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 הזדמנות זאת ).Buoy( המצוף הקמת על טה
 של בתחום וגם כלכלית גם אזורית אנרגטית

אנרגיה". ביטחון

באנרגיה למסחר פתרונות
 ון־ליר, במכון חזן ממרכז פורטוגלי, אמנון

 ישראל, מעל האנרגטי הבידוד הסרת על שדיבר
 כמה ישנם ישראל של האנרגטי לבידוד כי טען,

 והיבטים כלכליים היבטים חשמל, גז, מרכיבים:
 צריכה ישראל כלכלית מבחינה כאשר פוליטיים,

 שלה הכלכלית הדרך את למצוא ובעיקר לחשוב
לה טכנולוגיות ובאילו הגז יצוא עם להתמודד

גז להעביר ביותר הטובה הדרך לטענתו, שתמש.

מילרוד מוטי צילום: | בכפר־סבא הגיל" "מעונות האבות בית גג על סולאריים פאנלים
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 אינו המחיר שכיום אלא הנזלתו, באמצעות היא
כלכלי.

 The( באנרגיה המסחר מזירת ליבן, דורון
Virtual Hub of Israel,( ביכול כי בדיון, טען

תא אשר וכלכלית, עסקית תשתית ליצור תו
 מדינות בין באנרגיה למסחר פתרונות פשר

 להוביל תשכיל ישראל אם לטענתו, האזור.
הד ישראליות מסחר בזירות באנרגיה מסחר

ולהת במתרחש לשלוט רבות לה יסייע בר
 זה מסוג בשווקים העיקרון חופשי. בשוק נהל
 השקיפות עולה, שהסחירות ככל - ברור הינו

 הסחירות ואז יורדות העסקה עלויות גוברת,
עולה.

 על דגש לשים
מתחדשות אנרגיות  גרוסמן, גרשון פרופ׳ לדברי כך, או כך

 הבחירות, שאחרי ביום הפורום, את שמוביל
 השימוש על דגש יתר לשים צריכה ישראל

 שמש, אנרגיית בעיקר מתחדשות, באנרגיות
 לקחת יש רבות. בכמויות הארץ התברכה בה

 ובראשן אירופה, ממדינות זה בנושא דוגמא
 קטנה השמש קרינת בהן ואוסטריה, גרמניה

 הן ואף־על-פי-כן בישראל, מאשר ערוך לעין
 להערכה, הראויות בכמויות אותה מנצלות

 לבניינים חום לייצור וגם חשמל להפקת גם
ולתעשייה.

שאפ החלטות קיבלה ישראל "ממשלת
 2020 עד כי החלטה ביניהן זה, בתחום תניות
 10%ל- שמש מאנרגיית החשמל ייצור יגיע

 כי לציין למותר במשק. המיוצר החשמל מכלל
 החלטות גם כמו ממימוש, רחוקה זו החלטה

 הייתה "ישראל גרוסמן. פרוס׳ מסכם אחרות",
 בניצול המובילות, בין ועדיין בעולם, מובילה
למ החוסך ביתי, מים לחימום השמש אנרגית

 להגדיל היה ניתן האנרגיה. מכלל 3.5%כ- שק
 והבנייה התכנון חוק אילו כמה, פי זה אחוז

 היה מגורים, בבתי סולאריות מערכות הדורש
 וצרכנים מלון, בתי ציבור, מבני לגבי גם מיושם
מים". חימום של אחרים

בישראל טבעי בגז השימוש הטמעת את לחזק - האנרגיה פורום המלצות
הבי של חלקית, לפחות להסרה, לנצלם שניתן נכסים שני לישראל

 של הטבעי הגז מקורות הוא האחד נתונה. היא בו האנרגטי דוד
בתחו הטכנולוגי והניסיון הידע הוא השני לייצא. שניתן המדינה

התפ בתחום למשל השכנות, למדינות רבות לסייע שיכולים מים
 ההמלצות: פירוט להלן המים. לת

הטבעי הגז מקורות
 לחיזוק בישראל, בגז השימוש הטמעת את ולחזק להמשיך יש •

המדינה. של האנרגטית העצמאות
מצ ירדן, הקרובות: למדינות גז בייצוא להתמקד צריכה ישראל •

 פוליטי מנוף להוות יכול ייצוא וקפריסין. הפלסטינית הרשות רים,
המדיניים. היחסים לשיפור

 פעולה שיתוף על-ידי הבידוד הסרת את להבטיח מומלץ •
קנייה. גם הצורך ובמידת מכירה - טבעי גז של הולכה שיאפשר

אזורי פעולה שיתוף
 הלאומי בביטחון השקעה זאת אזורי אנרגטי בפרויקט השקעה כל
 פעולה לשיתוף פרויקטים של ישימות לבחון מוצע ישראל. של

לדוגמא: הצדדים, לשני יתרונות שמהווים אזורי
 תנאים שבה בירדן סולארי חשמל ייצור שיכלול פרויקט •

 טכנולוגיה שבה בישראל מים להתפלת בו ושימוש לכך, אידיאליים
בתחום. מפותחת

תו קפריסין לקפריסין. ישראל בין תת-ימי חשמל כבל של פרויקט •
במקום מגז חשמל לייצר אפרודיטה, הטבעי הגז מאגר את לפתח כל

 משמעותית פריצה תהיה זו לישראל לישראל. עודפים ולספק מסולר
האירופאית. לרשת גם עתידי לחיבור אפשרות עם האנרגטי, בבידוד
lng אספקת

.lng לאספקת מצוף של שתיים או עמדה עוד להקים מוצע •
 ובזמן העולם, בכל ותעבוד שתסתובב lng אוניית לחכור יכולה ישראל •

 ימים. שבועיים־עשרה של בהתראה לישראל להגיע תוכל היא חירום
אגירה תשתיות ופיתוח במו״פ השקעה
 יכולה בתחום וההשקעה האנרגטי הביטחון את מגדילה אגירה

בסולר. השימוש של העודפות העלויות עם להתקזז
חשמל. אגירת של בנושא ופיתוח במחקר לתמוך מומלץ •
טבעי. גז לאגירת תשתיות לפתח מומלץ •
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