
״האמריקנים
פה״הולךמהמביניםלא

לויאביבברקתענוירם

״גלובס״שללעסקיםישראלועידתבמסגרתשנערךבדיון

האנרגיותתחוםעלהמעיבותבשאלותהמשתתפיםעסקו

ישהאםהאשמים,מיהםהמרכזיות,הבעיותמהןהמתחדשות:

לויואביבברקתעמירםאליומגיעיםוכיצדאופקלענף
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לעסקיםישראלוונידת

לעותקוחפר

שפר־קארו;

ממשרד״להבדיל

אנחנוהאוצר

מזגזגים.לא

תומכיםאנחנו

אנרגיותבקידום

בצורהמתחדשות

זהאםגםעקבית,

בוויתוריםכרוך

משמעותיים.

׳׳מהאדירי;

שלאזהשחשוב

להציבישזגזגנו.

שלמסויםרף

שהמשקמחיר

לשלם״מוכןיהיה

מסתיימת2012■••נת

mfבענףצורמיםבטונים

יזמיתהמתחדשות,האנרגיות

פנתהסאנרייהסולאריהחשמל

בבקשההמשפטלביתאתמול

סאנריינושיה.מפניהגנהלקבל

הסולאריתהיזמותמחלוצות

כיהודיעהבענףמרכזיושחקן

קשהתזרימיתלמצוקהנקלעה

חובותלהחזירביכולתהואין

שקל,מיליון41בהיקףשצברה

מבטאתסאנריישלקריסתה

המשבראווירתאתהיטב

הצעיר,בענףהוודאותוחוסר

להבטחהמזמןלאעדשנחשב

האנרגיה:משקשלהגדולה

שלושאחריממורמרים.היזמים

המתנהשלמתסכלותשנים

המכסותשלההסדרהלסיום

יוםבכלצציםוהתעריפים

מקרקעימנהלחדשים:קשיים

הכבאיםדרישות,מקשיחישראל

מנופחותאגרותדורשים

וגוברת,הולכתהייאושותחושת

ישראלמשתרכתובינתיים

מאחוריהרחקהשמששטופת

החשמלבכמותאירופהמדינות

מתחדשת:מאנרגיההמיוצר

אחוזהכול,בסךמגה־ואט150כ־

שלהחשמלייצורמכושרורבע

מאנרגייתכיוםמיוצרהמשק

ייצורעלהדיבוריםהשמש.

ומפסולתהרוחמאנרגיתחשמל

רחוק.חלוםעדייןנראים

המורכבתהמציאותרקעעל

ועידתבמסגרת״גלובס״כינסהזו

ממשל,בכירילעסקיםישראל

אנרגיהומומחימדעניםיזמים,

השאלהבסימניעגולשולחןלדיון

המרכזיות,הבעיותמהןהגדולים:

לענףישהאםהאשמים,מיהם

אליו.מגיעיםוכיצדאופק

הממשלה:

המזגזג?כאןמי

הסדרהאגףראשאגמון,עודד

שםהחשמל,ברשותורגולציה

מי״כלהשולחן.עלהדבריםאת

ומיהיום,כאןיושבלתמוךשרוצה

משרדנוכח.לאקשייםשמערים

ברמתאםחסמים,מייצרהפנים

כמומקודמות,שלאתוכניות

לטורבינותארציתמתארתוכנית

ישאחר.אוזהמיסויאורוח,

שמחליטותמקומיותמועצות

מנסיםשבוהמצבבוננזה.פהשיש

וכלמתחדשותאנרגיותלקדם

חדשהבביורוקרטיהנתקליםהזמן

היאהקריאהתקין.לאפשוט

להצטרףנוספיםממשלהלמשרדי

שנקבעו״.היעדיםאתלהשיגכדי

יועץםולימאן,אילןלפי

באיגודורגולציהאנרגיה

מתחדשת,לאנרגיההישראלי

גורםבהיעדרהואהבעיהשורש

כלאתשמרכזאחדממשלתי

וההסדרה:האישוריםתהליך

סמכותאיןהחשמל״לרשות

מקבלתהרשותהחלטות.לקדם

גופיםמגיעיםכךואחרהחלטות,

מקרקעימינהלכמוממשלתיים,

ומחליטיםהתכנון,ומינהלישראל

ודאותלייצרצריךאחרת.

העסקניהולהעברתבאמצעות

שגוףייתכןולאהחשמל,לרשות

תמיכהללאהחלטותיקבלמסוים

אחרים״.מגופים

להגנתהמשרדמנכ״לית

שפר-קארו,אלונההסביבה,

עלביקורתלמתוחהיססהלא

״להבדילבנושא:האוצרהתנהלות

לאאנחנוהאוצר,ממשרד

בקידוםתומכיםאנחנומזגזגים.

בצורהמתחדשותאנרגיות

בוויתוריםכרוךזהאםגםעקבית,

השטחיםבנושאכמומשמעותיים,

עלאמוןשהמשרדהפתוחים,

שמירתם״.

האנרגיהתחוםרכזאדירי,אודי

הגיבבאוצר,התקציביםבאגף

אתוהציגשפר־קארולדברי

מבוגרשלככזוהאוצרמדיניות

שלהסבסוד״עלותאחראי.

הממומנתסולארייםמתקנים

תגיעהחשמלתעריףבאמצעות

בשנה״,שקליםלמיליארדי

רףלהציביש״ולכןאדירי,טען

יהיהשהמשקמחירשלמסוים

בעולםמדינותישלשלם.מוכן

מאוזנת,לאבצורהזאתשעשו

מנסותוכיוםוצ׳כיה,ספרדדוגמת

מכסותשלהשלכהעםלהתמודד

שחשובמהשנתנו.מוגבלותלא

הדרךכלושלאורוזגזגנו,שלאזה

במכסות״.האמנו

היזמים:

ודאות!רוצים

מנכ״ללשעברלסקר,עמוס

עצמאי,יועץוכיוםהחשמלחברת

השיחהנושאאתלהעבירביקש

ההתנהלותנתפסתשבולאופן

מתעסק״אנימבחוץ.הממשלתית

בחו״ל,השקעותבבחינתהיום

שאניהראשוניםהדבריםואחד

הרגולטורית,היציבותזהבודק

הסכמיםעללסמוךאפשרכמה

דברשלבסיכומוהמדינה.עם

ודאותהאישמחירלהביןצריך

גבוה״.הזהבשוק

יובלהצטרףלסקרשללדבריו

ואסטרטגיהמימוןמנהלהררי,

האמריקנית,םאךפאוורבחברת

בענףהכבדותהמשקיעותאחת

״כשצריךבישראל:הסולארי

אמריקניםמניותלבעלילהסביר

המשרדים,כלביןבעיותשיש

וזהפה,הולךמהמביניםלאהם

הסיכוןפרמייתאתמאודמעלה

הזר.המשקיעבעיניהמדינהשל

איחורעלמעדכניםרבעוןכל

לאהתשואהפעםוכלבתזרים,

המנהללדוגמהפתאוםכינכונה,

לאהבנקואזמראש,כסףרוצה

צרות".אינסוףישלממן.מוכן

״הפוטנציאלולד;

בישראלשיש

מתחדשותלאנרגיות

לאאנימוגבל.

מייצורמתלהב

אםבגגות.חשמל

אתמנצליםהיו

אווירלמיזוגהגגות

חיסכוןהיהולחימום,

באנרגיה״אדיר

שותףאפשטיין,אמנון

התייחסERMעוה״דבמשרד

הלקוחות,בקרבהאכזבהלתחושת

מכךהזרים,ובמיוחדהמקומיים

״אנולדבריו,צומח.לאשהתחום

כלאתעשהשכברלקוחמייצגים

ואזקבוע,רישיוןוקיבלהמסלול

טענהעםמגיעההחשמלחברת

אישור״.עודשצריך

סולר-חברתמנכ״לתמרי,אלון

ורציפות״ודאותכיצייןפאוור,

כדיצריךשיזםהדבריםשניהן

לולתתוצריךלתחום,להיכנס

משמעותהודאותלכך.הכליםאת

המשרדומילעבודמימוללדעת

שאפשרגוףשישולדעתהמוביל,

לגביהעבודה.אתמולולרכז

בגלים:חיהזההשוקהרציפות,

לאיזמותונפסק.מתחילהוא

כזו.באטמוספרהלקוםיכולה

מסתובביםיזמיםבישראלהיום

מערכותוכמהשנים,שלושכבר

מגה-150הוקמו?םולאריות

הגדוליםהיזמיםכלום.זהואט.

השנהאםלהיכנס.יכוליםלא

במתקניתומכתהייתההרגולציה

למאותלהגיעאפשרהיהגגות,

נפרציםהיוהשעריםאםמגה-ואט.

להתקיןיכוליםהיינושנה,לפני

ג׳יגה-ואט״.לחציקרוב

הבעיות:

ולאןהתעריףהמימון,

החשמלאתלהוליר

בצורהסתגלניתהיא״היזמות

סולימאן,הוסיףלעכל״,שקשה

ומשניםמסתובביםשנתיים״כבר

אתומעליםמורידיםהנחיות,

אתפהלהגדירוצריךהמחיר,

דבריםישאבלהמשחק.כללי

נושאכמומפחידים,יותר

כברמדבריםשעליוההולכה,

שהמחיריעזורלאזה2007מ-

לאהתחנותמצוין,יהיההסולארי

ותתבקשלרשת,להתחבריוכלו

אתלנצלכדיחירוםתוכנית

החשמלחברתהיערכותהאנרגיה.

בתשתיתרקלאלהיותצריכה

וגיבויבחיבורגםאלאההולכה,

מגה-800ייכנסואםלמערכות.

יעבורלאזהרוח,מאנרגייתואט

עגולשולחן

אנרגיה

מנחה:

ברקת,עמירם

"גלובס"

משתתפים:

אגמון,שדד

הסדרהאגףראש

רגולציה,רשות

החשמל

רכזאדירי,אה

אגףאנרגיה,תחום

באוצרהתקציבים

אופירהפ'פר

מוסדאיל

נאמן,שמואל

טכניון

אמנוןעו״ד

שותףאפשט״ן,

עוה״דבמשרד

ERM

רפמן,מוריס

שוקתחוםמרכז

המועצהההון,

לכלכלהמיתהלא

מנהלהררי,יובל

אסטרטגיה,מימ

חברתסאן־פאוור

לד,שלמהד״ר

ראשמדען

האנרגיהמשרד

המים

יועץלסקר,עמ

לשעברעצמא

חברתמנכ״ל

החשמל

לימאן,אילן

עץאנרגיה

רגולציה,האיג

לאנרגיההישראלי

מתחדשת

שפר־אלונה

קאר

$TS1$שפרקאר$TS1$

$DN2$שפרקאר$DN2$מנכ״לית

להגנתהמשרד

הסביבה

מנכ״לתמרי,אלון

סולר־פאוורחברת
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המשחק"כלליאתפהלהגדיר"צריךלעסקים.ישראלבוועידתאנרגיהבנושאעגולשולחן

במערכת״.כךסתם

ההולכהנושאאתהגדירלסקר

רקעעלקריטיתחשיבותכבעל

סובלתשמהןהקשותהבעיות

ההולכה״מערכתהחשמל,חברת

החירוםשתוכניותמכךסבלה

לאוהיאהייצור,בתחוםהיו

תחנותבנייתקצבאתהדביקה

להגיראפשראילרעתיהכוח.

הבשורהתצאחשמלשמחברת

מתכווניםכיההולכה,רשתלגבי

ומההפיתוח,תקציביאתלקצץ

ההולכהמערכותהואקודםשיורד

ולתמידאחתשפעםעדוהחלוקה,

חברתשלהבעיהתיפתרלא

לרפורמהתצאוהיאהחשמל,

שייעשהמהכלופנימית,חיצונית

מוטישלבתקופהפלסטרים,זה

שטיחלתתניסינוושלי,פרידמן

בגללולאהפרטית,ליזמותירוק

הבנוכיאלאפילנתרופים,שהיינו

החשמלחברתשלשהאינטרס

%001שלמונופוללהיותלאזה

ולקבל%08-%07ב־להחזיקאלא

חלחלזההיתרונות,אתמכך

והיההחברה,שלהבינייםלדרגי

היזמותנושאלכללעזוררצון

מיניכלקוראכשאניהפרטית,

להתייחסצריךאיךלגביהצהרות

להיותיכולהיום,הפרטילייצור

אסטרטגיה״.שינתהשהחברה

באלמנטנכנסהלו״זענייןגם

יזמות״אםתמרי.מוסיףהסיכון,

לאועדייןשנתיים-שלוש,לוקחות

צריךזהיסתיים,זהמתייודעים

אומריםבתעריף.מגולםלהיות

רובנכוןוזהםתגלנים,שהיזמים

יודעיםלאהיזמיםאבלהזמן,

אש,כיבוישללהיטליםלהסתגל

היזמיםאתשעוצרמיוכר׳.השבחה

להםשמציגיםמשוםהמממן,זה

מקבליםואםמסוימת,תשואה

היזםמכן,לאחרחדשיםהיטלים

זה״.אתלממןאיךיודעלא

הכדוראתהחזיראדירי

״האוצרהיזמים:שללמגרשם

ותקימו,צאוהיום:ליזמיםאומר

מגה־ואט.004,1שלבחוץיש

מבחינתכימגה־ואט004,1אמרנו

ישלשלם,יכולשהמשקהעלות

שמוקםממה13פיוזהגבול.

בדרךיעמודלאהאוצרבישראל,

שיעשוגגות,רוציםאחד,אףשל

שיעשואחר,משהורוציםגגות.

שיעשו״.רקאחר.משהו

המדענים:

אחרותאנרגיותיש

ראשימדעןולד,שלמהד״ר

ביקשוהמים,האנרגיהבמשרד

ספקניתמבטנקודתלהציג

המתחדשות.האנרגיותכלפי

בישראלשיש״הפוטנציאל

מוגבל",הואמתחדשותלאנרגיות

המתחדשתהאנרגיה״אתאמר,

מדודהבמידהלהכניסצריך

ולאאנרגטיאיאנחנולרשת.

מדינותשללרשתותמחוברים

דברשכללדעתצריךשכנות.

עודמסביבלבנותצריךשבונים,

כדיע.ב.(רגילות,כוח)תחנות

לגיבוי״.רזרבותליצור

שפעם״עדליכקת

לאולתמידאחת

שלהבעיהתיפתר

והיאהחשמלחברת

מהכללרפורמה,תצא

פלסטרים.זהשייעשה

לתתניסינובתקופתי

ליזמות.ירוקשטיח

שהחברהלהיותיכול

אסטרטגיה*שינתה

ממוסראילוןאופירהפרופ׳

העלתהבטכניוןנאמןשמואל

האחרונות:בשניםשנשכחנושא

תחוםמיםלחימוםהשמשניצול

מובילהישראלנחשבתשבו

השמש.דודיבזכותעולמית

מתחדשותאנרגיות״בהגדרת

רוחסולארי,חשמלעלנעולים

גםיש״אבלאמרה,וביומסה״,

עלויותשמבחינתסולארי,חום

משמעותי,הכיזהחיצוניות

שרקהיאשלנוזהירההערכה

יכולסולאריחוםשלהסיפור

גזיטונותמיליון4,1להפחית

לאהתחוםלהיוםנכוןחממה.

לתגמלאיךלמצואוצריךמוסדר

זה״,את

״אניתמיכה:להביעמיהרולד

בגגות,חשמלמייצורמתלהבלא

למיזוגהגגותאתמנצליםהיואם

משרתהיההואולחימום,אוויר

תחתיוהמתגורריםהאנשיםאת

באנרגיה,אדירחיסכוןוהיה

לאהיאמגגחשמללמכורהשיטה

יעילה״.

המשרדכישציינהשפר־קארו,
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