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סביבה, אנרגיה

"דרכים פרשת על נמצא בישראל הירוקות האנרגיות משק: "לנדאו
)הלאומיות התשתיות שר, לנדאו עוזי ר"ד: בתמונה (דואניס נתי

17/01/2010

המתחדשות האנרגיות בתחום המשרד מדיניות להתווית הדרכים את לבחון במטרה

המובילים הגורמים את, לנדאו עוזי ר"ד, הלאומיות התשתיות שר כינס, הבא לעשור

דיוויד במלון מיוחד התייעצות למושב והממשלה התעשייה האקדמיה מתחומי במשק

תוכנית לגיבוש רחבה ראייה זווית לאפשר מנת על, אביב-בתל אינטרקונטיננטל

.השר

על הנמצאים מרכזיים בנושאים ועסק 2010 בינואר 11 בתאריך התקיים הכינוס

מבחינה – הסבירים המחירים קביעת: המתחדשת האנרגיה בתחום היום סדר

בכדיי, עצמו על לקחת הישראלי המשק על אותם – קרקע הקצאות ומבחינת כלכלית

הדרכים. בישראל החשמל בייצור הירוקה האנרגיה של ראויה השתלבות לאפשר

יוכלו אלו שטכנולוגיות בכדי –ישראליות בטכנולוגיות שימוש ולתמרץ לעודד ניתן בהם

.מהיר באופן המתפתח, העולמי לשוק ייצוא יכולות ולפתח בארץ מההשקעות ליהנות

הטכנולוגיות אל כיום מופנית הנוכחית הממשלתית הסובסידיה כי העובדה לאור, זאת

,בפריפריה ההשקעות לעידוד השר לתוכנית בהמשך, בנוסף. בקרה ללא הזרות

התקנת ליישום הנכונה המדיניות מהי בסוגיה הנוכחים דעות את לשמוע לנדאו ביקש

.לאומית עדיפות בעלי לישובים יתרון שיעניק באופן ואחרות סולאריות מערכות

,גוריון-בן מאוניברסיטת שמש לאנרגיית הלאומי המרכז מנהל – פיימן דוד' פרופ, לסקר עמוס מר – י"חח ל"מנכ: המשתתפים בין

ר"יו-ישראל בן יצחק' פרופ, זסלבסקי דן' הפרופ, נאמן שמואל מוסד של האנרגיה פורום בראש עומד - גרוסמן גרשון' פרופ: מהטכניון

ר"יו - שמיר יאיר מר, מתחדשים משאבים ר"יו-אלמוגי יורם ר"ד", י'אנרג אקו "חברת ל"מנכ-מור עמית ר"ד, הישראלית החלל סוכנות

ל"ומנכ ר"יו-שיינין יעקב ר"ד, MST חברת ל"מנכ - רביב דב מר", תעשיות אורמת "ר"יו - ברוניצקי יהודה מר, האווירית התעשייה

ל"מנכ - מרוקו משה מר, 2 לוז/ברייטסורס נשיא-קרוייזר ישראל מר", אורבוטוק "ל"סמנכ - גרוס אבי מר", כלכליים מודלים "חברת

.בישראל נקייה לאנרגיה האיגוד ר"יו-קוגלר חזי ד"עו, המתחדשות האנרגיות חברות איגוד ר"יו - פרנס איתן ד"עו", טכנולוגיות אגם"

.                            לשעבר האנרגיה משרד ל"מנכ – ורדי יוסי מר הנחה הדיון את

אגף מנהל, ולד שלמה מר - הראשי המדען, צמח שאול מר - המשרד ל"מנכ: הלאומיות התשתיות משרד בכירי חלק לקחו, בהתכנסות

מאגף – לנג עמית מר היה האוצר ונציג אהרון דורון מר - הכלכלי והניתוח המידע תחום ומנהל ארביב אברהם ר"הד - ופיתוח מחקר

. התקציבים

לכיוונים התפתחותו את לאפשר מנת ועל דרכים פרשת על נמצא בישראל הירוקות האנרגיות משק: "הכינוס בסיום אמר לנדאו השר

שעלו לדברים ראש בכובד להתייחס בכוונתי. לנושא גישותיהם את לשמוע בכדי המוחות מיטב את היום כינסנו, לישראל ביותר הנכונים

".2020 לשנת עד הממשלה שהציבה ביעדים לעמוד מנת על הכוללת מדיניותו את הלאומיות התשתיות משרד יגבש בעזרתם, בדיון
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