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 תקציר

 
 

הדחיפה למעבר מהיר לאנרגיה מתחדשת נובעת ממשבר האקלים הקשה ומהתוצאות 

 ם אנחנו נמשיך לפלוט גזי חממה לאטמוספרה,אההרסניות שתהיינה 

 

ברכה רבה למדינת ישראל גם מהיבטים   יביא אך המעבר למקורות אנרגיה מתחדשות 

יתרום המעבר ה ולביטחון בכלל. נאחרים. המעבר יתרום לביטחון האנרגטי של המדי

רים. זה גם יתרום כלכלית למדינה היות שאנרגיית השמש ולבריאות הציבור בכמה מיש

 ום זולה יותר מכל החלופות. יה

 

אנרגייה  .ומפורט בחלק הטכני הטכני לעבור לאנרגיה נקייה מגזי חממה ברורהפיתרון 

מהשמש לא חסרה. בשלב מסוים יהיה צורך להוסיף אגירה קצרת טווח וסוללות הם 

האמצעי המתבקש לכך. בשלב אחרון יהיה צורך להוסיף אגירה ארוכת טווח והמרת חשמל 

ול לשמש כמקור אנרגיה ישיר מימן יכ למימן וחזרה היא האמצעי המתבקש לכך. 

 למפעלים ולסוגי תחבורה שונים ובפרט מטוסים.

 

החזון יהפוך למציאות, ומהר יותר ממה שהיום משערים, ברגע שהמדינה ותושביה ירצו 

 בכך ויניעו התהליך קדימה. 

 

נעזרתי בכתיבת המסמך הזה בפרט בדו"ח  של הפורום הישראלי לאנרגיה , אפס פליטות 

 ד"ר שחר דולב ויעל כהן פארן ועוד. של 2040עד 

 

תקוותנו שהכתוב כאן,  או לכל הפחות חלק מהרעיונות יעזרו לקדם מעבר מהיר לאנרגיות 

 מתחדשות ולהפחתה מהירה של פליטת גזי חממה מישראל.

 

  יעקב גלאוזיוס      
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חלק א: הצורך הדחוף להקטין במהירות  פליטת גזי חממה, ויתרונות נוספים 
 לכך.

 
 פליטת גזי חממה קטין במהירות הצורך הדחוף לה :א-אפרק 

 

העולם נמצא במצב חרום סביבתי עקב ההתחממות כדור הארץ בהווה, ועוד יותר בצפי 

 . לעשורים הבאים, אם לא ינקטו צעדים משמעותיים לשנות הכיוון
  

בעיקר שחרור ההתחממות הגלובאלית היא בעייה עולמית, שנגרמת מכמה גורמים שהם 

גזים ובפרט פחמן דו חמצן ומתאן כתוצאה מהפקה ושריפה של גז, דלקים, ופחם. בנוסף 

איבוד יערות שהם באופן טבעי סופגים פחמן דו חמצן מהאטמוספרה הוא גם גורם 

 .משמעותי בבעיה
  

אם לא נפעל כעת, אנו במסלול המהיר לקראת קטסטרופה. בני אדם כבר עכשיו מתים 

של שינויי האקלים. זאת המציאות הקשה שאנחנו צריכים להכיר בה. האנושות מההשפעות 

כולה חייבת להתחיל להתנהל בתבונה ולקוט צעדים משמעותיים ויסודיים בכדי לשנות את 

 .המגמה הקיימת. רק באמצעות שינוי אמיץ ומהיר, נוכל לשנות את ההידרדרות הנוכחית
  

תנו הצנועה יש חלק ביצירת הבעייה, וחובה עליה אמנם זו בעייה גלובלית, אך גם למדינ

  .בעת חירום הזאת לנקוט צעדים ממשיים, ובסדר גודל שיתאים לצורך השעה
 

 
 

 

 

 

 

על מנת למנוע עלייה של הטמפרטורה הממוצעת בעולם בשתי מעלות נדרש קיצוץ 

. בישראל הטמפרטורה כבר עלתה בשתי 2030עד  45%-מהיר של פליטת גזי חממה ב

מעלות בשלושים השנים האחרונות והצפי שהטמפרטורה במזרח התיכון תעלה יותר 

 מהר מהמומצע העולמי.

הגרף, מתוך הדו"ח של הפאנל של האו"ם, מראה את היקף הקיצוץ הנדרש בשנים 

 הקרובת. 
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 יתרונות במעבר למתחדשות -: בריאות  ב-אפרק 

 

 בשנה(.  2200-כהקטנת מקרי מוות מזיהום אוויר )

 הקטנת תחלואה מסרטן )נפט ומוצריו ידועים כגורמים מסרטנים(.

 

 

 : ביטחון אנרגטיג-אפרק 

 

המקורות היחידים שיכולים לספק  םמקורות לאנרגיה מתחדשת בתוך תחומי ישראל ה

הם יהיו עמידים למתקפות  יםמבוזריהיו ביטחון אנרגטי למדינה. היות שמקורות האנרגיה 

 מבחוץ. 

 

 לצרכן הסופי הם גם לא יהיו תלויים בקווי מתח גבוה. יםקרוביהיו אם מקורות האנרגיה 

 

במדינה ומהווים מטרה נוחה לכל הגז והדלק לעומת זאת הם יוצרים נקודות תורפה ברורות 

ר הרבה יותר אויב. מעבר לכך פגיה בתשתיות האלו יגרום לנזק משני שיכול להיות חמו

 מהנזק הראשוני. 
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 חלק ב: טכני
 

 

 תקציר חשמל טכני
 

היות שהשמש אינו זורח כל הזמן יש צורך באמצעי   שמש לא חסרה בארץ.אנרגיה מה

אגירה שונים לספק אנרגיה בזמנים שאנרגיה מהשמש אינה זמינה. אגירה אפשרית במספר 

 אופנים אך מה שנראה הכי רלוונטית למדינה הם כלהלן:

 אגירה לטווחים קצרים: .1

   סוללות.   •

 :פרקי זמן ארוכיםאגירה ל .2

 מימן.  •

 

ות לפרקי זמן קצרים נובע מהיעילות הגבוה של ההמרה. היתרון היתרון היחסי של סולל

  של האיחסון.היחסי של מימן כאמצעי אגירה לפרקי זמן ארוכים נובע מהמחיר הנמוך 

 

כמובן מעבר למתחדשות ידרוש תכנון וחשיבה לארוך התהליך, כבכל שינוי משמעותי 

 במדינה. אך אין בעייה טכנולוגית.

 

בזמינות האנרגיה מכלי ראשון משמעותיים יביא איתו הבדלים היות שמעבר לסולארי 

כלומר היצע החשמל יהיה גבוה יותר כאשר השמש זורח מעל, הנכון יהיה להעביר 

בהתחשב בעומס ובזמן. ברגע שכך יהיה יזה כמה שיותר יצרנים וצרכנים לתשלום 

יסיט חלק מהביקוש לשעות שהחשמל זול יותר ויצור כדאיות ליצרנים ולצרכנים בפרט 

 ע באגירה כזאת או אחרת.משמעותיים להשקי
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 לקליטת אנרגיה סולאריתנדרש : שטח 1-בפרק 
 

המקור העיקרי בארץ שיכול לספק כל כמות של אנרגיה נקייה הוא פאנלים סולארים. לכן 

התרכזנו כאן בהצגת האפשרות והכדאיות של השימוש בפאנלים סולארים לספק צורכי 

 האנרגיה של ישראל.

 

 

היום מכל קילומטר רבוע ניתן לספק כרבע טרה וואט חשמל במשך השנה )קצת יותר 

קילומטרים רבועים. לצריכה  4בדרום, וקצת פחות בצפון (. לכן לכל טרה וואט דרוש כ 

ק"מ רבועים דהיינו בערך אחוז אחד משטח  280טרה יידרשו כ  70היום שהיא בערך 

כה בשנים הבאות והעברת אמצעי תחבורה המדינה. גם אם ניקח בחשבון עלייה בצרי

 שונים להתבססות על חשמל נגיע כנראה לסביבות שני אחוז משטח המדינה. 

 

שטח לא חסר במדינה בפרט עם ניקח בחשבון שימוש נוסף בשטחים מופרים כגון על 

סככה מעל כבישים, מסילות רכבת וכן הצללה חלקית של שטחים חקלאים, גגות, וכמובן 

דיות על שטחים שאין בהם ערך אקולוגי גבוה.  כמובן יהיה צורך בתהליך קבלת חוות ייעו

 החלטות מסודר איזה שטח יועד לכך אך כל זה לא קשור לצד הטכני.

 
 

 

 

. הרעיון וזה לא כל כך חשוב אף אחד לא יודע בדיוק מה תהיה הצריכה בעוד שנים קדימה

 .סבירה כאן להראות שמעבר  לאנרגיה נקייה אפשרי בכל רמת צריכה יהכלל

 
 

 

 

 

 

 

 

  



9 

 

 

 פוטנציאל חסרונות יתרונות סוג אתר

קרבה לצרכנים  • גגות מבנים

דהיינו אין עלות 

 זרימה.

בהינתן גג מתאים  •

עלות הקמה 

 נמוכה.

 אין מספיק •

יש לכל אחד בעלים  •

 שצריך להסכים ..

בבתי מגורים  •

 התהליך איטי

 350הגגות בארץ מעל סך 

ק"מ. אך ברור שחלק גדול 

לא ריאלי עקב גגות לא 

או תפוסים. \מתאימים ו

  100הערכות מדברות על כ 

ק"מ ריאלי. בסופו של דבר 

   ! תלוי מאד בתמריצים

ניתן להקמה  • חוות סולאריות

מהירה ובהספק 

 גבוה לאתר.

עלות חשמל  •

 נמוכה באתר.

 דורש שטח. •

חלק מהשטח לחוות  •

דורש תשתית מתח 

 .גבוהה

 התנגדויות שונות .. •

אין הגבלה פיזית אך תלוי 

 בהקצאת קרקעות ....

 דו שימוש 

מעל כבישים 

מדרכות, פסי 

רכבת, בתי 

 עלמין 

קרבה  •

לצרכנים)ברוב 

המקרים( דהיינו 

 אין עלות זרימה.

סככה או  ת.נדרש •

 תשתית תומכת.

יצטרך להיות  •

מתואם עם השימוש 

 הנוסף בשטח.

 ללא הגבלה מעשית.

שטחים 

חקלאיים 

 הצללה חלקית

משמר קרקעות  •

חקלאיות ונותן 

הכנסה נוספת 

 לחקלאים.

 ללא הגבלה מעשית.  •

 

חוות סולאריות 

 \מצרים וירדן 

 ייבוא חשמל

אינו דורש שטח  •

 בארץ.

עלויות רשת  •

גבוהות להזרמת 

 החשמל.

תלוי יחסי  •

מצרים \ישראל

 ירדן.

אך תלוי  ללא הגבלה מעשית

  בהסכמים.

טורבינות רוח 

 בים

 

משלים אנרגיה  •

 .סולארית

היות שכך הערך  •

של חשמל המופק 

מרוח גבוה יותר 

מחשמל המופק 

 מסולארי.

לא דורש שטח  •

 ביבשה.

זמן תכנון והתקנה  •

ארוך יותר 

 מסולארי 

מחיר גבוה יותר  •

מסולארי )אך עדיין 

 כלכלי(.

 43לפי ד"ר שחר דולב עד 

twh   במים עד חמישים

 מטר עומק.
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 .סוללות- : אגירת אנרגיה2-בפרק 
 

אנרגיה סולארית נתן להסתדר ללא אגירת אנרגיה נוספת. אנרגיה שאובה יכולה  25%עד להגעה ל 

 לשמש כחוצץ בשעות בוקר בשבת בה הצריכה נמוכה וההספק מסולארי גבוהה מהצריכה.

 

אנרגיה  7%אחוז אנרגיה סולארית אגירת אנרגיה מתחילה להיות נחוצה. מאחר וקים כ  25%מעל כ 

 מתחדשות. 30%שאובה, יהיה נדרש להתחיל להוסיף אגירת אנרגיה בבטריות מעל 

 לאגירת אנרגיה 2022יעד  אנרגיה שאובה תוספת אגירה  TWHב 

17.25 23% 7% 30% 

 

 לדוגמא:  15.5.2019מתבסס לפי התקני אגירה  מכנס מינכן  מחיר אגירה

 
 
ל (   list price for one unit)$  300,000מחיר   MW  5מתקן אגירת אנרגיה בקיבולת  

MW   6000 פריקות 
 אג ל קוט"ש !!! 18.5כ    המשמעות 

 
המחיר יהיה נמוך יותר.  כמו כן   TWהצפייה בכמות של     list priceמדובר על מחיר 

)שנתיים( שיהיה בפועל  הרכישה המחיר  2021השנה ולכן עד  סוף   25%המחיר יורד כ 
 יהיה  יותר נמוך. בסדר 

אג   10ירד המחיר לאזור  2022 – 2021לפי קצב ירידת מחיר הבטריות הצפי שלקראת 
 לקוטש.

 
 ארד דולרמיל 3.4העלות תהיה   2021לפי מחיר צפוי בשנת 

 אג לקוט"ש 10אם נחשב בכמה ייקר את עלות קוט"ש סולארי  כ 
 אג לקוט"ש 10מאחר וגם מחיר האנרגיה הסולארית יורד  הצפי שתוך שנתיים ירד ל כ 

 
 כלומר חשמל סולארי יעלה :

מחיר כולל לקוט"ש  מחיר אגירה מחיר סולארי קוטש 
 ]אג[

 10  10 חשמל סולארי ליום

סולארי חשמל 
 בלילה

10 10 20 

סה"כ מחיר חשמל 
 סולארי

  15 

 
 
 

 אג , זול ותחרותי לפחם וגז 15חשמל סולארי זמין לכול שעות היום יעלה כ 
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 מימן-: אגירת אנרגיה 3-בפרק 
 

% אנרגיה נקייה מפליטת גזי  100המרת  חשמל למימן וחזור היא המפתח העיקרי לאפשרות לעבור ל 

 חממה.

 

 ראה גם :

 

How hydrogen can offer a clean energy future  
Tapping the most abundant element in the universe holds tantalising promise 

 

future-energy-clean-a-offer-can-hydrogen-https://businessglitz.com/uk/how/ 

 

 

Clean energy and the hydrogen economy 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5468720/  

  

https://businessglitz.com/uk/how-hydrogen-can-offer-a-clean-energy-future/
https://businessglitz.com/uk/how-hydrogen-can-offer-a-clean-energy-future/
https://businessglitz.com/uk/how-hydrogen-can-offer-a-clean-energy-future/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5468720/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5468720/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5468720/
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 תכנון , יעדים, לוח זמנים והמלצות.: חלק ג

 

 : יעדי ביניים להפחתת פליטות ולמעבר למתחדשות1-פרק ג

 
 

 

% אין צורך  %50-60 מתחדשות אין צורך באגירה ועד שמגיעים לאזור  25היות שעד שמגיעים לאזור 

 באגירה בין קיץ לחורף נוצרים שלושה שלבים עיקריים למעבר למתחדשות. 

 שלב התחלתי אין צורך באגירה )אך סוללות יכולות לעזור בייצוב הזרם(. •

 שלב שני נדרשים סוללות וכדומה. •

 מימן. –אגירה בין חורף לקיץ + תחבורה כבדה  שלב אחרון •

 

% תוך שנתיים  25אם המדינה תכיר בכך שיש מצב חירום סביבתי ותתנהל בהתאם ניתן להגיע ל 

 וכך צריך להיות.  2025ולחמישים אחוז עד 
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 ב:  CO2פליטות ה  כולכדי לעצור את משבר האקלים יש לצמצם את סך ב IPCCלפי דו"ח ה 

2030   50% 

יש לטפל בכול מקורות הפליטות )יצור חשמל/תחבורה/תעשיה( ולא להעמיס את התיקון על יצור חשמל 

 בלבד !!!

 עצור !!!
 :  2025יעד ל 

 .(מהחשמלCO2 13%)מעבר למתחדשות  50%יש לקבוע יעד של 

  2025 במכוניות חשמליות  50%יש לקבוע יעד של 

 את היתר הפליטה לעשרת המפעלים המזהמים ביותר בארץ  )כולל מים כלכלים( . 30%יש להקטין ב 

 יש לקבוע תוכנית חרום ממשלתית

 (2592יש להקפיא מידית כול השקעה בדלקים פוסילים )החלטת ממשלה 

 

  : 2030יעד ל 
שנראה עכשיו לא כל המדינות יצטרפו במיידי למאמץ החיוני להקטין מהר בהתחשב בכך שלצערנו כפי 

 פליטת גזי חממה:

  2030(מהחשמל ל CO2 30%) 90%יש לקבוע יעד של 

 2030מכוניות חשמליות ל  90%יש לקבוע יעד של 

)כולל ( למאה המפעלים המזהמים ביותר בארץ  2019את היתר הפליטה )יחסית ל  50%להקטין ב  יש ל

 מים כלכלים( .
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 ולהפחתת פליטות המלצות למעבר מהיר לאנרגיה מתחדשת: 2-גפרק 
 

מאד ברור שיש הכרח לעבור למתחדשות ואין מניעה כלשהי.  • כללי

לכן יש להפסיק להתקין פרויקטים חדשים של אנרגיה 

ם אבפרט . הדבר נכון שיתבססו על מקורות אנרגיה פוסיליים

שת אנרגיה יכוללים התחייבות להמשך רכפרויקטים אלו 

 ממקורות אלו לאורך זמן.

אמצעי הייצור מבוססי מקורות אנרגיה פוסיליים ישמשו  •

 םכגיבוי וכהשלמה כל עוד מקורות אנרגיה מתחדשות אינ

 .יםמספיק

פיקוח הדוק על אמצעי שרשרת הייצור והשינוע של מקורות  •

ולמנוע שיחרור  למנוע זיהומים שוניםכדי  אנרגיה פוסיליים 

 גזי חממה.

חיוב המשתמשים במקורות אנרגיה פוסיליים למנוע שיחרור  •

 גזי חממה לאטמוספרה.

מפעלים \צהל\מפעלים\להורות בהחלטת ממשלה למכרות •

בטחונים לאפשר שימוש משני סולארי או להחזיר אדמות 

 שהוחכרו להם חזרה למדינה.

תח על להעביר את התקציב להמשך הסולקנים לבנית קו מ •

 לאזור דרום ים המלח. 

 פרסום ממשלתי שיעודד סולארי. .1 גגות

בנייה לחייב מבנים חדשים להתקין פאנלים סולארים ו .2

 חסכונית בחשמל.

 במקום מכסות להתקנה על גגות לעודד התקנה ללא מכסים. .3

 ליהם סולארי כאמצעי ללחוץ שכן יתקינו.עלמסות גגות שאין  .4

 סולארי בבתים משותפים.להסדיר ולעודד התקנת  .5

 לתת הטבות מס לשינויים לבנינים לצורך התקנת סולארי. .6

 לפתור מארנונה גג ופרגולה סולארית. .7

 דו שימוש 

מעל כבישים 

מדרכות, פסי 

רכבת, בתי 

 עלמין

 להסדיר הנושא הזה. .1

 לעשות סקירה של מקומות מתאימים. .2

 לתמרץ כל המעורבים .. .3

 

שטחים 

חקלאיים 

 חלקיתהצללה 

 להסדיר הנושא הזה. .1

 לתמרץ כל המעורבים .. .2

 

 שנה 25ל  20להגדיל את זמן החוזה עם חוות סולאריות מ  .1 חוות סולאריות

שדרוג של חווה סולרית תוך מתן לקוט"ש המתוסף  להסדיר .2

המכרזים ברבעון האחרון ובלי לפגוע במחיר של מחיר ממוצע 

 לכמות של המכרז המקוריהמקורי של קוטש 

 לעשות סקירה של מקומות מתאימים. .3
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 לתמרץ כל המעורבים .. .4

 

 בר מהיר לרכבים חשמליים.עלתמרץ מ .1 תחבורה

( ב  PLUGINלהעלות את המיסוי על רכב בנזין )למעט  .2

ובמקביל לבטל לחלוטין מס רכישה ומע"מ  על רכב  15%

  2025חשמלי  עד 

 תחנות הטענה מהירה  20להתקין תוך שנה  .3

 יכולת הטעה  תמרץ חניונים להתקין ל .4

 ולהקפיד על יישומו.לעדכן את חוק אויר נקי  .1 תעשיה

חיסכון 

 באנרגיה

ייצור ירוק חיסכון באנרגיה ובפרט בבנייה שווה ערך לתוספת  .2

.. 

צרכנים לתעריף עומס וזמן יפחית הצורך ו יצרניםמעבר  .3 שונות

 באגירה ..

 להקים פורומים שונים לזרז המעבר למתחדשות ובכלל זה: .4 אירגוני

o  אירגוני סביבה... \פורום משותף ממשלה 

o  קבינט ממשלתי למעבר למתחדשות ולהפחתת

 זיהומים.

o ים.קבוצות עבודוה ספציפיים לאלמנטים שונ 

o .... 
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 חלק ד: משפט וכלכלה 

 
 

 המחיר הכבד של פליטת גזי החממה –: סביבה וכלכלה 1-פרק ד
 

קשה לכמת הנזק הסביבתי והכלכלי שנגרם ויגרם מהמשך פליטת גזי חממה. לכן מתבקש לצמצם 

 במהירות פליטות אלו.

 

חמצן מהאטמוספרה ובחלק עם זה ישנם אפשרויות ברמת אמינות כזאת או אחרת להוציא פחמן דו 

 מהמקרים ניתן גם לתמחר העלות של הוצאת הפחמן דו חמצן.

 

או מניעת כריתת עצים קיימים.  אולם נטיעת עצים אינה \האפשרות הכי פשוטה היא נטיעת עצים חדשים ו

 פיתרון קסם מכמה סיבות. 

 גם עם נוטעים עץ לא בטוח שייקלט. .1

 לא בטוח שהעץ ישרוד לאורך שנים. .2

 בסוף העץ יישרף מסיבה זו או אחרת לא עשינו כלום.אם  .3

קילו פחמן דו חמצן בשנה.  25במקרה הטוב ולאחר שהעץ  עץ מוציא מן האטמוספרה כ  .4

טונות פחמן דו חמצן בשנה, יידרשו יותר  4.6בהתשחב בכך שאוטו ממוצע פולט לאטמוספרה כ 

מיליון  3.5ר המכוניות בארץ כ עצים לנטרל הפליטות של אוטו אחד. אם נכפיל רק במספ 180מ 

 מיליון עצים. לכך יש להוסיף הפליטות של מקורות אנרגיה נוספים.  640נגיע כאן לצורך ב 

 

לפי העיקרון שעל המזהם לשלם יש טעם להטיל מס פחמן. המטרה הראשונה של המס תהיה לזרז המעבר 

ת גזי חממה לא יהיה כלכלי בכל למקורות אנרגיה שאינם פולטים גזי חממה וליצור מצב שהמשך פליט

 מקרה. בנוסף הנכון להשתמש בכסף להפחתת פליטות גזי חממה בכל הדרכים האפשרויות.

 

וגם הצורך להפוך השימוש בדלקים מזהמים ללא כדאי בכל  הגבוה לגבי רמת המס יש לקחת בחשבון הנזק

 מקרה.

 

נציין שישנם חברות אנרגיה שתומכות בהטלת מס פחמן. אולם תמיכתם מותנה בהקלות ברגולציה 

 וחסינות מפני תביעות.  

 

 בסופו של דבר רצוי גם רגולציה וגם מס פחמן אפקיבי ..

 

 

 

 ראה גם: 

Planting trees can't counter carbon emissions: Bob McDonald 

 

-mcdonald-bob-emissions-carbon-https://www.cbc.ca/news/technology/trees

1.4132679 

 

Carbon Tax Plans: How They Compare and Why Oil Giants Support One of Them 
 

-baker-compare-proposals-tax-https://insideclimatenews.org/news/07032019/carbon

congress-ccl-conocophillips-exxon-shultz 

  

https://www.cbc.ca/news/technology/trees-carbon-emissions-bob-mcdonald-1.4132679
https://www.cbc.ca/news/technology/trees-carbon-emissions-bob-mcdonald-1.4132679
https://insideclimatenews.org/news/07032019/carbon-tax-proposals-compare-baker-shultz-exxon-conocophillips-ccl-congress
https://insideclimatenews.org/news/07032019/carbon-tax-proposals-compare-baker-shultz-exxon-conocophillips-ccl-congress


18 

 

 : מחיר סולארי מול גז 2-פרק ד
 

 
 

 

אג  27אג לקווט"ש  לחשמל מתחנת כח גז  8הפרש ברור בין עלות חשמל מחווה סולארית כ  •

אג עדיין הסולארי יהיה  6לקווט"ש. גם אם נוסיף עלות של אגירה לכסות את שעות הלילה של 

 זול יותר. 

גורמת ההפרשים בעלויות יהיו הרבה יותר אם נוסיף את עלות הנזק הסביבתי שפליטת גזי חממה  •

 מובהקים לטובת מעבר למתחדשות.
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ייצור חשמל מגז ייצור חשמל סולארי
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בהפרש ניכר
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יותר מכל  הגרף שמשווה בין העלות של אנרגיה ממקורות שונים בארה"ב. אנרגיה מתחדשת זול

 .החלופות. מה שנכון שם נכון גם כאן

 



20 

 

 

 : אגירה זולות יותר מבינים שמתחדשות +)מרכז חברות הנפט והגז( בטקסס בארה"ב 

 

 
 בטקסס השנה 90% מהייצור החדש יהיה מתחדשות - סולארי + רוח + אגירה.
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 יתרונות נוספים במעבר למתחדשות -: כלכלה 3-פרק ד
 

 

כה מעבר למתחדשות יאפשר סגירת מתקנים ותשתיות הקשורות לתעשיות הדלקים. הדבר יביא בר

 לתושבים הגרים באזור , שיחרור קרקעות ועוד.  בין המתקנים שניתן יהיה לסגור  ניתן למנות.

 

 בתי הזיקוק. .1

 אסדות הגז וכל התשתיות הקשורות לתעשיות הגז. .2

 תחנות דלק . .3

 

 

 בנוסף משאיות הדלק יורדו מהכביש ...
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 אפשרויות לפרויקטים גדולים –נספח א 

 

 
 

  "אם תרצו אין זו אגדה   "
 

אנרגיה סולארית בישראל  בעזרת מספר מצומצם של  50%אנליזה זו בודקת אפשרות למעבר מהיר ל 

 פרויקטים בשימוש משני של משאבי קרקע ) בהתאם להמלצת משרד האנרגיה ואירגונים ירוקים(.

 עקרונות בחירת הפרויקטים:

 ישני לקרקע.שימוש מ .1

 שימוש בפרויקטים צפים שיתנו צפיפות אנרגיה יותר גבוהה ויעזרו למנוע אידוי מהאגמים. .2

 ח עליון או גבוה.תחיבור זמין למ .3
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סה"כ הספק 

 MW פיק
פקטור 

 הספק

מרחק מקו מתח 

 סוג סוג גבוהה

שטח 

 מספר מיקום רדיוס ]קמ"ר[

 1 צפון מערב כינרת 2 13 צף מעגלי מתכוננן לשמש 1 1.2*1.16 2268

 2 ים המלח דרום גדול 3.5 38 צף מעגלי מתכוננן לשמש 4 1.2*1.16 6961

 3 ים המלח דרום קטן 2 13 צף מעגלי מתכוננן לשמש 2 1.2*1.16 2273

 4 ים המלח אגם דרומי 1.5 7 צף מעגלי מתכוננן לשמש 0.5 1.2*1.16 1278

 5 מפעל מחצבות רותם   30 יבשתי     0 -מתח עליון    1 3900

 6 בסיס חל אויר נבטים   12 יבשתי   4 -ממתח עליון  1 1560

   סה"כ שטח   113          

           
   סה"כ שטח אפקטיבי   140          18,240

 

 שיפור נצילות פנאל בפרויקטים צפים 16%שטח אפקטיבי משקלל  •

מסתובב מול השמש ומקבל גרף נצילות אופטימלי יותר גם שימוש בפרויקט צף עגול אשר כול השדה  •

 בשעות הבוקר והערב ולא רק בצהרים.

 .  450W  2019-2020התחשיב משתמש בפנאלים הנפוצים בשנת  •

הפרויקטים ממוקמים קרוב מאוד לחיבורים לקווי מתח עליון או גבוהה )ראה מפת קווי המתח  •

 המרכזים בישראל(

נוספים שטח פוטנציאל לחוות סולאריות בשימוש מישני של קרקע כך שהיה וחלק מ "ק 200ישנם עוד כ 

 ישימים במלואם, ניתן להרחיב לשטחים נוספים. אמהאתרים יתגלו כל

בנוסף אנרגיה סולארית על גגות הינה אמצעי חשוב שחיבים להמשיך לעודד אך תהליך זה איטי לעומת 

 . 2030אנרגיות מתחדשות ב  100%של חוות והיה מניע מרכזי להגיע לכיוון מטרה 
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 החישוב מתבסס על תוצאות של חוות קימות בישראל , כלומר הספק החווה בפועל לחלק לשטח החווה .

אנרגיה  51%( תצעיד את ישראל ל 2020אנרגיה מתחדשת )יעד  10%מעבר ל   TW 31תוספת של 

 . 2030במקום ב  2022.  כמו כן תאפשר לסגירת הפחמיות ב  2022מתחדשת עד 

הקטנת גזי החממה תוך מספר שנים קצר קריטי להצלחת מניעת משבר האקלים. מדינות ארופה כבר ב 

 אנרגיות מתחדשות. 40%

  

4.8MW/(40*0.925) דונם לקמ"ר פקטור שנתי לדונם אנרגיה שנתית בשדות החדשים מתחדשות 2020 10%  TWH 75  2020 צריכה

0.13 1000 1,700,000 30,951,718,054                  7,500,000,000          75,000,000,000          
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 האתרים שנבחרו לדוגמא:

 
 ח גבוה(.תיל הארצי )מחובר למב: ים כינרת צפון מערב קרוב לאתר השאיבה של המו 1#

 הארץגיוון מקומות ההספקה לצפון  •

 צמוד לחיבור לקו מתח גבוהה •

 יעזור למנוע אידוי והתיבשות הכינרת •
 

 
 

 

   

  



26 

 

 (גדול)ים המלח דרום : 2

 קמ מרחק להתחברות לקו מתח גבוה 4ח גבוה שמגיע למפעלי ים המלח, ידרוש כ תבקרבת חיבור למ •

 ים המלח שקט ואין גלים גבוהים באזור •

 ימי שמש בשנה 100%כמעט  •

 להצללה ומונע אידוי מים המלח המתיבש.גורם  •

 אזור פחות תיירותי •

 אין צורך לשדה אחד גדול, ניתן להקים קבוצה של שדות מעגלים קטנים ולאפשר תחרות בין זכינים. •
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 ()קטןים המלח דרום 

 קמ מרחק להתחברות לקו מתח גבוה 2ח גבוה שמגיע למפעלי ים המלח, ידרוש כ תבקרבת חיבור למ •

 שקט ואין גלים גבוהים באזור ים המלח •

 ימי שמש בשנה 100%כמעט  •

 ים המלח המקום הנמוך בעולם, עוצמת הקרינה חזקה. •

 גורם להצללה ומונע אידוי מים המלח המתיבש. •

 אזור פחות תיירותי •

 אין צורך לשדה אחד גדול, ניתן להקים קבוצה של שדות מעגלים קטנים ולאפשר תחרות בין זכינים.
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 (חלק דרומי צמוד למפעלי ים המלח )קטן ים המלחדרום 

 בקרבת חיבור למטח גבוהה שמגיע למפעלי ים המלח, לא נדרש מרחק להתחברות לקו מתח גבוה •

 ים המלח שקט ואין גלים גבוהים באזור •

 ימי שמש בשנה 100%כמעט  •

 ים המלח המקום הנמוך בעולם, עוצמת הקרינה חזקה. •

 אידוי מים המלח המתיבש.גורם להצללה ומונע  •

 אזור פחות תיירותי •

 ניתן להקים יותר שטח עם צריך עם כול שטח האגם •

 אין צורך לשדה אחד גדול, ניתן להקים קבוצה של שדות מעגלים קטנים ולאפשר תחרות בין זכינים.
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 מפעל רותם מחצבים 

 ח גבוה שמגיע למפעל !!!תבקרבת חיבור למ •

 ימי שמש בשנה 100%כמעט  •

 קמ"ר שטח שרובו נוצל כבר למחצבים. 30 •

 בטבע ההשטח כבר חפור ואין פגיע •

 מאפשר שימוש משני של השטח ליצור אנרגיה •

גם אם לא ניתן להשתמש ברוב השטח, המדינה צריכה לחייב את החברה לאפשר שימוש משני של  •

 מקסימום שטח.
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 קמ"ר 15 שדה תעופה צבאי 

 שעובר מספר קילומטרים מהבסיס !!!ח עליון תבקרבת חיבור למ •

 קרוב לבאר שבע יחסית •

 ימי שמש בשנה 100%כמעט  •

 חלק נכבד מהבסיס סביב המסלולים אין הפרעה לשימוש משני של השטח •
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 מפת קווי מתח עליון  ומתח גבוה בישראל עם ציון ששת האתרים:

 השקעת רשת כדי לחברם לרשת. תד לרשת ההולכה הארצית. לכן לא נדרשוששת האתרים ממוקמים צמ

אך אין  ,ח עליון עד לים המלחתבעתיד ניתן לחזק את אזור דרום ים המלח לערד או להאריך את קו מ

 דחיפות.
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 פוטנציאל לחוות סולאריות נוספים עם שטחים: נספח ב
 

 

כלל הפוטנציאל אתרים ספציפים [  85סיכום השטחים לשימוש משני סולארי הפוטנציאלים בישראל ] 

 קמ"ר המפורט 460גדול מ 

 

 רשימת שטחים פוטנציאלים לשימוש משני לחוות סולאריות

 

 הרשימה מכילה מפה ומדידה של כול אתר. •

 

 שטח אזור סוג שימוש מקום

 3.4 דרום אגן מים אזרחי ברכות חמצון רמת חובב

 0.76 דרום מכלים צבא מכלי דלק באר שבע

 0.5 מרכז בטחון צבא מחסני נשק בית שמש

 2.8 דרום בטחון צבא מחסני נשק חצרים

 4 דרום בטחון צבא בסיס צאלים

 0.4 דרום בטחון צבא בסיס שיטים דרום

 1.3 דרום בטחון צבא בסיס שזפון

 4 דרום בטחון צבא בסיס חיון

 7.41 צפון בטחון אזרחי הר חרמון )כיוון לסוריה(

 5 צפון בטחון צבא בסיס ליד צומת גולני -צבא 

 2.87 צפון אגן מים אזרחי אגם דלתון

 1.48 צפון אגן מים אזרחי אגן מים חנתון

 0.69 צפון מיםאגן  אזרחי 651אגן ניקוז אור עקיבא צפונית ל 

 0.31 צפון אגן מים אזרחי אגן מים זמר

 0.36 צפון אגן מים אזרחי 1אגן מים חניאל 

 0.15 צפון אגן מים אזרחי 2אגן מים חניאל 

 0.27 מרכז אגן מים אזרחי אגן מים תל יצחק

 0.12 מרכז אגן מים אזרחי אגן מים יבנה

 4 דרום מחצבה אזרחי מכרות תמנע -מחצבה 

 0.9 מרכז מחצבה אזרחי  נחל עירון -מחצבה 

 1.4 מרכז מחצבה אזרחי ליד שדה תעופה ירושלים -מחצבה 

 0.4 צפון מחצבה אזרחי  טוראן ליד צומת גולני -מחצבה 

 1.82 מרכז מחצבה אזרחי מחצבה נטושה מוכרזת ראש העין

 0.96 צפון מחצבה אזרחי מחצבה נטושה הר כרמי

 0.76 מרכז מחצבה אזרחי מוכרזת ברקתמחצבה נטושה 

 0.44 צפון מחצבה אזרחי מחצבה נטושה מוכרזת בנימינה

 0.44 צפון מחצבה אזרחי מחצבה נטושה שפרעם

 0.24 צפון מחצבה אזרחי 1מחצבה נטושה מוכרזת חיפה 

 0.23 צפון מחצבה אזרחי מחצבה נטושה מוכרזת שער העמקים

 0.21 צפון מחצבה אזרחי 2מחצבה נטושה מוכרזת חיפה 

 0.17 צפון מחצבה אזרחי מחצבה נטושה מוכרזת סלעי ראש עמיר צור נתן

 0.14 צפון מחצבה אזרחי 2מחצבה נטושה מוכרזת דור 

 0.11 צפון מחצבה אזרחי מחצבה נטושה מוכרזת דור

 1.39 מרכז מחצבה אזרחי מחצבה ממתינה לאישור מודיעין

 1.37 מרכז מחצבה אזרחי חצבמחצבה פעילה תעשיון 

https://drive.google.com/file/d/0ByGxPYWybWTvTHpsbVhhLXhZMmlNRWlYd3ZwQVBESV9Sam13/view?usp=sharing
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 1.08 מרכז מחצבה אזרחי מחצבת נשר רמלה

 2 דרום מטמנה אזרחי מטמנות אפעה

 3 מרכז נמל תעופה אזרחי שדה תעופה בן גוריון 

 0.4 צפון נמל תעופה אזרחי שדה תעופה אזרחי חיפה

 0.3 דרום נמל תעופה אזרחי שדה תעופה רמון אילת 

 12 דרום תעופהנמל  צבא שדה נבטים

 6 דרום נמל תעופה צבא שדה תעופה חצרים

 3.7 צפון נמל תעופה צבא שדה תל נוף

 3.6 צפון נמל תעופה צבא שדה רמת דוד

 2 מרכז נמל תעופה צבא שדה תעופה פלמחים

 2 מרכז נמל תעופה צבא שדה באר טוביה

 1.6 דרום מכלים אזרחי שטח מכולות -חלק פנימי  -נמל אשדוד 

 1.5 דרום מכלים אזרחי מכלים אשדוד צפון

 0.8 צפון מכלים אזרחי מכלים מפרץ חיפה 

 0.77 דרום מכלים אזרחי נמל אשדוד תחנת כוח אשכול מכלים

 0.09 צפון מחצבה אזרחי מחצבה נטושה מוכרזת שמורת עתלית

 0.07 צפון מחצבה אזרחי מחצבה נטושה מוכרזת שפיה

 0.77 דרום מכלים אזרחי כוח אשכול אזור אגירת פחםנמל אשדוד תחנת 

 0.5 דרום מכלים אזרחי מכלים אשדוד דרום

 1.35 מרכז קולחין אזרחי השפדן ראשון לציון

 1.37 מרכז קולחין אזרחי מאגר קולחין מעלה הקישון

 0.25 מרכז קולחין אזרחי מי קולחין? יבנה

 0.23 מרכז קולחין אזרחי ? יבנה2מי קולחין 

 0.24 מרכז קולחין אזרחי ? יבנה3מי קולחין 

 0.3 מרכז קולחין אזרחי מט"ש שדה אילן

 0.3 צפון קולחין אזרחי מט"ש סוללים

 0.56 צפון קולחין אזרחי מט"ש מעיין צבי

 0.22 מרכז קולחין אזרחי מט"ש נתניה

 0.23 צפון קולחין אזרחי מט"ש שלומי

 0.19 צפון קולחין אזרחי מט"ש געתון

 0.8 צפון קולחין אזרחי 1מט"ש עכו 

 0.89 צפון קולחין אזרחי 2מט"ש עכו 

 1.26 צפון קולחין אזרחי 3מט"ש עכו 

 0.44 צפון קולחין אזרחי מט"ש סער

 10.5 מרכז קולחין אזרחי מספר רב של מאגרי קולחין קטנים

 5.7 דרום קולחין אזרחי מספר רב של מאגרי קולחין קטנים דרום

 0.45 מרכז קולחין אזרחי מכון טיהור איילון

 26 דרום מחצבה אזרחי מפעל צים מכרות ליד מעלה עקרבים

 20 דרום מחצבה אזרחי מפעלי רותם מחצבים דימונה -תעשיה 

 13.44 דרום מחצבה אזרחי מפעל אורון מכרות ליד המכתש הקטן

 1 דרום תעשייה אזרחי חדרה אורות מרכז -חברת חשמל 

 0.92 דרום מחצבה אזרחי מפעלי ים המלח -תעשיה 

 5 צפון בטחון צבא רפאל קריות -ביטחון 

 3 צפון בטחון צבא רפאל משגב -ביטחון 

 0.1 מרכז בטחון אזרחי חנייה רשות שדות התעופה

 0.6 מרכז בטחון צבא מפעל נשק ליד זכרון -ביטחון 
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 5.33  עלמין אזרחי בתי עלמין
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 נספח ג: על הכדאיות של שימוש דו שימושי באזורים מופרים
 

 

שימוש נוסף בשטחים שאין עליהם גג כגון אזורי חנייה, כבישים ומדרכות, בתי עלמין ועוד יחייב בניית 

 ניתן יהיה להציב הפאנלים. המסגרת שעלי

 

 למטר.₪  350עלות הקמת מסגרת בסיסית לתמיכה בפאנלים סולארים כ 

 

למטר. בשנה ניתן ₪  7שנה. העלות לשנה תהיה  50אם ניקח את אורך החיים של המסגרת התומכת כ 

גם עם  אגורות ל קיוט"ש. 2.5קיוט"ש..  יוצא שהעלות הנוספת של המסגרת התומכת ה כ  250לייצר כ 

אג לקיוט"ש וגם זה זניח בהתחשב בכך  5העלות של הקמת מסגרת כפולה עדיין מדובר על עלות של 

 שנחסך עלות קרקע.

 

יות שכך נחסך קרקע אופציה זאת כדאית. בנוסף בקיצור העלות הנוספת של המסגרת התומכת זניחה וה

על רשת הולכה ללקוח ככל שהאזורים המכוסים בפאנלים סמוכים לצרכן הסופי לא נדרש עלות נוספת 

 הסופי.
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