
 יהיה מה בשנה: דולר מיליארד 300 של שוק
המתחדשת? האנרגיה בענף הישראלי הנתח

 להתאקלם מנסות הבינלאומי האנרגיה בשוק הגדולות החברות - מתמיד נמוכות מתחדשת אנרגיה של ההפקה ועלויות מאיים האקלים כשמשבר
 תוכנת לו אמכור ואני בחינם האנרגיה את יקבל הצרכן שבסוף לנו "ברור • ישראליות סטארט־אפ בחברות גם ומשקיעות החדשה, למציאות

ימות" המסורתי במגרש שיישאר ומי תחרות, זירות בין עוברים אנחנו חשמל. במכשירי תקלות לזיהוי יישום או החשמלי לרכב ניהול

זיז אמיתי

 וצפוף׳ שטוח "חם, בספרו
העי מנסה ,2008ב- שפירסם

 לשרטט פרידמן תומאם תונאי

 בעשורים העולם אתגרי את
הג ההתחממות לאור הקרובים
 לתוכנית מתווה ומציע לובלית,

 את שתבלום לעולם אסטרטגית
התוכ האקלימית. ההידרדרות

 אנרגיות פיתוח על מבוססת נית

 כאופן אנרגיה וניצול חליפיות
 את שיצמצם מה יותר, יעיל

כוח. כתחנות השימוש
 רשת על פרידמן כותב עוד
 - גדיד סמארט - חכמה חשמל

 היצרנים, גם הם הצרכנים שבה
 החשמל רשת את בעצמם המזינים

 "אוטרקיות" שכונות של רמה עד

 עברו שנים 12 אנרגטית. מבחינה

 הפסימי־אופ־ הספר שפורסם מאז
 של שתחזיותיו ונראה הזה, טימי

 והחיוביות, השליליות פרירמן,

להתמשש. מתחילות
 אין השליליות התחזיות על

 להסתכל מספיק להרחיב, צורך

 אבל מאוסטרליה. התמונות על

 דברים קורים החיובי בצר גם
 החרשה מהאנרגיה 60% עצומים:
 לאורך שקמו הכוח תחנות בעולם,

 אנרגיה על מבוססת היתה ,2019
 גם אבל סולארית רובה מתחדשת,

 מצב דו״ח פי על רוח. מבוססת

 בלומברג, של המתחדשת האנרגיה
 הסולא־ הפאנלים מחיר 2010 מאז

 הסוללות מחירי ;85%ב- ירה ריים

טורבי ומחירי זהה, בשיעור ירדו
 במדינות .49%ב- ירדו הרוח נות
 המקורות ונורווגיה, איסלנד כמו

 100% כמעט כבר הם המתחרשים
 ובקנרה 80% זה בברזיל מהייצור:

עולים. רק והמספרים - 65%
לש צריך לא כבר אני "היום

 סולארית אנרגיה - אחד אף כנע

 ד״ר אומר העולם", את כובשת
 בקרן מייסד שותף וינר, הרולד

 שמשקיעה פרטנרס, ונצ׳רס טרה

 סטארט־ באנרג׳י־טק, היתר בין
 "העולם האנרגיה. בתחום אפים

ושה נגמר שהמשחק מבין כבר
 לא הוא האקלים שינוי של נושא
 לקראת הולכים אנחנו לכן צחוק.

 לא כבר זה מתחרשת. אנרגיה

כדאי". וזה משוגעים, של עניין

 בהד מחבר כי מסביר וינטר
 כאחד: ואקולוגית כלכלית המנות

לע רוצים כל קודם אנחנו "כקרן,
 קרן כל כמו למשקיעים כסף שות
 שצריך חושבים אבל סיכון, הון

האלה הקצרים בחיים להשתמש

mn^n/Dhiraj singh צילום: ירוקים אנרגיה במקורות משקיעות מדינות ויותר יותר בהודו. רוח טורבינת

?Sis

והמים והשמש הרוח,
דולרים במיליארדי בעולם, מתחדשות באנרגיות השקעות

מאחור הרחק ישראל
מדינה לפי התפוקה, מכלל מתחדשת אנרגיה שיעור
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BloombergNEF מקור:

 שינוי של שהנושא מבין כבר "העולם
 הולכים אנחנו לכן צחוק. לא הוא האקלים
 לא כבר זה מתחדשת. אנרגיה לקראת

כדאי" וזה משוגעים, של עניין

 טוב גם לעשות אפשר בחוכמה.
 Double שמכונה במה לעולם,

Bottom Line - רווח שורת 
 בדבריו: תומכים הנתונים כפולה".

מתח באנרגיות גדול כסף יש

 נרשמו בלומברג פי ועל דשות,
 של גלובליות השקעות 2019ב-

 עלייה בתחום, דולר מיליארד 282

.2018 לעומת 1% של

 הכוח אספקת מודל
רלוונטי דא כבר הישן

 icv מקרן יוקלס מאיר
 ונצ׳רס) קלינטק יזראל (לשעבר

אאוט זום נעשה "אם מסביר:

 שוק של ההיסטוריה קיצוני,

מק היה כך: מחולקת האנרגיה
מרכ בתחנות ייצור, של טע

 או פחם ששורפות וגדולות זיות

 ולכן מזהמות היו והן טבעי, גז
 לאחר מהתושבים. רחוק נמצאות

בצפי החשמל את העבירו מכן

ארוכים למרחקים גבוהה פות

 וצרכו הולכה, רשת שנקרא במה

כיווני. חד היה זה אותו.
ההתח עם השנים, "בחלוף

 הגובר והקושי הגלובלית ממות

הס במודל חשמל לערים לספק
 שהעולם ברור נעשה המיושן, טטי

טרנספורמ איזושהי לעבור צריך

החש־ את לייצר אפשר כיום ציה.

International Renewable Energy Agency מקור:

 בפאנלים הצריכה למקום קרוב מל
 בסוללות אותו ולאגור סולאריים,

אנ כיוונית, חד מתשתית ליתיום.
כיוונית". דו לתשתית עוברים חנו

אגר רגולציה מצטרפת לכך

 בעיקר בתמורה, שתומכת סיבית
 את שמובילה - אירופה במערב

 מסיבית כניסה "ראינו המהפכה.
 אנרגיה של תמריצים) (בעידוד

 אומר אירופה," למערב סולארית
 לייצר שאפשר אנרגיה "זוהי יוקלם,

 באופן שינה זה לצריכה; וקרוב קטן
 חברות של העסקי המודל את עמוק

באירופה". הגדולות האנרגיה

חשמל לייצר יכול אתה "היום

 ומתמרצים בגרמניה, שלך הגג על
 יוקלס. מוסיף זה". את לעשות אותך

 שאתה חשמל למכור זאת, "לעומת

 ומשנע מזהמת כוח בתחנת מייצר
 הפסדי. כבר זה - ארוכים מרחקים

 הוא אז שתזהם, רוצה לא הרגולטור

 ומתט־ האנרגיה חברת את מעניש
 הסולארי. הפאנל עם היזם את רץ

תקשו מרשת מעבר כמו קצת זה
 סלולרית לרשת סטטית קורת רת

 לחברות קשה טבעי באופן דינמית.

 להתחרות". האנרגיה

 בקצה שבו יפה חזון מתאר אתה
 יהיו עיר כל ובפאתי שכונה כל

 חשמל שיספקו בולארים פאנלים
לאזור?
 שכבר מה זה חזון, ממש לא "זה

 הרגול־ בהם מהמקומות חוץ קורה,
 המיושן. העסקי המודל על מגן טור

 יש גרמניה כמו אחרים במקומות
מא ייצור של גבוהים אחוזים לך

 ורוח, סולאר של מתחדשות נרגיות
 עודף יש לגרמניה סוערים ובימים

 מגה־וואט אלפי עשרות של חשמל
 למדינות לפרוק צריכה שהיא

שלה". השכנות

 פשיטת רואים לא אנחנו למה אז
אנרגיה? חברת של רגל

 המניה על תסתכל "אם

 הגדולות האנרגיה חברות של

 תראה האחרונות בשנים באירופה
 יוקלס. אומר מטורפת", קריסה

 אנג׳י כמו חברה על "תסתכל
)Engie( .חב לכאורה, הצרפתית

 להיות צריכה שהיתה תשתיות רת

 רשמה אבל צפויה והכי יציבה הכי

 ומחקה רבעון, אחרי רבעון הפסד
 שעלה כוח תחנות שלה מהמאזן

 כאן יש לבנות. יורו מיליוני מאות
 חברות כי מדיניות של מרכיב גם

 המדינה בבעלות או הן האנרגיה

 אם ומאוגד. עצום אדם כוח עם או
 אפילו או צרפתים, אלף 50 תפטר

 קשה בבעיה עצמך את תמצא ,500
פריז". בלב

 זה אנרגיה חברות שמטריד "מה
 אנרגיה לייצר של העסקי שהמודל
 מחזיק לא כבר להמונים ולמכור

 מנהל שטיינר, מיקי מסביר מים",
 בישראל. אינוג׳י של הפעילות

אנר ענקית היא )innogy(אינוג׳י
 בישראל מפעילה אשר גרמנית גיה

והש טכנולוגיות איתור פעילות

 "פתאום סטארט־אפ. בחברות קעה

 פרטי ייצור וגם יצרנים, הרבה יש
אנ לספק שיכול סולארי, גג על

 לסביבה. או עצמית לצריכה רגיה
 הגדולות, החברות של המודל לכן

 לכלל ומפיצות אנרגיה שמייצרות

ונעלם". הולך האכולוסיה,

הערה
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