
  מתחדשותדרוש שף לאנרגיות
הממשלה החדשה  .המתווה הוגדר והיעדים הוצגו, ההחלטות התקבלו בעבר
 צריכה רק ליישם ולבצע

כל שהיא צריכה .  המתגבשת חיים קליםבנושא האנרגיות המתחדשות יהיו לממשלת ישראל
  .לעשות הוא ליישם החלטות של הממשלות הקודמות

 
.  בישראלהתקבלה החלטת ממשלה בנושא תכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא 2003בשנת 

 החשמל המסופק מכמות שני אחוזים בהיקף של לפחות 2007הממשלה החליטה להפיק בשנת 
 התשתיות הלאומיות לנקוט על פי תוכנית זו נדרש שר. לצרכנים על ידי מתקני אנרגיות מתחדשות

 להפחתת אובדני אנרגיה ולקידום צעדים לשיפור היעילות והנצילות של מקורות האנרגיה השונים
  .החיסכון באנרגיה במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי

 
 עשירית והיקף האנרגיות המתחדשות בקושי מגרד את 2009אמנם אנחנו כבר ברבעון השני של 

 בטכנולוגיות ואמצעי משרד התשתיות אמור לפעול לעידוד השימוש. אבל יש למה לשאוף, האחוז
 מתחדשים בתנאים להסדיר קבלת חשמל לרשת ההולכה ממקורות אנרגיה, שימור אנרגיה

 ופיתוח בנושא אנרגיה לעודד מחקר, כמו גם. שיעודדו ביזור ייצור חשמל ויקטינו מרחקי הולכה
סביבתיות ,  חיצוניותמתחדשת על מנת להגיע ליעדים שקבעה הממשלה וכן להטמיע עלויות

 . וחברתיות בבחינת פרויקטים של תשתיות
 

אשר , חשוב לציין את עבודת הוועדה למיסוי ירוק,  הפנמת העלויות החיצוניותשל, בהקשר זה
, יותר" ירוקים"של כלי רכב ) י הפחתת מיסוי"ע( החלטות בנושא עידוד כלכלי קיבלה סדרת

 . הבעיה היא שיישום התוכנית לא מתקדם בקצב הרצוי.  פחותהמזהמים
 

 להכניס לתנור

שמה ,  מחקר פיתוח טכנולוגיות וייצור חשמל בתחום האנרגיה המתחדשתבעניין, החלטה נוספת
למתג את מדינת    המחקר והפתוח בתחום האנרגיה המתחדשת על מנתלה למטרה לקדם את
של ) ממשלתית ופרטית(השקעה מצטברת  . תעשייתיות ואקדמיות בתחוםישראל כבעלת יכולות

על מנת להגיע ליעד מכירות בתחום , )2008-2012( שקל בשנות התוכנית מילון 400לפחות 
 . בתוך חמש שנים, מיליון שקל בשנה 500- של כהאנרגיות המתחדשות

 
הכשרה וחונכות ,  מדיניות נוספים כגון זקיפת סכומים ברכש גומליןבהחלטה חשובה זו גם זוהו כלי

 . הקמת מרכז אימות טכנולוגיות ועוד,  השתתפות במכרזים בינלאומייםעידוד, מקצועית
 

 האחרונה נוגעת לקביעת יעד מנחה וגיבוש כלים לקידום אנרגיות מתחדשות בפרט ההחלטה
היעד המנחה הוא שהיקף הייצור של חשמל ממקורות מתחדשים יעמוד על .  והערבהבאזור הנגב

הנהנית מהרבה פחות שמש , באירופה (2020 האנרגיה בחשמל של המדינה לשנת מצורכי 10%
 ). 2025-ב 25%על  -ב"ובארה 2020ב  20% היעד על עומד, מישראל

 
נדרש לתת מענה לעידוד השקעות באנרגיות ,  השקעות הוןבמסגרת חוק עידוד, שר האוצר

 לקדום אנרגיות סולריות בישראל הוא הקצאת קרקע אחד החסמים. יום 30מתחדשות בתוך 
יום 45 למכרזי קרקע ופטור ממכרז כאמור יגובשו בתוך בהחלטה עצמה נקבע כי נהלים. למתקנים

 . מהחלטה זו
 

רק , )הפיתוחים והחידושים הטכנולוגיים, בעיקר ההון האנושי(המרכיבים מעולים  ,המתכון טוב
 . לערבב את המרכיבים ולהכניס לתנור - לבוא שף טובשצריך
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