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האנרגיה הסולארית מהווה 

פתרון יקר ועקר, אך כזה 

המספק למשקיעים החזר 

השקעה בטוחה בתשואה 

נאה, על חשבון הציבור 

הרחב

דובי גולדמן: :

לפני מספר חודשים הסתיים בהצלחה כנס 
האנרגיות המתחדשות באילת. הכנס, שזו 
התכנסותו השלישית, הצליח לקבע את 
עצמו כאחד החשובים מסוגו בעולם. עיון 
בתכני הכנס מראה כי הוא ממשיך ומחזק 
את המגמות הרואות באנרגית השמש 
כפתרון הבלעדי לייצור חשמל נקי. אולם, 
בחינה מעמיקה של מגמת המעבר לאנרגיית 
השמש להפקת חשמל, תבסס את הדעה, 
כי האחרונה אינה יכולה לשמש תחליף של 

ממש לדלק פוסילי כנפט, פחם או גז.

מגמת המעבר לאנרגיית חשמל מבוססת 
שמש הפכה ל"דבר הבא" בחסות מסע יחסי 
ציבור עולמי של בעלי עניין. כך נוצר הרושם 
כאילו מדובר בתעשייה שבה כולם מרוויחים: 
המשקיעים, המדינות והאזרחים. האמת רחוקה 
מכך. מדובר בפתרון יקר ועקר, אך כזה המספק 
למשקיעים החזר השקעה בטוחה בתשואה נאה, 

על חשבון הציבור הרחב.
מאז סרטו של אל גור, "אמת מטרידה", נחקק 
בתודעה הציבורית כאילו ההתחממות הגלובלית 
היא היא הבעיה של האנושות. צילומים מרגשים 
של גור דובי קוטב בודד על קרחון, המלווים 
את הסרט, הופכים להיות אנלוגיה שלא ניתן 
להפריך על המציאות שלנו, ובמקביל מקטינים 
את כוחן של העובדות הבאות: שליש מהאנושות 
בימינו חי מפחות מדולר ליום, ולמעלה מ-8 
מיליון ילדים בשנה מתים כתוצאה ישירה מעוני. 
אומדן זה גדול פי 26 מהערכתו של גור למניין 
ההרוגים כתוצאה מהתחממות גלובלית בעוד 
25 שנה. ולגבי הפוטנציאל לשנות מצב זה: 
40% מאוכלוסיית העולם חולק ב-5% בלבד 
מסך כל ההכנסות. כאמור, מרגע שההתחממות 
הגלובלית הפכה לחזות הכל, כל שאר הבעיות 

נדחקות הצידה.
כל זאת אין בו כדי לטעון כי ההישענות על דלקים 
פוסיליים אינה צריכה להדאיג את האנושות. על 
האנושות להתחיל ולחפש פתרונות למקורות 

האנרגיה הללו, אשר ביום מן הימים, בטווח שבין 
ה-50 ל-150 שנים הקרובות, פשוט יאזלו. אך 
הבהלה אינה במקומה והדחיפות אינה מכשירה 
את האמצעים. ההתמקדות המוחלטת ביצירת 
חשמל מן השמש היא שפיכת כסף ציבורי 
לריק, במקום לנצלו לפתור בעיות אקוטיות 

ובוערות בהרבה.
מדינת ישראל מעוניינת מאוד לקדם את תחום 
האנרגיות המתחדשות ולהתנתק מהתלות 
בדלקים פוסיליים. היעד הלא ריאלי שקבעה 
ממשלת ישראל הוא להגיע לייצור של 20% 
מהחשמל ממקורות מתחדשים עד שנת 2020. 
בפועל - התרגום של מקורות מתחדשים בתקנות 
המתוקננות על ידי הממשלה ורשויותיה מתנקז 

למקור אחד: אנרגיית השמש.

שתי בעיות עיקריות ניצבות בפני תעשיית 
התאים הסולאריים ליצירת חשמל מאנרגיית 
השמש - מחיר ושטח. הנה תרגיל קטן: כושר 
ייצור החשמל של מדינת ישראל היום הוא 
כ-11,000 מגה־וואט. שדה סולארי המותקן על 
שטח של 100 דונם יכול להפיק קצת פחות מ-5 

שמרנות סולארית
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דווקא מי שחרד לסביבה 

וחושש מהתחממות גלובלית 

צריך לעודד את השימוש 

באנרגיה אטומית על חשבון 

הציבור הרחב.

בהחלט ראוי להמשיך 

ולבנות מספר מצומצם של 

שדות סולאריים מסחריים 

בשנה על מנת לחקור 

ולהכיר את הנושא לעומק. 

מן הראוי גם שהסבסוד יעשה 

בהתאם לחדשנותה של 

הטכנולוגיה

מגה-וואט בשיאו. חישוב פשוט מראה כי כדי 
לספק את צריכת האנרגיה של ישראל מתאים 
סולאריים בלבד יש צורך ב-220 קילומטר רבוע. 
השווים לאחוז אחד משטחה של מדינת ישראל 
כולל רמת הגולן. משמעות הדבר שדה סולארי 
הפרוש על יותר מפי 4 משטחה של תל אביב־יפו.

מי ישלם זאת?

אך נשים לרגע את הבעיה של תוואי השטח 
בצד. נניח לרגע שבשם איכות הסביבה אנו 
מוכנים לפרוש לוחות ענק לאורכם ולרוחבם 

של הערבה והנגב, לפגוע בה עצמה אנושות.
עלות קוט"ש )קילו־וואט לשעה( של חברת 
החשמל היום הוא כ-48 אגורות. העלות שבה 
המדינה קונה חשמל ממתקנים סולאריים גדולה 
עד פי ארבע מסכום זה. גם אם ירד, כפי שצפוי 
לרדת, מחיר הייצור לחשמל מן השמש ל-100 
אגורות לקוט"ש, עדיין מדובר על תוספת 
תשלום עבור חשמל במשק של למעלה משישה 

מיליארד שקל בשנה.
בשלב הזה היינו כולנו מצפים כי נערי האוצר 
יקפצו שטופי זיעה קרה מכיסאם. שישה מיליארד 
שקל בשנה? איך זה ישתלב עם הורדת מס החברות 
והפחתת המסים השוליים לפחות מחמישים 
אחוז מההכנסה? נערי האוצר ממשיכים לשבת 
בשקט כי הם מצאו מנגנון נהדר. מי שמשלם 
את כל ההתייקרות הוא הציבור - דרך מחיר 
החשמל. ראוי לציין כי תעריפי המים יתייקרו 
גם הם כחלק מהמהלך - שהרי התייקרות מחיר 
החשמל תשפיע על כלל הייצור בישראל ובו 

גם עלות ייצור המים.

מה האלטרנטיבה?

עד כאן ראינו את הבעייתיות בהתמקדות בשמש 
כגורם שישחרר אותנו מהתלות בנפט והגז. 
אך מה כן ניתן לעשות? הרבה. ניתן להתחיל 
עם עידוד המחקר - אין לשלול את השמש 
כפתרון להפקת אנרגיה מתחדשת. כיום, הלוחות 
הסולאריים מנצלים רק 12% מאנרגית השמש 
הפוגעת בהם לייצור חשמל. התקדמות טכנולוגית 
צריכה להביא אותם למצב של עלות ייצור דומה 
לזאת של דלקים פוסיליים )ואולי אף פחותה(. 
הדבר נכון שבעתיים בעולם שבו מחיר הנפט הוא 
למעלה ממאה דולר לחבית. אין גם צורך לעצור 
את בניית שדות הסולאריים לחלוטין. בהחלט 
ראוי להמשיך ולבנות מספר מצומצם של שדות 
סולאריים מסחריים בשנה על מנת לחקור ולהכיר 
את הנושא לעומק. מן הראוי גם שהסבסוד 
יעשה בהתאם לטכנולוגיה המותקנת - וככל 
שזאת חדשנית יותר כך יוגדל המחיר לקוט"ש. 
רק כך יניעו קדימה את גלגלי המחקר. המצב 
הנוכחי מעודד את החברות להשקיע דווקא 
בטכנולוגיה ישנה ומוכחת ולהימנע מהשקעה 
במחקר ופיתוח. בינתיים ההשקעה של המדינה 

בשדות הסולאריים מקדמת שמרנות מדעית.
צאו וחשבו מה היה קורה אם במקום להשקיע 
סכומי עתק בסבסוד החשמל הסולארי, שרק 
מיעוטו הזניח יישאר במשק בדמות יצירת 
מקומות עבודה, ממשלת ישראל הייתה מקצה 
סכום של 500 מיליון שקל בשנה לקידום מחקר 
בתחום. אין ספק שהדבר יאיץ משמעותית 
פיתוחים בתחום ועדיין יישאר לנו עודף של 

חמישה וחצי מיליארד ש"ח.
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צאו וחשבו מה היה קורה אם 

במקום להשקיע סכומי עתק 

בסבסוד החשמל הסולארי, 

ממשלת ישראל הייתה 

מקצה סכום של 500 מיליון 

שקל בשנה לקידום מחקר 

בתחום זה

מה לגבי פיתוח אנרגיות מתחדשות מסוג אחר? 
ישנן לדוגמה: שריפת ביו־מסה ומיצוי אנרגיית 
הרוח ואנרגיית הגלים. לכל אלו יש סיכוי להגיע 
לעלות לקוט"ש הדומה למחירי דלקים פוסיליים. 
היעדרות הלובי של אמצעים אלו גורמת לכך 
שהמדינה מסבסדת חשמל המופק מהשמש, 
ולא לדוגמה, חשמל המופק משריפה של גזים 

הנפלטים ממטמנות פסולת.
ויש גם את החשמל מאנרגיה אטומית. לכורים 
גרעיניים ואנרגיה גרעינית יצא שם רע ובמידה 
מסוימת בצדק. ממש בימים אלה מתמודדת 
יפן עם אסון אקולוגי אפשרי כתוצאה מדליפה 
בכור גרעיני לייצור חשמל. התגובה המיידית 
של הציבור, ובהמשך הצפוי של הפוליטיקאים, 
היא לזנוח את רעיון האנרגיה האטומית, וחבל. 
הכרה קצת יותר מעמיקה עם העובדות תגלה כי 
הכורים הדולפים ביפן הם כורים מיושנים מדור 
1, כאשר היום בעולם נבנים כורים בטוחים פי 
כמה. דור 4, שמתוכנן כך שהתכה של הכור כלל 
אינה אפשרית בו, נמצא בשלבי תכנון סופיים והוא 
האמור להיבנות בשנים הבאות ברחבי העולם. 
אין זה מיותר גם לציין שיפן עמדה בפני צירוף 
מקרים זוועתי של רעידת אדמה אדירה )אותה 
שרדו הכורים(, וצונאמי שהכה בתוך דקות ללא 
אפשרות להתכונן - לא תרחיש סביר ברוב העולם. 
ולבסוף - כשהרעש התקשורתי ישכח ויפן תתפנה 
לספור את מתיה, יתברר כי נפגעי הקרינה יהיו 

אחוז זעום מנפגעי אסון הטבע האדיר.
לכורים גרעיניים יתרונות גדולים. ראשית, עלות 
קוט"ש מאנרגיה גרעינית היא בין 20 ל-30 אגורות. 
שנית, הזיהום הסביבתי אינו קיים. כלומר - כמעט 
ואינו קיים. נותרת הבעיה הקשה של מציאת פתרון 
לאחסון שאריות חומר הגלם הרדיואקטיבי, אבל 
בהשוואה לפגיעה בשטח של תאים סולאריים זה 
כמעט בטל בשישים. לבטח אפשר לאחסן זאת 
בשטח קטן בהרבה מ-220 קמ"ר. יוצא איפה, 
כי דווקא מי שחרד לסביבה וחושש מהתחממות 
גלובלית צריך לעודד את השימוש באנרגיה 
אטומית. הבעיה היא שישראל אינה חתומה על 
אמנת הגרעין הבינ"ל ולכן אינה יכולה לייבא 
טכנולוגיה זמינה לייצור חשמל מביקוע גרעיני. 
אך גם לזה יש פתרונות. הראשון יהיה לעזוב 
את אסטרטגיית העולם כולו נגדנו, ולחתום על 
האמנה לעיל. השני - לייבא חשמל מירדן הצפויה 

להקים לפחות ארבעה כורים בעשור הקרוב.

מדוע מתמקדים בפתרונות הסולאריים?

ההתמקדות באנרגית השמש נובעת מסיבה 
פשוטה: לחץ של בעלי עניין. הלחץ מתחיל 

בסרט הדמגוגי של אל גור ומסתיים בישיבת 
ועדת הכלכלה של הכנסת, בה יושבים שבעה 
חברי ועדה ו-17 לוביסטים ובעלי עניין. 
מאחורי האנרגיה הסולארית מסתתר כסף. 

הרבה כסף.
השקעה בשדה סולארי אינה זולה. שדה המפיק 5 
מגה-וואט יעלה כ-100 מיליון ש"ח. גם תקופת 
ההחזר אינה מהירה במיוחד. אבל, וזה אבל כבד 
משקל, מדובר בהשקעה רווחית ויציבה מאוד. 
ההסכמים שהיזמים חותמים עם המדינה מבטיחים 
כי מחיר קניית החשמל אותו הם מייצרים יישאר 
קבוע במשך 20 שנה. אמינות הלוחות הסולאריים 
היא דבר ידוע ומוכח, וחלקם עובדים כבר 
תקופות של 30 שנה ויותר, כך שהסיכון נמוך 
והאפשרות להפסיד כסף כמעט אינה קיימת. 
אין פלא, אפוא, שהבנקים נלהבים להלוות 
את ההון הדרוש להקמת השדות. העירבון של 
חשמל המופק במחיר מובטח על־ידי המדינה 

נראה להם יציב כסלע.
למעשה, כל בעל גג שצולח את כל הבירוקרטיה 
הדרושה יכול לקבל היום הלוואה של 80% 
מערך הפרויקט וכמעט בלי מאמץ לייצר 
לעצמו השקעה רווחית של 15%-10% בשנה. 
כך מתעצם הרעיון כי מחשמל המופק מאנרגיית 
השמש כולם מרוויחים, והעדות לכך הן עשרות 
החברות שקמו בארץ בשני העשורים האחרונים 
שעוסקות בחשמל סולארי. בעל הקרקע מקבל 
כסף על השקעתו, היזם מקבל רווח על יוזמתו, 
הבנק מגדיל את הונו והסביבה מרוויחה אוויר 
נקי. רק שיש מישהו שמממן את ההשקעה 

הזו - הציבור הישראלי.

* גילוי נאות: הכותב יזם הקמה של שתי מערכות 
לוחות סולאריים על גג, וממליץ על כך בחום.

דובי גולדמן הוא 

חבר קיבוץ יטבתה

dubitaal@yotvata.org


