החלום ושברו
התעשייה הסולארית
דורשת צדק אנרגטי!

₪19.90

גרמניה בדרך לגריד פאריטי
מגדל סולארי 24/7
אבודים בעולם האסקו
התעשיינים מחכים לגז
סדר כלכלי חדש
סוללים את הדרך

האתגרים והיעדים של השוק הסולארי הגדול בעולם
טכנולוגיות חדשות וחדשנות באנרגיה סולארית
מה השתבש בדרך להתייעלות אנרגטית?
הגז הטבעי יחסוך לתעשייה מיליארדים בהוצאות החשמל
על מגמות ירוקות והזדמנויות כלכליות
סוללות לתחום הרכב החשמלי
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כח בלתי מוגבל לעתיד שלך

אחת החזיתות הסולאריות הגדולות בעולם מספקת אנרגיה למטה העולמי של סאנטק

טכנולוגיה ,היא זו שמניעה עתיד ללא גבולות .סאנטק מובילה את התעשייה
בהשקעה במחקר ופיתוח מתוך אמונה שהעתיד של האנרגיה הסולארית אינו
מוגבל .כבר היום ,כל אחד יכול להינות מהכוח הבלתי מוגבל של השמש.
כיצרן הפאנלים הסולאריים הגדול בעולם סאנטק סיפקה מעל 15,000,000
פאנלים ,מעל  3,300מגהוואט ,לאלפי שותפים ביותר מ 80 -מדינות.
עתיד ירוק מתחיל היום!
www.suntech-power.com
© כל הזכויות שמורות לסאנטק פאוור הולדינגס בע"מ.2011 .
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דבר המערכת
בחודשיים האחרונים נאבקת התעשייה
הסולארית על קיומה ועל עתידה ולצערנו
המאבק הצליח רק באופן חלקי .בסיומו של
מרתון ארוך בין כלכלני האוצר ,ועדת הגישור
של פרופ' קנדל ומשרדי הממשלה האחרים
נשמו יזמו המערכות הקרקעיות הגדולות
לרווחה בעוד יזמי הגגות נכנסו לתקופת היובש.
עליית מחירי החשמל בשל הפסקת אספקת
הגז המצרי מדגישה את הצורך בביטחון
ועצמאות אנרגטית לישראל .עם זאת ,המחאה
החברתית הברוכה אודות יוקר המחיה מעמידה
דילמות קשות בפני מקבלי ההחלטות באשר
להמשך סבסוד החשמל הנקי אשר ישפיע על
חשבון החשמל של הציבור כולו.
אנו מקווים שהעשייה בתחום הסולארי לא
תגווע ושנצליח להרים תעשייה כלכלית וברת
קיימא לאורך שנים ,כעת היזמים עדיין רצים
על הגגות הסולאריים שכבר אושרו ומממשים
את צבר ההזמנות של  .2010שוק האנרגיה
בישראל דורש שינוי וזה כבר ברור .בחרנו להציג
בשער את אירוע ניפוץ הפאנלים בתערוכת
קלינטק  2011המעביר את המסר כי התעשייה
לא תלך הביתה בשקט ותמשיך להיאבק על
קיומה ועל יצירת אנרגיה מהמשאב הנפוץ
ביותר במדינת ישראל  -השמש.
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החלום ושברו
התעשייה הסולארית דורשת צדק אנרגטי!
גרמניה בדרך לגריד פאריטי
האתגרים והיעדים של השוק הסולארי הגדול בעולם
מגדל סולארי 7/24
טכנולוגיות חדשות וחדשנות באנרגיה סולארית
יזם על הגג
ראיון עם מנכ"ל חברת גרינטופס מערכות
אנרגיה ירוקה מבית טוב
ראיון עם מנכ"לית שיכון ובינוי סולאריה
לשמור על השמנת
ניטור יעילות מערכות פוטו-וולטאיות
נקי ואפקטיבי
המלצות לניקוי יעיל של מערכות סולאריות
צניחה חופשית בשוק מזנק
מחקר חדש קובע" :יצרני ציוד עבור פאנלים
סולאריים צפויים לזעזוע קשה ב"2012-
המאושרים
דו"ח רשות החשמל  -רשיונות למערכות למערכות
סולאריות בינוניות
דו"ח חברת החשמל
ניצול מכסות למתקני אנרגיה מתחדשת
בניין חולה ,בניין בריא
השפעת הבנייה הירוקה על בריאות הדיירים
אבודים בעולם האסקו
מה השתבש בדרך להתייעלות אנרגטית?
לייצר או לחסוך
דילמת הביצה והתרנגולת בדרך לעצמאות אנרגטית
מהנדסי אנרגיית העתיד
ראיון עם דני קפלן ,מנהל תחום גז טבעי בחברת
ברן רביב
נותנים גז בדרך לבנק
מודלים למימון הסבה תעשייתית לגז טבעי
הרוח הדנית
איך הפכה דנמרק הקטנה למובילה עולמית
בתחום אנרגיית הרוח?
סדר כלכלי חדש
על מגמות ירוקות והזדמנויות כלכליות
שלא ייגמר לנו הים
אתגרי הסביבה הימית מול המציאות הישראלית
מתקני עולם
תהליך הרוויזיה לתקן בנייה ירוקה
ירוק וטרי
חדשות חמות מפורטל תשתיות
לנווט בעיר הגדולה
הרפורמה במערך התחבורה הציבורית בישראל
סוללים את הדרך
סוללות לתחום הרכב החשמלי

כתב עת לתשתיות אנרגיה
וסביבה
גליון 07
יולי אוגוסט 2011
מנכ"ל
ארנון מעוז
עורכים
נתי גרנץ ,עודד מרגלית
עורך גרפי
אביחי ברוך
צילום שער
גונן גלין

.

כותבים
חגי אנסון ,אריק רינג ,נתי גרנץ,
עודד מרגלית ,מייק גרין ,רון
סולומון ,הילה ביניש ,זאב גרוס,
יונתן פרום ,רונית מורג ,עו"ד
גלעד מעוז ,עו"ד ענת ממלוק ,דר'
יונתן מנוחין ,ויטלי ויינבלט ,שרית
דה-קסטרו ,לימור ארגמן ,סיגל
רוזנפלד ,אבי רפא ,אינג’ שמואל
דה-לאון ,אינג’ יואל לנג.
כתובת המערכת:
גלגלי הפלדה  16אזור התעשייה
הרצליה .ת.ד 12626 .מיקוד 46733
טל'09-9568669 :
info@tashtiot.co.il
www.tashtiot.co.il

For the Best Deals Under the Sun

Solar

RCS Solar

RCS Solar
The leading international distributor of solar panels to Israel
- It pays to work with the only company who can guarantee
experience, achievement and solid status, all in one.

www.rcssolar.com | info@ rcssolar.com | 03.615.9999
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החלום ושברו  -התעשייה הסולארית דורשת צדק אנרגטי!

תעשיית האנרגיה הסולארית ירדה מהגגות ויצאה למחות בתערוכת קלינטק  2011נגד ייבוש
הענף ,הסכנה לפיטורי העובדים ואי הוודאות אותה יוצרת מדיניות הממשלה המזגזגת .מערכת
תשתיות הפיקה שידור חי במהלך התערוכה במסגרתו שודר האירוע בפורטל תשתיות ,ערוץ 2
בסלולר ובמסכי ענק בתערוכה.
צילומים :גונן גלין
ראיין :ארנון מעוז
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במהלך תערוכת קלינטק  2011הפיק פורטל תשתיות אולפן שידור חי ביום פתיחת התערוכה (יום שלישי  )5.7בין השעות
 .14:00 - 9:00השידור החי הועבר בעמוד הבית של פורטל תשתיות ,במסכי ענק בחלל התערוכה וחדשות ערוץ  2בסלולר.
במסגרת השידורים הועברו מליאת הפתיחה ,כנסים מקצועיים שהתקיימו במהלך התערוכה ,ראיונות ,פאנל מומחים באולפן
תשתיות וסיקור התערוכה בזמן אמת .כמו כן סיקר פורטל תשתיות את מסיבת העיתונאים עם שר התשתיות ד"ר עוזי לנדאו
ואת אירוע המחאה בו ניפצו יזמי התעשייה הסולארית פאנלים בכניסה לביתן התערוכה במחאה על מדיניות הממשלה.
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פורטל תשתיות הפיק בשיתוף וועדת האנרגיה בהתאחדות התעשיינים כנס ותערוכה "תעשייה מתייעלת" להתייעלות אנרגטית והסבה
לגז טבעי למגזר התעשייתי והמוסדי .הכנס התקיים במעמד שר התשתיות הלאומיות ,ד“ר עוזי לנדאו ונשיא התאחדות התעשיינים,
שרגא ברוש.
בתחום ההתייעלות אנרגטית התקיימו הרצאות טכנולוגיות מקצועיות מגוונות ,החל משיטות ניהול אנרגיה במפעל – מהסקר עד לחיסכון,
אפיקי מימון לפרויקטי התייעלות אנרגטית .חיסכון באנרגיה במערכות חום גדולות בתעשייה ,שימוש בפתרונות אנרגיה ,מים ופסולת
להתייעלות כלכלית ופאנל מדיניות .בתחום הגז הטבעי התקיימו הרצאות טכנולוגיות מקצועיות בנושא התחברות לגז הטבעי :היבטים
כלכליים ,תפעוליים ,הנדסיים ותכנוניים ,היבטי בטיחות ,ומאפייניי ההסבה פנים מפעלית לגז טבעי – גישות ,ביצוע ותהליכי ההסבה.
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גרמניה בדרך
לגריד-פאריטי
המכשולים והאתגרים בפניהם ניצב השוק הסולארי הגדול בעולם

מאת :חגי אנסון

ה

חל מ ,2004-גרמניה מובילה
את השוק הפוטו-וולטאי בעולם.
בשנת  2010התקנות מערכות
פוטו-וולטאיות בגרמניה עברו
את ה 7,000-מגה-וואט ,מה שהביא את
ממשלת גרמניה ,לאחר לבטים ולחץ של
השוק לאשר את "מודל המסדרון" עבור
סובסידיות התעריף (לאחר התקנת 3,500
מגה-וואט התעריף יירד ב 3%-עם התקנת כל
 1000מגה-וואט נוספים) .עם זאת ,הממשל
הפדראלי הגרמני קבע ביולי השנה יעד של
 3,500מגה-וואט התקנות ,אך חוסר הוודאות
והרצון לחכות לתיקוני חוק האנרגיה הביאו
להתקנת  700מגה-וואט בלבד עד לחודש מאי
( 2011המהווים  10%מסך ההתקנות ב.)2010-
אולם ,על אף הפתיחה האיטית של ,2011
מומחים עדיין מאמינים שיתכן ובסוף השנה
יגיעו ליעדים .אבל השאלה הגדולה לגבי
גרמניה נוגעת ליכולתה לעמוד ביעד של גריד
פאריטי ( )grid parityב.2015-

מהוא בעצם גריד (רשת הולכת החשמל)
פאריטי? ההגדרה הרווחת  -מצב בו עלות
קילו-וואט שעה (קוט”ש) אנרגיה מתחדשת
שווה לעלות של אנרגיה מדלקים פוסיליים.
איגוד התעשייה הפוטו-וולטאית האירופאי
מגדיר את הגריד פאריטי כנקודה שבה "מחיר
חשמל פוטו-וולטאי לצרכן יהיה נמוך מהמחיר
הקמעונאי" ,אולם בתוך התעשייה הפוטו-
וולטאית עצמה הדברים נשמעים אחרת.
במצגת משותפת שהוכנה עבור הכנס האחרון
של האיגוד הבינלאומי לכלכלת אנרגיה ()IAEE
טענו לארס דיטמר ויוהנס הנקל מהאוניבסיטה
הטכנולוגית בברלין ונילס אהלרס מחברת
הגריד הגרמנית ' 50הרץ' שיש כמה אפשרויות
להגדרת גריד פאריטי:
ההגדרה הפשוטה" :שוויון בעלויות ייצור חשמל
פוטו-וולטאי למחיר החשמל הקמעונאי
הממוצע ,כשהגריד עצמו משמש כמקור
אחסון בלתי נגמר" ,כלומר רשתות רחבות
ומבוזרות מספיק ,על מנת להכיל ולשמר את
האנרגיה המיוצרת.
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ההגדרה המורכבת יותר כוללת חישובי מיסים
ותעריפים" :שיוויון בין עלויות ייצור חשמל
פוטו-וולטאי ועלות החשמל הממוצעות לצרכן,
כולל חישובי תעריפי יום ולילה שונים ובנוסף
נכללים מיסי שימוש בלילה (שמועברים
לממשלה ולא לחברת הגריד) ,ללא תעריפי
הזנה ,וחישובי אנרגיה עודפת".

"בגרמניה מבינים כי
ההגדרה הרווחת לגריד-
פאריטי  -מצב בו עלות
קוט”ש אנרגיה מתחדשת
שווה לעלות של אנרגיה
מדלקים פוסיליים אינה
מספקת והיא חייבת
לכלול בתוכה היבטי
תעריף ,מימון ומיסוי"
אפשרות נוספת להגדרת הגריד פאריטי
אינה נוגעת כלל לרשת החשמל ,והיא מכונה
"שקילות  ."PVעל-פי הגדרה זו המערכת
הפוטו-וולטאית יכולה לייצר חשמל בדיוק על-
פי צרכי בית האב .אין הזנה לגריד או ממנו".
קלאוס ברנהרד הופמן ,דובר תאגיד שוט
סולאר מוסיף" :אם מערכת  PVאכן יכולה
לייצר חשמל בעלות בו קונה לקוח חשמל
מהשקע ,זהו ללא ספק הישג ,אך אין זה אומר
עדיין שהחשמל הסולארי תחרותי .על מנת
שזה יקרה ,על עלות הייצור של קוט"ש PV
להיות דומה לעלות ייצור קוט"ש מאנרגיה
אטומית או דלקים פוסליים ,אשר ההשקעה
בהן כבר החזירה את עצמה".
חישובי עלויות קילו-וואט שונות בתכלית בין
אנרגיה מדלק פוסילי לאנרגיה מתחדשת.
לחישובי העלויות של אנרגיה פוסלית נכנסים
אלמנטים כגון שינוע וטיפול בחומרי גלם
ושיירים ,לעומת מתקני אנרגיה מתחדשת
אשר ההשקעה בהן מהווה את עלות ההתקנה,
אך עלויות התחזוקה שלהן נמוכות בהרבה

מעלויות התחזוקה של כור אטומי או תחנת
כוח מסורתית .כיום בגרמניה ,התעשייה
משלמת עבור כל קוט”ש קרוב ל0.12€-
ומשקי בית קרוב לכפול .על פי נתוני ה-
( BDEWהתאחדות תעשיות המים והאנרגיה
הגרמניות) כמעט  50%מעלות החשמל
למשקי בית ,וקרוב ל 70%-מהעלות לתעשיה
הן עלויות הפקה ,הפצה ושינוע של חומרי
הגלם והשיירים .המעבר לאנרגיה מתחדשת
יצמצם משמעותית הן את עלויות ההפקה
והן את עלויות ההפצה (ביחד עם המעבר
לגריד מבוזר – רשת הולכה שמנוהלת בצורה
מקומית ולא מוליכה חשמל מאתר ייצור
מרכזי) .מודל החישוב הנפוץ בשוק כיום הוא
ה,Lcoe (Levelised cost of electricity( -
שבו החישוב מבוסס על כמה פרמטרים
עיקריים על פני שלושה רבדים:

רובד ראשון:
גודל המערכת  -כמה קילו-וואט היא תייצר
בתפוקה מלאה.
עלות המערכת – בדרך כלל משוקלל בקילו-
וואטים .כך שאם מקימים מערכת של 11
קילו-וואט בעלות של  110,000ש"ח ,עלותו של
כל קילו-וואט הוא  10,000ש"ח.
שעות וואט  /שיאי ייצור – כמה קילו-וואט
המערכת מייצרת בפועל (קרי – כמה שעות
שמש/רוח אליהן תיחשף המערכת).
שנות פעילות – לרוב ניתן לחשב את חיי
המערכת ב 20-עד  25שנות פעילות.

רובד שני:
שחיקה בתנובה – בין הייצור התיאורטי של
המערכת לייצור בפועל יש שחיקה .התנגדות
פנימית של כבלים ,אבדן חלקי באינוורטר,
לכלוך על הפאנלים וכדומה .לרוב מחושבת
 20%שחיקה בתנובה לאורך תקופת הפעילות.
שיעורי הנחה  -הערך העתידי הוא כנגד הערך
המוזל של היום .בפועל ניתן לראות זאת גם
כשחיקת הון.
תמריצים – כמה הממשלה מקלה על היצרן
את הקמת המערכת .החל מהפחתת מיסים
תוך כדי פעילות ,הפחתת יבוא ,סובסידיות
וכדומה.

solar power plant under construction. Thuringia, Germany

חלוקת מקורות האנרגיה בגרמניה 2010

אנרגיה גרעינית
גז טבעי
פחם חום
פחם קשה
אחר
רוח
ביומסה
הידרו
פוטו-וולטאי
סה“כ

Twh
133
84
145
115
30
37.5
33.5
19.5
12
603

%
22
14
24
19
5.0
6.2
5.6
3.2
2.0
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רובד שלישי:
ירידת פחת – כל מערכת נשחקת ומייצרת
בשנות פעילותה האחרונות פחות מאשר
בשנות פעילותה הראשונות .חלקן יעילות
יותר בשימור הפחת ,חלקן פחות – תלוי מאוד
ברכיבים.
תחזוקה – ניקיון המערכת ,טיפולים שוטפים
וכדומה .ככל שהמערכת גדלה ,כך עלויות אלו
גבוהות יותר.
החלפת אינוורטר – לטוב ולרע ,יש צורך
בהחלפת הממיר בשלבים מסוימים לאורך חיי
המערכת .לעיתים סעיף זה נכלל בתוך חישובי
התחזוקה.
Capex . crf+Opex
E net

=LCOE

)WACC . (1+WACC
+k ins
N
(1+WACC) -1
N

D .
E .
k
kE +
E+D D
E+D

=crf

= WACC

 = Capexהוצאות הון
 = Opexהוצאות שנתיות ,תפעול ותחזוקה
 = Enetתפוקת חשמל נטו
 = crfגורם הקצבה
 = WACCעלות ההון בממוצע
 = Nתוכלת חיי המערכת
 = knisעלות ביטוח שנתית בייצוג מאחוזי הCapex-
 = Eהון
 = Dערבויות
 = kEהחזר הון
 = kDעלות הערבויות

(על פי המודל של Ch. Breyer and A.
 Gerlachקיו סלס )2011
ההקמה של רוב המערכות הסולאריות
ממומנת מראש ,ותחשיבי ההחזר כוללים
ריביות ,תנודות בשערי מטבע וכדומה על פני
שנות ההלוואה (לרוב  20שנה) .תחשיבים אלו
נכללים במערך חישובי העלויות של כל קילו-
וואט .חשוב לציין שעלות כל קילו-וואט משתנה
ממדינה למדינה בהתאם לשוק התמריצים
שבה ,מערכת הבנקאות והמימון המשפיעים
לא פחות על המסע אל הגריד פאריטי מאשר
מדיניות הרגולטור  -עליה של  3%בריבית
ההלוואה על פני עשרים שנה עשויה להעלות
את מחירו של קילו-וואט סולארי בכמעט .25%
תיקון חוק האנרגיה החדש ( )EEGשל גרמניה
לא יפגע בשוק האנרגיה המתחדשת ,ודווקא
סגירת הכורים הגרעיניים תסייע להגדלת
נתחם בשוק .אם לפני סגירת הכורים וההחלטה
לסיים את השימוש באנרגיה גרעינית תוך
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עשור ,דובר על כך שב 2020-אנרגיה אטומית
תהווה  25%ממשק החשמל הגרמני ,כיום
חישוב זה השתנה ללא היכר ,ויש צורך למצוא
פתרונות עבור אותם אחוזים שייעלמו בשנת
 .2022ב 2010-ייצרה גרמניה  621טרה-וואט
חשמל כש 58%-מהחשמל שלה מסופק
באמצעות דלקים פוסילים 22% ,מאנרגיה
גרעינית ו 16%-מאנרגיה מתחדשת (מתוכם
 2%ממתקנים פוטו-וולטאים).
למרות המורכבות הרבה ,קלאוס ברנהרד
הופמן אופטימי לגבי סיכויי ההגעה לגריד-
פאריטי" :קיימת התפתחות ברורה ונראית
לעין לקראת גריד פאריטי אמיתי .אין ספק כי
התקדמות מעודדת והקטליזטורים העיקריים
לכך הם הפחתת העלויות באנרגיה סולארית
וה( EEG-חוק האנרגיה המתחדשת הגרמני).
התפתחויות חיוביות בתחום של ייצור המוני של
רכיבים ומודולים ,הם עמוד האש שמוביל לגריד
פאריטי .יכולות ייצור חדשות ושיפורים ביעילות
הייצור כתוצאה מאוטומציה ,מפחיתות את
העלויות ומורידות את העלות של כל קוט”ש.
בנוסף לכך מחקרים ופיתוחים מצליחים לפתח
מודולים פוטו-וולטאיים יעילים יותר .אצלנו
בשוט סולאר משקיעים ותומכים בתהליכים
הללו בעזרת הניסיון המצטבר והשקעות עתק
במחקר ופיתוח ,בכדי להפוך בהדרגה את
האנרגיה הפוטו-וולטאית לתחרותית יותר".
על מנת להגיע לגריד פאריטי ישנם מספר
גורמים שיש לקחת בחשבון ,מעבר לעלותו של
כל קוט”ש שמייצרת מערכת מותקנת .והראשי
שבהם הוא גורם התשתית ,שמובל על ידי
ארבע חברות גריד גדולות ,ועוד עשרות קטנות
ואזוריות .ד"ר קריסטיאן דרפר ,דובר חברת
 E.ONמציין כי ישנה כניסה של רשויות מקומיות
ואזוריות לתחום הגריד על מנת להגדיל את
רווחיהן" .הגריד המקורי תוכנן לספק חשמל
ממקור מרכזי ולפזר אותו למרכזי משנה .על
כן כרגע מתפתח עומס ,והגריד עצמו מתחיל
להרגיש לחצים .בעתיד ,עם המעבר לייצור
חשמל מבוזר יהיה צורך להתקין אלפי רשתות
סמארט-גריד קטנות על מנת לווסת העומסים,
זאת בנוסף לפריסה של קרוב ל 800-ק"מ קווי
חשמל המיועדים להעביר את החשמל מחוות
רוח ימיות המתוכננות בצפון" ,אומר דרפר.
נראה כי גרמניה נענית לאתגר  -כבר היום
 E.ONמבצעת ניסויי שדה בסמארט-גריד על
מנת להתחיל ולהתקין מערכות כאלה בעתיד
הקרוב .לאחרונה פרסם הבונדסנטסאגנטור
( – Bundesnetzagenturהרשות הפדראלית
לרשתות חשמל ,גז ,תקשורת רכבות ודואר)
אזהרה הנוגעת לעמידותה של תשתית הרשת.
בדו"ח שפרסמה הרשות מצויין כי נכון להיום
חסרים  8,500מגה-וואט אנרגיה ,ועם סגירתם
המידית של שבעה כורים אטומיים בעקבות
האסון בפוקושימה שביפן נוצר מחסור של
עוד  5000קילו-וואט .מערכות האנרגיה
המתחדשת בגרמניה ,ובעיקרן ה PV-והרוח

מצליחות  ,בשילוב עם ייבוא מצרפת ,צ'כיה
ודנמרק להעמיד רזרבות ,אך הייצור הפרוביזורי
של מערכות אלה (שיאי יצור חיוביים ושליליים)
יוצר עומס על המערכת אשר נמצאת גם ככה
על קצה גבול יכולותיה.

קלאוס ברנהרד הופמן ,דובר תאגיד שוט סולאר
במסמך שפורסם על ידי ארבע חברות הגריד
הגדולות הן מצהירות כי "בחורף הקרוב יראו
חברות הגריד החמרה נוספת עם סיכונים
משמעותיים לביטחון המערכת" .ההצהרה
באה לאחר שמחקרים שערכו החברות הראו
שבדרום גרמניה ,בימי חורף קרים במיוחד עם
משטר רוחות נמוך ,עשוי להתפתח מחסור
אקוטי של  2000מגה-וואט ,לצורך הבטחת
האספקה הסדירה .בהתחשב בסיכון של
תקריות עליית הרשת ,יש צורך דחוף שכל
חברות הגריד ( )TSOsיספקו את הכלים
הדרושים שבהישג ידם כדי לעזור במצבים
קריטיים ויוכלו להתערב במהירות בצורה
מכוונת".
למרות הבעייתיות הרבה ,חברות הגריד נכונות
להתמודד עם האתגר העומד בפניהן :הן
מודעות כיום למספרים ולצרכים של השוק,
וההחלטה על סגירת שבעת הכורים הגרעיניים
נדונה בהרחבה בפורומים משותפים לממשלה
ולתעשייה ,ונעשתה במודע ומתוך הבנה שיש
זמן ויכולת להשלים את החסר ולייצב את
המערכת .ממשלת גרמניה הודיעה בסוף מאי
כי תשקיע בעשור הקרוב עשרה מיליארד יורו
בפרויקט שיקומו ופיתוחו של הגריד הגרמני.

התיקון לחוק האנרגיה הגרמני – אנרגיה
גרעינית  ,OUT -אנרגיה מתחדשת IN -
בתיקון החדש לחוק האנרגיה ישנה העלאה
משמעותית לתעריפי ייצור חשמל מביומסה
(כמעט  30אחוזים)  -נכון לשנת  2010מיוצרים
כמעט  20גיגה-וואט של אנרגיה מביומסה
(על פי נתוני איגוד תעשיות האנרגיה והמים
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בגרמניה) .גם התעריפים עבור ייצור חשמל
גיאו-תרמי הועלו ביותר מ 50-אחוזים .על פי
נתוני ה ,BDEW-אנרגיה גיאו-תרמית אמורה
לספק עד  2015כ 366-גיגה-וואט ולפצות
על אבדן האנרגיה האטומית שירדה מהגריד.
גם התעריפים עבור ייצור חשמל מטורבינות
רוח המוקמות בים עלו ב 15-אחוזים בקירוב.
אנרגיית הרוח היא כנראה המקור הנקי והיעיל
ביותר עבור מדינה בעלת אופי אקלימי כשל
גרמניה  -משטר הרוחות בה קבוע יותר
מקרינת השמש ,ובמיוחד בימי חורף .להעדפת
תחנות רוח  off-shoreיש כמה סיבות:
הראשונה שבהן היא משטר הרוחות  -בים
יש יותר רוח ,ופחות אלמנטים המחלישים את
עוצמתה .מבחינה סטטיסטית הרוחות בים
הצפוני של גרמניה מנשבות בעצמה של -70%
 100%יותר מאשר ביבשה .גורם משמעותי
נוסף הוא הסביבתי :עתודות קרקע לבנייה
ולחקלאות ,ריאות ירוקות ,פגיעה בסביבה
טבעית של ציפורים וחיות קרקע ,וכמובן פגיעה
באווירונאוטיקה ,גם לטופוגרפיה (הרים ,גאיות,
יערות וערים וכדומה) יש משמעות בהעדפת
הים על פני הקרקע.

העם (הגרמני) דורש חשמל ירוק

פרנסה ומקומות עבודה נוספים כמעט יש
מאין .על כן הממשלה מעודדת את פיתוחו
של השוק ,תוך הכרה בכך שיצירת מקומות
עבודה מסייעת לכלכלה המקומית יותר מאשר
מכבידה עליה ,ובוודאי שבראיה לטווח רחוק.

נדבך נוסף לתחשיבים הכלכליים אשר
מאפשר לגרמנים להיות אופטימיים לגבי
יכולתם להגיע לגריד פאירטי הוא יכולתו
ומוכנותו של הצרכן לשלם עבור פיתוח שוק
האנרגיה המתחדשת .מחירי אנרגיה מתחדשת
גבוהים עדיין מהאנרגיה המזהמת ,וברור לכל
בעלי העניין והדעה שחלק מסויים מהמעבר
מאנרגיה פוסילית (או במקרה של גרמניה – גם
אטומית) לאנרגיה מתחדשת ייפול על כתפיו
של הציבור ,ולא רק בהכוונת מיסים ,אלא גם
בהעלאת תעריפי החשמל .אך ברבות ממדינות
האיחוד האירופי האמונה הרווחת היא שדווקא
העלות הגבוהה מחייבת כבר כעת נטישה
הדרגתית של אנרגיית בעירה והתפתחות
תעשיית האנרגיה המתחדשת .כמובן שפיתוח
שוק האנרגיות המתחדשות מספק מקורות

על פי סקר של סולארוירטשאפט (איגוד
חברות האנרגיה הסולארית בגרמניה) שנערך
בגרמניה באוקטובר  75% ,2010מהנשאלים
טענו שיהיו מוכנים לשלם שני סנט יותר עבור
כל קוט”ש ,ובלבד שיהיה נקי .אך לא רק בכך
מתבטאת התמיכה של העם הגרמני באנרגיה
המתחדשת .על פי סקר של האו"ם ,ב2010-
השקיעה גרמניה קרוב ל 40%-יותר מארה"ב
בהקמת מתקנים סולאריים ,זאת למרות
שחיקה של  33%בתעריפים ובסובסידיות.
לדברי יורג מאייר ,יו"ר סולארוירטשאפט:
"בעקבות פוקושימה ,דעת הקהל אודות

התפתחות נפח ההספק המותקן של מערכות פוטו-וולטאיות בגרמניה
2000-2010

17 . 19 3

in MWp
18.000
16.000
14.000
12.000

9 .7 8 5

בגזרת המערכות הפוטו-וולטאיות ,שוק
אנרגיה אשר גרמניה מובילה בו את העולם
ומגדירה מודלים להטמעה ,ישנו כאמור
את מתווה המסדרון .מתווה זה אמנם הוביל
ב 2011-להאטה משמעותית בשוק ,וכן צמצום
של כמעט  50%ביעד ההתקנות לעומת ,2010
אך המתווה עדיין מבטיח את קיומו של השוק.
אלמנט קריטי נוסף בהגעתה של גרמניה
לגריד-פאריטי הוא היעילות אנרגטית .לא
מדובר כבר על כיבוי מסכי מחשב ואורות בזמן
היציאה מן המשרד (נושא שהגרמנים מורגלים
אליו מגיל קטן) ואפילו לא על מעבר למשאבות
חום ולמערכות בקרה של ניהול אקלים ,נושא
ההתייעלות האנרגטית בגרמניה משלב בתוכו
אלמנטים של בנייה ירוקה ו( BIPV-שילוב
טכנולוגיה פוטו-וולטאית בבנייה) ,בנוסף
לתכנון מבוקר של צריכה נמוכה ומאוזנת יותר
של אנרגיה על מנת למנוע שיאי צריכה.
במחקר של מכון פראונהופר המבוסס על
נתוני ממשלת גרמניה ישנו צפי להורדת
כמעט  70טרה-וואט שנתיים בייצור האנרגיה
של גרמניה .הנתונים מבוססים על שינויי
צריכה ושינויי ייצור רדיקליים .הראשון שבהם,
הוא מתן רשות לכל יצרן און-גריד לנצל את
האנרגיה המיוצרת לפני החדרתו אל הגריד.
האלמנט השני ,הוא שינוי בייצור – ניצול
פחות אנרגיה (שינוע וטיפולי טרום ופוסט
בעירה) על מנת לייצר אנרגיה .גם כאן נכנס
הרגולטור הגרמני לתמונה .כיום ,על פי תקנות
הממשל הפדראלי ,בתים חדשים שנבנים
מחוייבים לספק חלק מצריכת האנרגיה שלהם
ממקורות אנרגיה מתחדשים (התקנות אוף-
גריד ,או אספקה חוזרת לגריד).
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אנרגיה גרעינית
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אנרגיה גרעינית
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אנרגיה מתחדשת ואנרגיה סולארית בפרט רק
עלתה – אף שרוב הציבור היה בעדה גם לפני
 לפי הסקר באוקטובר העם הגרמני.האסון
היה מוכן לשלם שני יורו סנט יותר עבור כל
וואט על מנת לתמוך בתעשיית האנרגיה-קילו
, בסקר נוסף שנערך אחרי האסון,המתחדשת
 מכלל הציבור הגרמני טען שהיו מעדיפים90%
שכלל אספקת האנרגיה לגרמניה תהיה
 מהגרמנים מוכנים88% .ממקורות מתחדשים
היום להפוך לפעילים על מנת לזרז ולהביא
".את המעבר הנ"ל
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 יו"ר איגוד חברות האנרגיה- יורג מאייר
 ארנון מעוז: צילום- הסולארית בגרמניה
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כבל המקושר לחו"ל
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למדידה ומבוססים על ניתוחי שווקים שכבר
 אסון פוקושימה.פועלים מעל חמש ועשר שנים
וכיבוי שבעת הכורים רק חיזק את טענת אלו
 ההערכה היא.המדרבנים את האנרגיה הירוקה
-  למרות האתגרים הן בטווח הקצר,שבגרמניה
מילוי חוסרי האנרגיה לאחר כיבוי הכורים ללא
 והן לטווח הרחוק – בעיקר,הוספת מזהמים
 גרמניה תגיע כנראה לגריד,בנושא הגריד
 מבחינה.2017- ל2015 פאריטי אמיתי בין
 מבחינת, יש את הניסיון והיכולות- טכנולוגית
 יש הכוונה ורגולטור- מדיניות ממשלתית
 עומדת השאלה-  אבל מעל לכל.מעודד
 העם הגרמני: וכמו שזה נראה כרגע,הציבורית
החליט להגיע לגריד פאריטי

Elia

EnBW

כבל המקושר לחו"ל
וואט- קילו380 קו
וואט מתוכנן- קילו380 קו
וואט- קילו220 קו

:חברות הגריד
Amprion (RWE)
TenneT
Elia
EnBW

 ולכן את הדו"חות,ישויות שונות לחלוטין
הנעשים על גריד פאריטי יש להעריך בזהירות
 במיוחד כאשר גריד פאריטי מובא.רבה
 כבר לא צריכיםPV כהוכחה לכך שמפעילי
שום תמיכה בתעריפים וסובסידיות כגון חוק
.) בגרמניהEEG( אנרגיה ממקורות מתחדשים
 שוט סולאר ממליצה,כדי להפריך את הכשל
לבנות מסד נתונים שבו כל הצדדים המעורבים
מיוצגים על מנת לאפשר השוואה בין סוגים
 באופן המתבסס,שונים של מקורות אנרגיה
".על חישוב הכולל את מלוא העלויות
 אז חשמל ירוק נחשב לעוד,להבדיל מבעבר
 היום הפרמטרים ניתנים,שיגעון של היפים

?כמה באמת רחוקה גרמניה מגריד פאריטי
,סוון טסקה0 .רבות
תשובות
שלה100 שאלה
זו
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הדירקטור הבינלאומי לאנרגיה מתחדשת
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 ומי שסייע לחבר את,של ארגון גרינפיס
ממשלתי בנושא-דו"ח האו"ם בפאנל בין
 מאמין שגרמניה תגיע לגריד,שינויי אקלים
 "ישנם תהליכי: והוא טוען כי.2015-פאריטי ב
שוק טבעיים שנועדים לווסת את השוק על
 תהליכי האטת.מנת למנוע ממנו להשתולל
 במידה ונועדו למנוע עליית מחירי,סובסידיות
 אולם." הם תקינים,קוט”ש וסובסידיות יתר
 המכשול הגדול ביותר הן תקנות,לדברי טסקה
,הגריד "לאחר אחוז מסויים של חדירה לשוק
התעשייה הסולארית צריכה להתקדם מעבר
 אם.לייצור חשמל ואספקתו לגריד בלבד
 היא,התעשייה מעוניינת להמשיך ולהתפתח
 ולא רק לשמש,חייבת לפתח אמצעי אחסון
."כמענה בדרישות שיא
קלאוס ברנהרד הופמן טוען ש"חישובים
קודמים ששימשו בסיס להגדרת גריד פאריטי
לא לקחו בחשבון גורמים משמעותיים
 סובסידיות, מכירות, עלויות הגריד.בעלויות
והוצאות נלוות לא מקבלים התייחסות
.משמעותית בתחשיבי הגריד פאריטי כיום
הוצאות אלו מהוות עד שני שלישים ממחיר
החשמל הגורמים להשפעה משמעותית על
 זה מוביל להשוואות בין שתי.המחיר לצרכן
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מגדל סולארי 24/7
טכנולוגיות חדשות וחדשנות באנרגיה סולארית

מאת :מהנדס אריק רינג

ה

שימוש באנרגיה סולארית
מתחלק בעיקרון לשניים:

 .1המרה ישירה של האור
לחשמל – בתאים או פאנלים סולאריים
המכונים גם פוטו-וולטאים.
 .2שימוש בחום לחמם זורם (נוזל או גז).
מערכות תרמיות משתמשות באור (חום) כדי
לחמם .מערכות תרמיות מרכזות משתמשות
במערכות ריכוז קרינה ,כגון עדשות או (לרוב)
מראות כדי להגיע לטמפרטורות גבוהות בהן
ייצור החשמל נעשה בנצילות גבוהה.

"טורבינת הקיטור של
התחנה מנותקת מתנאי
הסביבה ,וכל עוד יש
מלח מומס במיכלים
הטורבינה תמשיך לייצר
חשמל ללא קשר למצב
הקרינה"

איינשטיין.
לעומת זאת במערכות סולאריות תרמיות
מנצלים את חום השמש ,באמצעות שימוש
בחום בטמפרטורות נמוכות של עד 80°C
לחימום מים בדוד שמש ,או ריכוז קרינת
השמש על ידי מראות (או עדשות) והגעה
לטמפרטורות גבוהות המספיקות ליצירת
קיטור או אף מעבר לזה ,לטמפרטורות גבוהות
במיוחד לחימום אוויר.

טכנולוגיות סולאריות מרכזות
התחנה הסולארית  GEMASOLARשייכת
לטכנולוגיה המכונה באנגלית Concentrated
 Solar Powerאו בקיצור " - "CSPמערכות
תרמו סולאריות מרכזות.
החברה הראשונה שמסחרה את הטכנולוגיה
הייתה חברת לוז מירושלים ,שבנתה  9שדות
סולאריים תרמיים בטכנולוגיה של שוקת
פאראבולית בשלושה אתרים הממוקמים
במדבר מוהווה ( )MOJAVEשבקליפורניה
בשנות ה .80-כולן עדיין פעילות.

את מגדל השמש הקיים לעבודה במלח מומס,
חומר שטרם נוסה בתחום הסולארי ,שמו שונה
ל SOLAR TWO-ולמערכת התווספו עוד 108
הליוסטטים גדולים יותר.
הייחוד של  SOLAR TWOהייתה יכולתו
להמשיך ולייצר חשמל עד שלוש שעות אחרי
שקיעת השמש ,בשל יכולת אגירת החום במלח
המומס ,אך הפרויקט סבל מכמות גבוהה של
כשלים טכניים שחלקם נבעו מהעדר ניסיון עם
עבודה במלח מומס.
במשך שנים קודם פרויקט המשך לSOLAR-
 ,TWOשכונה ( SOLAR TRESספרדית)
שהתבסס על הטכנולוגיה שהודגמה בSOLAR-
.TWO
כדי להדגים את הטכנולוגיה בנתה החברה
הספרדית  SENERבשיתוף החברה הספרדית
הממשלתית  ,CIEMATכחלק מפרויקט מחקר
ופיתוח של התוכנית האירופאית לפיתוח
אנרגיות מתחדשות ,מערכת הדגמה ניסיונית
בפלטפורמה הסולארית באלמריה ,ספרד.

בתא פוטו-וולטאי הפוטון פוגע בחומר ,והתא
משחרר אלקטרון שמצטרף לעוד אלקטרונים
היוצרים זרם חשמלי .האפקט הפוטו-וולטאי
התגלה כבר בשנת  ,1839ועל ההסבר
התיאורטי לאפקט הוענק פרס נובל לאלברט

באותו מדבר לא הרחק משם הושלמה בשנת
 1981הקמתו של פרויקט המחקר SOLAR
 ONEע"י מחלקת האנרגיה האמריקאית
( .)DOEהפרויקט היה אחד מראשוני מגדלי
השמש שנבנו ברחבי העולם ,וכלל 1,818
מראות נעות המכונות הליוסטטים ,בשטח
 40מ"ר כל אחד ,שריכזו את קרינת השמש.
הפרויקט הניסויי ייצר  10מגה-וואט חשמל
בהספק מלא באמצאות טורבינת קיטור
וגנראטור עד שנת  .1986בשנת  1995הסבו

חברת  TORRESOLהספרדית ,שהוקמה כדי
לקדם את הפרויקט ,היא שותפות בין חברת
ההנדסה הספרדית SENER AERONÁUTICA
מקבוצת  )60%( SENERהפעילה בתחום
הסולארי בספרד כעשר שנים ,לבין חברת
 MASDARמנסיכות הנפט אבו דאבי (.)40%
מה לנסיכות נפט ולאנרגיה סולארית? מסתבר
שהראייה לטווח ארוך קיימת במספר מדינות
גם במזה"ת .כשהגיעו באבו דאבי למסקנה

שוקת פאראבולית

מגדל שמש

צלחת "דיש" פאראבולית
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שהנפט יאזל במהלך המאה הנוכחית
בדקו מה עוד יש להם באזור המדברי
בו הם חיים והתברר כי יש שמש ,הרבה
שמש .וקיבלו החלטה אסטרטגית להשקיע
באנרגיות מתחדשות ובמיוחד באנרגיה
סולארית.
לא הרחק מסביליה בדרום ספרד ,נחנכה
במאי האחרון תחנת הכוח ,GEMASOLAR
 2,650הליוסטטים ומגדל בגובה  140מטר
שבראשו קולט סולארי מרכזי ,המהווים
אטרקציה ויזואלית מרשימה ,מה שיותר
מרשים היא יכולתה של תחנת הכוח
הסולארית הזו לספק חשמל סולארי כל
היום וכל הלילה ,למעשה התחנה מתוכננת
לעבוד ללא עצירה במשך מספר חודשים
 24/7ולספק חשמל סולארי ב 74%-מימות
השנה  -כ 6,500-שעות ,וזאת בהשוואה
לכ 2,000-שעות ברוב התחנות ,כל זאת
הודות למיכלי המלח המומס הענקיים
המספקים  15שעות אגירה תרמית.

תחנה סולארית שהוקמה ע"י לוז בקליפורניה בשנות השמונים – צילום :אריק רינג

לתחנה הספק נקוב של  15מגה-וואט
וטורבינה בהספק של  20מגה-וואט,
רוב התחנות בספרד בשל התקנות הם
בהספק חשמלי נקוב של  50מגה-וואט,
אבל דווקא התחנה הקטנה יותר מייצרת
יותר חשמל במהלך השנה בזכות השימוש
באגירה תרמית.
טורבינת הקיטור של התחנה מנותקת
מתנאי הסביבה ,וכל עוד יש מלח מומס
במיכלים הטורבינה תמשיך לייצר חשמל
ללא קשר למצב הקרינה .בטכנולוגיה
זו מנהל רשת החשמל יכול לקבוע את
זמני ייצור החשמל ,ללא קשר לעננות או
חשיכה ,תוך הסתמכות על מיכלי האגירה
ועל גיבוי בגז טבעי במידת הצורך.

המגדל הסולארי  CESA1באלמריה ספרד ,בו הודגמה הטכנולוגיה – צילום :אריק רינג

תפיסת הבטיחות של התחנה :בכל מקרה
של עצירה לא מתוכננת או תקלה כל
המלח המומס זורם גרביטציונית למיכלי
האגירה.
בשל היותה של התחנה ראשונה מסוגה
בעולם ,עלותה גבוהה יחסית ,אבל
המחירים צפויים לרדת כאשר ייבנו יותר
תחנות בטכנולוגיה זו.
חברת  TORRESOL ENERGYמתכננת
בימים אלו פרויקט המשך גדול יותר
שאמור לקום בדובאי

הכותב הינו מהנדס ויועץ עצמאי,
המוביל פיתוח והקמה של תחנות כוח
ומערכות אנרגיה מתחדשות ובמיוחד
באנרגיה סולארית
המגדל הסולארי  SOLAR TWOבקליפורניה  -צילוםSandia National Laboratories :
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ראיון עם מנכ"ל חברת גרינטופס מערכות

מאת :נתי גרנץ

ה

ענף הסולארי מיטלטל תקופה
ארוכה בין תסכול מהתנהלות
הממשלה לתקווה כי מקבלי
ההחלטות יקחו את העניינים
לידיים .התלות הגדולה ברגולציה ממשלתית
לא החלטית מקשה מאוד על חברות הפועלות
בענף לגבש תכנית עסקית ארוכת טווח ולעמוד
בה .תקופות הבצורת בין מכסה למכסה יוצרת
את "שיטת האקורדיון" בה חברות נאלצות
להתרחב ולהצטמצם בהתאם לתנאי השוק
והחלטות הממשלה.

מנכ"ל חברת גרינטופס מערכות ,מוטי אבני,
הוא ללא ספק אחד היזמים הבולטים בענף
האנרגיה הסולארית .בין התקנה להתקנה הוא
מוצא זמן לפעילות ציבורית לקידום הענף
הענף הסולארי .בראיון למגזין תשתיות מספר
אבני על ההישגים ,המחויבות לפיתוח תעשייה
ישראלית והדאגה הגוברת לעתיד הענף.

איך חברת גרינטופס מתמודדת עם מצב
השוק הסולארי?
מבחינת גרינטופס ההכנסות טובות וגם זכינו
עכשיו בלא מעט מכרזים ציבוריים בהיקף
של כ 2.5-מגה וואט ,יש לנו עוד  65מערכות
סולאריות מסחריות להקים עד סוף השנה,
לאחר שהותקנו כבר  150מסחריות ועוד 140
מערכות ביתיות כך שנסגור את השנה עם 25
מגה וואט מותקן לא כולל המערכות הבינוניות.
להערכתי גרינטופס יכולה להתקיים עד 2014
ללא בעיה .בירושלים זכינו במכרז להקמת 22
מערכות עסקיות על מבני ציבור  -בתי ספר
ומתנסים שיהיו מחוברים לרשת עד סוף אוגוסט
בהתאם לתנאי המכרז .כך גם בראשון לציון בה
זכינו במכרז להקמת  10מערכות עסקיות על
מבני ציבור ועוד  10מערכות במכרז של נחל
שורק ,שחוברו בהצלחה ונמסרו בשבוע שעבר.
בשל הרצון להמשיך את הפעילות הסולארית
ולנוכח מצב השוק בארץ והרגולציה שלמעשה
מעכבת את השוק ,אנחנו גם פונים לפעילות
בחו"ל ,בעיקר בבולגריה וביוון ,שם נפעל גם
כחברת  E.P.Cהמקימה מתקנים עבור לקוחות
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וגם כחברה יזמית המקימה מתקנים בבעלות
החברה ומהווה יצרנית חשמל .האבסורד הוא
שבכל העולם הביקוש לסולארי ובעיקר על
גגות עולה והרגולציה מתקדמת ,בעוד רק
בישראל הולכים אחורה...

מה מצב העובדים בתחומי המכירות ורישוי
המערכות?
מבחינת העובדים זה מצב שהוא לא טוב .כי
להחזיק חברה עם עובדים בלי אופק בשנתיים
הקרובות זה בעייתי ,אתה לא יכול להחזיק
אנשי מכירות ורישוי שישבו ויסתכלו על
הקירות ,זה לא עובד .החברה הזו היא הבייבי
שלי ואני מאוד אוהב את האנשים שעובדים
בה שהם משפחה אצלנו .אני מסתכל על הפן
האנושי ,יהיה לי מאוד קשה לראות את העסק
מצטמצם או מפטר אנשים .מה האופציה?
לשלוח את האנשים הביתה ובעוד שלוש שנים
להתחיל את העסק מחדש ולהתחיל הכל
מחדש? יש לי היום עובדים סופר מקצוענים
ואם האנשים האלה ילכו לתחומים אחרים אני
בבעיה.

כמה עובדים בענף הסולארי בסכנה בגלל
המכסות?
המעגל הראשון שיפגע הוא בסביבות שלושת
אלפים איש .כאשר המעגל השני הוא רחב
יותר .לדוגמא ,אני מייצר את הקונסטרוקציה
למערכות הסולאריות בחברת אלובין בישראל
ולא בסין ,כל חודש עשרים וחמש טון
אלומיניום ,נותן פרנסה לעוד עשרה אנשים.
גם קבלן ההתקנות שעובד עבורי מחזיק -60
 70עובדים ישראלים בוגרי יחידות קרביות .כך
שרבים נפגעים מכך גם באופן עקיף.

מדוע מתנגדים יזמי הגגות להקמת השדות
הסולאריים הקרקעיים?
נושא השדות הסולאריים הוא נושא מאוד
בעייתי מבחינת ההולכה והרישיונות .רצו
ורתמו את הסוסים לפני העגלה .בכל מקום
שמתקינים מערכות סולאריות פוטו וולטאיות
בעולם יש עדיפות לגגות ,ובמדינת ישראל שלא
מרובה בקרקעות צריך להקפיד לתת עדיפות

לגגות על אחת כמה וכמה .באיטליה עכשיו
נתנו מכסה של  23ג'יגה וואט .בבולגריה יש
עכשיו תעריף חדש ומשמעותי מאוד למחיר
לגגות ,גם בגרמניה העדיפות היא לגגות.
כל מקום שאתה מסתכל בעולם יש עדיפות
לגגות ,גם מדינות שיש להן קרקע ללא הגבלה,
אז איפה ההיגיון פה? רק אנחנו החכמים? אני
לא מאשים את החברות הגדולות שיכולות
להיכנס לפרויקטים כאלו ,האינטרס הכלכלי
שלהם הוא לגיטימי לחלוטין ,אבל החברות
הגדולות עם הכיסים העמוקים יכולות להעמיד
קמפיינים מפה ועד אילת ,ואילו יזמי הגגות
נאבקים עם תקציב קטן בהרבה.

מה מתווה פעילות המאבק של יזמי הגגות
הסולאריים?
אנחנו מפעילים לוביסטים ומארגנים פגישות
עם שרים ואנשים רלוונטיים ,מפרסמים
מודעות בעיתונות הכלכלית ומגייסים את דעת
הקהל .התאחדנו כמה חברות ביחד ואני מוביל
את הנושא של גיוס כספים .למרות שהממשלה
אישרה  460מגה וואט להקמת שדות קרקעיים
ורק  20מגה וואט בשנה הקרובה לגגות
הסולאריים אנחנו לא מתייאשים .המאבק
שלנו לא קשור רק לכסף ,אני נותן פרנסה
לשישים משפחות בארץ והם נותנים פרנסה
לאנשים אחרים .אני ועובדי החברה משלמים
מיסים עבור משפחות שלא משלמות מיסים.
אני רוצה לתת פרנסה לאנשים בארץ
ושהכסף יישאר בארץ ,לעודד את הכלכלה
הישראלית .אם הייתי יכול הייתי גם מייצר
פאנלים בארץ .אני מושבניק בתקופה בה כבר
אין הרבה חקלאות והעידן הסולארי גרם לי
להרגיש עוד פעם כחלוץ .אני יושב עם אנשים
קשי יום במושב אביבים בצפון ורואה את
מוצב החיזבאללה ממול ,הותקנו שם לא מעט
מערכות סולאריות .אנשים שהם מושבניקים
פשוטים ,מגדלים תרנגולות לביצים ועובדים
מהבוקר עד הלילה ,פתאום דאגתי להם
לפנסיה .הם מרוויחים כסף ונותנים לילדים
שלהם שעושים עוד ילדים והאוכלוסייה בארץ
גדלה ומתחזקת ,וזה נפלא בעיני לראות את
הפריפריה צומחת מהנושא הזה
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אנרגיה ירוקה מבית טוב
ראיון עם מנכ"לית שיכון ובינוי סולאריה

מאת :נתי גרנץ

לממשלה וליזמים עוד דרך רבה לעבור ביחד.
אנחנו מאמינים בתחום המתקנים הבינוניים
ויודעים שישראל יכולה וצריכה להיות מובילה
עולמית בתחום.

ש

יכון ובינוי סולאריה הינה חברת
בת של שיכון ובינוי אנרגיה
מתחדשת ,הזרוע הסביבתית
של שיכון ובינוי מקבוצת
אריסון .החברה עוסקת בתכנון ,אינטגרציה,
התקנה ותפעול של מערכות סולאריות פוטו
וולטאיות .קבוצת שיכון ובינוי מקבוצת אריסון
נחשבת לקבוצת הנדל"ן התשתיות והאנרגיות
המתחדשות המובילה בארץ .חברות הקבוצה
מעורבות בפרויקטים בקנה מידה גדול ,בארץ
בחו"ל ,לקבוצה הישגים מוכחים בתשתיות,
בבנייה ,בהקמת שכונות למגורים ,מבני מסחר
וציבור ,וכן בהקמה ,מימון והפעלה של מיזמי
ענק בתחומי תשתיות התחבורה ,האקולוגיה,
טיהור והתפלת מים ופיתוח פרויקטים
בינלאומיים.
לאחרונה החלה שיכון ובינוי סולאריה בפרויקט
הקמת תחנת כוח פוטוולטאית בהספק  6מגה
וואט בתמנע .בפארק יותקנו כ 24,000-פנליםסולאריים על גבי קונסטרוקציה המעוגנת
לקרקע בשטח כולל של כ 85-דונם .התחנה
תספק לרשת החשמל הארצית מעל ל10-
מיליון קילו-וואט שעה בכל שנה של אנרגיה
נקייה ,למשך של  20שנה .ההקמה מתבצעת
על ידי שותפות של שיכון ובינוי סולאריה עם
חברת  SOLTECמספרד ,בעלת ניסיון נרחב
בקמת פארקים סולאריים באירופה .תחנת
הכוח תחובר לרשת הארצית במהלך שנת
.2012
מנכ"לית שיכון ובינוי סולאריה ,טלי נחושתן,
מספרת למגזין תשתיות על התמודדות
החברה עם אי הוודאות בענף ,התוכניות
בתחום המערכות הבינוניות והסינרגיה בתחום
האנרגיה המתחדשת עם החברות האחרות
בקבוצה.

מה חלוקת הפעילות בין שיכון ובינוי
סולאריה ושיכון ובינוי אנרגיה מתחדשת? מי
מהחברות תיגש להקמת מתקנים סולאריים
גדולים?

טלי נחושתן  -מנכ"לית שיכון ובינוי סולאריה
צילום :ארנון מעוז
לקוחות המעוניינים להקים מערכות סולאריות
ואנו נערכים לפתיחת השוק מחדש עם פרסום
התעריפים החדשים ע"י רשות החשמל.

בדיון שהתקיים בועדת הכלכלה במאי 2010
אמרת "שהלקוחות והיזמים איבדו את האמון
בענף הסולארי" האם התחושה קיימת גם
כעת?
על המדינה להירתם ולסייע ליזמים בענף
שעשו השקעות רבות בכח אדם ,בעלויות ייזום
ובציוד כדי שימשיכו לפעול בתחום ולקדם
אותו בישראל בעבור כולנו .מדובר בענף
בתחילת הדרך ,טרם קמו פה מירב ההקמות
בתחום המתקנים הבינוניים והגדולים ויש

איך מתמודדת שיכון ובינוי סולאריה עם
הרגולציה ועצירת המכסות לתחום המערכות
העסקיות?
לאור החלטת הממשלה מה  17/7/11על
מתן מיכסות נוספות לענף ,שיכון ובינוי
סולאריה ממשיכה לפעול מול לקוחות ועסקים
המאמינים כי יצליחו להשתלב במיכסות
שיצאו לפועל בתקופה הקרובה .גם אם
המכסות נמוכות יחסית ,עדיין קיים שוק של
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חווה סולארית של שיכון ובינוי בספרד

סולאריה היא זרוע ההקמה ( )EPCשל שיכון
ובינוי אנרגיה מתחדשת בתחום ה .PV-שיכון
ובינוי אנרגיה מתחדשת היא חברת האם ולה
גם זרוע הקמה נוספת בתחום התרמו-סולארי.
היא זו שניגשת למכרזים להקמת מתקנים
גדולים – תרמו סולארים ופוטוולטאים .בנוסף,
בפארקים הסולאריים הקרקעיים מבצעת
שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות את העבודות
האזרחיות ותורמת מניסיונה הרב של  85שנה
לנושא .הסינרגיה בתוך הקבוצה וחיבור בין
היכולות והניסיון מאפשרים לנו לתת פתרון
מלא גם עבור הקמת הפארקים שבבעלותנו
וגם ללקוחות שקיבלו רישיונות ומחפשים קבלן
הקמה ידוע ובעל ניסיון וגב פיננסי.

מהו צבר הרישיונות של החברה בתחום
המערכות הבינוניות?
הרישיונות שהתקבלו בשיכון אנרגיה מתחדשת
עד כה הם כ 8-מגה-וואט ,כאשר קיימים
עוד עשרות רשיונות בהמתנה .שיכון ובינוי
תמשיך להוביל את התחום הסולארי בישראל
ותקים חלק משמעותי בפרויקטים הסולאריים
שעתידים לקום בשנים הקרובות

21-22
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לשמור
על השמנת
ניטור יעילות מערכות פוטו-וולטאיות

מאת :מייק גרין

ה

אם היה עולה על הדעת
להשקיע בגנראטור המונע
בדלק פוסילי ולמכור את
החשמל שהוא מייצר לרשת,
ללא מד דלק או ניטור יעילות? כמובן שלא,
במיוחד אם מקור ההשקעה או חלקה הוא
הבנק .אך באופן מפתיע ,זהו בדיוק המצב
בהרבה מערכות פוטו-וולטאיות שהותקנו
בשנים האחרונות!

"בישראל קורה לא אחת,
שקבלן המסיים לבנות
מערכת מוסר אותה
ללקוח ללא בדיקת
קבלה או מבחן יעילות,
שאמורים לקבוע כי
המערכת אכן נבנתה
על-פי התכנית ,שאיכות
ההתקנה מספקת
ושהמערכת מתפקדת
ביעילות המוגדרת לה"
אמנם הממירים אמורים "לצעוק" כאשר
נתון אופרטיבי חורג מהמקובל ,אך הממירים
בודקים רק את עצמם ,בעוד שקיימים
הרבה גורמים אשר משפיעים על היעילות
של מערכת פוטו-וולטאיות – אבק ,לכלוך,
חיבורים ,סדקים ,ועצם טיב התכנון וההתקנה.
כתוצאה מתחרות המחירים הקשה בשוק,
נוצר בפועל נוהל פסול שלפיו הקבלן הוא גם
המתכנן ,הבונה והמקים וגם זה שבודק את
האיכות הסופית של המוצר .אין צורך להרחיב
על הבעייתיות הטמונה במצב זה ,שבו "החתול
שומר על השמנת" .כתוצאה מהמצב המתואר
לעיל ,הלקוח יכול לנווט רק באופן עיור לאורך
כל עונות השנה ,וללא ידיעה אם המערכת
פועלת כמתוכנן.
בישראל קורה לא אחת ,שקבלן המסיים לבנות
מערכת מוסר אותה ללקוח ללא בדיקת קבלה
או מבחן יעילות ,שאמורים לקבוע כי המערכת
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אכן נבנתה על-פי התכנית ,שאיכות
ההתקנה מספקת ושהמערכת מתפקדת
ביעילות המוגדרת לה ,בכדי לספק את
התפוקה הנדרשת בכל שנה .הקבלנים
והלקוחות מסתמכים על הפורטלים השיווקיים
של יצרני הממירים והתפוקות של המערכות
השכנות .אך הסטייה בתפוקה בין שכנים
באותו אזור יכולה להיות מעל  .10%השונות
בתפוקה היומית והחודשית של מערכת בודדת
יכולה לנבוע ממספר סיבות עונתיות או
מערכתיות ,ומי יכול לדעת את הסיבות ללא
ניטור מקצועי?
היעילות או הנצילות של כל מערכת הספק
מוגדרת על ידי היחס בין המצא למבוא,
כלומר  .Eout/Einבעת תכנון מערכת פוטו-
וולטאית ,המתכנן אמור לחשב את יעילות זו
בעזרת כלי סימולציה ,היעילות או נצילות הזו
מכונה  Performance Ratioאו  .PRהשיטה
לחישוב  PRנפתחת בהערכת הקרינה השנתית
המשוערת הנופלת על הפאנלים (שהם בעלי
יעילות המוגדרת על-פי הזווית והאזימוט
המתוכננים) ,המהווים  100%מהאנרגיה
הנכנסת למערכת .על הבסיס הנ"ל מורידה
התוכנה אחוזים שנתיים עבור כל הגורמים
המפחיתים מהתפוקה ,כמו יעילות הממיר,
הפסדים על מוליכים ,הפסדים כתוצאה
מהפרשי מתח בין פאנלים ,הפסדי טמפרטורה
גבוהה וכדומה .בין כל ההפסדים ,הטמפרטורה
הינה הגורם הדומיננטי המוריד בין  5-13%על
בסיס שנתי .על בסיס יומי הטמפרטורה יכולה
להוסיף עד כדי  10%ולהוריד עד כדי 17%
בפאנלים מאווררים .פאנלים הצמודים לגג
עשויים להפסיד אף יותר על בסיס יומי.
הרבה דברים חסרים במערכות :רגש קרינה,
רגש טמפרטורה על גב אחד הפנלים ותוכנת
ניטור המחשבת את ה PR-האמיתי בזמן אמת
מדי פעם (מומלץ פעם ביום) .רגש הקרינה
צריך להיות עשוי מסיליקון גבישי ונושא תעודת
כיול מהיצרן .קיימים מעט רגשי קרינה בשוק
הישראלי ,רובם בנויים דווקא מסיליקון אמורפי
בעלי דיוק של  ±8%בלבד  -מעקב מדויק
בערך כמו מעקב באמצעות השכנים! מיותר
לציין כי רגשים אלו אינם מגיעים עם טופס
כיול .גם קריאת האנרגיה מהממירים סובלת
מחוסר דיוק מסוים וצריכה להילקח בחשבון.
מערכת הניטור המקצועית צריכה להיות

מסוגלת
לקלוט
נתונים
ולחשב
את הPR-
ביום.
פעם
קיימים גם פורטלים
הנמכרים היום בשוק אשר מחשבים את הPR-
בסוף כל יום בצורה דומה לזו של תוכנות
הסימולציה ,אך החישוב נעשה על בסיס נתוני
מטאורולוגיה יומיים ממוצעים בלבד .מערכת
שכזאת מאפשרת  PRיומי ולוקחת בחשבון את
אפקט הטמפרטורה באותו יום.
שירותים ופורטלים אחרים מחשבים את
ה PR-בזמן אמת בכל שעה ,על ידי חישוב
ה PR-ללא הטמפרטורה הממוצעת בכל שעה
והשוואה ל PR-השנתי נטול הטמפרטורה .זו
כמובן שיטה מדויקת יותר ,ומהווה כלי חזק
לאיתור בעיות של תת-תפוקה על ידי השוואת
הנתונים השעתיים לפלט השעתי של תוכנת
סימולציה .עלות התוספת של רגשים אלה,
בנוסף ל Webbox-מתאים עולה כעשירית
אחוז מה IRR -של פרויקט הנמכר בעלויות
של מערכת  50קילו-וואט כיום .אי לכך ,קשה
להבין מדוע רוב המערכות המסחריות אינן
נהנות ממעקב מינימאלי והכרחי זה .עלות של
שירות ,בו הניטור נעשה על ידי שירות מומחה,
המתריע בפני הגורמים הרלוונטיים על כל
בעיה תוך שעות ספורות עולה כ 0.5%-מIRR-
לאורך  20שנה.
לסיכום ,חשוב להבין את חומרת המצב שבו
אין ניטור אפקטיבי על מערכת פוטו-וולטאית.
תוספת העלות ביחס להתקנה היא אפסית
– פחות מאחוז של התשואה הפנימית של
הפרויקט ,מה גם שניטור נכון מחזיר כמה
אחוזים טובים לתשואה .עוד יותר חשוב לשנות
את הנורמה שבה הקבלן מתכנן ,בונה ומהווה
את מערך אבטחת האיכות של עצמו .המשקיע
האחראי חייב להבין שמצב שכזה אינו פועל
לטובתו ,לא בטווח הקצר ובוודאי שלא לטווח
הארוך

הכותב הוא מהנדס חשמל ,מתכנן ויועץ
למערכות פוטו-וולטאיות ,בעל חברת מ.ג.
לייטנינג

נקי ואפקטיבי

המלצות לניקוי יעיל של מערכות סולאריות

מאת :רון סלומון

ל

אחר שנתיים וחצי של פעילות
ענפה בשוק הסולארי בישראל,
למד השוק הישראלי להתקין
מערכות ולהפיק מהן את המרב.
מחד גיסא ,נצבר ידע רב בתחום התכנון
וההתקנה ומאידך ,תחום התחזוקה והניטור
"הוזנח".
כיום יש מעל  2,800מערכות מותקנות
בישראל ובשנים הקרובות צפויות לקום עוד
למעלה מ 3,300-מערכות שהבקשות עבורן
כבר הוגשו לאישור הרגולטור .מערכות אלו
הוכיחו הכנסה טובה ויציבה מתפוקת החשמל,
ומה שנותר לנו לעשות זה לשמר את המצב
הקיים ל 20-השנים הבאות ,תוך ניצול מרבי
של קרינת השמש ,וזאת על מנת שההכנסות
תישארנה גבוהות ובעלי המערכות והיזמים
יישארו מרוצים.

תחזוקת המערכות הסולאריות מורכבת
משני אלמנטים מרכזיים:
 .1בדיקות תקופתיות לניטור בעת בעיות
ותקלות.
 .2ניקוי הפאנלים.
ניקוי מערכות סולאריות הכרחי ליעילות
ותפקוד המערכת לאורך זמן .נתונים רשמיים
מדברים על ירידה של עד  30%בתפוקת
ייצור החשמל כתוצאה מאבק ולכלוך על
גבי הפאנלים .נוסף על כך ,הקרבה לשטחים
חקלאים ,ריסוסים למיניהם ,פיח ,לשלשת
ציפורים  -כל אלו מצטברים בכמויות לא
מבוטלות על גבי הפאנלים ,דבר המצריך ניקוי
המערכת הסולארית באופן קבוע ומקצועי
בכדי לשמור על ייצור חשמל רציף ועקבי.
רוב המערכות נשטפות היום ע"י בעלי
המערכות באופן עצמאי ,לא מקצועי ,ע"י
העלאת עובדים לא מוסמכים לעבודה בגובה,
ללא ביטוח צד ג' .השטיפה נעשית במי ברז
המכילים בין  400ל 600ppm-מינרלים ,זרם
מים בלחץ גבוה ולסיום נעשה ניגוב ע"י מגב.
להלן הבעיות בשטיפה מסוג זה:
 .1שטיפה באופן עצמאי נעשית ללא ידע
הנדרש לניקוי ותחזוקת המערכת ועשוי לגרום
לנזקים משמעותיים ,שגם אם אינם מורגשים
בתחילה עשויים לגרום לירידה הדרגתית
ביכולות הנצילות של המערכת.

 .2שימוש במי ברז – השימוש במי ברז
טומן בחובו שתי בעיות מרכזיות :הראשונה
והמסוכנת יותר היא העובדה שמי ברז מוליכים
חשמל ,ולכן מדובר בסיכון של ממש עבור מי
ששוטף מערכת שלמעשה מייצרת חשמל.
כמובן שניתן לכבות את המערכת ,אך אז כבר
מדובר על הפסקת העבודה וירידה בתפוקה.
הבעייתיות השנייה קשורה לאיכות מי הברז –
אחריות יצרן הפאנלים מחייבת שטיפה במים
המכילים לא יותר מריכוז של  40ppmמינרלים.
המים בישראל מכילים בין  400ל600ppm-
מינרלים (פי  10עד  .)15משמעות הדבר היא
בעייתיות שעלולה לצוץ בעת הפעלת אחריות
היצרן אם וכאשר תידרש .בנוסף ,שימוש
מתמשך במים בעלי ריכוז מינרלים גבוה יוצר
שכבת מינרלים (אבנית) על גבי הפאנלים ,דבר
הגורם לירידה בתפוקת המערכת .גם במקרה
זה הבעייתיות לא תורגש בשנותיה הראשונות
של המערכת ,אך הירידה בתפוקה נעשית
בהדרגתיות ,והיא עשויה להסתכם באלפי
שקלים לאורך שנות פעילותה.
 .3עובד לא מוסמך וללא ביטוח – כל עובד
העובד בגובה נדרש לעבור קורס להכשרה
בגובה על-פי החוקים והתקנות של משרד
התמ"ת ,בנוסף לכך עובד ללא ביטוח צד
ג' הוא הימור של ממש ,שכן הרצון לחסוך
במאות בודדות של שקלים עלול להוביל
לנזק בעשרות אלפי שקלים .מעבר לאלמנט
הבריאותי ,עובד שנפל בזמן ניקוי עשוי לגרום
לשבירת פאנלים ,ובמקרה שכזה הביטוח
לא תמיד ישתתף בכיסוי הוצאות העלולות
להגיע לסכומים משמעותיים ,והדבר כבר נבחן
במקרי עבר.

גם הם עשויים לגרום לירידה בתפוקה ואפילו
מיידית.

הדרך הנכונה לניקוי הפאנלים:
 .1שימוש במים נקיים כלומר ,ריכוז של פחות
מ 40ppm-של מינרלים ,שהם חובה בהתאם
להוראות היצרן.
 .2שימוש במברשות המיועדות לניקוי פאנלים.
 .3התזת מים אחידה ורציפה במהלך הניקוי
למניעת חיכוך ופגיעה בפאנלים.
 .4עבודה בלחץ מים נמוך למניעת חדירת
נוזלים למערכת האלקטרונית והחשמל.
 .5הניקוי צריך להתבצע ללא כימיקלים ו/או
חומרי ניקוי נוספים.
 .6ומעל לכל ,עמידה בתקינת התמ"ת –
העסקת עובדים מקצועיים בעלי הכשרה
מתאימה לעבודה ,שגם הביטוח מכסה.
בסופו של דבר ,כשמביאים בחשבון את
התפוקה לאורך שנות חיי המערכת ,ניקיון
מקצועי של המערכת יחסוך יותר כסף מניקוי
עצמאי או על-ידי "חאפרים" ,במיוחד במקרי
קיצון של תאונות ונזקים ,שנגרמו על-ידי עובד
לא מיומן או מבוטח

הכותב הוא מנכ"ל חברת Green wash
– שטיפה ותחזוקה למערכות סולאריות.
green.water@walla.com

 .4שטיפה בלחץ גבוה  -שטיפה בלחץ
גבוה (באמצעות צינור) גורמת לחדירת מים
למערכת האלקטרונית ולקורוזיה .גם במקרה
זה מדובר בנזק מתמשך למערכת ולפגיעה
באחריות שניתנת על-ידי יצרני הפאנלים.
 .5ניגוב במגב – לכאורה נראה שאין פשוט
מניגוב הפאנלים והסרת המים מהם באמצעות
מגב פשוט .אך גם כאן מדובר בנזק מתמשך,
שכן המגבים גורמים לשריטות זעירות ,שאינן
מורגשות בשנותיה הראשונות של המערכת,
אך נזק מצטבר זה אף עשוי להיות גרוע מן
הנזק שנגרם כתוצאה מהשימוש במי ברז.
 .6שימוש בסבון ודטרגנטים – חומרי ניקוי
ביתיים מהווים אף הם סכנה עבור הפאנלים
שכן הם עשויים לגרום להכתמה ולמשקעים
דביקים ,שלא תמיד מורגשים בתחילה ,אך
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צניחה חופשית
בשוק מזנק

מחקר חדש קובע" :יצרני ציוד עבור פאנלים סולאריים צפויים לזעזוע קשה ב"2012-
בהיקפים קטנים יותר ,לקראת סיומו של שלב
ההשקעות השני בתעשיה במהלך חצי השנה
הקרובה .רק ספקי ציוד לפאנלים סיליקוניים
בעלי נוכחות גבוהה מאוד בשוק ,או אלו
המספקים מוצרים מבוססים או נטולי תחרות כמעט
(דוגמת GT Solar, Meyer Burger, Applied
 Materialsו )Jinggong-יהיו מוגנים מפני
הצניחה החדה.

מאת :עודד מרגלית

ה

הוצאות על ציוד פוטו-וולטאי
עבור פאנלים (סיליקון וthin-
 )filmצפויות לרדת בצורה חדה
בשנת  2012ל 7.6-מיליארד
דולר ,ירידה של  47%לעומת הוצאות בסה"כ
 14.2הצפויות עד לסוף השנה הנוכחית ,כך
עולה מסקר חדש שביצעה חברת
המחקר  .®Solarbuzzהצניחה
בהוצאות על הציוד תשפיע על רווחי
היצרניות כבר בחצי השני של שנת
 ,2011ויבואו לידי ביטוי בהערכות על
ביצועיהן ב.2012-

ההוצאות על ציוד פוטו-וולטאי ברבעון השני
של  2011הגיעו ל 3.6-מיליארד דולר – ירידה
של  3%בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
ירידה זו היא הראשונה עבור השוק מאז
הרבעון השני של  ,2009ומעידה על נקודת
פיתול במעגל ההוצאות בשוק .גם יחס
ההזמנות למשלוחים ( )book-to-billבשוק
הציוד הפוטו-וולטאי צנח מתחת לנקודת

תחזית ההוצאות עם ציוד פוטו-וולטאי )במיליוני דולרים(
20,000$
תחזית גבוהה
תחזית נמוכה
תחזית צפויה
15,000$

המחקר החדש טוען שהירידה החדה
הצפויה בשנת  ,2012המגיעה לאחר
שנתיים רצופות של עליות חדות
ברווחים ( 84%עליה ב 2010-ו33%-
ב )2011-היא תוצאה של התרחבות
מוגזמת בנפח הייצור שאירעה
במהלך שנת  2010והחציון הראשון
של שנה זו אצל יצרנים לציוד
פוטו-וולטאי מדרגה שניה ושלישית.
"בשילוב עם אספקת יתר בשוק
והעלייה החדה במלאים שאירעה
במהלך החצי השני של  ,2011חוסר
האיזון בין הביקוש-לקיבולת יוביל
לתקופת סינון משמעותית מאוד אצל
היצרנים בין  2012ל ,2014-בסיומה
ייעלמו רבים מהם מהשוק" ,טוען
המחקר של  .Solarbuzzהצפי הוא
כי ההכנסות ממכירת ציוד פוטו-
וולטאי יושפעו כבר במחצית השניה
של  ,2011וכי חברות יודיעו בקרוב על
צפי נמוך לרווחים עבור .2012
לטענת  Solarbuzzהפגיעה הקשה
ביותר תהיה אצל ספקי הציוד עבור
הפאנלים הסיליקוניים הצפויים
לירידות רצופות של  12 ,21ו37-
אחוזים החל מהרבעון האחרון של
 2011ועד לרבעון השני של .2012
גם אצל ספקי הציוד עבור פאנלים
 Thin-filmצפויה ירידה דומה ,אם כי
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ציוד פוטו-וולטאי על-פי אזור הצריכה
2010- $10.4Bn

אירופה 9%

2006- $2.1Bn

מדינות אחרות 7%

מדינות אחרות 12%
אירופה 28%

טאיוואן 15%
טאיוואן 12%
צפון אמריקה
7%
סין 51%

צפון אמריקה
4%
יפן 4%
קוריאה 4%

יפן 6%
קוריאה 1%
סין 36%
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השוויון ברבעון השני של השנה ,בהמשך ישיר
למגמת הירידה שהחלה לאחר הרבעון השני
של .2010
פינליי קולוויל ,אנליסט בכיר ב:Solarbuzz-
"הזמנות בהיקפים דו-ספרתיים והצמיחה
ברווחים לאורך שנת  2010יצרה תמונה מטעה
עבור ספקי הציוד הפוטו-וולטאי .הדבר נגרם
בחלקו עקב תכניות התרחבות אגרסיביות אצל
יצרנים מדרגה שניה של פאנלים סיליקוניים,
ובגלל כמויות מפעלי הייצור החדשים
לפאנלים מסוג  Thin-filmשמומנו במהלך
סבב ההשקעות האחרונות בתעשייה .במהלך
 2010ו 2011-נוצר פיק מלאכותי בהוצאות
על ציוד פוטו-וולטאי ,שיצר השפעה קיצונית
וקצרת מועד ,שאינה מסונכרנת עם הדרישות
לטווח ארוך של התעשיה".
תהליך הסינון בשוק הפוטו-וולטאי יפסח על
היצרנים הגדולים ויאפשר להם אף לצמוח.
ההתרחבות אצל היצרנים (יותר מ )300-מכל
הדרגים תספק נפח שנתי של  51ג'יגה-וואט
ו 66-ג'יגה-וואט עבור  2011ו 2012-בהתאמה.
אולם אם נסנן את נפח הייצור שהוא תחרותי
וגם מוביל שוק ,תתקבל המשמעות האמיתית
של רמות נפח אלו .יצרנים מדרגה ראשונה
יספקו נפח של  24ג'יגה-וואט עד סוף 2011

"הזמנות בהיקפים
דו-ספרתיים והצמיחה
ברווחים לאורך שנת 2010
יצרה תמונה מטעה
עבור ספקי הציוד
הפוטו-וולטאי""
ו 34-ג'יגה-וואט ב ,2012-נפחים אלו מספקים
את הדרישה הגלובאלית במשך תקופה זו ללא
בעיה.
תהליך הסינון אצל יצרני התאים מהווה מרכיב
מרכזי באיפוס מחדש של היקפי הרווחים אצל
היצרניות ,והבנייה המדורגת של ההוצאות על
הציוד בשנים  .2015-2012הצפי הוא כי אצל
יצרנים מדרגה שניה ושלישית תורגש ירידה של
 60%בשנת  2012בהשוואה לשנה הנוכחית ,וכי
עד לשנת  2015יצרנים מדרגה ראשונה יחלשו
על יותר מ 70%-מכלל ההוצאות על ציוד
פוטו-וולטאי.
"ספקי כלים יתמקדו יותר ויותר באבטחת
מעמדם כספקים מועדפים אצל יצרנים
מדרגה ראשונה" ,מוסיף קולוויל" .בנוסף לכך,

פינליי קולוויל ,אנליסט בכיר בSolarbuzz-
התחרות תתעצם לקראת השלב הבא של
עליה בהוצאות ,כאשר ספקים מסגמנטים
קרובים בשוק (מוליכים-למחצה ותצוגה) ינסו
לנצל את ההזדמנות ולחדור אל שרשרת
האספקה של הציוד הפוטו-וולטאי"

 10הגדולות  -שוק ספקי הציוד הפוטו-וולטאי
שוק ספקי הציוד הפוטו-וולטאי נשלט ברובו על-ידי חברות אמריקאיות ואירופאיות ,אך בשנה האחרונה חדרה
לרשימת  10החברות הגדולות בעולם גם חברה סינית –  ,CETCהחולשת על כ 80%-מהשוק הסיני – נתון שאיפשר
לחברה להפוך לספקית הציוד התשיעית בגודלה בעולם על-פי מחקר שערכה חברת  ,VLSIהמנתח את שוק ספקי
הציוד הפוטו-וולטאי הגלובאלי.
ספקית הציוד הגדולה ביותר לשוק בשנת  2010נותרה  Applied Materialsהנחשבת כמובילה העולמית בתחום
פיתוח מערכות לתעשיית המוליכים למחצה בכלל .הכנסותיה של אפלייד מהשוק הפוטו-וולטאי (סיליקון גבישי
ו )thin-film-התקרבו ל 1.5-מיליארד דולר בשנה החולפת .והיא נחשבת לספקית הציוד לשוק ה PV-המובילה ב3-
השנים האחרונות.
את המקום השני בשוק תופסת חברת  centrotherm photovoltaicsעם הכנסות בגובה  825מיליון דולר .על-פי
המחקר  centrothermהגרמנית היתה הספקית המובילה של ציוד עבור תאים ומודולים בשוק הסיליקון הגבישי
ב.2010-
במקום השלישי ניצבת  GT SOLARעם הכנסות בסדר גודל של  775מיליון דולר .החברה רשמה גידול עצום בהכנסותיה
( )168%בשנה שעברה ,וגם השנה עדכנה החברה את תחזיותיה ,כשהיא צופה רווח של  1.55דולר למניה ב,2012-
מעל לתחזיות האנליסטים ( 1.48דולר למניה) .לאחר  GT SOLARנמצאת ברשימה חברת  Meyer Burgerהשוויצרית
עם הכנסות בגובה  735מיליון דולר – החברה מפתחת מערכות מתקדמות עבור פסי ייצור למערכות פוטו-וולטאיות.
בהמשך הרשימה ניתן למצוא את ענקית הציוד  Gebr. Schmidעם רווחים של  570מיליון דולר Ulvac ,היפנית המייצרת
יישומים תעשייתיים בטכנולוגיות ואקום עם רווחים בסה"כ  380מיליון דולר ,ו Roth & Rau-הגרמנית המספקת ציוד
בטכנולוגיית פלאסמה –  325מיליון דולר רווחים .חברת  Rena Sondermaschinenבהופעתה הראשונה ברשימה
ממוקמת במקום השמיני .החברה הגרמנית נחשבת למובילת שוק תהליכי העיבוד הרטוב ורשמה רווחים של 300
מיליון דולר בשנה החולפת.
בין החברות שנמצאות על-סף הכניסה לרשימת הגדולות נמצאותJusung Engineering, Despatch Industries, :
 Amtech Systems, ALD Vacuum Technologiesו .NPC-על-פי הדו"ח של  VLSIבשנת  2010חצו מכירות
ספקיות הציוד הפוטו-וולטאי את רף ה 10-מיליארד דולר לראשונה.
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שרים

המאו

דו"ח רשות החשמל
רשיונות למתקנים סולאריים
בינוניים

שם בעל הרישיון המותנה

מיקום המתקן

גודל המתקן

קטורה סאן ,שותפות מוגבלת
מבני תעשיה בע"מ (כרמיאל)
מבני תעשיה בע"מ ( כנות )23
סאנשיין אנרגיות מתחדשות אחד בע"מ
סאנשיין אנרגיות מתחדשות שתיים בע"מ
ביג מרכזי קניות ( )2004בע"מ  -בית שמש
ביג מרכזי קניות ( )2004בע"מ  -טבריה
תופאפ תעשיות בע"מ
סופר סולאר פרויקטים שתיים בע"מ
פז סולאר שדה בוקר
חייל נכסים  -תרדיון
חייל נכסים  -אלון תבור
ביג מרכזי קניות  -כרמיאל
ביג מרכזי קניות  -קרית גת
החברה לפיתוח מקרקעי בארות יצחק
מבני תעשייה רמלה
מבני תעשייה אשדוד
סהר אינווסמנסט  -רמת מגשימים
חוות השיקמים תיק מס' 20
חוות השיקמים תיק מס'27
מאיר ציון אחזקות
אמות אנרגי  -כרמיאל
משק שמולוביץ
סהר אינווסמנסט -מושב יונתן
א.ד.ע.פ בע"מ
סאנשיין אנרגיות מתחדשות שלוש בע"מ
פוטו וולטק בע"מ
איילת השחר סולארית דוראל בע"מ
כפר חרוב  -סולארית דוראל בע"מ
קיבוץ גזר סולארית דוראל
צבר סולאר בע"מ  -בית נחמיה
צבר סולאר בע"מ  -מושב ביטחה (הדר)
צבר סולאר בע"מ  -משמר איילון (מגרש )7
צבר סולאר בע"מ  -מושב ביטחה (צור)
צבר סולאר בע"מ  -משמר אילון מגרש 15
פז סולאר בע"מ  -נתיבות
פז סולאר בע"מ  -חצרים
פז סולאר בע"מ  -עין השלושה
פז סולאר בע"מ  -פארק גורן
סאנשיין אנרגיות מתחדשות שבע בע"מ
סאנשיין אנרגיות מתחדשות חמש בע"מ
מליסרון
חוצות המפרץ
עופר נכסי רעננה
שמי בר
ביג מרכזי קניות  -קסיטנה
סופר סולאר פרויקטים  -מגדל העמק
סופר סולאר פרויקטים  -יבנה

קיבוץ קטורה
כרמיאל
כנות
חפץ חיים
קרית גת
בית שמש
טבריה
א.ת .באר טוביה
באר טוביה
שדה בוקר
תרדיון
אלון תבור
כרמיאל
קרית גת
בארות יצחק
רמלה
אשדוד
רמת מגשימים
חוות השיקמים
חוות השיקמים
עמק שרה -באר שבע
כרמיאל
מושב בית אלעזרי
מושב יונתן
תל מונד
ניר עציון
א.ת צפוני אשקלון
איילת השחר
כפר חרוב
קיבוץ גזר
בית נחמיה
מושב ביטחה
משמר איילון
מושב ביטחה
משמר אילון
נתיבות
חצרים
עין השלושה
פארק גורן
כפר וורבוג
תימורים
קריון
צומת וולקן חיפה
רננים
תל חנן
קסיטנה
מגדל העמק
יבנה

4.95
0.52
0.335
0.5
0.625
0.63
0.63
0.63
0.625
5
0.3
0.629
0.63
0.63
0.38
0.161
0.34
0.63
0.63
0.63
0.575
0.215
0.645
0.63
0.6
1.5
0.437
0.6
0.6
0.5
0.3
0.567
0.414
0.58
0.63
0.61
6
5
2.5
0.35
0.625
0.8
0.6
0.4
1.4
0.56
0.55
0.45
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מועד קבלת הרישיון המותנה
23.5.2010
1.8.2010
1.8.2010
1.8.2010
1.8.2010
1.8.2010
1.8.2010
1.8.2010
1.8.2010
30.12.2010
3.11.2010
3.11.2010
3.11.2010
3.11.2010
3.11.2010
3.11.2010
3.11.2010
3.11.2010
3.11.2010
3.11.2010
3.11.2010
3.11.2010
3.11.2010
3.11.2010
16.1.11
16.1.11
16.1.11
16.1.11
16.1.11
16.1.11
16.1.11
16.1.11
16.1.11
16.1.11
16.1.11
16.1.11
16.1.11
16.1.11
16.1.11
16.1.11
16.1.11
9.2.2011
9.2.2011
9.2.2011
9.2.2011
9.2.2011
9.2.2011
9.2.2011

מערכות כוח שמש
בבקרו
א
ו
אנר תערוכתנו
ביתן ג‘יטק ת
1
 10דוכן 201
27A

תכנון והקמה של מערכות פוטו-וולטאיות
שיווק כל הציוד הנדרש להתקנה סולארית

חברת מערכות כוח שמש מבית
 Helios Strategiaמלווה אותך
בכל שלבי הפרויקט הפוטו-וולטאי.
אנו מסייעים לך לבדוק את כדאיות
הפרויקט באמצעות סקירה טכנית:
אופציות לפריסת הפאנלים ותפוקה
משוערת של המערכת.

אנו מתכננים ומקימים מערכות בכל
הגדלים .ההקמה כוללת השגת
האישורים הנדרשים ואספקה של כל
הציוד הנדרש :פאנלים ,ממירים
וקונסטרוקציה עד לחיבור החשמלי.

אנו עבדים עם הספקים המובילים
בתעשיה .צוותי ההובלה והאספקה
שלנו עומדים לרשותך ,בכדי שתוכל
לקבל את מה שדרוש לך במהירות,
במקום ובזמן הנוחים לך.

מערכות כוח שמש מ.ב .בע"מ
073-2231500 | info.spsystems@heliostrategia.com
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בי אס אי  -מעגן
בי אס אי  -עין חרוד
קרני דימונה
ברנד תעשיות
פז סולאר  -הדר עם
אמות אנרגי  -בסט קרטון
מגש נוי סוכנויות בע"מ
אנלייט  -גזית
אורים אנרגיות ירוקות בע''מ
משק כרמי
מבטחים אנרגיות ירוקות
תלמי בילו אנרגיות ירוקות
סולאר סופר  - 1לפידות
דוראל סולארית  -עלומים
דוראל סולארית  -גברעם
הול סול
שיכון ובינוי סביבה בע"מ
דלקיה אנרגיה ושירותים
דלקיה אנרגיה ושירותים
דלקיה אנרגיה ושירותים
סופר סולאר פרויקטים 9
סופר סולאר פרויקטים 10
מ.פ.א.פ.ו סולארית
מ.פ.א.פ.ו סולארית
מ.פ.א.פ.ו סולארית
בארות יצחק -אנרגיה מתחדשת
עין הנציב-אנרגיה מתחדשת
רהיטי איכות אובניש
רפת ח.כ.ד .סולארית
גבעת חיים מאוחד סולארית דוראל
ע.ג.עין גב סולארית דוראל 2010
בית אלפא טכנולוגיות
פז סולאר בע"מ  -פרי
פז סולאר בע"מ  -שטראוס יוסף
פז סולאר בע"מ  -ישי
ס.ד סינרגיה סולארית  -סמר
שותפות יוטבתה סולארית
אנלייט  -כרמים
פז סולאר בע"מ  -נירים
יואב צור אנרגיה בע"מ
סולארותם בע"מ
דקלה ערד בע"מ
הדסטופס בע"מ
מבני תעשיה בע"מ
א.מ.נ מערכות סולאריות ואנרגיה ירוקה בע"מ
סאנשיין אנרגיות  -6פנחס כהן
סאנשיין אנרגיות  - 6מיכאל פנינה כהן
דלקיה אנרגיה  -קיבוץ להב
דלקיה אנרגיה – נחל עוז
ארן סול ג.כ 7 .שותפות מוגבלת
ארן סול א.ס  8שותפות מוגבלת
איי סי גי סולאר בע"מ
איי סי גי סולאר בע"מ
רעות אנרגיה מתחדשת בע"מ
מגור החזקות בע"מ – מובילי דרור
מגור החזקות בע"מ – מפעל פלעד
מצוקי תמנע בע"מ

מעגן מיכאל
עין חרוד
דימונה
ירוחם
הדר עם
פארק תעשיה קיסריה
קריית שמונה
קיבוץ גזית
קיבוץ אורים
מושב משמרת
קיבוץ מבטחים
מושב תלמי בילו
מושב לפידות
קיבוץ עלומים
קיבוץ גברעם
מושב אביגדור
מושב כפר ידידיה
קיבוץ סמר
קיבוץ גבולות
קיבוץ מפלסים
קיבוץ משאבי שדה
קיבוץ משאבי שדה
קיבוץ מענית
קיבוץ מענית
קיבוץ מענית
קיבוץ בארות יצחק
קיבוץ עין הנציב
בית שאן
קיבוץ חינתון
קיבוץ גבעת חיים מאוחד
קיבוץ עין גב
קיבוץ בית אלפא
מושב גילת
מושב שדה אילן
מושב גילת
קיבוץ סמר
קיבוץ יוטבתה
קיבוץ כרמים
קיבוץ נירים
מושב באר טוביה
כפר וורבורג
ערד
קיבוץ לוטם
כנות
מושב מולדת
מושב פטיש
מושב פטיש
קיבוץ להב
קיבוץ נחל עוז
קיבוץ גדות
קיבוץ גדות
א.ת .אלון תבור
א.ת .אלון תבור
אזור תעשיה בר לב ,כרמיאל
א.ת .כרמיאל
א.ת .מגדל העמק
תמנע
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3
2.9
2.94
0.565
0.325
1.512
2
0.55
10
0.188
10
10
0.532
0.6
0.35
0.36
0.5
10.8
8.5
10.8
0.625
0.2
0.625
0.625
0.625
0.6
0.6
0.373
0.5
0.6
0.535
0.63
0.531
0.629
0.503
0.45
0.35
5
0.2
0.6
0.45
0.404
0.63
0.363
0.6
0.625
0.35
3.2
6
0.515
0.43
1.1
1.2
0.63
0.577
0.445
6

9.2.2011
9.2.2011
9.2.2011
9.2.2011
9.2.2011
9.2.2011
9.2.2011
9.2.2011
16.2.2011
16.2.2011
16.2.2011
16.2.2011
16.2.2011
16.2.2011
16.2.2011
16.2.2011
28.2.11
28.2.11
28.2.11
28.2.11
28.2.11
28.2.11
28.2.11
28.2.11
28.2.11
28.2.11
28.2.11
28.2.11
28.2.11
28.2.11
28.2.11
28.2.11
28.2.11
28.2.11
28.2.11
28.2.11
28.2.11
28.2.11
28.2.11
3.4.11
3.4.11
3.4.11
3.4.11
3.4.11
3.4.11
3.4.11
3.4.11
3.4.11
3.4.11
3.4.11
3.4.11
3.4.11
3.4.11
3.4.11
3.4.11
3.4.11
3.4.11

<<<

שם בעל הרישיון המותנה

מיקום המתקן

גודל המתקן

MW

מועד קבלת הרישיון המותנה

שם בעל הרישיון המותנה

מיקום המתקן

נכסי מש' פישמן בע"מ
תל קציר סולארית
רפת תפן סולארית דוראל
גרנות אמות אנרגי פרויקטים סולאריים,
שותפות מוגבלת  -אמבר דרום
אנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ -  מעלות תרחישא
גילת אנרגיות ירוקות בע"מ
סאנשיין אנרגיות מתחדשות תשע  -בני דרום
פז סולאר בע"מ – מגל חווה א
פז סולאר בע"מ – מגל חווה ג'
עוגן נדלן מניב בע"מ
סלע אנרגיות  2010בע"מ
סלע אנרגיות תבור  2010בע"מ
סלע אנרגיות תבור  2010בע"מ
סאנשיין אנרגיות מתחדשות  11בע"מ
סלע אנרגיות  2010בע"מ  -תנובות סופר
סלע אנרגיות תבור  2010בע"מ  -תנובות מפעל
נבטים אנרגיות ירוקות בע"מ
תלמי אליהו אנרגיות ירוקות בע"מ
שיכון ובינוי אנרגיה מתחדשת בע"מ
שיכון ובינוי אנרגיה מתחדשת בע"מ
קליר כימיקלים ייצור ושיווק בע"מ
פישמן מפעלי קירור בע"מ (מזרח)
פישמן מפעלי קירור בע"מ (מערב)
סאנשיין אנרגיות מתחדשות עשר בע"מ
סאנשיין אנרגיות מתחדשות עשר בע"מ
אלעד כוח אלטרנטיבי בע"מ (מגל )1
אלעד כוח אלטרנטיבי בע"מ (מגל )2
זרון סולארית דוראל בע"מ
סופר סולאר פרויקטים  11בע"מ
ש .שניידר השקעות בע"מ
רעות אנרגיה מתחדשת בע"מ חוות מיכאל
רעות אנרגיה מתחדשת בע"מ חוות איציק
אלעד כוח אלטרנטיבי בע"מ  -חוות בת שבע
אלעד כוח אלטרנטיבי בע"מ  -חוות דובני
אלעד כוח אלטרנטיבי בע"מ  -חוות דוד
אלעד כוח אלטרנטיבי בע"מ  -חוות רחל
רעות אנרגיה מתחדשת בע"מ חוות אשלים 1
רעות אנרגיה מתחדשת בע"מ חוות אשלים 2
רעות אנרגיה מתחדשת בע"מ חוות אשלים 3

גודל המתקן

MW

מועד קבלת הרישיון המותנה

חדרה
קיבוץ תל קציר
קיבוץ  תובל

0.52
0.55
0.6

23.5.2011
23.5.2011
23.5.2011

מתחם אמבר דרום
מעלות תרשיחא
מושב גילת
בני דרום
קיבוץ מגל
קיבוץ מגל
ראש העין
אלון תבור ישן
אלון תבור חדש
אלון תבור מפעל התוסף – כתר
קיבוץ מרחביה
אלון תבור
אלון תבור
מושב נבטים
תלמי אליהו
מתחם חצב  -הר אודם (נתיבות)
מתחם חצב ( -נתיבות)
א.ת .עמק שרה  -ב"ש
א.ת .קיסריה
א.ת .קיסריה
מושב יכיני
מושב רוחמה
קיבוץ קבוצת יבנה
קיבוץ קבוצת יבנה
קיבוץ רבדים  -מפעל זרון
קיבוץ יחיעם
עפולה
שדה משה
שדה משה
שדה משה
מושב תלמים
מושב תלמים
מושב תלמים
אשלים
אשלים
אשלים

0.63
0.2691
10
0.625
0.586
0.564
0.216
0.547
0.613
0.506
0.625
0.23
0.423
10
10
0.44
0.3
0.55
0.48
0.51
0.3
0.625
1.2
1.3
0.55
0.63
0.5
1.5
1.5
0.55
1.639
0.5
1.682
1.294
1.294
1.294

23.5.2011
23.5.2011
23.5.2011
23.5.2011
23.5.2011
23.5.2011
23.5.2011
23.5.2011
23.5.2011
23.5.2011
3.8.2011
3.8.2011
3.8.2011
3.8.2011
3.8.2011
3.8.2011
3.8.2011
3.8.2011
3.8.2011
3.8.2011
3.8.2011
3.8.2011
3.8.2011
3.8.2011
3.8.2011
3.8.2011
3.8.2011
3.8.2011
3.8.2011
3.8.2011
3.8.2011
3.8.2011
3.8.2011
3.8.2011
3.8.2011
3.8.2011

218.9271
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דו"ח חברת החשמל

פירוט מכסות
מתקנים סולאריים/
פוטו-וולטאים/טורבינות רוח
תיאור המכסה

כמות המכסה המאושרת (קו"ט)*

מכסה פנויה שנותרה (קו"ט)**

פוטו-וולטאי ביתי (עד  15קו"ט)
פוטו-וולטאי עסקי (עד  50קו"ט)
טורבינת רוח (עד  15קו"ט)
טורבינת רוח (מעל  15קו"ט ועד  50קו"ט)
סולארי בינוני (מעל  51קו"ט)

100,000.00
100,000.00
14,991.50
15,000.00
50,000.00

95,628.48
0
14,991.50
15,000.00
50,000.00

* כמות המכסה המאושרת -מתאר את המכסה הבסיסית למועד תחילת ניהול המכסות  -מאי .2010
בפועל ,לגבי מתקנים ביתיים -המכסה המקורית המלאה 15,000 -קו"ט,
לגבי טורבינות רוח קטנות -המכסה המקורית המלאה 30,000 -קו"ט (לצרכים תפעוליים
המכסה פוצלה לטורבינות שעד  15קו"ט ולטורבינות שמעל  15קו"ט ועד  50קו"ט ,בפועל
המכסה לטורבינות רוח קטנות היא מאוחדת).
** מכסה פנויה שנותרה  -מתאר את כמות המכסה שעדיין לא נוצלה.

הספק מותקן עבור מערכות מסחריות  -מכסה ראשונה
מחוז
צפון
דרום
חיפה
דן
ירושלים
סה“כ

הספק מותקן
19,474
23,354
2,561
66
2,289
47,744

מספר מערכות
392
475

52

2
47
968

הספק מותקן עבור מערכות ביתיות  -מכסה ראשונה
מחוז
צפון
דרום
חיפה
דן
ירושלים
סה“כ

הספק מותקן
3,010
2,919
291
103
417
6,740

מספר מערכות
380
411
55
25
55
926

*מערכות מסחריות מותקנות במסגרת המכסה

*מערכות ביתיות מותקנות במסגרת המכסה הראשונה

בקשות שהוגשו עבור מערכות מסחריות  -מכסה שניה

הספק מותקן עבור מערכות מסחריות  -מכסה שניה

מחוז
צפון
דרום
חיפה
דן
ירושלים
סה“כ

הספק מותקן
46,081
68,700
12,619
7,076
19,610
154,086

מספר מערכות
963
1,441
269
149
413
3,235

*בקשות שהוגשו במסגרת המכסה השניה
יש לציין כי אישור לשילוב המתקן ולהכללה במכסה מתקבל כעבור  21ימי
עבודה.

מחוז
צפון
דרום
חיפה
דן
ירושלים
סה“כ

הספק מותקן
13,813
23,147
4,193

591

1,596
43,340

מספר מערכות
283
485
89
13
32
902

*לאחר בדיקת מתקן
הנתונים מעודכנים לתאריך 12.6.11
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בניין חולה
בניין בריא

השפעת הבנייה הירוקה על בריאות הדיירים

מאת :הילה ביניש

ת

כלית הבנייה הירוקה אינה
מסתכמת בחסכון במשאבים
ובדאגה לסביבה .הבנייה
הירוקה רואה בשמירה על
הסביבה וברווחת האדם ערכים משמעותיים,
זה לצד זה ,ומוודאת במסגרתה כי קיים איזון
בין השניים ,וכי החסכון הנדרש במשאבים לא
יבוא על חשבון בריאותו ורווחתו של האדם.

הקשר בין בריאות למרחב הבנוי בא לידי
ביטוי ברבדים שונים  -החל מרמת המבנה
עצמו וחומרי הבניה שעושים בו שימוש,
בקשר של הבניין עם המרחב שסביבו הכולל
את התשתיות והפיתוח ,כמו גם בפרקטיקות
הבנייה וסוף חייו של המבנה .אימוץ כולל של
מדיניות בנייה ירוקה מתייחסת לכלל היבטי
הבריאות של המרחב הבנוי.
אחד המרכיבים המרכזיים בהם באה לידי
ביטוי ההשפעה הבריאותית של המרחב
הבנוי הוא ברמת המבנה עצמו .חלל הפנים
מיועד להעניק למשתמש בו נוחות תרמית,
נוחות ויזואלית ,הגנה מפני זיהומים ממקור
פנימי וממקור חיצוני ,הגנה מפני רעשים
חיצוניים ורעשים פנימיים והגנה מפני
קרינה אלקטרומגנטית ,מיקרו-מגנטית
ורדיואקטיבית .מבנה שאינו מספק דרישות
אלו עלול לגרום לנזקים בריאותיים ,להגביל
את הפעילויות במבנה ,ולהפוך את השהות בו
לבלתי נוחה ואף למסוכנת לבריאות .השפעה
בריאותית שלילית ברמת המבנה באה לידי
ביטוי בין השאר בתופעות ,כגון :סינדרום הבניין
החולה.
מחקרים מצביעים על כך שבמרחב בנוי ירוק,
הנעשה לאור עקרונות הבנייה הירוקה ,אחוז
התחלואה נמוך יותר מאשר בבניין רגיל מקביל.

היום ידוע כי שימוש
נכון בעקרונות הבניה
הירוקה ,הכולל :אוורור
טבעי ,תאורה טבעית ושימוש
בחומרי בניה שאינם רעילים ,יוצר איכות אויר
פנים מבנית בריאה וסביבה נוחה ובריאה יותר
למתגוררים במבנה.

"מחקרים מצבעים על
כך שבמרחב בנוי ירוק,
הנעשה לאור עקרונות
הבנייה הירוקה ,אחוז
התחלואה הינו נמוך
יותר מאשר בבניין רגיל
מקביל"
המועצה הישראלית לבניה ירוקה רואה
חשיבות עליונה להיבטים הבריאותיים של
המרחב הבנוי ויכולת ההתמודדות של הבניה
הירוקה עם היבטים אלו .למרות החשיבות
העליונה של יישום בניה ירוקה בהיבטים
אלו הנושא עדיין נמצא בחיתוליו מבחינת
הידע המקצועי והמחקרים בנושא ,המודעות
הציבורית והתקינה .על מנת לקדם את
האינטגרציה והיישום בתחום יש לפעול בכמה
מישורים במקביל ,וביניהם:

קידום מחקרים והעלאת הידע המקצועי
בתחום  -ביצוע מחקרים שמטרתם בחינת

והעמקת ההבנה בנוגע לקשר שבין המרחב
הבנוי לבריאות וכיצד בנייה ירוקה מאפשרת
הגעה למרחב בנוי בריא יותר .המחקר צריך
להתמקד ראשית ברמת המבנה עצמו ולכלול
התייחסות לאיכות אויר פנים מבנית וחומרי
הבנייה .כאשר אחד ממוקדי המחקר צריכים
להיות בנושא סינדרום הבניין החולה  -הבנת

התופעה והשפעתה ,ואופני ההתמודדות
איתה ומניעתה ,כולל התייחסות לאלמנטים
סביבתיים ,חברתיים וכלכליים של התופעה.
בנוסף  -מחקרים הנוגעים להיבטים שמעבר
לרמת המבנה הבודד ,פרקטיקות הבנייה
וסוף חייו של המבנה .מטרת המחקרים לדון
בהיבטים תיאורטיים ופרקטיים של הנושא.

העלאת המודעות הציבורית והמקצועית
לקשר הישיר בין בריאות למרחב הבנוי והאופן
שבו בניה ירוקה יכולה להוות מענה לאותם
הנושאים.
תקינה – בהיבט המבנה עצמו ,התקן הישראלי
לבנייה בת קיימה (תקן  ,)5281מתייחס למגוון
הנושאים הקשורים בבריאות ורווחת המשתמש
הן בחללי הפנים והן מחוץ למבנה ,במסגרת
פרק בריאות ורווחה .יש לקדם את השימוש
בתקן על מנת לקדם גם את תחום הבריאות
במבנים .בנוסף ,יש לקדם מחקרים נוספים
שיבחנו באופן ממוקד את היבט התקינה,
וכיצד ביכולתו לקדם איכות אויר פנים מבנית
באופן ספציפי ,ובריאות המרחב הבנוי באופן
כללי .כל תקינה ייעודית ישראלית בנושא
חייבת להיות בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים
מקבילים .במקביל ,יש לעודד גם תקינה
הנוגעת לנושאי החומרים והתשתיות.
רגולציה – יש לבחון קידומה של רגולציה
אשר תחייב את האלמנטים הנוגעים לבריאות
המרחב הבנוי במבנים ,כגון :מבנים ציבוריים,
מבני חינוך ,מבני התקהלות ציבורית ,משרדים
וכדומה .אותה הרגולציה צריכה להיות מקודמת
ברמת המבנים החדשים כמו גם הקיימים

הכותבת היא מנהלת המועצה הישראלית
לבניה ירוקה
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יישומים מובילים להתייעלות
אנרגטית וחיסכון באנרגיה מבית
לדיקו גרין
חברת לדיקו גרין החלה לאחרונה בשיווקם של מספר מוצרים חדשים עבור התעשיה
הישראלית .המודעות לתחום ההתייעלות האנרגטית בארץ עדיין אינה גבוהה ,כפי
שהיה מצופה ממדינה בה מחירי האנרגיה בכלל והדלקים בפרט עולים חדשות לבקרים.
שניים מהמוצרים החדשים אינם מאפשרים חסכון ניכר בעלויות בלבד ,הם גם מפחיתים
בצורה משמעותית את רמת הזיהום ,ומאפשרים החזר השקעה בפרק זמן מינימלי.

מערכת תנורי עיבוי העובדים על גפ"מ וגז
טבעי של חברת Buderus
טכנולוגיית ה( condensing-עיבוי) עושה
שימוש באנרגיה הקיימת באדי גזי הפליטה
של בעירת התנור ומחממת את המים חימום
מקדים ,ובכך מעלה את יעילות התנור עד
 ,109%דבר ההופך את תנורים אלו לחסכוניים
במיוחד .מחיריהם של תנורי הcondensing-
יקרים יותר מהתנורים הקונבנציונאלים ,אך
בחישובי יעילות (הפרש של  )30-25%והוצאות
תפעול ואחזקה החזר ההשקעה הממוצע
עומד על שנה וחצי.
יחידת הבקרה המרכזית של מערכת
ה Cascade-שולטת על מספר רב של תנורים
לצורך התאמה מקסימלית עבור אופי העבודה
הרצוי .הבקרה היא בעלת כושר למידה
עצמאי ,ובכל  15יום משנה את זמני העבודה
וטווח הטמפרטורה בהתאם לצרכי המבנה.
המערכת ידידותית לסביבה ועובדת על גפ"מ
וגז טבעי ,והיא מהווה פתרון אלטרנטיבי יעיל
וחסכוני עבור חדרי מכונות במרתפים ,אשר
צורכים סולר ,בשל חוסר היכולת לעבור
לגפ"מ .הקומפקטיות של המערכת מאפשרת
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התקנתה מעל המרתף בהסבה לגפ"מ ,ובעתיד
גם לגז טבעי.
פליטת הגזים המופחתת וטמפרטורת הפליטה
הנמוכה מאפשרות שימוש בארובת פלסטיק,
מחליפי החום הפנימיים עשויים אלומיניום
למניעת נזקי קונדנסציה פנימיים ,והם
בעלי שטח חימום גדול במיוחד להשגת
יעילות מרבית .טווח הוויסות של המערכת
הוא גבוה והיא מייצרת את ההספק
הנדרש עד לרמת הקילו-וואט .המערכת
חוסכת חוסרי/עודפי ייצור ,ומסוגלת
לייצר בהספקים נמוכים ללא בזבוז
ובהתאם לצריכה .המערכות בעלות
ההספק הגדול תופסות פחות שטח
מתנורי הסקה קונבנציונאלים בעלי
הספק זהה ,הן קלות יותר ,נוחות להובלה
והרכבה ,ומאפשרות הכנסת הספקים
גבוהים לחדרי מכונות במבנים
קיימים .יישום ה RSF-פותר
בעיה במבנים הדורשים
הספקים גבוהים עם
מהלך ארובה מוגבל.
יכולתה של המערכת
לשלוט על מספר רב של

תנורי חימום מגדילה את התוצר ,אך חשוב
מכך ,גם יעילותה של המערכת משתפרת
באופן משמעותי ,כך שתנורי חימום בודדים
יכולים להיות כבויים ודלוקים על-פי הצורך

מערכת  - Economizerניצול החום
השיורי בדודי קיטור
מערכות קירור וחימום הן צרכני האנרגיה
הגדולים ביותר ,בעיקר במשק הישראלי .
הפיכת הכלכלה הישראלית לכלכלה גלובלית
ותחרותית מגבירים את הצורך להתייעל
ולחסוך לצד שיפור המוצר ורמת השירות.
השגת יעדים אלה מחייבת חיסכון בהוצאות,
ובעיקר בהוצאות האנרגיה ההולכות וגדלות.
עלית מחירי הדלקים המשפיעות על המשק
גורמות לעלויות כבדות המורגשות בתהליך
הייצור ,דבר אשר משפיע ,כמובן ,גם על עלותו
הסופית של המוצר לצרכן .לחברת LOOS
הגרמנית ,המיוצגת בישראל ע"י קבוצת לדיקו,
מגוון פתרונות לחיסכון וייעול עבודת דוודים
לתעשייה .בין שלל המוצרים ניתן למצוא את
ה.Economizer-

הדלקים הישירה של עד כ .10%-המוצר
מיועד לצרכני קיטור ,המעוניינים לייעל את
תהליך העבודה של הדוד ,ולחסוך בהוצאות
האנרגיה ,גודלו של הדוד קובע גם את גודלו
של האקונומייזר שיותקן .לאחר שנבדקים
מספר נתונים מן הלקוח ,מכינה חברת לדיקו
דו"ח טכנו-כלכלי המציג את החזר ההשקעה
ומשמעותו עבור הלקוח ,כל זאת ללא עלות
או התחייבות מצד הלקוח .בהתאם לדו"ח ניתן

האקונומייזר מנצל את החום הנפלט לאוויר
מדוד הקיטור ומשתמש בו לחימום מקדים של
מי ההזנה .פעולה זו מעלה את טמפרטורת מי
הכניסה לדוד ומפחיתה בצורה משמעותית את
האנרגיה הנדרשת לחימום המים.
האקונומייזר מגדיל את נצילות הדוד ,ויישום
נכון של אפליקציה זו מוביל לירידה בצריכת

טמפרטורת
היציאה מהארובה
עם אקונומייזר

tA

להעריך את החזר ההשקעה הצפוי שנע בין 3
ל 24-חודשים ,בהתאם להיקף הצריכה.
האקונומייזר כבר הותקן במספר רב של חברות
ותאגידים ברחבי העולם כגון ,Airbus :מרצדס,
 ,BMWקוקה-קולה ,נסטלה ,סימנס ועוד

ניצול טמפרטורה הנפלטת מהארובה ושפור יעילות הדוד בעזרת אקונומייזר
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אבודים
בעולם
האסקו
מה השתבש בדרך להתייעלות אנרגטית?

מאת :זאב גרוס

א

חד מעמודי התווך של היהדות
הוא היכולת והחובה לבצע חשבון
נפש תקופתי .לא מדובר בתהליך
המיועד להלקאה עצמית ,אלא
בתהליך שמטרתו איתור סטיות מהדרך וביצוע
מהלכי תיקון אל הדרך הנכונה.
לאחרונה ציינו חמש שנים לפתיחת המכרז
הראשון לביצוע פרויקטים בהתייעלות
אנרגטית בשיטת הperformance -
 .contractingבמקביל התקיים כנס "תעשייה
מתייעלת" לטכנולוגיות התייעלות אנרגטית
וגז טבעי ביוזמת "תשתיות" והתאחדות
התעשיינים ,אשר נתן לי הזדמנות לביצוע
"תצפית" על נוף עסקי ההתייעלות האנרגטית
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"ככלל ,אין מושג
הנקרא "עסקת "ESCO
היות ו ESCO-אינה
סוג עסקה ,אלא סוג
של חברה – Energy
Service Company
– המציעה ללקוחותיה
שירותים הקשורים
לצורכיהם האנרגטיים"
– בין אם מדובר באלו המבוססים על מכרזים
ממשלתיים שהוצאו לאחרונה או המצויים
בהכנה ,בין במעקב אחרי עסקאות שבוצעו (או
לא בוצעו) בין ספקי שירותי אנרגיה ולקוחות

למיניהם .תצפית זו הביאה למסקנה שמושגי
ה– performance contractingוה– ESCO
התפתחו לכיוונים שאינם תואמים את הכוונות
שעמדו מאחורי הכנסתם לעולם ההתייעלות
האנרגטית הישראלית .יש ,אם כן ,לשוב ולהבין
מושגים אלה ולפעול להמשך פיתוח עסקאות
התייעלות בהתבסס עליהם ,בצורה אשר
תועיל לכל המשתתפים בהן.
ככלל ,אין מושג הנקרא "עסקת  "ESCOהיות
ו ESCO -אינה סוג עסקה ,אלא סוג של חברה
–  – Energy Service Companyהמציעה
ללקוחותיה שירותים הקשורים לצורכיהם
האנרגטיים .יתרונן של חברות מסוג זה –
לפחות החברות המפותחות בהן – הוא היכולת
לשמש אינטגרטור בכל תחומי ההתייעלות
האנרגטית .הן מסוגלות לנתח את פוטנציאל
ההתייעלות בכל סוגי המערכות הצורכות

אנרגיה ,להציע ולתכנן פתרונות למימוש
פוטנציאל זה ,לבצע את התקנת הציוד
הדרוש ליישום הפתרונות ,לבצע מעקב אחרי
ה ת ו צ א ו ת  ,ובמקרים מסויימים ,להפעיל
את המתקן המשודרג
או לתחזק אותו.
אכן,במקרים
מסוימים (ולא כדבר
שבשגרה) ,חברת ה
– ESCOגם מקבלת על
עצמה את האחריות והסיכון
של מימון הפרויקט .מהאמור
לעיל אפשר וחובה להבין כי
חברת ה ESCO-אינה בנק.
למרות ששיקולים פיננסיים
משחקים תפקיד בפעילותה –
לא הרווח הפיננסי מניע אותה.
תמורת שירותיה ,אמורה חברת ה
– ( ESCOכמו כל מעניק שירותים
אחר) לקבל תמורה מלאה התואמת את
היקף השקעתה והסיכונים אותם לקחה על
עצמה.
לפני כ– 30שנה ,התפתחה בצפון אמריקה
שיטת התקשרות חדשה שנועדה לעודד
לקוחות לבצע פרויקטים להתייעלות אנרגטית.
השיטה נקראה performance contracting
(חוזה בתגמול מותנה תוצאות .במאמר זה נכנה
עיסקאות מסוג זה "עסקאות  .)"pcהשיטה
קובעת כי התוצאה הכלכלית בידי הספק היא
פונקציה של עמידה ביעדי הפרויקט שנקבעו
מראש בין הספק ללקוח .היתרון בשיטה –
ובסיס הצלחתה בצפון אמריקה – הוא הבטחת
התוצאה .השיטה גם הפכה את עסקאות
ההתייעלות האנרגטית מעסקאות רכש ציוד
לעסקאות רכישת שירותי חיסכון .עסקאות ,PC
מעצם המבנה שלהם ,הגבירו את התלות שבין
הספק לבין הלקוח להבטחת השגת התוצאה.
אכן ,שיטת התקשרות זו הפכה את הספק ואת
הלקוח לשותפים לתוצאה .חברות ה– ESCOהן
אשר אימצו את עסקאות ה PC-וקידמו אותן
למעמדן הנוכחית (בארה"ב ,במגזר הממשל
הפדראלי בלבד ,שוק עסקאות ה PC-הוא
כ– 3מיליארד דולר בשנה).
יצירת השותפות היא האלמנט החשוב ביותר
בעסקת  .pcחשוב להבין שפרויקט התייעלות
אנרגטית אינו מסתיים במועד סיום התקנת
הציוד אלא דווקא מתחיל במועד זה .ברוב
משטרי התפעול הנוצרים אצל לקוחות לאחר
פרויקט התייעלות ,לא ה" ESCO-מביא" את
החיסכון – הלקוח מביא את החיסכון .לקוח שחי
בתפיסה של "מה שהיה הוא שיהיה" מבחינה
אנרגטית – מובטח שלא יראה את מימוש מלוא
פוטנציאל ההתייעלות אצלו ,וייתכן ולא יראה
חיסכון כלל .לקוח כזה מזיק לעצמו ול.ESCO-
פרויקטים להתייעלות אנרגטית חייבים ,אם כן,
לכלול הדרכה ,הכשרה ,הנחיות תפעול וניהול
אנרגטי (המהווים חלק מהפרויקט המבוצע

באחריות ה .)ESCO-תפעול המערכות והניהול
האנרגטי של הלקוח חיוניים להצלחת הפרויקט
לא פחות (ואולי אף יותר) מהציוד שהותקן.
ברור ,אם כן ,שללא קשר למבנה עסקת ה–
 PCהנבחרת על ידי הצדדים (אליה לא ניכנס
כרגע) ,נוצרת שותפות חיונית בין חברת
ה ESCO-ללקוח לאורך כל תקופת המדידה
שנקבעה בתנאי הפרויקט .ללא שותפות זו
ויישומה הקפדנית לאורך כל תקופת המדידה,
עסקת ה pc-פשוט תתפרק.
מיותר לציין ,כי מצב זה מעמיד אוסף סיכונים
בפני חברת ה ESCO-והצלחתו הכלכלית של

(גם כשה ESCO-אחראי למימון) כאל קבלן
בניין פשוט שאינו זכאי לכל זכויות ,אלא
מצוי תחת שרביטה המתמיד של הממשלה
הרודה בו .לדוגמא :במכרז בתי המשפט ,לא
די בכך שעמדת הממשלה הראשונית (אשר
התרככה מעט לקראת המועד האחרון להגשת
הצעות) הייתה כי היא לא מקבלת על עצמה
כל אחריות להצלחת הפרויקט ,וכי תמשיך
לנהל את המתקנים המשתתפים בפרויקט
כפי שניהלה אותם עד למכרז (זוכרים מי
"מביא" את החיסכון?) .היא אפילו לא הייתה
מוכנה להתחייב בכתב כי תאפשר לחברת
ה ESCO-גישה למתקנים כדי ,שתוכל לבצע
את התחייבויותיה על פי ההסכם! הלזה תיקרא
שותפות?!
מצד שני ,שמעתי על חברות התייעלות
המנצלות את בורותם של הלקוחות כדי להשיג
תנאי הסכם שאין להם פרופורציה כלשהי
לתועלת אותה הביאו ללקוח והסיכונים שלקחו
על עצמם .הלזה תיקרא שותפות?
אין ספק כי לאור ממצאים אלו נדרשת
חשיבה מחודשת והבנה מעמיקה של שיטת
התקשרות זו מצידם של הלקוחות והספקים,
המעוניינים ביישום תהליך התייעלות אנרגטית.
משנה חשיבות קיים לביצוע חשיבה מחודשת
זו לאור הפרויקטים המצויים בקנה – ובעיקר
הממשלתיים .כמו מכרז גדול במשרד הבריאות
לטיפול בבתי החולים הממשלתיים ואחרים,
הכנה למהלך רחב היקף במנהל הדיור
הממשלתי בהובלת אגף החשב הכללי ועוד.

זאב גרוס
צילום :אלברט ללימיאב
הפרויקט מבחינתה מותנית ביכולתה לנהל
סיכונים אלה .כאמור לעיל ,חברת הESCO-
המתקדמת מסוגלת לתת את כל השירותים
בספקטרום רחב של טכנולוגיות ,וללקוחות
פשוטים ומורכבים כאחד ,תוך ניתוח וניהול
הסיכונים הכרוכים בעיסקאות  PCגם לתקופות
ארוכות .לכן צורמים במיוחד הצלילים העולים
מהסכמים מסוימים..
צלילים אלו מוכיחים כי המושגים הבסיסיים
שתוארו לעיל לא הובנו כהלכה על ידי מקבלי
ההחלטות .הדבר צורם בעיקר בעסקאות
הממשלתיות .אם ננסה ללמוד ממכרזים
במגזר הממשלתי ולא רק ממכרז בתי המשפט
תפקידה העיקרית של חברת ה ESCO-הוא
מימון הפרויקט .יתר תפקידי ה( ESCO-בין
היתר גילוי מקורות אובדני אנרגיה והטיפול
בהם) כולם נעמדים דום לתפקיד המימון.

לסיכום ,בראיית התפתחות התחום בישראל
תוך חשבון נפש של העוסקים בתחום ,ניתן
לומר כי עסקאות PC-מהוות דרך טובה
להשגת התייעלות אנרגטית תוך הצעת הצלחה
כלכלית לכל המעורבים בהן – אך זאת בתנאי
שהעסקאות תבוצענה בהיגיון טכני וכלכלי,
תוך הכרת מרכיבי השותפות בין כל משתתפי
העסקאות (כולל המשתתפים הפיננסיים)
והעמידה על הגינות עסקית .יש צורך ברור
בהעמקת המודעות לנושאים אלה בין כל
ה ,stakeholders-ספקים ,לקוחות ומממנים.
בכנס שיזמה "תשתיות" עם התאחדות
התעשיינים ,הוצע להקים ארגון שייצג את
חברות ה ESCO-והאתגרים העומדים בפניהם.
אם אכן יקום ארגון כזה ,טוב יעשה אם יחל
בהטמעת המודעות בכל הקשור לעסקאות
 ,PCתפקידי חברות ה ESCO-והיתרונות אותם
הם מביאים לתחום ההתייעלות האנרגטית

הכותב הוא יועץ עצמאי ומומחה לעסקאות PC
לשעבר מנהל האגף לניהול משאבי תשתית
במשרד התשתיות הלאומיות

בנוסף לדגש הלא מתאים על המימון,
מתייחסים מסמכים אלה לחברת הESCO-
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לייצר או לחסוך
דילמת הביצה והתרנגולת בדרך לעצמאות אנרגטית

מאת :יונתן פרום

מ

דינת ישראל שמה לעצמה
מטרה לספק חלק ניכר מצרכי
האנרגיה שלה ממקורות
מתחדשים .אך מהו סדר
העדיפויות הלאומי לעצמאות אנרגטית? האם
מה שהכי כלכלי הוא גם בר-קיימא?

כפי שכלכלנים מגדירים זאת ,אנו הדור
הראשון מזה אלפי שנים הניצב מול אתגר חדש:
" ...נראה שאפשר להסביר את המשבר הכלכלי
הנוכחי מנקודת המבט של פיתוח בר-קיימא,
על-ידי ניצול-יתר של משאבים .הניתוח מביא
למסקנה הבלתי נמנעת שקצב הצריכה של
המדינות המפותחות איננו בר-קיימא ,ויצטרך
לרדת; לכן יש לראות את המשבר הכלכלי
הנוכחי כתחילתו של תיקון ,שיישאר עמנו
לאורך זמן – ".ד"ר אברהם ארביב ,מתוך
"המשבר הכלכלי בראי הקיימות"  -כנס
 ,ISESמכון ויצמן (.)9.9.09
הכיצד נגיע לתרבות צריכה ברת-
קיימא? הפתרון הרצוי והאידיאלי הינו
אספקת כל צרכי האנרגיה שלנו על
ידי מקורות אנרגיה מתחדשים – להגיע
למצב בו כל מבנה הינו net zero energy
 )building) ZEBובאופן כללי יותר :להוביל
את משק האנרגיה למצב של עצמאות
אנרגטית ( .)energy independenceישנן
מספר דרכים להגיע למצב זה .ואפרט שתי
גישות עיקריות ופרקטיות:
"התייעלות אנרגטית לא אמורה לבוא במקום
מערכות אנרגיה מתחדשות כגון מערכות
פוטו-וולטאיות וטורבינות רוח ,אלא בנוסף
לכך" – ד"ר בכיר בארץ ויועץ בנושאים לבר
קיימא .זוהי גישת התרנגולת.
"מערכות אנרגיה מתחדשות כמו מערכות
פוטו-וולטאיות וטורבינות רוח לא אמורות לבוא
במקום התייעלות אנרגטית ,אלא בנוסף לכך"
– גישתו של כותב המאמר ,זו גישת הביצה.
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www.kaeser.com

מהפכה בחיסכון באנרגיה
חברת  KAESER COMPRESSORSהינה אחד היצרנים
הגדולים בעולם התחום האוויר הדחוס ,ומיוצגת בלמעלה
מ  90מדינות ברחבי העולם .
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רחוב הסדן  7הוד השרון ,מיקוד  45318טל 09-7885888:פקסInfo.israel@kaeser.com www.kaeser.com 09-7885889:

מדינת ישראל נמצאת כעת על פרשת דרכים:
האפשרות לבחור בדרך ברת-קיימא ,שתוביל
לעצמאות אנרגטית לאומית על בסיס מקורות
אנרגיה מתחדשים במסלול המהיר ,הזול
והמוסרי ביותר או במסלול איטי ,יקר ורצוף
באינטרסים מנוגדים של כלכלה ,ביטחון
ותשתיות.

"אני עובר במסדרונות
בתי ספר ,ובכל כיתה
המצב חוזר על עצמו.
האורות דולקים ,המזגן
פועל ,החלונות פתוחים
והדלת נעולה .הערך
החינוכי נשאר על הגג
הסולארי ולא נמצא
בכיתות" .
המסלול עליו אנו נמצאים כעת מותאם לעולם
הישן .מדוע? ניתן להתקין טורבינות רוח
ופאנלים פוטו וולטאים על גג כל בית ספר
בישראל ,אך זהו פתרון ללא ערך בר-קיימא
אמיתי .כאשר בשעת שיא הצריכה הארצית
המקביל לשיא הייצור מבחינת אנרגיית
השמש אני עובר במסדרונות בתי ספר ,ובכל
כיתה המצב חוזר על עצמו .האורות דולקים,
המזגן פועל ,החלונות פתוחים והדלת נעולה.
הערך החינוכי נשאר על הגג הסולארי ולא
נמצא בכיתות .למנהל בית הספר יש זמן קצוב
ומשאבים מוגבלים להשקיע בשתי האופציות
גם יחד ,וסביר שישקיע רק בדרך בה לא צריך

לקחת אחריות לביצוע וניתן "לצאת ידי חובת
ההשקעה הסביבתית" .מאזן אנרגטי פשוט
מצביע על כך שבאמצעות הספק ייצור שיא
של  50קילו-וואט  -הספק שיא מפאנלים
פוטו-וולטאים ,לא ניתן לפצות על  50טון
תפוקת קירור מצ'ילר שאיש אינו מפיק ממנה
הנאה בכיתות ,בה בשעה שכל וואט חשוב
לשימור יציבות מערכת החשמל הארצית.
בצורה זו החלום של עצמאות אנרגטית
"ירוקה" מלאה יוותר חלום לעד.
במקביל למסירת דו"ח מו"פ הקודם של נידן
למדען הראשי של משרד התשתיות ,הפורום
הישראלי פרסם דו"ח משלו ,שאחת ממסקנותיו
היא שיש להתייחס לייצור חיסכון אנרגטי
כחסכון לכל דבר כנהוג בעולם המערבי .עלות
ייצור זו היא שליש מהעלות של ייצור מדלק
קונבנציונלי .מדינת ישראל יכולה לחדול
מלרדוף אחר "העולם המערבי" ,ולהתחיל
להוביל תרבות ברת-קיימא כלכלית וציונית.
כראיה ,ניתן לקחת את התרומה הגדולה ביותר
של ישראל לתחום האנרגיה ,שהגיעה דווקא
בתקופת הצנע – דוד השמש ,פרי המצאתו
של ד"ר צבי תבור ,בעידודה המאסיבי של
לצורך
ֵ
ממשלת בן גוריון  -דוגמא טיפוסית
כמקור המצאה .הבה נקדים תרופה למכה:
מדינת ישראל נמצאת בתקופה כלכלית טובה,
אך הצורך להצטנע ,גבוה מתמיד .מסתבר
ששלל מחקרים מצביעים על כך שדווקא
אמצעים לחיסכון אנרגטי מובילים לשיפור
תנאי המחייה :תאורה טבעית ,תנועת אוויר
צח ,מי ברז ,ניטרול רעשים ,ניטרול עומסי חום
מיותרים .טיפול בצריכת האנרגיה באמצעים
פשוטים אלו יכול בקלות להביא לחיסכון
אנרגטי של  50-30אחוזים.

מדינת ישראל צריכה לייצר כ 500-מגה-
וואט חשמל נוספים בכל שנה כדי לעמוד
בשיא הצריכה הגדל .התמורה מקבילה
לתהליך הדיאטה  -אין זה קל לאכול בצורה
אחראית ובריאה ,אבל השיפור באורח החיים
ניכר .המאבק העיקרי הוא בדפוסי התנהגות
שהושרשו בעורקינו עקב השפע המדומה,
שעתה הולך ואוזל .הערכים החינוכיים הנוספים
לחיינו הם בגדר ערך מוסף לתמורה הכלכלית.
החלום של מדינת ישראל ,מגולם בחלקו בחזון
של עצמאות אנרגטית ,או לפחות ביעד של
 .NET ZERO CONSUMERהרעיון הוא שאת
כל צרכינו נייצר בעצמנו ללא תלות חיצונית –
באמצעות אנרגיות מתחדשות ואלמנט נוסף
המסתמן כעת כגז טבעי

הכותב הינו פיזיקאי ,חוקר ראשי וסוקר
אנרגיה בנידן מערכות ,לשעבר חוקר
במעבדה לאנרגיה סולארית באוניברסיטת
תל אביב.

התייעלות אנרגטית כמנוף כלכלי ליישום אנרגיות מתחדשות
מדינת ישראל מבקשת להשתמש בקרינת השמש על מנת להפוך לעצמאית-אנרגטית .חוק מספר
 1בלימודי פיסיקה של הקרינה בבית הספר הוא חוק הריבוע ההופכי ,לפיו אם התרחקתי ממקור אור
נקודתי פי  ,2עוצמת הקרינה יורדת לרבע .אני מבקש להשתמש בחוקיות זו כמודל חשיבה ,על מנת להגן
על המדינה מפני סדרי עדיפויות לא נכונים בדרך לעצמאות אנרגטית .אם צריכת האנרגיה שלי ירדה
בחצי ,אני צריך רק חצי מכמות הייצור ,ובכסף שחסכתי אוכל להקים תחנות כוח עתידיות נקיות יותר
בעלות הנוכחית ואף בזול יותר ,עם יכולות ייצור חשמל טובות יותר .היחס אולי אינו מדויק אבל זהו הרעיון
הכללי  -בואו נתחיל מניכוי שליש על התנהגות טובה (צריכה נבונה) ,ובינתיים נמשיך להוביל בהשקעה
במחקר ופיתוח של טכנולוגיות יעילות וזולות .הבה נלמד מהקרינה כדי למנף את הכלכלה הירוקה,
ובעיקר את יישום האנרגיות המתחדשות ,אך כל דבר בזמנו  -אחרת זה לא כדאי.
על הנייר ,אין מניעה מלבצע את שתי הפעולות בו זמנית ,אך כאשר סדר העדיפויות הינו הפוך ,המשמעות
היא שאין עם מי לדבר בבית הספר ובעירייה בנושא התייעלות וחיסכון ,בזמן שמתוכננות מערכות
סולאריות על גגות מבני הציבור בעיר ,וזה חבל .גם אני מקווה שהממשלה תקבל החלטות ,שיאפשרו
להגיע ליעדי האנרגיה המתחדשת שהוצבו ל ,2020-אבל בהשקעה ובסדר עדיפויות נכון .עוד  7שנים
ניתן יהיה להתקין פאנלים פוטו-וולטאים וטורבינות רוח ,בעלות הרבה יותר נוחה ובנצילות יותר גבוהה.
בינתיים ניתן לעולם המערבי להתנסות בטכנולוגיה היקרה ונשקיע בהוזלת הטכנולוגיות של העתיד .עד
אז כדאי להשקיע את כל הזמן והמחשבה שמושקעים בעידוד ייצור ,דווקא בעידוד החיסכון וההתייעלות
האנרגטית.
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לכל שותפינו להצלחה הגדולה
של הוועידה והתערוכה הבינלאומית השנתית
"קלינטק ה–"15
•תודה למאות המציגים מהארץ ומהעולם
• תודה ל– 17,000המבקרים מכל רחבי העולם שפקדו את התערוכה
•תודה מיוחדת למרצים בכנסים ובסימפוזיונים הבינלאומיים
•תודה לנבחרת המנצחת של "קבוצת משוב"
על המסירות והעבודה המקצועית

נפגש בתערוכת

CleanTech 2012
הוועידה והתערוכה הבינלאומית השנתית ה� 16לטכנולוגיות מים ,התייעלות
אנרגטית ,אנרגיה מתחדשת ,בנייה ירוקה ,מיחזור ותחבורה ירוקה.
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מהנדסי אנרגיית העתיד
ראיון עם דני קפלן ,מנהל תחום גז טבעי בחברת ברן רביב

גרנץהגז
נתימהפכת
מהנדסים את
מאת:

ההזדמנות הגיעה באופן מקרי ,שבו הזדמנתי
לסקירת הנהלה על פרויקט הגז ,שמיד
לאחריה נתבקשתי למלא את מקום מנהל
הפרויקט לתקופה של חודש .כך התחיל הרומן
ומאז הכל היסטוריה" בין תואר ראשון בכלכלה
ולוגיסטיקה באוניברסיטת בר אילן ותואר שני
במינהל עסקים עם התמחות במימון בקריה
האקדמית הספיק דני להרחיב משמעותית את
פעילות הגז הטבעי בקבוצה ובחברה .לפני
שנה וחצי עסקו עשרה עובדים בחברה בתחום
הגז בתפקידי מנהלי פרויקטים ,מהנדסי
פרויקטים ורישוי וכעת מונה האגף כשלושים
עובדים.

ח

ברת ברן רביב ,חברת בת של
קבוצת ברן שנוסדה לפני 35
שנה ,מוכרת בשוק הישראלי
כחברת הנדסה מבצעת בעיקר
בתחום תשתיות התקשורת וכן בשוק הסולארי
כקבלנית תכנון וביצוע של פרויקטים סולאריים
גדולים ,אך למעשה פעילות החברה מתמקדת
בשנים האחרונות גם בשוק הגז הטבעי
הצומח והמתפתח בארץ .החברה החלה
לפעול בתחום הטלקום שם הקימה בין היתר
את כל מערך התקשורת של אורנג' ,פריסת
הרשת של  YESועוד ,וכעת נערכת לכניסה
של המפעיל הרביעי והחמישי בתחום הסלולר.
בימים אלו מקימה החברה את מערך תחנות
ההחלפה לרכבים החשמליים של חברת בטר
פלייס ברחבי ישראל מאילת ועד מחניים ,אך
נראה כי הפעילות המעניינת ביותר של החברה
נמצא בתחום הגז הטבעי שלא הפסיק לתפוס
את כותרות העיתונים השנה.
חברת האם ,קבוצת ברן בע"מ ,הינה חברה
גלובלית המספקת שירותי הנדסה ,טכנולוגיה
ובנייה .הקבוצה משרתת מגוון רחב של פלחי
שוק באמצעות מגוון רחב של תחומי פעילות,
כגון ייצור ,תהליך תעשייתי ,חשמל ,נפט,
אספקת מים ,ביוב ופסולת מסוכנת ,בנייה,
תחבורה ותקשורת .לקבוצה  1,500עובדים
ברחבי העולם ,בסיס החברה ממוקם בישראל
בשלושה מוקדים מרכזיים :עומר (דרום),
בית דגן (מרכז) ונשר (צפון) .כמו כן ,לקבוצה
משרדים בארה"ב ,קנדה ,גרמניה ,רומניה,
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מהם מאפייני הפעילות של ברן רביב בתחום
הגז הטבעי?

דני קפלן  -מנהל אגף הגז הטבעי ,ברן רביב
צילום :ארנון מעוז
הונגריה ,בולגריה ,אוזבקיסטן ,רוסיה ,תאילנד
ואפריקה .מניות הקבוצה נסחרות בבורסה
הישראלית לניירות ערך החל משנת .1992
דני קפלן ( )37נשוי  3 +הוא מנהל אגף הגז
הטבעי בברן רביב ואדם עסוק מאוד בימים
אלו .את תפקידו בחברה החל לאחר שחרורו
משירות הצבאי כמ"פ מפקדה בגבעתי,
לאחר חופשה מסורתית בדרום אמריקה
נכנס לתפקיד עוזר מנכ"ל הקבוצה בברן .אל
תחום הגז הטבעי הגיע אחרי שנתיים בתפקיד
"החלטתי להתמקד בניהול פרויקטים בחברה,

קבוצת ברן מלווה את תחום גז הטבעי
מהגילויים הראשונים של הגז הטבעי בארץ,
בהתחלה בוצעה העבודה עבור משרד
התשתיות ואחר כך עם חברת חשמל וחברת
נתיבי הגז הטבעי .חברת ברן רביב ביצעה
ומבצעת תכנון ורישוי לחלק נרחב מתשתית
מערכת ההולכה במדינה ,הכוללת בין היתר
את רישוי התוואי הימי מאשדוד ועד חוף דור,
תחנות הכוח רידינג ,אשכול ,רמת חובב וחגית,
תוואי ההולכה דור – חגית ,שורק – קריית גת
– אשקלון ,קריית גת – רמת חובב ,בימים אלה
אנו מבצעים תכנון ורישוי הן לפרויקטי הכפלה
להגברת אמינות תשתית ההולכה מקריית גת
לאשקלון ,נשר  -שורק ,והן להמשך פיתוח
הרשת :תוואי ירושלים ,תוואי אשדוד – פלמחים
והן לחיבור תחנות הכוח הפרטיות דוראד ודליה
אנרגיות.

פרוייקט תכנון  -ביצוע תחנת הקבלה של ספק הגז המצרי באשקלון

במקביל לפרויקטי התכנון אנו חברת ההנדסה
היחידה שביצעה פרויקטי גז טבעי במתכונת
של "תכנון-ביצוע" ובמסגרת זו תכננו והקמנו
את תחנת הקבלה של ספקית הגז המצרי
באשקלון .כיום חברת ברן רביב נותנת שירותי
 EPCבמתכונת מלאה או חלקית בהתאם
לצרכי הלקוחות בשוק הגז הטבעי הגדל ,אנו
מבצעים תכנון ורישוי לספקית הגז הטבעי
המובילה בארץ "נובל אנרג'י" (לאחר שבעבר
ביצענו את התכנון והרישוי של תחנת הקבלה
הקיימת באשדוד) .בנוסף ,אנו מבצעים שלושה
פרויקטי הסבות של מפעלים לגז טבעי
במתכונת של "תכנון-ביצוע" ,שותפים בתכנון
וביצוע של מערכת הגז הטבעי בתחנת הכוח
 OPCשבמישור רותם וברישוי מערכת הגז
הטבעי לתחנת הכוח של דוראד באשקלון.

איך ניתן לסמוך על אספקת הגז הטבעי
כאשר מפוצצים את צינור הגז המצרי שוב
ושוב?

בראייה קצרת טווח ,אנו נשענים על פתרון
הקידוח של ים תטיס המהווה מקור גז אמין אך
לא יוכל לספק את הצרכים הקיימים בראייה
ארוכת טווח .לכן משרד התשתיות והמערכות
התומכות ,קרי רשות הגז הטבעי ,חברת נתג"ז
ומשרד הפנים (באמצעות רשויות הרישוי
המחוזיות) מקדמים באופן מהיר ומואץ הן את
החיבור של מאגרי הגז "תמר" ,שיבטיח לכולנו
אספקת גז טבעי לעשורים הקרובים ,ופתרון
ה LNG -באמצעות התחברות אונייה אל מצוף
ימי וממנו צנרת שתתחבר על מערכת הגז
הימית הקיימת .במסגרת זו ,התקשרה חברת
החשמל עם חברת  Excelerateלאספקת
האוניה של הגז הנוזלי וחברת נתיבי הגז יצאה
במקביל למכרז עבור תכנון אספקה והקמה
של המצוף וקידום החיבור לקו הימי באזור
חדרה .הכוונה היא שעד סוף השנה הבאה
המערכת תהייה מוכנה לאספקה וכך ניתן יהיה
לגשר על המחסור הזמני שעשוי להיווצר בגז.
במקביל המצרים עושים צעדים נכונים
כדי להבטיח את האספקה ומנסים להגיע
להסכמים מול הבדואים בסיני כדי למנוע
הישנות מקרי חבלה במערכת הגז הטבעי
לישראל .לאחרונה עשינו חלק מההכנות
להרחבת תחנת הקבלה של המצרים באשקלון
במטרה להגדיל את אספקת הגז לישראל,

כמובן שהאירועים האחרונים לא אפשרו את
השלמת ההרחבה ,אך אנו אמורים על פי
התכנון להיכנס שוב בסוף השנה ולהשלים את
העבודה.

מהי רמת אבטחת מתקני הגז הטבעי בארץ
לאור האסון של פיצוץ הגז בנתניה?
אני יכול להגיד שבארץ מתייחסים לנושא
הגז הטבעי מאוד ברצינות ,החל מחוק הגז
הטבעי ,צו הבטיחות לגז טבעי ותקנות שונות
המסדירות ומאפשרות אכיפה של תחום הגז
הטבעי ,דרך המחויבות של חברות התכנון
לאשר את התכנון בידי חברות בינלאומיות
בעלות ניסיון רב בתחום וכלה בדרישות רשות
הגז הטבעי וחברת נתג"ז המחייבות לרמת
ביטחון ,בטיחות ואמינות גבוהים מאוד .בתחום
הגז הטבעי יש מערכת שלמה שצריך לעבור
כדי לקבל את האישורים המתאימים ,הן בהיבט
הסטטוטורי והן בהיבט ההנדסי  /בטיחותי /
ביטחוני .מערכת זו כוללת שימוש ביועצים
מומחים בתחומים הנ"ל והסתייעות בחברות

"נראה כי תחום
הפעילות המעניין
ביותר של ברן רביב
הוא הגז הטבעי שתפס
את כותרות העיתונים
השנה"
בינלאומיות ,הן מצד המתכנן והן מצד הרשויות
 /לקוחות .לכן נראה לי שננקטים מרבית
האמצעים כדי להבטיח את אמינות ובטיחות
המערכת .במהלך התכנון אנו מבצעים סקר
סיכונים וסקר בטיחות אש ,נעזרים בחברות
זרות מחו"ל שבודקות אותנו  -לחברת נתיבי
הגז הטבעי יש חברה זרה נוספת שבודקת
את התכנון ולרשות הגז יש חברה בינלאומית
לבדיקה של התוכניות ,כל אחת מהחברות
האלו היא חברת ידע עם עשרות שנות ניסיון
במערכות גז טבעי שאין לנו עדיין בארץ .לכן
ניתן לומר בוודאות וכנות ,כי הרגולציה בתחום
הגז הטבעי בארץ דואגת ומבטיחה רמת
בטיחות נאותה בתכנון ובתפעול העתידי של
תשתיות הגז הטבעי במדינה.

מהי רמת הידע המקצועי בארץ בתחום הגז
הטבעי שהתפתח רק בשנים האחרונות?
מדובר בידע מצטבר .בברן צברנו הרבה מאוד
ניסיון בתחום בעשור האחרון ,התחום מתפתח
ומשתנה ואנו שמים את נושא הפיתוח והלימוד
המתקדם של תחום הגז הטבעי בראש
מעייננו .כיום יש תחומים בהם אנחנו נעזרים
פחות ופחות בחברות הידע הזרות ,הגדרנו
יעדים מעשיים לקראת לקיחת אחריות ישירה
ועצמאית על התכנון והביצוע של תשתיות
הגז הטבעי בעתיד הקרוב  -בינוני ונראה
שעשינו קפיצת מדרגה משמעותית בתחום.
בסך הכול התחום התפתח מאוד בשנים
האחרונות וצפוי עוד להתפתח בעתיד ,אנחנו
נוסעים להכשרות מקצועיות בחו"ל ,לומדים
דרך החברות שהבאנו מהולנד ,אנגליה ,צ'כיה
ומדינות נוספות ועושים את ההתאמה של
הידע לתנאים בארץ.

איך מתפתח מודל המימון של פרויקטים
להסבה לגז?
לבנקים אין עדיין מודל מימון שוטף ואחת
הסיבות היא שמחיר הגז לא וודאי היום ,אי
אפשר להעריך החזר השקעה .לכן יש חברות
שיווק גז שכעת לוקחות על עצמן חלק
מהסיכון כדי להתקדם ,עסקאות מכירת הגז
מוגבלות לחמש שנים ,לכן גם מודל המימון
מוגבל בהתאם.

האם ברן רביב תיכנס גם לנושא חלוקת
ושיווק הגז הטבעי?
אנחנו משאירים את נושא מכירת הגז הטבעי
לחברות השיווק ומתמקדים בתחומי ההתמחות
שלנו שהם ההנדסה והפרויקטים ,אם כי ייתכן
ובעתיד ניכנס גם לתחום האחזקה .פעילות
נוספת אותה אנחנו מקדמים היא תחום
הביצוע .כחלק מהאסטרטגיה של החברה
אנחנו נמצאים בהליך רכישה של חברה
קבלנית בסיווג ג 5/כדי להרחיב את פעילות
הביצוע ולהגיע לפרויקטים שאנחנו לא יכולים
להגיע אליהם כעת

מעורבות ענפה בכל מערך הגז בישראל
הלקוחות הגדולים של ברן רביב הם החל מספקי הגז ,נובל אנרג'י ו E.M.G -שם ההתקשרות מבוצעת
דרך חברה איטלקית ,דרך חברת נתיבי הגז הטבעי האחראית על כל מערכת ההולכה ,חברות החלוקה
השונות ,מפעלים ופרויקטים גדולים של תחנות כוח ,כמו תכנון וביצוע של מערכת הגז בתחנת הכוח
 OPCבמישור רותם עבור קבלן ה E.P.C-הקוריאני דייהו יחד עם קבלן הביצוע חמו אהרון .למעשה
החברה מעורבת בכל הספקטרום של מערך הגז הטבעי בארץ ,החל מהספקים דרך ההולכה ,החלוקה
וצרכני הקצה ,כולל כל האפליקציות השונות שמתפתחות כמו הגז הדחוס ( ,)C.N.Gהגז הנוזלי ()L.N.G
והגז לרכבים (.)N.G.V
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התעשיינים
מחממים
מחכים לגז
הגז הטבעי יחסוך לתעשייה מיליארדים בהוצאות החשמל

מאת :רונית מורג

באמצעות גז טבעי ,הזול משמעותית מדלקים
אחרים.

עלויות הגבוהות של צריכת
האנרגיה (חשמל ודלק) בתעשייה
פוגעות ברווחיות התעשיינים
והיצואנים .בשנים האחרונות
מנסים בעלי המפעלים למצוא דרכים לחיסכון
בתחום זה בדרכים שונות – החל מייעול
מערכות החשמל והמיזוג הקיימות ,וכלה
במעבר לשימוש בגז טבעי ,ובמידה מצומצמת
הרבה יותר גם לאנרגיות מתחדשות מספר
מפעלים ,כמו "אורמת" ביבנה ,הקימו על גג
המפעל מערכות פוטו-ולטאיות לייצור חשמל
המשמש בעיקר לתאורה ,עקב התפוקה
הקטנה יחסית שיש למערכות אלו ,שאינן
מתאימות ליצור חשמל עבור הפעלת מכונות
תעשייתיות.

בחודשים האחרונים אנחנו עדים לעלייה תלולה
במחירי הדלקים ,וכן להפסקות פתאומיות
וממושכות בהזרמת הגז הטבעי ממצרים,
בעקבות פגיעות מכוונות בצינור הגז לישראל.
הפסקת הזרמת הגז המצרי אילצה את חברת
החשמל לעשות שימוש במזוט וסולר היקרים
משמעותית ,והצפי הוא כי הדבר יבוא לידי ביטוי
בתעריפי החשמל בחדשים הקרובים .מנתוני
ועדת האנרגיה לרבעון הראשון של שנת ,2011
הסתכמה צריכת החשמל בתעשייה בכ2.4-
מיליארד קוט"ש; עלייה דרמטית של כ10%-
בהשוואה להיקף צריכת החשמל ברבעון
המקביל אשתקד .העלייה בצריכות החשמל
בתעשייה מוסברת בעיקרה מעלייה של כ6%-
בתפוקות התעשייה בחודשים הראשונים של
 ,2011בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

ה

על פי נתוני ועדת האנרגיה של התאחדות
התעשיינים ,הסתכמה צריכת החשמל
בתעשייה בשנת  2010בכ 10,630-מיליון
קוט"ש – עלייה של כ 2.9%-בהשוואה להיקף
צריכת החשמל בשנת  .2009הוצאות התעשייה
על צריכות החשמל ב 2010-הסתכמו ב3.53-
מיליארד שקלים ,נתון זה מייצג אמנם ירידה
של כ 10%-בהשוואה להוצאות החשמל
אשתקד ,אך מדובר בירידה חריגה בגדלה,
שנובעת מבסיס התעריפים החדש שקבעה
הרשות לחשמל ,שנכנס לתוקף בפברואר
 .2010הבסיס החדש שיקף את המעבר
המסיבי של חברת החשמל לייצור חשמל

ברבעון הראשון לשנת  2011הסתכמו הוצאות
התעשייה על צריכות החשמל בכ 874 -מיליון
שקל ,גידול של כ 9%-בהשוואה להוצאות
החשמל בתקופה המקבילה אשתקד.
העלייה בהוצאות החשמל נובעת בעיקרה
מהגידול בצריכות החשמל .על רקע עלויות
האנרגיה הכבדות ודרישות איכות הסביבה,
יזמה התאחדות התעשיינים פרויקט ,שהושק
בנובמבר  ,2010להסבת ענפי תעשייה שונים
בישראל ממזוט וסולר היקרים והמזהמים
לגז טבעי .מפעלים עתירי אנרגיה כבר עברו
לשימוש בגז טבעי ,וחלקם אף הקימו תחנות

כוח בשטח המפעל על בסיס גז טבעי וקיטור
(קוגנרציה) בהם :נייר חדרה ,מפעלי ים
המלח ,מכתשים-אגן ,סוגת ,נשר ובקרוב גם
בבז"ן חיפה ובמפעל נילית .חלק מהמפעלים
מוכרים עודפי ייצור חשמל לחברת
החשמל ויוצרים לעצמם הכנסות
נוספות מעבר לחיסכון בעלויות.
בשלב זה ,המפעלים שעוברים
לשימוש בגז טבעי הם
הגדולים ,החשובים וזוללי
האנרגיה שבמשק ,וזאת
משום שההשקעה בהסבה
היא גדולה למדי.
על פי נתוני ועדת האנרגיה
של התאחדות התעשיינים ,מעבר
התעשייה לשימוש בגז טבעי במקום
במזוט וסולר – יחסוך למשק כ 1.4-מיליארד
שקל בשנה .עוד עולה מנתוני התאחדות
התעשיינים הישראלית ,כי פוטנציאל צריכת
הגז הטבעי בתעשייה לטווח הארוך (משנת
 2020ואילך) הוא כ BCM 3-בשנה ,בהתבסס
על מעבר של כ 500-מפעלים שיעברו
לשימוש בגז מדי שנה ,בעוד שהפוטנציאל
לטווח קצר הוא של כ .BCM 1-במפגש
שערכו תעשיינים חברי ועדת האנרגיה של
התאחדות התעשיינים ,בראשות היו"ר  -נאווה
סלע ואורן הרמב"ם ,מנהל הועדה ,עם מנכ"ל
משרד התשתיות  -שאול צמח ,הדגישה סלע
את דאגת התעשיינים עקב הרזרבות הנמוכות
בייצור חשמל בישראל .צמח לא ממש הרגיע
את התעשיינים כשאמר בתגובה" :הגדלת

נערכים לחיסכון בחודשי הקיץ החמים
ב 23-ביוני  2011ערך פורטל תשתיות בשיתוף התאחדות התעשיינים ,כנס ותערוכה במלון קיבוץ
שפיים תחת השם "תעשייה מתייעלת" לטכנולוגיות התייעלות אנרגטית וגז טבעי .במקביל נותנת
התאחדות התעשיינים ייעוץ מקצועי  -פרטני למפעלים בנושאים שונים בתחום חיסכון באנרגיה כמו
הפעלת תעו"ז – תעריפי חשמל משתנים ,הסטת צריכות ,הצטרפות להסדרי ניהול הביקוש ,ניצול
מענקי חיסכון באנרגיה ,בדיקת מרווחי שיווק בדלקים והפחתת בלו על הסולר .בהתאחדות טוענים ,כי
היערכות נכונה של המפעלים בימים אלו עשויה לחסוך כ 10%-מהוצאות החשמל שלהם בקיץ .2011
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רזרבות עולה
כסף .על התעשייה
לצפות לתוספת משמעותית בעלויות החשמל
עקב כניסת האנרגיה המתחדשת ,והן בשל
השקעה בכושר ההולכה .אני מקווה כי לא
נצטרך להטיל היטלים על הצרכנים בדומה
למצב במשק המים" .בישיבה לובנו נושאים
דוגמת קצב הקמת התשתית לחלוקת הגז
הטבעי באזורי המדינה השונים ,פישוט
התהליכים להסבת המפעלים לגז ,הבטחת
האספקה של גז טבעי ממצרים וממאגר ים
תטיס ,ובעתיד ממאגרי "תמר" ו"לוויתן" ,הקמת
תשתית לקליטת גז נוזלי מיובא ( ,) LNGהרחבת
השימוש באנרגיות מתחדשות ועוד.
מדברי צמח עולה כי עד סוף  ,2012יהיה
כבר קשה לשאוב ממאגר ים תטיס ,יתכן כי
אף לפני ,תלוי בצריכה ,וכי מאגר תמר יחל
לספק גז באמצע  2013בצורה יציבה ,כשעד
אז יעמוד המשק בחוסר ודאות באשר למקור
הגז הזמני .מאגר לוויתן צפוי להפיק גז בסוף

 .2015צמח גם
ציין ,כי משרד התשתיות
שוקל מספר פתרונות למצב בו לא תתאפשר
אספקת גז מ EMG-המצרית .הפתרונות
הזמניים המוצעים כוללים שימוש במאגרים

"על פי נתוני ועדת
האנרגיה של התאחדות
התעשיינים ,מעבר
התעשייה לשימוש בגז
טבעי במקום במזוט
וסולר יחסוך למשק
כ 1.4-מיליארד שקל
בשנה".
קטנים חלופיים והקטנת ביקוש של חברת
החשמל באמצעות מעבר לדלקים אחרים.
צמח הסב את תשומת לבם של התעשיינים

גם לכך כי
"בעתיד ,יש לראות בגז טבעי חומר גלם
בתעשייה ולא רק תשומת אנרגיה ,מדובר
בפוטנציאל של  ,BCM 4-2והמשרד מעודד
יצור מקומי של מוצרי גז ויצואם" .עוד אמר
צמח ,כי הזינוק בייצור חשמל ע"י גז טבעי הוא
משמעותי ביותר ,וככל שתהיה זמינות של גז
טבעי נעמוד על למעלה מ 50%-מסך ייצור
החשמל .עם זאת ,הפחם עדיין מהווה מרכיב
חשוב ,משיקולים של ביטחון ואספקה .בנושא
הפחם אנו לא שונים ממדינות העולם ,ממוצע
צריכת פחם במדינות ה OECD -עומד על כ-
 .33%משרד התשתיות הציב יעד חסכון של
 20%מצריכת החשמל עד ל ,2020 -כאשר
 10%מכלל ייצור החשמל יתבצע באמצעות
אנרגיה מתחדשת ,מחציתה באמצעות אנרגיה
סולארית .מאחר ובישראל ייצור חשמל
באמצעות אנרגיה הידרואלקטרית אינו אפשרי
(כמו שנעשה בהיקפים נרחבים במרבית
מדינות ה )OECD-נבדקת האפשרות לעשות
שימוש נרחב יותר באנרגיית רוח
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נותנים גז בדרך לבנק
מודלים למימון הסבה תעשייתית לגז טבעי

מאת :עו"ד גלעד מעוז
ועו"ד ענת ממלוק

ב

ימים בהם גילויי הגז הטבעי
מול חופי ישראל ממשיכים
לספק כותרות חדשות לבקרים,
ומאידך לא ברור האם ובאילו
תנאים תחודש אספקת הגז המצרי החיונית
כל כך למדינת ישראל ,אין ספק כי אנו עומדים
בפתחה של מהפיכה במשק האנרגיה ,אשר
יש שיאמרו כי כבר החלה .במסגרת הסוגיות
השונות הכרוכות במהפכה במשק האנרגיה
בישראל והסבתו לשימוש בגז הטבעי ,נראה
כי אחד הנושאים המרכזיים המעסיקים את
התעשייה המקומית הוא הסבת המפעלים
והתעשייה לשימוש בגז טבעי.

כידוע ,לשימוש בגז טבעי יתרונות רבים ,בין
היתר ,עקב היותו מקור אנרגיה נקי יחסית
לדלקים האלטרנטיביים אשר פולט פחות
חומרים מזהמים ,פחות גזי חממה ובראשם
פחמן דו-חמצני .יתרון משמעותי נוסף הוא
היותו של הגז הטבעי זול ממרבית הדלקים
האחרים (מזוט ,גפ"מ וסולר) .עובדה זו
הביאה להתעוררות בקרב הסקטור התעשייתי
בישראל ,כאשר מפעלים רבים ,מסבים את
מתקניהם לפעילות המבוססת על גז טבעי
(לדוגמא :מפעלי ים המלח ,נייר חדרה ורשות
שדות התעופה) ,וזאת בנוסף לתחנות כוח
המוזנות בגז טבעי ,אשר קמו ועוד מתוכננות
לקום (כדוגמת תחנות כוח בטכנולוגית
קוגנרציה אשר הוקמו על ידי פז בז"א בבית
הזיקוק באשדוד ,מפעלי בז"ן בחיפה ותחנת
כוח קונבנציונלית אשר הוקמה במפעל נשר
ברמלה).
בתהליך
העיקרון
ההסבה לגז טבעי הוא
פשוט :עקרון הגישה
("Open
החופשית
,)"Access Principle

מתווה בניית שוק המבוסס על תחרות חופשית
בו ניתן לצרכנים החופש להתקשר עם כל
משווק גז (אשר רשאי לשווק במספר אזורי
חלוקה בו זמנית) שיבחרו ,ואף להתקשר
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ישירות עם ספקי הגז עצמם.
ואולם ,באופן דומה לתהליכים אחרים
המוטמעים לראשונה ,תהליך ההסבה לגז טבעי
כורך בחובו היערכות והכנה מורכבת הדורשת
מומחיות ייחודית .כמובן שנדרשת היכרות
טובה עם משק הגז הטבעי והאינטגרציה בין
הגורמים השונים ובהם :ספק הגז ,בעל רישיון
ההולכה ,בעל רישיון החלוקה או משווק הגז,
הפועלים כולם תחת פיקוחה של רשות הגז
הטבעי (אשר אחראית על פעילותו של משק
הגז הטבעי ,ובין היתר מעניקה רישיונות,
קובעת אמות מידה ותעריפים); יש להבין
וליישם את הוראות החוק השונות ,וכמובן
לחתום על מערך הסכמים הכרוכים בהסבתו
של מפעל פלוני לגז טבעי.

בחירת המודל המתאים בהסבה לגז טבעי
כצעד ראשון בתהליך המעבר לגז טבעי ,על
צרכן לשקול מהו המודל המתאים ביותר
עבורו ,כאשר שני המודלים המוכרים כיום

במשק האנרגיה הם מודל התקשרות "עצמאי",
בו מתקשר הצרכן במערך הסכמים נפרדים,
ישירות מול ספק גז ,בעל רישיון הולכה,
בעל רישיון חלוקה וכן מול חברות הנדסה
שונות המטמיעות את תהליך ההסבה לגז
טבעי במתקניו  -כל חברה ותחום התמחותה.
לדוגמא ,חברה אחת תקים עבורו את התשתית
המתאימה ,וחברת הנדסה אחרת תתקין את
המתקנים הרלוונטיים עבורו ,אשר יצרכו את
הגז הטבעי .המודל השני ,המהווה אלטרנטיבה
למודל ה"עצמאי" ,הינו מודל התקשרות על
בסיס " ,"Turn Keyמלא או חלקי .במודל זה
מתקשר הצרכן עם גוף אחד (חברת שיווק)
אשר הוא זה שיתקשר עם שאר הגורמים
הרלבנטיים ,ולמעשה ימכור לצרכן חבילה אחת
הכוללת בתוכה את כל הנדרש לצרכן – ביצוע
ההסבה של מתקניו לגז טבעי ,אספקת הגז
הטבעי לצרכן ,תעריף החיבור לרשת החלוקה,
תעריפי שימוש ברשת ההולכה והחלוקה.
במודל זה לצרכן ניתן החופש להפריד את
תחומי האחריות ,למשל יתכן כי יבחר לבצע
את פרויקט ההסבה ההנדסית באמצעות
חברה אחרת ,ולהתקשר עם המשווק ביחס
לשאר הממשקים.
היתרון העיקרי במודל הראשון הינו הוזלת
עלויות ,מאחר ונחסך התשלום הנוסף לחברת
השיווק עבור שירותיה ,וכן מתאפשרת שליטה
רבה יותר בתהליך ,היות ובמודל זה ניתנת
לצרכן התחייבות חוזית ישירה מספק הגז
ובעלי רישיון ההולכה והחלוקה (כך למשל
הצרכן אינו חשוף למצבו הפיננסי של המשווק
וכיו"ב).
היתרון במודל השני הוא העברת הסיכון
מהצרכן אל חברת השיווק אשר לוקחת על
עצמה את האחריות לפעילות ,לסיכונים
ולעלויות ,בנוסף להתחייבותה לביצוע מקצועי
וללוחות זמנים מוגדרים למועד תחילת
החיסכון לצרכן.

שילוב גופי המימון במשחק
בימים אלו בוחנים מספר גופים מממנים את
אופן השתלבותם במשק ההסבה לגז טבעי
המתגבש .בקליפת האגוז ,כאשר דנים במימון,
יש להפריד בין מימון מסוג של מימון פרויקטאלי
על בסיס "נון ריקורס" ( ,)non-recourseלבין
מימון בדרך של הקצאת אשראי ב"ריקורס"
מלא או חלקי ,כאשר הראשון הוא המעניין
יותר מבחינת ניתוח השוק.

"לאור מורכבות תהליך
ההסבה לגז טבעי,
עולה שכבר כעת על
צרכנים פוטנציאליים
(כגון מפעלי תעשייה)
להתחיל בהתארגנות
הנדרשת לצורך הסבת
מתקניהם לקראת
השלמת רשתות
החלוקה "
עו"ד גלעד מעוז ,שותף במשרד ERM

עו"ד ענת ממלוק ,משרד ERM
צילום :ארנון מעוז
על מנת שגוף מימון יעמיד מימון במתווה של
מימון פרויקטים על בסיס "נון ריקורס" (המאפיין
פרויקטי תשתית רבים בארץ ובעולם) ,עליו
להיות מסוגל להיפרע מהפרויקט עצמו ,בדרך
כלל על ידי הבטחת התקבולים השוטפים אשר
יתקבלו מהפרויקט (כגון התקבולים בכביש ,6
או תקבולים הנובעים ממכירת חשמל וכיו"ב).
בניתוח אפשרויות המימון בשוק ההסבה לגז
טבעי ,יחפש גוף המימון את מקורות ההכנסה
אשר ניתנים לשעבוד לטובתו ,על מנת שזה
יסכים להעמיד את המימון הנדרש .אם ניקח
לדוגמא את מודל השתלבות חברות השיווק
שצוין לעיל ,הרי שחברות אלה תוכלנה ככל
הנראה למממן את פעילותן (רכישת הגז
מספק הגז למטרת מכירה לצרכנים ,הקמת
התשתית ומתקני הגז הטבעי עבור הצרכנים
שמתקשרים איתן) ,כנגד שעבוד התקבולים
השוטפים שיקבלו חברות השיווק מהצרכנים
השונים .זהו בהחלט מודל שמזכיר "project
 "financeמסוג "נון ריקורס" .גם חברות

החלוקה השונות תוכלנה ככל הנראה להשיג
מימון מסוג זה ,היות וגם הן נהנות מזרם
תקבולים שוטף מהצרכנים עבור פעילותן.
לעומת זאת ,המפעלים עצמם אשר יחפשו
אף הם את מקורות המימון הנוחים ,יתקלו
ככל הנראה בקשיים להשגת מימון פרויקטאלי
טהור ,שכן על אף החיסכון הרב שיווצר בסופו
של תהליך ההסבה לגז טבעי ,הרי שגוף
המימון לא יוכל לשעבד חיסכון זה ,וידרוש
בטוחה אחרת כנגד העמדת האשראי ,כגון
ערבות בעלים ,משכנתא על המפעל או מוצרי
המפעל וכו'.
לסיכום ,תהליך המעבר לגז טבעי עבור מפעל
כלשהו ,עשוי לערוך בין שנה וחצי לשנתיים
וחצי לערך .הוא דורש מעורבות של גורמים
מקצועיים רבים ,בין אם לשם הקמת התשתית
והסבת הציוד הפנים מפעלי ובין אם לשם ניהול
המשא ומתן וההתקשרות עם חברות השיווק
או החלוקה וההולכה או ספק הגז הטבעי .כיום,
תשתית רשת החלוקה נמצאת בשלבי הקמה,
כאשר על פי הפרסומים רשת החלוקה שבנגב
מתוכננת להיות מושלמת כבר בסביבות
הרבעון הראשון של שנת  .2013לאור מורכבות
התהליך כפי שמתואר לעיל ,עולה שכבר כעת
על צרכנים פוטנציאליים (כגון מפעלי תעשייה)
להתחיל בהתארגנות הנדרשת לצורך הסבת
מתקניהם לקראת השלמת רשתות החלוקה.
מניסיוננו ,אין ספק כלל ,כי היערכות יסודית
ומקצועית מבעוד מועד של הליך ההסבה לגז
טבעי ,הכוללת בחובה הליך מובנה של בחירת
המודל המתאים לכל צרכן אנרגיה וכן בחינת
חלופות המימון העומדות בפניו ,הם הבסיס
לביצוע ויישום נכון של הליך ההסבה לגז טבעי.
מהפכת משק האנרגיה צפויה להוזיל
משמעותית את עלויות האנרגיה של הצרכנים
התעשייתיים (חלק לא מבוטל מרכיב ההוצאות
של הצרכן התעשייתי) ,לייצר עבור כולנו סביבה
נקייה יותר ממזהמים ולקדם את עצמאותה
האנרגטית של מדינת ישראל

הכותבים הינם עורכי דין במשרד אפשטיין
רוזנבלום מעוז ( )ERMהמתמחה בתחום
האנרגיה ,תשתיות ומימון פרויקטים.
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הרוח הדנית

איך הפכה דנמרק הקטנה למובילה עולמית בתחום אנרגיית הרוח?

מאת :חגי אנסון

שנמצאו בשטחה ,אולם בניגוד לשווקים רבים
אחרים באירופה ,נותר מערך ניהול האנרגיה
ריכוזי ולא הופרט לכוחות השוק החופשי .עם
זאת ,יתרת ההפרש בין עלות חומרי הגלם
והיצור למחיר עבור הצרכן נותב לטובת עידוד
מחקר ופיתוח בתחומי האנרגיה הירוקה של
חברות פרטיות ומחקר וציבורי.

ב

דנמרק ,מדינה קטנה עם
אוכלוסיה של  5.5מיליון תושבים
שטח של  27000קמ"ר ,מייצרים
יותר מ 20 %-מהאנרגיה
באמצעות אנרגיית רוח עם יעד של  50%עד
 .2025לאחרונה התעורר שוק טורבינות הרוח
בישראל ,לפחות מהבחינה הרגולטורית :כחלק
מההקצאה החדשה לאנרגיות מתחדשות
שעברה לאחרונה בממשלה הוגדר יעד של
 800מגה-וואט מענף הרוח ,בנוסף ,הוגשה
לאחרונה הצעת חוק על-ידי חברי הכנסת
שאמה הכהן ,אילטוב וחרמש המתיר הקמת
טורבינות רוח בשטחים חקלאיים ותעשייתיים
ללא התערבות מנהל התכנון .לאור ההצלחה
הדנית ,ולמרות מספר הבדלים מהותיים בין
ישראל למדינה הסקנדינבית ,ראוי לבחון כיצד
עשתה זאת מדינה ש"הצליחה".
יש דמיון רגולטורי מסוים בין שוק האנרגיה
הדני לשוק הישראלי – בשתי המדינות מנוהל
משק החשמל ע"י חברת חשמל ציבורית
אחת מרכזית ,ושוק אנרגיה המנוהל על ידי
הממשלה .בשנות השבעים בזמן משבר
האנרגיה ,הועלו בדנמרק המיסים על שימוש
באנרגיה בצורה משמעותית ,אולם גם כשחלף
המשבר במהלך שנות השמונים ,המיסוי נותר
על כנו ,ולמעשה דנמרק היא המדינה בה
מחיר החשמל לצרכנים הביתיים הוא הגבוה
באירופה  43 -סנט לקוט"ש (על פי נתוני
ה ,OECD-לדנמרק יש את עול המיסוי הכבד
בעולם) .אולם לדברי רון בירק נילסן ,מנהל
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רון בירק נילסן :מנהל התקשורת של איגוד
תעשיית אנרגית הרוח במדינה
התקשורת של איגוד תעשיית אנרגית הרוח
במדינה ,הציבור הדני מבין שלחשמל נקי יש
מחיר" :בסקר האחרון שעשינו  91%מהציבור
הדני הביע תמיכה בתעשיית אנרגית הרוח
ו 85%-הצביעו בעד התקנת טורבינות בשטחים
ליד מקום מגוריהם .כמובן שלכל דבר יש כמות
כזו או אחרת של מתנגדים ,אך במקרה של
טורבינות רוח ,אין ספק שהעם הדני בעדן,
ככלי ליצירת אנרגיה ירוקה ומקורות פרנסה".
ב 1997-הפכה המדינה לעצמאית אנרגטית,
כשהחלה לצרוך מצבורי נפט וגז טבעי

דנמרק הייתה החלוצה בפיתוח טורבינות רוח
לצרכי אנרגיה ,והחלה בייצורן כבר בשנות
ה .70-את טורבינת הרוח הימית הראשונה
התקינו הדנים בדיוק לפני  20שנה ,בירק-
נילסן מסביר על ההבדלים המהותיים בין
טורבינות הרוח המותקנות בים ()off-shore
לאלו היבשתיות" :עלותה של טורבינת off-
 shoreכפולה מזו של אחותה הקרקעית .אבל
טורבינה כזו גם מייצרת כמות אנרגיה כפולה,
כך שלמעשה העלויות מקזזות את עצמן.
כמובן שיש גם את אלמנט הקרקע עצמה
 משאב יקר עבור מדינות קטנות דוגמתדנמרק ,שנחסך בהקמה ימית" .כיום מחצית
מטורבינות הרוח בעולם מיוצרות במדינה
הקטנה ,והיקף ההתקנות של טורבינות הרוח
במדינה עומד על יותר מ 3,700-מגה-וואט".
יצרן הטורבינות הגדול בעולם הוא דני (Vestas
 )Wind Systemsוגם היצרן הגדול בעולם של
להבי הטורבינות הוא מקומי (,)LM Glasfiber
הייצוא הדני בתחום מכניס למדינה כ6-
מיליארד אירו ,והוא נחשב לאחד משלושת
ענפי הייצוא הגדולים במדינה – בכמעט כל
מדינה בעולם בה מותקנת טורבינת רוח יש
"מגע דני".
רשת החשמל הדנית מחולקת לשתי רשתות

(מזרח ומערב) .הרשת המזרחית מקושרת
לרשת השוודית בהיקף של  1900מגה-וואט
ועוד קישור של  600מגה-וואט לגרמניה.
הרשת המערבית מקושרת לגרמניה לשוודיה
לנורווגיה ולרשת האירופאית עם קיבולת ייצוא
של  1500מגה-וואט וייבוא של  950מגה-וואט.
הקישורים הללו ,והקישור העתידי בין הרשת
המזרחית למערבית מאפשרות לדנמרק לנהל
רשת חשמל יציבה ,על-אף שאנרגיית רוח
אינה יציבה ובעלת הספק קבוע ,אלא משתנה,
על פי עוצמת הרוח .נילסן מציין ש"על פי
חוק אנחנו מחויבים לייצא  20%מהאנרגיה
המיוצרת מטורבינות רוח".
שיתוף הפעולה המורכב הזה מאפשר למדינות
השכנות – בעיקר הסקנדינביות "לכבות" את
מערכי הפקת האנרגיה ההידרו-אלקטרית
שלהן בזמני ייצור גבוהים של אנרגיית הרוח
בדנמרק על מנת לייצב את הרשת הדנית,
או לפצות עבור שיאי ייצור שליליים כאשר
אין מספיק עומס על הרשת הדנית ולסייע
הן באספקת אנרגיה יציבה לדנמרק ושוב
– לשמור על ייצוב הרשת .על פי פרסומי
ממשלת דנמרק ,שתי הרשתות מייצאות קרוב
ל 50%-מהספק ייצור אנרגיית הרוח שלהן
לשכנותיהן.
נילסן גאה מאוד בתעשיית אנרגיית הרוח
הדנית" .אנרגיית רוח עבורנו היא תעשייה
שלמה שמטרתה איננה הגריד פאריטי
במתכונת הסטנדרטית .התעשייה מספקת
 25,000מקומות פרנסה ,שעל אף המשבר
הכלכלי לא נפגעו ,ואנחנו מקווים להגדיל
את מעגל המועסקים השנה ב .6%-התעשייה

מהווה  8.5%מהייצוא ,בין אם בטורבינות עצמן
או בייצוא של חשמל לשכנותינו ,היא מספקת
מקור הכנסה למדינה שמאפשר לה להשקיע
בתחומים הקשורים לתעשיה".

"מחצית מטורבינות
הרוח בעולם מיוצרות
בדנמרק ,וכ 150-אלף
תושבים שותפים במעין
“קואופרטיבים של
טורבינות רוח "
אולם האם באמת דנמרק הצליחה? כאן קיים
פרדוקס מרתק .בפועל – המדינה והציבור
מרוויחים מייצוא האנרגיה ,אבל בפועל,
מבחינת הורדת רמות ה ,CO2-הרווח לתושבי
דנמרק הוא כמעט מזערי .על רשת החשמל
הדנית לייצר אמצעי חימום כמעט כמו שעל
משק האנרגיה הישראלי לספק אנרגיה
לקירור .ניצול גבוה של חשמל על ידי מערכת
החימום המרכזית מספקת חימום ל61%-
מאוכלוסיית המדינה .ייצור זה מתאפשר
באמצעות תחנות כוח פחמיות הפזורות
במדינה ,מאחר וייצור למערכת החימום אינה
אפשרית כיום באמצעות אנרגיית רוח .על
פי מחקר של ,CEPOS-מכון מחקר עצמאי
בדנמרק – פתרונות כאלה עדיין נמצאים
בשלבי פיתוח ,אז בינתיים ,לדנמרק אין ברירה
אלא להישען על המודל הקיים.
עניין נוסף המטריד את קברניטי שוק האנרגיה

הוא שימור האיזון .נכון ,ישנה מערכת של
קישורים לרשתות של מדינות שונות שתורחב
בקרוב ,אך עד  ,2013דנמרק מתכננת להתקין
 600מגה-וואט נוספים (off-shore 400
ו 200-יבשתי) וב 2014-תייצר קרוב ל2.8-
טרה-וואט של אנרגיה .ללא מערכות איחסון
אנרגיה ,בצירוף סף פעילות של  20שנה
(אורך החיים הממוצע של טורבינה) ,נשאלת
השאלה  -האם דנמרק איננה מתקרבת למצב
פרדוקסאלי שבו ברכת אנרגיית הרוח שלה
הופכת לקללה? ע"פ נתוני המחקר של CEPOS
טורבינות הרוח עולות למשלם המיסים הדני
בהרבה קורונות ,כל טון דו-תחמוצת הפחמן
שנחסך עולה בממוצע כ 120-יורו ,וסבסוד
אנרגיית הרוח ככלל מצמצם את התל"ג הדני
ב 270-מיליון דולר מדי שנה.
אך כנראה שלדנים סדרי עדיפויות שונים
מלמספר מדינות במזה"ת – הממשלה הדנית
ממשיכה לעודד את הציבור להשקיע באנרגיית
הרוח ,ומעבר להקלות משמעותיות במסים
עבור מתקיני הטורבינות ,המדינה גם עודדה
הקמתם של מעין "קולקטיבים של טורבינות
רוח" – הציבור רוכש מניות בקואופרטיבים של
טורבינות רוח ,ובתמורה הטורבינות משמשות
את הקהילות שהשקיעו בהן ,כבר בשנת 2004
נרשמו יותר מ 150,000-משפחות לבעלות
על חלק מטורבינת רוח .כנראה שעם הבוחר
לחיות עם מבט לעתיד הרחוק ,עמל לקראתו
ולא קופא על שמריו או מפחד מהמחר יקצור
בשלב זה או אחר את פירות ההצלחה גם ללא
הפרטה
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סדר כלכלי חדש
על מגמות ירוקות והזדמנויות כלכליות

מאת :דר' יונתן מנוחין
ויטלי ויינבלט

ב

לשימוש בהן .מאידך ,מעט ידוע בישראל על
מצבן האמיתי של כל הקרקעות ועד כמה הן
באמת שמישות לייעודים השונים.

מהלך עשר השנים האחרונות,
גם בארצנו הקטנה ,החל הציבור
להבין שלהתנהל נכון מבחינה
סביבתית זהו כורח ,בין אם מיידי
ובין אם אסטרטגי ,ולא עוד מותרות .אולם,
למרות שכורח זה נמצא מאז ומעולם ,לקח לו
זמן עד שחדר גם לתפיסת המציאות של כולנו.
הפיכתו לכזה נעוצה בתהליכים רבים ובהם
ניתן למנות את ההכרה במוגבלות המשאבים
על פני כדור הארץ; השלכותיהם של פעילויות
לא אחראיות שאינן מתחשבות בצרכי הסביבה
ומהוות סיכון פיננסי; והעובדה כי מרכזיותו
של האדם ,הנמצא בתווך שבין מצב הסביבה
הרב ממדי הנוכחי לזה העתידי ,אינו מוטל עוד
בספק מדעי .למעשה האדם יוצר את הסיכון,
והוא זה הסובל ממנו.

"גם בארצנו הקטנה,
החל הציבור להבין
שלהתנהל נכון מבחינה
סביבתית זהו כורח,
בין אם מיידי ובין אם
אסטרטגי ,ולא עוד
מותרות"
במאמר זה נסקור את המגמות העיקריות
בסוגיות סביבתיות מרכזיות :אדמה (קרקעות),
מים ,אוויר ,אנרגיה ופסולת .סקירה זו תצביע
על מושגים סביבתיים-כלכליים מרכזיים
הנחוצים להתייחסות במהלך קבלת החלטות
כלכליות ,ותנסה להמחיש את היתרונות
הגלומים בתחומים אלו ,וההזדמנויות שהם
מביאים איתם .מנגד ,יש לזכור שהתעלמות
מהם ,ואי הערכות לקראתן ,עלולה להיות
הרסנית.

קרקעות :תיבת ההפתעות
קרקע היא משאב מוגבל שנמצא במחסור
תמידי בישראל .ערכה הרב נובע מן ההיצע
הקיים ,השימוש המותר (נוכחי ועתידי) ,ומצבה
הפיזי .מחד גיסא ,אנחנו יודעים לכמת באופן
מדויק את כל הקרקעות במדינה ולקבוע
בתמ"אות ותב"עות את הייעודים השונים
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בעלת השם הסמלי " ."SuperFundלמעשה,
את הזיקה הראשונה בין הקרקע לגורם
הזיהום ,יצרו בחוק "המזהם משלם".
גם בארץ ,באיחור קל של כמעט  40שנה,
נפל האסימון ,והוא הולך להפיל שרשרת
אבני דומינו ארוכה .שינוי התפיסה כאן יכלול:
יצירת מדיניות מגובשת בנושא זיהום קרקעות
בישראל; הקשחת תנאי רישוי עסק לגורמים
מזהמים; יצירת תנאים רגולטוריים שיכריחו את
הגורמים המזהמים להפנים עלויות סביבתיות
בהיבט זה ועוד.

מים :ניהול שיטתי  -עדיף מאוחר מאשר אף

במשך שנים ,המעקב אחר חריגות השימוש
ומניעת זיהום קרקעות בישראל בוצע באופן
לוקה בחסר .גורמים שונים ,פרטיים וציבוריים,
לא הכלילו את מניעת זיהום הקרקע כפרמטר
שיש לקחת בחשבון באופן אמיתי .הקרקעות
בעבר הלא-רחוק כאן בארץ היו ב"שפע" ,כך
שאף אחד לא העלה על דעתו שבעתיד נבנה
בתי מגורים במקומות בהם מתבצעת פעילות
עם חומרים מסוכנים ומזהמים ביותר .עלויות
סביבתיות ,המתייחסות למניעת זיהום קרקע,
הוטלו על הציבור הרחב ,למשל באמצעות
חשיפתו לסיכונים בריאותיים והעמסה
כלכלית מיותרת על מערכת הבריאות ,כאשר
המזהמים נהנו מחסכון של עלויות אלו שנותבו
למטרות אחרות .בשנים האחרונות אנחנו עדים
להתעוררות מסוימת מצד הרגולטור שהתחיל
להתעניין במצב הקרקעות במדינה ומאותת
למזהמים שהם הולכים לשאת בעלויות
משמעותיות במקרים של זיהום הקרקע.
התהליך שקורה אצלנו ,דומה לתהליך שחוותה
ארה"ב בשנות השבעים .כאשר נוצר זיהום
חמור האמריקאים הפנו תחילה את נטל
השיקום אל המזהמים ,מה שגרם ליצירת
ה Brownfields-המפורסמים .כדי לפתור את
הבעיה ,הטיפול חזר לשולחנו של הרגולטור
באמצעות הקמת קרן כלכלית לטיפול בזיהום

פעם
מים הוא משאב שמאפשר חיים .מצד אחד
כמות המים בעולם לא השתנתה מאז
שהמדע מסוגל לתארך את כדור הארץ .מצד
שני ,מדינת ישראל ,בעקבות מחסור בניהול
אסטרטגי של משאב זה הגיעה לגרעון עצום
בעתודות המים ולזעקה ציבורית ההולכת
ומתגברת שדורשת שינוי בנושא.
האם באמת חסר לנו מים במדינה? התשובה
היא  -וודאי שלא .אמנם ,אנחנו צורכים יותר
מים כי יש יותר אוכלוסייה ,וגם היקף היצוא של
התוצרת החקלאית ,שהיא מים בתוך קליפה
של תפוז או מנגו ,גדל בהיקפים משמעותיים,
אך הבעיה נעוצה בכך שאנחנו גם לא ממש
מנהלים את המשאב באופן בר קיימא.
החלטות שגויות בדבר שאיבת יתר או הטיית

יתר של מקורות קיימים ,חוללו תגובות שרשרת
שתורגמו לירידת מפלס הכינרת ,לבולענים
באגן ים המלח להמלחת האקוויפרים וכדומה.
למרות שמתקני התפלת מי ים מתחילים לצוץ
באיטיות לאורך קו החוף הישראלי ,הרגולטור
עדיין מתעלם ממקומות נוספים בהם ניתן
"ליצור" את המים החסרים .כך לדוגמא ניתן
לקדם התייעלות בצריכה ומניעת דפוסי
התנהגות בזבזניים ,טיהור בארות מזוהמות
(וברוך השם ,בישראל יש בארות כאלה בשפע),
הגברת השבת מי קולחין ,ושימוש במים
אפורים.
בעתיד ,במידה ולא נדע לנצל את ההזדמנויות
לעיל ,נצטרך להתמודד לא רק עם משבר
המים אלא גם עם ההשלכות המצטברות של
ניהול כושל של הנושא .במצב שכזה ,סקטורים
שלמים במשק הישראלי עלולים להיפגע
מהגזירות שיועדו "לכבות את השרפות" של
משברי מים עתידיים ,כמו למשל ,היטל בצורת
שהוטל על המשקים הפרטיים בשנת ,2010
ועלייה במחיר המים.

אוויר" :היד הנעלמה" ו"היד המתערבת"
משתפות פעולה

המזהמים" .לאורך שנים תמכנו באופן אפריורי
בפעילות תעשייתית שמובילה לצמיחת המשק,
על חשבון אוויר נקי .סדרי העולם משתנים
והזכות לזהם ,בהדרגה הופכת לזכות לאוויר
נקי .בעקבות כך מאזן הכוחות בין הצדדים
השונים משתנים ונוטה יותר כנגד הגורמים
המזהמים.
השנתיים הקרובות הן תקופת חסד לתעשיות
הכבדות ולאותם גורמים "נבחרים" שנכללו
ברשימת המפעלים המזהמים בישראל
שמשרד להגנת הסביבה מתכוון "לטפל" בהם
באופן חמור למען יראו וייראו .בתקופה זו נכון
ייעשו המפעלים שלא יירדמו על משמרם,
אלא יבצעו פעולות פרואקטיביות הכוללות
השקעות כלכליות מסיביות ,מחד בפתרונות
קצה שמונעים מהזיהום להשתחרר ממתקני
המפעלים ,ומאידך בפתרונות שיימנעו את
הזיהום במקור ,כלומר ייבצעו תהליכים
תעשייתיים נקיים.

אנרגיה :עוברים לאנרגיה חלופית ומתחדשת

הליך ההערכות לסוגיית השמיים הנקיים
ממזהמים מהווה תהליך כואב ויקר ל"גורמים

אז מה הבעיה? הקושי הוא שהתהליך,
שמתואר בארבעה משפטים אורך אלפי שנים
במציאות .כך שמבחינתנו לא מדובר במשאב
מתחדש ,אלא במשאב ששריפה של כל חבית
נפט נוספת מקרבת אותו לקיצו .באמצע
המאה הקודמת פותחה תיאוריית "שיא
תפוקת הנפט" .תיאוריה זו מתארת את קצב
גילוי שדות הנפט החדשים בצורה של פעמון.
לפי תיאוריה זו אנחנו נמצאים בטווח של שיא
תפוקת הנפט ,שממנו והלאה קצב גילוי שדות
חדשים ילך וייפחת ,מה שבתורו ישפיע באופן
ישיר על נדירות המשאב ועל מחירו בהתאם.

הכלים שישמשו את הרגולטור "לתקן" את
המצב הקיים הם כלכליים בעיקרם וכוללים
נציגות גם מקבוצת המקל וגם מקבוצת הגזר.
ביניהם ניתן למנות :מיסוי על פעילות מזהמת,
היטלי פליטה ,סבסוד ותמיכה בחדשנות
טכנולוגית ידידותית לסביבה וכמובן הכנסת
מערכות סחר במזהמים השונים .מערכות אלה
הוכחו בעבר כיעילות ביותר להורדת הפליטות.
שוב ,נוכל להביט לעבר ארה"ב ,ולנתח כמקרה
בוחן את הטיפול בגופרית החמצנית ,שהיוותה
את אחד הגורמים המרכזיים לגשם חומצי.
כתגובה לבעיה הגיעה ההחלטה להקים את
מערכת הסחר בגופרית ,שעזרה להוריד את
זיהום האוויר במזהם זה באופן משמעותי
ביותר .גם כאן הכיוון ברור והפתרונות קיימים,
וזהו רק עניין של זמן עד שיעשו עלייה לארץ
הקודש.

בדומה למים ,בלא אוויר אין חיים .איכות האוויר
מקושרת באופן ישיר לבריאות הציבור .בגלל
השילוב בין איכות הסביבה ובריאות הציבור,
זוכה סוגיה זו לטיפול הצמוד ביותר על ידי
כל הצדדים המעורבים .בשנת  2008אישרה
הכנסת את "חוק אוויר נקי" שעתיד להיכנס
לתוקפו בעוד שנתיים .יישום חוק זה יזעזע
את מגזר התעשייה הכבדה של ישראל ,מגזר
שמסומן כמזהם עיקרי במדינה.

עצורה בהם .חומר אורגני (צמחים) מאובן
הוא מקור אנרגיה פוסילי שבמהלך שריפתו
משחרר בבת אחת את כל האנרגיה שאגורה
בתוכו וגם את הפחמן הדו-חמצני.

בשונה מכל הסוגיות המתוארות מעלה ,יש
חיים גם מבלי אנרגיה שהאדם יוצר .השמש
מספקת את כל האנרגיה שהעולם החי צריך,
וגם אחרי צריכה זו נותרים  98%מסך אנרגיית
השמש שמגיעה לפני כדור הארץ ללא ניצול.
לצד אמירה מעודדת זו ,החברה האנושית
כמעט ואינה מפיקה אנרגיה ממקור סולארי
אלא נסמכת על אנרגיה שבעיקרה מגיעה
ממקורות פוסיליים.
כיצד נוצרת אנרגיה פוסילית? באמצעות
פוטוסינתזה ,הצמחים הופכים את אנרגיית
השמש למסה אורגנית .כלומר ,בתוך הביו-
מסה של הצמחים עצורה אנרגיית השמש,
יחד עם פחמן דו-חמצני (נתייחס אליו
בהמשך) .כאשר צמחים מתים ומתאבנים לפני
שהספיקו להתפרק ,אנרגיית השמש עדיין

נכון עושים הגורמים שמתחילים למהול את
הפרופיל האנרגטי הפוסילי שלהם באנרגיה
ממקורות אחרים ומתחדשים ,כגון שמש,
גיאותרמי ורוח .בשנים האחרונות במדינות
שונות ,וגם בישראל החל ב ,2008-נוצרה
פלטפורמה רגולטורית המעודדת ,באמצעות
סיבסוד ,ייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים
(הכוונה להסדרות של חברת החשמל לייצור
מבוזר של אנרגיה ממקור סולארי בטכנולוגיה
הפוטו-וולטאית).
היבט נוסף בהיקשר זה שלא ניתן להתעלם
ממנו הוא נושא העצמאות האנרגטית שכל
מדינה רוצה לרכוש לעצמה .ניתוח גיאו-פוליטי
מצביע על צבירת עיקר השליטה על מקורות
אנרגיה פוסיליים בקרב מדינות מעטות ,שגם
השקפותיהן האידיאולוגיות לא באות בהלימה
עם העולם המערבי .תלות אנרגטית במדינות
אלה יוצרת מצב של חוסר איזון באינטרסים
הפוליטיים של המדינות השונות שבתורו מביא
לצבירת הון כלכלי בידיים לא רצויות.
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בהקשר אחר של אנרגיה אך בעל מאפיינים
כלכליים מובהקים ,אנרגיה ממקורות פוסיליים
תורמת באופן משמעותי ויש שיגידו באופן
בלעדי למשבר האקלים שנמצא כעת בראש
סדר העדיפויות של הקהילה הבינלאומית.
המשך ההסתמכות על אנרגיה פוסילית צפוי
להביא לשינוי אקלימי ,ויש שיגידו בקנה מידה
אפוקליפטי ,שבתורו ישפיע כלכלית באופן
דרמטי על כל מדינות העולם .למרות שמעבר
להפקת אנרגיה שדלה בפחמן דו חמצני מביא
עמו עלויות כלכליות גבוהות היום ,עלויות אלה
אינן מתקרבות להשקעות עתידיות לטיפול
בנזקי שינוי האקלים ,וגם מתווכות באמצעות
סחר בפליטות הפחמנית שנחסכות בבורסה
של אירופה ובמסגרת האו"ם.

פסולת :כשאין חומרי גלם ,הסוד טמון
באשפה
בשונה מסוגיות סביבתיות קודמות ,פסולת
אינה משאב סביבתי אלא תוצר לוואי של
הפעילות האנושית .פסולת היא תוצר של
תהליך ייצור-צריכה קווי ,היא מורכבת ממגוון
רחב ביותר של חומרים ומשפיעה באופן המגוון
ביותר על הסביבה .הטיפול בפסולת בישראל
הוגדר על ידי המשרד להגנת הסביבה כאחד
מהנושאים האסטרטגיים לשנים הקרובות.
לפני שנתייחס למגמות עתידיות בתחום
הפסולת תחילה חשוב לבדוק מדוע דרוש
פתרון מערכתי לנושא זה.
בניגוד לתפיסה רווחת הגורסת שפסולת היא

אשפה שצריך להרחיק מהחצר האחורית
(תפיסת " )"Not In My Back Yardלפני
שהיא מתחילה להסריח ולזהם ,למעשה מדובר
במשאב כמו כל משאב סביבתי או תעשייתי
אחר .פסולת מהווה תחנה אחרונה בשרשרת
הערך הקווית שכוללת תחנות עיקריות של
הפקת חומרי גלם ,ייצור ,הפצה וצריכה .כולנו
עדים למגמת הצריכה המתגברת ,שבסופו של
דבר מתורגמת לכמויות ההולכות ומצטברות
של פסולת .סוגיה זו מתחילה להוות בעיה
משני טעמים :צריך מקום שניתן לשים בו את
הכמויות הגדלות ,וגלגול קודם שלה ,קרי חומר
הגלם ,מתחיל להיות נדיר ויקר.
לבעיית הפסולת קיימים סדרה של פתרונות
קצה ופתרון מקור אחד .פתרון המקור של
בעיית הפסולת הוא הפיכה של שרשרת הערך
הקווית לשרשרת מעגלית .באופן זה פסולת
תהווה רק תחנת ביניים במעגל הערך ולא
תחנה סופית .פתרון זה לא מתייחס למחזור
כפי שאנו מכירים אותו ,אלא לתפיסה תכנונית
חדשה שנקראת "מעריסה לעריסה" (From
 .)Cradle to Cradleלעומת שינוי פרדיגמטי
שכלול בפתרון מקור ,פתרונות קצה של
בעיית הפסולת רבים ומגוונים ובעיקרם יחסית
פשוטים מבחינה טכנולוגית .פתרונות שונים
אלה צריכים להיות משולבים במערך טיפול
אחד אך למעשה יכולים להיעשות על-ידי
גורמים שונים .הפתרונות הבולטים הם :הפרדה
לזרמים יבש ורטוב ,מיון למרכיבי בסיס ושימוש
חוזר ,קומפוסטציה ,עיכול אנרובי ,שריפה
להפקת אנרגיה והפקת ביו-גז.
כבר עכשיו אנו עדים לשינוי בדמות סגירה

של מזבלות לא מורשות שעדיין פועלות,
עליה בהיטל ההטמנה שנגבה על כל טון

פסולת באתרי הטמנה מוסדרים ,חקיקה
של חוק האריזות והקמה של מתקנים שונים
(מהמפורטים מעלה) .חשוב להבין כאן ,כי
התובנה לגבי היותה של הפסולת משאב ,היא
תובנה הגמונית שבעתיד הקרוב תתחיל להיות
מיושמת הלכה למעשה.

דר' יונתן מנוחין מנהל המחלקה לאחריות
תאגידית Consulting Group BDO -
ויטלי ויינבלט ,מנהל תחום הטמעה ,המחלקה
Consulting
לאחריות תאגידית -

עולם של הזדמנויות ירוקות
פסיפס הסוגיות הסביבתיות שהוצג במאמר זה מציג את מורכבות הזירה הסביבתית ,ומצביע על חפיפה
עמוקה בין המישור הסביבתי למישור הכלכלי .במדינת ישראל במשך שנים רבות לא הונהגה מדיניות
מסודרת ואסטרטגית ביחס לניהול הסוגיות השונות .בשנים האחרונות הודות לעליה במודעות סביבתית
ציבורית ,שתורגמה ללחץ אזרחי על הרגולטורים השונים ,השפיע הדבר גם על תפקידו של המגזר
העסקי בתמונה הכוללת .בישראל כיום קיימת חקיקה סביבתית מתקדמת ביותר שמתחילה להיות
מיושמת ,דבר המעורר את המשק כולו ומכריח אותו לקחת בחשבון פרמטרים שעד כה היו רחוקים
מלהיחשב לפרמטרים משמעותיים .לצד התייחסות רגולטורית לאיכות הסביבה בישראל ,מושגים וכלים
כלכליים-סביבתיים שלפני מספר שנים נחשבו למנת חלקן של תיאוריות כלכליות שוליות ,מתחילים
להשתרש בז'רגון כלכלי שולט .מושגים כמו :החצנה והפנמה של עלויות ,מערכות סחר בפליטות ,היטל
זיהום ורבים אחרים מהווים רק פתיח לתפיסה כלכלית חדשה .תפיסה שמייחסת משמעות כוללנית יותר
לפעילות אנושית ויוצאת מתוך הנחה של מוגבלות המערכות האקולוגיות.
תהליכי השינוי והמגמות שתוארו במאמר זה לא יתרחשו ביום אחד .חוק אוויר נקי ייכנס לתוקפו כשלוש
שנים לאחר חקיקתו .זאת ,כדי לאפשר לגורמים שעלולים להיפגע מאכיפתו להיערך בהתאם .המגזר
העסקי והגורמים הכלכליים העומדים בראשו ,כבר מתחילים לראות בסוגיות סביבתיות גורמי סיכון.
אומנם ,המקל הרגולטורי תלוי מעל ראשם של העומדים בראש הגופים המזהמים ,ולכן נושאי הסביבה
אכן מהווים גורמי סיכון לאותם הגופים ,אך כמו שהצגנו לעיל מדובר בתקופת מעבר ,המביאה עימה לצד
הסיכון גם שלל הזדמנויות .הזדמנויות אלה ניתן לתרגם להצלחות בתחומים שונים :לבחינה ארגונית,
לשיפור תהליכי בקרה וניהול סיכונים ,לייעול תהליכים ומניעת בזבוז ,ל"הרזייה" של תהליכי הייצור,
להשגה של מובילות ענפית ,לחיזוק חוסן מוניטין התאגיד וכמובן מקור נפלא לחדשנות טכנולוגית .וכמו
תמיד בעסקים ,הגורם שלא יידע לנתח באופן אסטרטגי את המצב בהווה ,ולנצל את ההזדמנויות של
היום ,יהפוך אותן לסיכונים של מחר.
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שלא ייגמר לנו הים
אתגרי הסביבה הימית מול המציאות הישראלית

מאת :שרית דה-קסטרו

ר

צועת חוף הים התיכון של מדינית
ישראל משתרעת לאורך של
כ 190-ק"מ ,כאשר חוף הים הוא
אחד ממשאבי הטבע החשובים
של המדינה .כ 85%-מאוכלוסיית המדינה
מרוכזת באזור שפלת החוף ,כמו גם מרבית
הפעילות התעשייתית ,המסחרית והתיירותית
של המדינה .עונת הרחצה הקיצית מציפה את
השאלה "עד כמה חופי הים באמת חופשיים?".
זיהום הים נגרם כתוצאה ממספר גורמים:
רוחצים המשאירים אחריהם ערימות פסולת
על החופים ,נפט ושמנים שמקורם באוניות
(בעיקר אלו המובילות נפט) ,שפכים שמקורם
בתעשייה ושפכים ביתיים ,הזרמת ביוב
עירוני ,פסולת מוצקה שמקורה במזבלות לא
מוסדרות ,שפיכת חומרים כימיים רעילים,
זיהום תרמי שמקורו בתחנות הכוח ליצור
חשמל ,ועוד .הזיהום גורם לפגיעה במערכת
החי וצומח ,לפגיעה בנופשים בחוף הים,
לפעילות הימית ומסכן את בריאות האדם.

זכויות הציבור בחוף הים
להלן סקירה קצרה של החקיקה בנושא :אמנת
ברצלונה מהווה את המסגרת המשפטית
והחוקית ונועדה להגן על הים התיכון מפני
זיהום מים .ב 1995-הפכה לאמנה לשמירה
על הסביבה הימית וחופי הים התיכון ,מדינת
ישראל אשררה את האמנה שמטרתה היא
ניהול בר קיימא של המשאבים הימיים
והיבשתיים בשילוב עם נושאים חברתיים-
כלכליים ,מניעת זיהום החופים והים ,קידום

עזרה הדדית בין המדינות וקידום איכות החיים.

"החוק למניעת זיהום הים ממקורות
יבשתיים "1988
החוק והתקנות מיישמים את אמנת ברצלונה.
בין היתר קובע החוק את הנהלים על פיהם יש
לפעול בכול הנוגע להטלת פסולת או הזרמת
שפכים לים ,ומעניק את הסמכות לביהמ"ש
לצד ענישה פלילית לחייב את המפגעים
בהוצאות לניקוי הים.
תופעה מטרידה נוספת שאנו עדים לה היא
כלי רכב שנוסעים בחופים .כיום ישנם סוגי
רכבים רבים המסוגלים לנוע על החוף ומהווים
מטרד לאנשים ,מסכנים את חיי הרוחצים ,ואף
פוגעים בצמחיה ובבעלי החיים שגרים בחוף,
כמו צבי הים וסרטנים .חוק איסור נסיעה
ברכב בחוף הים  ,1997נועד להתמודד
עם התופעה וקובע כי לא ינהג אדם
ברכב בחוף הים .אי ציות לחוק עשוי
להוביל להטלת קנס ושלילת רישיון
הנהיגה.
בהקשר זה ראוי להדגיש את המאמצים בהן
נוקטות הרשויות לסלילת שבילים לרוכבי
אופנים ,במסגרת פרויקט חדש נסללים
שבילים לאורך חוף הים ,מגבול הרצלייה ועד
טיילת יפו.

חוק שמירת הסביבה החופית 2004
החוק מהווה אמצעי הגנה לחופים ומטרתו
לקבוע עקרונות בכל הקשור לפיתוח ולשימור
חופי הים התיכון של ישראל .העיקרון שהנחה
את יוזמי החוק היה כי החוף מיועד לתועלת

הציבור כולו ולשימושו ,וכל פיתוח בשטח החוף
צריך להיות לטובת כלל הציבור .הסביבה
החופית מוגדרת בחוק בצורה ברורה ,ונקבע
כי כל שטח מימי החופים של ישראל ו300-
מטר ביבשה מקו החוף הינו חלק מהסביבה
החופית .מהי פגיעה בסביבה? כל פעולה
של אדם בסביבה החופית ,הגורמת לשינוי
ניכר בהתפתחות הטבעית או שימור הסביבה
החופית .בין היתר קובע החוק כי פגיעה
בשהיית המתרחצים ,כגון חסימת החוף על-
ידי כסאות עד קו המים או גידור החוף וסגירתו
למעבר חופשי ,מהווים הפרה של החוק .העובר
על החוק עובר עבירה פלילית שדינה מאסר
שישה חודשים או כפל הקנס בהתאם לחוק
העונשין (כ.)₪ 400,000-
אל נשכח גם את כרישי הנדל"ן אשר בונים
לאורך חופי הים .שימוש קרקע ובנייה
לאורך חוף הים התיכון מוסדרים בחוק
תכנון ובניה במסגרת תמ"א  .13בין
היתר נקבע כי ישנם אזורים רבים
המוגדרים כשמורת טבע ,שמורת חוף,
שמורת נוף ועוד .בינוי לתיירות ונופש הוגבל
למוקדים עירוניים ובסמוך לישובים כפריים,
התוכנית אוסרת על בניה חדשה בתחום
 100מטר מקו המים .בפועל ,המרינות אשר
היו מיועדות לעודד את הספורט הימי הפכו
להזדמנות לבניית נדל"ן לאורך חופי הים ,קצב
הבנייה עולה ,חסימת הנוף והנגישות לחוף וכן
ניצול שטחים שמיועדים לתיירות והפיכתם
לדירות מגורים.
נראה כי הכלים החוקיים הקיימים כיום
בישראל אינם נותנים מענה מספק לצורכי
ניהול הים והחוף......
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מתקני עולם
תהליך הרוויזיה לתקן בנייה ירוקה

מאת :לימור ארגמן
סיגל רוזנפלד

ה

תופעות הקשורות להתחממות
הגלובלית ולהשפעות האדם על
החמרת אפקט החממה נמצאות
כעת במרכז סדר היום העולמי.
הצורך בצמצום של טביעת רגל אקולוגית
(השפעת פעילות האדם על הסביבה) ,מאלץ
אותנו לנקוט צעדים בתחום זה.

ברמה הבין-לאומית ,קיימים אמנות והסכמים
לצמצום פליטות כגון :קיוטו ,אג'נדה 21
והצהרות ועידת קופנהגן בשנת  .2010ואולם
הצעדים הדרושים לצמצום פליטת גזי חממה
כתוצאה מבנייה ופיתוח מסיביים שאינם
מכבדים את העקרונות של פיתוח בר-
קיימה ,עדיין מתמהמהים .אחת הסיבות לכך
היא המספר הקטן של תקנים לאומיים ובין-
לאומיים בנושא.

תקנים בין-לאומיים ולאומיים לבנייה בת-
קיימה
התקינה הגלובלית והתקינה המקומית במדינות
שונות בעולם בנושאי איכות סביבה סובלות
עדיין מ"חבלי לידה" .בהיעדר הסכמה בין-
לאומית לגבי מינוח ,הגדרות ונהלים בתחום
איכות הסביבה ,היה חסר עד השנים האחרונות
בסיס להשוואה בין דרישות המינימום לביצועי
בניינים במדינות שונות או בסיס להבנה
ולניתוח השוואתי של נתוני השימוש בבניינים.

רק לאחרונה ,הכיר הארגון הבין-לאומי לתקינה
 ISOבצורך המיידי במערכת אחת של תקנים
בין-לאומיים להערכה ,לחישוב ,לדירוג ולסימון
של נצילות אנרגיה בבניינים ,וכן בתקנים
לייעול ולשיפור ביצועי האנרגיה בבניינים.
ועדות טכניות שונות של הארגון הבין-לאומי
לתקינה  ISOעוסקות בהיבטים שונים של נושא
השימוש באנרגיה ונצילות האנרגיה בבניינים.
הוועדה הטכנית Thermal - 163 ISO/TC
performance and energy use in the
 built environmentוהוועדה הטכנית ISO/

"סדרת התקנים לבנייה
ירוקה מהווה פלטפורמה
להתפתחות וחידושים
טכנולוגיים הכוללים,
בין השאר ,התפתחויות
מעולם האנרגיה
המתחדשת ,מערכות
בית חכם ,שילוב חומרים
ידידותיים לסביבה
וחומרים ממוחזרים
ומערכות מתקדמות
לניהול אנרגיה בבניין"
Building environment design - 205 TC
פועלות יחד במסגרת קבוצת עבודה משותפת
שהקימו במטרה לקדם ולזרז את תהליך הכנת
התקנים בנושא נצילות אנרגיה .תקנים אלה
מיועדים לשרת את ענף הבנייה בעולם כולו.
לתקנים הבין-לאומיים ,כמקובל בעולם
התקינה ,קדמה סדרת תקנים לאומיים
ממדינות שונות .נציין לדוגמה את הארגון
הלאומי לבנייה בארה"ב וארגון "יוזמה לבניה
ירוקה" שתקניהם קיבלו מעמד של תקן לאומי
בארה"ב ומאפשרים ניתוחים השוואתיים
משמעותיים של השימוש באנרגיה בפועל וכן
הערכות מבוססות של הפוטנציאל לחיסכון
באנרגיה ,תוך שימוש בטכנולוגיות להפקת
אנרגיה ממקורות אנרגיה מתחדשים ,ברמה
הכלל-עולמית .כמו-כן ,תקנים אלה תורמים
לקידום שוק השירותים הקשורים לשימוש
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באנרגיה בבניינים.
תקנים נוספים ידועים בתחום האנרגיה
בבניינים ,ובפרט תקני אוורור או מיזוג אוויר,
הם תקני  ASHRAEהמהווים בסיס לרוויזיה
בתקנות התכנון והבנייה ,וישמשו בסיס רחב
להכנת תקנים ישראליים נוספים כגון ת"י
 – 5280אנרגיה בבניינים ות"י  – 6210אוורור
לשמירת איכות אוויר נאותה בתוך מבנים.
נושאים נוספים שבהם עוסקת התקינה
הבין-לאומית קשורים לצמצום ההשפעות
הסביבתיות במהלך הבנייה .בנושא זה ,ראויות
לציון מיוחד הוועדה טכנית וועדת המומחים
 17 ISO/SC - 59 ISO/TCאשר מקדמות את
התקן  – 1:2010-21931 ISOקיימות בעבודות
בנייה – מסגרת לשיטת הערכה סביבתית של
עבודת בנין .בתחום זה של ניהול אתר הבנייה,
נמצא בהכנה בימים אלה ,בשלב התחלתי,
התקן הישראלי ת"י  - 5003אגרגאטים
ממוחזרים מפסולת בניין (לשימושים כלליים).
יחד עם תקן  – 15392 ISOקיימות בעבודות
בנייה – עקרונות כללים ,הם עשויים לשמש
בסיס טוב להבנה וליישום של עקרונות פיתוח
בר-קיימה במהלך הבנייה.
קיימת סדרה של תקנים גנריים אשר מיועדים
לתיווי מוצרים ירוקים ולהערכת טביעת הרגל
הפחמנית שלהם שישימים גם למוצרי בנייה.
אלה כוללים את התקנים הישראלים ת"י
 - 14020תיווי והצהרות סביבתיים-עקרונות
כלליים ות"י  - 14025תיווי והצהרות סביבתיים-
הצהרות סביבתיות מטיפוס  - IIIעקרונות
ותהליכים ,שמבוססים על תקנים בין-לאומיים:
Environmental labels – 14020 ISO
and declarations – General principles
Type III environmental – 14025 ISO
management
תקנים גנריים נוספים מפרטים את המטרות
ואת השלבים המהווים את מחזור החיים של
חומרים ותהליכים ,וניתן להיעזר בהם כדי
ללמוד מה מידת ההשפעה על הסביבה של
מיזמי בנייה ושל חומרי בנייה 14040 ISO :ו-
.14044 ISO
אף על פי שחשוב שלנושאי בנייה בת-קיימה
יהיה רקע משותף כדי ששיטות המדידה יהיו
בתיאום מלא ,לא ניתן ליצור בסיס משותף
לניצול משאבים טבעיים ולסדרם על פי

חשיבות דומה בכל המדינות .נושא האנרגיה,
למשל ,נמצא בעדיפות ראשונה ברוב המדינות,
אך לעומת זאת בעיית המים אינה נמצאת
בסדר עדיפויות לאומי במדינות שיש בהן כמות
משקעים רבה .תקינה מקומית לבנייה ירוקה
קיימת במדינות רבות ובהן ארה"ב ,אוסטרליה
אנגליה וגרמניה .למדינות אלה מנגנונים
מתקדמים להטמעת הבנייה הירוקה תוך
התמקדות בעמידה בלוחות זמנים שנחתמו
במסגרת אמנות בין-לאומיות לצמצום פליטות
גזי חממה.

התפתחות התקן הישראלי ת"י  – 5281משנת
 2005ועד היום
בישראל התקן לבנייה ירוקה פורסם בשנת
 2005וסיים לעבור רוויזיה בחודש האחרון.
בעקבות התפתחויות שונות בארץ ובעולם
שהביאו להגברת המודעות לאיכות הסביבה
ובעקבות הניסיון הרב שנצבר אצל המתכננים
והבודקים בשטח ,נוצר הצורך לבצע שינויים
בתקן הישראלי ת"י  - 5281בניינים שפגיעתם
בסביבה פחותה ("בניינים ירוקים") ,שפורסם
בשנת  2005וחל על בנייני מגורים ובנייני
משרדים .הטיוטה הראשונה של הרוויזיה לתקן
ת"י  5281נעשתה בשיתוף מומחים ישראליים
אשר היו שותפים להכנת המהדורה הקודמת
של התקן ( .)2005עקב פנייתו של המשרד
להגנת הסביבה בבקשה להכנת רוויזיה מקיפה
יותר ,תוך כוונה למצב את ישראל בחזית
התקינה לבנייה ירוקה בעולם ,הוכנה הרוויזיה
לתקן בסיוע חברת  BREמאנגליה ,האחראית
בין השאר על התקן הבריטי לבנייה ירוקה
 .BREEAMעל בסיס הטיוטה לרוויזיה הכינו
המומחים הבריטיים תקן רחב המסתמך על
עבודת מחקר של התקנים המובילים בעולם
בתחום זה ,ושילבו המלצות וקריטריונים על פי
התקנים שהוזכרו לעיל.
התקן הישראלי ת"י  ,5281במהדורתו הקודמת,
הביא ליצירת שפה משותפת ,להגברת
המודעות בציבור להשפעות הסביבתיות של
תהליך הבנייה ושל תפעול הבניינים ,ואף הביא
לכך שנושא הבנייה הבת-קיימה נמצא במרכז
השיח הציבורי .בנושא זה ניכרת התעניינות
מתמדת של ראשי רשויות מקומיות ,של קהל
הבונים ושל רוכשי הדירות בישראל .ואולם ,היו
חסמים שעיכבו את הטמעתו של התקן ,כגון:
המחיר הגבוה של הבנייה הירוקה ,המודעות
הדלה של הציבור לבנייה ירוקה ,היעדר
מידע הקשור לאיכות הסביבה וחוסר עידוד
ממשלתי [Bar-Ilan, ,2010 ,Building Green
 . ]Pearlmutter, Talחסמים אלה ,הביאו לכך
שהתפתחה בשוק הבנייה הישראלי מגמת
התיירקקות ( )Greenwashשל פרויקטי בנייה
רבים ,שהתהדרו בתואר "ירוקים" ,אף על פי
שהבנייה בפועל לא התאימה לתקן.
הרוויזיה לתקן באה כמענה להתפתחויות

בשטח וכדי לענות על הדרישה להרחבת
תחומי התקן למספר רב יותר של נושאים
המתאימים לייעודיי בניין שונים .התקן החדש
הוא למעשה סדרת תקנים המורכבת מ8-
חלקים ,כשכל חלק מיועד לייעוד אחר של
הבניין .בעתיד ,תתאפשר הוספת חלקים
הכוללים ייעודים נוספים של בניינים .נוסף
על הייעודים שהיו קיימים במהדורה הקודמת
של התקן (בנייני מגורים ,ובנייני משרדים),
כללה עבודת הרוויזיה על התקן גם את ייעודי
הבניינים הנוספים האלה :בנייני מוסדות חינוך,
בנייני אכסון תיירותי ,בנייני מוסדות בריאות,
בנייני מסחר ובניינים להתקהלות ציבורית.
חלקים נוספים הצפויים להתפרסם בסדרה
זו ידונו בדרישות למתחמי מגורים ולבנייני
תעשייה.

סיגל רוזנפלד ,אדריכלית ,רכזת תקינה לבנייה
ירוקה ,מכון התקנים הישראלי

קרקע ,מים ושפכים ,חומרי בנייה ופסולת,
בריאות ורווחה ואיכות פנים המבנה וניהול
הבנייה ,לרבות ִמחזּור ורעש .הדירוג כולל 5
רמות שונות ,הנמדדות במספר כוכבים (מכוכב
אחד ועד לחמישה כוכבים לבניין מצטיין).
הדירוג בתקן נועד כדי לתת מענה למגוון גדול
של פרויקטי בנייה חדשים ,וכמו-כן כדי לעודד
שיפוץ ירוק בבנייה קיימת.
סדרת התקנים מהווה פלטפורמה להתפתחות
וחידושים טכנולוגיים הכוללים ,בין השאר,
התפתחויות מעולם האנרגיה המתחדשת,
מערכות בית חכם ,שילוב חומרים ידידותיים
לסביבה וחומרים ממוחזרים וכמו-כן מערכות
מתקדמות לניהול אנרגיה בבניין .עבודת
המומחים התרכזה בהתאמה של המלצות
המומחים הזרים לשוק הבנייה המקומי ולסדרי
העדיפויות של המדינה בנושאים הסביבתיים.
התגייסותו האינטנסיבית של אגף התקינה
במכון התקנים הישראלי וכן תרומתם של
המומחים הישראליים הביאה לכך כי סדרת
התקנים הוכנה בזמן שיא של  9חודשים (משך
הזמן הממוצע להכנת תקן הוא כ 3-שנים) ,וכל
חלקי הסדרה כבר פורסמו.
סדרה זו של תקנים קלה יותר להבנה וליישום,
וכוללת מנגנון תמיכה והדרכה להטמעת
התקנים בשוק הבנייה ,במטרה לקדם את
משק הבנייה בישראל ולהבטיח לצרכן ביטחון
מלא במוצר היקר ביותר שאותו רוכש אדם
במהלך חייו .לצורך כך ,מעמיד מכון התקנים
הישראלי בימים אלה מוקד מידע אשר ייתן
מענה לשאלות הנוגעות לנושאי התקן ,לדירוג
הבניינים ,לניקוד הקריטריונים ועוד .בשיתוף
המועצה לבנייה ירוקה הוכנו מדריכים כלליים
וטכניים לסדרת התקנים אשר יתמכו בתהליך
הטמעתם .נוסף על כך ,עובדים אנשי אגף
איכות והסמכה במכון התקנים הישראלי על
הכנת פורטל ממוחשב אשר ישמש את ציבור
המתכננים ,כדי למדוד את אפשרויות ההגשה
לתהליך ההסמכה לבניין ירוק.

בחזרה לתקינה הבין-לאומית

לימור ארגמן ,מהנדסת כימיה וסביבה ,ממונה
על פרויקט הרוויזיה לת"י  5281בנייה בת-
קיימה ,מכון התקנים הישראלי

המבנה החדש של סדרת התקנים מאפשר
גם לקבוע חלוקת ניקוד שונה עבור מאפייני
בנייה בת-קיימה בהתאם לייעוד הספציפי
של הבניין .נוסף על כך ,ניתן בסדרת התקנים
מענה מקצועי מעודכן בסוגיות של אנרגיה,

הרוויזיה לתקן הישראלי ת"י  5281העמידה
אותו ברמה אחת עם התקינה הבין-לאומית.
למרות זאת ,עקב התכנים הרבים שנוספו
לתקן ,יש לצפות כי יידרש עוד זמן מה
להטמעת סדרת התקנים החדשה ,על פי קצב
התקדמות שוק הבנייה בישראל .ישימותם
של התקנים תימדד בשטח ,ויידרשו מספר
פיילוטים (מחקרי חלוץ) כדי לקבל משוב אמין
שיאפשר עדכון ושיפור מתמיד של התקנים.
מן הראוי כי סדרת התקנים הישראליים הזאת
תוצע כמודל לאימוץ בתקינה הגלובלית.
לפיכך ,לאחר יישום התקנים בארץ ,הם יוצעו
כבסיס לעקרונות בנייה בת-קיימה גם בזירה
הבין-לאומית
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לראשונה בישראל :שילוט אלקטרוני –
סולארי בתחנות האוטובוסים

חברת אגאדא סולאר החלה להציב עשרות
שלטים אלקטרונים ייחודים עבור החברה
הלאומית לדרכים בסמוך לתחנות האוטובוסים
הבינעירוניות ,שיספקו לנוסעים מידע בזמן
אמת על זמני ההגעה של האוטובוסים לתחנה.

מתקבלים ממקלט מיוחד המותקן באוטובוס
( )GPSאשר מספק מידע למרכז הבקרה על
מיקומו המדויק של האוטובוס ,בכל רגע נתון.
נתונים אלה משודרים למסך האלקטרוני
בתחנה וכך יכולים הנוסעים לדעת את זמני
ההגעה המדויקים של האוטובוס.
מנכ"ל החברה הלאומית לדרכים  -האדריכל
שי ברס ציין כי החברה תציב את השלטים
"הירוקים" הפועלים באמצעות אנרגיה
סולארית בתחנות שממילא חשופות לשמש
הישראלית" .השילוט האלקטרוני נותן משמעות
חדשה לביטוי 'אוטוסטראדת המידע' מאחר
והוא יוצב לאורך האוטוסטראדות ויעביר
לנוסעים מידע בזמן אמת".
שר התחבורה ,ישראל כץ ,ציין כי השילוט
האלקטרוני יודיע לנוסעים ברמת דיוק של
שניות בודדות על זמני ההגעה המדויקים של
האוטובוסים ובכך יוכלו הנוסעים לדעת האם
צפויים עיכובים בהגעת האוטובוס" .מתן מידע
בזמן אמת יסייע לנוסעים בצמצום תחושת
האי-וודאות על זמני ההגעה של האוטובוס
וישפר את רמת השירות של התחבורה
הציבורית".

ברייטסורס אנרג'י משיקה תחנת כוח תרמו-
סולאריות עם אגירה תרמית

משרד התחבורה העביר לידי החברה הלאומית
לדרכים את הפרויקט החדשני לתכנון וביצוע.
בתוך שנה בלבד ,השלים אגף התקציבים של
החברה הלאומית בראשות מנהל האגף אמיר
אסרף ,את הפרויקט עם הצבתם של מאה
השלטים הראשונים .המידע החיוני לנוסעי
התחבורה הציבורית מועבר החל מתחילת
חודש אוגוסט בעשרות תחנות אוטובוסים
בינעירוניות ומספק לראשונה בישראל מידע
בזמן אמת על זמני הגעת האוטובוסים של
מספר מפעילי תחבורה ציבורית בו זמנית
ובשלוש שפות :עברית ,ערבית ואנגלית.
השילוט האלקטרוני מופעל באמצעות מערכת
סולארית חכמה ,המנצלת את קרינת השמש
ויכולה לפעול במשך  15ימים ברציפות ,בתנאי
חשיכה מלאים .המערכת אינה מחוברת
למערכת החשמל ובכך היא מונעת זיהום
אויר מיותר ואינה מצריכה חפירה והובלה של
תשתית חשמל יקרה.
הנתונים המוצגים על גבי צג אלקטרוני
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הקרוי  )LPT (LUZ POWER TOWERשל
ברייטסורס יחד עם טכנולוגית אגירה תרמית
מוכחת באמצעות שני מכלי מלח מותך.
ה"מלחים הסולאריים" – המורכבים מ%60-
נתרן חנקתי ( )Nano3ו %40-אשלגן חנקתי
( – )KNO3הינם חומרים זמינים .כיום ,נעשה
שימוש רחב באגירה תרמית ע"י מלח מותך
– "מלחים סולאריים"  -בתחנות כוח תרמו-
סולאריות בספרד.
טכנולוגיית מגדל אנרגיה תרמו-סולארי
 LPTשל ברייטסורס כוללת שדה של מראות
הנשלטות על ידי תוכנה ,אשר מחזירה את
קרני השמש לעבר דוד הממוקם בראש מגדל
המייצר קיטור בטמפרטורה ולחץ גבוהים.
הקיטור משמש לסיבוב טורבינת קיטור
קונבנציונלית המפיקה חשמל .בתחנת כוח
סולארפלוס של ברייטסורס ,הקיטור מכוון
לממיר חום ,אשר בו מלח מותך מחומם
לטמפרטורה גבוהה יותר ,ובכך אוגר את
אנרגיית החום לשימוש עתידי .לאחר מכן,
כשהאנרגיה שנאגרה נחוצה לשימוש ,החום
שנאגר במיכלי המלח המותך משמש לייצור
קיטור שמפעיל את טורבינת הקיטור.
שילוב טכנולוגיית סולארפלוס בתחנות הכח
של ברייטסורס מאפשרת :הפחתת העלות
של חשמל באמצעות שיפור מקדם ההספק
והגברת היעילות לעומת תחנות תרמו-
סולאריות מתחרות .אספקת גמישות תפעולית
רבה יותר לשם התאמת התפוקה לדרישות
המשתנות של לקוחות רשת החשמל .להציע
לרשויות החשמל יתרונות נוספים על ידי
אספקת יכולות איזון שיתמכו ברשת חשמל
מהימנה.
"שילוב פתרון האגירה בתחנות כוח תרמו-
סולאריות בטכנולוגיית המגדל בנצילות גבוהה
של ברייטסורס מהווה התקדמות משמעותית
בתהליך הפקת חשמל סולארי לחברות
החשמל" ,מציין ישראל קרויזר ,משנה למנכ"ל
ברייטסורס אנרג'י למו"פ והנדסה ונשיא
ברייטסורס תעשיות ישראל.

ברייטסורס אנרג'י השיקה לאחרונה פתרון
חדש לתחנות כוח תרמו-סולאריות ללקוחותיה
– סולארפלוס ( .)SolarPLUSTMפתרון זה
משלב את טכנולוגית המגדל התרמו-סולארי

בית המלון הגדול בישראל מתנתק מהתלות
בדלקים
פבוס אנרגיה חתמה חוזה עם הנהלת מלון
רמדה בירושלים ,להתקנת מערכת הידרה
בהספק של  0.72מגה-וואט .העבודות באתר

בגודל של עשרות דונמים.
שי פורת ,מנכ''ל ענבר אנרגיה סולרית" :ענבר
גאה על בחירתה בידי העיריות ברחבי הארץ
להקמת המערכות .המכרזים מאפשרים לנו,
יחד עם העיריות ,למקסם את פוטנציאל הגגות
של מבני הציבור בעיר ולתרום לכלכלה ירוקה
בישראל .ננצל את תקופת החופש הגדול בכדי
להכין את התשתית לשיעור אמיתי באנרגיה
ירוקה ,בעבור התלמידים אשר יחזרו ללימודים
בספטמבר".

יחלו במהלך חודש אוגוסט וצפויות להסתיים
כשישה שבועות מאוחר יותר ,בשלהי ספטמבר
 ,2011בסיומן תותקן במלון מערכת שתהיה
הגדולה מסוגה בעולם.

ענבר אנרגיה סולרית זכתה בארבעה מכרזי
עיריות גדולים להקמת מערכות פוטו-
וולטאיות על גגות
ענבר אנרגיה סולרית זכתה במכרזי עיריות
גדולים בירושלים ,חיפה ,אשדוד ושדרות
להקמת מערכות פוטו-וולטאיות על גגות,
בהיקף כולל של כ 62-מיליון ש''ח .ההספק
כולל של המערכות שיותקנו עוד על כ4.5-
מגה-וואט .המכרזים כוללים הקמת מערכות
אנרגיה סולארית על גבי עשרות גגות ברחבי
הערים ,הכוללים מבני בתי ספר ,אולמות
ספורט ומבני ציבור ומתפרסים על שטח

פורטל תשתיות מספק אנרגיה נקייה
למאבק החברתי

המכרז בירושלים כולל הקמת מערכות
אנרגיה סולארית על גבי  16גגות ברחבי העיר
הכוללים בתי ספר ,אולמות ספורט ומבני
ציבור ,המתפרסים על שטח בגודל של כ10-
דונם .הפרוייקט בבירה מנוהל על ידי "מוריה"
– החברה לפיתוח ירושלים ,אשר תרכוש את
המערכות מענבר אנרגיה סולרית בסכום כולל
של כ 10-מיליון ש"ח ובהיקף של כ 800-קילו-
וואט.

רמדה י-ם הינו בית המלון הגדול בישראל
והוא מונה  650חדרים .המלון הינו חלק מרשת
רמדה העולמית המונה  900בתי מלון בכל
העולם .המערכת החדשה צפויה לייתר שריפה
של כ 290,000-ליטר סולר מדי שנה בשנה.
עד היום שימש הסולר לטובת חימום הבריכה
וחללי המלון בחורף ומי הצריכה של אורחי
המלון בכל ימות השנה.
המערכת תחסוך קרוב ל 810,000-ק"ג של
פחמן דו-חמצני ורעלנים שונים שנפלטו
מארובות המלון מדי שנה ,והחיסכון הכספי
הצפוי להנהלת המלון כתוצאה מהטמעתה
צפוי לעמוד על כ 1,400,000-ש"ח בכל שנה.
מערכת הידרה של פבוס אנרגיה ,שהינה פרי
פיתוח ישראלי ,נחשבת למערכת המתקדמת
בעולם לחיסכון בתשומות האנרגיה המופנות
לחימום מים למוסדות .המערכת מותקנת כבר
בעשרות אתרים בישראל וביוון ,ובקרוב גם
בקפריסין ,ספרד ,פנמה ומקסיקו.

ענבר מערכת תצוגה לתפוקת המערכת בחלק
מבתי הספר בהם תותקן מערכת לאנרגיה
סולארית .המערכת תציג בזמן אמת את
ביצועי המערכת על גבי מוניטור אשר יוצב
במיקום מרכזי בבית הספר.

פורטל תשתיות סביבה ואנרגיה הצטרף
החודש למאבק החברתי באמצעות אספקת
ציוד לוגיסטי ,הנדרש להמשך הפעילות של
מחאת האוהלים.

המכרז באשדוד הינו המכרז העירוני הגדול
ביותר שפורסם עד כה בישראל ,להקמת 35
מערכות סולאריות על גגות ,והוא נוהל על
ידי החברה הכלכלית של העיר והיקפו כ24-
מיליון ש''ח .סה"כ הספק המערכות כ1.75-
מגה-וואט.
המכרז בחיפה הינו אחד ממכרזי הרכישה
הגדולים שפורסמו בישראל ,ובמסגרתו
יותקנו  20מערכות פוטו-וולטאיות בהספק
כולל של כ 1-מגה-וואט .מכרז שדרות כולל
הקמת מערכות אנרגיה סולרית על גבי 20
גגות ברחבי העיר בהספק כולל של כ 1-מגה
וואט .היקף המכרז כ 14-מיליון ש''ח .תחילת
ההקמה צפויה באופן מיידי.

כחלק מפרוייקט ארצי בשיתוף מטריקס
גרינטק קולג' לאספקת חשמל סולארי עבור
מאהלי המחאה ברחבי הארץ ,הוקמה ביוזמת
תשתיות מערכת סולארית עצמאית (שאינה
מחוברת לרשת החשמל) בשדרות רוטשילד
בתל-אביב .המערכת מנצלת את אנרגיית
השמש עבור הטענת מכשירי חשמל במתח
נמוך – פלאפונים ,מכונות גילוח ,מחשבים
ניידים ועוד לטובת יושבי מאהל המחאה
בשדרה.
המערכת מורכבת מפאנלים סולאריים – 280
וואט ליחידה של חברת  Suntechהקולטים
את קרינת השמש בעזרת התאים הסולאריים,
ממיר מתח המעבד את הזרם הישר לזרם
חילופין המתאים למכשירי החשמל הביתיים,
מצברי פריקה עמוקה האוגרים את החשמל
לשימוש בשעות הלילה ,ובקר טעינה המפקח
על תהליך ייצור החשמל .את מרכיבי המערכת
סיפקו חברות סולאריות רבות שנרתמו למאבק
החברתי .המערכת שמוקמה במאהל המחאה
בשדרות רוטשילד מהווה פיילוט ,ובמידה
ותצלח יוקמו מערכות דומות במאהלי מחאה
נוספים ברחבי הארץ.

במסגרת הפרוייקטים במכרזים אלה ,תתקין
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לנווט בעיר הגדולה
הרפורמה במערך התחבורה הציבורית בישראלמבפנים?

מאת :אבי רפא

ב

ראשון ביולי החלה הרפורמה
במערכת התחבורה הציבורית
בישראל .לראשונה בישראל
נוצר שיתוף פעולה בין חברות
האוטובוסים השונות במטרה לאפשר
לתחבורה הציבורית בישראל להפוך ליעילה
ונוחה יותר .לצורך השינוי חברה רותי אמיר,
ראש מנהלת תחבורה ציבורית בנתיבי איילון,
לנציגי משרד התחבורה וחברות התחבורה
וביחד שקדו על תכנית קווים חדשה שתאפשר
למיליוני הנוסעים בתחבורה הציבורית ,לנסוע
בצורה נוחה יותר ויעילה יותר.
הפתרון אליו הגיעו כולל שינוי במסלולי קווים,
היכולות לשנות ולהחליף אוטובוסים כדי להגיע
לתחנות יעד שונות ללא תשלום נוסף במסגרת
 90דקות ,וביטול קווים לא אפקטיביים.
השינוי עצמו תוכנן לביצוע במספר פעימות.
הפעימה הראשונה התבצעה בסוף שנת

 | 62תשתיות

"דיילי ההכוונה
שהושארו בתחנות
האוטובוס למשך 12
שעות ,ללא אוכל
ושתייה ,מצאו דרכים
מקוריות להעביר את
הזמן ,חלקם העבירו את
הזמן באוויר הממוזג
של הקניונים וחלקם
העדיפו לנוח מתחת
לעצים בפארקים"
 ,2010מטרת השינוי הייתה ללמוד את הקשיים
הנוצרים בעקבות שינוי הקווים ,וכן לבדוק
את מערך ההסברה שיועד לשירות הנוסעים
ולהקל על המעבר וההסברים לקהל הרחב.
בעקבות הפעימה הראשונה נלמדו התנאים

בשטח ,כדי להכין את השינוי בקנה מידה גדול
יותר בפעימה השנייה.
הצטרפתי לשירות מערך ההסברה של
"נתיבי איילון" ,חברה משותפת למשרד
התחבורה ועיריית תל אביב ומוכרת בזכות
נתיב התחבורה המוכר בישראל ,כסייר ממונע
המועסק באמצעות חברת כוח אדם ,ובמשך
כשבוע בחנתי מקרוב את השינוי הגדול
במרחב התחבורה הציבורית של גוש דן.

דיילי הכוונה ללא הכשרה
לצורך מערך ההסברה הוכן מערך של 2000
דיילים כדי לסייע לציבור הנוסעים לנווט
במבוך מבנה הקווים החדשים ,השינויים בקווים
הישנים ופתרון הבעיות הנובעות מביטול קווים.
הדיילים הוצבו בתחנות שונות ברחבי גוש
דן ובאוטובוסים כשהם מצוידים בחוברות
הממוספרות לפי אזורים שונים ,כאשר בכל
חוברת אזורית מצוינים הקווים שעוברים באותו
אזור .בנוסף גויסו כ 100-סיירים ממונעים על

דיילי ההכוונה שהושארו בתחנות
האוטובוס למשך  12שעות,
ללא אוכל ושתייה ,מצאו דרכים
מקוריות להעביר את הזמן ,חלקם העבירו
את הזמן באוויר הממוזג של הקניונים וחלקם
העדיפו לנוח מתחת לעצים בפארקים.

המשימה :לאתר שלטים סוררים ברחבי גוש דן

קטנועים ,שתפקידם
לפטרל באזור ולהודיע
על כל תקלה או מפגע
באזור ,כאשר המטרה
העיקרית הייתה ליידע
את מוקד הניהול
לגבי תחנות בעייתיות.
המימון ליישום המעבר עמד על 200
מיליון ש"ח ונדמה שלא חסכו בדבר.
מאידך ,הכתבות בעיתונות ובחדשות
הכינו את הציבור לשינוי גדול ומאיים,
תרחישי איוב שונים נצפו ,ויותר מכל
נוצרה אווירה שהשינוי לא יצלח.
בפועל חברות כוח האדם החלו לגייס
עובדים בהמוניהם ,כדי שאלו יוכלו
למלא את תפקידי ההסברה .מאות צעירים
וצעירות מחדרה הוצבו בתחנות אוטובוס בתל-
אביב ,אל רחבי חולון נשלחו עובדים מקריית
גת .הדיילים הלבושים בחולצות הלבנות
בהחלט היו בולטים בשטח ,אך דומה שאף
אחד לא הכין אותם יותר מדי לתפקידם.
מרבית הנוסעים קיבלו על עצמם את רוע
הגזירה של שינוי הקווים בלי להבין בדיוק מה
קרה ,חלק מהנוסעים התקשה להבין כיצד יוכל
למצוא תחליף לקו שהיה רגיל להשתמש בו
ובוטל .מחאות שונות הצליחו לשנות את רוע
הגזירה ולהחזיר קווים שבוטלו .לדוגמה ,קווים
 45ו 7-שהוחזרו לפעילות בעקבות מחאת
המגזר הדתי והסטודנטים.

לאחר שבועיים של עבודה הוחלט לצמצם
את מספרם של הדיילים ,שהובילו את מערך
ההסברה ,ומאות הצעירים מהפריפריה חזרו
לביתם .במקומם ,הוצבו תושבים מאזור
המרכז ,הפעם בצוות מצומצם יותר של
 500דיילים .אני וחברי לצוות הסיירים קבלנו
משימה חדשה ,שמטרתה  -איתור השלטים
הישנים של קווי האוטובוסים שהיו אמורים
להיות מוסרים ולא הוסרו .צוות בכיר עמל
והכין פרופילים מצולמים של השלטים וכן
תצלומים ומפות של מקום הימצאם המשוער.
הרגשתי כלוכד עריקים מתחיל ,עם המעטפה
שנמסרה לי ובה כ 90-נקודות שונות .המטרה
הייתה פשוטה ,לסייר בשטח ולחפש שלטים
שלא אמורים להיות במקום בו היו .הנציגים
טענו שהשלטים היו אמורים להיות מוסרים
ותפקידנו היה רק לוודא זאת.
אז מסתבר שהם טעו! לאורך מרכז תל אביב
נשארו שלטים רבים שהטעו את הנוסעים,
מספרי קווים שבוטלו עדיין הופיעו ותחנות
שבוטלו נשארו במקומן .העבודה בזיהוי
השלטים הייתה סיזיפית במיוחד לאור העובדה
שהיה צורך לזהות את השלטים השונים לפי
תצלום ,ולא לפי כתובת מדויקת .יומיים מאוחר
יותר נלמד הלקח ,הפעם נמסרו לי ארבעה
דפים ובהן רשימת כתובות ולא תצלומים של
תחנות ,לבדיקה בעיר חולון.

מקצר את זמן הנסיעה או מאריך את זמן
ההליכה?
המהלך שהחל ,צופן בתוכו שינוי אמיתי ביחס
לתחבורה הציבורית בישראל .מחירי הנסיעות
אמנם עלו במקצת ,אך לאור העובדה שכרטיס
הרב-קו מכיל בתוכו הנחה ,העלייה היא שולית.

בנוסף ,התוכנית שינתה את מיתאר הקווים
ברחבי תל אביב ושילבה קווי מזלג רבים ,אשר
חופפים קטע נסיעה משותף ,אך מתחילים
ומסתיימים בנקודות שונות .לדוגמא קווים ,4
 104ו ,204-אך משום מה בישיבה בתחנה
נדמה שלקווי האוטובוס החדשים לוקח יותר
זמן להגיע מבעבר.
בסקר שהשתתפתי בו בקו מספר  ,11קו חדש
אשר לא היה בשימוש ונוסע מתחנת רידינג
לתחנת הכרמלית דרך מזרח העיר ,הנוסעים
היו מאושרים שבאפשרותם להגיע ממרכז
העיר לשכונות המזרחיות ולכיוון בורסת רמת
גן" ,לא הייתה לי אפשרות אחרת ,שום קו לא
נסע לכיוון הבורסה והייתי צריכה להחליף
שלושה קווי אוטובוס .הייתי חייבת שבעלי
יסיע אותי ,והיום יש לי קו ישיר" ,סיפרה אחת
מנוסעות הקו החדש .לעומת זאת הנהגים בדן,
טוענים שמערכת הקווים החדשים לא תתפוס,
"לנהגים לא ממש משנה איך הם נוסעים" ,מסר
לי אחד הסדרנים ב"דן"" ,אבל הנוסעים פשוט
סובלים .שינו תחנות והרבה אנשים מבוגרים
מצאו את עצמם בסיטואציה שהם צריכים
להתחיל ולצעוד לכיוון תחנה ,לאחר שהתחנה
ליד ביתם בוטלה או התחלפה .צריך גם להבין
שלא מדובר באנשים צעירים וכל הפתרון הזה,
של לעלות ולרדת ולהחליף אוטובוסים לא
ממש קל להם .אני אומר לך ,הפתרון הזה של
הקווים החדשים פשוט מגוחך ,אני לא מבין
למה לא פנו אלינו והתייעצו עם הנהגים לפני
שהתחילו עם כל זה".
נראה כי המעבר לשימוש ברב-קו מהווה
את המשך המגמה הירוקה של חברות
התחבורה הציבורית בישראל ,הכולל גם מעבר
לאוטובוסים פחות מזהמים ,ונקודת מפנה
לשת"פ בין החברות .כעת יש רק לחכות ולראות
מה מתפתח עם השינוי שעוברת הרכבת
בישראל ,כיצד ישתלב השימוש ברב-קו עם
הרכבת ,מתי תשתלב הרכבת הקלה במערך
התחבורה הציבורית בישראל ,והאם הפיכת
מרכז ת"א לאזור סגור לרכבים פרטיים יצליח
לשנות את היחס כלפי התחבורה הציבורית

חופש בחירה לנוסע המתמיד
אין ספק שכוונת יוזמי הפרויקט של שינוי התחבורה הציבורית בישראל מבורכת .השילוב בין החברות
השונות אפשר את הפצתו הנרחבת יותר של כרטיס הרב-קו .היכולת לנסוע ולהחליף קווים שונים
של חברות שונות במהלך שעה וחצי ללא תשלום נוסף ,מהווה קפיצת מדרגה משמעותית לכל נוסע
בתחבורה הציבורית .מדי יום משתמשים כ 1.7-מיליון נוסעים בשירותי האוטובוסים ,היכולת לעבור בין
החברות השונות מאפשרת לנוסע לגלות את ההבדלים בין החברות השונות ,שוק התחבורה הציבורית
בגוש דן שנשלט במשך שנים ע"י חברה אחת או שתיים גילה את היכולת לבחור בין מפעילים שונים
בהתאם לנוחות הנסיעה והיחס לנוסע .בעוד באגד הדוחק וההמולה שולטים ,חברת מטרופולין מציעה
אוטובוסים חדישים ועמוסים פחות בהם ניתן לגלוש באינטרנט במהלך הנסיעה.
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מאת :אינג ’ שמואל דה-לאון,
אינג ’ יואל לנג

העולמית גורמת לזיהום סביבה חמור לאוויר,
למקורות המים וגם זיהומי סביבה נקודתיים
קשים כגון דליפת הנפט במפרץ מקסיקו.

התחבורה העולמית מבוססת
כיום על דלקים פוסילים .תחבורה
פוסילית יוצרת תלות בחומר הגלם
המרכזי לייצור דלקים – הנפט.
עתודות הנפט העולמיות מצומצמות ונמצאות
בידי מדינות שחלקן לא יציבות פוליטית.

שימוש ברכב חשמלי יביא להורדת ריכוז
הזיהום בערים ,ולהפחתת זיהומים סביבתיים
בעזרת שימוש בדלקים נקיים לייצור חשמל
כגון גז .צמצום התלות בנפט ע"י מעבר להנעה
חשמלית ושימוש במקורות אנרגיה נקיים כגון
אנרגיה גרעינית ,סולארית ,הידרואלקטרית
ורוח מתחייב פוליטית ,כלכלית וסביבתית.
ממשלות בכל רחבי העולם מעודדות את
פיתוח שוק הרכב החשמלי באמצעות הענקת

שיפור ניכר ביעילות האנרגטית

טבלה  :01השיפורים באנרגיה סגולית על-פי סוגי הסוללות השונות לאורך השנים

ה

מדינות המייבאות הנפט יצרו תלות כלכלית
ופוליטית במדינות המייצאות .תעשיית הנפט

בטבלה  01מוצג שיפור צפיפות האנרגיה
שהושג במהלך העשורים האחרונים:
בטבלה  02ניתן לראות את הבדלי צפיפויות
האנרגיה האופיינית בין הכימיות השונות ברמת
התא:
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התפתחות שוק הרכב החשמלי תלויה באגירת
אנרגיה אלקטרוכימית נטענת ,טכנולוגית
הסוללות הקיימת כיום נותנת מענה חלקי
בלבד לצורך המוגדר לטווח נסיעה של 500
ק"מ בטעינה מלאה אחת עם זמן טעינה
של עד  5דקות .פיתוח מואץ של סוללות
מתקדמות הינו תנאי מחייב להתפתחות
מהירה של תחבורה חשמלית.

250

כניסת בטריות מסוג ניקל-מימן וליתיום-יון בשנות ה90-
שיפרו בצורה ניכרת את צפיפות האנרגיה

200
150

ליתיום-יון – Lithium-Ion

100

ניקל-מימן – Nickel-Hydrogen
ניקל-קדמיום – Nickel-cadmium
חומצת-עופרת Lead-Acid -

1990 2000

2050

1900

1950

50

1850

טבלה :02
מודל התא

Wh/L

Wh/kg

וולטז' נקוב

סוג הסוללה

Yuasa
NPH12-12

99

34

2

Lead Acid

Sanyo
KR-1500AL

184

58

1.2

Nickel-Cad

Sanyo
HR-3U

397

108

1.2

Nickel Metal Hydride

Panasoni
NCR18650A

647

257

4.2

Li-Ion

Varta
LLP454261,
plf523450

499

231

4.2

Li-Ion Polymer

וואט לשעה פר ליטר וואט לשעה פר ק"ג

חומצת-עופרת
ניקל-קדמיום

ניקל מטאל הידריד

ליתיום-יון
פולימר ליתיום-יון

אנרגיה סגולית )(Wh/kg

הטכנולוגיה הקיימת כיום מאפשרת בדרכים
פשוטות יחסית להמיר כלי רכב מונעי דלק
להנעה חשמלית .רכב חשמלי עושה שימוש
במנוע חשמלי בלבד במקום מנוע שריפה
פנימית ,ומנוע זה יעיל אנרגטית בהרבה
ממנוע בעירה (עד כמעט פי  .)8עיקר הקושי
הטכנולוגי נובע מכמות האנרגיה הנטענת
האגורה בסוללת הרכב חשמלי .יצרני הסוללות
עברו לשימוש בכימיית ליטיום-יון אשר נותנת
ביצועי צפיפות אנרגיה גבוהים יותר מכל
כימיית סוללות אחרת.

תקציבי פיתוח וסובסידיות (בעיקר ארה"ב,
גרמניה ,צרפת ,יפן ,סין וקוריאה).

מבנה הסוללה
סוללת הרכב מורכבת מצבר של תאים בודדים
המחוברים יחדיו בטור או במקביל הנקראים
מודולים .המודולים מחוברים יחדיו בטור כדי
להגיע למתחי עבודה גבוהים (כ 955-וולט).
בתוך הסוללה קיימת לרוב מערכת קירור
המקררת את המודולים בזמן פעולתם בנוסף
למערכת אלקטרונית הקרויה BMS (Battery
 )management systemאשר מבקרת
ומאזנת את התאים ע"י שמירה על מתח
ומצב טעינה דומה ,מונעת כניסה למצבי סיכון

צפיפות אנרגיה

אחת הדרכים בה יצרני התאים מגדילים
צפיפות אנרגיה הינה מעבר מתאים גלילים
לתאים שטוחים באריזת מעטפת אלומיניום
הנקראים תאים מלבניים .מהלך זה יכול
להגדיל את צפיפות האנרגיה בעד כ75%-

צפיפות אנרגיה
רכב חשמלי נדרש להספק רב .הדבר מאפשר
תאוצות חזקות או מענה לתנאי נסיעה מהירים
עם עומס מלא בעליות תוך הפעלת המזגן.
סוללה בעלת יכולת הספק גבוהה מאופיינת
בצפיפות האנרגיה נמוכה יותר מסוללות

ישנן יצרניות רבות לסוללה חשמלית במגוון
תצורות .הטבלה הבאה מייצגת סוללת רכב
חשמלי אופיינית:
אנרגיה Kwh

10-20

הספק Kw

50-150

טווח טמפרטורה CO

-10-20
150-300

משקל kg

בגלל המשקל הנמוך יותר של התאים וגם
משפר את יכולות הקירור בגלל פיזור חום

יעיל יותר של התאים .יצרני הסוללות עוסקים
במאמץ מתמשך למצוא כימיות בעלות מתח.

טבלה  :05צפיפות אנרגיה אפקטיבית

30

דיזל
20

בנזין
פרופן

10

בטריה
30

25

20

15

10

Volumetric ED Normalized

עיקר האתגר הניצב בפני הצלחת הרכב
החשמלי הינו כמות האנרגיה הניתנת לאריזה
בסוללה .הגרף הבא מתאר את צפיפות
האנרגיה של סוגי דלק שונים בהשוואה
לצפיפות אנרגיה של סוללה .מתוך הגרף עולה
שצפיפות האנרגיה בדלקים פוסיליים גבוהה
עד פי  75מאשר אנרגיה בסוללה עם משקל
שווה ערך .האנרגיות המוזכרות הינן האנרגיות
המגיעות לגלגלי הרכב לאחר הפסדים כגון
יעילות מנועי שריפה פנימית.

בטיחותיים ומתריעה בפני חריגות שימוש כגון
טמפרטורת תא גבוהה.

דוגמה :לסוללת רכב חשמלי אופיינית מתוצרת
חברת  A123בארה"ב:

5

Gravim

רגילות בגלל מבנה התא והמרכיבים הכימיים.
קיימות מספר דרכים להגדיל את הספק התא:
•שימוש בננו חומרים
•מעבר לממברנות חדשות
•אלקטרוליטים מוליכים

כדוגמת רכב טויוטה פריוס היברידי (המשלבת
מנוע חשמלי יחדעם מנוע בעירה פנימי)
צפיפות הזרם ליחידת משקל להנעת רכב
גדולה יותר מאשר ברכב שהנעה בה חשמלית
בלבד ועל כן צפיפות האנרגיה של הסוללה
נמוכה יותר.

מעניין לשים לב שככל שהסוללה קטנה יותר
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אורך חיי הסוללות

זמן טעינה
זמן טעינת הסוללה ישתנה על פי צפי משטר
השימוש ברכב .עיקר הטעינה ברכב תתבצע
בעמודי טעינה בבית עם הספק טעינה נמוך
יחסית של כ .8 kw-זמן טעינה מלא של
הסוללה יכול לארוך  7-6שעות ממצב ריק עד
מצב מלא .קצב מילוי זה אינו מספק בנסיעות

תחבורה חשמלית בישראל
בשנת  2011צפויים להיכנס לשוק הישראלי
רכבים חשמליים מתוצרת חברת RENAULT
שישתמשו בתשתית טעינה ביתית וציבורית
של חברת  BETTER PLACEכולל שימוש
בפתרון ייחודי של החלפת סוללות שיאפשר
טווחי נסיעה מוגדלים.

 | 66תשתיות

בסוללות ליתיום קיימים איבודי אנרגיה
בלתי הפיכה הנובעת מתגובת פנימיות .ככל

טבלה :06
950
850
750
650
550
600

500

400

300

200

)Specﬁc Energy (Wh/kg

האנרגיה הזמינה בסוללה פוחתת ככל שמספר
מחזורי הפריקה וטעינה גדלים וככל ששומרים
את הסוללה ללא שימוש במצב טעון מלא.
מספר מחזורי סוללה תלוי בסוג הכימיה ,ישנן
כימיות כגון ליתים ברזל פוספט המאפשרים
מספר מחזורים גדול אך צפיפות האנרגיה
שלהן קטנה מסוללות ליתיום מנגן ספינל.
עומק פריקת הסוללה הינה הופכית למספר
מחזורי התא .יצרן הרכב  GM Voltמשתמש
בסוללה של  ;6 Kwhכאשר עומק הפריקה
לא יגדל מעבר ל ,Kwh-כך יצרן הרכב מסוגל
לספק אחריות לסוללה של שמונה שנים
(למשל הרבה יותר מאשר האחריות לסוללת
מחשב נייד) .ככל שצפיפות הזרם גדולה יותר
וטמפרטורת הסביבה של הסוללה גבוהות יותר
ואיבוד האנרגיה של הסוללה יגבר.

שטמפרטורת הסוללה גבוהה יותר והסוללה
טעונה יותר גם קצב איבוד הקיבול יגבר.

100

Fig. Improvement in specific of secondary batteries

ארוכות כאשר הסוללה מתרוקנת ויש צורך
"לתדלק במהירות" .עבור אופציה זו חלק
מיצרני הרכב טוענים ליכולת טעינה מהירה
של כ 80%-אנרגיה תוך חצי שעה – Quick
 .Chargeפתרון ייחודי ומסקרן אחר הינו
קונספט החלפת הבטריה של בטר פלייס.
בשיטה זו סוללה ריקה מוחלפת בסוללה מלאה
בתחנת החלפה כך שזמן הטעינה האפקטיבי

כמו כן צפויים להיכנס רכבים נוספים כגון
MITSUBISHI MIEV ,NISSAN LEAF
 – ,SMART ,BYD F3DMרכבים אלו יעשו
שימוש בתשתית טעינה ביתית וציבורית של
חברת  BETTER PLACEוחברות נוספות
שהתחילו פעילות בישראל.

הינו פחות מחמש דקות (זמן תדלוק ממוצע
בתחנת דלק קונבנציונלית).
פתרון אחר שנמצא עדיין בשלבי פיתוח
ראשוניים הינו טעינה בזמן קצר של  5דקות
  .Fast Chargeפתרון זה מהווה אתגר גדולהן מבחינת קצב טעינת התאים ,פיזור חום,
וההשפעה השלילית על חיי הסוללה.

אינג’ שמואל דה-לאון – בעל חברת ידע
וייעוץ בתחום מקורות האנרגיה Shmuel
De-Leon Energy Ltd
יואל לנג – יזם של חברת סלרגי העוסקת
בדפוס וייצור סופר קבלים ,ויועץ בתחום
סוללות.
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