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    מבוא ותמצית מסקנות והמלצותמבוא ותמצית מסקנות והמלצותמבוא ותמצית מסקנות והמלצותמבוא ותמצית מסקנות והמלצות ....אאאא

    כלליכלליכלליכללי

כוללת חמשה , כפי שהוגדרה במסגרת תוכנית האב, הצעת מדיניות בתחו� האנרגיה .1

, שימור האנרגיה, תמהיל האנרגיה, מבנה המשקי�: נדבכי� של עקרונות מפורטי�

פרק זה מסכ� את .  אנרגיהפ ועקרונות כלכליי� הראויי� ליישו� במשק ה"מדיניות המו

יצויי� כי .   מדיניות תמהיל האנרגיה בייצור חשמל*הנדב. השני של מדיניות אנרגיה

תמהיל אופטימלי ליצור חשמל ("מסמ. זה הינו המש. ישיר של מסמ. קוד� בנושא 

שהציג מיפוי מנומק של חלופות מדיניות רלוונטיות בהקשר " בישראל בטווח הארו.

 ).במער. ייצור החשמללתמהיל הדלקי� 

היבט מרכזי וחשוב של סוגיית ההחלטה בדבר תמהיל מקורות האנרגיה הראשונית במשק  .2

, למעשה,   מדובר.כי אי� מדובר כא� בהכרעה כבדה שאי� ממנה נסיגה, ייצור החשמל הוא

כאשר ברור מראש שנית� לשנות כיוו� זה , בהחלטה רק על כיוו� הליכה כולל של המשק

 שיצטבר מידע משמעותי חדש  בהקשר לפרמטרי� אסטרטגיי� המשליכי� על ע�, בעתיד

" מחיר הטעות", לפיכ..  מטבע הדברי�, והכרוכי� כיו� באי וודאות  גבוהה, סוגיה זו

קביעת תמהיל ליצור חשמל אמור להגדיר או . בהחלטה על תמהיל האנרגיות הנו נמו.

,  אשר ישק/ היבטי� אסטרטגיי�לקבוע את התפלגות מקורות האנרגיה לייצור חשמל

 . כלכליי� ואחרי� על מנת שישמשו בקביעת תכנית פתוח עתידית למשק החשמל

במסגרת , ) שנה20 *כ (יודגש כי תמהיל הדלקי� המוצע ליצור חשמל בטווח הארו. .3

או , לא בא להחלי/ את הכנת� של תכניות מפורטות לפיתוח משק החשמל, תוכנית האב

התמהיל המוצע איננו מבוסס . )כחמש שני� (נו� שוטפי� קצרי טווחלהתערב בתהליכי תכ

שאות� יש לבצע מעת לעת תו. בחינה של התפתחויות , על מודלי� כמותיי� מורכבי�

; זמינות ומחירי� של חומרי דלק; בפועל בנושאי� דוגמת הזדמנויות טכנולוגיות חדשות

ס על תרחיש הייחוס ואמדני� התמהיל המוצע מבוס, ע� זאת. ושינויי� גיאופוליטיי�

 .  מקורבי� למרכיבי עלות רלבנטיי�

להכרעה עכשווית בדבר תמהיל האנרגיה הראשונית יש חשיבות רבה , יחד ע� זאת .4

, כמו כ�.  השני� הקרובות5 –בהיותה זו הקובעת את הצעדי� האסטרטגיי� המרכזיי� ב 

 עשוי לשל� א� פיתוח שהמשק, יש לה חשיבות רבה במניעת מחירי טעות ארוכי טווח

משק החשמל בטווח הקרוב לא יונחה באופ� מפורש כבר כיו� באשר לתמהיל הרצוי 

 . 2025בשנת 
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    הנחות מרכזיות בבסיס התמהיל המומל"הנחות מרכזיות בבסיס התמהיל המומל"הנחות מרכזיות בבסיס התמהיל המומל"הנחות מרכזיות בבסיס התמהיל המומל"

מספר הנחות מרכזיות שאליה� הגענו במהל. העבודה על חלק זה של תכנית האב  .5

 :מחייבות הדגשה

שרוב� ככול� ( על מקורות ֲאִגיִרי� אותו חלק של ההספק המותק� בישראל הנשע� ....אאאא

כפי שנחזו על ידינו ,  להבטיח מענה לביקושי השיא– הוא לבדו –חייב ) פוסיליי�

צוות התכנו� מחזיק , יחד ע� זאת. במודל החיזוי שפותח במסגרת עבודה זו

לביקושי שיא אי� פירושו " " " " מענהמענהמענהמענה"המושג , )2025(כי בשנת היעד , בתוק/ רב בדעה

בגודלו הצפוי תחת מסלול  ,  מוחלטת לביקוש השיא""""היענותהיענותהיענותהיענות"עוד בהכרח 

אי� צור. כלל להיער. להספקת מלוא הביקוש : במלי� אחרות".  העסקי� כרגיל"

, במקו� זאת".  העסקי� כרגיל"כפי שנגזר מתרחישי , הטבעי לחשמל בזמ� השיא

 ***שפירושו לגרו� " ניהול ביקושי�"על ישראל יהיה לפתח עד אז מנגנו� של 

באמצעות מדיניות מחירי� מושכלת מכא� וטכנולוגיות בקרה והשלה מבוקרת 

 בזמני שיא יהיו יותר בפועל  שהביקושי� אות� יהיה צור. לספק *מרחוק מכא� 

שכ� , עלות� של הביקושי� הלא מסופקי� יכולה להיות נמוכה ביותר. נמוכי�

י הצרכ� "ו בני ויתור עא, )לשעות צריכה אחרות(יהיו אלו או ביקושי� בני הסטה 

שהצרכ� ממילא יתומר" לוותר עליה� בסיוע מדיניות , שכ� ה� מייצגי� ער. נמו.(

 ).  תערו/ מתוחכמת

.המקורות האגירי� המרכזיי� עליה� יבוסס התמהיל יהיו פח� וגז טבעי ....בבבב
1

  ע� 

ג� במזוט ובסולר , משיקולי� תפעוליי�, כי ג� בעתיד יעשה שימוש, זאת יצויי�

המשק , בנוס/.  ת הקיטוריות ובטורבינות הגז שככלל יופעלו על גז טבעיבתחנו

יחזיק מלאי� אסטרטגיי� של סולר הסקה ומזוט כאמצעי להבטיח יכולת הפעלת 

, כמו כ�. בנסיבות של שיבושי הספקת גז חריפי�, התחנות שיופעלו על גז הטבעי

היות מספר מאות הצפוי ל(הרי כושר הייצור שלו , במידה ושוק הביומס יתפתח

ראוי לציי� ראוי לציי� ראוי לציי� ראוי לציי� .  (יבוא במקו� חלק מכושר הייצור של מער. הגז הטבעי) וואטי�*מגה

ע� זאת ההנחה היא ע� זאת ההנחה היא ע� זאת ההנחה היא ע� זאת ההנחה היא . . . . כי המזוט משמש ג� כגיבוי לתחנות הפחמיות הקיימותכי המזוט משמש ג� כגיבוי לתחנות הפחמיות הקיימותכי המזוט משמש ג� כגיבוי לתחנות הפחמיות הקיימותכי המזוט משמש ג� כגיבוי לתחנות הפחמיות הקיימות

כי לא חזויה בטוח התוכנית בעיה מהותית באספקת כי לא חזויה בטוח התוכנית בעיה מהותית באספקת כי לא חזויה בטוח התוכנית בעיה מהותית באספקת כי לא חזויה בטוח התוכנית בעיה מהותית באספקת , , , , שככלל גיבוי כזה לא יידרששככלל גיבוי כזה לא יידרששככלל גיבוי כזה לא יידרששככלל גיבוי כזה לא יידרש

 ).).).).הפח�הפח�הפח�הפח�

 .ישראל יהיה אנרגיה סולאריתהמקור המתחדש העיקרי שיקו� ב ....גגגג

                                                      
1
בצנרת ובמתקני אחסו� של גז טבעי נוזלי , אגירתו מתבצעת בשדות הגז.  גז טבעי הנו חומר אגיר 

דבר כרו. א. ה, נית� ג� להקי� מאגרי אחסו� תפעוליי� בנקרות מלח.  וכ� בשדות גז ונפט שהתכלו

 .בהשקעות גדולות שאינ� מתוכננות בשלב זה
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    התמהיל המומל"התמהיל המומל"התמהיל המומל"התמהיל המומל"

הביא אותנו במסמ. זה להמלצה , ל"בהתא� לעקרונות הנ, ניתוח כלל החלופות שמופו .6

 :הבאה

 *שיקו� בישראל הנו כ ) וביומס(גז טבעי , ס. ההספק המותק� על בסיס פח� ....אאאא

 ;וואט* מגה20,000

* מגה6,100*4,900חלקו של הפח� בתו. מרכיב זה של ההספק המותק� יעמוד על  ....בבבב

* מגה6,100הספק מותק� של (וואט * מגה15,100*13,900וואט ושל הגז הטבעי על 

 1,200וואט על בסיס פח� מניח הקמתה של תחנת כח פחמית נוספת בת 

 ). D תחנה *מגהוואט עליה החליטה הממשלה לאחרונה 

 :*תפעל ישראל לפיתוח מער. סולארי המורכב מ, בנוס/ על מרכיב זה ....גגגג

בכפו/ , וואט נוספי�* מגה2,500*2,000בהיק/ של , מער. מרכזי של ייצור מרוכז*תת .)1

;סביבתית משקית כוללת*לביצוע הערכת כדאיות כלכלית
2

 

בהתא� לאילוצי� הפיסיי� , מער. של ייצור אנרגיה סולארית מבוזרת*תת .)2

 . והכלכליי� השוני�

 :ה�,  ורטהמוצגות במסמ. במפ, משמעויות נגזרות מהמלצות מרכזיות אלו .7

על ישראל להיכנס מיידית ובמלוא העוצמה לפיתוח כל תשתיות הגז הנדרשות כדי  ....אאאא

 ;2010לספק את כלל הגידולי� בצריכה עד סביבות שנת 

יש חשיבות רבה ביותר להשגת חוזה רכישת גז ממצריי� או ממקור משמעותי  ....בבבב

בנוס/  –זאת ; )כגו� רוסיה או ממקורות מקומיי� במידה וימצאו בעתיד(נוס/ 

 ; לרכש ג� מ� המקור הפלסטינאי

קיימות החלטות ממשלה בדבר הקמת יחידות כח פחמיות נוספות בהספק מותק� של  .8

הקמת יחידות אלו הנ� חלק .  וואט שיופעלו לקראת סו/ העשור הנוכחי* מגה1,200

, מתכנית הפיתוח של משק החשמל שאישור� מצוי כבר בהליכי רישוי ברשויות התכנו�

. הוחלט טר� הכניסה להכנת תכנית האב ארוכת הטווח למשק האנרגיהושעליה 

א� ובמידה שהחלטת הממשלה על היציאה להקמת יחידות הכוח הפחמיות , להערכתנו

כדי לבחו� את העולה ) כשנתיי�(הרי אפשר להמתי� פרק זמ� קצר , הנה הפיכה עדיי�

וח זמ� זה יסופק כבר גז היה ובטו. בגורל� של חוזי הגז ע� מצריי� וע� הפלסטינאי�

                                                      
2
 על פי הערכת צוות התכנו� ראוי לאמ" יעד אסטרטגי משמעותי לקידו� ופיתוח יצור חשמל  

 . מכושר היצור המותק�10% *שיעמוד על כ, באמצעות אנרגיה סולארית
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הרי הקמתה של תחנה כזו עשויה להתברר , )כגו� מצריי�(טבעי מגור� משמעותי נוס/ 

 . משמעותיבדחיית ההחלטה בכשנתיי� אי� מחיר טעות , לעומת זאת. כבלתי נחוצה

 שני� תהיה ישראל תלויה באופ� משמעותי 10הרי שבתו. , היה ויסופק גז טבעי ממצריי� .9

, בתו. שנות התכנית הנוכחית, לפיכ. על ישראל יהיה להיער.. מדינה זובהספקת גז מ

י נקיטת שתי פעולות "ע, זאת.  למצב אפשרי של שיבוש חמור בהספקת גז לישראל

 :מרכזיות

באופ� שתוכלנה לספק באופ� שוט/ סולר , שדרוג תשתיות הולכת הסולר ואחסונו ....אאאא

יקפי הספקה המתאימי� בה, )יות*מ"שיהיו בעיקר מחז(לתחנות הגז הטבעי 

 ;להיקפי הייצור החזויי� שלה� באמצע העשור הבא

בי� , זאת. היערכות שתאפשר מעבר קצר ככל האפשר לקליטת גז טבעי נוזלי ....בבבב

קיו� תכניות ; י סיו� אישורה של תכנית המתאר למתק� גז טבעי נוזלי"ע, השאר

 . הנדסיות להקמתו

� מדינת האזור בתחו� הסחר בחשמל על ישראל לחתור לשיתו/ פעולה אזורי מקי/ ע .10

 . ופיתוח מער. ייצור סולארי בפרט, בכלל

כי קביעת מדיניות התמהיל חייבת לבוא במשולב ע� שאר המלצות , יש לציי� ככלל .11

 . על מנת להשיג את יעדי התכנית, פ"התכנית בתחו� שימור האנרגיה ומדיניות המו

    בחינה מחדש של החלטת התמהיל בחינה מחדש של החלטת התמהיל בחינה מחדש של החלטת התמהיל בחינה מחדש של החלטת התמהיל 

תו. , וכ� ג� בהמש. הזמ�, יל נכו� יהיה לשוב ולבחו� בתו. כשנתיי�את מדיניות התמה .12

 . כדי מימוש סעיפי התכנית בתחומי� השוני�
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    עיקרי הנחות ואבחנות היסודעיקרי הנחות ואבחנות היסודעיקרי הנחות ואבחנות היסודעיקרי הנחות ואבחנות היסוד ....בבבב

    כלליכלליכלליכללי

תחזיות ממצאי� ומסקנות שהוצגו במסמ. , ב ריכוז של אות� הנחות ואבחנות היסוד"רצ .1

במידת הצור. מוצגות ג� . מלוהרלוונטיי� להערכת חלופות תמהיל ייצור החש, הקוד�

 .החשובות  להמש. הדיו�, הערות משלימות

שאלת התמהיל האופטימלי  של מקורות אנרגיה ראשונית של ייצור החשמל מורכבת  .2

 :בעצ�  משתי שאלות שונות

 .שאלת תמהיל כושר הייצור ....אאאא

 .שאלת תמהיל הייצור בפועל ....בבבב

של המתקני� לייצור חשמל י המער. הפיזי והטכנולוגי "תמהיל כושר הייצור נקבע ע .3

ג� , בי� השאר, הוא נובע. במשק והוא נית� לשינוי רק בקבועי זמ� ארוכי� יחסית

מהחלטת מדיניות מרכזית אחרת והיא תמהיל  כושר הייצור בפועל הרצוי למשק בטווח 

יבח� ג� את סוגיית , במסגרת הצגת החלופות וההשוואה ביניה�, הדיו� בהמש..  הארו.

 .עלהייצור בפו

 :אנו הגדרנו שני מושגי� שישמשו אותנו לצור. הדיו� על התמהיל הדרוש לישראל .4

זהו ההספק הדרוש על מנת להבטיח יכולת עמידה     ****" " " " הספק מותק� מינימליהספק מותק� מינימליהספק מותק� מינימליהספק מותק� מינימלי"""" ....אאאא

, קיימת הנחה  תכנונית. במלוא הביקוש לחשמל בנקודת השיא שלו לאור. השנה

שאי� ממנה מנוס , שהוצגה במסמ. מיפוי חלופות התמהיל כהנחה אקסיומטית

הנחה זו היא כי  יש להבטיח באופ� מוחלט את היכולת לספק את כל . לכאורה

.  ויהיו אלה קצרי� ככל שיהיו, בזמני שיא ביקוש, כמות החשמל המבוקשת

    . אקסיומה זו תיבח� מחדש בהמש.

 מעבר להספק המותק� *זהו שיעור ההספק המותק� הנוס/     ****" " " " יתרת הספק מותק�יתרת הספק מותק�יתרת הספק מותק�יתרת הספק מותק�"""" ....בבבב

        . שיהיה קיי� במשק– המינימלי

ג� בלעדיו , שכ�, מוב� כי עצ� קיומה של יתרת הספק איננו מחויב מהנחות המדיניות .5

על פי עצ� הגדרת מושג ההספק , ג� בשעות השיא, נית� לספק את כל הביקושי�

 תחת ההנחה כי ההספק המותק� המינימלי חייב להיות כולו  –אול� ;  המותק� המינימלי

שה� בעיקר (  מבוסס על מקורות אנרגיה ראשונית ֲאִגירי� * המכריע  או לפחות רובו*

הרי אנו כמתכנני� עשויי� , ) פח� וגז טבעי–המקורות הפוסיליי� הרלוונטיי� בתכנית 
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 על מנת *זאת . לשאו/ לקיומה של יתרת הספק מותק� על בסיס מקורות סולאריי�

יוכל להתבצע תו. צמצו� , ג� בכל אות� זמני� שאינ� זמני שיא, שהייצור בפועל

 .  העלויות הסביבתיות הכרוכות בייצור האנרגיה בישראל

    תחזיות ומסקנות מרכזיות עד כהתחזיות ומסקנות מרכזיות עד כהתחזיות ומסקנות מרכזיות עד כהתחזיות ומסקנות מרכזיות עד כה, , , , ריכוז הנחות יסודריכוז הנחות יסודריכוז הנחות יסודריכוז הנחות יסוד

 : תלוי בארבעה פרמטרי� מרכזיי� כלהל�, ההספק המותק� המינימלי הדרוש .6

 .שיא הביקוש המקומי ....אאאא

 ; שיעור יבוא זמי� מובטח בשעות שיא ....בבבב

 . שיאיצוא מחויב בזמני ....גגגג

 . העתודה הטכנית הנדרשת ....דדדד

, נעבור ונציג תזכורת קצרה של עיקרי האבחנות ביחס לכל אחד מארבעת הגורמי� הללו .7

 . כפי שהוצגו במסמ. מיפוי החלופות

, כי הצריכה המקומית של חשמל בישראל, לצורכי תכנו�, יש להניח.  צריכת חשמל חזויהצריכת חשמל חזויהצריכת חשמל חזויהצריכת חשמל חזויה .8

). לשנה(ש " מיליארד קוט120 * 100 *תגיע לכ ) BAU" (העסקי� כרגיל"תחת מסלול 

שהופקו באמצעות המודל )  BAUבהנחת (צריכה זו מבוססת על תחזיות הביקוש 

כי מדיניות האנרגיה ,   מודגש ע� זאת3333.י הצוות"האקונומטרי הממוחשב שהוכ� ע

נקיטת מדיניות " ע, ללא פגיעה בתוצר, הלאומית צריכה להסיט את המשק ממסלול זה

 . גרסיבית ונחושהשימור אנרגיה א

 :את הערכת שיא הביקוש ביצענו תו. הכנסת שתי הנחות נוספות.  שיא הביקוש המקומישיא הביקוש המקומישיא הביקוש המקומישיא הביקוש המקומי .9

הצוות סבור היה כי נכו� להניח : שיעורי החסכו� שיושג בצריכת החשמל העתידיתשיעורי החסכו� שיושג בצריכת החשמל העתידיתשיעורי החסכו� שיושג בצריכת החשמל העתידיתשיעורי החסכו� שיושג בצריכת החשמל העתידית .10

 בגודל הביקוש לחשמל  15%שמדיניות שימור אגרסיבית תשיג בעתיד חסכו� של לפחות 

יושג , א.  האפשרי, ובמקרה האופטימי יותר, "העסקי� כרגיל"יחסית לצפוי במסלול 

 4.20%חסכו� של 

                                                      
3

סוימי� להפקת חו� וקור   יצוי� כי הביקוש לחשמל עשוי לקטו� במידת מה בשל מעבר של צרכני� מ 

להערכתנו תחלופה בי� חשמל לגז טבעי תהיה נמוכה ובתחו� . באמצעות גז טבעי במקו� בחשמל

 .סטיית התק� של התחזית

פוטנציאל החסכו� מבוסס על הישגי העבר ותכניות שימור אנרגיה עתידיות במדינות מערביות    4

 . יות הלאומיותוכ� על הערכות אג/ ניהול משאבי תשתית במשרד התשת
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לצור. חישוב ביקושי השיא שישמשו כהנחה לתכנו� תמהיל :  הערכת מקד� צריכת השיאהערכת מקד� צריכת השיאהערכת מקד� צריכת השיאהערכת מקד� צריכת השיא .11

*1.7הוער. כי מקד� צריכת השיא בטווח התכנו� יעמוד על ערכי� בטווח , כושר הייצור

, פרופיל הביקושי� על פני כמה עשורי� לאחורהנחה זו נגזרה מניתוח מפורט של .  1.8

  ).ראה דוח חלופות לתמהיל דלקי� ליצור חשמל (.י חברת החשמל"כפי שהופק ע

יש להניח , בהתבסס על מסמ. תרחישי הייחוס:  יבוא  זמי� מובטח של חשמל לישראליבוא  זמי� מובטח של חשמל לישראליבוא  זמי� מובטח של חשמל לישראליבוא  זמי� מובטח של חשמל לישראל .12

 כי בפני ישראל לא יהיה חשמל זמי� לרכישה 2025לצור. תמהיל כושר הייצור בשנת 

זאת מכיוו� שהאפשרות ששיעור היבוא . ובזמני שיא ביקוש מקומי בפרט, מבחו" בכלל

באשר להנחה זו מ� הראוי לציי� את .   שנה היא סבירה20יהיה יעמוד על אפס ג� בעוד 

 :הנקודות הבאות

בניית אופציה ליבוא חשמל מ� המדינות הגובלות בישראל הינו אינטרס ברור של  ....אאאא

 .המשק הישראלי

יכולת לייבא חשמל בעתיד הרחוק תלויה בהתפתחויות גיאופוליטיות שאלת ה ....בבבב

רק בתרחיש הגיאופוליטי הקל אנו מניחי� אפשרות , אי לכ.. חיוביות באזור

על פי תרחיש זה ההערכה היא כי פוטנציאל הצמצו� בהספק .  ליבוא חשמל

 .  שנה15 עד 10 *וזאת בעוד לא פחות מ, 10% * ל5%מקומי מותק� יוכל לנוע בי� 

התחזית במסמ. מיפוי :   הספקת חשמל לרשות הפלסטינית*יצוא חשמל מישראל  ....גגגג

 תצטר. ישראל 2025כי בשנת ) בהתבסס על תרחיש הייחוס(החלופות הייתה 

  מגוואט 1,200 ל600הספק שבי� , בזמני שיא ביקוש, להעמיד מול הפלסטינאי�

 מכלל *50% ל�40% היק/ זה מבוסס על כ. שישראל תחויב לספק בי). מעוגל(

וכ� שמקד� צריכת השיא זהה לזה , ש החזויה לזמ� זה"הצריכה הפלסטינית באיו

 . שבישראל

שיעור העתודה על פי מיטב הערכתנו ושיקול דעתנו :  עתודה טכנית נדרשת ....דדדד

 .  20% * ל15%הטכנית המומל" לאופק התוכנית הנו בי� 

הגורמי� הקובעי� את ההספק הטבלה בעמוד הבא  מסכמת את טווחי הערכי� של כל  .13

את ערכי הקיצו� של ) שורה תחתונה(ומציגה בסיכו� , המותק� המינימלי הנדרש בישראל

 . 2025הספק מותק� מינימלי נדרש בשנת 
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 גזירת ערכי הספק מינימלי מותק� בישראלגזירת ערכי הספק מינימלי מותק� בישראלגזירת ערכי הספק מינימלי מותק� בישראלגזירת ערכי הספק מינימלי מותק� בישראל:  טבלה

    פרמטרפרמטרפרמטרפרמטר    י הניתוחי הניתוחי הניתוחי הניתוח""""ער. אופטימי עפער. אופטימי עפער. אופטימי עפער. אופטימי עפ    י הניתוחי הניתוחי הניתוחי הניתוח""""ער. פסימי עפער. פסימי עפער. פסימי עפער. פסימי עפ

" " " " עסקי� כרגילעסקי� כרגילעסקי� כרגילעסקי� כרגיל"""" שנתי  שנתי  שנתי  שנתי ביקוש מקומיביקוש מקומיביקוש מקומיביקוש מקומי 100 120

    ))))שששש""""מיליארד קוטמיליארד קוטמיליארד קוטמיליארד קוט((((

שייעור חסכו� שנתי בר השגה בצריכת שייעור חסכו� שנתי בר השגה בצריכת שייעור חסכו� שנתי בר השגה בצריכת שייעור חסכו� שנתי בר השגה בצריכת  20% 15%

    חשמלחשמלחשמלחשמל

מיליארד מיליארד מיליארד מיליארד ((((ביקוש מקומי שנתי בפועל  ביקוש מקומי שנתי בפועל  ביקוש מקומי שנתי בפועל  ביקוש מקומי שנתי בפועל   80 102

    ))))שששש""""קוטקוטקוטקוט

    מקד� שיא הביקושמקד� שיא הביקושמקד� שיא הביקושמקד� שיא הביקוש 1.7 1.8

    ))))מעוגלמעוגלמעוגלמעוגל, , , , מגוואטמגוואטמגוואטמגוואט((((שיא הביקוש החזוי שיא הביקוש החזוי שיא הביקוש החזוי שיא הביקוש החזוי  15,500 21,000

    עתודה טכנית נדרשתעתודה טכנית נדרשתעתודה טכנית נדרשתעתודה טכנית נדרשת 15% 20%

י שיא הביקוש י שיא הביקוש י שיא הביקוש י שיא הביקוש יצוא חשמל בזמניצוא חשמל בזמניצוא חשמל בזמניצוא חשמל בזמנ 600 1,200

    ))))מעוגלמעוגלמעוגלמעוגל, , , , מגוואט מגוואט מגוואט מגוואט ((((

    יבוא חשמל בזמני שיא ביקוש יבוא חשמל בזמני שיא ביקוש יבוא חשמל בזמני שיא ביקוש יבוא חשמל בזמני שיא ביקוש  0 0

    ))))מגוואטמגוואטמגוואטמגוואט((((הספק מותק� מקומי מינימלי הספק מותק� מקומי מינימלי הספק מותק� מקומי מינימלי הספק מותק� מקומי מינימלי     18,50018,50018,50018,500    26,60026,60026,60026,600
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ואילו ,  מגוואט18,500כי הער. התחתו� של ההספק המינימלי המותק� הנו , נית� לראות .14

. מגוואט26,600הער. העליו� הנו 
5

 ביחס לפרמטר    מכא� ראינו לנכו� לגזור שתי חלופות

 :זה

 מעל התסריט *10%כ( מגוואט 20,300 *") אופטימית("חלופת מינימו� : חלופה א ....אאאא

 ).המינימלי

 מתחת לתסריט *10%כ( מגוואט 24,000 *") פסימית("חלופת מקסימו� : חלופה ב ....בבבב

 ).המכסימלי

    הנחות ביחס לטכנולוגיות הייצורהנחות ביחס לטכנולוגיות הייצורהנחות ביחס לטכנולוגיות הייצורהנחות ביחס לטכנולוגיות הייצור

בהקשר , בטווח התכניתב עיקר הנחות היסוד והמסקנות לגבי ייצור החשמל "רצ .15

 : למקורות אנרגיה ראשוניי� שוני� שנבחנו

בפני מדינת ישראל ניצב חס� עליו� באשר להספק .  ייצור חשמל על בסיס פח�ייצור חשמל על בסיס פח�ייצור חשמל על בסיס פח�ייצור חשמל על בסיס פח� ....אאאא

. קרקעי מוגבל" כושר נשיאה"חס� זה נגזר מהנחת .  המותק� על בסיס פח�

שר מגבלה זו קובעת כי לכל היותר נית� יהיה למצות עתודות קרקע להקמת כו

אשקלו� (ייצור פחמי בשלושת האתרי� היחידי� האפשריי� על פי הנחות העבודה 

ס. תוספת ההספק המותק� האפשרית של ייצור פחמי נעה בי�  ). חדרה ואשדוד

 .  מגוואט4,800 עד 3,600

כי אי� מגבלה מעשית , הנחת התכנו� הנכונה היא:  ייצור חשמל על בסיס גז טבעיייצור חשמל על בסיס גז טבעיייצור חשמל על בסיס גז טבעיייצור חשמל על בסיס גז טבעי ....בבבב

ייצור . שמל בישראל על בסיס גז טבעי בטווח התכניתעל התקנת כושר ייצור ח

הגז הטבעי ישמש ג� את . �"החשמל על בסיס גז טבעי ייעשה ברובו במחזמי

שכדאיות הפעלת� תגבר ) לייצור משולב של חשמל וחו�(מתקני הקוגנרציה 

 . בעיד� הגז הטבעי

� מניח נתח תכנו�  תמהיל  כושר ייצור מקומי מותק:  ייצור חשמל על בסיס גרעי�ייצור חשמל על בסיס גרעי�ייצור חשמל על בסיס גרעי�ייצור חשמל על בסיס גרעי� ....גגגג

 . אפס לייצור חשמל על בסיס גרעי�

תכנו� תמהיל כושר ייצור מקומי מותק� מניח :  ייצור חשמל על בסיס פצלי שמ�ייצור חשמל על בסיס פצלי שמ�ייצור חשמל על בסיס פצלי שמ�ייצור חשמל על בסיס פצלי שמ� ....דדדד

 . ג� כא� נתח אפס לייצור על בסיס פצלי שמ�

                                                      
5
כושר יצור מותק� מקסימלי כ : תמהיל הדלקי� ביצור חשמל מוער. על ידינו כלהל�,  לדוגמא2010 בשנת  

אנרגיות חלופיות ; וואט* מגה9,000*8,000 –גז טבעי , וואט* מגה6,100*4,900 –פח� : וואט* מגה14,000 –

*25% –גז טבעי ; 75%*67%–מזה פח� ; וואט שעה* טרה60*55 –יצור חשמל שנתי ;  וואט* מגה200 *כ

 .1% * כ–אנרגיות חלופיות ; 33%
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, לצור. התכנו� יש להניח:  ייצור חשמל על בסיס שאריות זיקוק עתירות מזהמי�ייצור חשמל על בסיס שאריות זיקוק עתירות מזהמי�ייצור חשמל על בסיס שאריות זיקוק עתירות מזהמי�ייצור חשמל על בסיס שאריות זיקוק עתירות מזהמי� ....הההה

על ,  בהיקפי� בעלי משמעות אסטרטגית,כי בטווח התוכנית לא ייוצר חשמל

 .בסיס שאריות זיקוק עתירות מזהמי�

בעיד� הגז , ייצור חשמל על בסיס דלקי� אלה: ייצור חשמל על בסיס סולר ומזוטייצור חשמל על בסיס סולר ומזוטייצור חשמל על בסיס סולר ומזוטייצור חשמל על בסיס סולר ומזוט ....וווו

לייצור חשמל על בסיס גז ) בשוליי�(יהיה רק כגיבוי ולעיתי� כהשלמה , הטבעי

 .טבעי

 משק האנרגיה יש לראות  לצור. התכנו� של::::ייצור חשמל על בסיס ביומסהייצור חשמל על בסיס ביומסהייצור חשמל על בסיס ביומסהייצור חשמל על בסיס ביומסה ....זזזז

כי כדאי יהיה , אומנ�, ייתכ� בהחלט. בביומסה אופציה זניחה כמותית בישראל

והיא א/ עשויה , מנקודת ראות של משק הפסולת בישראל למצות אופציה זו

בתחשיבי חלופות תמהיל כושר ייצור .  מגוואט200*100להגיע לסדר גודל של 

 .החשמל הנה חסרת משמעות אסטרטגית

.   ר. המקסימלי של יכולת התקנת כושר ייצור על בסיס אנרגיות מתחדשותר. המקסימלי של יכולת התקנת כושר ייצור על בסיס אנרגיות מתחדשותר. המקסימלי של יכולת התקנת כושר ייצור על בסיס אנרגיות מתחדשותר. המקסימלי של יכולת התקנת כושר ייצור על בסיס אנרגיות מתחדשותהעהעהעהע ....חחחח

המקור העיקרי של אנרגיה ראשונית מתחדשת שהוא בעל פוטנציאל כמותי  , ככלל

הלא (המקורות המתחדשי� .  הנו השמש) במונחי כושר ייצור(משמעותי בישראל 

 מכסימלי חסר הנ� בעלי פוטנציאל תיאורטי) גלי י�, רוח(האחרי� ) אגירי�

, ייצור חשמל מאנרגיית רוח עשוי להגיע להערכתנו, א� כי(משמעות אסטרטגית 

; ביומס(ואילו המקורות המתחדשי� האגירי� , ) מגוואט300 עד *200במקסימו� ל

 .  בעלי פוטנציאל נמו., כאמור לעיל, א/ ה�) פסולת

שרוב האנרגיות בהקשר לתמהיל האנרגיה בייצור חשמל ברצוננו להבהיר שבקביעה  .16

המתחדשות ה� חסרות משמעות אסטרטגית אי� כוונה לומר שייצור חשמל באמצעות 

 סביר להניח שלייצור חשמל *יתרה מזו . אנרגיות אלה אינו חשוב או אינו כדאי

החורגות מתחו� משק , באמצעות אנרגיות מתחדשות עשויות להיות תועלות נלוות

 .האנרגיה

 :חי� בי� שתי קטגוריות טכנולוגיות נפרדותעלינו להב, בתחו� הסולארי .17

 מגוואט 3,300 עד 2,500 הפוטנציאל כא� מוער. בס. של –הטכנולוגיה המרוכזת  ....אאאא

 :י שני פרמטרי�"והוא נקבע ע

פוטנציאל גודל שטחי הקרקע שאפשר , על פי הערכתנו .)1

 . דונ�20,000 * כהינויהיה לספק בישראל לצור. זה 

 .� לאיתור בנגבשטחי� בגודל כולל כזה ניתני

  ההנחה האופטימית *צריכת שטח למגוואט מותק�  .)2

 דונ� למגוואט מותק�  8 עד 6: ביותר האפשרית כיו�
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 דונ� למגוואט מותק� בטכנולוגיות הפועלות *15לעומת כ

 .כיו�

שכ� הוא תלוי ,  הפוטנציאל כא� קשה ביותר להערכה–הטכנולוגיות המבוזרות  ....בבבב

ורה ארוכה של הנחות מורכבות ומסובכות בהרבה נעלמי� אי וודאיי� ובש

 . תכנו� המרחב והסטטוטוריקה, הקשורות למציאות בתחו� הבניה

פ ובמסמ. מיפוי חלופות תמהיל ייצור "כפי שהודגש במסמ. מדיניות המו, יחד ע� זאת .18

, ישנ� מספר תועלות לאומיות משמעותיות לפיתוח האנרגיה הסולארית בישראל, החשמל

, בכל הנוגע ליעדי משק האנרגיה.  ו דווקא בקידו� יעדי משק האנרגיהשחלק� עניינ� לא

 : הרי התרומה של אנרגיה סולארית בעתיד תהיה בשני יעדי� מרכזיי�

בעיקר תחמוצות חנק� ,  צמצו� פליטת גזי חממה ומזהמי� מקומיי�*יעד סביבתי  ....אאאא

 ; רעילות

ת כח בריכוזי  להקמת תחנו פתרו� למצוקות קרקע מסוימות*יעדי� קרקעיי�  ....בבבב

דר. פתיחת האופציה להקי� מתקני� סולאריי� , אוכלוסיה במרכז ובצפו� האר"

  א� יתהוו *ובעתיד , בקרקעות נטולות שימוש חלופי, מרוכזי� בדרו� הרחוק

 ג� הקמת תחנות כוח סולאריות במרחבי –שיתופי פעולה אזוריי� בתחו� 

כגו� (� מערכות מבוזרות כמו כ� האפשרות להקי.  מדינות גובלות ע� ישראל

על פני מבני� ומתחמי� ) טרמיות*וולטאיי� ומערכות סולאריות*משטחי� פוטו

 . קיימי�

אי� לפיתוח מער. סולארי משמעות רבה , מבחינתה של מדינת ישראל: יש להדגיש .19

כפי שיש לו במדינות המפותחות הגדולות , מבחינת קידו� היעד של הביטחו� האסטרטגי

של ישראל חייב להתבסס בעיקרו " ההספק המותק� המינימלי"ה, שכ�).  ב"ובראש� ארה(

יהיה אשר , לכ�.  על מקורות  פוסיליי�) כפי שננתח בפרק הבא, ג� א� לא בהכרח כולו(

הרי , )ל"בגבולות ערכיו הריאליי� הנ(יהיה הנתח של אנרגיה סולארית במער. הייצור 

מידת הרגישות של ישראל , כ..  מוחלטי�עדיי� הנתח הפוסילי יהיה גדול מאוד בערכי�

מחירי שוק (לאירועי� אסטרטגיי� חיצוניי� בתחו� זמינות והספקה של דלקי� אלו 

איננה יכולה להשתנות ..) וכו; טרור; היפגעות צבאית; ניתוק ממקורות הספקה; בינלאומי

יהיה : תבמלי� אחרו. בנפח הייצור הסולארי, כביכול, בתלות, משמעותית לכא� או לכא�

אי� הוא יכול להשתנות בבסיס בגי� , אשר יהיה ערכה המוחלט של רגישות אסטרטגית זו

 . הכנסת נתח כזה או אחר של אנרגיה סולארית למשק
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    עיו� מחדש בהנחות יסודעיו� מחדש בהנחות יסודעיו� מחדש בהנחות יסודעיו� מחדש בהנחות יסוד ....גגגג

    כלליכלליכלליכללי

שתי הנחות היסוד שהוצגו במסמ. הקוד� דורשי� חשיבה מחודשת ודקדקנית  .1

ההנחות .  המש. בהשוואת החלופותהיא תשמש אותנו ב. שתיעשה להל�, מחדש

 :ה�

ההנחה כי ההספק המותק� : חובת הבטחת מלוא שיא הביקוש:   הנחת יסוד אהנחת יסוד אהנחת יסוד אהנחת יסוד א ....אאאא

 . המינימלי חייב להבטיח את יכולת אספקת החשמל ברגעי שיא הביקוש המקומי

 גז –פוסיליי� : ולמעשה(ההכרח בהישענות על מקורות ֲאִגיִרי� :  :  :  :  הנחת יסוד בהנחת יסוד בהנחת יסוד בהנחת יסוד ב ....בבבב

 .   של הספק מותק� מינימליבלבד במרכיב) ופח�

גישות אלו . ונציע גישות אפשריות אחרות ביחס אליה�, להל� נבח� בעיו� שתי הנחות אלו .2

 .  יאפשרו אחר כ. ליבו� ממוקד יותר של החלופות באשר לתמהיל

     הבטחת הספקה בשיאי ביקוש הבטחת הספקה בשיאי ביקוש הבטחת הספקה בשיאי ביקוש הבטחת הספקה בשיאי ביקוש––––הנחה א הנחה א הנחה א הנחה א 

נראה שראוי , )פ"בעיקר שימור אנרגיה ומו(על בסיס נדבכי מדיניות אחרי� שנבחנו   .3

לעודד בצורה נמרצת הרבה יותר מכפי שהערכנו בתחילה הסדרי� וטכנולוגיות של השלה 

 .  ג� לצרכני� הביתיי�–זאת . והסטה של צריכת החשמל

יישו� נחוש של מדיניות ניהול ביקושי� בשעות שיא יביא לכ. שהביקוש שנצטר. לספק  .4

 מההנחות על הישגי מדיניות החסכו� בזמני השיא יהיה נמו. א/ ביחס להערכות שנגזרו

הכמות המרבית של חשמל שעלינו הכמות המרבית של חשמל שעלינו הכמות המרבית של חשמל שעלינו הכמות המרבית של חשמל שעלינו : במלי� אחרות". העסקי� כרגיל"ביחס לתחזיות 

יכולה להיות נמוכה אפילו מזו הנגזרת יכולה להיות נמוכה אפילו מזו הנגזרת יכולה להיות נמוכה אפילו מזו הנגזרת יכולה להיות נמוכה אפילו מזו הנגזרת , , , , זמנית למשקזמנית למשקזמנית למשקזמנית למשק****להבטיח את כושר הספקתה הבולהבטיח את כושר הספקתה הבולהבטיח את כושר הספקתה הבולהבטיח את כושר הספקתה הבו

מביקוש מביקוש מביקוש מביקוש , , , , מהפחתת שיעורי החסכו� הצפויי� תחת הנהגת מדיניות שימור אגרסיביתמהפחתת שיעורי החסכו� הצפויי� תחת הנהגת מדיניות שימור אגרסיביתמהפחתת שיעורי החסכו� הצפויי� תחת הנהגת מדיניות שימור אגרסיביתמהפחתת שיעורי החסכו� הצפויי� תחת הנהגת מדיניות שימור אגרסיבית

 ". ". ". ". עסקי� כרגילעסקי� כרגילעסקי� כרגילעסקי� כרגיל"""" ב ב ב בהשיא החזויהשיא החזויהשיא החזויהשיא החזוי

, הפעלת מדיניות נמרצת של הסדרי� וטכנולוגיות של השלה והסטה של צריכת החשמל .5

צריכה , כפי שהיא מוגדרת כיו�, ג� במחיר ריכו. הדרישות בהבטחת הספקת שיאי ביקוש

להביא בחשבו� את עלות אי האספקה של החשמל לצרכני� שוני� במגזרי� השוני� 

 תועלת *ניתוח עלות .  החשמל מהורדת הצור. באספקה זוואת התועלת למשק , מחד

של ) וולונטרית(כמו ג� ניתוח משמעויות השלה מבוקרת , יסודי של עלות אי הספקה זו

ה� תנאי הכרחי לקביעת התמחור וההסדרי� הכלכליי� , חשמל ממשקי בית בשעות שיא
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וני� במגזרי� י הצרכני� בשימושי� הש"של ההשלה והסטה של זמני צריכת החשמל ע

 .ניתוח עלות תועלת כזה מתוכנ� להתבצע בשנה הקרובה. השוני� של המשק

     הנחת ההכרח במקורות אגירי� הנחת ההכרח במקורות אגירי� הנחת ההכרח במקורות אגירי� הנחת ההכרח במקורות אגירי�––––הנחה ב הנחה ב הנחה ב הנחה ב 

המחוברת , משמעות הנחה זו היא כי לא נית� להתבסס על אנרגיה סולארית מרוכזת .6

זאת משו� שההסתברות .  להבטחת שיא הביקוש, לרשת ההולכה המרכזית של החשמל

היא אמנ�  קטנה בערכה . (שבשעות שיא ביקוש לא תהיה שמש זמינה איננה זניחהלכ. 

נראה על , מבדיקה נוספת שנעשתה, אמנ�").  אפס"אול� היא בפירוש איננה ; המוחלט

קיי� מתא� די טוב בי� שעות שיא הביקוש לבי� , פניו שלפחות לגבי שיא הביקוש בקי"

לא נית� בשו� אופ� לטעו� כי לא נית� בשו� אופ� לטעו� כי לא נית� בשו� אופ� לטעו� כי לא נית� בשו� אופ� לטעו� כי , ע� זאת.  ריי�שעות זמינות השמש ונצילות מתקני� סולא

שאיננו , קיי� בכל זאת סיכו�,   כ. למשל".".".".זניחהזניחהזניחהזניחה""""ההסתברות לחוסר מתא� כזה הנה ההסתברות לחוסר מתא� כזה הנה ההסתברות לחוסר מתא� כזה הנה ההסתברות לחוסר מתא� כזה הנה 

. או א/ יעלה  עליו, שבשנה כלשהי יתרחש דווקא בחור/ שיא שישווה לשיא הקיצי, זניח

החימו� הביתי כי נתח , האחת: הדברי� נכוני� בפרט א� יתקיי� צירו/ של שתי תופעות

העסקי� "המבוסס על מזגני אוויר יהיה גדול במידה קיצונית ממה שהוער. בתרחיש 

 . הופעתו של חור/ קשה במידה קיצונית ונדירה–והאחרת ; "כרגיל

 משעה שאנו מחליטי� כי נכו� לבנות את ס. ההספק המינימלי המותק� שלא על –לכ�  .7

לת לספק חשמל בשעות שיא בהיק/ אלא על היכו, בסיס שיא הביקוש הטבעי הממשי

" הימור"הרי אי� עוד מקו� ל, )י ההסבר בפסקה הקודמת"עפ(שהוא נמו. משיא הביקוש 

: במלי� אחרות.  להישענות על אנרגיה מתחדשת לש� כ., כלומר, לכאורה נוס/ בנושא

זמנית של חשמל שאותו צרי. להבטיח חייב יהיה להישע� כולו על *אותו נתח הספקה בו

 6666). פח� וגז טבעי בלבד: ולמעשה(רות ֲאִגיִרי� בלבד מקו

    הגישה המוצעתהגישה המוצעתהגישה המוצעתהגישה המוצעת

 : מוצע לגשת לבחירת התמהיל האופטימלי בגישה האסטרטגית הבאה, כסיכו� הדיו� .8

                                                      

6
הוא דלק שבישראל איננו מתוכנ� להיות מאוחס� בשו� ) LNG –בשונה מ (למרות שגז טבעי    

" אגיר"הרי הוא מקור ,  )ובעתיד יתכ� שג� בצורה נוזלית, שאיננו הצינור המולי. עצמו(מתק� 

המאפיי� הרלוונטי לענייננו של מקורות .  מעשה במאגר המוצא שלומקו� אגירתו הוא ל.  כמוב�

וברור , בהתא� לביקושי� השוטפי�, אגירי� הוא כי נית� לייצר על בסיס� חשמל בכל זמ� רצוי

, המקורות האגירי� הרלוונטיי� לדיוננו ה� המקורות הפוסיליי�, למעשה.  כי גז טבעי הוא כזה

 .   למרות שג� ביומס הנו מקור אגיר
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, ההספק המינימלי המותק� לא יבקש לספק אפילו את מלוא שיא הביקוש החזוי ....אאאא

יקוש נמו. משיאי� הוא יותא� לשיעור ב;  "עסקי� כרגיל"כפי שהוא נגזר מגישת 

יושג שיעור חסכו� נוס/ עקב הפעלת בטווח התכנית  כי הנחה מראשמתו. , אלו

 לשיעור שיתווספו, אמצעי ניהול ביקושי� מתקדמי� ונמרצי� שהוזכרו לעיל

ושהונח כבסיס למיפוי החלופות במסמ. " (רגילי�"החסכו� שיושג באמצעי� ה

 ). קוד�

 . בנה על בסיס פח� וגז טבעי בלבדההספק המינימלי המותק� בישראל יי ....בבבב

א� מאמצי� גישה זו אזי ההספק המותק� המינימלי בישראל עליו נית� לתכנ� נמו. מ�  .9

אנו מעריכי� כי הסדרי השלה מבוקרי� . 10המספרי� שהוצגו בטבלה שבעמוד 

לכל ) אי הספקה מתוכננת המבוססת על הסכמי� מוקדמי� ע� הצרכני�(וולונטריי� 

בצריכה בפועל בשעות השיא (!)  נוספי� 10%י� להשיג ירידה של עד המגזרי� עשוי

הערכה זו מניחה אפשרות ). צריכה זו תהיה שווה לביקוש השיא בניכוי החלק המושל(

כולל במגזר הביתי ובמגזרי� , לשימוש נרחב בטכנולוגיות של השלה מבוקרת מרחוק

 ס. ההספק המותק� המינימלי ,לכ�).  דוגמת השלת הפעלת מזגני� בחלק מהזמ�(נוספי� 

 :הדרוש הנו ער. כלשהו בטווח שבי�

 ;)אפשרות אופטימית קיצונית(וואט מותק� * מגה18,50018,50018,50018,500 –כ  ....אאאא

 ).  אפשרות פסימית קיצונית(וואט מותק� * מגה21,50021,50021,50021,500 –כ  ....בבבב

יהיה להפחית , א� יוק�, תפקידו העיקרי של מער. ייצור סולארי לאומי, על פי גישה זו .10

רק בשוליי� ישמש ג� כמעי� ביטוח נוס/ .  יות של הייצור הפוסיליבעלויות הסביבת

 .  אות� שיאי� המתרחשי� כאשר השמש זמינה–למצבי שיא ביקוש 

ל ביחס להספק המותק� "נית� בהחלט לטעו� כי הקביעות הנ: לסיו� פרק זה יש להבהיר .11

. צור כביכולשל מחסור עתידי בכושר יי, המינימלי הנדרש כרוכות בנטילת סיכו� כלשהו

חשוב להבי� כי קביעות אלו כיו� מייצגות רק היגדי� באשר לכיוו� שאליו מומל" , אול�

וברור כי א� במהל. שני� ספורות יתברר כי קביעות אלו אכ� , לישראל לחתור כיו�

, ודרוש יהיה הספק מותק� גדול יותר, לוקות בהערכת יתר מסוימת של אפשרויות החסכו�

אי� .  ולעדכ� את ההחלטות, את נתיב ההתקדמות בעתיד" לתק�"עיה הרי לא תהיה כל ב

העובדה כי : או במלי� אחרות, הכרוכי� בתיקו� עתידי אפשרי כזה" מחירי טעות"כל 

היא אחד מיסודות ההצדקה , מחיר הטעות בקביעה מצמצמת כיו� הנו כמעט אפסי

כה בתוואי המשלב הסיכוי הגלו� בהלי, לעומתו. המרכזיי� להצבת ער. בגישה כזו
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הוא , הכוללת הנהגת משטר השלה מבוקר וולונטרי, מדיניות שימור אגרסיבית ונחושה

 .     עצו�
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    הערכה של חלופות התמהיל הערכה של חלופות התמהיל הערכה של חלופות התמהיל הערכה של חלופות התמהיל  ....דדדד

    מיפוי החלופותמיפוי החלופותמיפוי החלופותמיפוי החלופות

, על בסיס העקרונות והאבחנות שנדונו בפרקי� הקודמי� נית� לזהות חלופות יסוד .1

י צירו/ של שלושה היגדי� "ה עכל חלופה מתאפיינת למעש. שביניה� יש להכריע עתה

חלופה "שס. ההכרעות בה� מניח בפנינו , המתייחסי� לאחת משלוש דילמות מרכזיות

 ". לתכנית אב

 :שלוש ההכרעות ה� .2

  בחירה זו ....""""בישראלבישראלבישראלבישראלההספק המותק� המינימלי ההספק המותק� המינימלי ההספק המותק� המינימלי ההספק המותק� המינימלי """"בחירת גודלו של בחירת גודלו של בחירת גודלו של בחירת גודלו של היגד בשאלת  ....אאאא

ירה כא� הבח, כאמור.  2025כמוה כבחירת ההנחה באשר לשיאי הביקוש בשנת 

וואט כמובהר בפרק * מגה21,500וואט לבי� * מגה18,500היא בער. כלשהו שבי� 

 . הקוד�

כא� . שיעור נתח הפח� בס. ההספק המותק� המינימלי בישראלשיעור נתח הפח� בס. ההספק המותק� המינימלי בישראלשיעור נתח הפח� בס. ההספק המותק� המינימלי בישראלשיעור נתח הפח� בס. ההספק המותק� המינימלי בישראלהיגד בשאלת  ....בבבב

הא� נכו� לפעול למיצוי או אי מיצוי הפוטנציאל להתקנת , השאלה המרכזית היא

היא ") פח� מרבי("יצונית אחת אפשרות ק. כושר ייצור פחמי נוס/ בישראל

כושר "כנגזר מ(וואט כושר ייצור פחמי מותק� *ה מג4,800להוסי/ על הקיי� כיו� 

והאפשרות הקיצונית ; )כאמור, הקרקעי הנוס/ של ייצור פח� בישראל" הנשיאה

, וואט* מגה4900 שכושר הייצור הפחמי המותק� יהיה) גז טבעי מרבי(השניה היא 

, בשתי האפשרויות. D)א� תוק� לבסו/ תחנה (וואט * מגה6100 – כ ולכל היותר

 .יתרת ההספק המותק� המינימלי בישראל תושתת על  גז טבעי בלבד

בהנחה שההספק המותק� : יתרת ההספק המותק� הראויה לישראליתרת ההספק המותק� הראויה לישראליתרת ההספק המותק� הראויה לישראליתרת ההספק המותק� הראויה לישראלהיגד בשאלת  ....גגגג

זה שמעל להספק הנשע� על מקורות אגירי� הנועדי� להבטחת ,  כלומר–הנוס/ 

הרי עומדות לפנינו שתי ,  עיקרו יהא אנרגיה סולארית*קוש שיא הטיפול בזמני בי

 :חלופות קיצו� לוגיות

למעט מתקני� ספורי� , ) מגוואט0( לא יותק� כושר ייצור כזה כלל *" חלופת אפסחלופת אפסחלופת אפסחלופת אפס"""" .)1

כאשר ברור כי אי� כל סיבה להתנגד , שינבעו מיוזמות מקומיות של יזמי� פרטיי�

 ;לה�

בחלופה זו ההנחה היא כי בכפו/ :  קעי הלאומיקעי הלאומיקעי הלאומיקעי הלאומיחלופת מיצוי כושר הנשיאה הקרחלופת מיצוי כושר הנשיאה הקרחלופת מיצוי כושר הנשיאה הקרחלופת מיצוי כושר הנשיאה הקר .)2

וואט *המג 2,500 *משקית כוללת נית� יהיה  להתקי� כ *סביבתית*לכדאיות כלכלית
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א. ברור כי חלופה זו תחייב תמרו" ומעורבות ממשלתית , סולאריי� בישראל

  . וממלכתית חזקה ביותר לאור. זמ�

 .אהלוגיקה הכוללת מצוירת באופ� סכמטי בתרשי� הב .3

     היבטי� עקרוניי� היבטי� עקרוניי� היבטי� עקרוניי� היבטי� עקרוניי�****הערכת חלופות התמהיל הערכת חלופות התמהיל הערכת חלופות התמהיל הערכת חלופות התמהיל 

, תו. השוואה בי� החלופות הנבחנות , 2025לבחינת תמהיל האנרגיה לטווח הארו. לשנת  .4

 וג� אי� צור. *לא נית� . יש להתייחס במידה רבה כאל מתכונת לבדיקה ברמה העקרונית

, גרת תוכנית האבלטווח הארו. במס" סופית" לקבוע חלופת תמהיל *כפי שיוסבר בהמש. 

ומאפייני הפיתוח של , וזאת בשל מרכיבי אי וודאות שוני� מחד, באופ� מחייב והחלטי

אי� צור. כבר היו� להחליט באופ� מחייב על תמהיל ייצור החשמל . משק החשמל מאיד.

הספק מינימלי מותק� הספק מינימלי מותק� הספק מינימלי מותק� הספק מינימלי מותק� 
 ))))מקורות אגירי�מקורות אגירי�מקורות אגירי�מקורות אגירי�((((

        18,518,518,518,500000000    ––––    21,50021,50021,50021,500    
 וואטוואטוואטוואט****מגהמגהמגהמגה

 נתח הפח� בתו.  נתח הפח� בתו.  נתח הפח� בתו.  נתח הפח� בתו. 
ההספק המותק� ההספק המותק� ההספק המותק� ההספק המותק� 

 המינימליהמינימליהמינימליהמינימלי
 מיצוי מלא או עצירה  מיצוי מלא או עצירה  מיצוי מלא או עצירה  מיצוי מלא או עצירה 

 בקיי�בקיי�בקיי�בקיי�

 הספק מותק� סולארי בישראלהספק מותק� סולארי בישראלהספק מותק� סולארי בישראלהספק מותק� סולארי בישראל

            ––––הזנחה הזנחה הזנחה הזנחה 
 אי מעורבותאי מעורבותאי מעורבותאי מעורבות

מיצוי כושר מיצוי כושר מיצוי כושר מיצוי כושר 
 אואואואו נשיאה קרקעינשיאה קרקעינשיאה קרקעינשיאה קרקעי

    " " " " חלופת אבחלופת אבחלופת אבחלופת אב""""
תמהיל כושר תמהיל כושר תמהיל כושר תמהיל כושר 
 ייצור בישראלייצור בישראלייצור בישראלייצור בישראל
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וזאת בשל העובדה שפיתוח משק החשמל נעשה באופ� הדרגתי על , 2025בישראל בשנת 

 .  תת מענה לגידול הצפוי בביקוש לחשמלעל מנת ל, פני זמ�

אי� כל צור. בכ. שממשלת ישראל תחייב עצמה כיו� בתמהיל קשיח והחלטי לשנת , כ. .5

אי�  : במלי� אחרות. שכ� ממילא נתונה לה הגמישות לעדכ� החלטות לאור. זמ�, 2025

,  זאתיחד ע�.  גבוה להחלטות כמותיות מספריות ספציפיות שייקבעו היו�" מחיר טעות"

והנראה באותה , בכל נקודת זמ� יש חשיבות רבה לקבוע את התמהיל הרצוי לטווח רחוק

נקודת זמ� כמקד� באופ� המיטבי את יעדי משק האנרגיה מכא� ועומד באילוצי הנחות 

די לדו� בהקשרו בשלושת היגדי המדיניות העקרוניי� המכריעי� .  תרחישי הייחוס מכא�

את זאת . מאוד מהבחינה הכמותית" מדויק". להיות בה� ואי� כל צור, שהוצגו לעיל

 .בדיוק עושה מסמ. זה

    ההספק המותק� המינימלי הנדרש ההספק המותק� המינימלי הנדרש ההספק המותק� המינימלי הנדרש ההספק המותק� המינימלי הנדרש : : : : הכרעה אהכרעה אהכרעה אהכרעה א

" צרי."לא יהיה נית� בשו� דר. לקבוע כיו� בוודאות מהו ההספק המותק� המינימלי ש .6

 לא מוצדק לדבוק בא/ אחד מ�, לדעתנו.  בתו. טווח אי הוודאות שצוי� לעיל, לקיי�

מספר ). וואט* מגה18,500(ולא האופטימי ) וואט* מגה21,500( לא זה הפסימי –הקצוות 

של " הנכו�"שישפיעו על ערכו ) סביבתיי�, טכנולוגיי�, חברתיי�, הכלכליי�(הגורמי� 

ולגבי כל אחד מה� כמעט קיימת אי וודאות ,   הוא רב  מאוד2025פרמטר זה לשנת 

באופ� בלתי , "אופטימי"או " פסימי"יי� צירו/ אירועי� בכל אחד מה� יכול להתק.  גדולה

 20,000(נראה כי מבחינה אסטרטגית נכו� לדבוק כיו� בער. אמצעי , לכ�. תלוי באחרי�

 :כאשר בי� שאר הנימוקי� התומכי� בגישה זו, ) וואט*מגה

ה� ייעשו ללא ,  א� יתברר בעתיד כי דרושי� תיקוני�–מחיר הטעות האפסי  ....אאאא

 ;הפסד במונחי קידו� יעדי המדיניות

הצבת מטרה מצמצמת תתמו. ותחזק בעקיפי� ג� את קידו� מדיניות השימור  ....בבבב

ובעיקר השנוי , ותית� תמרי" נוס/ לקידו� הצעדי� המרכזיי� בה, המומלצת

 .   שיאי ביקושהתרבותי הבסיסי הנוגע לסיפוק

מ� הראוי להדגיש שההנחה המוצעת לעיל אינה קריטית להערכת שני משתני ההחלטה  .7

בשל העובדה שההיק/ המכסימלי של ההספק המותק� של ייצור חשמל , זאת.  האחרי�

ובעיקר (באמצעות פח� ואנרגיות מתחדשות למיניה� מוגבל פיזית בשל אילוצי� שוני� 

להספק הכולל , בסופו של הלי., המשלי� היחיד האפשרי, לכ�). כושר נשיאה קרקעי

 .הוא באמצעות גז טבעי, לסוגיו שיוק� בישראל
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    ))))פוסיליפוסיליפוסיליפוסילי((((נתח הפח� במרכיב ההספק המותק� המינימלי נתח הפח� במרכיב ההספק המותק� המינימלי נתח הפח� במרכיב ההספק המותק� המינימלי נתח הפח� במרכיב ההספק המותק� המינימלי : : : : הכרעה בהכרעה בהכרעה בהכרעה ב

טווח המשחק הנתו� בידינו בנושא נתח הפח� הוא כאמור בי� עצירה במצב הקיי�  .8

המתאי� , וואט לער.* מגה9,700לבי� ) גוואט מ6,100– לכ 4,900בי� (והמתוכנ� כבר כיו� 

שתימש. עד למיצוי כושר הנשיאה הקרקעי , לתוספת מרבית של כושר ייצור פחמי בעתיד

 .  על פי ההערכה, של תחנות פח� באר"

 :  שלושה קריטריוני אב צריכי� להדרי. את ההכרעה כא�....קריטריוני ההערכהקריטריוני ההערכהקריטריוני ההערכהקריטריוני ההערכה .9

של ייצור חשמל בישראל בטווח השנתית הכוללת הצפויה ) המוניטרית(העלות  ....אאאא

 . הרחוק

 . ס. פליטת מזהמי� שנתית כוללת בישראל ממער. ייצור החשמל ....בבבב

 . הסיכוני� האסטרטגיי� הכרוכי� בכל חלופה ....גגגג

ולה� תמצית� של , ביצענו  ניתוחי� והערכות לגבי כל אחד משלושת הקריטריוני� הללו .10

 . הערכות אלו

    עלות הייצור השנתית הכוללתעלות הייצור השנתית הכוללתעלות הייצור השנתית הכוללתעלות הייצור השנתית הכוללת: : : : קריטריו� אקריטריו� אקריטריו� אקריטריו� א

תמהיל כושר הייצור והביקוש : עלות הייצור תלויה כמוב� באופ� חד ערכי בשני גורמי� .11

ערכי את המדיניות *שני אלה גוזרי� בדר. כלל באופ� חד.  הכולל לחשמל בשנה נתונה

הוא יביא לכ. . כאשר הרציונל התפעולי הכללי הוא כמוב� כלכלי טהור, התפעולית

, )בכל חלופה תמהילית שלא תהיה( במלואו תמיד שהמער. הפחמי הוא זה שיופעל כמעט

בכל עת שבה . של הייצור על בסיסו היא הנמוכה יותר) בלבד(שכ� העלות השולית 

ייוצר ההפרש הנדרש , מתקיימי� ביקושי� העולי� על כושר ייצורו הכולל של מער. זה

א� יהיה כלול מרכיב סולארי .  להספקת הביקושי� באמצעות מער. הגז הטבעי

כאשר , משמעותי הרי בכל זמ� שבו יש שמש יהיה נכו� להפעילו על חשבו� ייצור פוסילי

כיו� שהעלות השולית של ייצור על (המרכיב הפוסילי הראשו� שיושל הנו הגז הטבעי 

הנ� פחות , בניגוד לתחנות הגז, וכ� מכיוו� שתחנות כוח פחמיות, בסיסו היא הגבוהה יותר

 ).  גמישות בהפעלה

גיש כי ביסוד כל ההערכות באשר להפרש המוניטרי והסביבתי בי� החלופות יש להד .12

 :השונות עומדות ההנחות הבאות באשר לטכנולוגיות הייצור העתידיות
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תהיינה מבוססות בעיקר על טכנולוגיות , א� וכאשר תבנינה, יחידות פחמיות נוספות .13

). של שיקולי� סביבתיי�בניה על בסיס הטכנולוגיות הקיימות לא תותר ב(קריטיות *סופר

ולבחו� שילוב� בתכנית " פח� נקי"כמו כ� יש לעקוב אחר התפתחות� של טכנולוגיות 

 . הפיתוח של משק החשמל

מ היעילות "תוספות ייצור החשמל באמצעות גז טבעי תבוצענה באמצעות תחנות המחז .14

יס דלק ובתנאי שנית� יהיה להפעיל� בצורה נאותה ג� על בס, ביותר הקיימות בשוק

 ).    סולר(חלופי 

ל מאפשר אפוא להערי. עלות שנתית כוללת של ייצור חשמל בהינת� תמהיל "הרציונל הנ .15

רק כאשר ישנ� נתוני� לגבי הפרמטרי� הטכנולוגיי� , אול� זאת.  ובהינת� ביקוש כולל

העלות המשתנה ; והכלכליי� המרכזיי� ובה� עלות ההו� למגוואט מותק� בגז ובפח�

וכ� עלויות התפעול ; )בטכנולוגיות הרלוונטיות בלבד לעתיד(מיוצר בפח� ובגז ש "לקוט

 . ותחזוקה

אי� כל אפשרות ממשית לחזות . בכל המשתני� הללו קיימת כיו� אי וודאות לא מעטה .16

חישובי� מקורבי� שערכנו על פני סטי� . בדייקנות את ערכ� בהתייחס לעתיד הרחוק

לא נית� כיו� לקבוע בוודאות כי לא נית� כיו� לקבוע בוודאות כי לא נית� כיו� לקבוע בוודאות כי לא נית� כיו� לקבוע בוודאות כי :  דבר ברור אחדשוני� של ערכי� אפשריי� העלו  

תהיה קטנה יותר או גדולה תהיה קטנה יותר או גדולה תהיה קטנה יותר או גדולה תהיה קטנה יותר או גדולה , , , , בטווח הרחוקבטווח הרחוקבטווח הרחוקבטווח הרחוק, , , , העלות השנתית של ייצור חשמל בישראלהעלות השנתית של ייצור חשמל בישראלהעלות השנתית של ייצור חשמל בישראלהעלות השנתית של ייצור חשמל בישראל

 . תחת איזה מהערכי� האפשריי� של נתח מרכיב הפח� בתמהיל כושר הייצורתחת איזה מהערכי� האפשריי� של נתח מרכיב הפח� בתמהיל כושר הייצורתחת איזה מהערכי� האפשריי� של נתח מרכיב הפח� בתמהיל כושר הייצורתחת איזה מהערכי� האפשריי� של נתח מרכיב הפח� בתמהיל כושר הייצור, , , , יותריותריותריותר

 עלות על פי הערכתנו, לדוגמא. . . .  בגז ובפח� בגז ובפח� בגז ובפח� בגז ובפח� (basbur cost)עלות יצור חשמל ישירה עלות יצור חשמל ישירה עלות יצור חשמל ישירה עלות יצור חשמל ישירה  .17

 3.0יצור חשמל בטורבינת גז מסוג מחזור משולב המייצרת חשמל בהספק בסיס הינה 

קריטית בעלת נצילות *עלות יצור חשמל בטכנולוגיה פחמית על, לחילופי�. ש"סנט לקוט

  .על*ות יצור חשמל בטכנולוגיה סופרש ועל" סנט לקוט3.2הינה ) Dדוגמת תחנה (נמוכה 
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.ש" סנט לקוט3.7ינה ריטית בעלת נצילות גבוהה ה .18
7

  יודגש כי הערכה זו הינה הערכת 

חסר של עלות הייצור בפח� מכיוו� שמחירי הפח� בעול� הוכפלו בשנתיי� האחרונות 

 . ממחירי הפח� הנוכחיי� לחברת החשמל20% *והמחירי� שנלקחו בחישובי� נמוכי� בכ

 מצריי�גז טבעי  בואלי י� ארוכי טווחבהנחה כי מדינת ישראל תחתו� בטווח הקרוב חוז .19

ותחת סט של הנחות סבירות באשר לפרמטרי� הכלכליי�  , ומהרשות הפלשתינאית

תהיה ) וואט* מגה9,700(נית� להערי. כי חלופה שבה נתח הפח� הוא המרבי , השוני�

יקרה יותר למשק מהחלופה שבה נתח הפח� הוא המינימלי בסדר גודל של עשרות רבות 

 חוזה ע� המצרי�, ג� בטווח הרחוק, א� לא ייחת�,  לעומת זאת. של מיליוני דולר לשנה

כי אז החלופה בה נתח , והמשק ייאל" להכניס גז נוזלי לתו. משק הגז, והפלשתינאי�

א� כי בשיעורי� של עשרות מיליוני דולר , הפח� הוא המרבי עשויה להיות זולה יותר

לופות הקיצוניות נותר בעינו אי הוודאות באשר ליחס העלויות בי� שתי הח. לשנה בלבד

 .  ג� תחת הנחת קיומו של מרכיב ייצור סולארי גדול

    .  .  .  .  העלות הסביבתיתהעלות הסביבתיתהעלות הסביבתיתהעלות הסביבתית: : : : קריטריו� בקריטריו� בקריטריו� בקריטריו� ב

בניגוד לקושי הגדול בהשוואה בי� חלופות בהקשר לקריטריו� העלות המוניטרית בעתיד  .20

ככל שנתח הפח� בחלופה גדל על חשבו� נתח הגז :  כא� הדברי� ברורי� בעליל, הרחוק

לבד מהפליטות . הסביבתיהחלופה הופכת נחותה יותר מבחינת הקריטריו� , הטבעי

חלופת פח� כרוכה ג� בעלויות סביבתיות של טיפול באפר , הגדולות יותר של מזהמי�

 . הפח�

כי חלופה בעלת נתח פחמי גדול יותר מחלופה אחרת ,  לו יכולנו להניח בוודאות*לכ�  .21

ייצור חשמל בישראל שהיא גבוהה יותר מבאותה תגרור ג� הוצאה לאומית שנתית ל

                                                      
7
טכנולוגיה על קריטית : השקעה בהקמת תחנת כח פחמית:  חישובי� אלו מבוססי� על ההנחות הבאות 

קריטית *על*טכנולוגיה סופר;  דולר לקילוואט מותק�D (– 1200דוגמת תחנה (בעלת נצילות נמוכה 

לקילוואט  דולר 600 –מ גז טבעי "השקעה במחז;  דולר לקילוואט מותק�1600 –בעלת נצילות גבוהה 

מ מופעל "מחז; ) מהזמ�80%( שעות בשנה 7010תחנה פחמית מופעלת ; 7% * שנה ב20 *היוו� ב; מותק�

 7000צריכת גז טבעי ; ש"לקוט'  גר350 –צריכת פח� ; ) מהזמ�70%( שעות בשנה 6100 *בהספק בסיס כ

BTUלמליו�  $ 2.7 –מחיר גז טבעי ; לטו�$ 45 –מחיר פח� , ש" לקוטBTU .י רגישות שוני� מבחנ

יצוי� כי עלות יצור . שערכנו מצביעי� על תקפות ההערכה בדבר עלויות היצור החשמל בגז ובפח�

חשמל בפח� תהיה נמוכה יותר מאשר בגז טבעי בהנחות מסוימות בדבר ירידה משמעותית במחיר 

ע� . בטורבינות הגזעליה במחירי הגז הטבעי ושיעורי הפעלה נמוכי� יותר ,  דולר לטו�45 *הפח� מעבר ל

 .  כי ההשוואה חייבת להניח הפעלת שתי הטכנולוגיות בהספק בסיס, חשוב לציי�, זאת
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 עדיי� ללא ההיבט –כי אז ברור שמבחינת ס. ההיבטי� הכלכליי� והסביבתיי� , חלופה

רק , במקרה כזה.  עדי/ לבחור בחלופה שבה מרכיב הפח� הוא נמו. יותר*האסטרטגי 

שאלת . (יתרו� משמעותי לחלופה זו בהיבט האסטרטגי יכול היה להטות את הכ/ לטובתה

 ).  ההבדל בי� החלופות בפ� האסטרטגי תיבח� בפסקה הבאה

ג� א� החלופה שבה מרכיב הפח� גבוה יותר הנה זולה : כלומר, ההפ. איננו נכו� –אול�  .22

עדיי� עלינו לבחו� הא� היתרו� המוניטרי גובר על החסרו� הסביבתי א� , יותר מוניטרית

כל עוד לא נקבע באופ� פורמלי וָתֵק/  , הלא ניתנת ממילא כיו� להכרעשאלה זו .  לאו

קביעת תערי/ כזה הייתה .  נחסכת" יחידת פליטת מזהמי�"התערי/ המוניטרי של 

רק במקרי� שבה� היתרו� , כאמור,  וזאת–מאפשרת להכריע מיהי החלופה העדיפה 

י הערכות "עפ. כלומר צמודי� לחלופות מנוגדות, המוניטרי והיתרו� הסביבתי מנוגדי�

ער. היתרו� )  הערכות שנעשו על סמ. נתוני האיחוד האירופי לגבי יוו�–לדוגמה (ונות ש

.ש" לקוט אחדהנו כסנטעל פני פח� הסביבתי של ייצור חשמל באמצעות גז טבעי 
8

 

הופכת , מצאנו כי כבר בהנחת ער. כזה, בהנחות שונות שערכנו ביחס לתערי/ האפשרי

בראייה המשקללת היבטי� סביבתיי� , תההחלופה בה נתח הפח� גדול יותר לנחו

 ).כאמור, עדיי� ללא היבטי� אסטרטגיי�(ומוניטריי� 

נית� לומר את הדברי� הבאי�  לגבי ) 22 -9 סעיפי� (כסיכו� ביניי� של כל האמור לעיל  .23

בי� חלופה קיצונית שבה נתח הפח� בתמהיל ההספק המותק� המינימלי הוא הכרעה 

 : לבי� זו שבה הוא המינימלי, )9,700(מרבי 

איזו מהחלופות תהיה , אי� כל דר. לסלק אי וודאות אינהרנטית ביחס לשאלה ....אאאא

 ;כרוכה בעלות ייצור חשמל מוניטרית גבוהה יותר

ת נתח הפח� גדול יותר ג� יקרה כי הסיכוי של היות החלופה בעל, נית� לקבוע ....בבבב

 ; יותר מוניטרית הוא גבוה בישראל

ג� א� היה מתברר כי החלופה בעלת נתח הפח� הגבוה יותר יוצרת עלות ייצור  ....גגגג

כי בשקלול עלות זו ע� ,  עדיי� רב היה הסיכוי לכ.–חשמל למשק נמוכה יותר 

דיי� נחותה היא הייתה ע, )וזאת בוודאות(העלות הסביבתית הגבוהה יותר שלה 

 ;  מאוד ביחס לחלופת מינימו� הפח�

  –לאור כל זאת 

                                                      

8
 את בסיס העלויות 2004  יצויי� כי הרשות לשרותי� ציבוריי� חשמל אימצה בהחלטתה מפברואר  

 .המשמשי� בהערכתנו זו, CO2המוניטריות אות� יש להטיל על המזהמי� העיקריי� כולל 
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רק יתרו� משמעותי מאוד של חלופת מכסימו� נתח הפח� בהיבט הסיכוני�  ....דדדד

 .האסטרטגיי� יכול להצדיק כי תועד/ חלופה זו היו�

    . . . . מזעור הסיכוני� האסטרטגיי�מזעור הסיכוני� האסטרטגיי�מזעור הסיכוני� האסטרטגיי�מזעור הסיכוני� האסטרטגיי�: : : : קריטריו� גקריטריו� גקריטריו� גקריטריו� ג

מדובר למעשה בשני סיכוני .  בה� מדובר" הסיכוני� האסטרטגיי�"תחילה נגדיר מה�  .24

 :יסוד

 ;  להפעלת מערכות הייצורסיכוני מחסור בדלקסיכוני מחסור בדלקסיכוני מחסור בדלקסיכוני מחסור בדלק ....אאאא

 כתוצאה מפגיעות במהל. עימותי� צבאיי� או סיכוני פגיעה בתשתיות הפיסיותסיכוני פגיעה בתשתיות הפיסיותסיכוני פגיעה בתשתיות הפיסיותסיכוני פגיעה בתשתיות הפיסיות ....בבבב

 ;פעולות טרור

בראייה השוואתית בי� שתי החלופות , נבח� אחד לאחד כל אחד משני סיכוני� אלו .25

תחילה יש להדגיש היטב את האבחנה . ה שבפנינוהמרכזיות הנוגעות לסוגיית ההכרע

, בשתי החלופות ג� יחד: שהיא אמנ� מובנת מאליה א. השלכותיה גדולות מאוד, הבאה

מער. התשתיות , לכ�.  נתח הגז הטבעי בהספק המותק� המינימלי הוא גבוה מאוד בהכרח

מבחינת , ידכמעט בכל נקודת זמ� בעת, הפיסיות של גז טבעי בשתיה� צרי. להיות זהה

 . וכו; פיזור מתקני ייצור; אור. רשת הצנרות

יותר " בטוחה"חלופה בה נתח הפח� גבוה יותר היא , לכאורה.  סיכוני מחסור בדלקסיכוני מחסור בדלקסיכוני מחסור בדלקסיכוני מחסור בדלק .26

באמינות מקורות הפח� של " מוחלט"קיי� בטחו� שנית� לראותו , אכ�.  מבחינת המשק

ול סיכו� פוליטי מרכזי הרי יח, בהנחה כי ייחת� חוזה ע� המצרי�, לעומת זאת.  ישראל

תוצאתו של :  יש לשי� לב היטב–אול� .  על ישראל של הפרת הסכ� האספקה בעתיד

שכ� ברור מראש כי מדינת , מחסור בחשמל)  בא/ אחת מ� החלופות(אירוע כזה לא תהיה 

ההבדל .  ישראל תעשה בכל חלופה את הדרוש כדי למנוע לחלוטי� הסתברות למצב כזה

 :כשכא� יש להבחי� בשתי עלויות נפרדות, ת שתשולמנה בשתי החלופותיהיה רק בעלויו

כאשר ברור כי יכול להיות כי יידרש , )פרמיית הביטוח(שישול� " עלות הביטוח" ....אאאא

ביטוח אחר ויקר יותר בחלופה שבה תמהיל הגז הוא המרבי ביחס לזו שבה 

 ;תמהיל הפח� הוא המרבי

א� אכ� יתממש הסיכו� , ר חשמלעוד/ ההוצאה הלאומית שייגר� בפועל לייצו ....בבבב

 ; המרכזי שהוא הפרה בוטה של הסכ� הספקת הגז מצד מצריי�

ואילו התשלו� , ישול� בוודאות") עלות הביטוח("ברור כי התשלו� מ� הסוג הראשו�  .27

שנייחס ) הסובייקטיבית מטבעה(היא ההסתברות , השני ישול� רק בהסתברות מסוימת

נבח� להל� כל .  א� וכאשר ייחת� עמ� הסכ�, צרילאירוע של הפרת הסכ� ההספקה המ

 . אחד משני תשלומי� אלו בפירוט
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) ח קוד�"י המלצותינו בדו"עפ(אמצעי הביטוח הראשו� והבסיסי שיש לנקטו בוודאות  .28

הוא הבטחה כי תחנות הגז והטורבינות הקיטוריות תהיינה דואליות ותוכלנה להסב 

אי� כל סבירות של חוסר זמינות של דלקי� .  �בהתא, מיידית את הייצור לסולר או מזוט

כי המחיר הכרו. באמצעי ביטוח זה ישול� בכל מקרה בשתי , ברור לחלוטי�. אלו

 . ועלותו תהיה כמעט זהה בשתי החלופות, החלופות הנדונות כא�

אמצעי הביטוח שיינקטו במשק יהיו מורכבי� ביסוד� מאחד הצעדי� הבאי� , מעבר לכ. .29

 :חדאו שניה� ג� י

.  ותפעולו במקביל לתפעול הסכ� רכש הגז ממצריי�LNGהקמת מתק� אחסו�  ....אאאא

שיוכל מיידית לשרת כמויות גז נוזלי , המער. צרי. להיות בעל תכונות כאלו

כמויות אלה אפשר .  הזהות לאלו שהספקת� תמנע מישראל תחת הנחות התרחיש

של האפשרות שתהיינה נמוכות מכמות הגז שאספקתה נתונה לסיכו� פוליטי ב

שתהיה להגדלת אספקת גז טבעי מספקי� אחרי� או מעבר לדלקי� חלופיי� על 

 . ידי חלק מהצרכני�

מתו. כוונה שא� אכ� , כאמור לעיל, שדרוג מבעוד מועד של תשתיות הסולר ....בבבב

כי אז מער. הסולר , ויימש. שני�, ל של אי הספקת גז"יתממש אי פע� האיו� הנ

צור בתחנות הגז הטבעי עד שתורחב אספקת הגז המשודרג יספק את צורכי היי

 . מספקי� קיימי� או חדשי� או עד שייכו� מער. גז טבעי נוזלי

הרי כל עוד מניחי� כי צמוד לחוזה ההספקה ע� מצריי� סיכו� , אשר לצעד הראשו� .30

להקי� , ביו� מ� הימי�, כי אז ברור שיהיה הכרח, אסטרטגי שישראל לא תוכל להזניחו

אלא א� כ� יוכנס מקור אסטרטגי ארו. טווח נוס/ ,  בישראלLNGול תשתית לתפע

ההבדל יהיה רק .  לשתי החלופותקביעה זו תקפה לחלוטי� .  להספקת גז בצינור) ?רוסיה(

כשברור כי בחלופת ,  של אותה תשתית הגז הנוזלי ההכרחיתמועד הקמתהבשאלת 

" המותר"הקמה הרחוק ביותר מועד ה.  המכסימו� פח� מועד זה יכול להיות רחוק יותר

כי ישראל לא תוכל לשפות עצמה על אבד� הגז , לישראל הנו אותו המועד שלגביו נראה

 . הקודמי� לצור. בהכנת תשתית לגז נוזלי, י האמצעי� אחרי�"ממצריי� ע

קבוצת י� (ראשו� בי� האמצעי� האחרי� האלו הוא הגברת הרכש מ� המקור הישראלי  .31

לתקופה של ( גז לשנה מי� תטיס BCM 1.8 –י תרכוש כ "הנו כי חחהתכנו� כיו� ). תטיס

זו תהיה יכולה בטווח זמ� קצר מאוד להעלות את , בהנחות מסוימות, אול�, ) שנה11

ס. העתודה המוכחת בי� תטיס הנו .  הנפח הנמכר עד כדי כפליי� לער. לפרק זמ� מסוי�

כ. שישראל נהנית , רטגיולכ� ברור כי א� לא מתממש האיו� האסט, BCM 40 –כ 

הרי מש. החיי� של , )מצריי� וי� תטיס(לפחות משני מקורות הספקה מקבילי� לפחות 
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 לא נית� – שני� 10*6בער. (בשני� הראשונות .   שנה20 –רזרבת י� תטיס כספק הנו כ 

תוכל י� ) לקבוע מספר� במדויק שכ� הרבה תלוי בהתפתחות משק הגז בשני� הראשונות

כתלות לחוזה ( לשמש ביטוח מסוי� כנגד הפסקת הספקת גז ממצריי� תטיס לבדה

 ).  לצרכני� נוספי� אליה� תהה מחויבת

נית� יהיה , בהנחה כי ג� גז פלסטינאי ממקורות חברת בריטיש גז יהיה זמי� למשק .32

בשני� יותר מאוחרות יהיה צור. להוסי/ . להגדיל את הכמות המסופקת ג� ממקור זה

של חלק מ� התחנות ) במקרה חירו�( והוא תכנו� להפעלה קבועה ,את האמצעי השני

  כאמצעי ביטוח משלי�כאמצעי ביטוח משלי�כאמצעי ביטוח משלי�כאמצעי ביטוח משלי�וזאת , )מזוט וסולר(המופעלות בגז טבעי על הדלקי� החלופיי� 

אמצעי זה יחייב לשדרג תשתיות הולכת סולר .  לרכש נוס/ מי� תטיס או בריטיש גז

ובי� א� , הקיימת של סולרי הגדלת קיבולות צנרת ההולכה "בי� א� ע, במידה מסוימת

י תוספת צינורות הולכה לתחנות כוח של גז טבעי מסוימות וכ� בניית יכולות אחסו� "ע

חגית , למשל ברמת חובב(סולר פנימיות מוגדלות בחצרות תחנות הכוח בפני� האר" 

הטיפול בכמות זו יחייב ג� לספק את המרב האפשרי במכליות בדר. הי� ישירות  ).וגזר

עלות ההשקעה בשדרוג תשתיות הסולר .  � חופיי� או שיהיו בקרבת החו/מי"למחז

.מוערכת בעשרות מיליוני דולרי� בודדי�
9

 

לש� המחשת מגבלה .  כי השימוש בסולר כגיבוי לאומי יהיה מוגבל למדי, נציי� ע� זאת .33

ה  לייצור חשמל בסולר יהיBCM (10 1(ק גז טבעי "כי על מנת להחלי/ מיליארד מ, זו נציי�

רק . ככפלי� מכמות הסולר השנתית הנצרכת כיו�,  מיליו� טו� סולר0.9 –צור. בכ 

מיצוי כושר הספקת גז מספקי� אחרי� (האמצעי� האלו שני שני שני שני כשיתקרב היו� שבו 

לא )  מזוט וסולר*הפעלת תחנות גז טבעי על הדלקי� החלופיי� בתוספת מיצוי כושר 

 .  LNG אז ורק אז יהיה צור. בהקמת מערכות התשתית לתפעול  –יספיקו 

מכסימו� פח� ומכסימו� גז טבעי בתמהיל כושר (ההבדל בי� שתי החלופות , עתה .34

לקראת מועד זה .  ל לא יספיקול לא יספיקול לא יספיקול לא יספיקו""""מצעי� הנמצעי� הנמצעי� הנמצעי� הנבמועד שבו אכ� שני האבמועד שבו אכ� שני האבמועד שבו אכ� שני האבמועד שבו אכ� שני האהנו א. ורק ) הייצור

ההפרש בי� שתי החלופות מבחינת . יהיה צור. להחליט כמוב� על כניסה לעיד� הגז הנוזלי

שווה לער. לזמ� שבו יגדל הביקוש לחשמל במשק בשיעור השווה , )בשני�(המועד הזה 

ב� שווה וזה כמו, להפרש בשיעורי הייצור הצפויי� על בסיס גז טבעי בשתי החלופות

לער. לנתח כושר הייצור הפחמי העוד/ שיש לחלופת מכסימו� פח� ביחס לחלופת 

                                                      
9
 לשנה של גז טבעי BCM 2 *כתחלי/ ל) עלויות אחסו� ומימו�( עלות אחזקה שנתית של מלאי סולר  

 .הערכה זו מבוססת על אחזקת מלאי סולר לשני חודשי שימוש.  מליו� דולר לשנה12*10 *מוערכת בכ

10
 .  ש חשמל" מיליארד קוט5 * גז טבעי נית� לייצר כBCM 1 – ב 
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וואט * מגה5000 – 4000בהנחה כי ההפרש הוא לער.  ).  מכסימו� גז טבעי(מינימו� פח� 

הרי , ש" מיליארד קוט37 – 30שייצור� בפועל יהיה לער. , מותק� של כושר ייצור פח�

בסו/ תקופת ( שני� 10*8 –יגדל בשיעור זה הנו כ מש. הזמ� שבו הביקוש במשק 

 . ש" מיליארד קוט100 –א� נניח כי הביקוש בסו/ התקופה יעמוד על כ , זאת). התכנו�

כי , א� אנו מניחי� כי יהיה הכרח בביטוח כנגד הפרת חוזה ע� ספק עיקרי כמצריי�, כ. .35

 מהחלופה של אז העלות של החלופה התמהילית של מכסימו� גז טבעי יקרה יותר

בשיעור השווה לעלות הנגזרת מההקדמה של השקעת ההו� הדרוש , זאת; מכסימו� פח�

עצ� השקעת הו� זה מתחייבת .  שני�10*8 –להקמת תשתיות הגז הטבעי הנוזלי בכ 

 מאות שלושג� לו נניח כי ההשקעה כא� היא בשיעור של .  כאמור בשתי החלופות כאחד

–וכ� שהפרש השני� בו נצטר. להקי� את המער. הוא כ , מיליוני דולרי�עד חמש מאות 

אי� די בו כדי לוותר ) לרעת חלופת המכסימו� גז(הרי ברור כי הפרש העלות ,  שני�10*8

 . מלכתחילה על היתרונות הסביבתיי� והקרקעיי� הגלומי� בחלופת מכסימו� גז טבעי

, כיב שני של עלותזהו מר.  עוד/ ההוצאה הלאומית לייצור מחשמל בהתממש האיו�עוד/ ההוצאה הלאומית לייצור מחשמל בהתממש האיו�עוד/ ההוצאה הלאומית לייצור מחשמל בהתממש האיו�עוד/ ההוצאה הלאומית לייצור מחשמל בהתממש האיו� .36

פשוט , שהיא גבוהה יותר בחלופת מכסימו� גז טבעי מאשר בחלופת מכסימו� פח�

משו� שבחלופה זו יש צור. להחלי/ כמות ייצור כוללת גדולה יותר של חשמל הנשע� על 

כי עלות זו , מוב� ע� זאת).  גז נוזלי, מזוט, סולר(גז טבעי בייצור על בסיס דלק חלופי 

בשקלול כולל של . רק א� יתממש האיו� וחוזה ההספקה המצרי יופרתשול� בפועל 

תחת כל (ערכה של עלות זו יש לכפול אפוא את תוספת ההוצאה השנתית לייצור חשמל 

 . שתתבקש בהתגש� האיו� בהסתברות שאיו� זה יתממש) אחת משתי החלופות

ות מימוש האיו� אסטרטגית כוללת של הסתבר*כלכלית וגיאו, בחינה פוליטית, להערכתנו .37

ג� א� נכו� שהיא איננה זניחה ממש , ל מראה כי היא נמוכה מאוד בערכי� מוחלטי�"הנ

המשמעות הכלכלית של העסקה .  עד כדי החלטה לאומית לוותר על אמצעי הביטוח

והנזקי� המדיניי� של הפרה , למצרי� כמו ג� לגופי� הכלכליי� המעורבי� היא עצומה

מצרי� יתדרדרו עד לנקודה *האפשרות כי יחסי ישראל.  גדולי�כזו למצרי� יהיו א/ ה�

 . שבה מעשה כזה של הפרה יהיה מתבקש פוליטית היא רחוקה מאוד

בהנחות תרחיש קיצוניות : נערי. להל� באופ� מקורב את העלות בה מדובר באופ� הבא .38

 ותחת, ובהעדר כל תשתית של גז נוזלי, הפסקה מוחלטת בהספקת גז טבעי ממצרי�(

נית� ) חלופת התמהיל של מכסימו� גז טבעי בתמהיל וללא מרכיב סולארי בתמהיל

נתח הגז הטבעי בייצור בפועל יעמוד על , )2025(שבו בסו/ טווח התכנו� , להצביע על מצב

בחלופת המכסימו� פח� יידרש ).  75%–חלקו בתמהיל יהיה כ ( מס. הייצור 65% –כ 

ההפרש בי� שתי , בס. הכל.  30% –של כ , ותרלתחל/ ייצור בגז טבעי בהיק/ קט� י
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ובהנחה  , 35% –החלופות בהקשר לכמות ייצור החשמל המבוססת על גז טבעי הוא כ 

הרי פירוש הדבר כי ההפרש בי� , ש" מיליארד קוט100 –של ביקושי� בסדר גודל של כ 

יות שתי החלופות מבחינת כמויות הייצור של חשמל על בסיס גז טבעי שתעבורנה לה

 . ש חשמל" מיליארד קוט35 –מיוצרות על בסיס חלופי הנו כ 

וחלק יהיה גז ; חלק יהיה גז טבעי נוזלי; חלק מהדלקי� החלופיי� הללו יהיו סולר ומזוט .39

כל עוד לא , הגברת ההספקה  מהספקי� הישראלי� והפלסטינאי�(טבעי ממקור חלופי 

ש מיוצר על גז טבעי "פת לקוטברור כי העלות הנוס, עתה). מוצו העתודות שברשות�

שהרי עלויות ההו� והתפעול השוט/ , נגזרת רק מהעלויות השוליות של הדלקי� עצמ�

, עתה.  א� וכאשר יתממש האיו�" עלות שקועה"תשולמנה ממילא ותהיינה בחזקת 

 :בקירוב טוב נוכל להניח

  בעלות הספקת 35% * 30% –מהווה כ , בממוצע גס, עלות הדלקי� בכלל ....אאאא

 ; שמלהח

 60% * 50% –העלות המשוקללת של הדלקי� החלופיי� לגז טבעי גבוהה בכ  ....בבבב

 ; מעלות הגז הטבעי

, שהספקתו תופסק על פי הנחת התרחיש, הנתח של הייצור על גז טבעי מצרי ....גגגג

) על פני שני� רבות(יעמוד בממוצע , י הגברת ייצור  מספקי� אחרי�"ושיוחל/ ע

על נתח זה לא תשול� . ס על גז מצרי בלבד מס. הייצור שהתבס25% –על כ 

 .     שכ� אנו מניחי� כי מחירי הגז משני המקורות יהיו דומי�, תוספת עלות בייצור

 75% –עולה כי בס. הכל כ , שה� ריאליות לגמרי כסדר גודל לפחות, מכל ההנחות האלו .40

ת ייצור יהיו כרוכי� בעלו, מכמות הייצור שהדלק עליו היא תישע� במקור יהיה גז טבעי

במקרה של , לכ�.   מזו שתהיה לפני שיפרו" משבר ההספקה20%*15 –שולית גבוהה בכ 

,  כאמור לעיל65% –שבה הייצור בפועל על בסיס גז יעמוד על כ , חלופת מכסימו� הגז

 14%*10% –סכו� הגבוה בכ , במקרה של פרו"  המשבר, ישל� משק החשמל בכל שנה

שבה נתח הייצור , בחלופת מכסימו� הפח�, מת זאתלעו. מהסכו� שישול� ללא המשבר

*5% –ישל� המשק בכל שנה סכו� הגבוה רק בכ , 30% –על בסיס גז טבעי יהיה רק כ 

 .   מההוצאה הלאומית השנתית לחשמל בטר� משבר6%

לטובת חלופת ( בהוצאה הלאומית לחשמל 8%*5%ההפרש בי� שתי החלופות הוא אפוא  .41

ברור כי א� .  זה משול� כמוב� רק במקרה שמתממש האיו�א. הפרש , )מכסימו� הפח�

שאנו מעריכי� אותה בלא יותר (נכפיל הפרש זה בהסתברות לעצ� התממשות האיו� 

ההבדל בי� שתי ההבדל בי� שתי ההבדל בי� שתי ההבדל בי� שתי נקבל כי , )לטווח של כמה עשרות שני�, מאחוזי� בודדי� ביותר
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נתית נתית נתית נתית י הפרש בהוצאה שי הפרש בהוצאה שי הפרש בהוצאה שי הפרש בהוצאה ש""""מיוצג למעשה עמיוצג למעשה עמיוצג למעשה עמיוצג למעשה ע, , , , בהיבט הסיכו� האסטרטגי בלבדבהיבט הסיכו� האסטרטגי בלבדבהיבט הסיכו� האסטרטגי בלבדבהיבט הסיכו� האסטרטגי בלבד, , , , החלופותהחלופותהחלופותהחלופות

 ! לאומית ממוצעת להספקת חשמל בשיעור של  פרומיל אחד וא/ פחות מכ.לאומית ממוצעת להספקת חשמל בשיעור של  פרומיל אחד וא/ פחות מכ.לאומית ממוצעת להספקת חשמל בשיעור של  פרומיל אחד וא/ פחות מכ.לאומית ממוצעת להספקת חשמל בשיעור של  פרומיל אחד וא/ פחות מכ.

הסיכו� מ� הסוג השני שצוי� לעיל הוא סיכו� של .  סיכוני פגיעה בתשתיות הפיסיותסיכוני פגיעה בתשתיות הפיסיותסיכוני פגיעה בתשתיות הפיסיותסיכוני פגיעה בתשתיות הפיסיות .42

. ג� מבחינתו יכול להיות הבדל בי� שתי החלופות, פגיעה בתשתיות הפיסיות שלכאורה

בעליל אינו מייצר ,  חשמל על בסיס גז טבעיכי ההבדל בשיעורי הייצור של, ברור לגמרי

בכל התרחישי� שהוצגו , שו� הבדל ברמת הְ;גיע9ת המערכתית הפיסית של התשתית

 . כי זו תהיה ביסודה אותה תשתית, במסמ. היעדי�

כי יהיה הבדל בי� הפגיעות הכוללת של ישראל בתקופה שבה היא לא תפעיל , נכו� הוא .43

. לבי� הפגיעות שלה בתקופה שאחרי כניסת הגז הטבעי הנוזלי, עדיי� תשתיות לגז נוזלי

ומדובר בהפרש , יש הבדל בי� שתי החלופות כאמור במועד שבו תיכנס תשתית זו לפעולה

, שבחלופת מכסימו� הגז הטבעי, קיי� אפוא הבדל בי� החלופות בכ..  של שני� ספורות

רגישות מוגברת לאפשרות ייכנס המשק מוקד� יותר במספר שני� לעיד� שבו תתקיי� 

ברור כי , ע� זאת).  כגו� מתק� אחסו� הגז הנוזלי(של היפגעות תשתיות חיוניות ביותר 

נית� יהיה לקיי� רמת , המשלב אמצעי� בטחוניי� ייחודיי�, עלי ידי תכנו� פיסי נאות

 .  ולכ� פער זה של מספר שני� הנו חסר משמעות אסטרטגית, ביטחו� גבוהה מאוד

ברור לחלוטי� כי א� ייחת� . ההשוואה בי� החלופות בהיבט הביטחו� האסטרטגיההשוואה בי� החלופות בהיבט הביטחו� האסטרטגיההשוואה בי� החלופות בהיבט הביטחו� האסטרטגיההשוואה בי� החלופות בהיבט הביטחו� האסטרטגיסיכו� סיכו� סיכו� סיכו�  .44

וא� יתקיי� ביטחו� בזרימה סדירה ובלתי מופרעת , בקרוב הסכ� אסטרטגי ע� מצריי�

. כי אז אי� כל הבדל בי� שתי החלופות מבחינה אסטרטגית, של גז ממצריי� לאור. שני�

ח עצמה מפני תרחיש של סגירת הברז א� לעומת זאת ישראל תחליט כי עליה לבט

כי אז חלופת מכסימו� גז טבעי בתמהיל תהיה כרוכה בעלות גבוהה יותר , המצרי

עיקר העלות ינבע מ� הצור. להקדי� בעתיד את . מחלופת מכסימו� פח� בתמהיל

 .   שני�10*8 –בכ , הכניסה לבניית תשתיות גז טבעי נוזלי בישראל

ה ומצב לא יהיה כל הבדל בי� שתי החלופות מבחינת ה ומצב לא יהיה כל הבדל בי� שתי החלופות מבחינת ה ומצב לא יהיה כל הבדל בי� שתי החלופות מבחינת ה ומצב לא יהיה כל הבדל בי� שתי החלופות מבחינת בשו� מקרבשו� מקרבשו� מקרבשו� מקר: חשוב אפוא לציי�

,  ,  ,  ,  מוניטרית בלבדמוניטרית בלבדמוניטרית בלבדמוניטרית בלבד****כל שצפוי הוא הפרש בעלות משקיתכל שצפוי הוא הפרש בעלות משקיתכל שצפוי הוא הפרש בעלות משקיתכל שצפוי הוא הפרש בעלות משקית    –    בטחו� הספקת החשמל למשקבטחו� הספקת החשמל למשקבטחו� הספקת החשמל למשקבטחו� הספקת החשמל למשק

סביר כי עלות כוללת זו תהיה בסדר גודל של עשרות מיליוני סביר כי עלות כוללת זו תהיה בסדר גודל של עשרות מיליוני סביר כי עלות כוללת זו תהיה בסדר גודל של עשרות מיליוני סביר כי עלות כוללת זו תהיה בסדר גודל של עשרות מיליוני .  .  .  .  לקיו� אמצעי הביטוחלקיו� אמצעי הביטוחלקיו� אמצעי הביטוחלקיו� אמצעי הביטוח

 .  .  .  .  דולרי�דולרי�דולרי�דולרי�

, זאת.  2025נת היעד נכו� בשלב זה לבחור בחלופת מכסימו� גז טבעי לש, לאור זאת

, ומאיד.; החלופה הזו מעניקה יתרונות סביבתיי� קרקעיי� משמעותיי�, משו� שמחד

כולל ג� את (מבחינת ההפרש בי� החלופות בהוצאה הלאומית הכוללת וארוכת הטווח 
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כאשר הסיכוי לכ. , התמונה מטושטשת) הוצאות הביטוח מפני סיכוני� אסטרטגיי�

 .  כא� או לכא� הוא רבשההפרש אינו משמעותי ל

וכיוו� שבשני� ; כיוו� שבשתי החלופות המשק ממילא זקוק לנתח גז טבעי גדול בתמהיל

כשגורל הספקת הגז , אלו ממש המשק נכנס כבר לייצור חשמל על בסיס גז טבעי

 אנו ממליצי�אי� שהרי ,  אמור להתברר בתו. זמ� קצר והרשות הפלשתינאיתממצרי�

בתו. שני� ספורות תתגבש , ממילא.  חמי מעבר למה שכבר קיי�להקי� כושר ייצור פ

של הסיכו� האסטרטגי הגלו� , מושתתת על ניסיו� שני� ראשונות, הערכה טובה יותר

וכ� של עלויות מדויקות של טכנולוגיות מתקדמות של ייצור פחמי , בחוזה המצרי

נית� : ושר ייצור פחמינכו� להמתי� ולא לבנות עוד כ, לכ�. השונות" ביטוח"ועלויות ה

של והאסטרטגי והיה ויתברר כי יתרונה המוניטרי , יהיה בהמש. לבחו� מחדש הנושא

חלופת המכסימו� פח� הוא גדול בשיעור כזה שמקזז לגמרי את היתרונות הסביבתיי� 

כי אז אפשר יהיה לחזור למסלול של מכסימו� , והקרקעיי� של חלופת המכסימו� גז

 ספורות אלו עדיי� לא יתפתח כושר ייצור בגז טבעי אפילו בשיעור  ספורות אלו עדיי� לא יתפתח כושר ייצור בגז טבעי אפילו בשיעור  ספורות אלו עדיי� לא יתפתח כושר ייצור בגז טבעי אפילו בשיעור  ספורות אלו עדיי� לא יתפתח כושר ייצור בגז טבעי אפילו בשיעור כיוו� שבשני�כיוו� שבשני�כיוו� שבשני�כיוו� שבשני�. פח�

כלשהו א� נהפו. את כלשהו א� נהפו. את כלשהו א� נהפו. את כלשהו א� נהפו. את " " " " מחיר טעותמחיר טעותמחיר טעותמחיר טעות""""הרי שלא ישול� הרי שלא ישול� הרי שלא ישול� הרי שלא ישול� , , , , שבחלופת המינימו� גז טבעישבחלופת המינימו� גז טבעישבחלופת המינימו� גז טבעישבחלופת המינימו� גז טבעי

  . . . . הכיוו� אזהכיוו� אזהכיוו� אזהכיוו� אז

 :יש לנקוט את הצעדי� הבאי�, במקביל .45

יש לבחו� מה� התעריפי� המוניטריי� שיש להעמיד מול נזקי הסביבה העודפי�  ....אאאא

 . חת חלופת המכסימו� פח�המתקיימי� ת

אות "יש לפעול בנחישות לפיתוח מהיר של תשתיות הגז הטבעי על בסיס התמ ....בבבב

כ. שכלל הגידול בביקושי� לחשמל במשק בשני� הקרובות יסופקו , המאושרות

 . באמצעות גז טבעי

, שתוכל להיכנס  לקליטת גז טבעי נוזלי במהירות המיידית, על ישראל להיער. כ. ....גגגג

 .י גמר התכנו� הסטטוטורי הדרוש לש� כ."ע, זאת.   בעתידבמקרה הצור.

    נתח הספק מותק� סולארי בישראלנתח הספק מותק� סולארי בישראלנתח הספק מותק� סולארי בישראלנתח הספק מותק� סולארי בישראל: : : : הכרעה גהכרעה גהכרעה גהכרעה ג

כפי שנפרסה במסמ. מיפוי החלופות ובמסמ. , לאור התפיסה האסטרטגית הכוללת שלנו .46

המרכיב , שכ�; "לא נית� בלעדיו"ברור לגמרי כי המער. הסולארי בישראל איננו כזה ש, זה

די בו בעצ� כדי לענות על הביקושי� כול� , על בסיס גז ופח�, � מינימלישל הספק מותק

 ). אמנ� תו. הפעלת מדיניות ניהול ביקושי� במצבי שיא(
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יכולה לנבוע בראש , בראיית משק האנרגיה בלבד,  כי הצדקתו של מער. זה–נובע מכא�  .47

אה לצמצ� הקמתו ב: כלומר.  ובראשונה מהיתרונות הסביבתיי� שהוא יעניק לישראל

שעצ� קיומ� לא יושפע , של מתקני ייצור, את הייצור על בסיס מקורות פוסיליי�

 . מהקמתו של מער. סולארי

יאפשר לרכ. במקצת את שיעורי אי ההספקה המתוכננת של הסולארי המער. , בנוס/ .48

משו� , זאת. כאמור, שעליה אנו ממליצי� בכל מקרה בתכנית זו, חשמל בשעות שיא

המחסור "המער. יוכל לקזז מקצת מ, המתרחשות בקי" ובימי שמששבשעות שיא 

 . הכרו. בשיטה זו" המבוקר

אנו סבורי� כי א� היתרונות הסביבתיי� מצדיקי� הקמת מגוואט ראשו� של כושר ייצור  .49

כל עוד העלות השולית , הרי ברור כי ה� יצדיקו מימוש כל כושר הייצור נוס/, סולארי

בישראל יש שטחי קרקע .  . הנה פונקציה שאיננה עולהשל קרקע נוספת שתוקצה לכ

 . בה� אי� לקרקע שימוש חלופי סביר, גדולי� מאוד בדרו�

ירד� והרשות , בעתיד עשויי� להתפתח שיתופי פעולה אזוריי� ע� מצריי�: זאת ועוד .50

בירד� , שיאפשרו אולי הקמת תחנות סולאריות מרוכזות על קרקעות בסיני, הפלסטינית

. פוטנציאל הקרקע נטולת השימוש החלופי במדינות אלו הנו עצו�,   בס. הכל.וברשות

פ אזורי בתחו� זה עשוי להקנות רווחי� למדינות אלו בצד יתרו� קרקעי עצו� "שת

 .לישראל

כי לפיתוח מער. סולארי לאומי יש ער. רב מאוד במונחי יעדי� , כא� יש לציי� .51

 :ער. זה גלו� בשלושה היבטי�  עיקריי�. שאינ� אנרגטיי� במהות�, אסטרטגיי� אחרי�

מימוש יתרונות כלכליי� כוללי� למשק מפיתוח טכנולוגי שישראל מובילה בו  ....אאאא

 ;והעשוי להפו. להיות ענ/ יצוא משמעותי בעתיד, בעול�

 ;יצירת היצע תעסוקתי ופיתוח כלכלי מקומי במרחבה הדרומי של האר" ....בבבב

אסטרטגי * להניב דיבידנד פוליטייצירת מנו/ לשיתופי פעולה אזוריי� העשויי� ....גגגג

 . עקי/

כי ההכרעה לגבי נתח ההספק הסולארי חייבת להיות בכיוו� של , משו� כ. נראה לנו .52

" כושר הנשיאה"שמטרתה מיצוי מלא של , לאומית מקיפה*החלטה על תכנית אסטרטגית

החלטה זו מותנית בקיו� הצדקה . 2025עד שנת , הקרקעי של אנרגיה סולארית בישראל

. סביבתית כוללת לכדאיות השימוש באנרגיה סולארית טרמית מרוכזת בישראל*כלכלית
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בבחינת כדאיות זו יש לקחת בחשבו� ג� את העלויות החיצוניות ביצור חשמל באמצעי� 

כמו . פוסיליי� בשעות היו� וכ� את העלויות השוליות ליצור חשמל בשעות שיאי הביקוש

מת מער. סולארי יש להביא בחשבו� את היתרונות בביצוע הערכת עלות תועלת להק, כ�

 . לגודל והשיפורי� הטכנולוגיי� שיקטינו את עלויות ההקמה והתפעול לאור. זמ�

וואט *  מגה2500*2000 – נית� יהיה להתקי� מער. מרוכז בהספק של כ נועל פי ההערכות .53

מתחמי� , שטחי�נית� יהיה להתקי� מערכות מבוזרות על פני מ, בנוס/ עליו. בתו. ישראל

 . שאת היקפו קשה מאוד להערי. כיו�, ולהתקי� כ. כושר ייצור נוס/, ומערכות שונות


