
אנרגיה מתחדשת 

גדעון פרידמן

לשכת המדען הראשי



אחריות המשרד

  ניהול אספקת משאבי הטבע והאנרגיה

לישראל

בהווה ובעתיד, בעת שלום וחרום

תוך איזון בין יצרנים לצרכנים

חברתיים  , ובהתחשב באילוצים כלכליים

וסביבתיים



עיקר הפעילות

תמיכה בגיבוש מדיניות

יעוץ טכני כלכלי ומדעי•

הפעלה של מנהלות מערכתיות רב תחומיות•

 מימון ומעקב אחר מחקר ופיתוח אקדמי

ותעשייתי

פ בינלאומי"קידום שת



מהי אנרגיה

מעברי אנרגיה 

ואנרגיה אצורה

מכאנית

חום

חשמלית

כימית

גרעינית



שימושי אנרגיה

תחבורה

ייצור חשמל

חימום
47%

27%

17%

9%

שימושי אנרגיה

חום

תחבורה

חשמל

אחר
IEA

חשמלחום

תחבורה



מקורות אנרגיה

הסטוריים

מים, עץ•

מודרניים

גז, נפט, פחם•

ביקוע גרעיני

בעתיד

,  היתוך גרעיני, מתחדשים•

???

IEA



מקורות אנרגיה ראשוניים

השמש

ים, רוח, סולארי, דלקים•

א"כדוה

גיאורתרמי•

גרעין

היתוך, ביקוע•

 (משיכה)גרביטציה



?מדוע לשנות

הסביבה

בטחון אנרגטי

 מחיר/ רמת חיים

הפוליטיקה



משבר האנרגיה



הסביבה

זיהום אויר

התחממות גלובאלית

מגוון ביולוגי



2005-2011בשנים CO2פליטות 

EIA



(טווח ארוך)אספקת אנרגיה 

Paul 

Chefurka



(טווח קצר)בטחון אנרגטי 

מדינות מעדיפות לא להסתמך על יבוא

 לריכוזיותלא

מקור יחיד•

מקום יחיד•



מחירים

אנרגיה

מזון

IEA



פוליטיקה

הנפט מרוכז במספר קטן של מדינות

יש קשר הדוק בין הנפט ודיקטטורות

  מחסור ומחיר יקר מובילים לחיכוכים

ומלחמות

העולם המתפתח מול העולם המפותח



דרכי התמודדות עם משבר האנרגיה

שימור אנרגיה

מקורות אנרגיה נקיים ומקיימים(sustainable)

התאמה מחדש של תשתיות האנרגיה

 כולל יערות הגשם–אורח חיים מקיים



שימור אנרגיה

איך

טכנולוגיה

סטנדרטים

 (רגולציה)נהלים

מגזרים

תחבורה

ביתי

מסחרי

תעשייה

Residential

Commercial

Industry

Transport

Sectors

The Economist



תחבורה

שימור אנרגיה



שימור אנרגיה

בתים



מרכז ניהול האנרגיה הביתי–מונים חכמים

תועלות ישירות של מונים חכמים:

חיסכון בקריאת המונה•

(זיהוי תקלות מרחוק)שדרוג השירות •

אפשרות למערך תמחור חשמל מתוחכם

Demand Responseתועלות של •

אפשרות לניהול הבית מרחוק

  חייבים לראות ההשקעה הכספית אל מול מגוון

שירותים חדשים שאפשר יהיה לקבל



שימור אנרגיה

ניהול אנרגיה–תעשיה 



שימור אנרגיה

ניצול עודפי אנרגיה–תעשיה 



שימור אנרגיה

סטנדרטים ורגולציה



מכוניות חשמליות–העתיד 

יתרונות

אין זיהום•

יעילות•

חסרונות

טווח•

מחיר+ משקל 

זמן טעינה•

גבוהיםזרמים

Tesla Model S 

Mitsubishi iMiEV
$30,000-$80,000

Nissan Leaf

Peugeot iON



(S)הסוללה של טסלה 

544 Kg

90 KWh

טעינה מהירה

•120 KW DC

אמפר זרם)!!( מאות •

(מ"ק270)10-80%דקות טעינה 40•

עמדות3500, תחנות פרוסות609•



מכוניות חשמליות מבוססות תאי דלק

Hyundai ix35 FCEV

$500 / Month

Toyota Mirai

$60,000



נתונים טכניים מכוניות תאי דלק

 מכונית חשמלית–העתיד
Fuel cell type Proton Exchange Membrane

Capacity 80-120 kW

Electrical efficiency 60% at full load

Hydrogen tank capacity 4-6 kg

Hydrogen energy content 

(HHV)

39 kWh /kg 

Water production 9L per kg Hydrogen

Driving distance 100 km per kg Hydrogen



מכוניות חשמליות כתחנות כוח

Residential area

Water

H2 production

H2 refueling

Excess

Electricity

In case of 

shortage



אנרגיה נקייה ומקיימת

שמש

רוח

מים

גיאותרמי

ביומסה

 גרעין(?)

BioEnerg
y

Wind

Geotherm
al

PV

CSP

Electricity Production (TWh)



ללא הידרו–מצב מתחדשות בעולם 
אחוז ללא רוחשמששנהמדינה

הידרו

2013שמש 20141.50%39.10%52.00%דנמרק

20130.96%23.99%31.04%פורטוגל

20133.27%21.26%26.62%ספרד

20120.00%22.00%26.00%סקוטלנד

20134.90%8.16%20.37%גרמניה

20141.20%9.50%17.60%בריטניה

20137.31%5.04%16.87%איטליה

20137.23%8.21%15.87%יוון

20131.07%5.49%7.79%קפריסין

גיאו20135.30%6.50%21.00%6.1%קליפורניה

20130.5%13.5%14.5%קולורדו

20146.00%33.00%39.00%דרום אוסטרליה



יעדים למתחדשות בעולם

הערותיעדשנהמדינה

בעיקר רוח2050100%דנמרק

בעיקר רוח2020100%סקוטלנד

(או הידרוגיאומאודמעט)חקיקה 2045100%הוואי

ללא הידרו202042%28%מרוקו

202550%דרום אוסטרליה

203050%קליפורניה

רוח ושמש202030%קולורדו

השאר רוח, 4%שמש201717%טקסס

הידרו10%-מתוכם כ203027%האיחוד האירופי

(למדינות מאותגרות גיאו והידרו)



מגמות מחירים היסטוריות



?האם יש די אנרגיה מהשמש

הסברכמות אנרגיה זמינה

קרינה שנתיתכ"סה10,000

(25%)מתוכם קרקע 2,500

(1%)קרקע זמינה 25

(10%)יעילות2.5

צריכה אנושית שנתיתכ"סה1

150,000TWhיחידות של 



מהי אנרגיה מתחדשת

 אינה מכלה משאבים–מקיימת

 אינה מזהמת את הסביבה–מקיימת

 אינה מוסיפהCO2



סוגי אנרגיה מהשמש

Solar

PV

Concentrating

Standard

Thermal Concentrating



מה דוחף את הטכנולוגיה

אחוזי יעילות

עלות

שימושיות

בעיות אינהרנטיות

חוסר יציבות•

הצורך בגיבוי•



(PV)פוטוולטאיתטכנולוגיה 

 (20%)גבישית

 (15%)רב גבישית

 אמורפי /

(9-15%)שכבות דקות 

חומרים אחרים

(CIGS, GaAs)

צמתי-רב



PV-חדשנות ב

צדדי-דו

 פיצוח מים–היברידי



PV-חדשנות ב

צמתי-רב

 תרמיוניתפליטה

מאולצת



(CSP)סולארי -תרמו



מבנה תחנה תרמו סולארית



התרמויתרונות 

יציבות

 אגירה אפשרית( כוללDISPATCH)

הסחה לשעות השיא•

שירותי מערכת•

 הברידיזציהאפשרות

שילוב פשוט של גיבוי•

תמיכה בחימום•



חדשנות בתרמו סולארי



חדשנות בתרמו סולארי



ביומסה,גיאותרמי–תחנות הברידיות 

יתרונות

העלאת הטמפרטורה

יציבות

שיתוף עלויות

פיצוי על ירידת טמפ  '

במאגר הגיאותרמי



חום מהשמש



חום מהשמש–חדשנות 



רוח

צפיפות אנרגיה גבוהה

  האנרגיה המתחדשת

הדומיננטית

2.3% מיצור החשמל

העולמי

אנרגיהV3 ≈ 



יתרונות רוח על פני שמש

קרקע

עלות

 (אירופה)מסויימיםהתאמה למקומות



חדשנות ברוח



חשמל ממים



אנרגיה גיאותרמית



אנרגיה גיאותרמית

בעיות

יש צורך לשבור הסלע

  המאגר מתקרר לאורך

זמן

עומק רב

טמפרטורה לא גבוהה

יתרונות

 24/7זמינות

עלות נמוכה

שטח קטן



חדשנות בגיאותרמי

מערכת במעגל סגור



אנרגיה מהים



מהי ביומסה

חומר אורגני שמקורו בצמחים



CO2-מחזור ה



התהליך

חומרי גלם תהליך תוצרים

חקלאות

פסולת עירונית

ח"פרש בע

פסולת תעשייתית

כימי

ביוכימי

חום

דלקים

חשמל

חום

כימיקלים

מזון



?האם ביומסה היא אנרגיה מתחדשת

לא תמיד

פלסטיק, נפט•

עצים מיערות הגשם•

0איננו ( קצר)כאשר מאזן הפחמן במחזור •

 אינה מוסיפה –אנרגיה מתחדשתCO2

יש לראות בנושא דרך לטיפול בפסולת



חדשנות

עלות: נושאים  ,

CO2טביעת 

 המרה אנזימתית

של שומנים לדלק

  המרה של פסולת

לביופחם



אנרגיה גרעינית



בעיות

בטיחות

פסולת הדלק

יתרונות

 24/7זמינות

(Base Load)

עלות נמוכה

שטח קטן

אנרגיה גרעינית



4-כורי הדור ה

הרבה פחות פסולת

יותר אנרגיה

  שימוש חוזר בדלק

ישן

 בטוחים יותר

(Passive Shutdown)



היתוך גרעיני

דלק זמין ובלתי מוגבל

 רדיואקטיבי/ אינו רעיל



רוח ושמש–בעיית היציבות 



אגירה-פתרון חלקי 

מכאנית

גלגל תנופה•

אגירה שאובה•

אויר דחוס•

כימית

מצברים•

פחמימנים, מימן•

פיסית

קבלים•

חום

נוזל/מוצק•

חומרים במעבר •

(PCM)פאזה 

אויר דחוס נוזלי•



חדשנות באגירה



מדיניות מתחדשות

הדחף למתחדשות  :

בטחון אנרגטי, קיימות, פליטות

 (חלקם מוגבלים במכסה)סוגי תמיכות

•FIT

תמיכה הונית בהקמה•

(מינימום אחוזים)דרישות רגולטוריות •

צריכה עצמית•



היעד האירופאי



היתרונות במתחדשות

ביטחון אנרגטי וגיוון

הפחתת פליטות ומזהמים

יציבות מחיר

חשמל במחיר עלות לאחר תום התקופה

 (קיימות)תדמיתי / ערך חינוכי



החסרונות של המתחדשות

חוסר יציבות

הצורך בגיבוי

530GWh-ו30: מול מקס יומי בשנה' בגרמניה מינ•

יתכן רצף של ימים עם מעט תפוקה•

 עלויות(Upfront)

2000המחיר לצרכן בגרמניה למשל הוכפל משנת •

שדרוג רשת ההולכה•



עלויות של אנרגיה מתחדשת
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Wind PV CSP Geothermal Coal Gas Fossil w Peak

Presented Cost of Electricity from various sources

Cost of KWh (USD Cents) Series 2 Series 3



השוואה הוגנת

עלות מלאה של דלקים מחיר מתחדשות מתאים

עלות נטו

(Cap & Op)

אבטחת המקור

הקמת תשתית גיבוי

הפחתת פליטות

מחיר מקביל

בטחון  

אנרגטי

הפחתת  

פליטות

יציבות מחיר

5 

סנט

עלות פירוק



!תודה

גדעון פרידמן

gideonf@energy.gov.il: מייל

972-58-5337565+: טלפון

mailto:gideonf@energy.gov.il

