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2011מרץ   

לכבוד  

מר בנימין נתניהו  

ראש הממשלה  

 

ד"ר יובל שטייניץ גלעד ארדן    עוזי לנדאו     

שר האוצר השר להגנת הסביבה   שר התשתיות הלאומיות     

 

שלום רב,  

 

ריתאיה סולאנרגהשקעה ב הנדון:  

 

חשיבות  בעל החלטות בעשור האחרון כי פיתוח אנרגיה סולארית הינו קבעה בשורה שלממשלת ישראל 

 בתחום זה כולל שחרור מדינהלהשגת מטרותיה של האת חלקו תרום י . פיתוח זהשונה במעלהלאומית רא

המשתמשות במגוון של  בחזית המדינות המתקדמות התמקמותאחרות, מדינות בהאנרגטית  מהתלות

.פחתת פליטות גזי חממהיעדי העמידה ב, ואנרגיות חלופיות  

 

משרדי ממשלה  סולארית,לקידום אנרגיה  מוגדריםאשר קבעו יעדים  להלצערנו, על אף החלטות הממש

 עמידה ביעדים שהממשלה הגדירה בעצמה. ולא מאפשריםתוכניות הקיימות העל שונים מערימים קשיים 

אנרגיה סולארית הקמת תחנות כוח תמריצים של ה הקפיא את הסדר משרד האוצרהתבשרנו כי לאחרונה 

של לבחון מחדש את הכדאיות הכלכלית  יש לטענתו לפני כן. זמן קצר רק אושר הלמרות שז, גדולות

לאור מחירו הזול של הגז. תחנות אלה   

 

, הסביבתי הכלכליהביטחוני, לשדרוג מעמדה המדיני,  בעל פוטנציאל עצום ת הואתחום האנרגיה הסולארי

יחים את הטעות הקשה שיש מוכ, הן באזור והן ביפן, האירועים האחרונים של מדינת ישראל. והחברתי

שמחירו של הגז הנמוך כעת  , מה גם שלא ניתן להניחא האנרגיה מההיבט הכלכלי הצרבהתייחסות לנוש

, כשמחירי האנרגיה הסולארית בטוחיםמקורות אנרגיה רחב של יהיה כך גם בעתיד. שימוש במגוון 

. נכונה יותרמשקף חשיבה  ,יכולים להיות מובטחים לשנים רבות  
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יש חשיבות  והלקחים מהאסון הקשה ביפן לנוכח השינויים הדרמטיים באזורחינה מדינית וביטחונית ומב

ן עוינות וחלקן לא במשאביהם של מדינות אחרות, חלקישראל תקטין את התלות שלה מיוחדת לכך ש

 ל לסייעכושל שפע אנרגיית השמש הקיים באזורנו י ניצול .באמצעות אנרגיה סולארית, בין השאר יציבות

בעידן שבו העולם  ומקור ידע וטכנולוגיה נרגיות חלופיותא ייצור ישראל למעצמה של להפיכתה שלגם 

  חפש להגיע לעצמאות אנרגטית משמעותית.מ

 

 שדותשל פיזור אי תלות של ישראל בתחנות כוח מסורתיות, באמצעות , גם בהיבט של הגנת העורף

במהרה על ידי  את משק החשמלישראל את האפשרות להשבית  ימנע מאויביה של ,לאורך הנגבים סולארי

רצועת בקרבת  לקום ה וכמה שתחנת חשמל מסורתית אמורהעל אחת כמ פגיעה בתחנות הכוח המרכזיות.

 חדשים מקומות עבודהאלפי ספק וכל לרית רחבה בישראל יאתעשייה סולפיתוח מישור הכלכלי, בעזה. 

כמו כן, ניתן יהיה להשיג יציבות מיליארדי דולרים ממשקיעים זרים. הזדמנויות להשקעות של ויפתח חלון 

מידת זיהום האוויר תקטן במישור הסביבתי, במחירי חומרי גלם ולהקטין את תדירות הפסקות החשמל. 

. בפריפריהולמיעוטים  במישור החברתי, המהלך יעניק תנופה להתיישבות העובדתובאופן משמעותי. 

קחת חלק בפיתוח האנרגיה למאוד מעוניינים  באזור הנגבובים בדווים מוכרים ויישמושבים קיבוצים, 

גם אם יש לעשות זאת  –בעידן של מחסור קשה במים  לחקלאות שנעשית קשה יותר כתחליף הסולארית

.מבלי לפגוע מהותית בשטחים חקלאים שעוד ניתן לעבדם בהצלחה   

 

יזמים ת הוא תוצאה של מאמציהם של סולאריאנרגיה ההישגיה של ישראל בתחום העד היום עיקר 

כל  ממשלת ישראל.מצד הפועלים מתוך תחושת שליחות. אנשים אלה זקוקים לתמיכה משמעותית יותר 

שיש לעשות הוא ליישם את החלטות הממשלה ולהעניק עדיפות לאומית לפרויקטים של פיתוח אנרגיה 

, בעוד הוא שש שנים המתוכננת באשקלון הכוחתחנת זמן הבנייה המשוער של כך למשל,  .סולארית

  .לוש שנים לכל היותרארי יוכל לספק את אותה תפוקת חשמל תוך שה סולשדש

 

, הגדלה ההליכים למתן רישיונות למפעילים קטנים ובינוניים להקמת תחנות כוח סולאריות זירוז

 שדות גדולים משמעותית ואף ביטול של המכסות לשדות בינוניים, וביטול ההקפאה של הסדרת

  ישראל כמעצמה סולארית.את חזון  ליישם במהרה ויאפשר

 

זה שני תחום הטכנולוגיה הסולארית נמצא הסביר לאחרונה  ש ילייצוין גם שהעתידן החשוב ריי קורצוו

כלומר מרחק , האחוז האחדהגיע לסף , והתייעלות טכנולוגית המכפיל עצמו כל שנתייםבתהליך  עשורים

ששאו שמונה מכפלות  בשל מגבלת החשיבה ל, יישל קורצוו. לטענתו , ממאה אחוזיםעשרה שנים-

המאפיין התפתחויות תהליך השיפור במכפלות (שבמחשבתנו יננו מסוגלים לתפוס א נושיתהלינארית הא
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ממצב שבו אנרגיה שני עשורים בלבד מרחק  שם אותנובדומה לחוק מור) טכנולוגיות דרמטיות אחרות 

.בעולםספק את כלל תצרוכת החשמל סולארית תוכל ל  

 

"מקור האנרגיה הגדול  :1956כתב בשנת ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, דוד בן גוריון, 

והמרשים ביותר בעולם, מקור החיים של כל צמח וחיה, אך עדיין מקור שבו משתמשים, כה מעט כיום, 

מלי, ואפילו לאחר מיצוי כל האורניום אנרגיה זו ניתן להמיר לכוח מניע, דינמי וחש… הוא השמש 

  שיך לזרום לעברנו כמעט ללא גבול".והתוריום מפני כדור הארץ, אנרגיית השמש תמ

 

כחברי סיעת העצמאות השואבים את השראתם מחזונו של דוד בן  ומאמינים בעצמאות אנרגטית גוריון-

פיתוח החון, הגנת העורף, אמונים באמצעות משרדי הממשלה על הבט, כמי שובחשיבה הפונה לעתיד

אנו  ,נציגי ההתיישבות העובדת במושבים ובקיבוציםכו במדינת ישראל מיעוטיםהחקלאות והכלכלי, ה

 האתגריםאחד הוא  יש צורך בשינוי מהותי של התפיסות הקיימות. פיתוח אנרגיה סולאריתמאמינים כי 

למימוש  לפעול ביתר שאת ךוראים לאנו קעוצמתה של מדינת ישראל בעשרות השנים הבאות. החשובים ל

התוכניות הקיימות.האצה של ו  

 

בכבוד רב,  

 

:חברי סיעת "העצמאות"  

ח"כ אהוד ברק, שר הביטחון  

  ח"כ מתן וילנאי, השר להגנת העורף

ח"כ אורית נוקד, שרת החקלאות  

, שר התמ"תשלום שמחוןח"כ    

.ח"כ ד"ר עינת וילף, יו"ר סיעת העצמאות  


