה מתחדשתש חלופיתואלה שמייצרות אנרגיה  מתחדשת חלופית

אינם מכלים או היא העובדה ש, יות ייצור האנרגיה החלופית המתחדשתהמשותף לטכנולוג

, מתנודתיות המים, רוח הם יוצרים אנרגיה מניצול משב. יהכדי לייצר אנרגשורפים משאבי טבע 

כיוון שתהליכי ייצור האנרגיה ממקורות . או מחום גיאותרמי שפולטת האדמה, רינת השמשמק

 .מתחדשים לא כוללים הליך של שריפת דלקים הם גם אינם פולטים גזי חממה

עדיין , שאינם מתחדשים חלופייםהמייצרת אנרגיה ממקורות , הקבוצה השנייה, בניגוד לכך

. תשיטות קונוונציונאליוכות בהרבה מפליטת גזי חממה בת נמופולטת גזי חממה לעיתים בכמויו

שריפת , שריפת ביומאסה מוצקהעל ידי קבוצה זו כוללת טכנולוגיות שונות לייצור אנרגיה כגון 

 .גז או שריפת דלקים ביולוגיים-ביו

כנולוגיות רלוונטיות רלוונטיות למגזר החקלאי ולא כל הט חלופיתלא כל שיטות ייצור האנרגיה ה

את הטכנולוגיות העיקריות הקיימות כיום לייצור אנרגיה תחילה זה נסקור  בחלק. שראללי

ד נמשיך בתיאור מדיניות משר, להן נגיעה ישירה למגזר החקלאיהרלבנטיות לישראל וש חלופית
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 בחינתבישראל ובצעדים שננקטו לעידוד כניסתן ונסיים ב התשתיות לשילוב אנרגיות חלופיות

 . פיותהחקלאי בישראל לבין האנרגיות החלוהממשק בין המגזר 

 

 טכנולוגיות חלופיות לייצור אנרגיה במגזר החקלאי. 0.0

 :טכנולוגיות חלופיות לייצור אנרגיה מהשמש. 0.0.0

תהליך הפוטוסינתזה הוא הלכה למעשה . החשיבות של השמש לגידולים חקלאיים ידועה היטב

לצורך ייצור אנרגיה המאפשרת את התפתחות  (באחוזים נמוכים מאוד)ניצול של קרני השמש 

אחד השימושים הנפוצים . גם לחום שמפיצה השמש יש תפקיד מפתח בגידולים חקלאיים. הצמח

את קרניה במבנה לצורך יצירת תנאים " הכולאות"ביותר בחום השמש נעשה באמצעות חממות 

ת גם את הארכת העונות כליאת חום זו מאפשר. אקלימיים אופטימאליים לגידול תוצרת חקלאית

 .בשנה בהם ניתן לגדל את התוצרת החקלאית

וטכנולוגיה זו בישראל  נפוץ כתחליף לגז או חשמל השימוש באנרגיית השמש לחימום מים בדודים

על . מקורות האנרגיהסל היוותה את ראשיתה של הטמעת האנרגיה החלופית בישראל כחלק מ

שהעיקרון המשותף להן הוא  פותחו מספר טכנולוגיות ,אותו עיקרון של חימום מים מקרני השמש

יצירת קיטור והפעלת , ניצול קרני השמש לצורך חימום מים לטמפרטורות גבוהות ביותר

-תרמוטכנולוגיה זו מכונה בכלליות . טורבינות המייצרות חשמל אותו ניתן להזרים לרשת

ניסיונות (. 2תמונה )גדל שמש או כמ( 1תמונה " )שוקת"והיא יכולה להופיע למשל כ, תסולארי

במדבריות של קליפורניה  1980כבר בשנות ( עם חברה ישראלית)מסחריים ראשונים נעשו בה 

סולאריים כאלו -וכיום יחד עם הפריחה הכללית בענף האנרגיות המתחדשות נבנים שדות תרמו

בעיקר בהיקפים טכנולוגיה זו לייצור חשמל מקודמת . במקומות שונים בעולם ובכלל זה בישראל

 (.3תמונה )גדולים ובינוניים אך היא ניתנת ליישום גם בהיקפים קטנים 

עדיין נמצאת בחיתוליה וכך גם היישום המסחרי  Stirlingמנועי טכנולוגיה אחרת שמבוססת על 

טכנולוגיה זו . המייצרים חשמל Stirlingהיא מבוססת על ריכוז קרני השמש והפעלת מנועי , שלה

   (.   3תמונה )שום גם בהיקפים קטנים ניתנת ליי

פעולה זו נעשית בעזרת פאנלים . ניתן להשתמש באנרגיית השמש גם ישירות ליצירת חשמל

ובעזרת ממיר ( DC)היודעים להמיר את קרני השמש לזרם חשמל ישר  וולטאיים-פוטוסולאריים 

. ת החשמל הארציתבו ניתן לעשות שימוש עצמי או להעבירו לרש( AC) חילופיןמתח לזרם 

 15%-כ עדיודעים לנצל ( 4תמונה )וולטאיים בטכנולוגיית הסיליקון המסורתית -פאנלים פוטו

קיימות . 20%מאנרגית השמש בעוד המערכות המתקדמות יותר יודעות לנצל עד כמעט 

המאפשרת בניית ( 5תמונה ) Thin Film-וולטאיות נוספות כמו טכנולוגיית ה-טכנולוגיות פוטו

( 10%-8%)במחיר של יעילות המרת שמש נמוכה יותר גם כות גמישות בעלות נמוכה יותר אך מער
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-כ)או כמו מערכות המרכזות את קרני השמש לתאים סולאריים בעלי נצילות גבוהה במיוחד 

 (.  6תמונה ), (35%

והעדר לייצורו ממקורות קונוונציונאליים הגבוהות יחסית בשיטה זו עלויות ייצור החשמל 

עד השנים האחרונות נעשה שימוש במערכות הובילו לכך ש, היכולת להפיק חשמל בשעות החשיכה

נבנו  ויחד עימן ,שהיו מנותקים מרשת החשמלאלו בעיקר באזורים מבודדים או לא מפותחים 

בשנים האחרונות עקב ההבנה . לצורך שימוש בשעות החשכה( מצבריםב)מערכות אגירת החשמל 

ובעזרת תוכניות תמריצים שונות  ,הדרגתי לייצור אנרגיה ממקורות מתחדשיםכי יש לבצע מעבר 

ייצור החשמל ממקורות אנרגיה מתחדשים גדל הייצור והיישום של  לעידודשהפעילו ממשלות 

 .לרשת החשמל באזורים המחובריםפאנלים אלו בצורה ניכרת 

  

 של "שוקת"ה בטכנולוגיית סולארית-התרמו הכוח תחנת :1 תמונה

 השמונים בשנות  בקליפורניה MOJAVE במדבר שהוקמה לוז

 .היום גם חשמל מפיקה התחנה ,350MW-כ של בהיקף

סולארית בטכנולוגיית מגדל השמש של -תחנת כוח תרמו: 2תמונה 
נמצא  100KWמתקן זה בהספק ייצור של . Aoraהחברה הישראלית 

ראות את מ 03מרכזות ' מ03למגדל בגובה של . בקיבוץ סמר בנגב
המתקן מייצר חשמל וחום איתו ניתן לעשות שימוש גם לחימום . השמש

 .מים

 

 

העושה  Infiniaסולארי של חברת -מתקן לייצור חשמל תרמו: 3תמונה 
 Stirlingשימוש בצלחת פרבולית המרכזת את השמש הישר למנוע 

ברמה העקרונית ניתן לייצר חשמל בעזרת . המייצר את החשמל
 .זו גם בהיקפים קטנים ולצורכי הדגמה טכנולוגיה

 סיליקון עשויים וולטאיים-פוטו סולאריים פאנלים :4 תמונה

 .בישראל מבנה גג על המוצבים
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 THIN וולטאית-פוטו טכנולוגיה – מקומרים לגגות פיתרון :5 תמונה

FILM גמישות סולאריות רצועות. 
 .יבנה קבוצת ץבקיבו סולאר זנית חברת של סולארי שדה :6 תמונה
 היום במהלך השמש אחר עוקבות צלחת על המונחות מראות

 .במיוחד גבוהה נצילות עם וולטאי-פוטו תא אל קרניה את ומרכזות
 יעילות את מגבירה ובכך ביתי לשימוש מים מחממת גם המערכת

 .המערכת

 

 טכנולוגיות לייצור חשמל מרוח. 0.0.0

. לחשמל כדי להמירהוצרת בעזרת משב הרוח הסיבובית שנאת התנועה מנצלת אנרגיה ה

הראשון טורבינות ענק הניצבות בשטחים פתוחים : טכנולוגיה זו מגיעה בשני מופעים מרכזיים

השני טורבינות (. 7תמונה )ומנצלות את היקפן על מנת להזין כמויות חשמל גדולות יחסית לרשת 

ם ושעקב היקפן ההשפעות על הסביבה רוח קטנות שיכולות להיות מוצבות על מבנים מסוגים שוני

 (.  8תמונה )מצומצמות אך כך גם היכולת להפיק חשמל 

לייצור חשמל  תשלא כמו שיטות קונוונציונאליוחסרונותיה העיקריים של טכנולוגיה זו הן 

רוח מייצרות חשמל בהתאם לעוצמת הרוח  טורבינות, לספק את החשמל בהתאם לצורךשיכולות 

רוח בהיקפים גדולים בקרבת  ות נוספים קשורים לעובדה שהצבת טורבינותחסרונ. בזמן נתון

בציפורים מפגע נופי ולעיתים אף לפגיעה הן יכולות להיחשב ל, ישובים מהווה לעיתים מטרד רעש

בעיקר , מרשימה זו נהנית מפריחהחשמל שיטת ייצור  ,אלו למרות חסרונות .םבנתיבי נדידתו

בעשר השנים האחרונות . ביחס לטכנולוגיות מתחדשות אחרותבזכות הכדאיות הכלכלית שלה 

 2008בשנה ושנת  30%-יכולת ייצור החשמל העולמית בטכנולוגיה זו גדלה בקצב מרשים של כ

בדנמרק זה . אירופה ואסיה, בעיקר בצפון אמריקה 27GWהייתה שנת שיא כשבמהלכה הותקנו 

 2007ובספרד ופורטוגל היו בשנת  7%ה בגרמני, מהחשמל מסופק מטורבינות רוח 20%-שנים כ

 70 -הטכנולוגיה מיושמת בכ .מצריכת החשמל 20%מספר פרקי זמן בהם סיפקו טורבינות הרוח 

 .מדינות
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 ביומאסה. 0.0.3

יש מסורת , שאריות גידולים חקלאיים או שבבי עץ, שריפת ביומאסה כדוגמת אשפה אורגניתל

שריפת ביומאסה  -עיקר השימוש נעשה בצורות מסורתיות  .ארוכה של שימוש ברחבי העולם

סרון המרכזי של שריפת ביומאסה הוא הזיהום שנוצר במהלך החי. למשל לבישול וחימוםמוצקה 

חברות טכנולוגיות שונות . השריפה וחוסר היעילות האנרגטית של מרבית התהליכים הללו

 .מרכזות מאמציהן על מנת למצוא טכנולוגיות יעילות יותר ומזהמות פחות

ים אנאירוביים ככלל אנרגיה המופקת משריפת ביומאסה או שריפת גזים הנוצרים בתהליכ

הנלווים לתהליך הפירוק של פסולת אורגנית אינה נחשבת כאנרגיה מתחדשת כיוון שבתהליך 

זו מוגדרת כטכנולוגיה  טכנולוגיה. השריפה מתכלים משאבי טבע כמו גם נוצרים זיהומים שונים

 שכולם רלוונטיות בצורה כזו או אחרת שיטות מרכזיות להפקתה חלופית וכיום קיימות מספר

 :  למגזר החקלאי

 חשמל/ניצול האנרגיה המופקת בתהליך שריפת פסולת לייצור חום :שריפת פסולת אורגנית .

 .(9תמונה ) זיהום אוויר ועפר עימם יש להתמודד תשריפת הפסולת יוצר

 תהליך שבו מותססת פסולת אורגנית בתנאים אנאירוביים ובעקבות תהליך זה  :תסיסה

 .פתם יוצרת אנרגיהששרי( גז-ביו)נוצרים גזים 

 בתהליך זה הפסולת האורגנית מחוממת לטמפרטורות גבוהות ובאמצעותו מומר  :גזיפיקציה

 .אותו ניתן לשרוף ולייצר אנרגיה( Syngas)החומר האורגני בפסולת לדלק סינטטי 

 (. מעלות צלזיוס 8,000-כ)גזיפיקציה של הפסולת בטמפרטורות גבוהות ביותר  :פלסמה

 .פרקות הפסולת לתרכובות ויסודות בסיסיים ביותרהתוצאה היא הת

 חומר הגלם לדלקים הביולוגיים . ייצור דלקים מביומאסה בתהליכי זיקוק :דלקים ביולוגיים

או  ושמני מאכל י סוכרסויה או קנ, יכול להיות גידולים חקלאיים מסורתיים כמו תירס

. לקים ביולוגיים מהדור הראשוןדלקים אלו מכונים ד - למאכל גידולים ייחודיים שלא נועדו

דלקים ביולוגיים מהדור השני מבוססים על התאית שבצמח ומכאן שיהיה ניתן להפיקם גם 

כיוון שנכון להיום ייצור דלקים . ומפסולת אורגנית אחרת משאריות של גידולים חקלאיים

טורים ביולוגיים מהדור הראשון מבוסס ברובו על תוצרים חקלאיים שלהם חשיבות גם בסק

לתחרות בעולם גידול ושימוש שלהם בתעשיית ייצור הדלקים הוביל במקומות שונים , אחרים

. עובדה שהובילה להתנגדות עזה ולגל של ביקורות כנגד דלקים אלו, עם מקורות ייצור המזון

עיקר הפיתוחים הטכנולוגיים מתמקדים כיום על ייעול תהליכי הייצור ופיתוח חומרי גלם 

מצויים כבר  דגמה לייצור דלקים ביולוגיים מדור שנימתקני ה .המזון ענףים עם שאינם מתחר

 .לא קיים עדייןאולם יישום מסחרי בהיקפים גדולים שלהם , עולםהיום במספר מקומות ב

 

לייצור חשמל , ציר אנכי, ת רוחובתמונה טורבינ: 7תמונה 
 .בהיקפים גדולים

ניתן לשלב טורבינות רוח בהיקפים קטנים על : 8תמונה 
וספין בתמונה טורבינה של חברת טכנ .מתקני תשתית שונים

 הישראלית המוצבת על מתקן אנטנות לקליטה סלולארית
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מופק גז ה-מתקני ייצור חשמל וחום מביו: 11תמונה  מאסה מוצקהשונים המשמשים בתהליך שריפת ביו חומרי גלם: 9תמונה 
 .משאריות אורגניות חקלאיות

 

 

 במערך ייצור החשמל בישראל תחזיות לשילוב אנרגיות חלופיות. 0.0

ך השנים ורלא כמקור אנרגיה חליפי תרם( דודי שמש)לצורך חימום מים בדודים שמש ניצול ה

החיוב בחוק להתקין בכל מבנה חדש הנמוך . אדיר בשריפת מקורות אנרגיה פוסיליים חיסכוןל

הביא ליישום מקיף של טכנולוגיה , 80-מאז שנות ה, שמונה קומות דודי שמש שיספקו את דייריומ

ם אלו וחרף תנאי חרף נתוני. מסך מקורות האנרגיה בישראל 3%-של כשנתי מתמשך  זו ולחיסכון

וררים בישראל בגזרת ייצור החשמל מטכנולוגיות חלופיות הנתונים השמש המצוינים הש

על לפחות . מיוצר בטכנולוגיות חלופיות מהחשמל רית האחוזירק כעשנכון להיום . מעודדים פחות

במערך ייצור החשמל בישראל שפורסמה  ד התשתיות לשילוב אנרגיות חלופיותפי מדיניות משר

יוקמו בתוך עשור על פי התוכנית הזו . להשתנות באופן דרסטיעשוי מצב זה , 2010בחודש פברואר 

. 2,760MWבהספק ייצור חשמל כולל של  חלופיתתקנים לייצור אנרגיה מ( 2020עד שנת )אחד 

ההספק הכולל של תחנות הכוח הקונוונציונאליות בישראל עמד על  2009נכון לסוף שנת כאמור )

11,940MW .) 6.54 2020תחנות כוח אלו חזויות לייצר בשנתTWh ( יוצרו  2008נכון לסוף שנת

תחשיב זה מבוסס )מהייצור בשנה זו  10%-שיהוו כ( 54.5TWhבתחנות הכוח הקונוונציונאליות 

 (.החשמל קהתייעלות אנרגטית במש 20%יעד של ההנחה כי במקביל תהיה עמידה ב על

על מנת לעמוד ביעדים אלו זיהה משרד התשתיות שלוש טכנולוגיות שבאמצעותן תיוצר אנרגיה 

סולאריות -תרמו)ולוגיות סולאריות מהחשמל ייוצר באמצעות טכנ 50%-על פי מדיניות זו כ. זו

כפי  (.18תרשים ) מביומאסה 20%-ייוצרו בעזרת הרוח וכ 30%-כ. בגדלים שונים( וולטאיות-ופוטו

לשם ייצור חשמל  .ישירה ועקיפה למגזר החקלאי האלו זיקה שיורחב להלן לשלוש הטכנולוגיות

תחנות הפקת חשמל , 800MWבהיקפים כאלו יש להקים טורבינות רוח בהיקף ייצור מרבי של 

מתקנים סולאריים גדולים בהיקף ייצור מצטבר של , 210MWסה בהיקף ייצור מרבי של אממביו

1,200MW , 350מתקנים סולאריים בינוניים בהיקף ייצור מרבי שלMW  ומתקנים סולאריים

 .200MWקטנים בהיקף ייצור מרבי של 
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 באחוזים 0202לשנת  חלופיותנרגיות צור חשמל באמצעות אתחזית יי: 08תרשים 

 

 משרד התשתיות הלאומיות: מקור

 

 בעלויות ירידה או/ו טכנולוגיים שיפורים יחולו ולא במידה ,הלאומיות התשתיות משרד להערכת

 לעלייה משוער אומדן .לצרכנים התעריף יתייקרחלופית  באנרגיה של מתקנים ההקמה

הינו  חלופיות אנרגיות משילוב כתוצאה  2020שנת  עדו  2010משנת החשמל בתעריף המצטברת

7
18%. 

                                                           
7
מדיניות משרד התשתיות הלאומיות לשילוב אנרגיות מתחדשות במערך ייצור החשמל ( "0212)שרד התשתיות הלאומיות מ  

 .מדינת ישראל, משרד התשתיות הלאומיות". בישראל
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 בישראל לעידוד השימוש באנרגיה חלופית צעדים רגולטורים. 0.3

ייצור על מנת לעמוד ביעדים אלו שהציבה ממשלת ישראל פותחו מספר כלים רגולטורים לקידום 

הגבוהים ( Feed-in) "הזנה לרשת"שהבולט ביניהם הוא קביעת תעריפי  חשמל מאנרגיה חלופית

צעד זה מספק תמריץ כלכלי המעודד יזמים ונותני . באופן משמעותי מתעריף החשמל הרגיל

נכון להיום קיימים . יםיצרים חשמל ממקורות אנרגיה חלופיאשראי להקים פרויקטים המי

 תעריפים מיוחדים כאלו במגזר הסולארי ואנרגיית הרוח ובעתיד יש כוונה לצאת עם תעריפים

 .כפי שיפורט להלן, מאסהאלו גם בגזרת ייצור החשמל מביוכ

 

 בישראל במתקנים קטנים ובינונייםמבוזר  PVייצור חשמל סולארי . 0.3.0

הוחלט בישראל על עידוד התקנת פאנלים סולאריים לצריכת חשמל עצמית ומכירת  2008 בשנת

עלי ידי קביעת תעריפי האופן אותו בחרה המדינה לעודד התקנות כאלו היה . העודפים לרשת

Feed-in .המשמעות של סוג תערוף זה היא שלאחר התקנת המערכות הסולאריות וחיבורן לרשת ,

שהוא גבוה  ,יםשנ 20למשך  שנקבע מראש תעריףש סולארי "חברת החשמל משלמת עבור כל קווט

רה של על מנת לעודד כניסה מהי. חברת החשמלשל הרגיל לצרכן ש "באופן ניכר ממחיר הקווט

 . יצרנים כאלו הוחלט שתעריף זה יהיה הגבוהה ביותר בשנה הראשונה וירד בהדרגה מידי שנה

הוסדרו תעריפים למתקנים סולאריים קטנים בהיקף ייצור  ,2008 בחודש יולי ,בשלב הראשון

מתקנים פרטיים שהוגבלו : מתקנים אלו חולקו לשתי קטגוריות. 50MWשל עד כולל מרבי 

עם . 50KWpומתקנים עסקיים שהוגבלו למערכות בהיקף של  15KWpף של למערכות בהיק

ממחיר  4פי ), יוצריש סולארי ש"עבור כל קווט' אג 201נקבע תעריף של , לתוקף תקנותכניסת ה

המכסות שנקבעו נוצלו ברובן והגדלתן . 'אג 197-התעריף ירד ל 2009בשנת . (ילש בתעריף רג"קווט

רכות הן כי רשות החשמל תגביל את תשתיות ורשות החשמל כשההעבמחלוקת בין משרד ה נתונה

 .120MW-ל הייצור המרבי למתקנים סולאריים קטניםהיקף 

על פי נתוני חברת החשמל . מתקנים העסקייםההקמת הסדר זה זכה להצלחה גדולה בייחוד ב

יצור הגיע הספק הי 2010האחראית על חיבור המתקנים האלו לרשת החשמל נכון לחודש מרץ 

תקנים אלו הם עסקיים ורבים מהם ממ 95%-כשלמעלה מ MWp 48.5-לכ ממתקנים שאושרו

הסיבה לפריחה זו שנצפתה בשנה האחרונה קשורה לתנאים המימוניים . בישובים חקלאייםיוקמו 

. 2009הנוחים והכדאיות הכלכלית בהתקנים כאלו שהשתפרו בצורה ניכרת בעיקר מאמצע שנת 

וולטאי בהספק -עלות הקמת גג סולארי פוטו 8החשמל במשרד התשתיות על פי תחשיבי מנהל

, 7,600$עלויות תפעול שנתיות של מתקן כזה עומדת על . 240,000$עומדת על  50KWpמותקן של 

                                                           
8
 .שם  
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וייצר הכנסה שנתית של  9(תלוי באזור בארץ)מידי שנה  KWh 80,000-מתקן כזה ייצר בממוצע כ

 .שנים 25-ל 20ם כאלו נע בין אורך החיים של מתקני. 42,500$-כ

-הוסדרו תעריפים למתקנים סולאריים בינוניים בהיקף ייצור הגדול מ 2010בינואר , בשלב השני

50KWp 10-והקטן מMWp . אג 149מתקנים כאלו ייהנו בשנים הראשונות להסדר מתעריף של '

גם תן לעשות שימוש וולטאיות וני-לטכנולוגיות פוטו הם אינם מוגבלים, שנה 20ש למשך "לקווט

 300MWpהסדרה תעריפית זו תחול עד להשגת כמות מותקנת של . Stirling-סולארי ו-תרמו

עם פרסום תעריפים אלו הוגשו עשרות . לפי המוקדם מביניהם 2017בפריסה ארצית או עד לשנת 

 .בקשות להקמת מתקנים כאלו רבים מהם בשטחים חקלאיים

 

 בישראל רוח בהיקפים קטנים ייצור מבוזר של אנרגיית. 0.3.0

תחדשת בהיקפים קטנים מאחד השווקים המתפתחים בשנים האחרונות בתחום ייצור האנרגיה ה

ומתקני  חצרותב, בתים על גגותגם ניתן להציב  ןשאותקטנות רוח  בטורבינות מבוזר הוא ייצור

בשטחים  ןיב אותמבחינת ניצול השטח הוא היכולת להצ אלוהיתרון של טורבינות . תשתית שונים

קבעה רשות  2009בשנת . בנויים ובנויים למחצה ובכך נמנע הצורך מלספק להן שטחים ייעודיים

לטורבינות רוח בהיקפים קטנים לצריכה עצמית ולהעברה עודפת של  Feed-inהחשמל תעריפי 

. (לפי המוקדם) 2016בפריסה ארצית או עד לשנת  30MWpהיקף היוזמה עומד על . החשמל לרשת

ש יעמוד "חברת החשמל עבור כל קווט שתשלם התעריף 15pKWלמתקנים בהספק מותקן של עד 

עבור ' אג  129על   Feed-in-יעמוד תעריף ה 15-50KWpלמתקנים בהספק מותקן שבין . 'אג 165עם 

הסדר זה עדיין לא המריא והיקף ההתקנות של טורבינות מסוג זה רחוק מזה . ש שייוצר"ל קווטכ

 .תחום הסולארישנצפה ב

 

 הממשק בין המגזר החקלאי בישראל ואנרגיה חלופית. 0.2

ממערכות בסיסיות . השימוש באנרגיה חלופית בחקלאות מתקיים הלכה למעשה מאות בשנים

דרך כליאת קרני השמש בחממות ויצירת , לניצול תנועת המים והרוח לצורכי שאיבה והשקיה

חים הטכנולוגיים המתקדמים של השנים האחרונות תנאים אופטימאליים לגידולים ועד לפיתו

המאפשרים לנצל את כוחות הטבע ולרתום אותם לתהליך הייצור החקלאי או כהכנסה נוספת 

ממשק זה יוצר  ,מעבר ליתרונות הרבים הגלומים במעבר לשימוש בטכנולוגיות חלופיות. לחקלאי

יתר שאת ומחייבים מדיניות מטבעו קונפליקטים שבמדינה קטנה וצפופה כישראל מתבטאים ב

 .מושכלת על מנת להתמודד עימם

 

                                                           
9
 .שם  
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 אנרגיה סולארית והמגזר החקלאי בישראל. 0.2.0

 :וולטאיים הרלוונטיות ליישובים חקלאיים-מתקני ייצור פוטוצורות להקמת ככלל ישנן שלוש 

מבנים המתאימים במיוחד לפריסה זו הם כאלו עם שטח  –על גגות מבנים  PVהצבת לוחות  .1

 .(12-ו 11תמונות )רפתות ולולים , בתי חווהגג גדול כמו למשל 

באופן עקרוני ניתן לכסות שטח . כיסוי הקרקע בשורות קולטים -קרקעיים  PVהצבת לוחות  .2

קיים  כיוון שבישראל קיימים שטחים חקלאיים רבים שאינם מעובדים. נרחב בשטחי קולטים

 (.13תמונה )שמל סולארי אלו לייצור חפוטנציאל לכאורה לניצול שטחים 

המשטח מסתובב בהתאם  -( Trekkers)על לוחות העוקבים אחר השמש  PVהצבת פאנלים  .3

כיוון שלוחות אלו מוצבים על עמודים בגובה . השמש ובכך אחוז ניצול קרני השמש גדללכיוון 

תוך  מתקנים אלוהצבת למשל , שות שימוש כפול בקרקעלע בשיטה זוניתן  ,מספר מטרים

 (.14תמונה )חלקית תחתיהם שך פעילות חקלאית המ

 

  

 קדש בישוב לול גג על מסיליקון סולאריים פאנלים :11 תמונה

 .ברנע
 יוטבתה בקיבוץ רפת על המונחים סולאריים פאנלים :12 תמונה

 .שבערבה

 

 

  

 שדות בין המשתלב וולטאי-פוטו סולארי שדה :13 תמונה

 .בספרד חקלאיים
 על מונחים הפאנלים בו וולטאי-פוטו סולארי דהש :14 תמונה

 .חקלאי שימוש לפאנלים מתחת בשטחו ושנעשה קיבהע מערכות

 

 התקנות פאנלים סולאריים על גגות מבנים במגזר החקלאי בישראל. 0.2.0.0

וות חקלאיות הוגבל למערכות מנותקות רשת למשל וולטאיים בח-בפאנלים פוטובעבר השימוש 

כיום עם פרסום תעריפי . מערכות השקיה או הזנת חשמל לגדרות חשמליים, יםלצורכי שאיבת מ

במקומות רבים בעולם כמו גם  .עיקר ההתקנות נעשות על גגות של מבנים חקלאיים Feed-in-ה
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בישראל המגזר החקלאי הוא בין המובילים בהתקנות פאנלים סולאריים המותקנים על גגות של 

שהותקנו בשנה וחצי  KWp 50אות המתקנים בהיקף ממוצע של מתוך מ. מבנים חקלאיים שונים

אך  ,פילוח המציין כמה מהם מבוצעים הלכה למעשה ביישובים חקלאיים לא פורסם, האחרונות

משיחות עם גורמים . והרשות לשירותים ציבוריים חשמל חברת החשמלנתונים אלה מצויים בידי 

עשות ביישובים חקלאיים על גגות של מבנים שונים בענף עולה כי אחוז ניכר מהתקנות אלו נ

 .רפתות ולולים ,בתי חווה חקלאיים כגון

והצורך לנצל האתגרים שמציב המגוון הביולוגי , הקיים בישראל ים פתוחיםעקב המחסור בשטח

קיימים היא חקלאיים הצבת פאנלים סולאריים על גגות מבנים , עד כמה שניתן שטחים מבונים

פעמים רבות מתקנים אלו . 10היא מקודמת על ידי כל מוסדות התכנון בישראלמיטבי וככזו פתרון 

משמשים להשלמת הכנסה או כהבטחת הכנסה לעת פרישה לחקלאים שכן ההחזר החודשי על 

 .שנה 20-ההשקעה הראשונית מוחזר לאחר מספר שנים ומובטח על ידי המדינה בפריסה ל

 

 ים והיבטים תכנוניים הקמת שדות סולאריים בשטחים חקלאי. 0.2.0.0

כניסתם לישראל של תעריפים המעודדים הקמת מתקנים גדולים יותר שאינם בהכרח על גגות 

מבנים משתלבת עם מגמה ההולכת ותופסת תאוצה בעולם והיא הסבת שטחים חקלאיים לשדות 

ב ואסיה שדות כאלו יכולים להגיע גם לאלפי "ארה, באירופה. נרחבים של פאנלים סולאריים

מעבר . דונמים בהם מותקנים פאנלים סולאריים ישירות על הקרקע או על גבי מערכות עקיבה

סביבתי -מציב קונפליקט תכנוני" חקלאות שמש" –כזה למה שמכונה על ידי התומכים במגמה זו 

מורכב ביותר שמקיף סוגיות מורכבות כשמירה על המגוון הביולוגי ושמירה על השטחים 

 . ייצור חקלאי סולארי נכנס לגדרת עקרוניות האם ייצור חשמל הפתוחים ומעלה שאלו

דונם  22-מותקן כ MWpבממוצע עבור כל מערכות כאלו דורשות , על פי תחשיבי משרד התשתיות

הצפי הוא כי , 2017עד לשנת  300MWpוכיוון שהסדר התמריצים למערכות אלו קבע מכסה של 

בישראל . דונם למטרות אלו בלבד 6,600-ף של כבשנים הקרובות יהיה צורך לאתר שטחים בהיק

שטחים בהיקפים הנדרשים העונים לדרישות המיוחדות של התקנים מהסוג הזה קיימים בהיקף 

יחד עם זה מצב נתון . מוגבל בייעוד תעשייתי ובהיקף נרחב בהרבה כשטחים בייעוד חקלאי

ת השטחים החקלאיים התופעה ההולכת ומתרחבת של קרקע חקלאית שאינה מעובדת הופך א

משרד החקלאות ומנהל התכנון . בישראל לקרקע פוטנציאלית להקמת מיזמי אנרגיה סולארית

על ידי רשות  Feed-in-עוד לפני פרסום תעריפי ה, 2009זיהו קונפליקט זה ויצאו כבר בשנת 

אה תפורסם ככל הנרבחודשים הקרובים  .ובסדרה של הנחיות תכנוניות המנסות להסדיר, החשמל

 .10א "תוכנית מתאר ארצית לשילוב התקנים מסוג זה במסגרת ההשלמות לתמ

                                                           
10

היוצא מהכלל הן החממות הנחשבות גם הן כמבנה חקלאי אך נכון להיום כיוון שאין טכנולוגיה המאפשרת ייצור יעיל של   

 . מוסדות התכנון מסתייגים מעידוד קירוי חממות בפאנלים כאלו, חשמל תוך שמירה על המאפיינים הייחודיים של החממה
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בין השאר כי היקף הקרקע קובע  11מסמך שפרסם המשרד בנושא :החקלאותעמדת משרד 

ישנם הקלות )דונם  250-החקלאית משטח המשבצת שתאושר למיזם אנרגיה סולארית יגיע עד ל

במידה ויידרש שטח גדול . שטח המשבצת הקייםמ 10%-ולא יותר מ( בהקשר זה בחבל איילות

ישנה העדפה לקרקע זיבורית והחזרת קרקע עודפת . יותר יתקיימו דיונים מקצועיים פרטניים

 .מזה שנעשה בו שימוש לצרכי ייצור אנרגיה 2בשטח הגדול פי 

קבע מספר עקרונות  12מסמך מקיף שפרסם מנהל התכנון :עמדת מנהל התכנון במשרד הפנים

לגבי  משרד החקלאות ופיתוח הכפרי "לאמץ את העקרונות שנקבעו ע מנהל התכנון ממליץ. םדומי

לאחר הקמת מתקני , כמו כן (.קרקע זיבורית)העדפת שטחים חקלאיים נחותים , היקף השטח

לא יורחבו שטחי )לא יוכשרו במקומם שטחים חקלאיים חלופיים , הייצור בשטחים חקלאיים

בהיבט התכנוני המנהל שם דגש על הקמת מתקנים אלו בצמידות דופן  (.המשבצת החקלאית

 .ליישובים הקיימים

עמדות אלו מנסות לשמור על האיזון העדין שמכתיב המושג פיתוח בר קיימא אולם אין ספק כי 

 .  כניסתן של מערכות אלו למרחב הכפרי בהיקף נרחב תספק עוד אתגרים רבים בעתיד

 

 מגזר החקלאי בישראלאנרגיית רוח וה. 0.2.0

אלפי שנים  החל משימוש בעץ ופסולת הממשק בין אנרגיית רוח והמגזר החקלאי קיים כבר 

. שטחנו חיטה תוך ניצול אנרגיית הרוחהקמח מאז המצאת טחנות חקלאית לחימום ובישול ו

רוח  במדינות רבות בעולם טורבינותכיום . גם לשאיבת מים הרוח שימשה בהמשך אנרגיית

זן לרשת החשמל מות בחוות חקלאיות ומשתלבות בנוף החקלאי תוך כדי ייצור חשמל המוממוק

בעולם חוות רוח הפכו למחזה נפוץ באזורים כפריים וחקלאיים וישנם אין (. 15תמונה )הארצית 

חרף . ספור דוגמאות כיצד השתלבה טכנולוגיה זו עם הייצור החקלאי והוסיפה לו מימד נוסף

עדיין על , ית הפקת החשמל מרוח נחשבת לאחת היעילות יותר מבחינה כלכליתהעובדה שטכנולוגי

 .טורבינות רוחהתקנת מנת לפתח מגזר זה היה צורך להעניק הטבות שונות ל

חרף זאת כפי שפורט לעיל יעדי  ,רוח מוגבל באופן יחסימ הבישראל הפוטנציאל לייצור אנרגי

עיקר . 800MWp -ח בהיקף ייצור מרבי של כמשרד התשתיות קבעו יעד של הקמת טורבינות רו

מיצוי הפוטנציאל יגיע מטורבינות רוח גדולות שלפחות חלקן יוצבו בשטחים חקלאיים ויש להניח 

על פי נתוני משרד התשתיות השטח נטו הנדרש . שיזכו את החקלאים שבשטחן הן מוצבות בתגמול

להוציא דרכי , ך למעשה השטח נטוא, דונם ברוטו 100דונם נטו או  2.7הוא רוח  MWpלהקמת 

 .ר"מ 10 -הינו כ MWp 3עד  2 -הדרוש להצבת טורבינת רוח של כ, י הולכת חשמלוגישה וקו

בשונה מייצור אנרגיה בפאנלים סולאריים לשילוב של טורבינות רוח בשטחים חקלאיים יש ניסיון 

                                                           
11

וולטאיים ופאנלים סולאריים בשטחים -מתקנים פוטו( "0222)נון ופיתוח הרשות לתכ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

 .מדינת ישראל, משרד החקלאות" חקלאיים ועל גבי מבנים חקלאיים
משרד הפנים " מדיניות לקידום תכניות להקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל( "0222. )דרסלר ר, .נאור נ, .לאין אש 12

 .מדינת ישראל, מנהל התכנון
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ים פעילות חקלאית רב בעולם ומעבר לשטח שתופסת הטורבינה עצמה בשאר השטחים ניתן לקי

נכון להיום חוץ ממספר מצומצם של טורבינות ברמת הגולן לא קיימות טורבינות נוספות . רגילה

טנציאל גבוה אולם מצב זה עשוי להשתנות בשנים הקרובות באזורים שונים שאותרו כבעלי פו

, ת סיריןרמ, הגלבוע, הר הנגב, כולל עמק הבכא צפון רמת הגולן :דוגמתלהקמת טורבינות רוח 

 .  איזור ערד ודרום הערבה

 

 היבטים תכנוניים בייצור חשמל מרוח. 0.2.0.0

למרות שתיאורטית ניתן להתקין טורבינות רוח קטנות על  :טורבינות רוח קטנות על גגות מבנים

. נכון להיום ענף זה בישראל מדשדש, ייחודיים Feed-inגגות מבנים חקלאיים וליהנות מתעריפי 

ת פאנלים סולאריים על גגות מבנים לגביהם קיימת מדיניות תכנונית סדורה בשונה מהצב

נכון להיום לא . בכל האמור לטורבינות רוח קטנות על גגות המצב שונה ,המתמרצת מתקנים כאלו

משיחות עם גורמים שונים בענף ישנן . כאלהקיים מתווה תכנוני המתמרץ בניה של מערכות 

היעדר מדיניות של מנהל התכנון מגביל כמובן . מדיניות כזו בקרוב כוונות של משרד הפנים לקבוע

 .את פעילותן של מוסדות תכנון המקומיות ועוצרות את פיתוח הענף

 שלא כמו בתחום הסולארי עדיין לא נקבעה מדיניות סדורה לעניין :טורבינות רוח גדולות בשדות

עות שיש לקחת בחשבון בהיבט עיקר ההשפ .של טורבינות רוח גדולות מתן הרישוי להקמתן

פגיעה בציפורים , שימוש בשטחי קרקע, נצפות גבוהה, (אווירודינמי ומכני)התכנוני הן רעש 

 . טחוןיואילוצי מערכת הב ובתוואי נדידה שלהן

 

 
 באירופה נפוץ כמחזה חקלאי בשדה רוח טורבינות :15 תמונה

 .אמריקה וצפון
 

 קלאי בישראלאנרגיה מביומאסה והמגזר הח. 0.2.3

יעמוד  2020סה בשנת אמוכאמור לעיל על פי תוכניות משרד התשתיות היקף הייצור המרבי מבי

(. ביתית בעיקרהמפסולת )גז -והפקת ביוכשרובה תופק על ידי שריפת פסולת  MWp 210על 

לאנרגיה זו שחלקה יכול להיות מיוצר מפסולת חקלאית תיווספנה פעולות נוספות ליצירת אנרגיה 

 . המבוססות על טכנולוגיות שונות להפקת אנרגיה מביומאסה
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ייצור אנרגיה מביומאסה יכול לעיתים לעזור לא רק ביצירת אנרגיה אלא גם בצמצום ההשפעות 

העדר טיפול , כאשר מדובר למשל בפרש פרות. הסביבתיות השליליות שיש לחקלאות על הסביבה

טיפול בזבל זה תורם הן  –פליטה של גזי חממה בו יכול להוביל לזיהום מקורות מים וקרקע ול

התעריפים הקיימים כיום לתמרוץ פעילות זו . לצמצום הזיהום והן לצמצום פליטות גזי החממה

מיוחדים  Feed-inבימים אלו ננקטים צעדים ראשונים על מנת להסדיר תעריפי נמוכים יחסית ו

ורים לתמרץ פיתוח משק זה ולפתוח גז שאמ-ה וייצור חשמל מביולייצור חשמל משריפת ביומאס

 .את השער להזדמנויות נוספות בתחום

 

 גז-ביו. 0.2.3.0

גז המשתחרר בתהליך הפירוק -להפיק חשמל מביומאסה היא על ידי שריפת ביו מוכרתדרך 

בהקשר החקלאי פסולת אורגנית כזו יכולה למשל לבוא בדמות . האנאירובי של פסולת אורגנית

-מתקני הביו. או כשפכים למשל ממכוני חליבה( 'תרנגולות וכו, פרות)ח "עהפרשות מוצקות של ב

 ממכירתו ולעיתים גםתשואות קבלת , חשמליעיל של הזבל כמשאב להפקת  גז מאפשרים ניצול

בפליטות גז  מניעתשבפרוטוקול קיוטו עקב  CDM-הנמכרות במסגרת מנגנון הזכויות פליטה 

 .של ההתחממות הגלובאלית הנחשב פוגעני במיוחד בהקשר ,המתאן

בעמק חפר ומשנת  2004גז פועל כבר מאמצע שנת -ויצירת ביו מתקן לטיפול בבוצות חקלאיות

ערך איסוף באמצעות לצורך הטיפול בבוצות הוקם מ. בעל רישיון קבוע ליצירת חשמל 2006

ומים נים דמתק .פרות 12,000 -כרטוב לפחות פעם בשבוע מה הפרותשאוסף את זבל , מכליות

 פרות אלף 14 -וכ 9,000 -נועדו לטפל בזבל של כואלו באר טוביה ברמת הגולן ונבנים גם ב

  .בהתאמה

הנוגעת להיצע של זבל אורגני ממקורות שונים  2007הערכה שנעשתה בישראל בשנת  מציג 2לוח 

 .בחקלאות בישראל

 0225בשנת  שראלהערכת ההיצע השנתי של זבל אורגני ממקורות שונים בחקלאות בי: 0 לוח

מספר  יחידות ח"בע

 יחידות

פרש גולמי 

 (ק"מ)לראש 

כ פרש "ס

 (ק"מ)גולמי 

תכולת חומר 

 יבש ליחידה

חומר טון 

 יבש

 297.453 2.34 1,079,500 8.5 127,000 נלוות+ אם  עדר החלב

 126,649 0.99 384,000 3.0 128,000 עגל מפטמות

 0 0.00 0 0.0 70,000 ראש עדר בשר

 17,500 0.32 55,000 1.0 55,000 נלוות+ ם א צאן

 61,000 8.71 175,000 25.0 7,000 אלף מטילות

 189,000 1.05 540,000 3.0 180,000 אלף פיטום 

 75,000 6.25 216,000 18.0 12,000 אלף הודים

 766,603  2,449,500    סך הכל

מדינת , משרד החקלאות ופיתוח הכפר" שימוש המיטבי בפרש בקרה( "0222. )צוקרמן א, .פיין פ, .איזנקוט א, .הדס א: מקור

 .ישראל
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על סמך לוח זה ומנתונים שהגיעו לידינו מהמשרד להגנת הסביבה עולה כי הפוטנציאל בישראל 

הפעלת שלושת  כולל, בודדים MW-גז בצורה זו תוך ניצול פרש פרות מוגבל ל-לייצור חשמל מביו

 .10MWp-ן ובאר טוביה שיחד הם בעלי הספק מרבי של פחות מרמת הגול, המתקנים בעמק חפר

 .מפרש הפרות בישראל ינוצל לצורכי הפקת חשמל שלישמעריך כי להגנת הסביבה המשרד 

, הרווחיות, התפעול, מלווה בקשיים רבים בתחום הניהולנים כאלו הפעלת מתקיש לזכור כי 

עלולים להעיב על הקמת מתקני הללו ם הקשיי. וסילוק מי התסנין, איכות ועלות השרות לרפתן

מצאה כי מבין שלוש  13בדיקת כדאיות שנערכה לאחרונה על ידי משרד החקלאות .נוספיםגז -ביו

אופן סילוק , גז-למתקן קומפוסטציה קרוב ולמתקן ביו, ישירות לשדה: החלופות לפינוי פרש פרות

ינוי ישיר לשדה לצורכי דישון ולא הוא פ( ליוגב ולרפתן כאחד)למשק החקלאי  הזבל הכדאי ביותר

 .  גז לצורכי הפקת חשמל-למתקן ביו

בקיבוץ יוטבתה . גז היא השפכים ממכוני חליבה-פסולת חקלאית אחרת ממנה ניתן להפיק ביו

-כ)והמחלבה ( 20%-כ)שמקבל את מי השופכין של מכון החליבה ( 16תמונה )גז -הוקם מתקן ביו

מנתונים . מייצר גז המשמש להנעת דוד הקיטור במחלבה תהליך התסיסה האנאירובית(. 80%

עולה כי היקף צריכת הדלק של המחלבה הצטמצם בהיקף של  14שהגיעו לידינו ממחלבת יוטבתה

 1,000-המערכת מצמצמת את פליטת גזי חממה בהיקף של כ ,כמו כן, יוצרמגז ה-בגין הביו 14%

 .טון לשנה

  

מתקן זה  .יטבתה בוץבקי גז-ביו להפקת מתקן :16 תמונה
ומבית החליבה ( 03%) מוזן במי שופכין המגיעים מהמחלבה

 (.03%)בקיבוץ 

 גלעם במפעל המוצב גזם משריפת קיטור להפקת מתקן :17 תמונה

 .מענית בקיבוץ

 

 שריפת ביומאסה. 0.2.3.0

 בעיקר)נכון להיום עיקר הפוטנציאל ביצור אנרגיה מביומאסה מצוי בתחום שריפת הפסולת 

שריפת . מדינת ישראל נמצאת בהקשר זה הרחק מאחור ביחס למדינות מערביות אחרות(. הביתית

כמעט אינה נעשית בישראל ונכון  הפסולת חקלאית כדוגמת גזם חקלאי והפקה של אנרגיה ממנ

. להיום קיימים מתקנים אחדים בהם שורפים גזם ושאריות עץ אחרות ויוצרים באמצעותם קיטור
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מדינת , משרד החקלאות ופיתוח הכפר" השימוש המיטבי בפרש בקר( "0222. )צוקרמן א, .פיין פ, .איזנקוט א, .הדס א  

 .ישראל
14

 .01.2.0212מהנדס מחלבת יוטבתה  –ראיון עם ירון וינברג   
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ומתקן נוסף בקיבוץ גן  (17תמונה )שבקיבוץ מענית " גלעם"ם סמוך למפעל כזה הוקמתקן 

דרך זו להפקת אנרגיה רצופה קשיים בעיקר עקב הצורך לעמוד בסטנדרט פליטות . שמואל

חרף כמויות הגזם הקיימות במגזר החקלאי נראה כי נכון להיום לתחום זה . חלקיקים נמוך

 .  בישראל פוטנציאל מוגבל לייצור אנרגיה

 

 דלקים ביולוגיים בישראל. 0.2.3.3

ניתוח מקיף של שאלת גידול דלקים ביולוגיים בעולם בכלל ובישראל בפרט חורג מגדרי עבודה 

נציין מספר נקודות קריטיות הנוגעות לממשק בין דלקים ביולוגיים למגזר , יחד עם זאת. 15זו

 :החקלאי בישראל

ות בהן תעשיית הדלקים הביולוגיים משגשגת בשונה ממדינ :דלקים ביולוגיים מדור ראשון

ישראל היא . טובים בהקשר זה נת ישראל היא בעלת נתוני פתיחה פחותמדי, כדוגמת ברזיל

וחומרי גלם אחרים המשמשים בעולם גם כחומר גלם לתעשיית  שמנים, סוכר, יבואנית של דגנים

ישראל לצורך הפקת דלקים גידול של חומרי גלם כאלו ב. הדלקים הביולוגיים מהדור הראשון

ביולוגיים אינו סביר ואינו רצוי בין היתר עקב מחסור במקורות מים זמינים ובמשאבי קרקע 

 .נדרשים

חומר גלם לייצור דלקים ביולוגיים מדור שני הוא תאית כאמור  :דלקים ביולוגיים מדור שני

ך מסחרי של הפקת דלקים תהלי .המצויה בכל חומר אורגני ובכלל זה בשאריות גידולים חקלאיים

וטכנולוגיות שונות נמצאות  ביולוגיים מתאית אינו קיים עדיין אולם מחקר רב נעשה בנושא

על מנת . טכנולוגיה כזו תפותח לרמה מסחרית שבשנם הקרובותהערכות הן  .בשלבי הדגמה

את היקף  העריךמוד את הפוטנציאל המשוער של הפקת דלקים באופן כזה בישראל יש לאל

מתאר  3לוח . שאריות מגידולים חקלאיים וממנה לגזור את הפוטנציאל לייצור דלקים מתאיתה

את הפוטנציאל לייצור דלקים ביולוגיים מתאית המופקת משאריות גידולים חקלאיים שלא נעשה 

 . בהם כיום שימוש

 בישראלשלא נעשה בהם שימוש תאית משאריות גידולים חקלאיים : 3 לוח

 טחש היבול החקלאי

אלפי )

 (דונם

 שאריות גידולים

 (דונם/ג"ק)

חומר גלם להפקת דלקים ביולוגיים מתאית 

 (מיליוני טון)

 2.1 300 7 עגבניות חממה

 10 50 200 דלועיים וירקות שדה
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: ם ביולוגיים בישראלדלקי( "0222. )לסטר י, .סרוסי ש, .מור ע :מחקרים בנושא גידול דלקים ביולוגיים בישראל ראו 

 Ayalon O., Elimelech E., Spencerm J., Zaban H., Lev-on: וגם .י'אנרג-אקו" אסטרטגיים וסביבתיים-אתגרים גיאו

M., Lev-on P. (2008) "Bioethanol in Israel: Global Context, Research, Planning and Policy" Samuel 

Neaman Institute, The Technion. 
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 30 300 100 כותנה

 7 100 70 חמניות

 24.9 150 166 עצים נשירים

 20 100 200 הדרים

 7.8 250 60 (ליין ולמאכל)ענבים 

 101.8  803 כ"סה

Source: Ayalon O., Elimelech E., Spencerm J., Zaban H., Lev-on M., Lev-on P. (2008) "Bioethanol in 

Israel: Global Context, Research, Planning and Policy" Samuel Neaman Institute, The Technion. 

 

-ת תאית משאריות גידולים חקלאיים עומד על כסך כל חומר גלם בצור 3מלוח כפי שניתן לראות 

, לאחר חישובי המרה והנחה כי לא ניתן יהיה לנצל את מלוא הכמות לצרכים אלו. מיליון טון 101

חומר גלם זה יוכל לספק כמה מיליוני ליטרים של דלק ביולוגי אך לא מעבר לאחוזים זניחים מסך 

לו יהיו יעילים כלכלית התאית יכולה לשמש חרף זאת במידה ותהליכים א. צריכת הדלק בישראל

 .כמקור אנרגיה בסקטור החקלאי

 

 דלק סינטטיהפקת  –גזיפיקציה . 0.2.3.2

מכל ( Syn-gas)קיימות מספר מצומצם של טכנולוגיות ניסיוניות המאפשרות הפקת דלק סינטטי 

פיילוטים (. וחצירקש , פסולת גזם חקלאי, בוצת שפכים, ח"בכלל זה פסולת בע)חומר אורגני יבש 

. ליישום טכנולוגיות אלו נעשים בכמה מקומות בעולם וישנה כוונה לבצע פיילוט כזה גם בישראל

כיוון שטכנולוגיה זו עוד לא נוסתה בישראל לא ניתן להעריך את הפוטנציאל שלה במגזר החקלאי 

י גלם אולם גם במידה והטכנולוגיה תימצא ככדאית היא תצטרך להתחרות על אותם חומר

 . גז ובעתיד את תעשיית הדלקים הביולוגיים מדור שני-הביו, המשמשים את תעשיית הקומפוסט

 

 בישראל נרגיה חלופיתערכת עלות תועלת משימוש באה. 0.4

. להלן 4בלוח  יםמוצגבישראל  משימוש באנרגיה חלופית ועודף התועלת העלויות ,פרוט התועלות

אם , 16רוח וביומאסה, סולארית, באנרגיה חלופיתת למשק הישראלי משימוש עודף התועל

 1.9עד  1.1 -המוצג בלוח נאמד על ידנו בכ  1000ימומשו היעדים של התרחיש הסביר עד שנת 

בכל  מהאנרגיה החלופית 70%-40%כי בין  אנו מעריכים. 17מיליארד דולר בערך נוכחי

 .התרחישים תיוצר בקרקעות בעלות זיקה חקלאית
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-0222, הערכת עלות תועלת משימוש באנרגיה מתחדשת משימוש באנרגיה מתחדשת בישראל( "0222. )סרוסי ש, .מור ע 

 .הוגש לגרינפיס אינטרנציונאל" 0222
17

ח על "לפיכך ניתן להמיר  ערכים דולריים לערכים בש. לדולר₪  4התחשיב במחירים קבועים מבוסס על שער חליפין של    

 .4-ידי הכפלתם ב
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 0232 - 0225, עודף תועלת מניצול אנרגיה מתחדשת בישראל: 2לוח 

 לשנה 7% -ערכים מהוונים ב, דולרים ימיליונ      
   

      
יעד 
15% 

יעד 
21% 

יעד 
25% 

 ש"טוקו יבמיליארדסך יצור החשמל בישראל 
   0332 

   
40.5 

 (תחזית) 0303 
   

..2.0 
 שיעור צמיחה שנתי ממוצע 

   
3.5% 

 אנרגיה מתחדשת יעד 
 (תחזית) 03.3     
  

3.4% 3.4% 3.4% 

 (תחזית) 0303
  

4.3% .3.3% .0.4% 

 (תחזית) 0303
  

.4.3% 03.3% 04.3% 

 ש"וטוק יבמיליארדיצור חשמל מאנרגיה מתחדשת 
  0332 

  
3.. 3.. 3.. 

 (תחזית) 0303
  

.2.2 00.2 0..5 

 תועלות ישירות      
 ת שנמנעועלויות סביבתיו     
 

 CO2 53. 240 000לטון $ 03

  
 CO2 23. .02 .,000לטון $ 03

 יציבות מחירי אנרגיה
  

22 .02 .40 

 עלויות הולכה וחלוקה שנמנעו
 

.4 .42 ..4 

 30.,5 0,0.0 0,335     עלויות דלק שנמנעו

 כ תועלות ישירות"סה
 

 CO2 2,577 4,233 5,282לטון $ 21

  
 CO2 2,777 4,562 5,693לטון $ 31

 תועלות עקיפות      
 מכפיל הכנסה      
  

0,0.0 0,520 5,052 

 .4.,. 02. 200     דמי אבטלה שנמנעו

 כ תועלות עקיפות"סה
  

3,132 4,415 5,516 

 CO2 5,619 8,638 11,788לטון $ 21   כ תועלות"סה      

 CO2 5,819 8,967 11,199לטון $ 31    

 עלויות
 ות יצור נוספותעלוי     
  

3,585 6,119 7,615 

 CO2 2,124 2,529 3,173לטון $ 21   עודף תועלת      

 CO2 2,224 2,859 3,584לטון $ 31    

      

 לשנה 5% -ערכים מהוונים ב, דולרים ימיליונ      
   

      
יעד 
15% 

יעד 
21% 

יעד 
25% 

 CO2 2,761 3,412 4,277לטון $ 21   עודף תועלת

 CO2 3,135 3,857 4,833לטון $ 31    
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 גזר החקלאימאנרגיה ב שימורתייעלות וה, חיסכון. 2

 

 וחוסר היציבות המאפיינת אותם בשנים האחרונות הקונוונציונאליתמחירי האנרגיה עליית 

מעמידות בפני צרכני אנרגיה שונים ובכללם הסקטור החקלאי בישראל אתגר ( 19תרשים )

להמשיך לצמוח  התן צפוישכלכל בעיקר בסין ובהודו, הביקוש הגובר לאנרגיהר לאו. משמעותי

מרבית המומחים לתחום מסכימים כי אנו נכנסים לעידן בו מחירי האנרגיה יהיו , בקצב מהיר

פליטות גזי  ים לצמצוםמחירי מקורות אנרגיה קונוונציונאליים גבוהים בשילוב יעד. גבוהים

. הופכות את הצורך להתייעל אנרגטית לחיוני ישראל לעמודבהם יהיה על מדינת החממה 

הזולה והקלה ביותר לצמצמם את התלות במחירי , התייעלות אנרגטית היא הדרך המהירה

 .להפחית הוצאות אנרגטיות בחווה ולצמצם פליטות גזי חממה, אנרגיה לא יציבים

 0888-0202מחירי חבית נפט בדולרים בשנים : 08תרשים 

 

Source: U.S Energy Information Administration  

 

שמירה על רמות נכונות של אוויר : התייעלות אנרגטית בחווה כוללת פעולות פשוטות כמו למשל

בגלגלי הטרקטור וכיוון מנועים ועד פעולות מורכבות יותר הדורשות הן הבנה מעמיקה 

ת אלו יכולות לא רק לחסוך באנרגיה פעולו. בטכנולוגיות שונות ולעיתים השקעות כספיות גבוהות

ההחזר הכספי על . אלא פעמים רבות להביא לחיסכון בכסף רב הרבה מעבר להשקעה הראשונית

ההשקעה הראשונית הנדרשת לפעולות שונות לחיסכון באנרגיה יכול להגיע בתוך חודשים ספורים 

של יישום טכנולוגיות או בתוך שנים ספורות ופעמים רבות במהירות רבה בהרבה מזה המגיע מ

 .אנרגיה חלופית
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נבחן פעולות שונות , בחלק זה נסקור תחילה את פוטנציאל ההתייעלות האנרגטית במגזר החקלאי

של הרגולציה ברמה הפדראלית תיאור קצר שבעזרתן ניתן לחסוך באנרגיה בחווה ונסיים ב

 .ב שנועדה להוביל להתייעלות אנרגטית במגזר החקלאי"והמדינתית בארה

 

 מדיניות אנרגטית מושכלת. 3.0

מן הקל והפשוט ליישום אל ככלל כאשר עוסקים בקווים מנחים לניהול אנרגטי מושכל יש לפעול 

 :20בתרשים בשלביות המומחשת בדיאגראמת הפירמידה המוצגת , הכבד והמורכב יותר

 שלבים בניהול אנרגטי מושכל: 02תרשים 

 

 

סקרי אנרגיה הם הצעד . סקר אנרגיה –רגיה בחווה ראשית יש לבצע ניתוח שימושי אנ .1

סקר כזה יבחן את הציוד  בדרך כלל. תר בדרך להתייעלות אנרגטיתהראשון ומשמעותי ביו

, בידוד, מדחסים, מערכות אוורור, הקיים וינתח שימושי אנרגיה שונים בחווה כמו תאורה

 .תייעלות אנרגטיתלאחר בחינה זו מוגשות המלצות להשגת ה. ואמצעי אקלום שונים

לעיתים פעולות פשוטות . באנרגיה חיסכוןשל ( וזולות)בשלב השני ננקטות פעולות פשוטות  .2

מזגנים ושאר מכשירים חשמליים כשאין צורך בהם /מאווררים/כמו כיבוי אורות

 .הגבהת תרמוסטט במערכות אקלום יכולים להוביל לחיסכון משמעותי בצריכה/והנמכת

ולהחליף ציוד קיים ולא יעיל מבחינת צריכת האנרגיה לציוד  התייעללבשלב השלישי ניתן  .3

-כמו ה)ציוד יעיל יותר יכול לעמוד בתווי תקן שונים ליעילות אנרגטית . חדש ויעיל יותר

Energy Star  בנוסף ניתן להתקין ציוד שמשפר את היעילות האנרגטית כמו (. האמריקאי

אוורור בהתאם להימצאות במקום /מזגנים/החיישני תאורה המכבים ומדליקים את התאור

אולם ההחזר ( לעיתים גבוהה)לרוב פעולות אלו דורשות השקעה ראשונית . באופן אוטומטי

 . מהיר ולכן נחשב לכדאיעל פי רוב על ההשקעה בפעולות מהסוג הזה הוא 

שמל בישראל כמו במדינות רבות בעולם תעריפי הח.  מושכל אנרגיה ניהולהשלב הרביעי הוא  .4

משתנים לאורך שעות היממה כאשר בדרך כלל בשעות שיא הביקוש מחירי לצרכנים גדולים 
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מדיניות זו מעודדת צרכני . החשמל גבוהים יותר ובשעות השפל תעריפי החשמל נמוכים יותר

חוות חקלאיות שיידעו לנצל פער  –חשמל לעשות שימוש בתעריפים הזולים בשעות השפל 

הפעילות החקלאית שדורשת חשמל רב לשעות השפל יוכלו ליהנות מחירים זה ולהתאים את 

השתלבות במערך של שימוש בחשמל בשעות השפל תורם לא רק . מחיסכון כספי משמעותי

לחשבון החשמל של החווה אלא גם למאמץ הלאומי הכללי להפחית את השימוש בחשמל 

לעמוד בביקושי שיא של בשעות השיא המוביל לצורך לבנות עוד תחנות כוח חדשות על מנת 

 .חשמל

מעבר לייצור חשמל . פיותמעבר לייצור חשמל מטכנולוגיות חלויש לבחון את ה החמישישלב ב .5

מטכנולוגיות אלו דורש השקעה ראשונית גבוהה אך לעיתים ובייחוד כאשר קיימים תמריצים 

 .הארוךהבינוני וכספיים השקעה זו יכולה להניב רווחים בטווח 

 אנרגיה במגזר החקלאיה שימורהתייעלות וה, החיסכוןפוטנציאל הערכות ב. 3.0

אנרגיה או סקטור  באופן כללי קיים קושי לחשב במדויק פוטנציאל התייעלות אנרגטית של משק

למשל עקב היעדר נתוני  ,ידוע אינושכן פעילות זו תלויה במשתנים רבים שחלקם , כלכלי מסוים

טכנולוגיות עתידיות שעשויות להוביל דרך למשל פריצות  כמו ,בסיס וחלקם לא יכול להיות ידוע

על מנת לצייר תמונה כלשהי בנוגע לפוטנציאל ההתייעלות . להתייעלות אנרגטית גבוהה יותר

האנרגטית במגזר החקלאי בחרנו לבחון מספר משקי חקלאות בעולם והערכות שונות שנעשו 

הניסיון של מדינה ל מדינה אחת על פוטנציאל התייעלות ש סקה שלמובן מאליו שה. לגביהם

להצביע על הכיוון יכולה בהחלט אולם לדעתנו היא  ביותר טובההשיטה בהכרח האחרת אינה 

 .הרצוי

 

 פוטנציאל התייעלות אנרגטית במגזר החקלאי בבריטניה. 3.0.0

 לחסוך, מצא כי ישנם פעולות רבות שבהן ניתן לנקוט על מנת להתייעל 18מחקר שנערך בבריטניה

חלק לא מבוטל מפעולות אלו נמצאו לא רק כבעלות פוטנציאל . ולשמר אנרגיה במגזר החקלאי

 .משמעותי לחיסכון אנרגטי אלא גם כבעלות החזר מהיר יחסית על ההשקעה הראשונית הנדרשת

 2015מנתוני המחקר עולה כי יעד סביר להתייעלות אנרגטית במגזר החקלאי בבריטניה עד לשנת 

 .מרכז פעולות כאלו לפי ענפי החקלאות השונים 5לוח . 15%-עומד על כ

 

 

 

                                                           
18

  Department for Environment, Food and Rural Affairs (2007) "Direct energy use in agriculture: 

opportunities for reducing fossil fuel inputs". 
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 בריטיפוטנציאל חיסכון אנרגטי במגזר החקלאי ה: 4לוח 

פוטנציאל החיסכון  אנרגטית להתייעלותהפעילות 
 %-האנרגטי ב

משך החזר בגין השקעה 
 (בשנים)ראשונית 

 0-2 10%-7% מעקב ובקרה על צריכת אנרגיה

 0-5 9%-0.2% התייעלות בתאורה

 2-5 9% מערכות אוורור וקירור באחסון גידולי שדה

 2-5 4%-2% בידוד מערכות קירור בענפי גידולי השדה ומשתלות

 0-5 7%-3% פעולות שונות בשדה

 0-10 2%-0.4% שיפור פעילות מנועים

 +10 2% מערכות חימום מים וניצול חום שיורי בענף החלב

 2-5 2% קירור יעיל בענף החלב

 2-5 4% מערכות אוורור בענפי העופות והדיר 

 2-5 11%-10% בידוד מבנים בענפי העופות והדיר

 2-5 4% אחסון ואוורור בענף הדגנים, מערכות ייבוש

 5-10 20% מערכות המנצלות חום שיורי בחממות

 2-5 15% בקרת אקלים בחממות

 2-5 14% בידוד חממות

Source: Department for Environment, Food and Rural Affairs (2007) "Direct energy use in 

agriculture: opportunities for reducing fossil fuel inputs". 

 

פעולה פשוטה של מעקב ובקרה על צריכת האנרגיה בחווה נמצאה  הכפי שניתן לראות מלוח ז

בט של תקופת ההחזר המהירה כיעילה ביותר הן בהיבט של פוטנציאל החיסכון באנרגיה והן בהי

 . יחסית בעבור ההשקעה הראשונית להשגת ההתייעלות

 : שתמציתם מובאת להלן מהמחקר עלו ממצאים נוספים

על פי . לצורכי אקלום חממות שמשיםמהאנרגיה לצורכי חימום מ 61%-כ :אנרגיה לצורכי חימום

שימוש , ביריעות מבודדות מחקר זה צעדים לחיסכון אנרגטי בהיבט זה בחממות כוללים שימוש

 24%. שימוש במערכות המנצלות חום שיורי ובקרת אקלים קפדנית, באמצעי חימום יעילים יותר

חימום מים ל 9%-כ, אקלום בענפי העופות והדיר לצורכי שמשיםמהאנרגיה לצורכי חימום מ

ותוצרת חקלאית טיפול וקירור של דגנים , נוספים לצורכי ייבוש 9%-במחלבות לצורכי היגיינה וכ

צעד מפתח להתייעלות אנרגטית בכל הסקטורים הללו הוא שיפור הבידוד במבנים בהן . נוספת

 20%קבע יעד אפשרי של  2007המחקר שפורסם בשנת . נעשות הפעולות החקלאיות השונות

 .2015התייעלות בשימוש באנרגיה לצורכי חימום עד לשנת 

-שונות בשדה צורכות בעיקר גז טבעי ונפט ואחראיות לכ פעילויות :אנרגיה לפעולות שונות בחווה

פוטנציאל ההתייעלות האפשרי בסקטור זה מגיע בעיקר . ת בחקלאותנצרכמהאנרגיה ה 36%

 .2007-2015בין השנים  10%-בו ומגיע לכמושכל מהתייעלות במיכון החקלאי ובשימוש 
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מכלל  85%-נועים אחראי לכתאורה ומ, קירור, חשמל המניע מערכות אוורור :חשמל בחקלאות

פוטנציאל . לצורכי חימום שמשיםהאחוזים הנותרים מ 15%-בחקלאות כש נצרךהחשמל ה

בקרה על , בידוד, לחיסכון בהוצאות החשמל נוגע לשימוש בטכנולוגיות קירור יעילות יותר

 . מערכות אוורור והתקנות מערכות תאורה חסכוניות באנרגיה

 

 ב"אנרגטית במגזר החקלאי בארה פוטנציאל התייעלות. 3.0.0

 American Council for an)המועצה האמריקאית לכלכלה יעילה אנרגטית  ,במספר מחקרים

Energy Efficient Economy – ACEEE )כי פוטנציאל ההתייעלות האנרגטית במגזר  העריכה

תייעלות ניתן להגיע לה תחומים בהםעל פי מחקר זה ה. 35%19-ל 10%ב נע בין "החקלאי בארה

אחר שזוהה כבעל  תחום. הגבוהה ביותר הם מערכות מנועים לצורכי השקיה ושאיבת מים

פוטנציאל גבוה נוגע לצמצום צריכת אנרגיה של טרקטורים ומיכון חקלאי אחר על ידי ייעול 

 .צריכת הדלק ושינוי שיטות גידול

בהם ניתן לנקוט על מנת ב בנושא מציעים מגוון של פעילויות ושיפורים ש"מחקרים שנעשו בארה

מנתונים אלו גם עולה  .6מגוון זה מוצג בלוח . להתייעל אנרגטית תוך שימוש בטכנולוגיות קיימות

מחקרים שבחנו את היעילות  מצאנולו הן יעילות כלכלית אולם לא לכי עיקר הפעילויות ה

מחקרים כאלו , הכלכלית של פעילויות ספציפיות על רקע מחירי האנרגיה הנוכחיים הגבוהים

 .יכולים להצביע על יעילות כלכלית גבוהה אף יותר

 פוטנציאל חיסכון אנרגטי במגזר החקלאי האמריקאי בחתך שימושי קצה: 2לוח 

 %-פוטנציאל חיסכון ב שימוש הקצה 

 20-41 קירור, מדחסים, מפוחים, מאווררים, משאבות מנועים

 40-70 תאורת חוץ, מגורים, מבנים חקלאיים תאורה

 37 גוררים ורכבי מטען תחבורה בחווה

 20-50 טרקטורים ומיכון קציר מיכון חקלאי

 15-30 חימום מים, מיכון ייבוש ושימור אחר

Source: Gallaher M., Delhotal K., Petrusa J., (2009) "Estimating the potential CO2 mitigation from 

agricultural energy efficiency in the United States" Energy Efficiency 2: 207–220. 

 

ב מצא כי "מחקר שבחן את החיסכון הכספי האפשרי בהשקעת האנרגיה בסקטור החקלאי בארה

הערכות אלו לא כוללות . הערכה שמרנית תצביע על חיסכון שנתי של יותר ממיליארד דולר

שיפור , שחיקה מופחתת של מערכותיתרונות כלכליים שאינם נוגעים ישירות לאנרגיה כמו למשל 

ביציבות הכלכלית כתוצאה מחשיפה נמוכה יותר לשינויים במחירי האנרגיה והפחתת השימוש 

 .במשאבים נוספים כמו מים וכימיקלים

                                                           
19 Brown E. & Elliott R. (2005) "Potential energy efficiency savings in the agriculture sector" Report 

number IE053, Washington, DC: American Council for an Energy-Efficient Economy. 
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-תוצאות מחקר זה מצביעים על חיסכון ממוצע אפשרי בשימושים שונים של אנרגיה העומד על כ

ניתן להגיע לחיסכון משמעותי בולטים החיסכון האפשרי מבין השימושים העיקריים בהם . 34%

החיסכון האפשרי בשימוש בחשמל אותו ניתן  ,48%-בשימוש בדיזל אותו ניתן להפחית בכ

 .30%-והחיסכון האפשרי בשימוש בגז טבעי  אותו ניתן להפחית בכ 31%-להפחית בכ

סכון האנרגטי שאותו חתך אחר של תוצאות מחקר זה מצביע על ענפים שונים בחקלאות והחי

, בשימושי האנרגיה 47%-על פי חתך זה בענף העופות ניתן להגיע לחיסכון של כ. ניתן להשיג בהם

 .24%-בחממות לחיסכון אפשרי של כובממוצע  26%-בגידולי המטע לחיסכון של כ

 

 הערכת פוטנציאל ההתייעלות האנרגטית במגזר החקלאי בישראל. 3.0.3

הנסמכת בין היתר על הפוטנציאל לחיסכון אנרגטי במגזרים אחרים כמו  עבודה זוהערכת כותבי 

 להתייעלות החקלאי במגזר בישראל להגיע ניתןגם במשקים חקלאיים מקבילים בעולם היא כי 

-110-כ של שנתי לחיסכון יוביל כזה התייעלות יעד השגת .10%-21%-כ של בהיקף אנרגטית

 .בחקלאות מהתשומות כחלק ושמנים חשמל, דלק על בהוצאות  ₪ מיליון 040

 

 יישומים שונים בחקלאות שיכולים להוביל להתייעלות אנרגטית. 3.3

חלק מיישומים אלו ייעודיים למגזר . קיימים יישומים רבים שנועדו להוביל להתייעלות אנרגטית

זה מטבע הדברים לא במסמך . החקלאי וחלקם אינו ייעודי לו אך ניתן לעשות גם בהם שימוש

מספר אפליקציות שיישום שלהן יכול בתמצית אולם עדיין חשוב לציין , ניתן להקיף את כולם

 .בצריכת האנרגיה תלהוביל להתייעלות משמעותי

 הגברת המודעות וביצוע סקר שימושי אנרגיה. 3.3.0

אנרגיה בחווה שלהם יכולה להיות התחלה צריכת כאמור הגברת המודעות בקרב חקלאים לגבי 

הגברת מודעות זו יכולה להיעשות על ידי ביצוע . תהליך ההתייעלות האנרגטית בחווהמצוינת ב

על ידי ארגון סדנאות וימי עיון ועל ידי החלפת מידע בין חקלאים באשר , סקר שימושי אנרגיה

 .לדרכים לחסוך באנרגיה

 התייעלות אנרגטית בחממות בישראל. 3.3.0

-השנים האחרונות משטח כולל של כ 15-יחה גדל בבישראל היקף השטח לגידול ירקות בבתי צמ

, פיתוח החממות נעשה באזורי הנגב השונים. 20דונם 70,000-דונם לשטח כולל של למעלה מ 10,000

. ותבלינים לשוק המקומי ולייצוא פרחים, בבקעת הירדן ובערבה וגדלים בהן ירקות, בחוף הכרמל

המגיעה מהשמש ומצד שני בהפסדי החום  טמפרטורת האוויר בחממה תלויה מצד אחד באנרגיה

                                                           
 .20-24' עמ 2שדה וירק " היבטים כלליים ותכנוניים –בתי צמיחה בישראל ( "0222. )י אסקירה 20
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בלילות וימים קרים הפסדי חום אלו מוחזרים בדרך כלל על ידי מקור אנרגיה . דרך חומרי הכסות

כפועל יוצא . חיצוני בצורת חימום ובימים חמים מופעלים אמצעי קירור שונים בהתאם לצורך

כדי למנוע הפסדי . חיצוני קור תצמצם את הצורך בשימוש במקור אנרגיה/הפחתת איבוד החום

 : אנרגיה לסביבה ניתן לעשות שימוש באמצעים שונים

  שימוש ביריעות החוסמות קרני אור אינפרא אדומות(IR )מתוך המבנה החוצה. 

 שימוש בדופן כפולה עם אוויר כלוא בין הדפנות לצורך בידוד. 

 שימוש במסך תרמי רפלקטיבי הנפרש מעל הגידול בשעות הלילה. 

 המבנה בשמיכה מבודדת בשעות הלילה כיסוי. 

 במשך היום ופולטים אותו בלילה קור/שימוש בשרוולי מים האוגרים חום. 

 בהתאם לעקרונות בניית החממות המקובלות ) שינוי מימד האורך של החממה ממזרח למערב

כאשר הצד ( בניגוד לחממות קונבנציונאליות שהן בעלות מימד אורך מצפון לדרום, בסין

 .י של החממה מבודד בצורה טובה יותרהצפונ

מחקר שנערך בחממות בישראל נמצא כי שימוש ביריעות מתאימות ושילובם עם מסכים תרמיים ב

הפחית באופן ניכר את מקדם מעבר החום ואיבוד החום לסביבה והוביל לחיסכון באנרגיה של 

 .21בהשוואה ליריעה רגילה ללא מסך תרמי 65%-50%

ראל מצא כי בתנאי האקלים ברוב חלקי הארץ ניתן בעזרת אמצעים מחקר אחר שנערך ביש

פשוטים לשמר את החום בחממה באופן שימנע כליל את השימוש בדלקים לצורך חימום 

 .22החממות

 :אמצעים נוספים לחיסכון באנרגיה בחממות

 סגירה והידוק יריעות, תיקון כל פגם ביריעות, הקפדה על אטימת המבנה: איטום המבנה. 

 שימוש ביריעות תרמיות  :יעותירIR בהוצאות  10%-יכול להוביל לחיסכון של למעלה מ

יפחית את בריחת החום ויאט בכך את קצב התקררות החממה בשעות הערב , האנרגיה

מלבד סוג היריעה חשוב להקפיד כי היריעה תהיה שקופה וכך יתאפשר מעבר אור . והלילה

 .מקסימאלי לתוך החממה

  ניקיון יריעות החממה יאפשר כניסה טובה יותר של אור וצבירה טובה  :החממה גגניקיון

 .יותר של אנרגיה במשך היום

 וידוא תקינות תנור החימום והתרמוסטט יובילו למניעת בזבוז אנרגיה :תנור החימום. 

 ל ידי במידה ובחממה נדרשת תאורה ניתן להפחית את צריכת החשמל ע: תאורה בחממה

 .יעיליםשימוש באמצעי תאורה 

 

                                                           
21

מיחה לגידול אמצעים לחיסכון באנרגיה בבתי צ( "0222.)בריקמן ר, .קשתי י, .לוי א, .פרהד ג, .טייטל מ, .סקירה יא 

 .44-42' עמ 2שדה וירק " ירקות
22

 .מדינת ישראל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מ"פרסומי שה" מבנים אוגרי אנרגיה( "0222. )פירא דש 
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 התייעלות אנרגטית ברפתות חלב. 3.3.3

שבחן ביצועי  23במסגרת סקר. ככלל רפתות ומכוני חליבה הן צרכני אנרגיה גדולים במגזר החקלאי

האנרגיה  צריכתמ 88%-יורק נמצא כי ארבע קטגוריות שונות אחראיות לכ-רפתות במדינת ניו

ישנן (. 17%)ומשאבות וואקום ( 22%)ר אוורו, (24%)תאורה , (25%)קירור חלב : ברפתות חלב

 :להלן נביא מספר דוגמאות 24דרכים רבות בהן ניתן לחסוך באנרגיה ברפתות ומכוני חליבה

 שבת חום מתהליכי קירור חלב מערכות לה :טכנולוגיות להשבת חום מתהליכי קירור חלב

מעלויות  50%מהאנרגיה הנפלטת בתהליך הקירור ולחסוך עד  50%-20%להשיב בין  יכולות

 . 25חימום המים במכוני חליבה

 אמצעי נוסף המומלץ על מנת לחסוך בהוצאות  :מערכת לבקרת מהירויות במשאבות וואקום

 .מתקן זה מאט את קצב המשאבה בהתאם לזרימה ובכך מונע שחרור נפחים עודפים. אנרגיה

 לות יותר כמו גם שימוש בטכנולוגיות קירור יעי :החלפת חום לקירור ראשוני של חלבלוחות ל

 .כאלו העושות שימוש בעודפי חום יוביל לחיסכון נוסף בהוצאות האנרגיה

 מעבר מאמצעי תאורה בזבזניים לכאלו החוסכים באנרגיה יחד עם יישום חיישנים  :תאורה

 .שונים בהתאם לצורך

 ישראל היא מהמדינות המובילות בעולם בכל הקשור להיקף : צינון פרותמערכות אוורור ו

צינון הפרות מוביל מצד אחד לשיפור בפריון החלב . שום מערכות לאוורור וצינון פרות ברפתיי

ניתן לחסוך . אך מצד שני בא עם עלות אנרגטית לא מבוטלת הכרוכה בהפעלת מאווררים

, על ידי התקנת מערכות יעילות אנרגטיתאנרגיה רבה בהפעלה של מערכות צינון הפרות 

 ..ע בקרה על פעילותןביצושלהן ותחזוקה רציפה 

 

 תאורה. 3.3.2

 ליבוןהנורות . תאורה מספקת את אחת ההזדמנויות הטובות ביותר לחיסכון באנרגיה בחווה

שימוש  .האנרגיה לא הופכת לאור אלא לחוםמ 90% -כשכן נחשבות לבזבזניות המסורתיות 

ן לחסוך אנרגיה נית. מהאנרגיה לצרכי תאורה 80%-50%ה לחסוך בתאורה חסכונית בחשמל יכול

 .על ידי בחירת אמצעי תאורה יעילים יותר ועל ידי התקנת מערכות בקרת תאורה בתאורה

 

נמדדת על ידי בחינת כמות האור המופק מכמות , (Luminous Efficiency), יעילות של תאורה

למדידת ההספק  watt-ו( לכמות האור) luminousיחידות המידה הנפוצות הן . החשמל המסופקת

יעילות  60W-100Wלשם השוואה בנורות הליבון המסורתיות בהספק של . lm/Wו בקיצור א

 לעומתן בנורות הפלורוסנט הקומפקטיות יעילות התאורה גבוהה, 15lm/Wהתאורה עומדת על 

                                                           
23 Ludington D. & Johnson E. (2003) "Dairy Farm Energy Audit Summary" New York State Energy 

Research and Development Authority. 
24

 Ludington D., Johnson E., Kowalski J., Mage A. (2004) "Dairy Farm Energy Management Guide 

California" Prepared for: Southern California Edison. 
במכון  ייעול השימוש באנרגיה( "0222. )יונתי מ, .רז נ, .יקמחי י, .און מ-לב, .פרוכטר א, .אלימלך א, ברון י, .ילון אא 25

 .הטכניון, מוסד שמואל נאמן, "החליבה בקיבוץ עין חרוד איחוד
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מעבר לחיסכון באנרגיה שמביאות איתן נורות הפלורוסנט  100lm/Wבהרבה ועומדת על 

, מסיבות אלו. משמעותית מזה של נורות הליבון נורות אלו גבוההקומפקטיות גם אורך החיים של 

שמעותי בכסף ביחס בטווח הארוך נורות אלו מביאות לחיסכון מ, על אף מחירן הגבוהה יותר

 .לנורות הליבון

 

כל כך הרבה  נורות הלהט שליוו את האנושותהפכה שקטה בתחום זה ובשנים האחרונות החלה מ

באירופה למשל יצאו לאחרונה תקנות לפיהן השימוש . נות המפותחותשנים יוצאות משימוש במדי

בנורות הלהט ייאסר באופן הדרגתי הכול במטרה לעמוד ביעדי החיסכון באנרגיה שהאיחוד הציב 

 .לעצמו

 LED -אחד הכיוונים המעניינים המתפתחים בתחום התאורה הוא פיתוח הטכנולוגיה של נורות ה

 LED-נורות ה. למשל באור המוקרן במסכי הטלפונים הניידיםשכבר היום נעשה שימוש בהן 

הן קטנות , גדול יותר אורך החיים שלהן, הן צורכות פחות אנרגיה: נושאות עימן יתרונות רבים

הבעיה (. הקומפקטיות בשונה מנורות הפלורוסנט), ר ובנוסף הן אינן מכילות כספיתונדלקות מה

בדה שהיא עדיין בשלבי פיתוח והנורות הקיימות היום המרכזית עם טכנולוגיה זו נובעת מהעו

 .בשוק יקרות באופן יחסי

 

 חיישנים לכיבוי והדלקת תאורה באופן אוטומטי. 3.3.4

חיישנים שנועדו לייעל את השימוש בתאורה בחללים השונים על ידי הדלקה וכיבוי באופן 

מוסדות , ש למשל במשרדיםקיימים כבר שנים בישראל ונעשה בהם שימו צורךאוטומטי בהתאם ל

האור טכנולוגיה פחות מוכרת היא זו המעמעמת ומגבירה את עוצמת . ציבוריים ובתעשייה

 במדינה כמו מדינת ישראל בה יש ימים. בהתאם לכמות האור הטבעי ובהתאם לצרכים השונים

ובהתאם למגמות ארכיטקטוניות של השנים האחרונות , רבים בהם השמש זורחת בהירים

 .פעמים רבות אין צורך בתאורה שתפעל במלוא עוצמתה, ות לנצל עד כמה שניתן אור טבעיהמנס

להגביר או לכבות , חיישנים הקיימים היום בשוק יכולים למדוד את כמות האור בחדר ולעמעם

 . את התאורה בהתאם

 .ולעיתים אף יותרלצרכי תאורה בהוצאות האנרגיה  33%התקנת חיישנים כאלו יכולה לחסוך 

 

 מבנים חקלאייםאנרגטית בהתייעלות . 3.3.2

יש חשיבות עליונה לשאוף לפיכך  חקלאיים מבניםרבה נצרכת בצורה כזו או אחרת באנרגיה 

קצרה היריעה מלפרט במסמך זה את עקרונות הבניה . ליעילות אנרגטית מקסימאלית בהם

ם נציין פה מספר אול, הירוקה שבין היתר עוזרות לשפר את היעלות האנרגטית של מבנים

 :עקרונות בולטים שיש לפעול לפיהם
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 כאשר מוקם המבנה החקלאי יש לוודא כי הוא מותאם : התאמת המבנה למרחב ולייעודו

התאמת המבנה למרחב יכולה להבטיח חשיפה לשעות שמש רבות יותר או . לתנאים שבמרחב

מה הגודל : ה הןשאלות נוספות שצריכות להיבחן בשלב ז. אוורור וכדומה, הצללה שלו

האם המבנה יצריך מערכות ? האם המבנה הוא ארעי או קבוע? האופטימאלי של המבנה

לקיחה בחשבון של שאלות אלו ואחרות יכולה להוביל לחיסכון ? חימום או קירור קבועים

 .אנרגטי משמעותי לאורך חיי המבנה

 הטבעית בו הוא שוכן  ככל שהמבנה יוכל לנצל טוב יותר את המערכת :ניצול מערכות טבעיות

על ידי תכנון מבוקר ניתן לנצל את כוחות הטבע . בעל המבנה החקלאי ישקיע פחות בתפעולו

. לחמם או לקרר את המבנה בהתאם לצורך תוך צמצום השימוש במקורות אנרגיה חיצוניים

גם כן על ידי הצבת  אוורור טבעי, על ידי הצבת חלונות במיקום אסטרטגי תאורה טבעית

יכולה לחסוך לחקלאי כסף רב  חשיפה פסיבית לאנרגיה סולארית, נות ופתחים נוספיםחלו

 צל טבעי. על הוצאות חימום למשל על ידי הקמת מבנים בעלי מפנה דרומי מקסימאלי

על וף את המבנה לשעות שמש רבות באקלים כמו זה השורר בישראל יש צורך להימנע מלחש

יכולה לעיתים לשמש כמקור אנרגיה הן לקירור  עתת הקרק. מנת שלא יתחמם מעבר לרצוי

 .והן לחימום שכן הטמפרטורה בשכבה זו יציבה יותר מזו החיצונית

 בידוד מונע בריחת אוויר חם או קר מהמבנה החוצה ובכך מפחית את הצורך להשקיע  :בידוד

שויות רות על ידי רוחלקם עוברים ביק ,קיימים חומרי בידוד רבים. קור חיצוני/במקור חום

, בשלב הראשון יש להשקיע בבידוד בקירות. שונות המוודאות עמידה בסטנדרטים של בידוד

ברצפה ובגג המבנה ובשלב השני יש להשקיע בחלקים אחרים במבנה מהם אנרגיה יכולה 

 .לברוח כמו חלונות ודלתות המבנה

 כם אוויר מחקרים רבים מראים כי במרבית המבנים ישנם פתחים דר :מניעת זליגת אוויר

גם כן לשפר את  ר בעזרת חומרי איטום שונים יכולהמניעת זליגת האווי. קר בורח/חם

 .היעילות האנרגטית של המבנה החקלאי

 חיסכון בדלקים בחווה. 3.3.5

הוצאות הקשורות באנרגיה בחקלאות עלו באופן יחסי , כפי שתואר בחלקים אחרים של העבודה

חלק נכבד מעלייה זו . מכלל התשומות בחקלאות 10%-ל 5%-בצורה ניכרת בעשור האחרון מ

בעוד שלא ניתן לעשות הרבה על מנת להשפיע על מחירי הדלקים . קשור לעלייה במחירי הדלקים

להלן כמה  .ישנם צעדים רבים שבהם ניתן לנקוט על מנת להפחית את צריכת הדלק בחווה

 : 26דוגמאות

 וי ונזילות לאבד כמות משמעותית מהדלק מיכלי דלק יכולים כתוצאה מאיד :אחסנת דלקים

. כתוצאה מאידוי גלונים בכל שנה 120-גלונים יכול לאבד כ 300-מיכל בנפח של כ. המצוי בהן

הצבת מיכלי הדלק : ניתן להפחית איבודים אלו על ידי שמירה על מספר כללים פשוטים כמו

ת קרני השמש צביעת מיכל הדלק בצבעים בהירים וכאלו המחזירים א, במקום מוצל

 .תים התחממות שלו ובקרת סדירה של המיכל בכוונה לוודא כי אין ממנו נזילותיומפח
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 יש לוודא כי התרמוסטט במיכון החקלאי תקין שכן תקינות  :הפקת המרב מהמנוע

רוב המנועים פועלים בצורה הטובה ביותר כאשר . תרמוסטט יכולה לחסוך אנרגיה רבה

יש להימנע מהפעלת מנועים כאשר אין . מעלות צלזיוס 74-82טמפרטורת המים נעה בהם בין 

יש לבצע . מסך צריכת הדלק 20%-15%-הפעלת מנועים כזו יכולה להוות כ, צורך בהם

יש לוודא כי קיים מספיק אוויר בגלגלים וכי הם . תחזוקה שוטפת של המיכון החקלאי

כאשר . מעלה את צריכת הדלקהיעדר אוויר מספיק בגלגלים או היעדר איזון שלהם . מאוזנים

הזמן לכך מומלץ לשדרג מיכון חקלאי לכזה הצורך פחות דלקים לאחר התייעצות עם מגיע 

 .בעלי מקצוע

 יש להעדיף את זה בעל צריכת , התאמת גודל הטרטור לפעילות הדרושה :תפעול טרקטורים

מות המהירות יש לנסוע בו בר. יש להימנע מנסיעה מיותרת בטרקטור. הדלק הנמוכה ביותר

 .עלייה מעבר לרמות אלו מעלה באופן משמעותי את צריכת הדלקים, המומלצות על ידי היצרן

 

אנרגיה ממקורות ההתייעלות אנרגטית וייצור  ותוכניות המעודדותרגולציה . 3.2

 ב"חלופיים במגזר החקלאי בארה
 

פי שימור האנרגיה ב מעודדת ברמה הפדראלית והמדינתית את כניסת הסקטור החקלאי לענ"ארה

ב תוכניות רבות המעודדות הן התייעלות אנרגטית והן "קיימות בארה. יצור האנרגיה החלופיתוי

כאלו , תוכניות אלו יכולות להיות מיועדות לכלל המשק. ייצור אנרגיה ממקורות חלופיים

 .    יםאו כאלו המיועדות לענף חקלאי מסוהמיועדות למגזר החקלאי 

עודדות התייעלות אנרגטית יכולות לנוע בין כאלו המעניקות החזרי מס ליחידים ככלל תוכניות המ

המוכיחים התייעלות אנרגטית לבין תוכניות הכשרה רחבות היקף על דרכים חדשניות להתייעלות 

 .אנרגטית במגזר החקלאי

 

 במגזר החקלאי ברמה הפדראלית לות אנרגטית וייצור אנרגיה חלופיתעידוד התייע. 3.2.0

 Farm Bill-ממשיך את מגמת הממשל הפדראלי שהתבטאה לראשונה ב 2008משנת  Farm Bill -ה

מפתחת תוכניות חדשות  2008החקיקה משנת . .מיוחדתהתייחסות בו ניתנה לאנרגיה  2002משנת 

תוכניות אלו מעודדות התייעלות אנרגטית כמו . בנושאי אנרגיה בחקלאות כמו גם מחזקת קיימות

מבין . אנרגיה סולארית ואנרגיה גיאותרמית, דלקים ביולוגיים, מרוח חלופיתגיה גם ייצור אנר

 :התוכניות השונות נציין כאן בקצרה את החשובות שבהן

 Rural Energy for America Program (REAP:)  הקונגרס החליט לשלש את המימון לתוכנית

ת אנרגטית כמו גם הקמת תוכנית זו מעודדת התייעלו. 2002משנת   Farm Bill-זו ביחס ל

בסיס המימון לארבע השנים הקרובות עומד על . בחווה מצעים שונים לייצור אנרגיה חלופיתא

. מיליון דולר אולם לקונגרס שמורה היכולת להוסיף מידי שנה על תקציב בסיס זה 255
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מיליון דולר $ 39החליט ממשל אובמה להעניק מידי שנה  2011ושנת  2010בתקציב שנת 

מיליון  100-עובדה שהעמידה את התמיכה השנתית הפדראלית על סכום של מעל ל ,ספיםנו

ב זוכים לסיוע במסגרת "פרויקטים מידי שנה כמעט בכל המדינות בארה 3,000-כ. דולר

 .פרויקט זה

 מיליון  320-עזרה פיננסית בהקמת מפעל זיקוק לתעשיית הדלקים הביולוגיים בהיקף של כ

 .שנים 4דולר על פני 

 מיליון דולר בייצור דלקים ביולוגיים 300-סיוע פיננסי בהיקף של כ. 

 קיימא לתעשיית הדלקים הביולוגיים על ידי סיוע בהיקף כולל של -עידוד גידול חומרי גלם ברי

 .מיליון דולר 70

  מיליון דולר לעידוד שריפת ביומאסה במקום פחם 35סיוע בהיקף של. 

  למחקר ופיתוח בתחום הדלקים הביולוגייםמיליון דולר  118סיוע בהיקף של. 

סיוע נוסף . 2009-2012מיליארד דולר בין השנים  1.04-כ הסיוע המנדטורי בתוכנית זו מגיע לכ"סה

מיליון דולר מגיע באותה חקיקה בצורה של הקלות מס על מכירת דלקים ביולוגיים  400-של כ

 .עשויים מתאית

 

 במגזר החקלאי ברמה המדינתית ור אנרגיה חלופיתייעלות אנרגטית וייצעידוד הת. 3.2.0

לות אנרגטית ב המעודדות התייע"מעבר לתוכניות ברמה הפדראלית קיימות תוכניות רבות בארה

תוכניות  52מחקר שבחן . ייעודיות למגזר החקלאי ברמה המדינתית וייצור אנרגיה חלופית

ה מספר המלצות לפיתוח תוכניות תמריצים כאלו זיהה איזה תוכניות היו מוצלחות יותר והעל

 :27כאלו בעתיד

 קביעה ברורה של היעדים והמטרות של התוכנית  :קביעת מטרות ויעדים ברורים לתוכנית

 .היא הדרך היחידה לקבוע האם התוכנית עמדה ביעדים אלו בסוף דרכה

 תוכניות שהשיגו את התוצאות הטובות ביותר  :היכרות טובה וישירה עם מיישמי התוכנית

כיוון שהסקטור החקלאי מבוסס על רשתות תקשורת . היו כאלו שיושמו ברמה המקומית

 .ברמה המקומית אלו חיוניות להצלחת תוכניות התמריצים

 גם  :כלליות יותר עובדות תכניותגם תוכניות המיועדות באופן ספציפי למגזר החקלאי ו

ות באופן ספציפי למגזר תוכניות תמריצים כלליות לעידוד התייעלות אנרגטית שלא מכוונ

 .כל עוד יש שיווק ותשומת לב מיוחדת לסקטור זה, החקלאי יכולות להצליח במגזר זה

  פעמים רבות עקב  :אינטגראלי בהןיש לשלב מסגרות להערכת הצלחת התוכניות כחלק

מסגרות . מגבלות תקציביות לא משלבים כחלק מתוכניות התמריצים מסגרות הערכת הצלחה

צריכות להיות חלק אינטגראלי מתוכניות התמריצים על מנת שיהיה ניתן לעמוד הערכה כאלו 

. ביעד של התייעלות אנרגטית בצורה הטובה ביותר בטווח הארוך
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 משק אנרגיה וחקלאות בישראל הנוגעים למ שרטוט קווי מדיניות. 4

 

, ל יוצא מכךכפוע. צריכת האנרגיה מהווה מרכיב משמעותי בתשומות הייצור בחקלאות בישראל

חוסר יציבות במחירי האנרגיה או בזמינות מקורותיה יכולים להשפיע באופן ישיר על הפעילות 

התנודתיות הגדולה במחירי הדלק לה היינו עדים בשנים האחרונות כמו גם . החקלאית במדינה

הם מובילים גם , העובדה כי נכון להיום מדינת ישראל מייבאת את מרבית מקורות האנרגיה שלה

 .לחשש לגבי ההיקף של השפעותיה על הסקטור החקלאי בישראל

בטווח הקצר חוסר יציבות במחירי האנרגיה או בעיות באספקתה יכול להוביל לשינויים לא 

לחוסר יציבות זה , בטווח הארוך. צפויים בייצור החקלאי ובהתאם לכך לשינויים בהכנסות המגזר

וארוכת טווח על ענפי חקלאות שונים  ת השפעות מקיפותמחירי האנרגיה יכולים להיואו לעלייה ב

 . ולהוביל בין היתר לירידה ברווחיות ולהתמעטות ההשקעות בהם

בעידן הגלובאלי בו אנו מצויים לא ניתן להתעלם מההקשר העולמי של אתגרי , יתרה מכך

ל בשנים האחרונות התפתחו במקבי. האנרגיה והשפעותיהם האפשריות על הסקטור החקלאי

האתגר הראשון . מספר אתגרים השלובים במידה רבה זה בזה ושיש להיערך אליהם מבעוד מועד

נוגע להערכות המומחים לפיהם אנו נכנסים אל עידן בו מחירי מקורות האנרגיה 

אתגר שני נוגע לשאיפה לצמצם את פליטת גזי החממה ולקשר . הקונוונציונאליים יהיו גבוהים

אתגר שלישי נוגע לצורך לשמור על ביטחון אנרגיה ואספקתו . ובאליתבינה לבין ההתחממות הגל

הסדירה בין היתר על ידי גיוון סל מקורות האנרגיה ועל ידי העדפת מקורות להם למדינה יש גישה 

 .ישירה

יחד עם שאר ענפי )על מנת שיהיה ניתן להתמודד עם אתגרים אלו יש צורך להוביל את החקלאות 

כה מסקטור הנסמך בעיקרו על מקורות אנרגיה פוסיליים לכזה המנתק את הדרך הארו( המשק

את מרבית האנרגיה ולומד כיצד לייצר לעצמו אלו עצמו בהדרגתיות מתלותו בדלקים מתכלים 

עוברת ראשית במודעות להיקפי צריכת האנרגיה ולדרכי  ודרך ארוכה ז. ממקורות חלופיים

י הפוטנציאל התייעל ולשמר אנרגיה ולבסוף במיצול, במציאת דרכים לחסוך, שנית. השימוש בה

 :שלושת שלבים אלו הם הבסיס לשרטוט קווי המדיניות המוצגים להלן. לייצור אנרגיה חלופית

 בניית מאגרי הידע  –צעד ראשון 

על מנת להבין מהו האתגר הניצב בפני הסקטור החקלאי ועל מנת שיהיה ניתן להתמודד עימו 

ר בשלב הראשון מאגר נתונים העוסק בצריכת האנרגיה בחקלאות על בצורה מושכלת יש ליצו

חרף המחקר הרב שנעשה במגזר החקלאי אין תשתית עובדתית איתנה , בישראל. ענפיה השונים

סקר בסיס כזה צריך לכלול הן את השימושים הישירים . הנוגעת לשימושי אנרגיה בחקלאות

 :יאפשר בין השאר הסקר. גיה בענףבאנרגיה והן את השימושים הבלתי ישירים באנר
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  הבנה איזה ענפי חקלאות הם צרכני אנרגיה משמעותיים והתמקדות בענפים אלו במטרה

 .להתייעל ולשמר אנרגיה בהם, לחסוך

 היחס בין שימושי אנרגיה ישירים בחקלאות ושימושי אנרגיה בלתי ישירים בחקלאות הבנת . 

 הליך קבלת ההחלטות בתחוםבאופן כללי על קביעת מדיניות ועל ת הקלה. 

 ת משאבי מחקר ופיתוחייהפנ בענייןהחלטות  ביסוס. 

 ערכות ישראל לעידן בו יהיה צורך לתת דין וחשבון על פליטות גזי חממה ייחד עם ה

 .מתן הערכות אלושל יכולת הקיומו של סקר כזה ישפר את  –בסקטורים השונים במשק 

 ור אנרגיה בענפי החקלאות השוניםהתייעלות ושימ, תמרוץ חיסכון –צעד שני 

מעבר . התייעלות ושימור אנרגיה, יש למקד את תשומת הלב והמשאבים בצעדים לחיסכון

לתועלות אחרות מיקוד בהתייעלות האנרגטית בעזרת טכנולוגיות שקיימות כבר היום יכול לייצר 

ניתן . מן לתנאי השוקמרווח נשימה וזמן לטכנולוגיות ייצור אנרגיה חלופית להבשיל ולהתאים עצ

לפתח מספר רב של תוכניות לעידוד התייעלות אנרגטית במגזר החקלאי תוכניות כאלו יכולות 

 :לכלול

  עידוד ביצוע סקרי אנרגיה בחוות על מנת לבחון את ההזדמנויות השונות להפחתת צריכת

 .האנרגיה בהן

 בחווה הלוואות להטמעת מערכות המייעלות את צריכת האנרגיה/מתן מענקים . 

 תמריצי מס או החזרים כספיים על עמידה ביעדי הפחתת השימוש באנרגיה. 

  הקמת אתרי הדגמה לטכנולוגיות לחיסכון באנרגיה בענפי חקלאות שונים במטרה להפיץ

 .יישומים כאלו

  פיתוח תוכניות לחינוך בתחום ההתייעלות האנרגטית בחוות כמו גם העברת ידע בתחום בין

למשל )כך ניתן להשתמש בתשתית הקיימת במשרדי הממשלה השונים לצורך . החקלאים

 (.אקולוגיה במשרד להגנת הסביבה-ם במשרד החקלאות או האגף לאגרו"מחלקת שה

 

שהן , יש לוודא כי תוכניות אלו קובעות לעצמן יעדים ברורים וברי השגה להתייעלות אנרגטית

 .ר ומתמיד עם החקלאיםכוללות מנגנוני ביקורת עצמית ושהן יוצרות קשר ישי

 במגזר החקלאי מתחדשתעידוד המעבר לייצור אנרגיה  –צעד שלישי 

כפי שעולה מעבודה זו למגזר החקלאי פוטנציאל גדול להשתלב בענף הטכנולוגיות לייצור אנרגיה 

: בישראל שלושה תחומים בולטים בהקשר זה ושיש למקד סביבם את רוב תשומת הלב. מתחדשת

 מרבית הטכנולוגיות החלופיות בעת הנוכחית. אנרגיית רוח ואנרגיה מביומאסה, אנרגיה סולארית

מסיבה זו במדינות רבות  .אינן יכולות להתחרות כלכלית עם מקורות אנרגיה קונוונציונאליים

 .טכנולוגיות אלוהשימוש בובכלל זה בישראל פותחו תוכניות תמריצים שונות לעידוד 
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 מחקר ופיתוח –צעד רביעי 

בשלב הראשון את עיקר תשומת הלב יש לתת . לייעד כספים למחקר ופיתוח בתחומים אלויש 

התייעלות ושימור האנרגיה במגזר החקלאי אך במקביל יש , למחקר ופיתוח בתחום החיסכון

לייעד כספים למחקר ופיתוח המעודד פיתוח ויישום של טכנולוגיות להפקת אנרגיה חלופית במגזר 

 .  החקלאי
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