
למיוב  רורד 
רומיש ףגא  ןונכת , םוחת  להנמ 

עבטה תנגהל  הרבחה  עבטו , הביבס 

חרפי  םכח  ילריש 

ץלמומ טוטיצ 

.ש 2018. חרפי  םכחו  למיוב ד 
 – עבט תרמוש  תשדחתמ  היגרנא 

היגולוקא הז ? תא  םישוע  דציכ 
(. הביבסו 9(1

ךרכ 9(1)הרצקב ביבא 2018 /  2018ןויליג  לירפאב ,  30

םיחותפה םיחטשה  ךרעממ  םימנוד  יפלא  תורשע  תעירג  העמשמ  םייראלוס  תודש  תמקה  .בגנבש  םילשא  ץוביק  דיל   Bright Source תרבח המיקהש  יראלוס  הדש 
ןרוג דדימ  םוליצ : אליממ |  םצמוצמה 

תא םישוע  דציכ  עבט –  תרמוש  תשדחתמ  היגרנא 
? הז

םא .םייראלוס  םילנאפ  וילע  םינקתומש  רוביצ  הנבמ  לש  וא  יאלקח  הנבמ  לש  גג  םעפל  םעפמ  תוארל  ונלגרתה  תונורחאה  םינשב 
עברכ וקפסי  תוגגש  ךכל  תנשב 2030  עיגהל  היהי  ןתינ  תוגג , יבג  לע  יראלוס  למשח  רוציי  דודיעל  הבחר  תוינידמ  הלשממה  טוקנת 

.לארשי לש  למשחה  תכירצמ 

לע תוכמתסה  הממח , יזג  תוטילפו  ריווא  םוהיז  תתחפה  םדקתמו : ינרדומ  למשח  קשמ  חותיפב  הבר  תובישח  תושדחתמ  תויגרנאל 
לארשיב םג  םלועב , םוחתב  תולחה  תורומתה  םע  דבב  דב  .דועו  הקוסעת  תומוקמו  תמדקתמ  היישעת  חותיפ  םיימוקמ , םיבאשמ 

היגרנאה יבאשמל  תנתינ  בל  תמושת  דועב  ךא  .למשחה  רוציי  ליהמתמ  קלחכ  תושדחתמ  תויגרנא  בולישל  םיכלהמ  םישענ 
לבקל םיכירצ  םה  םגש  עבט , תרימש  ילוקישל  בל  תמושת  קיפסמ  תנתינ  אל  חורו –  שמש  םהב –  הכרבתה  לארשיש  םייעבטה 

.תושדחתמה תויגרנאה  ליהמת  תעיבקב  יתועמשמ  יוטיב 

תופיפצב תנייפואמ  איהש  תויה  ןורתי , לארשיב  ןתלעפהל  שי  הרואכל , ןכ , לעו  םצמוצמ , יעקרק  חטש  תוספות  חור  תוניברוט 
, םלועב םיבושחהמ  הדידנ  ריצ  איה  לארשיש  רחאמ  ףנכ , ילעב  הנכסב  תודימעמ  ןה  ינש , דצמ  .םיחותפ  םיחטש  טועימבו  ההובג 

לארשי ךכ , לע  ףסונ  .הדחכה  תנכסב  םהמ  םיברש  םיפלטעו , םירופיצ  ינימ  הלעמל מ-500  לש  ןפוד  אצוי  ןווגמ  הב  אוצמל  רשפאו 
.ףנכ ילעב  לש  תיביסנטניא  תוליעפ  ירוזא  םיפפוח  וללה  םירוזאה  םיבר  םירקמבו  תקפסמ , חור  ילעב  םירוזא  טועימב  תנייפואמ 
עקרק תסיפת  ךירצמ  למשח  רוצייל  שמשה  לוצינש  ןוויכמ  יתייעב  ולוצינ  ךא  םילודג , םיפקיהב  יוצמ  תאז , תמועל  שמשה , באשמ 

דדומתהל ןתינ  הז  רגתא  םע  .רוסחמב  יוצמ  הלש  עקרקה  באשמו  םלועב  תופופצה  תונידמהמ  איה  לארשי  רומאכו , תבחרנ ,
תכמות תשדחתמ  היגרנא  קוריה –  לולסמב  למשח   " "ח וד יאצממ  .שמש  תייגרנאמ  למשח  רוצייל  תוגגה  יחטש  לוצינ  תועצמאב 

.ןאכ טרופיש  יפכ  רתויב  , בר  שמש  תייגרנאמ  למשח  רוצייל  תוגגה  לאיצנטופ  יכ  םיארמ  עבטו " הביבס 

TWH 7.2 לש רוצייב  ךרוצ  שי  םינשה 2020 ו-2030 , דע  לש 10% ו-17%  ףקיהב  למשח  רוצייל  לארשי  תלשממ  ידעיב  דומעל  ידכ 
םינקתמ םימייק , םינקתמ  תועצמאב  יופצה  רוצייה  תתחפה  רחאל  .המאתהב  "ש ,) טוק דראילימ  וא  העש , טאו  - הרט  ) TWH 13.6-ו
דע  TWH 6.5-ו TWH 2.7-לש כ רוציי  תפסותב  ךרוצ  שי  רושיא , תארקל  םימדקתמ  םיבלשב  םיאצמנש  םינקתמו  םירשואמ 

תנש דע  םילודג  םיפקיהב  םייראלוס  תוגג  תמקהל  תפאוש  למשחה  תושר  יכ  ןאכ , רבכ  שגדוי  המאתהב  . םינשה 2020 ו-2030 ,
לכמ םינקתמב  היגרנא  רוציי  .היינב  רתיהמ  רוטָּפ  ףאו  "ע  בת ךירצמ  וניאש  ריהמ , ךילהת  איה  םייראלוס  תוגג  תנקתהש  תויה  , 2020
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הז יכ  הנימאמ  תושרה  ןכל , .ספאל  בורק  תנש 2020  דע  ומקוי  ןיידע  וננכות  אלש  םימזימש  יוכיסהו  ןונכת , ךירצמ  רחא  גוס 
תנש 2020. לש  דעיב  דומעל  לארשיל  רשפאל  לוכיש  ירקיעה  יעצמאה 

טלבנירג בד  םוליצ : םילשוריב |  דלישטור  הד  הנילווא  רפס  תיב  גג  לע  םילנאפ 

לע לארשיב  תוגג  לע  שמש  תייגרנא  תועצמאב  למשח  רוצייל  לאיצנטופה  תא  ונחב  תונורחאה  םינשב  ושענש  םירקחמו  תודובע 
יגוסב תולתכ  ילאיצנטופה  םושייה  ףקיה  תכרעה  םירזגמל , הקולח  "ר ,) מק  340–250- כב ךרעומ  םחטשש   ) תוגגה יאצמ  סיסב 

,TWH 21.5–16 לע דמוע  םייקה  תוגגה  יאצמ  תועצמאב  למשחה  רוציי  לאיצנטופ  יכ  םהב  אצמנ  .דועו  םלדוגב  תוגגה ,
תועצמאב למשח  רוציי  לש  םימייק  םינקתמ  תפסותב   . תנשב 2030  יופצה  למשחה  רוציי  ללכמ  דע 27%  םהש 20% 

עיגהל ןתינ  םימדקתמ , רושיא  יכילהתב  םיאצמנש  הלאכו  םירשואמ  םינקתמ  המקהב , םינקתמ  תושדחתמ , תויגרנא 
הברהו תנשל 2030 , יתלשממה  דעיב  דומעל  ןתינ  ןכ , םא  .תושדחתמ  תויגרנא  תועצמאב  למשח  רוציי  דע 34%  ל-27% 

יאצמ לע  וססבתה  םירקחמה  יכ  שיגדהל  שי  דבלב . םייראלוס  תוגגמ  תשדחתמ  היגרנא  רוציי  תפסות  תועצמאב  ול , רבעמ 
תומדקתה ךשמהל  יפצה  רואל  .םייראלוס  םילנאפמ  למשח  רוציי  תויגולונכטל  סחיב  תוינרמש  תוחנה  לעו  םייקה , תוגגה 

.רתוי דוע  לודג  תויהל  יופצ  לאיצנטופה  לארשיב , תוגגה  חטשב  ידימת  לודיגלו  הז  םוחתב  תיגולונכט 

םייראלוס תוגג  תמקה  ורשפאיש  תובר  תולועפ  עצבלו  ךכל  ןנווכתהל  קשמה  לעו  הלשממה  לע  הזה  לאיצנטופה  תא  שממל  ידכ 
סממ היינב , רתיהמ  םירוטפ  ןתמ  ןהבו  תונורחאה , םינשב  ועצוב  תושרדנה  תולועפהמ  קלח  .לארשיב  םינבמ  יפלא  תואמ  לע 

תינכות ןיכהל  הלשממה  לע  הבוח  אלא  םימסח , תרסהב  קפתסהל  ןתינ  אל  תאז , םע  .םירפס  לוהינמו  הנונראמ  הסנכה ,
, םייראלוס תוגג  תמקהל  רוביצה  דודיעל  םינייפמק  עצבל  םייראלוס , תוגג  לש  המקה  ידעי  עובקל  התרגסמבו : אשונב , תיתלשממ 

תויפיצפס תולועפ  עצבלו  השדח  היינבב  םייראלוס  תוגג  תנקתה  בייחל  םינוש , תוגגל  ומיאתיש  תורדסא  לש  םינוש  םיוותמ  רוציל 
םג וזכ  תינכותמ  .םיפתושמ  םיתבו  םייאלקח  םינבמ  תוימוקמ , תויושר  םהבו  לודג , לאיצנטופ  ילעב  םירזגמב  םתמקה  דודיעל 

. םירכשנ ואצי  בחרה  רוביצה  םגו  הביבסה 

תורוקמ

- לת עבטו . הביבס  תכמות  תשדחתמ  היגרנא  קוריה –  לולסמב  למשח  .ד 2017 . למיובו  חרפי ש  םכח   .1
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