
  
 

 

 NZOפרויקט 

 מהחשמל הנצרך בישראל מאנרגיות מתחדשות  59%תוכנית מעבר לייצור 

 95%מכוון לכך שהחשמל הנצרך בישראל יוצר ממקורות אנרגיה מתחדשים בהיקף של  NZOפרויקט 

. המחקר שעומד במרכז הפרויקט מראה כי המעבר למקורות אנרגיה מתחדשים 0595-ב 59%-ו 0505-ב

הוא  –הוא צעד משתלם כלכלית, כדאי מבחינה בריאותית ומדינית, ונדרש מבחינה סביבתית. מעל לכל 

 ם מתחייב, עבורנו ועבור הדורות הבאים. אפשרי, ולכן ג

מהחשמל בישראל ייוצר ממקור פוסילי, גז טבעי,  05%-המדיניות הנוכחית של הממשלה מכוונת לכך שכ

שזכה לדימוי חיובי בתודעה הציבורית בשל היותו ״נקי״ יותר מפחם, ובשל ההכנסות הצפויות למדינה 

השנים הקרובות, ידרשו תחנות כח גזיות  05-חשמל במהביקוש הגדל ל 05%מתמלוגי הגז. כדי להפיק 

חדשות רבות )עשרות אלפי מגהוואט(. כמו כן, מתכננת הממשלה לממן תשתיות הולכת גז לאזורים 

שונים במדינה על מנת לקדם שימוש בגז טבעי בתעשיה ולהקים תחנות כח עירוניות לגיבוי. בניגוד 

נו יותר "טבעי" מדלקים פוסיליים אחרים, ואינו נקי לתפישה שהתקבעה לגבי "הגז הטבעי", הוא אי

 לגמרי מהשפעות על הסביבה. 

אשר תורמים  שימוש בגז טבעי, לחשמל וצרכים אחרים, מחייב פליטת מתאן ופחמן דו חמצני

להתחממות הגלובלית. בנוסף, שריפת גז טבעי עדיין פולטת גם זיהום אוויר, אשר מזיק לסביבה וגורם 

 05עד  05ה ובתמותה. מאחר ותשתיות גז חדשות יחייבו כיסוי הוצאות מימון למשך לעלייה בתחלוא

שנה, המדיניות הנוכחית קושרת את עתידה האנרגטי של ישראל בגז, באופן שיקשה על שילוב אמצעי 

 ייצור חשמל ממקורות מתחדשים ועמידה ביעדי צמצום פליטות בהתאם לדרישה הבינלאומית.

מציג תרחיש אשר מציב יעד של ייצור  NZO. המחקר העומד בליבת פרויקט אפשר לעשות זאת אחרת

. זאת, 2050בשנת  95%-, והגעה עד ל2030מהביקוש השנתי לחשמל ממקורות מתחדשים בשנת  50%

במקביל למעבר של מרבית התחבורה לתחבורה חשמלית והסבת התעשייה לחשמל. מגזרים אלו של 

 1.החממה בישראל מפליטות גזי %05-המשק אחראים לכ

גובש באמצעות מודלים תיאורטיים ואלגוריתמים ופותח על מנת לדמות את הביקוש  NZOתרחיש 

, והמענה לו. אל מול הביקוש המשתנה ברמה שעתית, הורצו בהתאמה 0595, עד שנת 3,2העתידי לחשמל

ות לייצור למעלה מעשרת אלפים תרחישים של מענה לביקוש, שהורכבו מתמהילים שונים של מקור

חשמל. המודלים שקלו והציגו את העלות הכוללת למשק ואת כמות הפליטות המזיקות לסביבה ולאדם 

 בכל אחד מאלפי התרחישים הללו. 

                                                
, ע״פ דיווחי הלמ״ס: 7102-נכון ל 1

https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2019/22.shnatonenvironment/st22_07.pdf 
הביקוש הצפוי לחשמל חושב תוך שקלול הגידול הצפוי בצריכת האנרגיה, הסבת משק התחבורה מדלקים לחשמל, הסבת  2

 התעשייה לחשמל והתייעלות בצריכת האנרגיה בבניה, תחבורה ותעשיה.
התפלגות הביקוש על פני שעות היממה ותקופות השנה נעשתה על בסיס נתוני מנהל המערכת בחברת החשמל לשנת  3

8102 . 

https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2019/22.shnatonenvironment/st22_07.pdf


  
 

 

, המשלב תועלות סביבתיות התרחיש האופטימליעל בסיס המודלים הממוחשבים ניתן היה לזהות את 

החשמל הנצרך יופק באופן כמעט מלא ממקורות מתחדשים, בעלות  NZOעם יעילות כלכלית. בתרחיש 

  משקית כוללת נמוכה מתרחיש "עסקים כרגיל" )המשך המדיניות הקיימת(. 

יצרף את ישראל למגמה הבולטת בתחום האנרגיה והיא המעבר לייצור חשמל  NZOמימוש תרחיש 

הייתה ממקורות מתחדשים, מתוך מיכולת הייצור שנוספה בעולם  00%, 0505-ממקורות מתחדשים. ב

מהחשמל שייוצר בישראל צפוי  55%-אנרגיה סולארית. בתרחיש שגובש, למעלה מ 95%-כך למעלה מ

 לנבוע מאנרגיה סולארית, מקור אנרגיה שישראל משופעת בו. 

יחד עם שפע האנרגיה המגיעה מהשמש הקופחת בישראל, יש לזכור כי אנרגיה סולארית אינה זמינה 

ות היממה, ובנוסף לכך בעונת החורף יכולת הייצור הסולארי קטנה באופן משמעותי. ניתן בכל שע

להתגבר על אתגר זה באמצעות אגירת עודפי החשמל משעות שיא הייצור הסולארי )שעות הצהריים(; 

החשמל האגור יוזרם לרשת החשמל בעת בה אין אנרגיה סולארית זמינה )כך ניתן להעביר חשמל 

 שעות הלילה, לדוגמה(. מהצהריים ל

אגירת חשמל בהיקף נרחב לא הייתה כדאית כלכלית עד לזמננו. אולם, בשנים האחרונות חלה ירידה 

יון. המחקר והפיתוח -משמעותית במחיריהן של מערכות אגירה, בעיקר סוללות נטענות מסוג ליתיום

ידה במחירי האגירה, בתחום זה מושכים השקעות גדולות בעולם, והצפי הינו להמשך מגמת היר

 4.במקביל לפיתוח של פתרונות אגירה בטכנולוגיות חדשות

, שהירידה במחיריהן והשיפור בביצועיהן הפכו  5)פאנלים סולאריים( PVכך גם בכל הנוגע למערכות 

אותן לטכנולוגיה המרכזית להפקת אנרגיה סולארית כיום. מגמה זו צפויה להימשך ומשפיעה באופן 

  .NZOכנות תרחיש חיובי על הית

יביא  NZO, תרחיש 0595על פי המודלים, אשר שיקללו את ההשלכות של התרחישים השונים עד שנת 

לצמצום של מיליוני טונות פליטות מזיקות לסביבה ולאדם, וחסכון של כעשרות מיליארדי שקלים 

מחישמול התעשיה מייצור חשמל בלבד. בשקלול של החיסכון בעלויות חיצוניות ובהתייעלות הנובעת 

 והתחבורה,  החיסכון הכספי המצטבר מגיע למאות מיליארדי שקלים.

בנוסף לתכנון תרחיש אופטימלי מבחינה סביבתית וכלכלית באמצעות המודלים הממוחשבים, פרויקט 

NZO  בוחן גם את ישימות המימוש. עבודת המחקר בחנה את הפוטנציאל הקיים בישראל לייצור חשמל

שים, עם דגש על אנרגיה סולארית, שמהווה כאמור את המרכיב המרכזי בתמהיל ממקורות מתחד

 NZOהמקורות הקיים. סקירת הפוטנציאל הקיים בישראל לייצור אנרגיה סולארית מראה כי תרחיש 

 הוא ריאלי, כמו גם אופטימלי. 

                                                
האמריקאי וכן על  Rocky Mountain Institute, על פרסומים של NERLבהיבטים הכלכליים הסתמכנו על פרסומים של  4

' ברייאר מפינלנד, אחד החוקרים המוערכים בעולם בתחום מחקרים אקדמיים, בין היתר של קבוצת מחקר בראשות הפרופ
 זה.

וולטאיים ההופכים קרינת שמש לחשמל ומונחים על משטחים )פאנלים -וולטאיות המבוססות על תאים פוטו-מערכות פוטו 5
 סולאריים(. 



  
 

 

לשם כך יש למצות את הפוטנציאל הקיים בישראל לייצור סולארי ובין היתר, למצות את השטח שניתן 

על גגות של מבני מגורים, על חזיתות מבנים, על גבי סככות במתחמים ציבוריים  PVלהתקין בו מערכות 

 י ידיים. שונים, כקירוי וסיכוך לכבישים ולחניות, על גבי מאגרי מים, וכן בשדות סולאריים רחב

שימוש דואלי בשטחים מקדם היא  NZOאפשרות נוספת בעלת פוטנציאל סולארי רב אותה פרויקט 

והתקנת סככות מעל לגידולים מבלי להפריע לצמיחתם. ישנן הוכחות מחקריות לכך  חקלאיים

שגידולים מסוימים מגיבים לסככות סולאריות באופן חיובי ואף מיטיבים את תנובתם. ייצור חשמל 

וולטאי וטומן תועלות רבות למשק האנרגיה כמו גם לביזור הרווחים מייצור -באופן זה נקרא אגרו

 מגזרים נוספים. חשמל על פני 

 

מתמקד לא רק בתכנון ארוך טווח אלא גם בהחלטות מיידיות אשר משפיעות על היתכנות  NZOפרויקט 

המעבר לאנרגיה מתחדשת. ההחלטה העיקרית מסוג זה היא הצורך בהקמת תחנות גזיות חדשות בעשור 

ת חדשה כיום, מחייבת שנים, ולכן החלטה להקים תחנת כח גזי 09הקרוב. תחנות כח מתוכננות לפעול 

. המשמעות היא התחייבויות כספיות, בריאותיות וסביבתיות שאינן 0595תחזוקה שלה ושימוש בה עד 

מראה שבאמצעות הקמת מתקני אגירה )בעלות נמוכה מהקמת תחנות כח גזיות  NZOנדרשות. פרויקט 

ביקוש הגדל לחשמל עד באותו הספק( והתבססות על מקורות הייצור הקיימים כיום ניתן לספק את ה

0505 . 

 

הוא מאמץ מתמשך, ובכוונת הצוות להמשיך ולבחון את המכשלות בפני מעבר משק  NZOפרויקט 

האנרגיה למקורות מתחדשים. האתגר הבא אותו הצוות חוקר הוא אתגר רשת ההולכה, אשר סבלה 

וטנציאל הייצור בשנים האחרונות מחוסר תכנון ופיתוח, וכיום מהווה צוואר בקבוק למימוש פ

הסולארי. בכוונת המחקר להדגים כי ניתן לפתוח את צווארי הבקבוק ברשת ההולכה באמצעות אגירה 

 שתאפשר לווסת את הזרמת האנרגיה ברשת ההולכה על פני כל שעות היממה.

  



  
 

 

 המלצות למדיניות

לי החלטות , אנו מבקשים להניח בפני מקבNZOלאור המסקנות העולות מעבודת המחקר של פרויקט 

 במגזר הציבורי, בחברה האזרחית, במגזר העסקי ובאקדמיה, מספר המלצות למדיניות.

 הרובד האסטרטגי:

 , IPCC-הצבת יעדים לצמצום פליטות בהתאם ליעדי ה .0

 ,0505-ביחס ל 95%-קרי צמצום סך כל הפליטות הלאומיות ב

 ובהתאם קביעת יעדים להיקף יצור החשמל מאנרגיות מתחדשות:

 .0595-ב95% ; 0505-ב 50%

תכנון אינטגרטיבי ברמה הלאומית של מעבר למשק אנרגיה נטול פליטות גזי חממה תוך  .0

 התבססות על אנרגיה סולארית, אגירה, ומשק אנרגיה מבוזר .

הקמת גוף מקצועי במימון המדינה שייעץ לממשלות ישראל בכל הקשור להפסקת פליטות גזי  .0

 הקיים באנגליה. Committee on Climate Change-חממה מישראל ובדומה ל

  

שחרור חסמים, עידוד פתרונות ומתן כלים לקידום הפקת החשמל מאנרגיות  – הרובד המעשי

 מתחדשות:

, PVקידום היכולת למצות את פוטנציאל השטח הקיים בישראל לטובת התקנת מערכות  .0

באמצעות כל הגורמים הממשלתיים הקשורים בעניין, מתן תמריצים, יצירת תקני בנייה 

בשטח בנוי ואסדרת השימוש הדואלי )שימוש עיקרי  PVשמגדילים למקסימום הקמת מערכות 

 ( בכל השטחים המאפשרים זאת. PVיחד עם מערכות 

חשמל בצמוד למתקני  עידוד הקמת מתקני אגירת –שילוב טכנולוגיות אגירה ברשת החשמל  .0

 ייצור סולאריים, במרכזי ערים כאמצעי גיבוי, וברשת ההולכה לפתיחת צווארי בקבוק.

תחנות כוח חדשות,  -המנעות מהקמת תשתיות גז טבעי שיקבעו וירחיבו את השימוש בגז טבעי  .0

 גנרציה-צינורות הולכת גז, מרכזי חוסן עירוניים מבוססי גז, ותחנות קו/מיקרו

בחינה צופה פני עתיד של כל היבטי ייצור החשמל מתוך שאיפה  –לכלי והחברתי בהיבט הכ .4

ליצור משק אנרגיה מבוזר והוגן, על בסיס ראייה חברתית של נגישות לחשמל זול, כזכות 

 בסיסית בחברה מתקדמת.

השקעה ממשלתית במחקר, פיתוח ועידוד חדשנות בתחום האנרגיה לטובת השגת יעדי  .9

 .ת במשק החשמל, ופיתוח מכלול יכולות טכנולוגיות בתחום האנרגיההאנרגיות המתחדשו
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