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  הדרכים הזמינות להורדת תלות העולם בנפט ):2" (מורה נבוכים"

   של הנפט ומחירוהאסטרטגיאיך מורידים את ערכו : או
  

  כללי. א
  

העובדה שבמשך עשרות שנים לא השתרש בשווקי . בקרב הציבור רווחת התחושה שהנפט אינו בר תחליף
כביכול " הוכחה אילמת" משמשת –ל איכות הווה תחליף כלכלי נרחב אמין ובעי ש אחדמוצרולא העולם 

שנגזר על העולם לצרוך נפט ועל כן יש להשלים עם הדבר ועם ההשלכות הגיאופוליטיות הנלוות , לתחושה זו
  .לכך

  
בחלקם אף נעשה שימוש . תחליפים זמינים לנפטקיימים  יוםהכבר . להטעותכדי ואולם תחושה זו יש בה 

לפריצת הדרך הסופית להפיכתם למוצרים וויאביליים בני , עטים יחסיתוביתרתם קיימים חסמים מ, מסחרי
חברות הדלק ומערך , הכוח הכלכלי הרב של יצרניות הנפט. (Viable Sustainable Products)קיימא 

  .פט הבלתי מנוצחנהשיווק של מכלול כלכלי זה פועל כדי לטשטש מציאות זו ולחזק את המיתוס של ה
  

 בתמצית את עיקרי העובדות לגבי הדרכים הזמינות והנחקרות כיום ליצירת תחליפי נזכיר, בשורות הבאות
, לגרום לפריצת הדרך: בהמשך מפורטות המלצות למדיניות ממוקדת שתכליתה אחת ויחידה.  נפט בני קיימא

לנקודות " מרכוז מאמץ" למיגור החסמים הניצבים בפני הטכנולוגיות הללו בעתיד הקרוב תוך –דהיינו 
נזכיר בראש הדברים כי המטרה אינה לגמול את ישראל מתלות בנפט אלא לפריצת דרך המכוונת . חסימהה

  ).ובאינטרסים הנלווים עימו(ב מן התלות בנפט "לגמול את ארה
  
  
  

  :י פעולה במישורים הבאים"ניתן להוריד משמעותית את תלות העולם בנפט ע
  

   ;התחבורה הפרטית) Electrification(חשמול  •

  ;צירת תחרות בתחום הדלקים הנוזליים למכונית המשפחתיתי •

  ;)'מטוסים וכו, רכבות, משאיות(פתרונות דלקים ואחרים לתחבורה הכבדה  •

  ;שיפור היעילות של מערכות התחבורה הקיימות •

  .פיתוח תחליפי נפט לתעשייה •
  
  

I .חשמול התחבורה הפרטית  
  

אך עוד ארוכה (הטכנלוגיים והפוליטיים כבר הוסרו נושא זה נמצא בפריחה משמעותית כאשר חלק מהחסמים 
  : עיקרייםבשני כיווניםכיום  המאמץ מרוכז ).הדרך

  

 ;מכונית בעלת הנעה חשמלית בלבד •
  

מספר רב של מודלים מודרניים כבר נעים בדרכים והם מספקים חווית נהיגה טובה יותר ממנוע 
מחיר הסוללות עדיין : הסוללות-תינולוגיהחסרון העיקרי שלהם נובע ממגבלות טכ. הבעירה הפנימית
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הרכבים הקיימים בשוק ). כפונקציה של המחיר( מגביל את טווח הנסיעה פועל יוצאיקר יחסית וכ
בשיפור מתמיד ת והסוללות נמצא-טכנולוגיות.  מייל בין טעינות100-250מאפשרים טווח נסיעה של 

.   לייצור המוני ושיפור הטכנולוגיהומחירן צפוי לרדת משמעותית בשנים הקרובות עם המעבר 
 מתחת למחיר המכונית המקבילה תרדלמחירה של מכונית חשמלית צפוי בטווח של שנים ספורות 

  .  המבוססת על מנוע בערה פנימית
  

• Plug-in Hybrids (PHEV) 
 

PHEV נסיעה על חשמל בלבד עד טווח של  היא מכונית בעלת סוללה בינונית בגודלה המאפשרת
 לאחר מכן נכנס לפעולה מנוע מבוסס דלק המאפשר להשוות את טווח הנסיעה למכונית . מייל40-60

מכונית לרשת החשמל הביתית האת ניתן לחבר , בנוסף.  ולמלא את המיכל בתחנות רגילות" רגילה"
 טוענים טלפונים ו באופן בדומה ללמשל בלילה כאשר החשמל זול יותר(ולטעון את הסוללה 

   ).סלולריים
  

פרופיל השימוש במכוניות  הוא תולדה של PHEVהרעיון מאחורי חשוב לציין ולזכור כי 
רוב הזמן הן ישתמשו , כלומר.  מייל ביום40-ב נוסעות פחות מ" מהמכוניות בארה80%-  כ:ב"בארה

 צפוי לצאת לשוק 2010כבר בשנת  .בחשמל בלבד ורק בנסיעות ארוכות יותר יעברו לשימוש בדלק
באשר מיתר יותר ב "ארהמכוניות חשמליות מתאימות לשימוש ב .מסוג זהמכוניות מספר רב של 

אין מכאן ש ו)'גראז(בחניות סגורות  ות בלילן מאוחסהפרטיות-המכוניותחלק גדול מכיוון שהעולם 
 האמריקאי לרכוש המוטיבציה הכלכלית של הצרכן, מאידך גיסא. צורך לבנות תשתית טעינה מיוחדת

בין , משמעותיבאופן זול ב "בארהכיון שהדלק , יאירופנמוך יותר מזה של הצרכן המכונית חשמלית 
 דולר 7,500הצרכן מקבל , מספר מהלכי חקיקה בשנתיים האחרותעקבות ב. היתר עקב מיסוי נמוך

  . הטבות נוספותכןל ו" מהממשלה בעת קניית מכוניות מהסוג הנב"ארה
  

מהכיוונים המבטיחים אך צריך להבין את מיגבלותיו וטווח חד חישמול התחבורה הפרטית הוא אכי אין ספק 
 יש להגדיל את תפוקת ייצור  PHEV- כוכדי שכל המכוניות הפרטיות המיוצרות בשנה ייוצר: היישום שלו

את תפוקת ייצור  אם נרצה לייצר מכוניות חשמליות בלבד יש להגדיל..1,000 בעולם פי) הליתיום(סוללות 
ההערכה (לא ניתן לעשות זאת מהיום למחר והתהליך ייקח עשרות שנים . 4,000  פיבעולם) הליתיום(סוללות 

פתרון יצירתי להגדלה מסיבית של . תוך שהוא מלווה במשברים רבים)  שנים20-30נכון להיום עומדת על 
  .האצת השימוש והייצור של מכוניות אלהלו" גל תנופה"תפוקת הסוללות הללו עלול לגרום ל

  
לעכב את התהליך וייקח הרבה זמן להקטין את השפעתם /יימים גורמים רבים המנסים לעצורבנוסף ק

מכוניות .  עיקר ההכנסות של הדילרים הם מהחלפת שמן והשרותים הנוספים שהם מוכרים בזמן זה: לדוגמא(
 ב יצטרך לרדת בשיעור ניכר והמודל"מספר הדילרים בארה ומכאן שחשמליות לא זקוקות להחלפת שמן

  ).העיסקי שלהם ושל תעשיית המכוניות כולה יצטרך לעבור שינוי משמעותי
  
  
  

II .יצירת תחרות בתחום הדלקים הנוזליים למכונית המשפחתית – Flex Fuel 
  

אם כי אחוז גדול יותר של  (נים ש17- עומד על כמשך חיי הכביש של מכונית היוצאת מקו הייצור היום
 למעשהאנו , מכונית מסוגלת לצרוך דלק בלבדמקום בו ). נות השנים הראשו6-הנסיעות מתרחש ב

לעבור למכוניות לשוק בהתחשב במשך הזמן שייקח .  ות חייה שנ17התמכרות לדלק למשך " מבטיחים"
 אנו .שניםתקופה של עשרות  בנפט לל על כנה תכתיב המשך תלות" הנמשוואת ההתמכרותהותרת , חשמליות

  .  ים שונים על כיסו של הצרכןזקוקים לתחרות בין סוגי דלק
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  - Flex Fuel Vehicle" (FFV)"הטכנולוגיה לפתרון הבעיה קיימת כבר עשרות שנים ומיושמת במה שקרוי 
. בוטנול וכמובן גם דלק, אתנול,  מתנולדוגמתמסוגלים לנוע על תערובות שונות של דלקים נוזליים הרכבים 

בעולם נעים .  בלבדתמדה ונאמדת כיום בטווח של עשרות דולריםכזו יורדת בהתוספת עלות הייצור למכונית 
 המודל מיושם בצורה ,בברזיל,  למשלכך : מרבית חברות הרכבל ידימיליוני רכבים כאלה המיוצרים עכבר 

במשאבת הדלק ניתן לקנות דלק ואתנול . FFV מהרכבים הנמכרים הם 90%מוצלחת כאשר למעלה מ
 כאשר הצרכן בוחר את אחוז התערובת הרצוי לו בהתאם למחיר של כל אחד ,)מיוצר מקנה סוכרה אלכוהול(

כאשר כל שיפור טכנולוגי בהפקת הדלק מתורגם לעלות לירידת מחירים מצב זה גורם כמובן לתחרות ו. מהם
תנול המתחרות לכל דבר אמשק משלים תחרותי לגמרי של כמה חברות לאספקת נוצר ,  חשוב מכך.במשאבה

  . חברות הדלקנן לביןלבין עצמן ובין בינן יועני
  

סבוכה מבחינת  ) בלבדFFVלחייב את חברות המכוניות לייצר לדוגמא  (ב"ההחלטה לאמץ את הפיתרון בארה
ב אחרי המשבר "בפרט על רקע הרגישות של תעשיית יצור הרכב בארה(הכרוכה בדבר פוליטית הכלכלה ה

בפערי  לשינוי טמון ותהמפתח דאח. הצליחו לחסום אותהאינטרסי הנפט למיניהם ,  כהעד ו)הכלכלי האחרון
מחיר המתנול .  צרכניםיקר מדלק ולכן לא נוצר לחץמעט יותר ) המופק מתירס(עד עתה מחיר האתנול . מחיר

  .אך נתקל בהתנגדות מאנשי שינוי האקלים ואיכות הסביבה)  לגלוןב" דולר ארה1(מפחם זול מאד 
  

  :שיפורים טכנולוגייםהניתנים להסרה באמצעות עכבי יישום מ/של חסמי  חלקיתלהלן רשימה 
  

 אתנול ומתנול הם קורוזיים יותר מדלק ולכן יש להסב את – מציאת פתרון זול להסבת תחנות הדלק •
התהליך עדיין יקר יחסית ומציאת ). לנושאשניתנה סובסידיה ממשלתית באמצעות (התחנות הקיימות 

  .חיש את התהליךיפתרון זול יותר 
  

 500-3000( יקרה יחסית FFV  הסבת רכב קיים ל– מציאת פתרון זול להסבת צי הרכב הקיים •
 יהיה ליצור תנועה אפשר, באם ניתן יהיה לבצע הסבה זאת במחיר זול).  בהתאם למודלב" ארהדולר

  .המונית ולעקוף את ההתנגדות הפוליטית
  

משפט זה כולל  - ותי מדלק מנפט כדי שיהיה זול משמע)ב"בארה (הוזלת תהליך ייצור האתנול •
שיכולים לגדול באזורי " צמחי אנרגיה"ייצור , מגוון אפשרויות כמו שיפור תנובת התירס לדונם

  .שיפור יעילות תהליך הסבת התירס לאתנול ועוד, גידול התירס
  

הסינים משלשים את . ים שנ100- יותר מ זה וותיק ובןתהליך - שיפור תהליך ייצור מתנול מפחם •
הממשלה הסינית חייבה לאחרונה את כל חברות המכוניות (פוקת המתנול מפחם בכל כמה שנים ת

 התהליך מבחינת זיהום הסביבה ופליטת" בניקוי"ב יש להתרכז בעיקר "בארה). FFVלעבור ל 
CO2  .  

  

  ).cellulose פרוק –המונח הטכני  (ייצור דלקים מכל סוגי הצמחים ופסולת חקלאית •
  

 כמות האתנול ותחליפי הדלק המיוצרת בעולם כיום כבר גרמה להורדת Merrill Lynchל פי יש לציין כי ע
ת למלחמת החורמה שמנהלים הסעודים ואינטרסי נפט יזוהי הסיבה העיקר.  10-15%מחיר הדלק בשיעור של 

מזון  ממחיר ה90%כאשר , לדוגמא ההצמדה השקרית של עליית מחירי המזון לייצור אתנול(אחרים באתנול 
  ). אינטרסי הנפטל ידימומן כולו עאשר  הקמפיין –תלוי במחיר הנפט בעצם 
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III  . מטוסים וכו, רכבות, משאיות(פתרונות דלקים ואחרים לתחבורה הכבדה(  
  
יוצא דלק מטוסים וכ, דיזל לסוגיוכי אם ) gasoline(ב אינו דלק " מצריכת הנפט לתחבורה בארה30%- כ

האפשרות לחישמול סקטור זה בטווח של עשרות השנים . עיקרי הוא דיזל למשאיותהמרכיב הכאשר , באלה
  :בשני מישוריםמצויים הפתרונות ).  למעט רכבות(הקרובות נמוכה ביותר 

  
 . ייצור תחליפי דיזל ממקורות שונים �

o  הדרך עוד ארוכה בשלבי יישום מתקדמים אךמצוייםתהליכי ייצור דיזל מאשפה . 
o כמויות משמעותיות מצמחים כמו סויה או דקלי שמןדיזל מיוצר ב-ביו. 
o ניתן לייצר דיזל מפחם. 

שיפור כדי להפוך לניתנים לפיתוח וה) feedstock(קיים מגוון עצום של טכנולוגיות ומקורות 
  . את התהליך לכלכלי ולהוריד את המחיר מתחת למחיר הדיזל המופק מנפט

  
בעיקר בציי בר היום מתרחש כהתהליך . אוטובוסים לגז טיבעיההסבת חלק מצי המשאיות ו �

  תהליך כאמור אחת המגבלות ליישום). משאיות אשפה, מוניות, אוטובוסים(תחבורה עירוניים 
 בתחנות דלק ןשילובב  הכרוכותבעיות בטיחותבשל היא פריסת תחנות למילוי בגז טיבעי 

.   קלות היישוםמכאןו, בנקודת המנוחה המרכזיתבציי תחבורה עירוניים התחנה ממוקמת ). רגילות
  .במעבר לשימוש בגז טבעי אך לא נעסוק בכך במסמך זה" החוכמה האסטרטגית"קיים ויכוח על 

  
  

IV  .שיפור היעילות של מערכות התחבורה הקיימות  
  

ינות מרבית המד.  שיפור צריכת הדלק של מנועי הבעירה הפנימית יוביל לירידה מסוימת בצריכת הדלק
  ). ב"כולל ארה(בעולם אימצו יעדים בנושא 

  

הורדת משקל המכונית תוריד את . ייצור חומרים קלים וזולים יותר מפלדה -  העדיפות הראשונה •
 תגדיל את טווח הנסיעה של המכוניות ה בעתבוצריכת הדלק של מכוניות הבערה הפנימית 

  . לשוקחשמליות של המכוניות ה חדירתןתואץ עקב כך . החשמליות לסוגיהן
  

  .פתרונות יעילות שקלים ומשתלמים ליישום בצי הרכב הקיים כבר היום מימוש - העדיפות השנייה •
  

  .פתרונות ייעול לרכבים חדשים יישום - העדיפות השלישית •
  

) הפוליטית(הסכנה . א מטרה חיוביתיהורדת התלות בנפט הכוללת להה רכמעהשיפור צריכת הדלק כחלק מ
לא נוכל לחסוך ).  הנוכחיתמציאות הפוליטיתכפי שקורה ב(על השיפורים כמכשיר עיקרי ת בהסתמכו נעוצה

לתחרות אנו זקוקים . 20- ל25-חסכון בלבד כמוהו כהורדת מספר הסיגריות ביום מ -  את דרכנו לגמילה מנפט
  .מעבר לטכנולוגיות שאינן מבוססות על נפט בלבדלו) כמפורט למעלה(בין דלקים 

  
  
  

V  .ח תחליפי נפט לתעשייהפיתו  
  

כמעט כל מה ( בתעשייה מהצריכה 25%-וב מקורה בסקטור התחבורה " מצריכת הנפט של ארה70%
את מרבית הכימיה " להמציא מחדש" הקרובות נצטרך ים השנ50- ב ).שמסביבנו מכיל מרכיב נפט

 תהליך –לדוגמא .  שייהיש צורך לפתח תחליפים יעילים וזולים יותר מנפט למגזר התעלשם כך .  התעשייתית
  ).לדשנים(הפקת האמוניה 
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כינון מאמץ לאומי  :עיקרי המדיניות הדרושה למיגור התלות בנפט.  ב
 ולהקמת תעשיה למוצריהם לפיתוח טכנולוגיות  לייצור תחליפי נפט

 
 
 

  ההצעה
  

.  של תחליפי נפטלפיתוח טכנולוגיות , מיידית וארוכת טווח, מדינת ישראל תגבש ותפעיל תוכנית אסטרטגית
באמצעות כינון מאמץ לאומי המתבסס על שכלול וקידום טכנולוגיות חדשניות להפקת תחליפי נפט , זאת

  .גדולה ורווחית של תשומות לתחליפי נפט, יעילים וכלכליים ובהקמת תעשייה חדשה
  

  
I  .תיעדוף ממלכתי   
  

הדבר מחייב הקמת .  ושא היגמלות מנפטיש לבצע תיעדוף של מרבית תמיכות המדינה הקיימות באנרגיה לנ
של " רשת רכה"יציף את החסמים וייצור , אשר ימפה את כל המאמצים הקיימים בנושא" צוות משימה"

שיתופי פעולה מחקריים והיסט משאבים כך שבתוך תקופה קצרה מרבית התמיכות בנושא האנרגיה יוקדש 
  .פ בתחום תחליפי הנפט"למיזמי מו

  
  

. ל משמעותית את התקציבים לנושא ההיגמלות מנפט ממקורות תקציביים וחוץ תקציבייםבנוסף יש להגדי
חשוב מאד לשמור את הפוקוס על טכנולוגיות של תחליפי נפט בלבד ולא להתפתות לתעדף אנרגיה חלופית 

, נשחק לידיים של יצרני הנפט הגדולים, נדלל את רוב המאמץ, אם נעשה זאת נחקה את שאר העולם. בכלל
ולא נשיג את המטרה האיסטרטגית קיומית של הורדת ) ובראשם הסעודים(בפרט אלו מן העולם השלישי 

  .תלות העולם בנפט
  
  

  מחקר ופיתוח באקדמיה
  

. של חוקרים בנושא אנרגיה בכלל ותחליפי נפט בפרט) טובה יחסית לעולם(קיימת תשתית אוניברסיטאית 
שורים שבהינתן מימון מתאים ואתגר לאומי יעברו לעסוק בנוסף קיימת תשתית חוקרים ענפה בנושאים ק

  ).פיזיקאים וכו, חקלאות, ביולוגים של הצמח, ננו, כימאים: לדוגמא. בנושא
   

לנושא האנרגיה גרמה לגידול ) לא גדולים במיוחד(נסיון ארבע השנים האחרונות במכון וייצמן הראה שהקצאת תקציבים 
  . ולתוצאות מרשימותושא בטווח זמן קצר ביותרשל מאות אחוזים בכמות העוסקים בנ

  
  :להלן ההמלצות לקידום המחקר והפיתוח באקדמיה

  

כך שבתוך זמן קצר ) המצויות כבר בתקציב(תיעדוף של כל התמיכות הממשלתיות למחקר אנרגיה  •
  .מהן יופנו למחקר בנושא תחליפי נפט בלבד% 80

). בכל זרועות הממשלה(נושא תחליפי נפט הגדלה משמעותית של תקציבי המילגות לסטודנטים ל •
קיים ביקוש עצום לנושא אנרגיה ומרבית הסטודנטים נדחים ) ללא הכרזה על יעד לאומי(כבר היום 

  .וכו, תוכניות, מחוסר משאבים
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 לפי ISF-י ה"הקרן תנוהל ע). ISF(הקמת קרן מיוחדת לתחליפי נפט ליד הקרן הישראלית למדעים  •
הסכום הראשוני בקרן ). והמקובלים מאד על כל הנוגעים בדבר(ותה היום אותם כללים המשמשים א

כאשר המדינה תתחייב (לאחר מכן תתבצע פניה לעם היהודי לתרום לקרן .  יבוא מתקציב המדינה
 ").דולר מול דולר"לשים 

  
ר צוות ההיגוי יבנה מודל כספי לשיעור התמיכה המקסימלי שבכלל ניתן להקצות לנושא בהתחשב במספ

  .'כמות הסטודנטים וכו, החוקרים הפוטנציאלי
  

 ייבחן הצורך בהגדלת תקציבי תמיכות בזרועות נוספות של הממשלה •

כיון ) כל מדינה בנפרד(נושא זה ייבחן בזהירות .  עם מדינות אחרותיתופי פעולה הקמת קרנות ש •
יתופי שות מנפט ושרבות ממדינות העולם מרכזות את מאמציהן בסקטור החשמל שאינו נוגע להיגמל

 .עימן בהתאם לעדיפויותיהן יגרום להסטת המאמץ מהבעיה הקיומית של מדינת ישראלפעולה 
  

  

II . הפיכת ישראל למרכז מועדף(MFN)להקמת תעשיית היגמלות מנפט   
  

יש להבחין בין מפעלים שייצרו טכנולוגיות . כדאי ומשתלם להפוך את ישראל למרכז של תעשיות תחליפי נפט
לבין מפעלים ) סוללות, חלקי מכוניות קלי משקל, קטליזטורים, זרעים: לדוגמא(רים וימכרו אותן בעולם ומוצ

שלישראל אין , "בקנה"על סמך הטכנולוגיות , כאשר ניתן להעריך בבטחון יחסי, שייצרו את תחליפי הדלק
נציאל להקמת תעשייה הפוט, לעומת זאת. מלבד בנושא של הפקת דלקים מאצות, הרבה מה לחפש בסוג השני

חשוב לציין שתעשייה חדשה זו תעסיק לא רק טכנולוגים כי אם גם . עולמית לייצור טכנולוגיה גדול ביותר
  .פועלי ייצור בכל הרמות ומכאן שתרומתה לתעסוקה תהייה גדולה

  
ים אידיאליים אך היא יכולה ליצור כאן תנא, מדינת ישראל לא יכולה לבחור אילו טכנולוגיות יצליחו ואלו לא

תנאים אלה יוכלו למשוך למדינה הון רב שיזניק . ללא השקעה של כספים ממסגרת התקציב, להקמת התעשייה
יישום נכון של התוכנית עשוי להביא להקמת מפעלים בישראל ליישום טכנולוגיות . את התעשייה קדימה

  . שפותחו אף מחוצה לה
  

נאים מצויינים למשקיעים ומשבר הנפט הבא עשויים להזרים ת, השילוב של מחויבות אסטרטגית ארוכת טווח
כך . הון מקומי ועולמי יזהו את הפוטנציאל, יזמים ישראלים וזרים. לישראל מיליארדי דולרים של השקעות

  . גם ללא צורך בהשקעה ישירה של המדינה" השפעות חיצוניות חיוביות"יווצר מעגל של 
  

  :להלן עיקרי המלצות להקמת התעשייה
  

כאשר , "מפעל אסטרטגי "–י תוספת של קטגוריה חדשה "שינוי חוק עידוד השקעות הון הקיים ע •
  ):רשימה חלקית(מפעל שיוגדר ככזה יהנה מהתנאים הבאים 

o 0%ללא קשר למיקום בארץ – שנה 20לאחר  10% . שנה ראשונות20-  מס הכנסה ל 
ים מקצועיים גרידא דוגמת מפעלים רבים בין כה וכה ימצאו את דרכם לפריפריה משיקול(

  ).קרבה לתעשייה הכימית
o  שנה 20-ו 5%  שנה15למי שיחזיק .  מס על המכירה10% – שנים 10למי שיחזיק במניות 

– 3%.  
o 0%  ל"כולל לחו(מס על דיבידנד( 

 
 
 
  



 7 

  :דוגמאות.  הקלות רגולטריות שונות שיקלו על הקמה ותפעול •
o תציפאליוכולל מוני, יוכר כתעשייתי לכל סוגי ההטבות.  
o עולים לישראל/הטבות לעובדים החוזרים  
o פטור ממילואים לעובדים 
o  זוהי משימה קיומית–למשטרה ולגופים בטחוניים אחרים , ל"בדומה לצה(איסור שביתה (  

  
  
  

III .עידוד המעבר משלב המחקר לתעשיה  
  

, הסיכון להשקיע בנושאעידוד תעשיית הון : בקטגוריה זאת אנו כוללים ספקטרום רחב של פתרונות הכוללים
פתרונות מימון למעבר משלב החברה הקטנה , פתרונות מימון לחברות שלא יירצו להסתייע במימון הון סיכון

כמובן שתנאי עידוד התעשייה שפורטו למעלה יסייעו רבות .  לבנית מפעל בעל היקף בינלאומי משמעותי ועוד
  :להלן עיקרי ההמלצות. למשיכת משקיעים כבר בשלב זה

  

כך שבתוך זמן ) המצויות כבר בתקציב(תיעדוף של כל התמיכות הממשלתיות לתעשיית האנרגיה  •
  . מהן יופנו למחקר בנושא תחליפי נפט בלבד80% קצר

הגדלה משמעותית של תקציבי המדען הראשי לנושא תוך יצירת קטגוריה מיוחדת שתמומן בנפרד  •
 .מתקציבו הרגיל

 כות בזרועות נוספות של הממשלהייבחן הצורך בהגדלת תקציבי תמי •

 )מודל יוזמה משופר(הקמת קרנות הון סיכון ייעודיות לנושא  •

 תנאי מס משופרים למנהלי קרנות כדי לעודדם להיכנס לנושא •

 למימון ביניים) ?יהדות התפוצותבשיתוף (הקמת קרן השקעות מיוחדת  •

 מתן עדוד מס לבנקים ומשקיעים מוסדיים למימון פרויקטים בנושא •
  
  

IV . כנסים ושיתופי פעולה בינלאומיים, מידעהפצת מרכז הקמת  
  

לזהות חסמים ולהמליץ לממשלה על הדרכים , הקמת גוף שיעסוק במעקב אחר התפתחות המחקר והתעשייה
מרכז המידע . מוצע כי יוקם מאגר מידע על כל הפעילות הרלוונטית בנושא תחליפי נפט בישראל. להסרתם

  .ציה על תחליפי נפט בארץ ובעולםיאסוף ויספק אינפורמ
  

הגוף יארגן פעילות הדרכה וחינוך של העוסקים בנושא להכרת והבנת שוק הנפט העולמי בכלל והאמריקאי 
  .בפרט

  
וך כוונה ליצור שיתופי תהגוף יארגן כנסים יעודיים בכל הנושאים בהם יש פעילות רבת משתתפים בישראל 

  .חומרים וכו, אצות, לדוגמא בנושא סוללות).  תןהיכן שני(פעולה וייצור מסה קריטית 
  
  
  
  
  
  
  
  


