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  מאמץ לאומי בתחום תחליפי נפטריכוז : פרוייקט תעוזה
  - מצע בסיסי לדיון -

  
  מטרהה
  

 את תלות קבוע ומהותי, באופן משמעותי של ישראל הוא לצמצם ןהיעד האסטרטגי של מדיניות הביטחו
      .תחליפים כלכליים לנפטויישום  שכלול ,קידום, על ידי כינון מאמץ לאומי למציאת, ב בנפט"ארה

  

  
  רקע

  
    .רווחתה של מדינת ישראללאיום מרכזי לקיומה והנפט הוא 

  
 :התלות הגוברת של העולם בנפט המופק במזרח התיכון מטה את המאזן האסטרטגי העולמי נגד מדינת ישראל

) הטרור העולמיכפועל יוצא של ו (של האיסלם הקיצוני, ניאהכנסות הנפט הן מקור המימון של הגרעין האיר
חלק מהותי ביותר מן , ניתן להעריך כי בלא התלות העולמית בנפט. פלשתינאי-הישראליכסוך ושל הס

  .האיומים והבעיות מהן סובלת מדינת ישראל לא היה בנמצא
  

בנפט תלך )  בראשוב"וארה(תלות העולם , ללא שינוי משמעותי, שוק הנפט העולמי מראה כיהמגמות בניתוח 
השימוש שעושות מדינות הנפט בעושרן . ה משמעותית במחיר הנפטותגדל בעשורים הקרובים תוך עלי

אין להוציא מכלל אפשרות מחיר נפט .  חליש את מעמדה של ישראל בעולםימשיך לההמצטבר מחליש ו
  . ואת האינטרסים הבסיסיים שלהאת ישראל" להקריב"שמעבר לו העולם יחליט 

  
ב ושאר העולם בנפט תוך הורדת "ם תלות ארהקיומה של מדינת ישראל מותנה בצמצובטחונה ויציבות 

  . וקבועמחירו באופן משמעותי
  
  

  ההצעה
  

ב בנפט ולהורדת " להורדת תלות ארה,ווחארוכת טומיידית , פעיל תוכנית אסטרטגיתגבש ותמדינת ישראל ת
ת הפקחדשניות לטכנולוגיות וקידום שכלול המתבסס על  באמצעות כינון מאמץ לאומי, זאת.   הנפטימחיר

  .תחליפי נפטתשומות ל של הקמת תעשייה חדשה ורווחיתתחליפי נפט יעילים וכלכליים וב
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  שאלות ותשובות
  

  ?)ולא כל העולם(ב "מדוע ארה
  

אין אינטרס מיוחד סין לאירופה או מתוך הנחה כי ל, ב"של ישראל תלוי יותר מכל ביחסיה עם ארהבטחונה 
הקיימים  -  ט תהיה חופשיה יותר לפעול נגד האיומיםב משוחררת מתלות בנפ"ארה .על ישראללהגן 

ב "אם ארה,  בשל אופיה הגלובלי של הכלכלה העולמית, כמו כן.  לשתי המדינות המשותפים ,והעתידיים
  .  שאר מדינות העולם יאלצו לממש צעדים דומים כדי להישאר תחרותיות, תוריד את תלותה בנפט

  
 מקור  למסדמדינות המובילות בכלכלה הגלובאליתלכל הרום גי האסטרטגיה המוצעת במסמך זה יישום

מתוך הבנה כי קיום אלטרנטיבה קבועה של תחליפי , זאת. של תחליפי נפטומשמעותי בהיקפו אנרגיה קבוע 
  .והן לכלכלתן) צמצום תלות מהותית(שלהן  הן לאינטרסים המדיניים ,חיוניהוא נפט כלכליים 

  
  

   כמה עובדות–ב ונפט "ארה
  
  

  ).  1%(וחשמל ) 5%(חימום ) 25%( לתעשייה :היתר; )69%(לתחבורה משמש ב "נפט בארהוב הר .1
  .עוינות לישראלבעייתיות או מדינות חלק ניכר מ – מהנפט אותו היא צורכת 58%ב מיבאת "ארה .2

משמש דלק רגיל ) 70%( ביליון 140 מהם – ביליון גלון של דלק בשנה 200 - סקטור התחבורה צורך כ .3

  .'לדלק מטוסים וכו, לדיזל) 30%(ות והיתרה למכוני

  

  
  

 ואת היקפי הצריכה 1950ב ביבוא הנפט מאז "נתונים אלה ממחישים את תלותה ההולכת וגוברת של ארה
  .ההולכים וגדלים שלה
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  ? ב לא נגמלת מנפט בעצמה"מדוע ארה
  

  : בין היתרכוללים כוחות אלה. ב הקייםקיימים כוחות כלכליים ופוליטיים חזקים שאינם מעונינים בשינוי המצ
.  המכוניות וכמובן מדינות הנפט ובראשן סעודיהיצרני, ענקי הכימיקלים, )האמריקאיות והזרות(חברות הנפט 

: כך לדוגמא.   התוצאות מדברות בעד עצמן.מצב הקייםה כדי לשמור על משאבים רביםוהון משקיעות הן 
 Stimulus Bill- של הפרק האנרגיהב

 2רק ,  ירוקהאנרגיהקידום ופיתוח  מיליארד דולר שהופנו ל60 מתוך 1
    .   הופנו למאמץ להיגמל מנפטדולר מיליארד 

  
    
  

  ?מדוע ישראל
  

    .שאלה קיומיתמדובר בשראל מפני שעבור י .1

 . ב ובעולם אינם פועלים בישראל" בארה הנזכרים לעילהפועליםהכוחות מפני ש .2

  . מאמץ ממוקד לאורך זמן ללא הפרעות פוליטיותלבצעמסוגלת ישראל מפני ש .3
  

הן בתחום המחקר והחדשנות , לישראל יתרונות בתחומים חשובים לכינון תעשיית תחליפי נפט, בנוסף
  .הטכנולוגית והן בתחומים החשובים לתהליך הייצור של חלק מתחליפי הנפט העיקריים המוכרים כיום

  
  
  

  ?האם ישראל הקטנה יכולה להשפיע
   

 פתרונות טכנולגיים . תלויים במחיר תחליפי הנפט,השומרים על המצב הקיים, הנזכרים לעילהכוחות  .דאיבו
כפועל יוצא  בתחליפים ו לשימושמעברלויגרמו כוחות השוק יפעילו את את מחיר תחליפי הנפט ו יוזילר שא

יא לפריצת הדרך וזו עשויה להב, כשלעצמה,   הרכשת הידע המתאים. באופן ניכרמחיר הנפטיוזילו את 
  .ממקמת את ישראל בעמדה טובה לנושאוכשלעצמה מחייבת בעיקר מצויינות אנושית בתחומי מחקר 

  
  
  

   ?ים בנושאהאם לישראל יש יתרונות יחסי
  

קיצוץ תקציבי בין היתר בשל ,  ובפיגור מחקרינושאבופתרונות ח אדם במחסור של כמצוי העולם כולו בעוד ש
הדרושות לשיפור  מובילה עולמית בטכנולוגיותהיא ישראל , 80-יגן בשנות הישל רממעוד מתקופת גדול 

ם ייתרון יחסי מלבד הצורך והיכולת לקיישראל אין ל ביתר תחומי המחקר ).biofuels(הדלקים הביולוגיים 
תעשייה מתקדמת , תעשייה כימית מפותחתלישראל ,  בנוסף.מדיניות ארוכת טווח ללא לחצים פוליטיים

  .ועוד, נסיון בגידולי מדבר, ים המלחמשאבים בדמות , וכרת בעולם של הנדסת ומסחור זרעיםומ
  

                                                 
1
 The American Recovery and Reinvestment Act of 2009. 
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  ? האם ההתמקדות בנפט כדאית כלכלית לישראל
  
 )דולר בשנה) אלף ביליון( טריליון 2.5-למי גדול משוק הנפט העו (מדובר בשוק ענק שהולך וגדל. כן

והזנחת נושא תחליפי הנפט פותחת גלובלית התחממות הל מציאת פתרונותהתמקדות הממשל המערבי ב
 יסיט משאבים ,הנראה לעיןהצפוי להיות קרוב מ, משבר הנפט הבא.  מדינת ישראלבפני הזדמנות כלכלית 

  . גרוף רווחים רביםלרבים לכיוון ואם ישראל תהיה בחזית הנושא היא תוכל לנצל את ההזדמנות ו
  
  

    .כלכלת ישראללולים להוות מנוע צמיחה חדש פ ותעשייה של תחליפי הנפט יכ"המו
  

  . הישראלי לתכנון כלכלי עבודה המנסה לכמת את הפוטנציאל בנושא המכוןבימים אלה מבצע
  
  

  הדרושה  מסגרתה
  

בלא כפיפות , הסיבה לכך היא צורך בגמישות תיפעולית מקסימלית. גוף חוץ ממשלתייש להקים נראה כי 
שיעור המימון הממשלתי יהיה חלקי והחלטת ממשלה , אלטרנטיבית .תקשירפורמלית לכללי שירות המדינה וה
  . תפטור את הגוף ממגבלות התקשיר

  
ח יוגש לראש הממשלה בלבד או לתת ועדה "י מבקר המדינה אחת למספר שנים והדו"פעילות הגוף תבוקר ע

 הגוף תכלול גורמים ממשלתייםמועצת המנהלים של  .ו של ועדת הכספים אמיוחדת של ועדת החוץ והבטחון
 מהתעשייה לא ממשלתיים וכן גורמים ל"ראש מל והמדען הראשי,  האוצר משרדל"מנכ, בין היתר, ובהם

  .ומהאקדמיה
  

  .)לא עובד ממשלה(בראש הארגון יעמוד אזרח 
  

  . הגוף ידווח ישירות לראש הממשלה
  

  . עם ראש הממשלהיםתקופתינים ועדכוות שפגימועדי מומלץ למסד 
  

שים ובפעילות הדרושה ובהגדרת הצעדים הדר,  ועדכונההגוף יעסוק בגיבוש האסטרטגיה למלחמה בנפט
  .ליישומם

  
ה יתעשי, פ"של המשרדים הרלבנטיים למומהשתתפותם המפקחת , סמכותו של הגוף תנבע מהחלטות הממשלה

  .  ותקצוב
  

הרשויות העוסקות בידי התקציבים כולם יישארו בידי המשרדים או  - יבית ישירהלגוף לא תהיה סמכות תקצ
  .  )מ"בדומה לתל (בכך
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   המלצות ראשוניות– דרכי פעולה

  
  נושאים המתאימים לשינוי

  
על .  כדי לגבש ולעדכן את אסטרטגית הפעולההגוף החדש יקיים דיונים ומעקב אחר שוק הנפט האמריקאי

  :אלהבנושאים  אל יכולת לגרום לשינויפניו נראה שלישר
 

  תחליפי נפט נוזליים •
o   כולל צמחי מזון–מצמחים ) דיזל-ביו, בוטנול, מתנול, למשל אתנול(תחליפים ביולוגיים   
o  לדוגמא מפחם(תחליפים כימיים(  

  חומרים קלים וזולים לתעשיית הרכב •

 תחליפי נפט לתעשייה •

ניהול , מערכות טעינה, בטריות(ת על כל מרכיביה מכונית החשמליב" צוואר בקבוק"מרכיבים שהם  •
  .)ובקרה וכו

  
אינם רלוונטיים כלל כיון ) כמו שמש ורוח(העוסקים בייצור חשמל " הפופולריים"חשוב לציין שהנושאים 

  .בנפט לייצור חשמלב אינה משתמשת "שארה
  
  

   תיעדוף ממלכתי
  

בתוך . )תוספת תקציבקשר לללא  (גמלות מנפטתיעדוף של כל תמיכות המדינה באנרגיה לנושא הייש לבצע 
הגוף החדש תוקם ועדה מקצועית שתפקידה יהיה לבחון כל תמיכה של המדינה ולקבוע האם היא עונה 

סמכות ועדה מיקצועית זאת תנבע מהחלטת ממשלה שתקבע כי לא .  ב"לקריטריונים של תחליף נפט לארה
חשוב לציין .  ה שהנושא אכן קשור למטרה האסטרטגיתתינתן כל תמיכה לנושא אנרגיה ללא אישור הועד

.  גוף הנותןידי  ביוותרוכל סמכויות ההחלטה על מתן התמיכה כי  כל סמכות אחרת ולא תהיהועדה ושל
    .לוגיהוחים המכירים את שוק הנפט האמריקאי ואת פתרונות הטכנמממוהוועדה תורכב 

  
ואשר יש לשנות את , המקצים כבר היום כספים לאנרגיהבבחינה ראשונית זוהו הגופים שלהלן כאורגנים 

חלק מעבודת הגוף תהיה לאתר מקורות כספיים .  בהתאם למטרה האסטרטגיתשלהם קריטריוני ההקצאה 
  .שאותם ניתן להסיט לנושא תחליפי נפט) לאנרגיה(בתקציבים קיימים 

  
   משרד התעשייה והמסחר–המדען הראשי 

  יות תמיכה ועידוד אחרות תוכנ–משרד התעשייה והמסחר 
   המדען הראשי–משרד התשתיות והאנרגיה 

  מילגות,  תקציבים–משרד המדע 
  מילגות- משרד החינוך 

  משרד החקלאות
  משרד האוצר

  משרד הביטחון
  BIRDקרן 

BSF  
  קרנות מחקר בהם מעורבת הממשלה
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  טוב בעולם להקמת תעשיית היגמלות מנפטההפיכת ישראל למקום 
  

 להבחין בין מפעלים שייצרו טכנולוגיות יש. ם להפוך את ישראל למרכז של תעשיות תחליפי נפטכדאי ומשתל
לבין מפעלים שייצרו ) חלקי מכוניות קלי משקל, קטליזטורים, זרעים: לדוגמא(ומוצרים וימכרו אותן בעולם 

שראל אין הרבה מה ליש, "בקנה"על סמך הטכנולוגיות , ניתן להעריך בבטחון יחסיכאשר , את תחליפי הדלק
  .  מלבד בנושא של הפקת דלקים מאצות, לחפש בסוג השני

  
 חשוב לציין שתעשייה חדשה . גדול ביותר לייצור טכנולוגיההפוטנציאל להקמת תעשייה עולמית, לעומת זאת

  .תרומתה לתעסוקה תהייה גדולהמכאן שגם פועלי ייצור בכל הרמות וכי אם  תעסיק לא רק טכנולוגים וז
  

אך היא יכולה ליצור כאן תנאים , ינת ישראל לא יכולה לבחור אילו טכנולוגיות יצליחו ואלו לאמד
יש את תנאים ל.  ממסגרת התקציבעודפים ללא השקעה של כספים , אידיאליים להקמת התעשייה

יא כאשר יישום נכון של התוכנית עשוי להב, הון רב שיזניק את התעשייה קדימההפוטנציאל למשוך למדינה 
 מחויבות אסטרטגית ארוכת השילוב של.  מחוצה להליישום טכנולוגיות שפותחובישראל מפעלים להקמת 

 יזמים . מיליארדי דולרים של השקעות לישראל תנאים מצויינים ומשבר הנפט הבא עשוי להזרים,טווח
ם ללא צורך בהשקעה הון מקומי ועולמי יזהו מהר מאד את הפוטנציאל ויישמו רעיונות חדשי, ישראלים וזרים

  .  ישירה של המדינה
  

מפעל " – קטגוריה חדשה הגדרותיו לניתן להשתמש בחוק עידוד השקעות הון הקיים ולהוסיף, לשם דוגמא
  : יהנה מהתנאים הבאיםכזהפעל שיוגדר כמכאשר , "אסטרטגי

  

ם מפעלי ( ללא קשר למיקום בארץ– שנה 20 לאחר 10%.   ראשונות שנה20-  מס הכנסה ל0% •
 קרבה לתעשייה תדוגממקצועיים גרידא  ימצאו את דרכם לפריפריה משיקולים  וכהכהן רבים בי
  .)הכימית

  3% – שנה 20- ו5% שנה 15למי שיחזיק .  מס על המכירה10% – שנים 10למי שיחזיק במניות  •

 )ל"כולל לחו( מס על דיבידנד 0% •

  הקלות מס לקרנות הון סיכון ואחרות  •

  .תכולל מוניציפאליו, סוגי ההטבותיוכר כתעשייתי לכל  •

  עולים לישראל/הטבות לעובדים החוזרים •

 פטור ממילואים לעובדים •

  ) ולגופים בטחוניים אחרים למשטרה,ל"בדומה לצה(איסור שביתה  •
  

לזהות חסמים ולהמליץ , אחד התפקידים החשובים של הגוף החדש יהיה לעקוב אחר התפתחות התעשייה
  .הסרתםלראש הממשלה על הדרכים ל

  
  הגדלת תקציב

  
יצור הזרמת כספים גדולה השינוי בהקצאת המקורות .  ביתי תקצתוספתבשלב ראשון אין בהכרח צורך ב

אם מדינת . היא קטנה ביותר) לנושא האנרגיה(הבעיה היא שכמות המקורות הקיימת .  בהרבה מהמצב הקיים
אין להוציא מכלל אפשרות .  את המקורותעליה להגדיל, ישראל רואה את הנושא כמשימה אסטרטגית לאומית

   .  מן המעלה הראשונהמדובר בנושא אסטרטגי בטחוני, ככלות הכל –הקצאה של חלק מתקציב הבטחון לנושא 


