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 מבוא .1

האנרגיה שלנו הולכים  מקורותבעשורים האחרונים הולכת וגוברת ברחבי העולם ההבנה כי 

לפליטות מזהמים ולהתחממות באופן ישיר קיימא ותורם -ו ברנופוחתים, וכי השימוש בהם אינ

הגלובלית. בעולם המערבי, שריפת דלקים מאובנים הולכת ומפנה את מקומה לייצור חשמל 

אלקטרית ועוד. באזורנו -אנרגיה סולארית, אנרגיית רוח, אנרגיה הידרו –מאנרגיות מתחדשות 

עתיר אנרגיית השמש, קמה בעשור האחרון יוזמה מקומית סביבתית לצריכה וייצור של אנרגיות 

את חבל אילות  2025זהו חזון "עמק השמש" בערבה הדרומית, אשר שואף להפוך עד  –מתחדשות 

רגטית ונטולי פליטות פחמן. זהו מקרה בוחן יחיד מסוגו בישראל עצמאיים אנ 100%-והעיר אילת ל

ם, לדאוג לרווחה האשר מהווה דוגמה ליוזמה מקומית של תושבים שהחליטו לקחת את עתידם בידי

 ילדיהם ולהוכיח כי ניתן וצריך לקדם בישראל עתיד אנרגטי נקי יותר.הסביבתית שלהם ושל 

ת הפוטנציאל הטמון בו ואבדוק האם הוא אכן יכול בעבודה זו אציג את הפרויקט, אבחן א 

הראשון  עצמאי אנרגטיתלהפוך את הערבה הדרומית לאזור ה הגיע למימוש מלא של היעדל

מעבר משימוש בדלקים לשימוש  לשברחבי העולם  המגמותאסקור את בישראל. בסקירת הספרות 

 ,אנרגטיתהאוטרקיה ה את רעיון העצמאות האנרגטית ואת מודלאציג באנרגיות מתחדשות, 

ואראה דוגמאות מרחבי העולם, אשר יאפשרו בחינה של פרויקט "עמק השמש" לאור קריטריונים 

פערים הניצבים היום בפני מימוש מלא של אני טוענת, כי למרות הבספרות.  הקיימיםשונים 

 מדובר במפעל מקצועי, מרשים ומבטיח, המהווה דוגמא ליוזמה מקומית מוצלחתהפרויקט, 

 ת סביבתית בשטח, המגיעה מהציבור.להתמודדות עם אתגרים סביבתיים ויצירת מדיניו

 

 סקירת ספרות .2

 מגבלות האנרגיה .2.1

האנושות החלה להשתמש במשאבים טבעיים כאמצעי להפקת אנרגיה לפני מאות אלפי שנים, עם 

שריפת עצים. אולם צמיחת העולם אותו אנו  –מסה -גילוי האש והיכולת לחמם ולבשל בעזרת ביו

מכירים כיום התרחשה בעקבות גילוי הדלקים המאובנים וההבנה כי ניצול האנרגיה הטמונה בהם 

יאפשר לאנושות להגיע להישגים משמעותיים, הרבה יותר מאשר שימוש באנרגיה הטמונה בצמחים 

שייתית, אשר אפשרה את המהפכה התעובעלי חיים. שריפת פחם ולאחר מכן נפט וגז טבעי הולידו 

חומרים חדשים שלא היו זמינים לבני האדם לפני כן, והובילה אותנו לעידן המודרני ושימוש בעיבוד 
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וא קהילה שלא תלויה בחשמל ודלק באופן אבסולוטי של ימינו, בו כמעט ולא ניתן למצ

(Goudsblom, 2012.) 

הדבר מתבטא בעליה  פי ארבע.אוכלוסיית העולם הכפילה את עצמה  20-מהלך המאה הב 

לפי נתוני סוכנות האנרגיה הבינלאומית, צריכת  .16פי  –ביקוש לאנרגיה אקספוננציאלית ב

(, יותר מפי Million Tons of Oil Equivalent)  Mtoe 9,426-ל 2014-האנרגיה העולמית הגיעה ב

מגיע מהמדינות המתפתחות: קיימים כיום  . חלק ניכר מהביקוש לאנרגיה70-שניים מאשר בשנות ה

הולכת שלהם רכישה היכולת אשר מדינות מתפתחות,  20על במ מיליארד "צרכנים חדשים"בעולם כ

ועל כן הביקוש לחשמל ודלק, מכוניות ובשר, הולך וגדל. בהודו וסין, כמות המכוניות  וגוברת

יהום במדינות אלה( זמה %50-לכהחדשות הולכת וגדלה מיום ליום )והמכוניות בלבד אחראיות 

(Kamat, 2007). 

מאז אמצע המאה שעברה החלה לחלחל ההבנה כי דלקים מאובנים, והנפט בראשם, הם  

משאב מתכלה שהולך ומתמעט בעקבות הניצול האינטנסיבי על ידי האדם, וכי בנקודה מסוימת 

תגיע נקודת השיא בשימוש בהם, ולאחריה הכמויות תלכנה ותתמעטנה )עד לניצול מוחלט 

יהיה יקר  – לדלקים ככל שיש יותר ביקושחירי הדלק בעולם: והיעלמות המשאב(, ואיתן יעלו מ

(. ibidיותר לקידוח או כרייה ) ויקריםדובר בהגעה לאזורים חדשים, קשים מכי  אותםיותר להפיק 

Hubbert (1949 קבע את המונח )Peak Oil :ומאז נערכו תחזיות רבות שניסו לעלות על השאלה ,

וקרים אופטימיים משערים כי מדובר בעוד כמה מאות שנים, חזור? ח-מתי נעבור את נקודת האל

תגיע בעשור הנוכחי ואחרים מעריכים כי למעשה כבר עברנו  חזור-נקודת האלאחרים העריכו כי 

השנים האחרונות,  100-את הנקודה. כך או כך, אין ספק כי נפט, פחם וגז טבעי נוצלו בקצב מדהים ב

למעשה גיאולוגיים, ברגע שנמצה אותם כליל, של מיליוני שנים של תהליכים  רומאחר והם תוצ

 נישאר ללא מקורות האנרגיה הללו.

אך ניצול הדלקים המאובנים מעלה אתגרים נוספים מלבד התמעטותם והאיום הכלכלי  

הגלום בכך, ובראשם כמובן ההשפעות הסביבתיות של השימוש בהם. היום ברור מעבר לכל ספק כי 

לאטמוספירה שתורמת לאפקט החממה ומובילה  CO2שריפת דלקים מאובנים תורמת לפליטת 

יותר מכל תהליך התחממות טבעי שחווה כדור הארץ במיליארדי שנת קיומו.  –להתחממות גלובלית 

ההתחממות מובילה להמסת קרחונים ועליית מפלס מי הים, התגברות סופות בקנה מידה עולמי, 

ד לא ידועות לנו. על אמנת האקלים התפשטות מדבריות וככל הנראה השפעות רבות נוספות שעו

מדינות, ובה הן מתחייבות לפעול למען  142חתומות  1994-ז'נרו ב-הבינלאומית שנקבעה בריו דה

ייצוב ריכוז גזי החממה באטמוספרה ברמה שתמנע התערבות אנתרופוגנית מסוכנת במערכת 



5 
 

מרכזי להשגת יעד זה הינו פיתוח מקורות חלופיים לאנרגיה, שאינם מבוססים על ד צע .האקלימית

 דלקים מאובנים.

 ואנרגיות מתחדשות עצמאות אנרגטית .2.2

אינה  (, בראיה רחבהאך גם אזור, עיר או אף העולם כולו)העצמאות האנרגטית גורס כי מדינה רעיון 

וכי זהו אינטרס בטחוני, כלכלי במקורות אנרגיה מבוססי דלקים, רק אך ויכולה להיות תלויה 

ורשיו של ש. , ורסטיליות ויציבותתלות-שר מאפשר איאנרגיה מגוון א וסביבתי להגיע לתמהיל

נעוצים ראשית כל בהיבטים גיאופוליטיים וכלכליים, שנולדו במשבר מדיניות ככפרקטיקה ורעיון ה

 OPEC. לאחר מלחמת יום הכיפורים, מדינות ערב שהיו חברות בארגון 1973האנרגיה העולמי של 

בתוך כך ארצות הברית, יפן ומדינות  – החליטו להטיל אמברגו נפט על המדינות שתמכו בישראל

מערב אירופה. הדבר הוביל לנסיקת מחירי הנפט העולמיים ולמשבר אנרגטי באותן מדינות שהיו 

 1979-תלויות בנפט שהגיע מהמזרח התיכון, אשר הכה גלים שוב על רקע המהפכה באיראן ב

את עצמו כיעיל ביותר,  עיראק. השימוש בנפט ככלי נשק כלכלי הוכיח-ולאחריה מלחמת איראן

כי הדרך להתמודד עם משברי האנרגיה העולמיים היא  70-ומדינות רבות החלו להבין בשנות ה

לצמצם או לבטל לחלוטין את התלות במונופול הנפט המזרח תיכוני. רעיון הביטחון או העצמאות 

ם התגברות האנרגטית הוביל לחיפושי נפט וגז טבעי במקומות אחרים בעולם, ובציר אחר, ע

המודעות להשפעות הסביבתיות של דלקים מאובנים אך גם כחלק מהתפיסה הרחבה של הצורך 

פיתוח טכנולוגיות של אנרגיות –בגיוון מקורות האנרגיה כצעד לקראת עצמאות אנרגטית 

 (.Greene, 2010 ; Yergin, 1991 ; Hamilton, 2011מתחדשות )

לצמצום ההשפעות השליליות של השימוש בדלקים בעשורים האחרונים עלו רעיונות שונים  

מסה, כליאת -מאובנים, ובמרכזם צמצום הפליטות; נבחנים רעיונות של קיבוע פחמן על ידי ביו

מערכות מסחריות של סחר בפליטות. רעיון מוביל הוא הגברת השימוש פיתוח ו קרקע-בתתפחמן 

אך מסוכנת, ולכן מתקשה לקבל תמיכה ציבורית ברחבי  –באנרגיה גרעינית, שנתפסת כשיטה נקיה 

מחקרים רבים מעידים על הגישה ההולכת וגוברת היא גישת האנרגיות המתחדשות. אך העולם. 

מדינות  19שיטות אחרות; כך, במחקר שבדק שלל היתרונות בשימוש באנרגיות מתחדשות על פני 

מפותחות ומתפתחות על פני למעלה מעשרים שנה, נמצא כי לטווח הארוך צריכת אנרגיה גרעינית 

שלילי לפליטות פחמן )בהתייחס למעגל הייצור כולו(, זאת לעומת ההשפעה לטווח תורמת באופן 

הקצר שאכן נראית כמצמצמת פליטות, ואילו אנרגיות מתחדשות יכולות להשפיע משמעותית פחות 

(. בנוגע Apergis, Payne, Menyah & Wolde-Rufael, 2010על פליטות פחמן בטווח הארוך )

כי יש  2011-(, הפאנל הבינלאומי להתחממות גלובלית, מצא ב2011) IPCC-מסה, ה-לאנרגיית ביו
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-קיימות שיטות רבות שאינן בנות –קשת רחבה של השפעות פוטנציאליות על פליטת גזי חממה 

מסה היא ירוקה לחלוטין. -קיימא ותורמות לשיעור פליטות גבוה, בניגוד לסברה כי אנרגיית ביו

חממה המקושרות לשימוש באנרגיות מתחדשות הן המינימליות  ככלל, הסיק הפאנל כי פליטות גזי

 .צריכהמשלב הייצור ועד ל –ביותר בהשוואה למקורות אנרגיה אחרים 

העולם, אם כך, צועד בעשורים האחרונים אל עבר החלפת הנפט, הפחם והגז באנרגיות  

לים, רוח, וכמובן אנרגיית אלקטרית, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיית ג-מתחדשות: אנרגיה הידרו

השמש. השאלה אם האנושות תוכל "להיגמל" כליל מדלקים מאובנים ולעבור לאנרגיות מתחדשות 

נתונה לדיון מתמשך, וחשוב לזכור כי היא קשורה עמוקות בהרגלי הצריכה של העולם המפותח 

הכרח תלויות והמתפתח שמשפיעים באופן עצום על ההתחממות הגלובלית; בעיות הצריכה אינן ב

או במלחמות על  ,בתרחיש האופטימי ,בפתרון טכנולוגי כזה או אחר, כי אם בפתרון התנהגותי

, אין ספק כי ההכרה בחשיבות ; ובכל זאתמשאבים ודילול אוכלוסין קיצוני בתרחיש הפסימי

 המעבר משימוש בדלקים מאובנים לאנרגיות מתחדשות הולכת וגוברת ברחבי העולם.

 גיות מתחדשות ברחבי העולםשימוש באנר .2.3

המדינות המובילות בחלקן של אנרגיות  2014-(, נכון ל.Eurostat, n.dלפי נתוני האיחוד האירופי )

גיה ואיסלנד וובממוצע(: נור 53%-האנרגיה שלהן היו מדינות סקנדינביה )כמתחדשות בסך צריכת 

-ומאנרגיה הידרותרמיים גיאוממקורות  יםמאספקת האנרגיה שמגיע 80%-מובילות עם כ

(. לטביה ואוסטריה  ;2013Rosenberg, Lind & EspegrenNawri et al., 2014 ,אלקטרית )

אנרגיות מתחדשות, אך לא כל מדינות אירופה רושמות הישגים דומים.  30-40%-משתמשות ב

. ובכל זאת, נתונים אלו, שנמצאים במגמת עליה במרבית 16%-הממוצע באיחוד עומד על כ

חלקן של האנרגיות  לתלהגד 2009-ליעד האיחוד שנקבע ב , מעידים על התקרבותהמדינות

במטרה להגביל את פליטת גזי החממה וכן לקדם , 2020עד  %20-ל המתחדשות בצריכת האנרגיה

 .1תחבורה נקייה אנרגטית

גם אזורים מחוץ לאירופה חווים גידול משמעותי בשימוש באנרגיות מתחדשות: במרכז  

כן יש ייצור -אלקטרית מהווה את המקור הדומיננטי לייצור חשמל, וכמו-נרגיה הידרואמריקה, א

אתנול נרחב )תחליף דלק(. בעקבות הצמיחה הכלכלית של מדינות האזור בשנים האחרונות )בעיקר 

חלה  –תודות לצמיחה בתיירות וייבוא חקלאות( אך מצד שני הישענות כבדה על דלקים מיובאים 

                                                
1 Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources, 

23/04/2009. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-

SK/TXT/?uri=CELEX:32009L0028&from=en  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-SK/TXT/?uri=CELEX:32009L0028&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-SK/TXT/?uri=CELEX:32009L0028&from=en
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 ,Apergis & Payneש באנרגיות מתחדשות, לצד חשמול של קהילות ללא תשתיות )עליה חדה בשימו

מהחשמל במדינה מיוצר  100%(. קוסטה ריקה רשמה את השיא מבין מדינות האוזר: כמעט 2011

 (.Walker, 2017כיום מאנרגיות מתחדשות )

מדיניות אנרגיות מתחדשות, מדגימה בהאנרגיה הנצרכת בה מקורה מ 50%-שוודיה, שכ 

על אנרגיות  100%אנרגטית מרשימה שאולי תהפוך אותה למדינה הראשונה בעולם שתהא מושתתת 

אימצה שוודיה את מדיניות  1975-(; בRomson, 2016מתחדשות, יעד שהציבה הממשלה לאחרונה )

האנרגיה הראשונה שלה, מתוך רצון להפחית את התלות בייבוא נפט לאחר המשבר במזרח התיכון. 

הממשלה הגיבה במימון כבד למחקר ופיתוח בתחום האנרגיה; הושם  1979-חר המשבר השני בלא

על ידי ייצור  CO2היעד להפחתת פליטות  90-מסה. בשנות ה-דגש על אנרגיה סולארית, רוח וביו

חשמל מאנרגיות מתחדשות הפך לעדיפות פוליטית בשוודיה. בתוך כך, הממשלה הכריזה על "מס 

 ,Di Lucia & Ericssonמסה )-לעליה במחירי פחם ועליה בשימוש באנרגיית ביופחמן" שהוביל 

2014; Nilsson & Mårtensson, 2003; Emelianoff, 2014.) 

 עצמאות אנרגטית אזורית .2.4

Müller, Stämpfli, Dold & Hammer (2011 טבעו את המושג "אוטרקיה אנרגטית" בהקשר )

לייצור, צריכה וייצוא של שירותים  תהאנרגיה המשמשמצב בו לעצמאות אנרגטית אזורית: 

יישום הם מגדירים שלושה עקרונות למקומיים. ו יםממקורות אנרגיה מתחדש הוסחורות מגיע

: הבנה ומימוש הפוטנציאל שבאנרגיות מתחדשות, הגברת אוטרקיה אנרגטית ברמה מספקת

אובדן מינימלי של חשמל  והתבססות על מערכת אנרגיה מבוזרת, המאפשרת ,יעילות אנרגטית

תודות למרחקים קצרים, ומגבירה את יכולת הצרכן לבחור בטכנולוגיה העדיפה לייצור אנרגיה, 

תרמית וכו'(. לצד זאת -בהתאם למשאבים המקומיים הזמינים )קרינת שמש, נהרות, אנרגיה גיאו

ומיים אשר הם מדגישים את חשיבות הירתמותם של שחקני חברה אזרחית ואדמיניסטרציה מק

ה המקומית יעל ידי האוכלוסי ן, יבטיחו את קבלתיוזמות מקומיות לאנרגיה מתחדשתיניעו ויפתחו 

המחקר מתבסס על מקרי בוחן מאירופה  ויישמו את הפרויקטים בשיתוף שחקנים רלוונטיים.

ומעודד את מדינות המערב לפתח דגמים אזוריים של אוטרקיה אנרגטית, אך מדגיש דווקא את 

 וטנציאל הרב שבאימוץ מודלים כאלו באזורים בעולם בהם הקרינה הסולארית גבוהה במיוחד.הפ

 & Kleinקהילתית ברחבי העולם )-סקירת ספרות ענפה של תחום האנרגיה המקומית 

Coffey, 2016קהילתיים, גם אם שונים -( מגלה את היתרונות הרבים במודלים אנרגטיים מקומיים

יינים האזוריים, הטכנולוגיות והשחקנים: תרומה חיובית למאבק מאוד זה מזה ברמת המאפ

קיימא -בשינויי האקלים, הפחתת מחירי האנרגיה, תמיכה וקידום של מדיניות סביבתית בת
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מהרמה האזורית ועד הלאומית, בניית קהילות חזקות ועידוד מעורבות אזרחית פעילה ברמה 

כדוגמת השפעה על פיתוח טכנולוגיות בתחום  המקומית, וכן השפעה ארוכת טווח ורחבת מידמים

השיקול הכלכלי מהווה פקטור מרכזי, כאשר פעמים רבות המתפתח של אנרגיות מתחדשות. 

משתלם יותר לייצר אנרגיה מתחדשת מקומית מאשר להוביל חשמל ממקום מרכזי מרוחק. יתרון 

ת רבות לפיתוח מקומי. נלווה נוסף הוא שתשתית מקומית כזו מספקת מקומות עבודה וכך תורמ

 & Hiremath, Kumar, Balachandra, Ravindranathמתפתחות )הדבר הוכח בבהירות במדינות 

Raghunandan, 2009; Mandelli, Barbieri, Mereu, & Colombo, 2016.) 

אך בכדי שצריכת האנרגיה של אזור תוכל להתבסס על אנרגיות מתחדשות מקומיות, רשת  

. רשת חכמה smart gridה לעבור שינויים דרסטיים, מה שמכונה רשת חכמה, החשמל עצמה צריכ

משלבת מערכות תקשורת ובקרה מתקדמות אשר מאפשרות חיווי בזמן אמת ויצירת איזון בין 

הביקוש, הצריכה ואגירת האנרגיה באזור. שימוש ברשתות חכמות מוביל לחסכון באנרגיה, 

וב של מקורות אנרגיה מתחדשים: בניגוד לרשתות התייעלות והורדת מחירים, ומאפשר שיל

שמובילות אנרגיה מנקודת ייצור מרכזית )מבוססת נפט, פחם או גז( לצרכן  רגילותהחשמל ה

שנמצא בנקודה מרוחקת, הרשת החכמה יכולה להעביר אנרגיה ממקורות מתחדשים המפוזרים 

לצד  ,סולאריים לצד טורבינות רוחשדות  –בנקודות שונות במרחב, בקרבה רבה יותר לצרכן, למשל 

אלקטרי, וכו'. בעזרת הרשת החכמה, הצרכן יכול לצרוך בכל רגע נתון אנרגיה ממקור -מפעל הידרו

אחר, בהתאם לתפוקה בשעה ביום, המחיר ליחידת אנרגיה וכו'. מדובר בטרנספורמציה רחבה 

 (. & Beviz, 2010Crossleyומורכבת של רשתות החשמל, ממבנה ריכוזי למבנה מבוזר )

 Wiseman & Pursley (2011 :מציעים שתי רמות רלוונטיות לעצמאות אנרגטית מקומית )

בית או בית עסק שמתקינים  דהיינוהרמה הראשונה היא עצמאות אנרגטית בקנה מידה קטן, 

תשתית כלשהי של אנרגיה מתחדשת שעונה על צרכי האנרגיה שלהם. הרמה השניה היא חוות 

 EIMYח וכו'. קנה המידה הקטן עובד לפי עיקרון אנרגיה, דוגמת חווה סולארית, חוות טורבינות רו

(Energy In My Yard( )Niitsuma and Nakata, 2003 )–  צריכת אנרגיה בסמוך למקור; משק בית

חשמל לרשת. חווה אנרגטית לעומת זאת יכולה עודף אחד יכול לייצר לעצמו חשמל ואף למכור 

שתי הרמות חשובות כשמדברים על  לספק חשמל לישוב שלם, תלוי כמובן בנפח האנרגיה המיוצר.

פיתוח תשתיות לאנרגיה מתחדשת, וכל אחת צריכה להיבחן בהתאם לצרכים ופוטנציאל הייצור 

המקומי. בעוד שהקמת חווה דורשת תהליך בירוקרטי והשקעה כלכלית גדולה, לצד דיון סביבתי 

ת ברמה הביתית, וצעד תוך מספר חודשים ניתן להתקין תשתי –אפשרי על הפגיעה עצמה של החווה 

שכזה מושך פחות תשומת לב פוליטית. אם מהלך שכזה מובל או מעודד על ידי הממשל המקומי, 

 הוא אף יכול להצליח יותר.
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נחקק חוק לעידוד  80-שוודיה שוב מספקת דוגמא רלוונטית, גם ברמה האזורית: בשנות ה 

ילות אנרגטית וביטחון אנרגטי הרשויות המקומיות לפתח תכנית אנרגטית מקומית להבטחת יע

ברמה המקומית. אמנם לא כל הרשויות המקומיות אימצו את המהלך, אך בעזרת תמריצים 

המהלך נחל הצלחה והוביל לפיתוח ענף  –כלכליים וכלים שונים שסופקו לרשויות על ידי הממשלה 

יק בעלות על של אנרגיות מתחדשות ברמה המקומית ועודד בעלי עניין וחברות מקומיות להחז

 ,Di Lucia & Ericsson, 2014; Nilsson & Mårtensson, 2003; Emelianoffחברות אנרגיה )

2014.) 

בעוד שבשוודיה ההחלטה להשקיע במערכות מבוזרות על פני מערכת לאומית מרכזית  

היתה החלטה ממשלתית, תכנון אנרגטי מקומי יכול לצמוח גם כמענה לחוסר תכנית לאומית )או 

נית לאומית לא מספקת(, או רצון של הרשויות המקומיות לערער על המדיניות הלאומית או אף תכ

להתחרות בה, על המשמעויות הכלכליות הגלומות בכך )פתיחת משק האנרגיה המתחדשת 

לשחקנים נוספים, מקומיים(. כך קורה בארה"ב, גרמניה וצרפת, בהן גופים לא ממשלתיים חוברים 

ות מקומיות כיוזמה אנרגטית מקומית. אולם, עולה הטענה כי תמיכה ממשלתית לעיריות או למועצ

ומיסוי ירוק עשויים לתרום באופן משמעותי לפיתוח משק  חקר ופיתוחכמו זו בשוודיה לצד מימון מ

האנרגיה המתחדשת, יותר מאשר יכולתם של גופים מקומיים עצמאיים לתרום לכך. כך למשל, 

דלקים לרכבים -ום שמושתתות על אנרגיות מתחדשות ופיתוח ביופיתוח מוצלח של טכנולוגיות חימ

בשוודיה הן יוזמות ממשלתיות. בגרמניה לעומת זאת, ניתן למצוא עיריות שמממנות מכיסן מחקר 

הפיתוח איטי יותר. יתרה מכך, על מנת שמהלך מקומי של פיתוח  –ופיתוח בתחום, ובהתאם 

מעותי, יש חשיבות רבה לכח פוליטי מקומי חזק ושימוש באנרגיות מתחדשות יצליח באופן מש

שחפץ באימוץ מדיניות אנרגטית, דבר שלא בהכרח קיים בכל שלטון מקומי. לצד מימון למחקר, 

 (.Emelianoff, 2014תכניות לאומיות, מיסוי וכו' )

אכן נראה כי ההשקעה בפיתוח מקומי של אנרגיות מתחדשות הופכת יותר ויותר  

פופולארית ברחבי העולם. הדבר נפוץ בקרב קהילות קטנות שמשקיעות מכספן )ו/או מקבלות 

תמיכה מהשלטון המקומי או הלאומי או גופים אחרים( בפיתוח תשתיות; כך למשל הכפר 

Feldheim  ך לאחרונה לעצמאי לחלוטין בעזרת חשמל שמופק תושביו הפ 150שבגרמניה על

-וכן להטענת רכבים חשמליים. כמו צריכה ביתיתוולטאים ומשמש ל-מטורבינות רוח ולוחות פוטו

גז מעודפי חקלאות מקומית ומשתמשים בו לחימום הבתים. בזכות -כן תושבי הכפר מפיקים ביו

ק לחלוטין מהרשת ואף מוכר לה חשמל בטריות לאגירה שהותקנו לאחרונה, הכפר הצליח להתנת

מממשלת גרמניה והאיחוד האירופי  תבחזרה. זאת בזכות השקעה כספית של תושבי הכפר וכן תמיכ

(Lepisto, 2013; Morris, 2015 ניתן למצוא דוגמאות רבות נוספות גם בקהילות גדולות יותר, כך .)
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תושבים ושואפת להיות  2,600-שבארצות הברית, עיירה שמונה כ Bloomfield, Iowaלמשל 

; העיירה החליטה לשים דגש רב על חינוך להתייעלות אנרגטית, היא 2030עצמאית אנרגטית עד 

גז מחיות משק, מפיקה חשמל מאנרגיה סולארית, ובתי הספר בוחנים דלקים -מייצרת ביו

 (.Labrador, 2015) ותאלטרנטיביים למערך ההסע

וטרקיה אנרגטית מוחלטת ברמה האזורית אינו מלא כאשר חשוב לציין, כי חזון כולל של א 

לא לוקחים בחשבון את רכיב התחבורה, אשר אחראית כביכול לנתח חיצוני בצריכת האנרגיה, אך 

 –זיהום האוויר שנגרם מתחבורה מורגש הרבה יותר מאשר זיהום האוויר שנגרם מייצור החשמל 

דות אוטרקיה אנרגטית לא מתייחסת לרכיב אשר מתרחש לרוב מחוץ לאזור. מרבית הספרות או

התחבורה, ובהתייחסויות מסוימות אף נטען מפורשות כי לא ניתן להכליל רכיב זה כאשר עוסקים 

Willems, Jablonska, Ruig & Krikke, 2011; Yalçın-בפיתוח מודל של אוטרקיה אנרגטית )

Moussaoui & Szuba, 2014-Riollet, Garabuau)אל עצום באינטגרציה של רכבים . קיים פוטנצי

חשמליים במערכת מקומית מבוזרת של אנרגיות מתחדשות, ומדובר בפתרון האופטימלי להפחתת 

(, אך תעשיית הרכב Richardson, 2013פליטות שכן הוא מבטל פליטות במקור ומכלי הרכב עצמו )

ים האחרונות נרשמה העולמית נשלטת כיום על ידי טכנולוגיות מבוססות דלקים מאובנים, ובשנ

התקדמות זניחה לכיוון מחקר ופיתוח של רכבים חשמליים, בעיקר בטכנולוגיות מבוססות הטענה 

אשר מעלות אתגרים טכנולוגיים, כלכליים וסביבתיים, לצד היעדר מדיניות ברחבי העולם לקידום 

 Hoppe, Christ, Castro, Winter & Seppänen, 2014; Saber &טכנולוגיות אלו )

Venayagamoorthy, 2012.) 

בכל הנוגע ליעילות אנרגטית, יש לשים לב במיוחד לאזורים תיירותיים והשפעת ענף  

בעשורים האחרונים הולכת וגוברת המודעות להשפעות התיירות על צריכת האנרגיה בהם; 

הסביבתיות השליליות של ענף התיירות. כך, נבחן ברחבי העולם הקשר שבין תיירות לצריכת 

אנרגיה, ומחקרים רבים מצאו כי ענף התיירות ברחבי העולם ובפרט ביעדי תיירות מבוקשים, 

עותי לפליטות מזהמים; בפרט מדובר מתאפיין בצריכת אנרגיה אינטנסיבית, ותורם באופן משמ

ענף ההלנה, לצד תתי ענפים נוספים כגון תחבורה, הסעדה ואטרקציות. בראש הרשימה -בתת

עומדים המלונות, אשר בהשוואה למלוניות ואכסניות צורכים באופן משמעותי יותר אנרגיה. ניכר 

סר מודעות גדול לנושא, וכן כי למרות הפוטנציאל הגדול לחסכון באנרגיה בענף התיירות, קיים חו

היעדר מדיניות סביבתית נאותה שיכולה להוביל להתייעלות אנרגטית משמעותית בענף התיירות 

 ;Becken, Frampton, & Simmons, 2001; Kelly & Williams, 2007ברחבי העולם )

Katircioglum 2014.) 
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 משק האנרגיה ואנרגיות מתחדשות בישראל .2.5

ישראל מתמודדת עם אתגרים משמעותיים של ביטחון אנרגטי. היסטורית, היא נחשבת כ"אי 

אנרגטי" במזרח התיכון: מבחינה פיזית, עד לאחרונה לא נמצאו בגבולותיה דלקים מאובנים, 

היא אינה יכולה להסתמך על מדינות הנפט במזרח התיכון. הדבר גורם לכך  –ומבחינה פוליטית 

פחם מוונצואלה ודרום אפריקה,  –הנצרכת בישראל מגיעה מספקיות רחוקות שמרבית האנרגיה 

נפט מרוסיה ומדינות סביב הים הכספי. היעדר המשאבים המקומיים וההישענות על ספקים 

מרוחקים משפיעים באופן אקוטי על מאזן התשלומים של המדינה, כאשר נתח גדול מהכנסותיה 

 %76-, כ2014-(. בndler & Nathan, 2014; Bahagat, 2005Fischheהולך לרכישת מקורות אנרגיה )

(. International Energy Agency, Israel: balances for 2014מהדלקים בישראל היו מיובאים )

גידול האוכלוסיה והביקוש הגובר לחשמל לצד היעדר מקורות אנרגיה מקומיים הובילו לכך 

כות מהרגיל ולא היה די חשמל לספק בשעות שיא היו נמו 2000-שעתודות החשמל בתחילת שנות ה

 (. Fischhendler & Nathan, 2014הצריכה, מה שהוביל להפרעות רבות ברשת החשמל )

בהיבט של בטחון אנרגטי, ישראל מתמודדת עם שני אתגרים משמעותיים נוספים: אספקת  

אנרגיה לצבא בזמנים של מתח בטחוני, והבטחת בטיחותם הפיזית של מקורות האנרגיה בעת איום 

אספקת מקורות אנרגיה -בטחוני, מפני פגיעה על ידי גורמים עוינים. בתוך כך ישראל חוששת מאי

בשל הסכסוך הפוליטי עם מדינות ערב והפלסטינים, בייחוד לאור תרחיש אפשרי  ממדינות אחרות

. מצבה הייחודי של ישראל הופך את העיסוק בסוגיות של 1973-של אמברגו נפט, כפי שקרה ב

המדיניות הכלכלית של ישראל שמקדמת  –אנרגיה לעניין של בטחון לאומי, אך מצד שני 

ר מעורבות לאומית בסקטור האנרגיה בעשורים האחרונים, ליברליזציה והפרטה הובילה להיעד

 (.Shaffer, 2011בייחוד במשק הגז החדש אשר נתון לכוחות כלכליים פרטיים )

אך באופן כללי, מתוך הבנת פגיעותו של משק האנרגיה, מדיניות האנרגיה הישראלית היא  

בעיקר על פחם כדי לצמצם  לשאוף כמה שיותר לגוון את מקורות האנרגיה, ובתוך כך הדגש הוא

יה גאנראת דומיננטיות הנפט וההישענות על יבואנים, אך גם להשתמש במקורות מתחדשים כגון 

2005-(. אך מאז שנות האלפיים, יש דגש הולך וגובר על גז טבעי: בין Bahagat, 2005ורוח ) תסולארי

למצרים, החלה , בעקבות גילוי מאגר הגז הטבעי "ים תיטוס" וההסכם שנחתם בין ישראל 2012

. למרות שהצינור נסגר 2010-מתמהיל האנרגיה ב 36%-ישראל להשתמש בגז טבעי מקומי, שהיווה כ

בשל שיקולים ביטחוניים, השיח סביב ייצור אנרגיה מקומית הלך וגבר )וקיבל מענה  2012-ב

(, ובתוך כך גם החלטת הממשלה על גיוון מקורות "לוויתן"ו "תמר"משמעותי עם גילוי מאגרי 

האנרגיה על ידי שימוש באנרגיות מתחדשות; היעד הלאומי לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות נכון 

. בתוך כך, הוחלט על הקמת תחנות כח המבוססות 2030עד  17%, 2025עד שנת  13%להיום עומד על 
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מגה וואט )משרד התשתיות  250על אנרגיות מתחדשות באזור הנגב והערבה, בהיקף של לפחות 

 ות, האנרגיה והמים(.הלאומי

נראה כי החלטות הממשלה בעיקר מתעדכנות משנה לשנה אך ללא יישום  2002אולם, מאז   

מאספקת האנרגיה בישראל הגיעה  5%רק  2014-ממשי בשטח וללא עמידה ביעד הלאומי. ב

מדובר  –מדובר בעיקר בחימום מים על ידי דודי שמש; בניכוי דודי השמש וממקורות מתחדשים, 

וולטאים שמותקנים אצל -חשמל שיוצר ממקורות אנרגיה מתחדשים, בעיקר לוחות פוטו 1.5%על 

(. הדבר מציב את ישראל 2015; בר, 2016צרכנים פרטיים ומחוברים לרשת החשמל )בנק ישראל, 

בכל הנוגע לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות, כאשר הממוצע  OECD-בתחתית רשימת מדינות ה

( מציג את המימון המועט 2015) Blum(. 2016מסך החשמל המיוצר )בנק ישראל,  35%-כ עומד על

אשר מושקע בישראל בפיתוח אנרגיות מתחדשות, וטוען שהוא נובע מהחזר נמוך על השקעה, חוסר 

 ידע אודות אנרגיות מתחדשות בקרב משקיעים ועמימות מצד הרגולטור בארץ.

באנרגיות מתחדשות, נראה כי ישראל יכולה לעמוד יאל לשימוש אולם, מבחינת הפוטנצ 

שעל  2013-אנרגיה ערך מחקר בביעד הלאומי ואף לעמוד ביעד גבוה בהרבה; הפורום הישראלי ל

מהחשמל בישראל מאנרגיית השמש והרוח. במסגרת המחקר  80-90%-לייצר כניתן  2040פיו, עד 

מי ואזורי; בתוך כך, שימוש ברשתות חכמות גם הם מדגישים את חשיבותו של ניהול אנרגיה מקו

גריד בהתאמה( יוביל לניהול ביקושים חכם יותר, אשר יתרום -גריד ומיקרו-קטנות וזעירות )מיני

משמעותית להתייעלות אנרגטית. הדבר כמובן דורש את היערכות חברת החשמל ועריכת התאמות 

מל הנוכחית תהווה בעיקר כגיבוי החש שונות בתשתית ובאופן ניהול האנרגיה. במצב זה, רשת

 (.2013וכקולטת עודפי ייצור מהמערכות המבוזרות )דולב וסגל, 

 

 מתודולוגיה .3

במסגרת סקירת הספרות הצגתי את מגבלות האנרגיה הקיימות היום בעולם, ההשפעה הסביבתית 

של שימוש בדלקים מאובנים והתגברות השימוש באנרגיות מתחדשות כמענה למשבר האקלים 

לצד הביקוש הגדל לאנרגיה. הצגתי את רעיון העצמאות האנרגטית ובחנתי כיצד מדינות שונות 

בעולם מיישמות מדיניות אנרגטית ששואפת למקסם את חלקן של האנרגיות המתחדשות בתמהיל 

האנרגיה הלאומי. הצגתי מסגרת תיאורטית לרעיון האוטרקיה האנרגטית המקומית, יתרונותיה, 

רים ביישומה. בחנתי כיצד הרעיון ממומש במדינות שונות, ולבסוף הצגתי את מרכיביה והאתג

ייחודיותו של משק האנרגיה הישראלי והאופן המוגבל בו ישראל מקדמת שימוש באנרגיות 

מתחדשות. בחלק המחקרי אציג את חזון העצמאות האנרגטית בערבה הדרומית כמקרה בוחן 
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ית בישראל, ומתוך ממצאי המחקר אבחן את מידת לפיתוח מודל של אוטרקיה אנרגטית מקומ

 הפוטנציאל של מימושו.

 ת המחקרשאל .3.1

, אפשרי? 2025באיזו מידה חזון "עמק השמש", הפיכת הערבה הדרומית לאזור עצמאי אנרגטי עד 

אנרגיה  ייצורבאמצעות  םשל האזור ומהו הפוטנציאל לענות עליה יםהאנרגטי הצרכיםם מה

גידול השפעה של הובאו בחשבון מרכיבי אנרגיה נוספים כגון תחבורה והאם ? ממקורות מתחדשים

 ?אוכלוסין

 מקום ואוכלוסיית המחקר .3.2

שובי המועצה המקומית חבל יי 12-מקום המחקר הוא הערבה הדרומית, הכוללת את העיר אילת ו

תושבים באזור כולו. הערבה הדרומית זוכה למירב הקרינה הסולארית  67,000-אילות, סה"כ כ

ה היתה לאזור שמסתמך על ייבוא חשמל מסיבי מצפון הארץ, בעיקר בישראל ומאז קום המדינ

 בחודשי הקיץ.

אילות, חברה בבעלות  –אוכלוסיית המחקר שנבחרה היא החברה לאנרגיה מתחדשת אילת  

את התכנית להפוך את הערבה  2006אילת וקיבוצי חבל הערבה הדרומית אשר מקדמת משנת 

ל"עמק השמש לאנרגיה נקיה": אזור עצמאי אנרגטית לחלוטין, נטול דלקים  2025הדרומית עד 

בעיקר  –ממקורות מתחדשים מקומיים  המצריכת האנרגיה בו מגיע 100%ופליטות פחמן, אשר 

אשר מקימה החברה, היא ממנפת את הפרויקט לפיתוח  המערך האנרגטיאנרגיה סולארית. לצד 

 של אנרגיה נקייה  טכנולוגימהווה מרכז חדשנות מקומות עבודה מקומיים ותיירות ירוקה וכן 

 .תבינלאומיהו תלאומיה, תאזוריברמה ה

 ת המחקרושיט 

העצמאות האנרגטית של הערבה הדרומית כיום, בוחן את האחד משלושה מרכיבים.  בנוימחקר ה

מאנרגיות  החשמל ייצורחשמל האזורית ופוטנציאל ובו ערכתי ניתוח וכימות של צריכת ה

 –עם גורמי מפתח בחברת אילת  שוחחתי והתכתבתימתחדשות בטווח הזמן הקרוב. במסגרת כך 

ות הפרויקט מאתר אילות וחברות העובדות בשיתוף איתה, וכן משכתי נתונים אודות התקדמ

בתוך כך השתמשתי במיפוי הפרויקטים  ./http://www.eilateilot.org/heהאינטרנט של החברה, 

אילות ובו פירוט האתרים הסולאריים בערבה הדרומית והיקף החשמל המיוצר בכל  –של אילת 

 אתר.

)אשר לא נכלל בחזון  המרכיב השני מתייחס לחלקה של התחבורה במערך האנרגטי האזורי 

התבססתי על נתוני הלשכה המרכזית "עמק השמש" אך נבחן באופן ביקורתי במחקר זה(; בחלק זה 

http://www.eilateilot.org/he/
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ונתונים  2016-כת דלק בישראל, נתוני הנסועה של תושבי העיר אילת מלסטטיסטיקה אודות צרי

, זאת במטרה לייצר הערכה גסה של Electroadטכניים אודות טכנולוגיות עדכניות מבית מחברת 

באזור וחישוב תיאורטי של כמות החשמל הדרושה לצי רכבים חשמלי, אלטרנטיבי לצי  צריכת דלק

בר לרכבים חשמליים באזור יוכל דלק רגיל. בכך בחנתי האם מעהנוכחי של רכבים בעלי מנוע 

 מערך האנרגיות המתחדשות האזורי.ב שתלבלה

גידול כתוצאה משל גידול בביקוש לאנרגיה תרחיש תאורטי המרכיב השלישי נוגע ל 

התבססתי על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ותכנית בחלק זה  .אוכלוסין בערבה הדרומית

תיאורטיים של גידול אוכלוסין והשפעתו על צריכת האנרגיה  הצגתי תרחישיםל אילות; בהאב של ח

, שוב במטרה לבחון האם תשומות אנרגיה עתידיות תוכלנה לקבל מענה ממערך האנרגיות האזורית

 המתחדשות האזורי.

 

 ממצאים .4

 בערבה הדרומית חשמלצריכת  .4.1

 67,000-דונם, ומונים כ 2.4-המועצה האזורית חבל אילות מתפרסים על אזור של כ ויישוביאילת 

קיבוציה ושני ישובים קהילתיים  10נוספים בחבל אילות, על  4,500-באילת ו 62,500תושבים: 

הארץ  מה שגוזר הובלת חשמל ממרכזבקצה רשת החשמל הארצית,  שבשטח שיפוטה. האזור נמצא

הפעלת תחנת משנה מבוססת מזוט באילת, בחודשים בהם )ובתוך כך אובדן אנרגיה בהולכה( ו

צחיח האקלים ה בשלרבה בעיר אילת והתיירות בעקבות המהרגיל  גבוהלאנרגיה הביקוש 

 .ויותר מעלות צלזיוס 45-אשר מגיעות לכגבוהות הטמפרטורות הו

אילת , אזור (ובהיעדר נתונים מדויקים לאזור זה מחברת החשמל) 2אילות –לפי אילת  

צריכת החשמל לפי חישובים שערכה החברה, בארץ.  ת החשמלצריכמסך  1%אחראי על והערבה 

, וזאת כתלות בשעה ביום ובעונה. בכך מגולמים כלל שעה-מגה וואט 80-160הכוללת באזור נעה בין 

, תיירותית ותעשייתית )תמרים, ירקות, לולים, משק חלב( ית, חקלאיתצריכה בית –צרכי האנרגיה 

הנתח הגדול ביותר בהסתכלות אזורית,  מועצה ושל העיר אילת )על תושביה ותייריה(.של ישובי ה –

; אך יש (20%-( ואחריו צריכה ביתית )כ60%-ציבורית )כ-הוא של צריכה מסחריתבצריכת האנרגיה 

)בעיקר ענף  בשל השימושים המסחריים הרבים באילת –שוני משמעותי בין אילת לבין חבל אילות 

                                                
 רכזת חינוך והכשרות מקצועיותוהתקדמות הפרויקט באדיבות אביטל נוסינוב, אילות  –ידע אודות אילת המכל  2
 חברההלית "ודורית בנט, מנכ אילות, – תליאב



15 
 

ואילו בחבל אילות  מסך הצריכה 68%ציבורית בה אחראית על -, הצריכה המסחריתהתיירות(

 .אילות( –ין כי זוהי הערכה גסה של אילת )יצו מהצריכה היא צריכה ביתית 60%מוערך כי 

 צריכת דלק לתחבורה בערבה הדרומית 

ני השנתון הלן אביא הערכה גסה של כמות הדלק לתחבורה הנצרכת בערבה הדרומית: על פי נתול

מיליון.  3.1על  2015, מספר כלי הרכב המנועיים בישראל עמד בסוף 2016הסטטיסטי לישראל משנת 

 –מיליוני ליטרים של דלק )בנזין  6,600-צריכת הדלק לתחבורה יבשתית באותה השנה עמדה על כ

-בשנת במיליוני ליטרים(. מכאן, שכל רכב בישראל צרך  3,000-כ –מיליוני ליטרים, סולר  3,600-כ

 (.l \ 3,100,000 l = 2,130 l 6,600,000,000) במוצעליטר דלק  2,130-כ 2016

(, ערכתי הערכה 1)טבלה מס'  2016נתוני הנסועה של תושבי העיר אילת לשנת על בסיס  

הערכה של מכונית אחת למשפחה, בחבל לפי ; רכב הכולל בערבה הדרומיתנוספת לגבי מספר כלי ה

, ניתן להעריך כי באזור הערבה הדרומית קיימים . סך הכל(4,500/5רכבים ) 900אילות קיימים 

 עמד(. מכאן, שסך צריכת הדלק המשוערת של אזור הערבה הדרומית 2רכבים )טבלה מס'  15,867

 (.l 2,130 * 15,867) יםליטר 33,796,710-כ לע 2016בשנת 

 

 1מס' טבלה 

 שנת ייצור 
מספר 

 רכבים
% 

 20 2499 2012-2016 רכבים חדשים

 66 8,294 2001-2011 רכבים ותיקים

 13 1,600 1990-2000 רכבים ותיקים

 1 87 1990לפני  רכבים ישנים

 100% 12,480  סה"כ רכבים

  1,254  גלגלי-רכב דו

  810 רכבים מסחריים

  423  מוניות

  14,967  סה"כ

 

 2טבלה מס' 

 מספר רכבים 

 14,967 סה"כ רכבים באילת

רכבים פרטיים חבל 

 900 )הערכה( אילות

 15,867 סה"כ אילת וחבל אילות
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 בערבה הדרומית ייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים .4.2

ועוד( על  Arava Power, AORAיחד עם חברות שותפות )אילות  –חברת אילת עומלת  2006מאז 

 PVהקמת תחנות כח מבוססות אנרגיות מתחדשות ברחבי הערבה הדרומית, בעיקר בטכנולוגיית 

מסה. -סולאריות, רוח וכן מתקן לאנרגיית ביו-וולטאים( אך גם אנרגיות תרמו-פוטו פאנלים)

שדות קיימים ( אילותו נאות סמדר, קטורה, גרופית, יטבתה, סמר, אליפזבמרבית הקיבוצים )

צמודים )לרוב( לשטחי החקלאות, וכן מגה וואט כל אחד,  7-10-המייצרים כאריים גדולים סול

גגות מסחריים כגון באזור התעשייה בתמנע; בנוסף לשדות מותקנים פאנלים על מבנים ציבוריים, 

. עיקר המסה של בתים פרטייםכן על גגות ו ומבנים מסחריים אחרים בעיקר באילת, רפתות, לולים

אך פאנלים  על גגות היא באילת בהתאם לכמות התושבים והשימושים המסחריים הרבים,פאנלים 

קיבוץ הראשון שכיסה את ה ואה , כאשר יהלגם במרבית הקיבוציםפרטיים על גגות בתים פרוסים 

-, אשר מייצרות כיה שחורתיפועלות מספר טורבינות רוח באליפז ובאזור התעש בנוסף,. כל גגותיו

ומתפרסות  מגה וואט 122מפיקות נכון להיום תחנות כח אשר  15-מדובר בכל הסך . מגה וואט 35

מצריכת החשמל האזורית בשעות  70%-ל בכך ניתן מענהדונם למגה(.  20-דונם )כ 2,500-על פני כ

 היום.

אילות לייצר יותר מאותם  –, שואפת אילת עצמאות אנרגטית 100%-כדי לעמוד ביעד ה 

, ולהגיע למצב בו שפע השמש שהאזור נהנה ממנו מנוצל מגה וואט שצורך האזור כיום 80-160

 5,000-)אשר יתפרסו על כ מגה וואט 400עד  2025עד לייצר ; היעד הוא לטובת ייצור עודפי אנרגיה

המופקים  122-בנוסף לה וואט מג 280-שיפיקו כ והמשמעות היא הקמת תחנות כח נוספות, דונם(

או לפני צפויים  2020ים אשר מוקמים בימים אלה וצפויים להיות פעילים עד יכיום. שדות סולאר

 מגה וואט כל אחד. 50-60ות ענק של מעל מגה וואט, בתוך כך שני שד 140-לספק עוד כ

משימה מהלך הלילה, במאנרגיות מתחדשות חשמל  המשיך לייצרל הוא האתגראך עיקר  

בשנים הראשונות לפרויקט נבחנו על אנרגיה סולארית.  בעיקר למערך אנרגטי שמתבסס מאתגרת

יקר, לא יעיל ובעיקר אופציות של אגירת חשמל בבטריות, אך לאחר מחקר הוחלט כי מדובר בפתרון 

 כיום,, שכן הוא נשען על כריית מחצבים ומייצר כמויות גדולות של פסולת רעילה. לא סביבתי

וגיה דומה לאנרגיה : מדובר בטכנול"שאובה אגירהבצורת "מתמקדת בפתרון סביבתי ויעיל החברה 

. במהלך היום, בריכה עליונה ובריכה תחתונה –המערכת בנויה משני מפלסי מים  אלקטרית:-הידרו

שאיבת מים מהבריכה טובת החשמל המופק מתחנות הכח הסולאריות לעודף מנצלים את 

ה. בלילה, כאשר התחנות הסולאריות מושבתות, משחררים את המים התחתונה לבריכה העליונ

מהבריכה העליונה. הפרש הגבהים הגדול בין הבריכות יוצר מפל, אשר מפעיל טורבינה בתחתיתו, 

 והטורבינה מייצרת חשמל. 
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 בהר עיט לקום הבריכה העליונה מתוכננת. 2020אתר האגירה השאובה מתוכנן לקום עד  

קרקעיות ובכך לא -, אך הבריכות תהיינה תתהשדות של קיבוץ לוטן בקרבתוהבריכה התחתונה 

למערך האנרגיה  מגה וואט 160 לספק תוספת שלצפוי האתר  תיווצר פגיעה משמעותית בנוף.

אך גם גיבוי לשדות הסולאריים  –, כאשר השימוש העיקרי הוא כאמור לשעות הלילה האזורי

נבחנת גם אפשרות להפוך את המערכת להיברידית, ופות חול הנפוצות באזור. במקרה של עננות או ס

וכך יש גם גיבוי למערכת עצמה במידה ותנאי מזג האוויר מבטלים את ייצור החשמל מאנרגיה 

סולארית. אך יש בכך אתגר מאחר ומדובר בדלק דליק באזור חם מאוד, אשר יכול להוביל לשריפה 

מקומות עבודה לאזור וכן יהווה אתר תיירותי בו מבקרים מוזמנים  50-כגם הפרויקט יספק גדולה. 

 לבקר בבריכות וללמוד על הטכנולוגיה.

 אילות –ת אתר האינטרנט של איל :מתוך

 פרויקטים בעיר אילת .4.3

מגה וואט שמופקים כיום  12-אילת לבדה מהווה שחקן משמעותי בקידום הפרויקט. מעבר ל

מגה וואט כחלק מפרויקט מיפוי  30מפאנלים הפרוסים ברחבי העיר, העירייה מתכננת להגיע לעוד 

בשכונת להתייעלות אנרגטית "שכונה ירוקה"  מעבר לכך, העירייה מקדמת פיילוטגגות עירוני. 

את צריכת האנרגיה השכונתית, נטר ולהפחית תושבים. הפרויקט שואף ל 3,800ונה מצפה ים, המ

ישוכפל לשכונות נוספות בעיר. במסגרת הפרויקט הותקנה מערכת ניטור  –ובמידה ויישא פרי 

אנרגיה שכונתית אשר מספקת נתוני צריכה בזמן אמת, הותקנו מערכות בידוד במבנים שונים 

בעלות  50%קנה תאורה חכמה וחסכונית, אשר עד כה רשמה חסכון של בשכונה, ובפנסי הרחוב הות

לצד מגה וואט בשנה.  5-6-החשמל. מוערך כי החלפת התאורה בכל רחבי העיר תוביל לחסכון של כ
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 , כרגע ברמה המסחרית בעיקר:תחבורה חשמלית בעירשימוש בהפיילוט, העיר מנסה לקדם 

להמיר את כל המוניות  קיים תכנוןלתחליפי דלקים,  בפיילוט משותף עם משרד התחבורה והמנהלת

בעיר ברכבים חשמליים, ופקחי העירייה יעברו לקטנועים חשמליים. הפיילוט נמצא כרגע בשלב 

 איתור החברות.

 יעדים, מגבלות ואתגרי הפרויקט .4.4

הראשונית של הקמת מערך האנרגיה האזורי היא מגבלת הקרקעות באזור. מראשית המגבלה 

לא ליצור פגיעה נופית  –הפרויקט הוחלט כי תחנות הכח תוקמנה בשטחים מופרים, משני טעמים 

 מטעיולהימנע מפגיעה בבתי גידול. מרבית השטחים המופרים באזור הינם שטחים חקלאיים, 

ן מרבית התחנות הוקמו המועצה, ולכ קיבוציכל בנים אשר קיימים שדה שו-גידולישדות תמרים ו

. מלבד שדה סולארי אחד בקיבוץ קטורה, אף שדה אחר אינו נראה מכביש בצמוד למטעי התמרים

משמעות הדבר היא שכמות הקרקעות הזמינות להתקנת שדות סולאריים היא  ,הערבה. אולם

אילות מקדמת את התקנת  –מוגבלת, ולמעשה כיום היא כמעט מנוצלת לחלוטין. לכן אילת 

הפאנלים על גגות, אך גם משאב זה הולך ואוזל; כמעט כל הגגות המסחריים במועצה ובאילת 

 הפנוי.הפרטיים קרוב את שטח הגגות מנוצלים, והישובים ככל הנראה ינצלו ב

למעשה, מכסות שמספקת חברת החשמל. ב קשורהאך מגבלה משמעותית ומורכבת יותר  

לא ניתן להעמיס על רשת החשמל כמות אינסופית של אנרגיות מתחדשות; אחד המדדים החשובים 

הוא יציבות המערכת, וכמות השעות השנתית שבה הרשת חווה הפסקות חשמל. לרשת החשמל 

שמל הישראלית נחשבת בין היציבות בעולם, אך תוספת בלתי מוגבלת של אנרגיות רשת הח

חשמל הבה  הארצית,רשת החשמל  מתחדשות תפגע ביציבות הזו. הדבר נובע מהמבנה הריכוזי של

. מבנה זה לא מאפשר בערבה לתחנת משנה אזורית לאורך חופי הארץת הכח ומועבר בקו ישיר מתחנ

הכנסת יצרני אנרגיה רבים חדשים, במקרה שלנו אנרגיות מתחדשות, והרשת יכולה להכיל רק 

כל יצרן אנרגיות מתחדשות שרוצה להתחבר היום  –על כן אנרגיות מתחדשות.  15%תוספת של 

 .15%לרשת החשמל הארצית תלוי במכסות שמעניקה חברת החשמל, אשר מוגבלות לאותם 

הדבר בעיקר משפיע מגה וואט.  400-אילות את יעד ה –מתוך שתי המגבלות קבעה אילת  

, אך (ועל כך ארחיב בהמשך) יעלועל עתיד הפרויקט והרלוונטיות שלו לתרחיש בו צרכי האנרגיה 

קיבוץ גרופית קיבל מכסה לאנרגיות  –כבר היום יוצר מגבלות על התקדמות הפרויקט, למשל 

 החשמל בגלל שהתשתית לא יכלה לשאת זאת. מתחדשות אך לבסוף לא הצליח להתחבר לרשת

מבנה  שינוי נרחב שלפתרון רחב יותר הוא , אך הוא שדרוג תשתיות וקוויםאם כך מיידי פתרון 

המערכת. רשת מבוזרת משנה את המבנה כליל: במקום הובלת אנרגיה מתחנת כח מרוחקת אל 
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, )ברמת הבית או הישוב( הצרכן, תחנות האנרגיה המתחדשת המקומיות הופכות את הצרכן ליצרן

מצמצמות באופן משמעותי את המרחקים וכמובן מצמצמות את אובדן החשמל בהולכה )אשר 

להתמודד עם מספר מקורות אנרגיה  תצטרךאך זוהי רשת חכמה, אשר  (.5-7%-מוערך כיום בכ

אילות שואפת כי אזור הערבה הדרומית יעבור  –אילת מסוגים שונים ובמיקומים שונים במרחב. 

עצמאות אנרגטית לא רק מדלקים כי אם גם מתלות ברשת תושג לרשת חכמה בשלב מסוים, וכך 

לו תנוהל בצורה מקומית, ורשת החשמל תהווה רק גיבוי. אך האנרגיה באזור כו –החשמל הארצית 

, אשר אמנם , בשל המורכבות הטכנולוגית וסחבת מול חברת החשמל2025-זהו לא חלק מהיעד ל

הכריזה כי היא נערכת לעידן של ייצור חשמל מבוזר אך רפורמה משמעותית במערך האנרגיה 

עם חברת "מיקרו את ההיתכנות הטכנולוגית חנת בו אילות –אילת . בישראל עדיין לא נראית באופק

 גריד ישראל".

 תחבורה .4.5

אילות בהקשר לתחבורה הוא פיתוח טכנולוגיות של רכבים  –הכיוון הכללי בו משקיעה אילת 

חשמליים, ולא השקעה בתחליפי דלקים. תחליפי דלקים אמנם מציעים חלופה לדלקים מאובנים, 

במידה זו או אחרת. רכבים חשמליים שיהיו מחוברים לרשת אך הם עדיין תורמים לזיהום אוויר 

 מתחנת הכח ומהרכב עצמו. –חשמל מבוססת אנרגיות מתחדשות מבטלים פעמיים את הזיהום 

מגה  400-אולם, בשלב זה, מערך האנרגיה האזורי עדיין לא מספק חשמל לרכבים חשמליים ויעד ה

 וואט לא כולל את פן זה.

להחליף מוניות וקטנועים ברכבים חשמליים, ובחבל אילות בוחנים כאמור, באילת שואפים  

על בסיס בטריות, אך ניסתה להכיר לאזור רכבים חשמליים  Better Placeפתרונות דומים. חברת 

ותחנות ההטענה עומדות היום נטושות, כולל זו שבקיבוץ יטבתה. באילת  בכל הארץהפרויקט כשל 

ם אשר מתבססים על הטענת בטריות הם פתרון בעייתי: העלויות אילות מבינים שרכבים חשמליי –

גבוהות, תהליך ההטענה מסורבל, חיי המדף של הבטריות קצרים, וכן קיימות השפעות סביבתיות 

שליליות. לכן, תרים בחברה אחר טכנולוגיות אחרות, וכרגע מתמקדים בפיילוט של החברה 

: DWPT  - Dynamic Wireless Power Transfer המפתחת את טכנולוגיית Electroadהישראלית 

בטכנולוגיה זו חשמל מוקרן אלחוטית ישירות אל הרכב מפסים חשמליים שמוטבעים בכביש, 

-בדומה לחשמלית אך ללא הצורך בכבל. החברה מתמקדת בפתרונות לתחבורה ציבורית וטוענת ל

ממשלה והמדען הראשי יעילות. לאחר מקטע מוצלח שהקימה בקיסריה קיבלה אישור מה 88%

; במידה והפרויקט יצליח, תחבור החברה 2018לפתוח נתיב אוטובוסים חשמלי בתל אביב עד שנת 
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ק"מ מאילת לשדה התעופה החדש בתמנע,  15אילות ותהיה אמונה על סלילת מקטע של  –לאילת 

 בו יפעלו שאטלים חשמליים שיסיעו תיירים משדה התעופה לאילת ובחזרה.

 לאזור צי רכבים חשמליהמשמעות האנרגטית של הכנסת   .4.6.1

יצלח ויוביל למהפכה תחבורתית במסגרתה יעלה על  Electroadבמידה והפיילוט של חברת 

צי רכבים חשמלי, ובמידה ואכן צי רכבים זה יחובר למערך האנרגטי האזורי בישראל הכבישים 

ייצור האנרגיה הנוכחי; למדובר בתוספת  –בערבה הדרומית אשר מבוסס על אנרגיות מתחדשות 

על נתוני שוב כדי לחשב כמה חשמל נוסף יש לייצר על מנת לתת מענה לרכבים חשמליים, התבססתי 

 :3מס' , אשר מובאים בטבלה 2016י העיר אילת לשנת הנסועה של תושב

 3טבלה מס' 

 שנת ייצור 
מספר 

 רכבים
% 

סה"כ נסועה 

 )ק"מ לשנה(

 42,685,524 20 2,499 2012-2016 רכבים חדשים

 111,642,182 66 8,294 2001-2011 רכבים ותיקים

 14,515,227 13 1,600 1990-2000 רכבים ותיקים

 1,659,341 1 87 1990לפני  רכבים ישנים

 170,502,273 100% 12,480  סה"כ רכבים

 7,949,727  1,254  גלגלי-רכב דו

 22,851,895  810 רכבים מסחריים

 27,645,396  423  מוניות

 228,949,292  14,967  סה"כ

 

 

על בסיס נתונים אלו ביצעתי הערכה של נתוני הנסועה של תושבי חבל אילות וסך הנסועה האזורי: 

בהנחה כי רכב פרטי בחבל אילות הוא רכבים;  900בחבל אילות קיימים כמחושב לעיל, מוערך כי 

רכבי החבל  900, ק"מ/שנה( 13,662=  170,502,273/12,480) בעל נסועה זהה לחבל פרטי לאילת

, זהה ליחס התושבים 3:1-(. מדובר ביחס של900*13,662ק"מ לשנה ) 12,295,800בים נסועה של מני

-הכוללת של אילת ומועצת חבל אילות מגיעה אם כך ל (. הנסועה המוערכת62,500:4,500)

 :4מס' ק"מ לשנה. הנתונים מובאים בטבלה  241,245,092
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 4טבלה מס' 

מספר   

 % רכבים

סה"כ נסועה 

 לשנה()ק"מ 

סה"כ רכבים 

 באילת

 

14,967  228,949,292 

רכבים פרטיים 

 חבל אילות

 

900  12,295,800 

סה"כ אילת 

 חבל אילותו

 

15,867  241,245,092 

 

נתוני הנסועה השנתיים של האזור יכולים לשמש אותנו לחישוב היפותטי של כמות החשמל הדרושה 

מעריכים כי רכב חשמלי צורך  Electroad3להפעלת צי רכבים חשמליים בעל נסועה זהה: בחברת 

קמ"ש.  60שעה עבור שעת נסיעה ממוצעת, בהתבסס על מהירות ממוצעת של -קילו וואט 13-כ

 שעה לק"מ:-וואט 216.7ק"מ, או:  60שעה יספיקו למרחק של -לו וואטקי 13 –כלומר 

 

13,000 𝑊ℎ ÷ 60
𝑘𝑚

ℎ
= 216.7

𝑊ℎ

𝑘𝑚
 

 

 ק"מ: 27,539על פי נתוני הנסועה השנתיים, נניח כי בשעה אחת כל רכבי הערבה נוסעים 

 

241,245,092 𝑘𝑚 ÷ (365 × 24)ℎ = 27,539
𝑘𝑚

ℎ
 

 

 שעה:-מגה וואט 5.97ה, שהם שע-וואט 5,967,786מכאן, שבשעה אחת הם יצרכו 

 

27,539
𝑘𝑚

ℎ
× 216.7

𝑊ℎ

𝑘𝑚
= 5,967,786

𝑊ℎ

𝑘𝑚
= 5.97𝑚𝑊ℎ 

 

אילות  –המשמעות של תוספת חשמל זו למערך האנרגיה המתחדשת האזורי: על פי הנתון של אילת 

דונם של שדות סולאריים,  0.3שעה משמעותם עוד -מגה וואט 5.97מגה וואט,  20כי דונם אחד מפיק 

                                                
 lectroadEאורן עזר, יזם הטכנולוגיים והסיוע בחישוב באדיבות הנתונים  3
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ק"מ רבועים, שדה יחסית קטן בהשוואה לשדות הקיימים היום )השדות הקטנים בקיבוצים  300-כ

 מגה וואט(. 7-10מפיקים כאמור 

 והמשמעויות לגבי צריכת אנרגיהגידול אוכלוסין אזורי  .4.6

, אחוז גידול האוכלוסיה השנתי של חבל 2014-לשנתלפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

אחוז גידול האוכלוסיה השנתי של אילת תושבים בשנה;  200-תוספת של כ - 4.6%אילות עמד על 

 2030עד ניתן להעריך כי תושבים בשנה. לפי נתונים אלה,  1,060-תוספת של כ - 1.7%עמד על 

תושבים באזור כולו ה 67,000 כאמור, נכון להיוםתושבים.  16,380לאזור כולו לכל הפחות יתווספו 

 0.0017-מדובר בכ ,כלומרשעה בממוצע; -מגה וואט 120נניח שעה, -מגה וואט 80-160בין צורכים 

מגה  28-תושבים משמעותה צריכה של כ 16,380(. תוספת של 67,000\120שעה לתושב )-מגה וואט

 (.0.001716,380*נוספים ) שעה-וואט

על תכנית האב של חבל אילות, אשר מייעדת את האזור לגדול תרחיש מחמיר יותר מבוסס  

על בסיס תושבים.  6,500קלוט עוד לכלומר  ,תושבים 11,000-תושבים ל 4,500-האזור מ 2030עד 

. המשמעות 20,280-יגיע מספר התושבים באזור ל ,אילת גידול אוכלוסייתאחוז יחד עם תחזית זו ו

 (.0.0017*20,280נוספים ) שעה-מגה וואט 34-זו היא צריכה של כ תוספתהאנרגטית של 

 

 ומסקנות דיון .5

הוא מקרה בוחן מעניין אילות  –בערבה הדרומית ומימושו על ידי חברת אילת "עמק השמש"  חזון

באזור שופע אנרגיה סולארית. ניכר, כי המחשבה ומרשים למימוש חזון של עצמאות אנרגטית 

מאחורי היוזמה מגיעה מתוך הפנמה של שלושה מרכיבים חשובים בהקשר משק האנרגיה הישראלי 

  חדשות בישראל בפרט:בכלל ופוטנציאל האנרגיות המת

& Fischhendler )המרכיב הראשון, הוא האתגרים המובנים של משק האנרגיה בארץ  

Shaffer, 2011Nathan, 2014; Bahagat, 2005;  ) ישראל  –והצורך למצוא להם פתרונות ברי קיימא

חייבת לגוון את מקורות האנרגיה שלה מחד ולהבטיח ביטחון אנרגטי בעתות משבר  כאי אנרגטי

ועוד עשרות אלפי תיירים  תושבים 70,000-בטחוני מאידך; מצב בו אזור שלם במדינה, ביתם של כ

ושאר תלוי ברשת החשמל עד לרמה שיוכל לתפקד במקרה , יהיה עצמאי אנרגטית ולא בשנה

 נותן את המענה הדרוש.בהחלט  –כתוצאה מאירוע בטחוני  המדינה מושבתת אנרגטית

באזורנו להפקת חשמל מאנרגיות הוא הפנמה של הפוטנציאל העצום  המרכיב השני 

אנרגיית הרוח ובעיקר אנרגיית השמש. כפי שהצגתי בסקירת הספרות, הערכות  –מתחדשות 
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מהחשמל בארץ יכול  80-90%מקצועיות שנערכו בארץ הסיקו כי ישראל יכולה להגיע למצב בו 

מהחשמל  1.5%, זאת בניגוד עצום למצב הקיים היום בו רק להיות מופק מאנרגיית השמש והרוח

. אמנם הערבה (2013דולב וסגל, ; 2015; בר, 2016בנק ישראל, ) תבארץ מקורו באנרגיות מתחדשו

הדרומית צורכת רק כאחוז אחד מסך צריכת החשמל, אך פרויקט "עמק השמש" בהחלט שם לו 

, לא , יעד כה גבוה מהיעד הלאומי המדשדש מאחורזהלמטרה )ומצליח( להראות כי לפחות באזור 

 ין.אפשרי לחלוטלמעשה מופרך אלא איננו רק ש

, יכולה לחולל שינוי אמיתי bottom-upהמרכיב השלישי נוגע להבנה כי יוזמה מקומית,  

בשטח כאשר המדיניות הלאומית לא נותנת מענה הולם לפיתוח מערך של אנרגיות מתחדשות ולא 

עושה די צעדים ממשיים לקראת ביטול התלות שלנו בדלקים מאובנים. היתרונות הרבים שבפיתוח 

 & Klein & Coffey, 2016; Hiremath, Kumar, Balachandra, Ravindranath) קהילתי-מקומי

Raghunandan, 2009; Mandelli, Barbieri, Mereu, & Colombo, 2016 אכן באים לידי ביטוי )

 , מיתוג האזורקהילה מקומית פעילהו טכנולוגיותעבר לפיתוח , כשמ  בפרויקט "עמק השמש"

אילות  –הצליחה חברת אילת  ,תוך כעשור אחדא בכך שועיקר ההצלחה ה – חדשים ומקומות עבודה

מהחשמל הנצרך בשעות היום מאנרגיות מתחדשות, ואכן נראה  70%להגיע להישג מרשים של ייצור 

מהחשמל הדרוש לאזור כולו,  100%-יגיע הייצור ל לאגירה שאובה, האתר, עם הקמת 2025כי עד 

 של ליטר אחד של דלק. בשעות היום והלילה, ללא שריפה

הפרויקט מתבסס על שתי הרמות הרלוונטיות לייצור חשמל מאנרגיה מבחינה טכנית,  

קנה מידה קטן של פריסת לוחות סולאריים על גגות לצד  –( 2011Wiseman & Pursley ,מתחדשת )

 סולאריות בקנה מידה גדול יותר, ובתוך כך ניתן גם להחשיב את אתר האגירה השאובה אשרחוות 

שהוצג בסקירת הספרות  IMYE-צפוי לקום בשנים הקרובות. הדבר מתבסס על עיקרון ה

(, 2003Nakata andNiitsuma  ומבטא את הגישה כי צריכה וייצור אנרגיה יכולים לקרות בקרבה )

ניכר . ערבהלהתייתר הצריכה ממקורות חשמל הנמצאים מאות קילומטרים מהזה לזו, ובכך יכולה 

אילות השקיעה רבות בניתוח מרחבי והבנת הפוטנציאל האזורי, עד לרמת הישוב  –כי חברת אילת 

 וגגות הבתים כך שכל שטח פוטנציאלי לייצור אנרגיה מתחדשת אכן ממומש. 

ש" למודל האוטרקיה האנרגטית אולם, אם משווים את מקרה הבוחן של "עמק השמ 

( ובוחנים את המגבלות Müller, Stämpfli, Dold & Hammer, 2011שהוצג בסקירת הספרות )

והאתגרים של הפרויקט לנוכח התנאים של משק האנרגיה בארץ, ניכר כי עדיין קיים פער משמעותי 

בין המצב בערבה הדרומית לבין יעד מלא של עצמאות אנרגטית, פער במימוש אחד העקרונות של 

התבססות על מערכת אנרגיה מבוזרת, אשר עובדת על תשתית של רשת חכמה  –אוטרקיה אנרגטית 

(y & Beviz, 2010Crossle .) כל עוד צריכת ואספקת החשמל בישראל מתבססות על הרשת הארצית
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של חברת החשמל, אשר לא מאפשרת כניסת יצרנים מקומיים בקנה מידה רחב ולא מספקת את 

וכו'(, ייצור אנרגיה מתחדשת בערבה הדרומית  , מכסותהתשתית הפיזית הנאותה )שדרוג קווים

מגה וואט. אין ספק כי לצרכי האנרגיה של היום יעד זה נותן מענה  400-יהיה מוגבל, לאותו יעד ה

הולם, אך לא בטוח כי בעתיד כמות זו של חשמל תספיק; המשמעות האנרגטית של תרחישי גידול 

נראה כי יחרגו האוכלוסין שהצגתי היא תוספת משמעותית של עשרות מגה וואט לאזור כולו, אשר 

מצד שני, יש לזכור כי מדובר . ן יחול גידול אוכלוסין משמעותי באזוראם אכ מגה וואט 400-יעד המ

באזור מבודד ומרוחק בעל מאפיינים אקלימיים לא פשוטים, אשר מקשים על עידוד הגירה מסיבי; 

שנה, ולכן ניתן  15כלומר, קשה להעריך באמת ובאופן מדויק בכמה תגדל אוכלוסיית האזור בעוד 

 עדי הפרויקט לתרחישים תיאורטיים מאוד.להבין את הקושי בהתאמת י

בכל הנוגע למעבר לרכבים חשמליים, אמנם הנתונים הטכנולוגיים עליהם התבססתי  

גם  –מעידים על תוספת זניחה למערך האנרגטי האזורי, אך אם משלבים זאת עם גידול האוכלוסין 

ובכלל, היעד של פרויקט "עמק השמש" הוא להפוך  כאן אנו מגיעים לתוספות משמעותיות בהיקפן.

אך  –את אזור הערבה הדרומית לא רק לעצמאי אנרגטית אלא גם לנטול דלקים ופליטות פחמן 

לצורך מימוש יעד זה, אי אפשר שלא לקחת בחשבון את רכיב התחבורה האזורי כתורם משמעותית 

ו, ואכן נבחנות טכנולוגיות שונות לצריכת דלקים ופליטת מזהמים. ניכר כי קיימת ההבנה הז

להכנסת צי רכבים חשמלי לאזור, אך בהשוואה לחלק הארי של הפרויקט, והא ייצור חשמל 

מאנרגיה סולארית, החלפת צי התחבורה האזורי בצי חשמלי הוא יעד רחוק ובינתיים, לא נראה 

 השגה בעשור הקרוב.-כבר

הוא שימת דגש על יעילות ו קיים פער לגביעיקרון נוסף של מודל האוטרקיה האנרגטית  

אילות יחד עם עיריית אילת מקדמות את פיילוט "השכונה הירוקה"  –אמנם אילת אנרגטית; 

ציבורית באילת -תרחב לשכונות נוספות בעיר, אך מאחר והצריכה המסחריתי ובתקווה הוא אכן

ייעלות אנרגטית תודות לענף התיירות, יש צורך בחשיבה רחבה ומעמיקה לגבי הת 68%-מגיעה ל

במלונותיה הרבים של אילת שתוכל לתרום בקנה מידה הרבה יותר רחב מאשר שימת דגש על בתי 

כפי שהצגתי בסקירת הספרות, לתיירות יש תרומה משמעותית לצריכת אנרגיה מגורים ושכונות. 

 ;Becken, Frampton, & Simmons, 2001; Kelly & Williams, 2007)ופליטת מזהמים 

Katircioglum 2014) למרות שמהלכים להתייעלות אנרגטית בענף זה הם ככל הנראה  –, ולכן

הם הכרחיים אם יתית, ללא ספק צריכה הבב התייעלותבהרבה בהשוואה ל יםומורכב יםמאתגר

 אנרגטית בקנה מידה רחב ומשמעותי.שואפים להתייעלות 

אילות מציגה מודל מקצועי ומרשים ביותר להשגת עצמאות אנרגטית בערבה  –חברת אילת  

להגיע בצורה הדרומית. אמנם, הפערים לעיל מעידים על כך שישנם עוד צעדים שיש לנקוט כדי 
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עבר לתלות עצמאות אנרגטית ועצמאות מפליטות, אך חשוב להדגיש כי מ   100%-ל מלאה

העיכוב במימוש אותם צעדים מגיע מהיעדר מדיניות עיקר מסתמן שבטכנולוגיה כזו או אחרת, 

(, המדיניות הכלכלית 2015) Blum-( ו2011) Shafferוענים סביבתית במדינת ישראל; כפי שט

הליברלית של המדינה והעמימות הרגולטורית מעכבות תהליכים רחבים ומשמעותיים של מעבר 

הערבה הדרומית לפעול בעצמם לסביבה לאנרגיות נקיות בישראל. לאור כך, מאמציהם של תושבי 

עצמאות  2025נקיה יותר ראויים עוד יותר להערכה, ופרויקט "עמק השמש", גם אם לא ישיג עד 

 ראוי לשכפול והטמעה בעוד ועוד אזורים במדינת ישראל. –ואפס פליטות פחמן גטית מלאה אנר

 

 סיכום .6

בישראל, דרך מקרה הבוחן של פרויקט בעבודה זו בחנתי את רעיון העצמאות האנרגטית האזורית 

; סקרתי את השימוש 2025עד  ת"עמק השמש" להפיכת אזור הערבה הדרומית לעצמאי אנרגטי

באנרגיות מתחדשות ברחבי העולם ובישראל, והצגתי את רעיון האוטרקיה האנרגטית כמסגרת 

אילות המפתחת את  –מידע מחברת אילת  משיכתתיאורטית; מחקרי התבסס על ראיונות ו

. הצגתי סטטיסטיקההמרכזית ל הלשכהמומסמכים הפרויקט בערבה, וכן שימוש בנתונים 

, חישובים תיאורטייםתרחישים לגידול אוכלוסין והכנסת צי רכבים חשמליים לאזור על בסיס 

 ובחנתי כיצד תרחישים אלו ישפיעו על צריכת האנרגיה האזורית ועתיד הפרויקט. 

יענה על כלל צרכי ש באופןחשמל ממקורות מתחדשים מה 100%יליתי שהיעד להפקת ג 

להפוך את האזור לנטול פליטות  הרחב יותר היעד ולם, א2025עד  השגה-בר החשמל האזוריים אכן

פחמן ועצמאי אנרגטית לחלוטין תלוי ברפורמה רחבה בתחום התחבורה, רפורמה במבנה 

וז מאמצים בתחום ההתייעלות האנרגטית בענף ת החשמל הארצית, וכן בריכשובתשתיות של ר

ואף על פי זאת, מדובר בפרויקט מעורר השראה מבחינה טכנולוגית, סביבתית,  המלונאות באילת.

 חברתית וקהילתית, אשר ראוי ללמוד ממנו לאזורים נוספים בארץ ובעולם.
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