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 כדי לעשות צריך מה
תצליח? החשמל במשק שהרפורמה

משק
האנרגיה

חרוט גיל

לה הזדמנות מציגה בעולם האנרגיה מהפכת
מתכ אנרגיה משאבי של מהכבלים שתחרר

 ונקייה. זולה אנרגיה, של למקור ולעבור — לה
 מנון! להוות וצריכה יבולה החשמל רפורמת

לק הנדרשות ההתאמות לביצוע עוצמה בעל
 אנרגיה למשק כתנאי וגמישה, חכמה רשת ראת

בישראל. יותר ויעיל מודרני
האנ תחום שבו ברגע מגיעה הרפורמה

 דרמטית, מפנה בנקודת נמצא בעולם רגיה
 זולות רוח ואנרגיית שמש אנרגיית כאשר

 המבורכת בישראל, גם פוסילית. מאנרגיה
,במ2017 במארס בתחום. מהפך חל בשמש,

 סולארי, חשמל לייצור החשמל הברת של כרז
 - לקיט״ש אגורות 19.90 על מחירו נקבע
 מפהם, המסורתי הייצור מעלות נמוך מחיר
 שהציבה היעד אלה, בתנאים מגז. ואף - נפט

 אנרגיה 10% של - ישראל מדינת לעצמה
 17%ו- ,2020ב- החשמל ייצור מסך מתחדשת

התפת עם אחד בקנה עולה אינו - 2030ב-
ובעולם. כאן החשמל בייצור חויות

 הרפורמה וכיצד האם הן, כעת השאלות
 הייצור מערך בה חדשה מציאות עם מתמודדת

רלוונ ללא - עשור בתוך - הופך ישראל של
 בחשבון לקחת בלי זאת, כלכלית. מבחינה טי
 מתחלואה הנובעות החיצוניות, העלויות את

 ופגיעה אוויר זיהום בעקבות סביבתית ופגיעה
יש אלה, בתנאים האקלים. באיזון הרסנית

 מתווה עם במהרה עצמה למצוא עשויה ראל
 הן הלוא - לבנים פילים ועדר רלוונטי לא גז

הסביבה את המזהמות מסורתיות תחנות אותן

כלכלי. עול ומהוות
 אנרגיות של לשוק המשק מעבר לתהליך
 כלכלת על השפעה כאמור יש מתחדשות,

 דורש והדבר רשת, ניהול על גם אבל המשק,
המה להצלחת כתנאי עכשיו, כבר היערכות

 התייחסות דורשות מרכזיות בעיות כמה לך.
 החשמל, חברת - השחקנים כל ידי על וטיפול

 גם מסוימת ובמידה המדינה, אנרגיה, ספקי
עצמם. הצרכנים
 מתחנות - אחד בכיוון עובדת הרשת כיום

 כל כאשר בעתיד, אבל - הצרכנים אל הכוח
תיד סולארית, ייצור ליחידת להפוך יוכל גג

 מספר בין כיוונית, רב בצורה לעבוד הרשת רש
תע בתים, דהיינו - וצרכנים יצרנים של רב

 להיערך צריך השוק ועסקים. משרדים שיות,
שו ייצור בסיס על ביקוש ניהול של למצב

 ייצור. עודפי גם אך חוסר, של מצבים עם טף,
בפתרו טובה תמיכה תאפשר כיוונית דו רשת
 אוטונומיה גמישות, יותר שיבטיחו אגירה, נות

אנרגטי. וביטחון

 ונגישה נקייה לאנרגיה הזכות
 מוצהרת מטרה כיום היא לכל,
 כחלק - האירופי האיחוד של

האנרגיה בשוק היסטורי משינוי

 במרכזי הייצור מערך היא שנייה נקודה
 ביותר למבוזר להפוך צפוי אשר אוכלוסייה,

 ליחידת יהפוך מבנה של גג כל כאשר -
 הצורך יעלה זה, במצב סולארי. חשמל ייצור
 בין חשמל ורכישת מכירה עסקות מערך לנהל

שו בטוחה, בצורה ועסקיים, פרטיים אנשים
 מהווה בלוקצ׳יין טכנולוגיית ומהירה. טפת

 להתחיל כיום כבר וצריך לכך, מבטיח פתרון
בפיילוטים.

אחד לכול נגישה נקייה לאנרגיה הזכות




