
פרויקטים פוטו וולטאיים  
במאגרי מים

15/1/2020כנס אגודות המים 



2010יועצים ומנהלי פרויקטים סולאריים משנת 

גוף מקצועי ואובייקטיבי המלווה את הלקוח בכל שלבי הפרויקט

.דפנות מאגרים ומערכות צפות, קרקעיות, גגות

,  אזוריות/ רשויות מקומיות, מושבים, קיבוצים–מבין לקוחותינו 

.ח כללית ועוד"קופ, אגודות מים

?מי אנחנו–גולן סולאר 



סולארתמצית פעילות גולן 



:  המטרה

(מגה וואט1500עוד )2020מתחדשות עד 10%

:השיטה

KW700פטור מהיתר למתקנים עד *

('אג45)בתעריפים משתלמים במיוחד אסדרות*

מכרזים גדולים*

אפשרות לסקר חשמלי חלקי*

השוואת מאגרים ובריכות לגגות... ו* 

 השוק הסולארי בישראל–תמונת מצב



:הקיימות בשוק האסדרות

.כרגע נותרו מתקנים אחרונים בהקמה, נגמרה–מונה נטו * 

בהספק KW200ל מוגבל' אג45תעריף –גגות קטנים תעריפית* 

.רלוונטית מאוד למאגרים–( בהספק פאנליםKW300)ממירים 

.צריכה עצמית+ אג23/ 'אג22בתעריף –אסדרה מכרזית * 

:לפרויקט מקסימאלי בתשואה טובה

( + 'אג23)מיכרזית( + 'אג45)תעריפית–תעריף משוקלל 

('אג42-30)צריכה עצמית 



!מאגר מים הוא הגג הסולארי החדש

 ('אג22-'אג45)תעריף גבוה

פטור משינוי ייעוד

הליך הקמה מהיר

פרויקט בייזום עצמי



התקנת יריעת על הסוללה והתקנת המערכת הסולארית על גבה

אין תיעוד לבעיות בדופן, במספר אתרים2014השיטה מחוברת מאז שנת 

מונע חלחול גשמים ועשביה בדופן ומשמר את הסוללה באופן מיטבי

התקנת מערכת סולארית על דופן מאגר



מערכת סולארית צפה על המים

.עולה ויורדת בהתאם למפלס המים, המערכת צפה על המים❖

.או לקרקע/המערכת מעוגנת לדפנות ו❖

.המערכת בנויה לצוף גם אחרי שקיעה בבוץ עמוק❖

הפנאליםשיטות שונות להצפת ❖

שנים עם אפשרות הרחבה10המצופים מגיעים עם אחריות ל ❖



 יתרונות–פרויקט סולארי על מאגר

ניתן לשלב מערכות על דפנות ומערכות צפות–שטח גדול❖

רישיון/למאגר שנבנה בהיתר-פטור משינוי יעוד ❖

גדול יחסית וצריכת חשמל-חיבור חשמל ❖

פטור למונה נטו/דמי שימוש מופחתים-דו שימוש ❖

ל של התקנת מערכות צפות"שנים בחו8של כניסיון❖

של הקמת מערכות רבות בשנתיים האחרונות  בארץניסיון ❖

בחלק מהוועדותלפטור מהיתר אפשרות ❖



.חיבור חשמל מתאים+ ' 65פטור /רישיון/חשוב לוודא היתר–היתר למאגר* 

.תלוי בוועדה ובנכונות האזור–מגוון דרישות –היתר סולארי * 

.בריכה במקביל להקמת המערכת ותפעולה השוטף/תפעול המאגר–סוגיות תפעוליות * 

(.ביצוע ותחזוקה, תכנון)שיתוף מהנדס המאגר בכל השלבים –סוגיות קונסטרוקטיביות *

.יש לקחת בחשבון עיכובים בייבוא ובלוחות הזמנים–ל"מערכות ההצפה מיובאות מחו* 

.לתאום דרישות מראשי"חחחשוב לקיים סיור טכני מקדים עם -דרישות חברת החשמל * 

נדרש תכנון וביצוע הלוקח בחשבון את נתוני מבנה המאגר ומשטר  –( מיפוי ימי)בתימטריה* 

.מפלס המים הצפוי

 אתגרים–פרויקט סולארי על מאגר



?מערכת צפה או על הדופן

צףדופן

התקנה נוחה•יתרונות

קל לתפעול•

מחיר•

קירור לפאנלים•

מקום גדול יותר•

מניעת אידוי•

דופן  )מקום מוגבל •חסרונות

(דרומית בעיקר

תשתיות רחוקות•

קושי בתפעול•

עלות גבוהה יחסית•

תלוי בסוג המים•

מגבלת כיסוי•



–בדיקת פוטנציאל* 

קבלת תחשיב כלכלי והמלצות, איסוף נתונים

–שלב היתרים ורישויים * 

ויציאה להיתרב"לתובדיקת סטטוס היתר מול הוועדה , שמירת מכסה רלוונטית מול חברת החשמל

–מכרז קבלנים * 

ניתוחן והמלצות, קבלת הצעות, הכנת מכרז וביצוע סיור קבלנים באתר

–יציאה לדרך* 

כולל אישור כל שלב על ידי יועץ מקצועי ומהנדס המאגר, לפי שלבים

–התקנת המתקן * 

השגת כל האישורים הנדרשים לצורך חיבור לרשת החשמל, קידום ופתרון בעיות, פיקוח לפי שלבים

–חיבור לרשת החשמל * 

לאחר בדיקה וקבלת כל האישורים הנדרשים

–ניטור ובקרה * 

(טיפול בתקלות, שטיפות, בדיקות)ביצוע עבודות תחזוקה , בקרה על תפוקות המערכת

אז איך מתקדמים?



תודה על ההקשבה


