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ביטחון אנרגטי
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זמינות ללא הפרעה של אנרגיה במחיר סביר לכל חלקי "
1"האוכלוסייה

:עליעד זה במשק אנרגיה המבוסס ניתן לממש 

מקורות אנרגיה מגוונים ומאוזנים•

מאגרי אנרגיה לשימוש בשעת חירום•

שוק אנרגיה תחרותי•

קישור לגריד החשמל של מדינות אחרות•

1. https://www.iea.org/topics/energysecurity/

https://www.iea.org/topics/energysecurity/


OECD-וב*בישראל-2020התפלגות מקורות ייצור חשמל 
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OECD
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2020ח משק החשמל "דו–רשות החשמל -* 



,  אספקת גז מהים בישראל

*2022-אסדות וצנרת חיבור 
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* - https://www.davar1.co.il/340168/

https://www.davar1.co.il/340168/


*2020אנרגיות מתחדשות בישראל 
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10 MW - Hydro

2490 MW - PV

320 MW –

Pumped energy

30 MW - Wind

20 MW - Biomass

Installed Electric 

Capacity

• Total – 20G W

• Renewable – 2.8 GW

about 15%

2020ח משק החשמל "דו–רשות החשמל -* 



חוסר הגיוון בשוק האנרגיה הישראלי

7

חוסר יכולת לייצר כמות משמעותית של חשמל מתחדש  
מתחנות הידרואלקטריות או מאנרגיית הרוח

מספר מקורות האנרגיה זמינים בישראל להחלפת מקורות 
,אנרגיה פוסלים מוגבל

בניית עוד תחנות המבוססות על אנרגיית השמש•

..(גלים)פיתוח של מקורות אנרגיה מתחדשת חדשים •

בניית תחנות כוח גרעיניות•



משק החשמל בישראל
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פחם26%-גז טבעי ו68%–לא מאוזן 

מספר מועט של אסדות קידוח המחוברות לחוף בשלושה צינורות בלבד–פגיע 

מלאי מוגבל של גז טבעי ופחם לשעת חירום

היעדר מקורות אנרגיה מתחדשים כמו כוח הידרואלקטרי או גרעיני לייצור חשמל לעומס  
(Base Load)הבסיס 

גריד החשמל של ישראל לא מחובר לשום מדינה אחרת–" אי אנרגטי"



(2020משנת )465החלטת ממשלה 
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בהשוואה  )הגדרת יעד לאומי להפחתת רמת פליטת פחמן 
,(2015לרמת הפליטה בשנת 

• 27 % in 2030

• 85 % in 2050

קביעת יעדים אתגריים לאחוז ייצור החשמל ממקורות 
,אנרגיה מתחדשת

• 20 % in 2025

• 30 % in 2030



(1/2)3-3.5דור ( NPP)דוגמאות לתחנות כוח גרעיניות 
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Westinghouse AP1000 NPP is a two-loop pressurized water reactor (PWR) that 

uses a simplified, innovative and effective passive approach to safety. With a 

nominal net electrical output of 1,110 MWe



(2/2)3-3.5דור ( NPP)דוגמאות לתחנות כוח גרעיניות 
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Korea’s APR1400 next-generation nuclear power plant, with a nominal net 

electrical output of 1,400 MWe



**SMRכורי 
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NuScale module, 60 MW output*

*   - https://www.energy.gov/ne/advanced-small-modular-reactors-smrs

** - https://www.iaea.org/newscenter/news/what-are-small-modular-reactors-smrs

https://www.energy.gov/ne/advanced-small-modular-reactors-smrs
https://www.iaea.org/newscenter/news/what-are-small-modular-reactors-smrs


IV*(1/2)כורי דור 
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,IVמאפייני כורים גרעיניים מדור 

יעילות ייצור חשמל גבוהה•

כגון ייצור מימן, ביישומים תרמיים אחריםלשימוש יצירה ולכידה של חום •

מובניתבטיחות •

א"הרהפסולתהפחתת נפח •

תוכל להוביל , היעילות והבטיחות המובנית של כורים אלו
לעתיד בטוח יותר באנרגיה  הגרעינית

• https://www.gen-4.org/gif/upload/docs/application/pdf/2014-03/gif-tru2014.pdf



IV(2/2)דור כורי

14



יתרונות וחסרונות  עיקריים של כורים גרעיניים

1
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יתרונות

זמינות גבוהה•

צפיפות אנרגיה גדולה ליחידת שטח•

(ניתן לאחסן דלק גרעיני לשנים רבות בנפח קטן)ביטחון אנרגטי •

ללא זיהום סביבתי, דלק לא פוסלי•

חסרונות

סכנה לסביבה במקרה של תקלה משמעותית במתקן•

צורך לאכסן דלק גרעיני מוקרן בסיום מחזורי ההקרנה•



*לבניית כור כוח ראשון( Road Map)מפת דרכים 

16 * - IAEA: PUB1944 and Pub1305_web.pdf



סיכום ומסקנות
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האנרגיה של ישראלבמשק מגמות רצויות 

,  אנרגיה גרעינית, משק חשמל מאוזן המבוסס על תמהיל של גז טבעיבניית •

שמשרוח ו

יעילה בעלת קיבולת גבוהה ליחידת שטחמערכת אגירת אנרגיה הקמת •

2050שימוש באנרגיה גרעינית לאספקת חשמל לעומס הבסיס החל משנת •

(IVכורים מדור )

של חיבור גריד החשמל י "שיפור הזמינות והיעילות של הספקת החשמל ע•

לגריד של מדינות שכנותישראל 

(כולל אגירה)בפיתוח של מקורות אנרגיה חדשים השקעה •
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The 20st century

The 21st century


