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י מימו� פרוייקטי� ומחקרי� הנראי� "ע, זאת. מדעי בעיקר בתחו� ייצור האנרגיה
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הוק� דרג בכיר האחראי על חלוקת תקציבי : לשינוי מהותי בפעילות השיפוט וההערכה

לאחר הקמת ". קול קורא"פ ונעשה מעבר להגשת הצעות מחקר כמענה לפרסו� "המו

כ� משקלות קבועי� לקריטריוני� המועצה המדעית נקבעו קריטריוני� להערכת ההצעות ו

 .  אלה

פ על סדר גודל ממוצע "עמד תקציבו השנתי של אג( המו) 2001�1997(בשני� האחרונות  ....3333

�מכ( ירד תקציב זה בפועל בכשליש 2000 ועד לשנת 1997מאז .  ח" מליו� ש13�12של  15  

 ). ח" מליו� ש�10לכ

 2000ה והתשתית ועד לשנת מאז הקמתו של משרד האנרגי, פ"על פי הערכת אג( המו ....4444

 מליו� דולר �260כ( מליו� דולר �180בערכי� נומינליי� כ, פ בתחו� האנרגיה "הושקעו במו

�סכומי� משמעותיי� ביותר מכלל השקעה זו נותבו לתחו� פצלי ).  בערכי� ריאליי

 .  א" הופסקה פעילותה של פמ2001ראוי לציי� שבשנת . א"לפעילות חברת פמ, השמ�

א "למעט בעיקר התקציב שהופנה לפעילות פמ, פ"ול מהתקציבי� של אג( המוחלק גד ....5555

הוקצה לפעילות מחקרית במסגרת , ) כדוגמת סולל�וכ� לכמה חברות נוספות(

 זאת משו� שמטבע הדברי� מומחיות וידע �האוניברסיטאות ומוסדות המחקר באר.

� .מתקד� בתחומי� חדשניי� מרוכזי� במוסדות האקדמיי

 פרוייקטי מחקר 116 �פ כ" נתמכו במסגרת תקציבי המו2000�1990ר השני� במהל# עש ....6666

כל פרוייקט .  1111המובילי� במדינה ) כולל אוניברסיטאות(שבוצעו בשבעה מוסדות המחקר 

                                                           
סקירת מחקרי� באוניברסיטאות : "פ"שהוכ� עבור אג( המו, י סמידהנתוני� מתו# מסמ# של מר יוס  1111

 � אג( המחקר �י  לשכת המדע� הראשי "ח שהוצא ע"מסמ# זה מופיע כפרק בדו. 2000�1990בשני

 ").1מקור : "להל�" (ח הישגי�"דו�מחקר ופיתוח באנרגיה, : והפיתוח שכותרתו
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�2.3ח ובמש# כ" אל( ש�360בכ) בערכי� נומינליי�(נתמ# בממוצע �היק( התמיכה .   שני

פ של המשרד "היווה כרבע מתקציב המו, ח" מליו� ש�40הכולל בשני� אלה בס# של כ

� .באות� שני

7777....  �, לדוגמה, כ#.  היו כמה פרוייקטי�  שהתמיכה בה� הייתה גבוהה יחסית2000�1990בשני

 �הוקדש לאחזקת  ) �65%כ(מרבית המימו� שהועבר לאוניברסיטת ב� גוריו�  באות� שני

. וגיות סולריותהמשמש כשדה ניסויי� והדגמה לטכנול, השדה הסולרי בשדה בוקר

אחד ממוקדי התמיכה העיקריי� של תקציב " ארובות  השרב"בטכניו� היווה פרוייקט 

במהל# שני� אלה נתח נכבד מהמחקרי� בתחו� ). ח" מליו� ש�4כ(פ באות� שני� "המו

אוניברסיטת ב� גוריו� ומכו� , הטכניו�: י שלושה  מוסדות אקדמיי�"האנרגיה בוצע ע

 .וייצמ� למדע

י אג( "פ בתחו� האנרגיה כפי שהוגדרו ע"� העיקריי� כתוצאה מפעילות המוההישגי ....8888

 :ה�) 1ראה מקור (פ  "המו

פיתוח טכנולוגיות זמינות לשימוש להפקת חשמל ותזקיקי דלק מפצלי שמ�  ....אאאא

מהוות על פי אותו , טכנולוגיות אלה.  המצויי� בכמויות גדולות מאוד בישראל

או , ישי� של עלייה חריגה במחירי הדלקי�לאומית לתרח" פוליסת ביטוח", מקור

 .של קשיי� באספקה ומבחינה זו ה� בעלות חשיבות אסטרטגית וכלכלית

, שהביאו) בעיקר בתחו� אנרגיית השמש(פיתוח טכנולוגיות האנרגיות החלופיות  ....בבבב

העוסקות בתחו� ) כמו סולל ואורמת(לטיפוח של חברות ישראליות  , ב� היתר

בכ# ג� קוד� היצוא ישראלי לניצול .  בעול� בתחומ�להפו# לחברות מובילות

� .אנרגיות חלופיות בהיקפי� גדולי

את שלב , בחלק�, פיתוח טכנולוגיות שונות לניצול אנרגיית השמש אשר עברו ....גגגג

הודות לכ# קודמו מוסדות מחקר ישראליי� למעמד בכיר בעול� . פ הראשוני"המו

פ בתחו� זה מתרכז בשני "המובהקשר זה חשוב לציי� ש. בתחו� אנרגיית השמש

 שבה� הושקעו משאבי� גדולי� יחסית � מרכזי מצוינות בתחו� זה�מכוני מחקר

מגדל השמש במכו� ויצמ� והמרכז הלאומי לאנרגיית : בתשתית פיזית ואנושית

 . ש ב� גוריו� בשדה בוקר"שמש ע

נבנתה תשתית משמעותית של נתוני� ייחודיי� לישראל אודות הפוטנציאל  ....דדדד

: כדוגמת(אומי בתחומי� שוני� היכולי� לעזור ה� בשימוש באנרגיות חלופיות הל

 ).במבני� ובחקלאות: לדוגמה(וה� בחסכו� ושימור בתחו� האנרגיה ) שמש ורוח
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שאפשר בעבר ועוד , פ הוכשר כוח אד� מדעי וטכנולוגי מעולה"באמצעות המו ....הההה

, ל"מקור� בחויאפשר לישראל בעתיד לקלוט טכנולוגיות אנרגיה חדשניות ש

פ המבוצע "המו, בנוס( . בשוקי האנרגיה הבינלאומיי�" לקוח חכ�"ולהופיע כ

 �בישראל  בתחומי האנרגיה מביא בעקבותיו לשיתופי פעולה בינלאומיי� בתחו

תקציבי� ויכולת קליטה טובה יותר של , יוקרה(זה על כל המשתמע מכ# 

 ).טכנולוגיות חדשניות שיפותחו בעתיד

כוללי� מגוו� רחב ביותר , שהמדינה משתתפת במימונ�, פ בתחו� האנרגיה "מחקרי המו ....9999

� : כמו לדוגמה, של נושאי� נוספי

נושאי� יישומיי� בשיתו( ע� צרכני אנרגיה גדולי� בישראל שמטרת� לייעל את  ....אאאא

 � ).פח� ומזוט: כעבור דוגמת(הניצול של הדלקי� הקונבנציונליי

 .מחקרי� בתחו� האנרגיה הגרעינית ....בבבב

מוליכי על בטמפרטורות : קרי� לקידו� טכנולוגיות עתידיות בתחומי� כמומח ....גגגג

 . לייזרי� גבוהי הספק ותאי דלק, גבוהות

�18%פ כ"י אג( המו"על פי הניתוח שנעשה ע ....10101010 �2000�1990 מהמחקרי� שנעשו בשני   

 �בעיקר (או בינלאומיי� ) בעיקר ע� התעשייה(הובילו ליצירת שיתופי פעולה מקומיי

או נמצאי� ( ממענקי המחקרי� הובילו �15%כ . להמש# המחקר)  הארופיתהקהילה

המחקר (ליצירת שיתופי פעולה לתכנו� אבי טיפוס להדגמת קונספטי� ) מ"בשלבי מו

 ממענקי המחקרי� הובילו ליצירת בסיסי ידע �10%כ .) ארובות שרב: הבולט בתחו� זה

 מעשיות לגבי רעיו� או או כלי� שימושיי� למתכנני� או שהוסקו מה� מסקנות

�1%כ(חלק קט� בלבד מהמחקרי� . ל"שפותחה באר. או בחו, טכנולוגיה חדשנית  

�הובילו לרישו� פטנטי� להגנת זכויות היוצרי� של בעלי החדשנות ) מהמענקי

�56% כ�יתרת המחקרי� נבחנו.  הטכנולוגית�� מכלל המענקי"   �הובילו לפרסו� מאמרי

�כמוב� במהל# ביצוע� הוכשרו .  מקצועיי� ובינלאומיי�בכתבי עת והצגה בכנסי

�חלק קט� ממחקרי� אלה . מחקרי� אלה היו חסרי משמעות בכל מוב� אחר". סטודנטי

. או כלכלית/לא נמש# מכיוו� שתוצאות המחקר הצביעו על חוסר התכנות טכנולוגית ו

או , זראו שצוות החוקרי� התפ, חלק אחר לא נמש# מאחר שלא היה המש# מימו�

שהתוצאות לא היו אטרקטיביות דיי� כדי לעניי� גורמי� אחרי� להשתת( בהמש# 

 .הפיתוח

: כולל(בתחו� האנרגיות החלופיות ,  השני� האחרונות 20פ לאור# "העיו� בהישגי המו ....11111111

, מבליט את העובדה כי למעט ההישג הממשי בתחו� קידו� היצוא) שימוש בפצלי שמ�

 � יצירה וביסוס של אופציות להחדרת טכנולוגיות של ייצור  יצירה וביסוס של אופציות להחדרת טכנולוגיות של ייצור  יצירה וביסוס של אופציות להחדרת טכנולוגיות של ייצור  יצירה וביסוס של אופציות להחדרת טכנולוגיות של ייצור ה� במהות�ה� במהות�ה� במהות�ה� במהות�כל שאר ההישגי
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�אול� לא מימוש� אול� לא מימוש� אול� לא מימוש� אול� לא מימוש� , , , , אנרגיה חלופית בישראלאנרגיה חלופית בישראלאנרגיה חלופית בישראלאנרגיה חלופית בישראל���� ג� לא התקרבות למימוש�  ג� לא התקרבות למימוש�  ג� לא התקרבות למימוש�  ג� לא התקרבות למימוש� ��� של אופציות  של אופציות  של אופציות  של אופציות 

ולא בהשלמת , עיקר� בקיומה של תשתית מידע וידע מקצועי רחב ומשמעותי,  שכ�    ....אלואלואלואלו

כ# יצוי� כי ג� קידו� אגב (כלכלי במשק האנרגיה �יישומו של ידע זה במישור המסחרי

וכי חלק , ולא מיוזמת המשרד, היצוא נובע לרוב מיוזמה אישית של מנהלי החברות בשוק

 ).   פ אנרגיה"ניכר מהייצוא נובע מפיתוח תחומי� נלווי� למו
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    אבחנות יסוד ועקרונותאבחנות יסוד ועקרונותאבחנות יסוד ועקרונותאבחנות יסוד ועקרונות: : : : פ המוצעתפ המוצעתפ המוצעתפ המוצעת""""מדיניות המומדיניות המומדיניות המומדיניות המו ....גגגג

    פפפפ""""יעדי� וקריטריוני� בתחו� המויעדי� וקריטריוני� בתחו� המויעדי� וקריטריוני� בתחו� המויעדי� וקריטריוני� בתחו� המו

פ בתחו� פ בתחו� פ בתחו� פ בתחו� """"יעדי מדיניות המויעדי מדיניות המויעדי מדיניות המויעדי מדיניות המוכי ,  היא�ה אי אפשר לחלוק שעלי–אבחנה ראשונה ועיקרית  ....1111

האנרגיה חייבי� להיגזר באופ� ישיר ועקיב מיעדי מדיניות האנרגיה ארוכת הטווח של האנרגיה חייבי� להיגזר באופ� ישיר ועקיב מיעדי מדיניות האנרגיה ארוכת הטווח של האנרגיה חייבי� להיגזר באופ� ישיר ועקיב מיעדי מדיניות האנרגיה ארוכת הטווח של האנרגיה חייבי� להיגזר באופ� ישיר ועקיב מיעדי מדיניות האנרגיה ארוכת הטווח של 

  ....משק האנרגיהמשק האנרגיהמשק האנרגיהמשק האנרגיה

האחד עניינו בהבטחת זמינות האנרגיה לכל צרכ� : היעדי� המרכזיי� ה� חמישה, כזכור ....2222

� שעניינ� הפחתת העלויות הלאומיות וארבעה אחרי; הנכו� לשל� את עלותה הריאלית

 .ובהיבט האסטרטגי; בהיבט הקרקעי; בהיבט הסביבתי; בהיבט הכספי מוניטרי

מכשיר זה תפקידו , במהותו.  הנו למעשה אחד המכשירי� להגשמת היעדי�""""פפפפ""""מומומומו"""" ....3333

זיהוי ויצירת הזדמנויות טכנולוגיות למימוש יעדי� לאומיי� של לאפשר למדינת ישראל 

שבלא כי המאמ. העיקרי הוא ליצור הזדמנויות , יש להוסי( כא�.   ה בעתידמשק האנרגי

,   כ# למשל.פ המקומי  סביר כי לא תיווצרנה למשק האנרגיה המקומי"מאמ. המו

�שמושקעי� בו משאבי� , טכנולוגיות המצויות בשלבי� ראשוניי� של פיתוח בעול

יר לגמרי להניח כי א� יבשילו ואשר סב, גדולי� מעל ומעבר למה שיכולה ישראל להשקיע

טכנולוגיות כאלו לא בהכרח  –הרי שו� מחסו� לא יעמוד בפני אימוצ� בישראל 

.  ג� א� חשיבות� למשק האנרגיה בישראל גדולה, מצדיקות השקעה מקומית מיוחדת

אי� הצדקה לעסוק בה� ברמת ,  ג� טכנולוגיות בשלות ומוכרות בעול�–באופ� דומה 

" משענת"טכנולוגי מינימלי מקומי שישמש �בד מקיומו של צוות מדעיל, פ בישראל"המו

 .  לצור# הטמעה וקליטה אפשרית של הטכנולוגיה

כי כל פעילות וכל , להבטיחלהבטיחלהבטיחלהבטיחפ איננו יכול ואיננו נתבע "כי מער# המו, חשוב להדגיש ....4444

�או שתועלת� במונחי� , השקעה בודדת שלו יניבו הזדמנות של אמת לקד� יעד מ� היעדי

 & Trial" (ניסוי וטעייה"הליכה במסלול של , שכ�.  ו תהיה ברורה ומוכחת מראשאל

error (שבצד הצלחות , ולא נית� יהיה להימנע מכ#, פ"פ באשר הוא מו"היא טבעו של מו

� . ביצירת הזדמנויות כאלו יהיו מאמצי� המסתיימי� בלא כלו

5555....  �ה לשחרר את מתכנ� מדיניות פ איננה יכול" ההכרה בתכונותיו אלו של מכשיר המו�אול

כזה הקושר אותה בבירור אל יעדי מדיניות , פ מהנחת רציונל ברור בפני כל השקעה"המו

חשוב להדגיש כא� כי כוחו של מער# : זאת ועוד. משק האנרגיה כפי שהונחו על ידינו

חברתיות ופוליטיות תנצלנה ברמה מסחרית , פ לגרו� לכ# שמערכות כלכליות"המו

אלא א� כ� מדובר (פ הוא קט� "מערכתית את פרות המו�ל משמעות משקיתובהיק( בע

: במלי� אחרות).  בפריצת דר# דרמטית בכיוו� של הקטנת עלויות אספקת האנרגיה

קידו� התהליכי� שיביאו להבשלת� של התנאי� החיצוניי� הנחוצי� לניצול הזדמנויות 
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, נכו� הוא.  פ"תו של מער# המוהוא מעבר ליכולת השפע,  פ"שנוצרו בזכות פעילות המו

 ; כי זו ג� איננה אחריותו הפורמלית

6666.... �בקביעת יעדיו חייב מער# זה להביא בחשבו� הערכות מושכלות לגבי סיכויי בקביעת יעדיו חייב מער# זה להביא בחשבו� הערכות מושכלות לגבי סיכויי בקביעת יעדיו חייב מער# זה להביא בחשבו� הערכות מושכלות לגבי סיכויי בקביעת יעדיו חייב מער# זה להביא בחשבו� הערכות מושכלות לגבי סיכויי : : : : לסיכו�לסיכו�לסיכו�לסיכו

כלומר סיכויי עצ� היווצרות� של כלומר סיכויי עצ� היווצרות� של כלומר סיכויי עצ� היווצרות� של כלומר סיכויי עצ� היווצרות� של , , , , פ ברמה לאומית משמעותיתפ ברמה לאומית משמעותיתפ ברמה לאומית משמעותיתפ ברמה לאומית משמעותית""""יישומ� של הישגי המויישומ� של הישגי המויישומ� של הישגי המויישומ� של הישגי המו

    ....אות� תנאי� חיצוניי� הכרחיי� ליישו� כזהאות� תנאי� חיצוניי� הכרחיי� ליישו� כזהאות� תנאי� חיצוניי� הכרחיי� ליישו� כזהאות� תנאי� חיצוניי� הכרחיי� ליישו� כזה

פ איננה מחייבת בהכרח כי מאמצי "תירה ליצירת הזדמנויות טכנולוגיות במסגרת המוהח ....7777

) או האופציה(ההזדמנות :  עד מיצוי� המלא והסופי, פ שוני� ימשכו ללא הפסקה"מו

 לכשיבשילו אות� תנאי� חיצוניי� הדרושי� כאמור �פ בעתיד "ליהנות מפירות המו

 .ממש בטווח רחוק יחסית יכולה בהחלט להת�פ "ליישו� הישגי המו

פ היא ליצור תשתית שתשפר את סיכוייו של "אחת המטרות המרכזיות של פעילות המו ....8888

שבה מדובר כא� היא בעיקרה תשתית של " תשתית"ה.  משק האנרגיה להשיג את יעדיו

היוצרת מצב שבו ישראל ערוכה למימוש , ידע טכנולוגי ומיומנות של קהילה מקצועית

א� ובמידה ,  אפשרויות להורדת העלויות הלאומיות להספקת אנרגיהולמיצוי בפועל של

� .  הפוליטיי� והחברתיי� הכוללי� לכ#, שיבשילו התנאי� הכלכליי

פ צריכי� אפוא להיבחר לא רק על בסיס הערכת סיכויי הצלחה "היעדי� של מער# המו ....9999

�מספיק  א# לא �זהו רק תנאי הכרחי : טכנית של משימות המחקר והפיתוח השונות 

כשלעצמ� אינ� בגדר " מצוינות אקדמית"ו" חדשנות טכנולוגית"ג� .  להצדקת השקעה

 אינ� כלל מעניינו של �ופורמלית (קריטריוני� המשקפי� הגשמת יעדי מדיניות האנרגיה 

 .)ההשכלה הגבוהה וכו, אלא של מתכנ� משק המדע, מתכנ� משק האנרגיה

    הסיכויהסיכויהסיכויהסיכויפ הוא  פ הוא  פ הוא  פ הוא  """" במו במו במו במוקריטריו� חיוני ועיקרי להצדקת השקעותקריטריו� חיוני ועיקרי להצדקת השקעותקריטריו� חיוני ועיקרי להצדקת השקעותקריטריו� חיוני ועיקרי להצדקת השקעות

התנאי� התנאי� התנאי� התנאי� , , , , בטווח זמ� רלוונטיבטווח זמ� רלוונטיבטווח זמ� רלוונטיבטווח זמ� רלוונטי, , , , שבעקבות השקעות אלו יבשילושבעקבות השקעות אלו יבשילושבעקבות השקעות אלו יבשילושבעקבות השקעות אלו יבשילו

 ��החיצוניי� הכוללי� החיצוניי� הכוללי� החיצוניי� הכוללי� החיצוניי� הכוללי��� אות� תנאי� שה� אכ� מחו. לשליטתו של  אות� תנאי� שה� אכ� מחו. לשליטתו של  אות� תנאי� שה� אכ� מחו. לשליטתו של  אות� תנאי� שה� אכ� מחו. לשליטתו של 

�פ פ פ פ """"מער# המומער# המומער# המומער# המו��� �) ) ) ) משקיתמשקיתמשקיתמשקית ( ( ( (ליישו� בהיק( מסחרי משמעותיליישו� בהיק( מסחרי משמעותיליישו� בהיק( מסחרי משמעותיליישו� בהיק( מסחרי משמעותי  ההכרחיי�   ההכרחיי�   ההכרחיי�   ההכרחיי

    .     .     .     .     פפפפ""""של ההישג המחקרי והטכנולוגי שהושג בכספי המושל ההישג המחקרי והטכנולוגי שהושג בכספי המושל ההישג המחקרי והטכנולוגי שהושג בכספי המושל ההישג המחקרי והטכנולוגי שהושג בכספי המו

משקי איננו צרי# להיות גבוה בערכו �להבשלת תנאי יישו� מערכתיכי הסיכוי , נכו� הוא ....10101010

ממילא סביר יהיה כי נית�  , א� הוא גבוה: המוחלט על מנת ליצור הצדקה להשקעת האג(

 . די שיהיה סיכוי  סביר לכ#; לגייס מימו� מ� הסקטור היזמי



 
 

  אסטרטגי  יעו�  כלכלי – מ"בע ) 2001. (ס. מי'אנרג  אקו            

  

 מ" בע חושבה לתכנו�

 

10 

 

הוי ויצירת הוי ויצירת הוי ויצירת הוי ויצירת זיזיזיזי:  פ בתחו� האנרגיה בכלל היא אפוא"ההגדרה הכללית המוצעת ליעדי המו ....11111111

ולו בעתיד רחוק ולו בעתיד רחוק ולו בעתיד רחוק ולו בעתיד רחוק , , , , הזדמנויות טכנולוגיות למימוש יעדי משק האנרגיה כפי שהוצג לעילהזדמנויות טכנולוגיות למימוש יעדי משק האנרגיה כפי שהוצג לעילהזדמנויות טכנולוגיות למימוש יעדי משק האנרגיה כפי שהוצג לעילהזדמנויות טכנולוגיות למימוש יעדי משק האנרגיה כפי שהוצג לעיל

 . . . . ובסיכוי סבירובסיכוי סבירובסיכוי סבירובסיכוי סביר, , , , כלשהוכלשהוכלשהוכלשהו

    המלצות להמש#המלצות להמש#המלצות להמש#המלצות להמש#: : : : פ המרכזיות בשני� האחרונותפ המרכזיות בשני� האחרונותפ המרכזיות בשני� האחרונותפ המרכזיות בשני� האחרונות""""פעילויות המופעילויות המופעילויות המופעילויות המו

פ הגדולות המרכזיות של השני� האחרונות תו# "נבח� בתחילה כא� את פעילויות המו ....12121212

 :הדיו� יתרכז בשלושה הנושאי� הבאי�.  דרושי�הצבעה על כיווני המש# 

 ;פצלי השמ� ....אאאא

 ;אנרגיה גרעינית ....בבבב

 . אנרגיה מתחדשת ....גגגג

  ההצדקה המרכזית לפיתוח טכנולוגיות ייצור חשמל וכ� הפקת נפט על בסיס ::::פצלי שמ�פצלי שמ�פצלי שמ�פצלי שמ� ....13131313

, פצלי שמ�  בא במטרה לפתוח אופציה להקטנת תלותה של ישראל ביבוא נפט מבחו.

ההגיו� . ות האסטרטגית הכרוכה בייצור אנרגיה בישראלהקטנת העל: ובמלי� אחרות

, עקב עליות גדולות שהיו במחירי הנפט, הבסיסי לפיתוח טכנולוגיות אלה היה בזמנו נכו�

, זאת.  שהצדיקו את יצירת האופציה לבניית מער# ייצור על בסיס משאב ראשוני מקומי

 בישראל וכ� על העובדה בהתחשב בהיק( המשמעותי של הרזרבות של מחצב זה הקיימות

 .  שמדובר במחצב ייחודי מבחינת תכונותיו המחייב פיתוח טכנולוגי ייחודי

14141414.... �או נפט סינטטי בישראל מפצלי שמ� מקומיי� /יישו� טכנולוגיות הפקת חשמל ו, כיו

    :זאת מכמה סיבות.  לפחות לא בטווח תוכנית האב, אינה נראית עוד סבירה

הנ� גבוהות יותר מאשר בחלופות , בינתיי�, ורהעלויות המוניטריות של הייצ ....אאאא

    . הפוסיליות האחרות

העלויות הסביבתיות עלולות להיות גדולות יחסית לאנרגיות פוסיליות אחרות  ....בבבב

    .בגלל פליטת מזהמי� גדולה יותר ופגיעה מורגשת בנו(

לא מסתמנת בטווח , כמובהר בתרחיש הייחוס שהוכ� במסגרת עבודת תכנית האב ....גגגג

ית זמינות של דלקי� פוסיליי� וכ� לא מסתמנת עליה דרמטית התוכנית בעי

 �    .     במחירי הדלקי� הפוסיליי

למקרה , הרי למעשה עיקר הידע הטכנולוגי מצוי כבר בישראל וזמי� לה, בנוס( לכל זאת ....15151515

, כדי לשמר את האופציה לעתיד.  שתרצה בכל זאת לייצר חשמל על בסיס פצלי שמ�

החובה היא רק להתארג� . פ בנושא זה"דעתנו להשקיע במואי� עוד צור# ל, ובמלואה

הרי ההצדקה להשקיע ברכישתו או , במידה ויש עדיי� ידע חסר.  לשימור הידע שהושג

יכולה להיווצר א# ורק א� העדרו של אותו ידע צפוי ליצור עיכובי� , השלמתו
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ע�  יוחלט על א�  אי פ, משמעותיי� ביישו� מסחרי וכלכלי של ייצור חשמל מפצלי שמ�

 .  יישו� כזה בעתיד הרחוק

הא� , תיאורטית בעיקרה בשלב זה היא�הנושא היחיד המצדיק לדעתנו בדיקה כלכלית ....16161616

נית� יהיה להגיע ליכולת ייצור נפט סינטטי מפצלי שמ� בעלויות מתחרות ליבוא נפט 

 . לא נכו� לעסוק עוד בנושא, מעבר לכ#.  גולמי

פ על מנת לקד� את "ו סכומי� נכבדי� יחסית מתקציב המובעבר הוצא.   אנרגיה גרעיניתאנרגיה גרעיניתאנרגיה גרעיניתאנרגיה גרעינית ....17171717

�המשרד נכנס לתחו� זה במסגרת פירוש רחב של החלטת . הידע בנושא כורי כוח גרעיניי

לנקוט בפעולות הנדרשות כדי לקד� נושא "אשר הטילה עליו , 1983הממשלה משנת 

י ומשרדי "חח, מיתבסיוע הועדה לאנרגיה אטו" הקמת תחנות כוח גרעיניות לייצור חשמל

�הפעילות כללה בי� השאר ניתוחי� בתחו� הבטיחות ולימוד אפיוני� .  ממשלה אחרי

� . על מנת להכי� את הרקע לכניסת המדינה לתחו�, של כורי כוח מתקדמי

שהסיכוי לכ# שתוק� בטווח זמ� , כפי שכבר נותח והוצג  בתרחיש הייחוס, הערכתנו היא ....18181818

ג� א� היה רצו� משיקולי� שוני� , ייצור חשמל בישראלהתכנית תחנת כוח גרעינית ל

. גיאופוליטיי�/בעיקר משיקולי� אסטרטגיי�, זאת.  הוא אפסי, להקי� תחנה כזו

בסיני או : לדוגמה(ההערכה היא כי ג� הסיכוי להקמת תחנות כוח גרעיניות אזוריות 

 . ביותרהוא נמו# , בטווח תוכנית האב, שיספקו חשמל לישראל) במדבר הירדני

19191919....  �וסביר כי , הרי זמנה רחוק מאוד,  ג� א� תיפול החלטה כזו� מעבר לכל זאת –אול

�, כל ידע הנדסי וטכנולוגי מקומי.  ההקמה תתבסס בעיקרה על ידע וטכנולוגיה זרי

�או , שיהיה אולי דרוש לישראל כדי לממש פרוייקט כזה הוא או קיי� ממילא כבר כיו

ועד למימוש , לו( מנקודת הזמ� שבה תיפול החלטה כזושיהיה סיפק לרכשו בזמ� שיח

 .  הפרוייקט

, )  בפרק זה5  עד 3 סעיפי� (פ "בהתא� לעקרונות שהצגנו לגבי כדאיות השקעה במו, לכ� ....20202020

ור הידע הקיי� למעט שימ, פ בתחו� האנרגיה הגרעינית"הרי אי� כל הצדקה להשקעת מו

 . בישראל

וכ� מניתוח מגמות עולמיות ,   מתו# שלבי העבודה הקודמי� שהוצגו. . . . אנרגיה מתחדשתאנרגיה מתחדשתאנרגיה מתחדשתאנרגיה מתחדשת ....21212121

אי� ספק כי הפעילות העיקרית והמרכזית בתחו� האנרגיות , וניתוח תרחיש הייחוס

 . היא האנרגיה הסולארית, העשויה לקד� באופ� ממשי את יעדי תכנית האב, המתחדשות

וזאת ב� , בוודאי בראיית הטווח הארו#,  תחו� מבטיח במיוחד בישראלתחו� זה הנו ....22222222

 :היתר בשל

 ; במיוחד בחציה הדרומי, היותה של ישראל מדינה עתירת שמש ....אאאא
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ב� (היותה של ישראל בחזית העולמית בתחו� הידע והטכנולוגיה הסולאריי�  ....בבבב

 ;)פ בתחו� זה"היתר בזכות השקעותיה בעבר במו

 עובדה הנובעת �חשמל עברו כיו� מ� החור( אל הקי.העובדה כי שיאי צריכת ה ....גגגג

גוברת : במלי� אחרות. בעיקרה מהגדלת שיעור הצריכה של חשמל למיזוג אוויר

מה , הקורלציה שבי� זמני שיא הצריכה לבי� זמני זמינות השמש כמקור ראשוני

שמאפשר להגביר את ההסתמכות על האנרגיה הסולארית בעתיד כמקור הספקה 

 . שוליי� של חשמלשל צריכות

היכולת הטכנית התיאורטית לפחות לבזר את מערכי הייצור הסולארי בעתיד על  ....דדדד

 . פני מגוו� עצו� של נקודות ייצור

23232323.... �אול� יש לומר ; אי� בכוונת הדברי� לשלול מ� היסוד פיתוח מקורות מתחדשי� אחרי

יאל הנמו# ה� בגלל הפוטנצ, כי שאר המקורות ה� בעדיפות שניה ביחס לשמש, בבירור

, וה� בגלל הקשיי� והמאמצי� המנהליי�) בכלל זה אנרגיית הרוח והביומס(מאוד 

 �הסטטוטוריי� והסביבתיי� הצפויי� במימוש ולו חלק קט� של הפוטנציאל בתחומי

� .  האחרי

כתחלי( לייצור אנרגיה על בסיס דלק פוסילי מקטינה עלויות , שימוש באנרגיה סולארית ....24242424

העלויות המוניטריות של הפקת אנרגיה , ע� זאת.  ות אסטרטגיותסביבתיות וכ� עלוי

באמצעות הטכנולוגיות הסולאריות עדיי� גבוהות מעלויות אלה בייצור אנרגיה על בסיס 

אחת הסיבות המרכזיות לכ# היא כי , נציי� כי על פי דעות מומחי�, אול�.  דלק פוסילי

כ# שאנו , פי� גדולי� ומשמעותיי�עדיי� טכנולוגיות אלו אינ� מצויות בשימוש בהיק

 .  רחוקי� עוד ממיצוי פוטנציאל הזערת העלויות הגלו� בייצור מסיבי אפשרי בעתיד

חלק� (לגבי עלויות קרקעיות הרי שלחלק מהטכנולוגיות הסולאריות יש חסרו� בתחו� זה  ....25252525

 א� כי באזורי� בה� העלות �" זוללות קרקע"א( טכנולוגיות שנית� להגדיר� כ

 . ולחלק אחר יש יתרו� בתחו� זה) רנטיבית של הקרקע נמוכה יחסיתהאלט

פ בתחו� האנרגיה הסולארית היא להביא בסופו של דבר "המטרה העיקרית של המו ....26262626

כדי לצמצ� את הפער , להקטנת העלויות המוניטריות של הפקת האנרגיה ממקור זה

מטרה . דלק פוסיליבעלויות אלה בי� הפקת אנרגיה סולארית להפקת אנרגיה על בסיס 

נוספת היא להקטי� את היק( הקרקע הנדרש להפקת אנרגיה סולארית בטכנולוגיות 

 .עתירות הקרקע

פ העיקריי� בתחו� האנרגיה בו ישראל "הוא להערכתנו אחד מתחומי המו, תחו� זה ....27272727

 .  עקב מרכזיותו של נושא זה יבוא פירוט נוס( לגביו בהמש#. צריכה  להתרכז
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        פ מומלצי� לעתידפ מומלצי� לעתידפ מומלצי� לעתידפ מומלצי� לעתיד""""עילות מועילות מועילות מועילות מותחומי השקעה ופתחומי השקעה ופתחומי השקעה ופתחומי השקעה ופ ....דדדד

    כלליכלליכלליכללי
לשתי , בקו גס אמנ�, פ בתחו� האנרגיה ניתני� לחלוקה"תחומי הפעילות של המו ....1111

 :קטגוריות של פעילות

בתחומי� שוני� המתבצעי� בעיקר� במוסדות ) יחסית, קטני�(מחקרי�  ....אאאא

� ;אקדמיי� ואחרי

 .יתגדולי� יחס, פעילויות ממוקדות בתחומי פיתוח ויישו� טכנולוגיות ....בבבב

לקבלת הצעות " קול קורא"י הפניית "הפעילות מ� הסוג הראשו� נעשית בעיקרה ע ....2222

�הפעילות מ� הסוג השני מכוונת כאמור לבחינה של רעיונות מרכזיי� בתחו� .  למחקרי

 .   טכנולוגיות חדשניות של ייצור חשמל

�    מחקרי� אקדמיי� ואחרי�מחקרי� אקדמיי� ואחרי�מחקרי� אקדמיי� ואחרי�מחקרי� אקדמיי� ואחרי

     מטרות וקריטריוני� מטרות וקריטריוני� מטרות וקריטריוני� מטרות וקריטריוני�–" " " " קול קוראקול קוראקול קוראקול קורא""""מחקרי מחקרי מחקרי מחקרי 

קול "פ הוא תוצר של הצעות מחקר הבאות במענה ל"הפעילות בתחו� המוחלק גדול מ ....3333

מגביל את " קול הקורא"נכו� הוא כי ה".   השטח"י יוזמות של "כלומר הוא מובל ע, "קורא

וכ� נכו� כי באמצעות מערכת שפיטת ההצעות , המציעי� לתחומי� בה� מעוניי� המשרד

�את מה ) פ והמועצה המדעית"ג( המובאמצעות א(מנפה המדינה , וההחלטה על הזוכי

�מטבע הדברי� חלק ניכר של הצעות , ע� זאת.  שנראה לה לא חשוב או חסר סיכויי

�מוסדות המחקר השוני� נגזרי� מתו# אינטרסי� פרטיי� ומקומיי� /המחקר של החוקרי

עיקר הפעילות המתבצעת במימו� , כ#.  של החוקרי� ומתו# מומחיות� הספציפית

� זה של פעילות המוסדות האקדמיי� הוא בכל זאת תוצאה של מציאות המשרד בתחו

פ את יעדי משק "שאיננה נמצאת במתא� גבוה ע� המטרה לקד� באמצעות מו, בשטח

 .  האנרגיה

יש , ע� זאת.  כפי שהיא מתנהלת כיו�" הקול הקורא"אנו סבורי� כי יש להמשי# בגישת  ....4444

 :המטרות ה� שתיי� בלבד. עולה זהלהגדיר נכונה את התועלת והמטרות שבערו. פ

, קיומו ושימורו של צוות מומחי� וחוקרי� בעלי ידע ומיומנות בתחו� האנרגיה ....אאאא

לקבל החלטות , )assess(לצור# שימור היכולת הכללית של ישראל להערי# 

 . שתיתפסנה כמקדמות את יעדי התכנית, מושכלות ולקלוט טכנולוגיות חדשות

קיו� מכניז� , כלומר, "לעלות"ירתיות של אנשי השטח מת� הזדמנות ליוזמות וליצ ....בבבב

המאפשר את עצ� הופעת� והעלאת� של רעיונות וחידושי� שלא נית�  למעשה 
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להערי# באופ� שיטתי מראש את מהות� ואופיי� וסיכויי הפיכת� לטכנולוגיה 

 . א# אשר עשויי� ברבות הימי� להתברר כבעלי תועלת רבה, מסחרית חשובה

כי אי� כל צור# בהגבלה קשיחה מראש , זו של מטרות הפעילות ברורמתו# הגדרה  ....5555

" קול הקורא"ובהחלת קריטריוני� נוקשי� באשר לתחומי ונושאי המחקר במסגרות ה

רכישת ידע רלוונטי בתחו� , רמה אקדמית גבוהה, מקוריות.  שיזכו לתמיכה תקציבית

של רלוונטיות ליעדי תכנית " מידה כלשהי"וכ� הערכה כי מתקיימת , טכנולוגיות האנרגיה

 .        צירו( קריטריוני� אלו די בו כדי להצדיק תמיכה במחקר�האב לש משק האנרגיה 

6666.... � יש לדעתנו לתת העדפה  מיוחדת למחקרי� העוני� על �ל "בצד הקריטריוני� הנ, אול

� :אחד משני הקריטריוני� הבאי

ג� גורמי� , הראשוניי�פ "כבר בשלבי המו, מחקרי� שבמימונ� מוכני� להשתת( ....אאאא

 �וכ� למחקרי� העשויי� להביא בעקבותיה� לשיתופי , )ישראלי� או זרי�(עסקיי

 . פעולה בינלאומיי� בתחו� המחקר

שיעזרו להשגת יעדי משק האנרגיה בתחו� , הקמת בסיסי מידעמחקרי� שעניינ�  ....בבבב

וכ� בהכנסת ) נרגיה בבניהמחקרי� בתחו� חסכו� בא: לדוגמה(שימור האנרגיה 

אטלס הרוחות של : לדוגמה(טכנולוגיות חדשות בתחו� האנרגיות המתחדשות 

לאחר ביצוע המחקרי� בתחומי� אלה יש לדאוג להעברת הידע לכל ). המדינה

� .הגורמי� הרלוונטיי

    היק( התמיכההיק( התמיכההיק( התמיכההיק( התמיכה

ל מספר צרי# לעמוד ע" קול קורא"פ בשיטת "היק( תמיכה ראוי של המדינה בפרוייקטי מו ....7777

 מיליוני 5�3 –אנו סבורי� כי סכו� של כ . להערכתנו, מיליוני שקלי� ספורי� לשנה

 . פ בהקשר של מכשיר מחקרי זה"שקלי� יאפשר להגשי� את מטרות מדיניות המו

, פ בתחו� האנרגיה"שהמערכת הממשלתית העוסקת במו, יש חשיבות רבה לכ# ....אאאא

כ� בעדכו� שוט( של הגורמי� ו, תהיה מעורה בהתפתחויות העולמיות בתחו� זה

הרלוונטיי� במדינה בכלל ובמשרדי התשתיות הלאומיות והאוצר בפרט 

 .בהתפתחויות אלה

�    תחומי פיתוח ממוקדי� גדולי�תחומי פיתוח ממוקדי� גדולי�תחומי פיתוח ממוקדי� גדולי�תחומי פיתוח ממוקדי� גדולי

בחירת הפרוייקטי� הגדולי� להשקעות פיתוח צריכה להיעשות על בסיס הקריטריו�  ....8888

יות טכנולוגיות למימוש יות טכנולוגיות למימוש יות טכנולוגיות למימוש יות טכנולוגיות למימוש זיהוי ויצירת הזדמנוזיהוי ויצירת הזדמנוזיהוי ויצירת הזדמנוזיהוי ויצירת הזדמנו: המרכזי שגובש והוצג בפרק הקוד� לאמור

 . . . . ובסיכוי סבירובסיכוי סבירובסיכוי סבירובסיכוי סביר, , , , ולו בעתיד רחוק כלשהוולו בעתיד רחוק כלשהוולו בעתיד רחוק כלשהוולו בעתיד רחוק כלשהו, , , , יעדי משק האנרגיהיעדי משק האנרגיהיעדי משק האנרגיהיעדי משק האנרגיה



 
 

  אסטרטגי  יעו�  כלכלי – מ"בע ) 2001. (ס. מי'אנרג  אקו            

  

 מ" בע חושבה לתכנו�

 

15 

 

 :פ ה� למעשה שלושה"יעדי משק האנרגיה המרכזיי� הרלוונטיי� בטווח התכנית למו ....9999

פעולה נחושה , בפשטות,  יעד זה מחייב– גגגג""""צמצו� עצימות האנרגיה בתמצמצו� עצימות האנרגיה בתמצמצו� עצימות האנרגיה בתמצמצו� עצימות האנרגיה בתמיעד  ....אאאא

חייב להתמקד בפיתוח טכנולוגיות פ "מער# המו.  לקידו� החסכו� באנרגיה במשק

 .ג"בנות סיכוי הגשמה שתאפשרנה הקטנת צריכת החשמל במשק ללא פגיעה בתמ

  צמצו� משמעותי מבחינה מערכתית של זיהו� סביבתי מקומי � היעד הסביבתיהיעד הסביבתיהיעד הסביבתיהיעד הסביבתי ....בבבב

ההכרח לגבש תכנית פיתוח ההכרח לגבש תכנית פיתוח ההכרח לגבש תכנית פיתוח ההכרח לגבש תכנית פיתוח יעד זה גוזר באופ� חד משמעי את .  ופליטת גזי חממה

 .  ייצור סולאריי� בישראל ייצור סולאריי� בישראל ייצור סולאריי� בישראל ייצור סולאריי� בישראלאסטרטגית של הקמת מערכיאסטרטגית של הקמת מערכיאסטרטגית של הקמת מערכיאסטרטגית של הקמת מערכי

  היעד של הקלת הלח. העצו� הצפוי בכיוו� של הקצאת שטחי � היעד הקרקעיהיעד הקרקעיהיעד הקרקעיהיעד הקרקעי ....גגגג

" העסקי� כרגיל"היה וימש# מסלול , היה ולמתקני ייצור, קרקע לתחנות כוח

יעד זה מחזק את החשיבות של כל אחד משני  .  בתחו� פיתוח משק האנרגיה

 : קרי, ב לעיל�סעיפי� א ו�פ המרכזיי� שהוצבו בתת"כיווני המו

ברמה כמותי כזו שתפחית , פ התומ# בהשגת חסכו� משמעותי באנרגיה"מו .)1

באופ� שתידרש פחות קרקע בכלל להקצאה , את  ס# ההספק המותק� בישראל

� ;למתקני ייצור גדולי

חסכו� . בהיקפי� מערכתיי�) וולטאי�פוטו (מבוזרפ סולארי מוכוו� לייצור "מו .)2

�מערכי� טרמיי�(במקרה של ייצור מרוכז .  אחר כלשהובקרקע הנו מרכזי

�התועלת יכולה להיות , )על בסיס טכנולוגיות מיקוד קרני שמש , סולאריי

מושגת בעיקר א� פיתוח היכולת הסולארית יבוא במשולב ע� פיתוח שיתו( 

שכ� היא המאפשרת העתקת נקודות , תוצאה מובנית בעצ� הטכנולוגיה הזו

פעולה אזורי רחב בתחו� בה� הקרקע כבר מצויה בשימוש הייצור למקומות 

 . האנרגיה

  אי� אמנ� מקו� להתנגד ליישו� תכניות פיתוח של מתקני ייצור על בסיס אנרגיות ::::כא� נדגישכא� נדגישכא� נדגישכא� נדגיש

 תכניות אלו צריכות להיבח� נקודתית בכל מקרה –) ביומס, רוח(ראשוניות מתחדשות אחרות 

ח מיפוי חלופות "כפי שהראינו בדו, אול�;   ייצור כאלושתעלינה הצעות סבירות לבניית תחנות

ואי� בה� הפוטנציאל של צמצו� , תחומי� אלו ה� שוליי� מבחינה אסטרטגית, תמהיל הייצור

לישראל אי� יתרו� טכנולוגי , בנוס(.  אלא בשוליי� באמת, או פתרו� בעיות קרקע/זיהומי� ו

 . משמעותי בתחומי� אלו על מדינות אחרות

כי תרומתה של אנרגיה סולארית מבוזרת לקידו� יעדי הסביבה עוד תגדל פי כמה , ציי� עודיש ל

האגירה תאפשר לנצל את מלוא אנרגיית .  לאגירת אנרגיה סולאריתלאגירת אנרגיה סולאריתלאגירת אנרגיה סולאריתלאגירת אנרגיה סולאריתא� תיושמנה טכנולוגיות 

היכול להיות ג� משק (ולא לבזבזה בשעות בה� יצר� אנרגיית השמש המקומי , השמש הזמינה

�שיקול זה איננו . (ור# פחות אנרגיה מאשר הוא יכול לייצר באופ� סולאריצ) בית בודד לעתי
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 של הקמת מער# הריאליותבמגבלות הקרקעיות , שכ�, רלוונטי לייצור בטכנולוגיות מרוכזות

 ).  יש וודאות למעשה כי המער# ימצה כל הזמ� את מלוא כושר ייצורו, סולארי מרוכז בישראל

פ מסוגלת מצד עצמה לקד� באופ� משמעותי את "יניות המוכי לדעתנו אי� מד, עוד נבהיר ....10101010

, שכ�.  ביטחונית  של ישראל בתחו� הספקת האנרגיה�יעד הקטנת הרגישות האסטרטגית

לא עשוי להשתנות מהותית , בתחו� החשמל הנתח הפוסילי של ייצור האנרגיה בישראל

)�בטווח )  שלומבחינת גודלו ומבחינת הרגישויות הכרוכות במקורות הרכש השוני

בתחו� , לעומת זאת.  עקב מימוש הכיווני� בתחו� הסולארי ובתחו� החסכו�, התכנית

פ "הרי לא מדיניות המו, )העשויה להקטי� התלות בנפט גולמי(אנרגיה חלופית לתחבורה 

המקומית היא זו שתיצור או תמנע את הזדמנויות המעבר של המשק הלאומי להנעת רכב 

 . חלופית

פ ושאליה� יש לנתב את מירב "ת בה� יש אפוא להתמקד במדיניות המוהטכנולוגיו ....11111111

 : ההשקעות בטווח התכנית ה� אלה

 .  קידו� אפשרויות יישו� מסחרי של טכנולוגיות מרוכזות�אנרגיה סולארית  ....אאאא

כולל אמצעי� לאגירת ,    מחקר ופיתוח טכנולוגיות מבוזרות�אנרגיה סולארית  ....בבבב

 . אנרגיה סולארית מבוזרת

 . לוגיות ייחודיות שייעוד� חסכו� באנרגיהטכנו ....גגגג

כנגזרות של , להל� נרחיב לגבי דרכי הפעולה והאסטרטגיות למימוש כל אחד מ� הכיווני� הללו

בהמש# נציי� ג� מספר טכנולוגיות שאנו סבורי� כי לא נכו� להקדיש לה� .  יעדי משק האנרגיה

 ") קול קורא"בשיטת  למחקרי� אקדמיי� –אולי –מעבר (פ מקומיי� "מאמצי מו

�אנרגיה סולאריתאנרגיה סולאריתאנרגיה סולאריתאנרגיה סולארית���     טכנולוגיות מרוכזות טכנולוגיות מרוכזות טכנולוגיות מרוכזות טכנולוגיות מרוכזות

 קרי שימוש �הטכנולוגיות המרוכזות בתחו� האנרגיה הסולארית משמע� המרה טרמית ....12121212

.  המניע בהמש# גנרטור ייצור חשמל, במראות ובקולטי חו� שמש להפקת קיטור

 .טכנולוגיות אלה מתאימות למערכות גדולות ומרוכזות לייצור חשמל

העוסקי� בטכנולוגיות אלה , שראל קיימי� שלושה מרכזי התמחות עיקריי� בתחו� זהבי ....13131313

; במכו� ווייצמ�" מגדל השמש: "תו# תמיכה מסיבית למדי של המדינה, מזה שני� רבות

מרכזי ". סולל"וחברת ; ש ב� גוריו� בשדה בוקר"המרכז הלאומי לאנרגיית שמש ע

 �תחנות הכוח הסולאריות  . בתחומי פעילות�התמחות אלה זוכי� למוניטי� בינלאומיי

 . פועלות בהיק( גדול יחסית בדרו� קליפורניה"  סולל"של חברת 

חסרונ� . קיימות טכנולוגיות מרוכזות  שונות להפקת חשמל באמצעות אנרגיה סולארית ....14141414

 � :של כל הטכנולוגיות הללו הוא בשני היבטי
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עדיי� משמעותית מעלות ש חשמל גבוהה "עלות הפקת קוט: ההיבט המוניטארי ....אאאא

� .הפקתו מגז או מפח

הטכנולוגיות המרוכזות בה� מדובר צורכות הרבה יותר קרקע : ההיבט הקרקעי ....בבבב

. מאשר הטכנולוגיות הקונבנציונליות לייצור חשמל באמצעות אנרגיה פוסילית

ההשוואה  הקרקעית היא במונחי דונמי� נדרשי� ֶפּר מגוואט אחד של הספק 

 .מותק�

פ בישראל בתחו� זה הנו פיתוח טכנולוגיה בתחו� זה שתוריד "טרטגי של המוהיעד האס ....15151515

כ# שנית� ויהיה כדאי , את העלויות המוניטריות של הפקת החשמל וכ� את צריכת הקרקע

, להקי� בישראל) בהתחשב ג� ביתרונות הסביבתיי� של שימוש באנרגיה סולארית(

ט חשמל באמצעות טכנולוגיה מרוכזת  מגווא2,500לפחות , בטווח הזמ� של תוכנית האב

 .לייצור חשמל באמצעות אנרגיה סולארית

תמהיל אופטימלי לייצור החשמל בישראל "ב(במסגרת תוכנית האב , כפי שכבר הוצג ....16161616

במסגרת זו הוצגו ארבע אבי . קיימי� כמה אבי טיפוס לאנרגיות מרוכזות") בטווח הארו#

יה� מההיבט של צריכת קרקע למגוואט תו# השוואה בינ, טיפוס של טכנולוגיות אלה

 . מותק�

�" משופר "Dish Brayton ....אאאא   6� ; דונמי� למגוואט8

�מגדל שמש   ....בבבב 18� ; דונ� למגוואט25

�" סולל"מתק� מ� הסוג המפותח בחברת  ....גגגג  13�  דונ� למגוואט18

� Dish Brayton ....דדדד  18�  דונ� למגוואט20

והיא ,  מבחינה קרקעיתהיא הטכנולוגיה המובילה, הטכנולוגיה הראשונה שלעיל

שעדיי� נמצאת , טכנולוגיה זו. מבוססת על צלחות עקיבה גדולות אחרי קרני השמש

במונחי השקעה למגוואט מותק� (עדיפה על האחרות ג� מבחינה כלכלית , בשלבי פיתוח

 .טכנולוגיה מעי� זו מפותחת כיו� במרכז בשדה בוקר). ש מיוצר"ועלות לקוט

ות לבחו� באופ� מעמיק את כל הטכנולוגיות הרלוונטיות בתחו� ות לבחו� באופ� מעמיק את כל הטכנולוגיות הרלוונטיות בתחו� ות לבחו� באופ� מעמיק את כל הטכנולוגיות הרלוונטיות בתחו� ות לבחו� באופ� מעמיק את כל הטכנולוגיות הרלוונטיות בתחו� על משרד התשתיעל משרד התשתיעל משרד התשתיעל משרד התשתי, , , , לדעתנולדעתנולדעתנולדעתנו

יש להערי# את הפוטנציאל של יש להערי# את הפוטנציאל של יש להערי# את הפוטנציאל של יש להערי# את הפוטנציאל של . . . . הנדו� המפותחות כיו� בישראל בפרט ובעול� בכללהנדו� המפותחות כיו� בישראל בפרט ובעול� בכללהנדו� המפותחות כיו� בישראל בפרט ובעול� בכללהנדו� המפותחות כיו� בישראל בפרט ובעול� בכלל

�או לכל היותר או לכל היותר או לכל היותר או לכל היותר ((((יש לאמ. טכנולוגיה מובילה אחת יש לאמ. טכנולוגיה מובילה אחת יש לאמ. טכנולוגיה מובילה אחת יש לאמ. טכנולוגיה מובילה אחת . . . . טכנולוגיות אלה ואת סיכויי הצלחת�טכנולוגיות אלה ואת סיכויי הצלחת�טכנולוגיות אלה ואת סיכויי הצלחת�טכנולוגיות אלה ואת סיכויי הצלחת

��ערכתיותערכתיותערכתיותערכתיותולהכי� תכנית אסטרטגית מפורטת להחדרתה ברמות מולהכי� תכנית אסטרטגית מפורטת להחדרתה ברמות מולהכי� תכנית אסטרטגית מפורטת להחדרתה ברמות מולהכי� תכנית אסטרטגית מפורטת להחדרתה ברמות מ, , , , ))))שתיי�שתיי�שתיי�שתיי���מסחריות למשק מסחריות למשק מסחריות למשק מסחריות למשק 

�5555החשמל בישראל בתו# החשמל בישראל בתו# החשמל בישראל בתו# החשמל בישראל בתו# ���10101010�לכ# יש להקצות את כל המשאבי� הנדרשי� במונחי לכ# יש להקצות את כל המשאבי� הנדרשי� במונחי לכ# יש להקצות את כל המשאבי� הנדרשי� במונחי לכ# יש להקצות את כל המשאבי� הנדרשי� במונחי . . . .  שני� שני� שני� שני
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בטכנולוגיה הנבחרת יש לבחו� בטכנולוגיה הנבחרת יש לבחו� בטכנולוגיה הנבחרת יש לבחו� בטכנולוגיה הנבחרת יש לבחו� . . . . ותותותות////� טכנולוגיה� טכנולוגיה� טכנולוגיה� טכנולוגיה////הו� וכוח אד� לקידו� מסחרי של אותההו� וכוח אד� לקידו� מסחרי של אותההו� וכוח אד� לקידו� מסחרי של אותההו� וכוח אד� לקידו� מסחרי של אותה

�    ....את האפשרות והמועד הנאות לשיתו( ע� גורמי� עסקיי� ואחרי� באר. ובעול�את האפשרות והמועד הנאות לשיתו( ע� גורמי� עסקיי� ואחרי� באר. ובעול�את האפשרות והמועד הנאות לשיתו( ע� גורמי� עסקיי� ואחרי� באר. ובעול�את האפשרות והמועד הנאות לשיתו( ע� גורמי� עסקיי� ואחרי� באר. ובעול

�אנרגיה סולאריתאנרגיה סולאריתאנרגיה סולאריתאנרגיה סולארית���    נולוגיות מבוזרותנולוגיות מבוזרותנולוגיות מבוזרותנולוגיות מבוזרות טכ טכ טכ טכ

17171717.... � :הכוונה בהקשר למערכות מבוזרות  לניצול אנרגיה סולארית היא לשני תחומי� מרכזיי

 . באמצעות� נית� להמיר אנרגיה סולארית לחשמל�תאי� פוטו וולטאיי� ....אאאא

 ). לצור# מיזוג אוויר: למשל(המרת אנרגיה סולארית לסוגי אנרגיה אחרי�  ....בבבב

תו# שילובה בשתי , חו� אגירת אנרגיית השמש יש לתת עדיפות גבוהה ג� לת–בנוס(  ....18181818

 . ל"טכנולוגיות הייצור הנ

בתחו� התאי� הפוטו וולטאיי� נעשה מאמ. מחקרי ויישומי בהיק( נרחב יחסית ברחבי  ....19191919

� קיימת מסגרת מחקרית משותפת למספר �90מאז  תחילת שנות ה, לדוגמה, כ#.  העול

ראוי לציי� ). (IEA(נלאומית רב של מדינות מפותחות בתו# סוכנות האנרגיה הבי

שההתכוונות בארצות המפותחות היא למערכות פוטו וולטאיות המחוברות למערכות 

שישראל , למרות המאמ. הבינלאומי בתחו� זה). או החלוקה של החשמל/ההולכה ו

אנו סבורי� שעל ישראל להקצות משאבי� רבי� יחסית , בוודאי תוכל ליהנות מפרותיו

של העובדה שיישו� טכנולוגיות אפשריות המנצלות אנרגיה סולארית ב, זאת. לתחו� זה

נעשו הרבה מחקרי� ברחבי .  באמצעות מערכות מבוזרות הוא ייחודי לארצות השונות

המכשולי� ה� . העול�  באשר למכשולי� השוני� הקיימי� בדר# לניצול טכנולוגיות אלה

�לא רק טכנו�� תחיקתיי,  כלכליי� אלא ג� ארכיטקטוניי,��ניהוליי � ארגוניי� סביבתיי

 . ועוד

מלבד היתרונות הסביבתיי� , היתרו� של המערכות המבוזרות לניצול אנרגיה סולארית ....20202020

�. נית� למקמ� על גגות וקירות של מבני� מתאימי�: הוא בהיבט הקרקעי, הברורי

�כולל הקטנת הסיכוני� שבהסתמכות על מערכות , למערכות המבוזרות יתרונות נוספי

. והקטנת האובדני� במערכות ההולכה והחלוקה של החשמל, ייצור חשמל מרכזיות

או (למערכות אלה עשוי להיות יתרו� הגדול בהרבה בחלק� היחסי בייצור חשמל 

ראוי לציי� . וזאת בשל תרומת� להנמכת שיאי הביקוש) לחילופי� בחסכו� בצריכת חשמל

גבוהה יותר ) לא חשמל(ה אחרי� שנצילות השימוש באנרגיה סולארית לסוגי אנרגי

ראוי לזכור ג� שהשימוש באנרגיית השמש , ככלל. מאשר זו המושגת בייצור חשמל

ככל שנית� יהיה להפו# , ייעשה כלכלי יותר, לייצור חשמל בפרט ואנרגיה לסוגיה בכלל

 .לאנרגיה ֲאִגיָרה, ולו ג� בצורה חלקית, אנרגיה זו
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ובעיקר של התאי� הפוטווולטאיי� לייצור , מדוברהחסרו� של המערכות המבוזרות בה�  ....21212121

זאת בשל : הוא בעלויות המוניטריות הגבוהות בייצור חשמל, חשמל מאנרגיה סולארית

אי� כל ספק שבשני .  נצילות� הנמוכה וההשקעה הגבוהה יחסית ליחידת חשמל מיוצרת

 ביותר מרכיבי� אלה המשפיעי� על עלות החשמל המתקבלת קיי� פוטנציאל משמעותי

 . לשיפור

�פ של ישראל חייבת לראות במחקר ופיתוח התקני� פוטופ של ישראל חייבת לראות במחקר ופיתוח התקני� פוטופ של ישראל חייבת לראות במחקר ופיתוח התקני� פוטופ של ישראל חייבת לראות במחקר ופיתוח התקני� פוטו""""מדיניות המומדיניות המומדיניות המומדיניות המו��� �וולטאיי� ניתני� וולטאיי� ניתני� וולטאיי� ניתני� וולטאיי� ניתני

למרות סימני השאלה הקיימי� לגבי הסיכוי למרות סימני השאלה הקיימי� לגבי הסיכוי למרות סימני השאלה הקיימי� לגבי הסיכוי למרות סימני השאלה הקיימי� לגבי הסיכוי , , , , זאתזאתזאתזאת.  .  .  .  לביזור רחב תחו� שבעדיפות עליונהלביזור רחב תחו� שבעדיפות עליונהלביזור רחב תחו� שבעדיפות עליונהלביזור רחב תחו� שבעדיפות עליונה

על ישראל על ישראל על ישראל על ישראל . . . . להגיע ליכולת יישו� מסחרית בעלת משמעות מערכתית למשק האנרגיהלהגיע ליכולת יישו� מסחרית בעלת משמעות מערכתית למשק האנרגיהלהגיע ליכולת יישו� מסחרית בעלת משמעות מערכתית למשק האנרגיהלהגיע ליכולת יישו� מסחרית בעלת משמעות מערכתית למשק האנרגיה

כולתה במאמ. המחקרי והפיתוחי הנעשה ברחבי העול� המפותח כולתה במאמ. המחקרי והפיתוחי הנעשה ברחבי העול� המפותח כולתה במאמ. המחקרי והפיתוחי הנעשה ברחבי העול� המפותח כולתה במאמ. המחקרי והפיתוחי הנעשה ברחבי העול� המפותח לנסות להשתלב ככל ילנסות להשתלב ככל ילנסות להשתלב ככל ילנסות להשתלב ככל י

בשלב מוקד� יחסית יש לנסות בשלב מוקד� יחסית יש לנסות בשלב מוקד� יחסית יש לנסות בשלב מוקד� יחסית יש לנסות . . . . תו# איתור תרומות ייחודיות אפשריות להתו# איתור תרומות ייחודיות אפשריות להתו# איתור תרומות ייחודיות אפשריות להתו# איתור תרומות ייחודיות אפשריות לה, , , , בתחו� זהבתחו� זהבתחו� זהבתחו� זה

    ....לשלב ג� גורמי� עסקיי� למאמ. זהלשלב ג� גורמי� עסקיי� למאמ. זהלשלב ג� גורמי� עסקיי� למאמ. זהלשלב ג� גורמי� עסקיי� למאמ. זה

    טכנולוגיות ייחודיות לחסכו� באנרגיהטכנולוגיות ייחודיות לחסכו� באנרגיהטכנולוגיות ייחודיות לחסכו� באנרגיהטכנולוגיות ייחודיות לחסכו� באנרגיה
    כלליכלליכלליכללי

מרכזית במסגרת החסכו� בתחו� האנרגיה הוא אמצעי בעל חשיבות , כפי שכבר צוי� ....22222222

שכל פעולה בתחו� החסכו� מכיוו� , זאת. להשגת יעדי משק האנרגיה, תוכנית האב

בהקשר זה חשוב .  והשימור של האנרגיה פועלת להקטנת כל מרכיבי העלות של האנרגיה

שלא כמו לרוב , הרי לישראל, להזכיר כי על פי תרחיש הייחוס שהוכ� במסגרת תכנית זו

בטווח , צפויה עליה משמעותית ביותר בצריכת החשמל שלה, מדינות העול� המפותח

מבודד מחמירה מאוד את משמעות של " אי חשמלי"העובדה כי ישראל הנה . התוכנית

ומחייבת אותה לנקוט מדיניות חריפה מאוד , ל בטווח הארו#"הגידול החד מאוד הנ

 . ונחושה בכיוו� של הקטנת צריכת האנרגיה

ופחות , מוקדת בעיקרה בצור# להורדת שיאי צריכה רגעיי�בעיית החסכו� באנרגיה מ ....23232323

פ הטכנולוגי בתחו� החסכו� באנרגיה "מדיניות המו.  בצור# בהורדת הביקוש האינטגרלי

בפיתוח טכנולוגיות מסייעות להשגת והוא , יכולה להשפיע בעיקר בכיוו� מרכזי אחד

פעולה רבי� נוספי� ישנ� כמוב� תחומי   (.הנמכה משמעותית בשיאי הביקוש לחשמל

שכ� מהות� , פ באופ� טבעי"א# אי� ה� שייכי� למדיניות המו, שיוכלו לקד� מטרה זו

אלא יותר תמרו. , איננה ייזו� פיתוח� וקידומ�  של טכנולוגיות חדשניות בישראל דווקא

או אימוצ� של טכנולוגיות , כלכלי וחברתי כולל של שימוש בטכנולוגיות חסכניות קיימות

ות שפיתוח� וקידומ� עד הבשלה מסחרית ייעשה ממילא בידי גופי� בינלאומיי� חדשני

�נדו� בנושא זה בפרק תכנית האב שיעסוק במדיניות שימור , על כ�. גדולי� אחרי

 ). האנרגיה
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    השלת עומסי� מבוקרתהשלת עומסי� מבוקרתהשלת עומסי� מבוקרתהשלת עומסי� מבוקרת

פיתוח פיתוח פיתוח פיתוח פ הוא "הנושא המרכזי הצרי# לקבל כא� עדיפות גבוהה ביותר במדיניות המו ....24242424

כא� יש הזדמנות לניצול יתרונותיה היחסיי� של .  תוחכמת של עומסי�תוחכמת של עומסי�תוחכמת של עומסי�תוחכמת של עומסי�מערכות השלה ממערכות השלה ממערכות השלה ממערכות השלה מ

התקשורת והמידע לצור# פיתוח פתרונות ייחודיי� , ישראל בתעשיות האלקטרוניקה

 .  ומשולבי� בתחו� החסכו� בצריכת החשמל

, ברגעי התקרבות לגבול שיא ביקוש, "לבחור"הכוונה היא לפיתוח מערכות שתוכלנה  ....25252525

� קצרי� מאודלזמני(להשיל  (�על פי , כולל של משקי בית, שימושי� מוגדרי� מסוימי

לוגיקה זו תגרו� לכ# שהשימושי� המושלי� יהיו אלו . לוגיקת תעדו( מוכתבת מראש

 .  א� לא אפסית, שהפגיעה בצרכ� הכרוכה בהשלת� תהיה מזערית

� ספקי יבוא תו# שילוב הסדרי� כלכליי� מוסכמי� מראש בי, פיתוח מערכות כאלה ....26262626

להקטי� בצורה להקטי� בצורה להקטי� בצורה להקטי� בצורה והוא יכול , )ובפיקוח הרגולטור על עקרונות ההסכמי�(החשמל לצרכניו 

מבלי לפגוע ברווחה האמיתית של מבלי לפגוע ברווחה האמיתית של מבלי לפגוע ברווחה האמיתית של מבלי לפגוע ברווחה האמיתית של , , , , משמעותית מאוד את עתודות החשמל הנדרשותמשמעותית מאוד את עתודות החשמל הנדרשותמשמעותית מאוד את עתודות החשמל הנדרשותמשמעותית מאוד את עתודות החשמל הנדרשות

ברור שלפיתוחי� מסוג זה עשויות להיות השלכות על הקורה בתחו� זה .  צרכני החשמלצרכני החשמלצרכני החשמלצרכני החשמל

� .ברחבי העול

 לגיבוש תכנית אופרטיבית מפורטת לבחינה וקידו� של  לגיבוש תכנית אופרטיבית מפורטת לבחינה וקידו� של  לגיבוש תכנית אופרטיבית מפורטת לבחינה וקידו� של  לגיבוש תכנית אופרטיבית מפורטת לבחינה וקידו� של אנו מציעי� להיכנסאנו מציעי� להיכנסאנו מציעי� להיכנסאנו מציעי� להיכנס

חשוב חשוב חשוב חשוב , , , , בהקשר זהבהקשר זהבהקשר זהבהקשר זה. . . . טכנולוגיות תומכות במער# השלה וולונטרית מתוחכמתטכנולוגיות תומכות במער# השלה וולונטרית מתוחכמתטכנולוגיות תומכות במער# השלה וולונטרית מתוחכמתטכנולוגיות תומכות במער# השלה וולונטרית מתוחכמת

לבחו� בצורה יסודית את ההתפתחויות הרלוונטיות ברחבי העול� המפותח לבחו� בצורה יסודית את ההתפתחויות הרלוונטיות ברחבי העול� המפותח לבחו� בצורה יסודית את ההתפתחויות הרלוונטיות ברחבי העול� המפותח לבחו� בצורה יסודית את ההתפתחויות הרלוונטיות ברחבי העול� המפותח 

וכ� למצוא דרכי� וכ� למצוא דרכי� וכ� למצוא דרכי� וכ� למצוא דרכי� ; ; ; ; לחתור לשיתו( פעולה מחקרי בתחו� זהלחתור לשיתו( פעולה מחקרי בתחו� זהלחתור לשיתו( פעולה מחקרי בתחו� זהלחתור לשיתו( פעולה מחקרי בתחו� זה; ; ; ; בתחו� זהבתחו� זהבתחו� זהבתחו� זה

    .  .  .  .  אימי�אימי�אימי�אימי�לשלב גורמי� עסקיי� מתלשלב גורמי� עסקיי� מתלשלב גורמי� עסקיי� מתלשלב גורמי� עסקיי� מת

    תאורה עתידיתתאורה עתידיתתאורה עתידיתתאורה עתידית

פ לראות בו תחו� פעולה מרכזי הנו תאורה עתידית "תחו� מרכזי נוס( שעל מדיניות המו ....27272727

שכ� , בתחו� זה ישראל אמנ� איננה צריכה לפתח יוזמות משלה.  בעלת נצילות גבוהה

 �בעיקר פיתוח נורות על בסיס דיודות פולטות (מתנהלת בתחו� זה כבר פעילות בעול

ותבנה , חשוב מאוד הוא כי תצטר( לפעילות הבינלאומית בנושא, אול�).  LED –אור 

לקראת אפשרות נראית של מהפכה בתחו� יעילות , תשתית של ידע אנושי באר.

 . התאורה בתו# שני� ספורות

מממוצע של כ : כי הצפי הוא למהפכה של ממש בתחו� נצילות מערכות התאורה, נבהיר ....28282828

– 15%�בתאורת להט הנצילות היא כמוב� אחוזי� ; ואורסצנט בלבדבפל(,  לכל היותר כיו

 פוטנציאל –משמעות הדבר .  LED – בטכנולוגיית ה 85%�80 –לכ ) בודדי� בלבד

כיו� שס# הביקוש לחשמל  .  ויותר בביקוש לאנרגיה לצורכי תאורה5תיאורטי לירידה פי 
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אל החסכו� כא� הוא פירוש הדבר כי פוטנצי,  מס# הביקוש לחשמל30% –לתאורה הוא כ 

 !!. לירידה של כמעט רבע מצריכת החשמל במשק

ולא רק בשל הצור# להמתי� עד להבשלה , מוב� כי הדר# ליישו� מהפכה זו ארוכה ....29292929

ביניה� , יהיה צור# לפרו. ג� מחסומי� נוספי�: מסחרית של הנורה העתידית�טכנולוגית

�פ של המשרד להיער# "ער# המוברור כי על מ, אול�.  מחסומי� כלכליי� וטכניי� שוני

הערכה וניתוח אפשרויות יישו� , באמצעות מחקר, באופ� נמר. לכניסה לעיד� חדש הצפוי

יש למצוא דרכי� להשתלבות במחקר , בעיקר.   משקי�בהיק( מערכתי, הטכנולוגיה בעתיד

 .הבינלאומי בנושא

    נושאי� בעדיפות נמוכהנושאי� בעדיפות נמוכהנושאי� בעדיפות נמוכהנושאי� בעדיפות נמוכה

כולל כאלה בה� תומ# , עולה פוטנציאליי�כמה כיווני פ, לצורכי הדגמה, נציג בקצרה  ....30303030

�אשר להערכתנו אינ� יכולי� עדיי� להיכלל בכיווני , משרד התשתיות הלאומיות כיו

הפעילות המחקרית הנעשית .  הפעולה המומלצי�  על בסיס הקריטריוני� שפורטו לעיל

את  א# ז, בתחומי� אלה עשויה אמנ� להיות מבורכת וראויה לעידוד מסוי� של המדינה

במסגרת , תו# הגבלת מטרות הפעילות רק לשיפור יכולות מדעיות וטכנולוגיות של ישראל

 ". קול קורא"

 איננו סבורי� כי נכו� להשקיע תקציבי� גדולי� בפעילות של מחקרי –במלי� אחרות  ....31313131

� : הנושאי� ה�. ב בנושאי� הללו"מתקני הדגמה וכיו, מערכת או מחקרי התכנות מקיפי

קיימות הערכות שונות בעול� לגבי סיכויי המימוש : ת המימ� בכללת המימ� בכללת המימ� בכללת המימ� בכללניצול אנרגייניצול אנרגייניצול אנרגייניצול אנרגיי ....אאאא

להנעת : לדוגמה(בטווח הרלוונטי של טכנולוגיות שוות לניצול אנרגיה זו 

, בהיק( החורג מיכולותיה של ישראל, בעול� מתוכנני� תקציבי ענק). מכוניות

, ית הרכבבכל הקשור לתעשי. לבחינה ופיתוח טכנולוגיות לניצול אנרגיות המימ�

ברור ג� שא� . חשוב להזכיר שלישראל אי� ולא יהיה שו� יתרו� יחסי בתחו� זה

�הרי ששו� מכשול לא , טכנולוגיות הקשורות לניצול אנרגיית המימ� יבשילו בעול

 .יעמוד בפני יישומ� בישראל בתו# זמ� סביר

ציאל למוליכי על בטמפרטורות גבוהות יש פוטנ: : : : מוליכי על בטמפרטורות גבוהותמוליכי על בטמפרטורות גבוהותמוליכי על בטמפרטורות גבוהותמוליכי על בטמפרטורות גבוהות ....בבבב

יישומי גבוה וה� מהווי� מוקד משיכה למחקרי� בסיסיי� ויישומיי� ברחבי 

משרד התשתיות מצא עניי� רב בתמיכה במחקרי� במוליכי על . העול� המפותח

י קבוצות שונות של חוקרי� "המובילי� להתקני� של זר� גבוה הנעשי� ע

וסדות לעיתי� תו# שיתו( פעולה של כמה מ(במוסדות האקדמיי� בישראל 

� ).אקדמיי
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מדובר במתקני לייזר רבי עוצמה בעלי פוטנציאל ליישו� : : : : לייזרי� גבוהי הספקלייזרי� גבוהי הספקלייזרי� גבוהי הספקלייזרי� גבוהי הספק ....גגגג

ייחוד� של מתקני� אלה בכ# שה� מסוגלי� לייצר . עתידי בתחו� האנרגיה

לצור# קידו� תחו� . בהספקי� גבוהי� ובתחו� רחב של אורכי גל, אנרגיה רציפה

כ� שודרג מתק� . ג"ל וקמ"רפא, א"טת תזה הוק� קונסורציו� הכולל את אוניברסי

שיאפשר הדגמת יישומי� למטרות )  במכללת אריאל(במכו� וויצמ� והוק� מתק� 

הקונסורציו� משת( פעולה ע� ). כולל בתחו� האנרגיה(טכנולוגיות  ותעשייתיות 

 .ב ובאירופה"מעבדות מחקר מובילות בתחו� בארה

ו# ישירות אנרגיה כימית לאנרגיה תאי דלק ה� התקני� המסוגלי� להפ: : : : תאי דלקתאי דלקתאי דלקתאי דלק ....דדדד

קיימי� כבר כמה יישומי� של . תחו� זה נחקר במקומות רבי� בעול�. חשמלית

ייצור חשמל באמצעות תאי דלק אמור להיות יעיל יותר מהתהלי# .  תאי דלק

החסרו� של תאי הדלק הוא בכ# שה� מספקי� זר� . הקונבנציונלי לייצור חשמל

:  משרד התשתיות מממ� שני מחקרי� בתחו� זה.חשמל ישר במתח נמו# מאוד

ופיתוח קתודות לתאי דלק ) א"אוניברסיטת ת" (תא דלק מתנול ישיר זול וחדשני"

 ).הטכניו� בחיפה(לטמפרטורות גבוהות על בסיס תחמוצות 
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    פפפפ""""סוגיות ייחודיות נוספות במדיניות המוסוגיות ייחודיות נוספות במדיניות המוסוגיות ייחודיות נוספות במדיניות המוסוגיות ייחודיות נוספות במדיניות המו ....הההה

    כלליכלליכלליכללי

 כוללת סוגיה זו מספר ,פ"מעבר לשאלת תעדו( נושאי ההשקעה במסגרת מדיניות המו ....1111

 : נושאי� אלו ה�. נושאי� נוספי� שעלינו ללבנ� במסגרת תכנית האב למשק האנרגיה

 ;פ במשרד"ארגו� מער# המו ....אאאא

 ;תפיסת ההשתלבות במאמצי� בינלאומיי� ....בבבב

 .  תקצוב הנושאי� השוני� ....גגגג

 .  הפסקאות הבאות דנות בכל אחד מנושאי� אלו לחוד ....2222

    פ במשרדפ במשרדפ במשרדפ במשרד""""ארגו� מער# המוארגו� מער# המוארגו� מער# המוארגו� מער# המו

פ "כי אנו לא רואי� מקו� להציע שינויי� מבניי� פנימיי� באג( המו, יי�תחילה נצ ....3333

 .  במסגרת תכנית אב זו

פ לבי� "מתודולוגיות והניהוליות בי� אג( המו�נראה לנו כי הזיקות המקצועיות, ע� זאת ....4444

מדיניות שימור , מחד, שכ�.  הגור� האחראי על שימור אנרגיה במשרד ה� חזקות מאוד

למכשירי� של ) כפי שנראה בפרק מדיניות שימור האנרגיה בתכנית האב(האנרגיה נזקקת 

�פ מתבצעת אל מול יעדי "רוב רובה של פעילות המו, ומאיד#; פיתוח טכנולוגי מתקד

, הכולל ג� קידו� אנרגיות מתחדשות למשל( של המושג הרחבבמובנו , שימור אנרגיה

פ פעילויות שאינ� קשורות כלל "מוהוביל אג( , נכו� כי בעבר). ולא רק חסכו� באנרגיה

שאיננו תחו� , כמו פיתוח תחו� הפקת אנרגיה מפצלי שמ�(לשימור ויעד� היה אחר 

הנושאי� , אול� כיו�). ונועד לקד� את יעד בטחו� אסטרטגי בהספקת אנרגיה, שימורי

מבחינה מתודולוגית , שאינ� מצויי� באינטראקציה כזו או אחרת ע� מדיניות השימור

 . ה� זניחי� במספר�,  ספטואלית לפחותוקונ

, לכ�.  ההפרדה הארגונית בי� שני תחומי המדיניות היא מלאכותית במידה רבה, כיו� שכ# ....5555

. הדיו� בשאלה הארגונית חייב להתבצע במשולב ע� הדיו� בארגו� התחו� לשימור אנרגיה

 . אנו נדחה דיו� זה לפרק העוסק בשימור האנרגיה, על כ�

    מצי� בינלאומיי�מצי� בינלאומיי�מצי� בינלאומיי�מצי� בינלאומיי�ההשתלבות במאההשתלבות במאההשתלבות במאההשתלבות במא

משרד התשתיות הלאומיות חתו� על כמה הסכמי� לשיתו( פעולה ע� הסוכנות  ....6666

) משרד האנרגיה(ב "ארה: וכ� ע� גורמי� נוספי� כדוגמת)  IEA(הבינלאומית לאנרגיה 

 . הודו וירד�) גרמניה ואיטליה: כמו(מדינות באיחוד האירופאי 
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�ה הטכנולוגית יש תועלות רבותפ בינלאומי בתחומי המחקר הפיתוח וההדגמ"לשת ....7777 

�ישירות ועקיפות  � ולדעתנו מ� הראוי לעודד פעילות זו ולהקצות לה משאבי� מספיקי

מומל. ככלל להרחיב מאוד את שיתו( הפעולה ע� .  במסגרת פעילות משרד התשתיות

��ה� בנושאי מחקר היולי, גורמי� בינלאומיי�וה� בנושאי� , ראשוני בנושאי� חדשניי

פ "ולראות בשיתו( פעולה זה אסטרטגיה עיקרית של המו, )ראה להל�(די� יותר ממוק

 . במשרד

פ לגבש יחד ע� גורמי� בינלאומיי� תכניות פעולה מרחיקות "אנו סבורי� כי על אג( המו ....8888

 :לאמור.  ראות בתחומי� שהוגדרו כתחומי� בעדיפות בפרק זה

בקיבולת , רוכזות בישראלתכנית לקידו� ייצור אנרגיה סולארית בטכנולוגיות מ ....אאאא

 ;הספק בעלת משמעות אסטרטגית מבחינת התכנית

, תכנית לבחינה מעמיקה של אפשרות החדרת מערכות אנרגיה סולארית מבוזרת ....בבבב

בתו# . בהיק( משמעותי מבחינה אסטרטגית, וולטאיות�על בסיס מערכות פוטו

  2222.  תכנית זו יש לכלול ג� פיתוח טכנולוגיות אגירה מבוזרות

וכ� את , בעיקר מצריי� וירד�, לשאו( לשלב בעתיד ג� את המדינות השכנות מומל. עוד ....9999

שיתו( .  בתכניות אסטרטגיות לקידו� אנרגיה סולארית בישראל, הרשות הפלסטינאית

, מבחינת ישראל. אזורי בתחו� זה מעניק שורה של יתרונות רבי� לכל מדינות האזור

� :היתרונות העיקריי� ה

קרקעיות גדולות נוספות על הנגב למתקו� מערכי ייצור פתיחת אופציות  ....אאאא

� ; סולאריי

שיתרונותיו אינ� קשורי� דווקא (האפשרות להיכנס לעיד� הסחר האזורי בחשמל  ....בבבב

 ;)לסוג האנרגיה הראשונית המשמשת לייצור

 ;הרחבת השוק העתידי לטכנולוגיה ישראלית מקורית ....גגגג

 ;מדיני באזור�תרומה לייצוב אסטרטגי ....דדדד

                                                           
מת הקונגרס היהודי העולמי והוועד ביוז, ישראלי�לאחרונה נער# כנס משות( אמריקני  2222

.  בי� השאר בנושאי� אלו בדיוק, אמריקני�ובו נדונו נושאי שיתו( פעולה ישראלי, היהודי

לצור# גיבשו דרכי פעולה תכליתיות לקידו� , בי� השאר, מומל. לנצל פלטפורמה זו

 .  אנרגיה סולארית בישראל
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    פפפפ""""תקצוב המותקצוב המותקצוב המותקצוב המו

אנו לא מציעי� לקבוע מסגרות נוקשות מדי לגבי ההיק( התקציבי אותו תהיה המדינה  ....10101010

�ב� , ההיק( התקציבי צרי# להיות מותנה. מוכנה לתת לקידו� כיווני הפעולה המוצעי

שהיק( , כסדר גודל ריאלי נראה לנו. בניתוח הפרוייקטי� הקונקרטיי� המוצעי�, היתר

בנוס( למימו� פרוייקטי המחקר בעיקר (רי� נוכחיי� במחי, ח" מליו� ש20�10שנתי של 

�יהלו� את חשיבות הנושא מחד ומגבלותיה התקציביות של ישראל , )במוסדות האקדמיי

בכל הקשור להקצאת משאבי , מ� הראוי למצוא דר# שתית�, כפי שכבר נאמר. מאיד#

 .מי� עסקיי�גור, כבר בשלבי� הראשוני�, עדיפות לפרוייקטי� בה� מעורבי�,  המדינה

י המדינה  תלוי בי� "פ הממומני�  ע"  ניצול מיטבי של תקציבי המו::::הליכי פיקוח ובקרההליכי פיקוח ובקרההליכי פיקוח ובקרההליכי פיקוח ובקרה ....11111111

למרות הקושי . בקרה והפקת לקחי� מהשקעות עבר,היתר במערכת יעילה  של  הערכה 

כלי� , ככל שנית�, פ לפתח"על אג( המו, פ"בתחו� המו" הצלחה מיטבית"המובנה בהשגת 

רטרוספקטיבית ארוכת טווח של מימוש וקידו� יעדי משרד אפקטיביי� להערכה 

כ# נית� יהיה לשכלל את . פ"התשתיות באמצעות השתתפות של המדינה במימו� המו

תו# , פ בעתיד"היכולת של המדינה לבחו� ולהערי# את כדאיות ההשקעות בפעילויות המו

 ".מודעות ללקחי  האמת של  העבר


