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  סיכום מנהלים 

) נעשה באקדמיה ולא בתעשיה. לפיכך במחקר זה 70%- רוב המחקר בתחום האנרגיה בישראל (כ

נבחנו אספקטים שונים בתחום מחקר האנרגיה באקדמיה, דרך סקרים ושיחות עם שבע 

יובהר כי נבדקו  .ועם המכללות השונות (ברמות שיתוף פעולה משתנות) האוניברסיטאות בישראל

עיקר תשומות ולא תפוקות, משום שהתחום בראשיתו ובחינת מסחור בשלב זה אינה מצביעה על ב

המאמצים הנעשים כיום אלא מתייחסת למחקר החסר שנעשה לפני מספר שנים ע"י חוקרים 

  "משוגעים" לדבר. למרות זאת תחום המסחור נבחן על מנת להפיק מסקנות לעבודה נכונה בעתיד.

  הממצאים יעיקר

 ות אנרגיהתכני .1

נבנו תכניות מחקר  ולימודי אנרגיה בשנים  ובחלק מהמכללות בכל האוניברסיטאות, חוץ מהעברית,

 האחרונות.

 תחומי המחקרפרוייקטים ו .2

  מיליון שקלים. 240- פרוייקטים בתחום האנרגיה בתקציב של כ 380-נספרו כ 2008-2013בין השנים 

מסך כל המחקר ובו מירב הפרוייקטים, הרי  20%- תחומי המחקר מגוונים. בעוד ביו מסה מהווה כ

(דלקים ומחקר סולארי) לפיזור של מספר רב של תחומים  10%שרוב התחומים האחרים הינם בין 

 שונים ללא יצירת מסה קריטית.

 תשתיות פיזיות .3

מיליון  230-300תשתיות פיזיות מהוות חסם בסיסי במחקר אנרגיה. אנו מעריכים השקעה של בין 

בתשתיות אנרגיה בשנים האחרונות בכלל האוניברסיטאות. חלק מהתשתיות אינן רק למטרות  שקלים

 אנרגיה אלא משמשות מגוון דיסיפלינות במיוחד את מכוני הננו ומעבדות חומרים.

 תשתיות אנושיות .4

מסך  2.8%הם מהווים  מקדישים את מירב זמנם למחקר אנרגיה. 120חוקרים, מהם  300-נספרו כ

  ).2010-ים בישראל (בהשוואה לנתוני ות"ת מכל החוקר

עומד  2012-13מספר הסטודנטים הלומדים לתואר שני באנרגיה (עם וללא תיזה) בשנת הלימודים 

בסך הכל.  44ללא תיזה). מספר הדוקטורנטים עומד על  36-עם תיזה ו 124סטודנטים ( 160- על כ

סטודנטים  עודכנים ביותר), נראה כי(המספרים המ 2011-2012בהשוואה לנתוני הלמ"ס מהשנים 

לתארים מתקדמים באנרגיה מהווים כחצי אחוז מסך כל הסטודנטים לתואר שני . בהשוואה לתלמידי 

 . 1.32%מדעים, הנדסה ורפואה הרי ששיעורם הינו 

 תקציבים .5

ראשוניותו של התחום מתבטאת בעובדה כי  לממשלה הנתח הגדול ביותר בתמיכה במחקר אנרגיה 

מיה והיא אחראית, בין אם דרך משרדי הממשלה השונים (אנרגיה, הגנת הסביבה, מדע או באקד

 57%%- לאומיות. בעוד שחלקה של הממשלה מסתכם ב-הכלכלה) ובין אם דרך קרנות לאומיות ודו



 דת האנרגיהוע

 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח

 

4 

גורמי המימון שאר . מסך התקציב 80%-במספר הפרויקטים, הרי שהמימון שלהם מסתכם ב

מסך  2%תרומות מהוות רק כשהנוספים של המימון  20%המסורתיים של מחקר אקדמי חולקים את 

 .בלבד 3%כל התקציבים וחלקה של התעשיה עומד על 

 מסחור .6

מסך כל הפטנטים היו בתחומי הקלין טק. מתוכם  ניתן  3.7%-משפחות פטנטים רק כ 189מתוך 

בשיחות הוערך מספר הפרוייקטים הממוסחרים  .50%-להעריך את הפטנטים באנרגיה כפחות מ

בחברות ישום שונות בסכום של פחות מעשרה (וברוב האוניברסיטאות פחות מחמישה) בארבע 

    השנים האחרונות.

  מסקנות הסקר

 אנרגיה מסה קריטית של מחקר .1

. אין מספיק חוקרים, אין מספיק מחקרים ולפיכך אין נפח גדול מספיק מסה קריטיתקיימת בעיה של 

של פעילות על מנת לייצב את מחקר האנרגיה ולמסד אותו. נראה שמחקר אנרגיה במיטבו אינו עולה 

ר הכללי מפעילות מכון הננו בכל אוניברסיטה, מה שמרמז על אחוזים בודדים מהמחק 10-15%על 

ארבעה -בכל מוסד. זה משתקף כמובן גם בתהליך המסחור כשכרגע אין בכל מוסד יותר משניים

 פרויקטים למסחור.

 תחומי מחקר באקדמיה .2

לא זו בלבד שאין מסה קריטית באופן כללי, הרי שהמחקר הקיים מפוזר ברובו בין מספר רב של  

יחסית מבחינת רמת המחקר, כגון התחום תחומים ותתי תחומים. קיים צורך לחזק תחומים חזקים 

הסולארי, תחומים משיקים להיי טק, כגון רשת חכמה ותחומים חשובים לכלכלת המדינה בעתיד כגון 

  גז טבעי.

 תקציבים .3

הממשלה היא המשקיע הגדול ביותר בתחום האנרגיה (הגבוה באופן משמעותי מתחומים אחרים) 

סיסטמה מראשיתה - אל ע"י גורמים אחרים. הקמת אקודבר המעיד על חוסר העניין של התחום בישר

היא תהליך ממושך ויקר. יתרה מזו, תחום האנרגיה מתאפיין במיעוט גופי השקעות בישראל ובחול. 

מצב זה יוצר תחרות רבה על המשאבים המוגבלים תוך רצון של אותם גופים למזער סיכונים. אי 

יתוח הראשוניים  כדי להביא לשלב המסחור לכך, נדרשת תמיכה ארוכת טווח ולאורך שלבי הפ

הוכחת היתכנות ראשונית. למרות זאת, ההקצבות בשנים האחרונות הן השקעות חסר במיוחד 

  בתחום התשתיות. 

  

 התשתית האנושית .4

אין מספיק סטודנטים מחד וחוקרים מאידך שמתעסקים באופן בלעדי בתחום האנרגיה. הכשרת 

ין כי מדינת ישראל צריכה לעמול על מנת שהחוקרים הטובים ביותר חוקרים תיקח זמן ומאמצים. יצו

ויעשירו את המחקר באקדמיה בישראל. צריך לפעול בשני  ולא יעזבו למשרות בחול, אלא יישאר
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מישורים בעידוד יצירת תעשיית אנרגיה מחד שתוכל לקלוט את הסטודנטים  ובחיזוק התחומים שהם 

חומרים ויש להם -י ותחום הסוללות  ששייכים לתחום הננו"גם אנרגיה" כגון, התחום הסולאר

  אפליקציות רבות.

 

 תשתיות פיזיות .5

 

למרות ההשקעות בשנים האחרונות בתשתיות פיזיות והשימוש בתשתיות ננו קיימות, הרי שנדרשת 

השקעה ברורה בתשתיות יעודיות לתחום באחוזים ניכרים. מרכזי המצויינות פותרים את הבעיה רק 

  מהמשאבים בתשתיות מסוג זה. 25%-בשל העובדה כי לא מאפשרים השקעה של יותר מבמעט 

  

  המלצות לדוח

 העולמי ויצירת תעשיה מוטית יצוא בישראל יצור מסה קריטית להגעה לשוק: מטרה

  המלצות לטווח הקצר 

קיימת ולכן זמן ההגעה לשוק יהיה קצר יותר.  להם קשר לתעשיה תעדוף תחומיםנדרש  •

לו כוללים בין היתר את נושאי הרשת החכמה, התייעלות אנרגטית, סוללות תחומים א

 ומחקר סולארי

-כמתברר כי הרצון לתקצב מספר רב של מחקרים יוצר מחקרים להם תקציב קטן מאד ( •

שאורכו בין שנתיים לשלוש שנים). נדרשת ההכרה כי על  וצע לפרוייקטמח במ"אלש 300

ת נדרש תקצוב של פחות פרוייקטים בסכומים מנת לייצר מחקר מהותי ומסה קריטי

משמעותיים יותר. נדרש תאום בין משרדי הממשלה השונים לתעדף תחומים דומים קרי 

 מענקים גדולים יותר לפחות מחקרים

 תשתיות אנושיות: •

מלגות הצטיינות המדינה יחד עם האוניברסיטאות צריכה לבנות סטודנטים:  )1(

 ו למשוך סטודנטים טובים לתחוםשיאפשר לסטודנטים לתארים מתקדמים

ת המוחות משום שבמתכונתה וף להפסיק את תכנית החזריש לשא חברי סגל: )2(

הנוכחית איננה עובדת, ולו רק משום שאין מדענים צעירים ישראלים בולטים בתחום 

לאימוץ המודל הסינגפורי. קר,  לשאוף  האנרגיה בחו"ל. במקום מודל זה, צריך

תחום המחקר באנרגיה לבוא לישראל למספר שנים תוך " בכוכבים"שני להציע ל

הצעת תנאים "שלא ניתן לסרב להם". כוכבים אלו יסייעו לפתח את דור הסטודנטים 

הבא ולהשביח אותו מחד. כמו כן קשריהם עם אקדמיה ועם תעשיה בתחום בעולם 

ולתת להם תקציבי מחקר רציניים במקום  סיסטמה בכללותה.-יפתחו את האקו

 החזרת מוחותלחפש 

 עידוד חברות המסחור: •
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אין מומחים לאנרגיה בחברות המסחור. יש לפתח תכניות הכשרה  – הכשרת כ"א )1(

 לעובדי חברות אלו על מנת שיהיו מסוגלים לזהות רעיונות.

אשר תהווה גשר בין המעבדה לבין  יש לשקול תכנית -מענקי מו"פ ראשוני באנרגיה )2(

קרי קבלת המענק   -ר חלק התעשיה בתחום האנרגיה שאחריה יתקיים מסחו

  הצלחה. נה בהעברת הרשיון במקרה שלתוקר תלמח

סחור רעיונות חברות המסחור יודעות לנהל מ –ונהול סכונים שינוי שיטת התמלוגים  )3(

ואינן מודעות לרמת הסיכון ולהעדר התמריצים הקיימים באנרגיה.  במדעי החיים

מודל מסחור שיאפשר בקלות מעבר רעיונות לתעשיה ללא "סד" התמלוגים נדרש 

 בשלב ראשון.

 בחינת התעשייה •

בחינת מרכיבי ההצלחה של חברות תעשייתיות בישראל בראיית חלקי האקו  )1(

 ירת מסד המלצות לבניית תעשיהב דומה בתחום האנרגיה.סיסטמה השונים ויצ

   

  המלצות לטווח הבינוני

(ראה הצעת החלטה בנפרד)  בשיתוף מרכז מחקר לאומי לאנרגיההועדה ממליצה על הקמת 

גורמים בכירים באקדמיה ובתעשיה בישראל ובחו"ל. המרכז יהיה וירטואלי כשמטרתו תהיה 

  ל ואת חיזוק הקשר בין האקדמיה לתעשיה.לקדם את תחום מחקר האנרגיה בישרא

הוועדה ממליצה על הקמת צוות הקמה והיגוי שיעסוק בהתווית האסטרטגיה והצעדים הנדרשים 

  להקמת מרכז מסוג זה. 
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  הקדמה

הפועלת במועצה הלאומית למחקר ופיתוח במשרד המדע. מטרתה  ת משנהועדת האנרגיה היא ועד

ליצירת תשתיות מו"פ בנות קיימא לאנרגיה לטווח ל באשר לספק המלצות פעולה לממשלת ישרא

  הבינוני והארוך באקדמיה ובתעשיה.

הינה מיפוי המחקר האקדמי  2013בשנת העיקרית ועדת האנרגיה במולמו"פ החליטה כי מטרתה 

  .בישראל בתחום האנרגיה

תחומי מחקר  בשלב ראשון ערכה הועדה סקר בקרב מומחים למו"פ אנרגיה בישראל ועל פיו סימנה

  מעניינים בישראל להם פוטנציאל צמיחה בהמשך.

הגב' צביה הוחלט כי יועצת הועדה,  ,הקצאת תקציביםהוצאת מכרז ובבאתגרים של שלב השני, בב

  פי מסקנותיו תחליט הועדה מהם צעדיה הבאים.ברון, תבצע סקר ראשוני ועל 
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  רקע ומטרות

הערכות . 1רגיה בישראל מתקיים באקדמיה ולא בתעשיההאנ מו"פרוב מקורו של מחקר קודם גילה כי 

השקעות רבות שנעשו  מהמחקר שמבוצע בישראל מבוצע באקדמיה. 70%לפחות כי מדברות 

לפיכך קיים צורך למפות את תחומי המחקר  קף המו"פ באקדמיה.ילאחרונה הגדילו משמעותית את ה

מנת לזהות מאפיינים וחסמים לטיפול  ואת מרכיבי האקו סיסטמה שלו כמו גם התקצוב עלבאקדמיה 

זאת על מנת לזהות את הדרכים למסחור ולהפיכת מו"פ אנרגיה לתעשיה בעלת תוקף כלכלי  בעתיד.

  תקף.

במחקר . הסיבה לכך היא שההשקעות המסיביות סקר זה עוסק בעיקר בתשומות ולא בתפוקות

ר ארוך טווח שדורש מסה קריטית מחקר בסיסי הוא מחקהן בעיקר בשנים האחרונות. כידוע אנרגיה 

תוצאות שיש להן לא תניב בשלב זה סקירת התפוקות ותוצאותיו נבחנות לאורך שנים. לדעתנו, 

קורלציה עם המחקר המתרחש כיום. תפוקות קיימות קשורות למחקר החסר שהתנהל בחמש עשרה 

כנית שתתרום ליצירת למרות האמור,  תחום המסחור נבדק בכדי לייצר תמונה עד השנים האחרונות.

  כלים מתאימים לעידוד התפוקות בהמשך.

 אמורה להשיג את ההבנה הבאה:בחינת המחקר האקדמי 

סקירה של התחומים הנחקרים בישראל והדגשים שלהם על מנת לייצר סדר עדיפויות עתידי  .1

2בהקצאת משאבים
 

 .כל שרשרת הערך האקדמית מהמחקר הבסיסי ועד המסחור בחברות הישום הבנת .2

 והיכן קיים כשל שוק –הבנה אילו מרכיבים באקו סיסטמה הנדרשת קיימים ואילו חסרים  .3

  

 מטרות המחקר: .1

i.  ליצור גוף המלצות על תשתיות בתחומי אנרגיה נבחרים 

ii.  לייצר החלטת ממשלה המתעדפת הקמה ושדרוג תשתיות מו"פה אנרגיה

 באקדמיה

iii. מדינת ישראל בתוך בנות תכנית רב שנתית שתביא את ייצר הבנה על מנת לל

 שנים להובלה מחקרית באקדמיה בתחום האנרגיה 10-כ

iv.  להמליץ על שדרוג התשתית באופן מיידי בדיסיפלינות בהן השקעה מצומצמת

  מהירים יחסית. םיחסית תביא להישגי

  

   

                                                        
1
 Ellis.S., Drori.I. and Nevo.M.(2010). The Entrepreneurial Roots of Israel's Cleantech Industry .Tel-Aviv 

University 
2

הרי שנדרש  -. מכיוון שסל המשאבים מוגבלניםאנרגיה היא תחום רחב היקף בו קיימים תחומים רבים ומגוו 

  תיעדוף כלשהו של תחומי המחקר הנבחרים.
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  העבודה מודל

הנחת העבודה התבססה על העובדה כי רוב מחקר האקדמיה בישראל נערך באקדמיה. על כן, 

בה מחקר מתחיל מהאקדמיה ומתפתח ממנו ולו רק בשלביה הראשוניים  רת הערך הקלאסיתשרש

במחקר זה. בחינת המודל מתארת משפך בו האקדמיה משחקת תפקיד לתעשיה משמעותית נבחנה 

  משמעותי ביצירת מסה קריטית למחקר ראשוני שממנו ניתן יהיה לייצר תעשיה משמעותית בהמשך. 

) תקף ביצור תעשית מו"פ. ממגוון רעיונות 1ם כי מודל המשפך (איור התאוריה והמעשה מראי

הפרוייקטים  ומחקרים אקדמים, המגוון מצטמצם ככל שעובר הזמן והפרוייקטים מבשילים. מספר

העוברים משלב לשלב מצטמצם משמעותית בעוד פרוייקטים נכשלים ונופלים בשלבים השונים. מתוך 

-מ 1%) ומתוכם רק אחד מגיע למסחור (3.7%מגיעים לפיטונט ( 112רעיונות מוצלחים, רק  3000-כ

מהמספר הכללי). מספרים אלו ממחישים את רמת הסיכון מחד וכמות הפרוייקטים  0.033%-, ו112

  הנדרשים מאידך.

 

  )2010: מודל מחזור חיים של תהליכי מו"פ (מקור: ברון,  1 איור

מנת שמהם יבשילו רבה של רעיונות בתחילת הדרך, קרי בעיקר באקדמיה על  לפיכך, נדרשת כמות

רעיונות מסחריים. כלומר נדרשת מסה קריטית בכדי ליצור תעשיה. ללא מסה קריטית התהליך ייעצר 

  בתחילת הדרך ללא מסחור והחזר השקעה. 

מסה קריטית או בוחן את הכמות והגיוון של מחקרי אנרגיה על מנת לבחון קיומה של זה מחקר 

בשלב השני נבחן  משמעותית בישראל בעתיד. ת אנרגיהפוטנציאל לקיום מסה קריטית  ליצירת תעשי

  מהאקדמיה (מחקר) לשלב המו"פ (מחקר ופיתוח) ור סחנושא המ
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: נדרשת מעורבות ממשלה ביצירת כלים , נדרשים מספר מרכיביםאקוסיסטמה באקדמיהליצירת 

החל מתקצוב מחקר, דרך תקצוב מו"פ ויצירת כלי תמרוץ -להתגברות על כשל השוק מתעדפים  

בי הממשלה אמורים לייצר תמריץ לגופים פרטיים ולתעשיה להשקיע גם הם. מחקר הוא ישונים. תקצ

התוצר של יצירת שתי תשתיות חזקות: תשתיות פיזיות (מעבדות מרכזיות ומעבדות פרטיות, שדות 

תשתית השניה היא התשתית האנושית: רמת הסגל האקדמי והרלוונטיות שלו מחד ניסוי וכדומה). ה

: קרי רמת הסטודנטים לתארים מתקדמים והיכולת לקלוט אותם מאידך ויצירת מאגר החוקרים הבא

  אם באקדמיה ואם בתעשיה לאחר לימודיהם 

 

   

תשתית 

 פיזית

תשתית 

 אנושית
  מחקר

 ממשלה

 תקציבים

 

 

 : יצירת אקוסיסטמה באקדמיה2 איור
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  מתודולוגיה

  )Primary Dataמידע ראשוני (

הן בגלל הבינתחומיות הרבה שלו בין  –האנרגיה באוניברסיטאות לא קיימת הגדרה ברורה לתחום 

דיסיפלינות שונות והן בשל העובדה כי הוא תחום מחקר הזוכה להתעניינות מוגברת רק בשנים 

וכדומה. לפיכך, איסוף המידע  בנדסההאחרונות. לפיכך ניתן למצוא מחקרי אנרגיה בפיזיקה, כימיה, 

  ים השונים.ונם בדבר באוניברסיטאות ועל יכולתם "לדוג" את הנתנשען על רצונם הטוב של העוסקי

משלב ההכנה ועד שלב הניתוח עברה שנה בה התמודדה הוועדה עם קשיי איסוף החומר ונאלצה 

  לפיכך להשתמש במגוון כלים.

 מחקר רקע

ראיונות רקע עם מנהלי תכניות האנרגיה השונות באוניברסיטאות ובמכללות  הבחינה החלה עם

שאלות אילו . בעקבות פגישות אלו הוחלט  )1(רשימת הפגישות בנספח  לוונטיות השונותהר

 . לאחר מכן נכתבו שאלות הסקר.םהאקדמאיהסקר צריך לכלול ומה יכולים להיות צרכי המוסדות 

 הסקר

הסקר היה מקיף ודרש מגוון תשובות באשר לנושאי המחקר, תקציבים בתחילה  •

לא העבירו את החומרים התברר כי  3שרוב המוסדותפרטניים ומקורותיהם. לאחר 

מחד מילוי הטבלה דורש זמן רב וכי המוסדות לא מוכנים לחלוק מידע ברמת פירוט 

 כזאת עם גופים אחרים מאידך.

אי לכך, בשלב שני נשלח שאלון ממוקד וקצר יותר לכל המוסדות. העתק השאלון  •

 .2נמצא בנספח 

תחומי המחקר, התקציבים המאוגמים, תשתיות  שאלות הסקר היו בנושאים הבאים: •

 קיימות ונדרשות, מספר הסטודנטים לתארים מתקדמים ומספר אנשי הסגל. 

   איסוף חומר

מידע מהאוניברסיטאות עבור כל סקר שהוא למרות חוק חופש המידע באספקת כי אין שקיפות  יצוין

ות השונות. חשוב לציין כי וכי עברו חודשים רבים בטרם הצלחנו להשיג מידע מהאוניברסיטא

קבלת האנשים הרלוונטים הקלה על העבודה אך לא מנעה מעורבותו של יו"ר הוועדה והיכרותו עם 

  התבצע במשך כתשעה חודשיםמידע חלקי ולא ברור. איסוף המידע 

 שלבי איסוף החומר היו כדלקמן:

אילן, -יון, ברגור–נערכו ראיונות עם האנשים הרלוונטים בטכניון, באוניברסיטת בן  •

תל אביב ואריאל. כמו כן נערכו מספר שיחות עם פונקציות שונות באוניברסיטה 

                                                        
3

ושר הנתונים מספק האוניברסיטאות היחידות שהעבירו את הסקר הראשוני מלא היו בן גוריון ואריאל ואכן ע 

  והופך את הניתוח לממצה יותר. רתמונה מלאה יות
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. לא הצלחנו 4העברית  ובאוניברסיטת חיפה והתכתבות עם המכון הטכנולוגי בחולון

  להפגש עם אנשים רלוונטים במכון וייצמן.

נשיאים בקשה למידע על מחקרים, סקטורים ותקציבים. לא נעשתה פניה לסגני ה •

, למנהלי תכניות ת, אלא היתה בקשה פרטנית, וולונטרי5למו"פ באוניברסיטאות

 האנרגיה השונות.

פניה ממוקדת לאנשים רלוונטים בהתאם לצרכי הסקר ע"י יו"ר הוועדה על מנת  •

 לחלץ נתונים דרושים

לבסוף בשל מחסור בנתונים קשים, נערכה פניה ממוקדת אל מספר סגני נשיאים  •

  יב את הנתונים ולאמתםבמטרה לטי

  )Secondary Dataשימוש בנתונים משניים (

על מנת להשוות את הנתונים שהתקבלו עם נתונים כלליים להבנת הפערים מחד ומצב המחקר 

בתחום האנרגיה מאידך, השתמשנו בנתונים משווים. המקורות כללו בעיקר נתוני למ"ס (בשל 

מהתחומים, השתמשנו בנתונים העדכניים ביותר כפי  העובדה כי לא קיימים נתונים עדכניים לחלק

  משרד הסטטיסטיקה האירופאי. -  Eurostat-שהופיעו באתר). בנוסף השתמשנו בנתוני ה

בנוסף שוחחנו עם ) ו2013השתמשנו בנתוני הלמ"ס בסקר שערך עבור המולמו"פ ( –לפרק המסחור 

לאחר המחקר  בנוגע לתפוקותאוזנת באוניברסיטאות השונות על מנת לקבל תמונה מ אנשי מסחור

  האקדמי.

כמו כן מספר דוחות התפרסמו בישראל בנושא תשתיות ולמדנו אותם על מנת לייצר סינרגיות וערך 

  נמצאת בסוף המסמך. ביבליוגרפיה. בדוח 

  ניתוח 

 ת הבסיסיים שהנחו את הניתוח הינם:והעקרונ

ת הגנה על המידע אותו העבירו אל כל הנתונים מאוגמים בשל הצורך להבטיח לאוניברסיטאו .1

 הוועדה.

בשל חלקיות הנתונים מחלק מהאוניברסיטאות, נאלצנו לערוך הערכות באשר למספר הכולל  .2

 או תקציבים. פרויקטיםשל 

בנושא התשתיות, הנתונים חלקיים ואינם משקפים באופן מלא את המתרחש  .3

ים רבים גם את מחקר באוניברסיטאות בשל העובדה כי תשתיות כלליות משמשות במקר

  האנרגיה.

ראשונית לסטטוס המחקר בתחומי האנרגיה באקדמיה בישראל. ככל דוח זה מייצר תמונת מצב 

נבחן עד כה רק פעם אחת בעבר, דרך דוח שכתב מוסד נאמן לוועדת האנרגיה הידוע לנו התחום 

תחום האנרגיה . הדוח היווה נקודת התייחסות ראשונית ובדק מחקרים ופרסומים ב2010בשנת 

                                                        
4

 .1רשימת הפגישות בנספח 
5

למרות שנראה טבעי לפנות לסגני הנשיאים למו"פ באוניברסיטאות, הוחלט ע"פ עצתו של יו"ר הועדה שלא  

 ים.לפנות אליהם באופן גורף אלא עפ"י הצורך בלבד בשל החלטתם שלא לספק מידע לסקרים שונ
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. בחינה מקיפה של רמת ההשקעות בין אם בתשתיות ובין אם במחקרים עדיין פר חוקרבאופן פרטני 

מהווה פלטפורמה יחידה מסוגה של נתונים קשים המאפשרים הדוח  ךבישראל. לפיכלא נערכה 

 לפיתוח תחום מו"פ האנרגיה לוועדת האנרגיה במולמו"פ להציג המלצות בפני ממשלת ישראל.

  בישראל.
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  תמונת מחקר אנרגיה באקדמיה

שיש חוקרים בכל  תחום מחקר האנרגיה נחקר באוניברסיטה במשך שנים רבות. אך למרות

החלו רק בתחום  הסיסטמתיותההשקעות  -חוקרים את תחום האנרגיה הבישראל האוניברסיטאות 

י של ההתארגנות, כל התובנות מתייחסות לשלב הראשונ. לפני מספר שנים והן גדלות בהתמדה

השגת תקציבים והתחלת עבודה. ברי כי בחינה נוספת של הנושא בעוד שנתיים או שלוש שנים תניב 

  תוצאות בשלות יותר הנובעות מהתבגרות התחום ומהכשרת חוקרים צעירים.

תשתיות הן ובוחן הן תשתיות אנושיות ואוניברסיטאות הדוח זה כולל ניתוח מפורט של המידע מ

הוא את תחומי המחקר המובילים בישראל תוך השוואתם לעולם ולבסוף הדוח בוחן כמו כן . פיזיות

אי אפשר לראות את פירות ההשקעה של השנתיים שלוש שעדיין את תחום המסחור, תוך הבנה בוחן 

  האחרונות בתחום

לק הרי שהנתונים קרובים למציאות ומוערכים בחמכיוון שחלק מהמוסדות העבירו נתונים חלקיים 

   מהמקרים.

 תכניות אנרגיה

ניכר כי בכל המקרים  בנו תכניות אנרגיה שונות. 6נראה כי רוב האוניברסיטאות (חוץ מהעברית)

תכניות אלו כוללות בדרך כלל  קיימת החלטה אסטרטגית להשקיע יותר בתחום ולבחון אותו בקפידה.

  את המרכיבים הבאים:

לתחום האנרגיה הקיימים באוניברסיטה. תכנית מחקר המורכבת מכל התחומים המשיקים  .1

בשלב ראשון נערכה אגרגציה של כלל תכניות המחקר באוניברסיטה נבנו יש מאין כאשר 

כוח  ימוקד והמחקרים והחוקרים על מנת לייצר מסה קריטית ראשונית. ברוב המקרים נוצר

 םווייניכלסביב קבוצות מחקר חזקות בתחום אחד או שניים כשמחקרים נוספים  משמשים 

 . 7סביב תחומי המחקר ורק לאחר מכן נוצרה תכנית לבניית אקוסיסטמה יציבה יותר

בכל האוניברסיטאות להן תכנית מחקר בתחום האנרגיה  –האנרגיהתכנית לימודים לתחום  .2

תכניות לימודים לתחום האנרגיה. בדרך כלל אלו  ושאיפות למיצובה שכזאת, נוצרו גם 

 מדובר בתארי מוסמך(ברוב האוניברסיטאות  8םינטגרטיבייאתכניות לתארים מתקדמים 

האחת למחקר והשניה  –שתי תכניות מוסמך בהנדסת אנרגיה).בטכניון קיימת ודוקטורט 

 ובאוניברסיטה העברית אין כלל תארים בתחום האנרגיה.מעשית בהנדסת נפט וגז. 

ומדיניות  ללניהואוניברסיטת חיפה היא שונה בשל העובדה שהיא מציעה תכנית מוסמך 

בעיקר תארים ראשונים בהנדסת במכללות המצב הפוך והתכניות הקיימות כוללות אנרגיה. 

                                                        
6

  3תאור התכניות בנספח  
7

 4שמות המרכזים בנספח  
8

משאבי אנרגיה או לימודי קיימות הקיימים בבתי ספר למנהל עסקים ואחרים  להועדה לא בדקה תכניות לניהו 

  במכללת נתניה. MBA-באוניברסיטת תל אביב, המכללה הבינתחומית בהרצליה ותכנית ה
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אנרגיה ונפט על מנת להכשיר מהנדסים לתחום המתפתח (לדוגמא המכון הטכנולוגי 

 ).9בחולון

לפיכך, נראה כי אוניברסיטאות בונות את התשתית המחקרית הבאה שלהן מתוך הבנה כי בשל 

וניותו של התחום עדיף להשיג את הסטודנטים הטובים ביותר בנמצא ללא קשר להתמחות ראש

הראשונית שלהם תוך הכוונתם לתחומי המחקר שכבר נמצאים באוניברסיטאות, בעוד מכללות 

התעשיה סביב  סביבה תומכת לפיתוח קרי יצירת –מבקשות לייצר את כח האדם הנדרש לשלב הבא 

 המחקר.

   

                                                        
9

תואר ראשון באנרגיה במכון הטכנולוגי בחולון הוקפאו לחלוטין ולא , תכניות ההכשרה ל2013נכון לאוגוסט  

  מתקיימת פעילות בתחום.



 דת האנרגיהוע

 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח

 

16 

  התארגנות

גורמים . למרות זאת נצפו מספר להתארגנות תכניות המחקר ויחיד ל נראה כי אין מאפיין אחדככל

  :להצלחה

ברוב המקרים הוקם מרכז אנרגיה באוניברסיטה שאיגד בשלב ראשון את הפעילות הקיימת  .1

 בתחומים השונים ויצר מעטפת אחת.

 

ור לעיל, מרכזים להם אין בשלב ראשון. למרות האמ םייעודיילמרכז זה לא היו תקציבי מחקר  .2

ולהשיג תקציבי פעילות  כלל תקציב פעילות ראשוני אינם מצליחים לגבור על קשיי הפעילות

 . תקציב פעילות ראשוני לשנתיים עד שלוש והקצאת תשתיות הם חשובים.נוספים

 

יתרה מזו, הקצאת סכומים ראשוניים לעידוד מחקרים בתחום, ולו סכומים קטנים יחסית,  .3

 ועיבוי הפעילות. ת תשתית פעילות מחקרית שמייצרת בתורה מענקי מחקר נוספים מייצר

נראה שהקצאות אלו מייצרות פידבק חיובי לתכניות המחקר העתידיות ובתורן מספקות את 

להבניית המחקר ולזכיה הן בתרומות והן בתקציבי מחקר הבסיס להשגת המימון 

  מהממשלה.

 

האחד  -אותו מרכז. למעשה שני מאפיינים הם חשוביםהמנהל של יש השפעה ניכרת לזהות  .4

 המאפיין השני הינורמת המעורבות, ההיכרות והמוניטין של אותו אדם בתחום האנרגיה. 

 ומידת ההשפעה שלו בארגון. יכולתו הארגונית
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  תחומי המחקר

היקף בלבד מה 5%- ככלל, נהוג להעריך את כלל היקף פעילות מחקר האנרגיה באוניברסיטאות בכ

לצורך הבדיקה ולבחינה אילו תחומי מחקר הם משמעותיים  הכולל של כל המחקר באקדמיה.

נבדקו מספר הפרויקטים והיקפי התקציבים המאוגמים. תחומים אלו הושוו  באוניברסיטאות בישראל

  ולמגמות ההשקעה בעולם באנרגיה. 2012לסקר התעדוף שביצעה הוועדה בשנת  

  

ולומר כי  התקבל תקציב מחקר מהאוניברסיטה העברית אך לא היתה חלוקה  לפני הדיון צריך לסייג

בטבלה. כמו כן ממכון וייצמן נמסרו נתונים  Unknown - בנתון זה מסומן  –לתחומי מחקר ולפרוייקטים 

חלקיים ביותר מהם לא ניתן להבין לגמרי מהו מספר הפרוייקטים ותחומי המחקר (נתון שטוייב על 

דווח על תקציב של מיליון דולר שברור לגמרי ) ומהו התקציב שלהם (מחקר אינטרנטיידינו באמצעות 

 ₪מיליון  13-עומד על כ המצוינותהרי רק התקציב של וייצמן ממרכז  –שאין זה התקציב הכולל 

   .10י סגל חדשים על כמיליון דולר בלבד)סכום  שעומד בניכוי תשתיות ואנש - לחמש שנים

  

בתחומי אנרגיה שונים באוניברסיטאות בסך כולל של  מחקרים 380 -כ נספרו 2009-2013בין השנים 

  מיליון שקלים. 243-כ

-₪מיליון  48( נראה שיש רוב מוחלט לתחום הביו מסה, גם במספר הפרוייקטים וגם בתקציב הכולל

ן יברסיטת בהפרוייקטים מבוצעים באונמחצית מהו תקציב ה . ראוי לציין כי יותר ממחצית) 20%-כ

פה יש  -  ₪מיליון  20בקטגוריה השניה עומדים תחומים להם תקציב מחקר כוללים של מעל   גוריון.

וולטאי ומיד אחריו תחום הסוללות, -התחום הפוטו –חלוקה בין תחום מחקר מסורתי בישראל 

כמו כן, מחקר המימן נמצא בקטגוריה זאת והוא  לסוללות. מצוינותכמרכז שמתוקצב באופן נפרד 

. כמו כן, סיכום כל םלדלקי המצוינותומתוקצב ע"י מרכז פע בוודאי מהמחקר הער שנעשה בתחום מוש

. בלקיחה בחשבון שאחוז ₪מיליון  33-בתקצוב של של כ פרויקטים 36-דלקים מניבה כקטגוריות ה

מסוים ממחקר הביומסה שייך גם הוא באופן ישיר או עקיף לביו דלקים הרי שהסכום גבוה בהרבה. 

ז נכבד זה מלמד שנית על התפקיד שממשלות ממלאות בעיצוב סדר היום המחקרי. בהצבת אחו

תקציבים יעודיים לתחליפי דלקים הממשלה יצרה תעדוף פר סה לתחום הדלקים והסיטה חוקרים 

  לתחומים חדשים.

   

                                                        
 . 5פירוט של תחומי המחקר השונים והסברים בנספח  10
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 פרויקטיםמס'  סקטור מס'
ליוני יסך תקציב (במ

 שקלים)

1.  Biomass 54 48.7 

2.  Other 9 27.5 

3.  Solar PV 47 23.1 

4.  EV-Batteries 39 22.9 

5.  Hydrogen 27 20.1 

6.  Unknown   14.1 

7.  Fuel Cells 16 13.8 

8.  Energy Efficiency 38 12.5 

9.  
Electro-Magnetic 
Radiation 25 11.9 

10.  Alternative Fuels 19 14.2 

11.  Bio-Fuels 17 7.8 

12.  EV-charging 5 6.7 

13.  Solar CPV 21 5.4 

14.  Materials 15 5.0 

15.  Smart Grid 10 3.1 

16.  Wind 5 2.0 

17.  Engine systems 8 1.7 

18.  Thermo-solar 8 1.4 

19.  Nuclear 8 1.0 

20.  Tidal/Wave 1 0.3 

21.  Fossil Fuels 3   

22.  Natural Gas 3   

23.  CCS     

24.  Geo-Thermic     

25.  Coal     

26.  Oil     

 243 378 סה"כ
    )2013( 2009-2013 ותקציבים פרוייקטים' מס לפי באקדמיה אנרגיה במחקר פעילות תחומי:  1 טבלה

שאר התחומים אינם מצליחים להגיע למסה קריטית. ניכר כי בשל ראשוניותו של התחום, קיימים 

עם  18%-ללא מימן ולכ 10%-הדלקים מגיע לכנסיונות בתחומים שונים ובדיסיפלינות שונות. תחום 

מימן. הדבר מראה שלמרות התמקדות במדיניות בתחום כלשהו, הרי שגם בו הפיזור רב ביותר ועדיין 

  . והתמקצעות אין התמקדות

  

אלש"ח  300-מתברר כי הרצון לתקצב מספר רב של מחקרים יוצר מחקרים להם תקציב קטן מאד (כ

בין שנתיים לשלוש שנים). נדרשת ההכרה כי על מנת לייצר מחקר מהותי בממוצע לפרוייקט שאורכו 

ומסה קריטית נדרש תקצוב של פחות פרוייקטים בסכומים משמעותיים יותר. נדרש תאום בין משרדי 

 הממשלה השונים לתעדף תחומים דומים קרי מענקים גדולים יותר לפחות מחקרים
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  2013 (%) בישראל אקדמאיים במוסדות האנרגיה בתחום מחקר ציבתק:  1 תרשים

  

אשר הדבר מביא אותנו להבנה כי החופש האקדמי יוצר מספר רב של מחקרים בתחומים שונים 

יוכלו להיות ממוסחרים  פרויקטיםשמספר רב של  בכדיאינם מייצרים כיום מסה קריטית מהותית 

אופן כללי, מייצר באופן טבעי, מגוון של חוקרים במגוון זאת ועוד, הגיוון, גם אם חשוב ב בעתיד.

דיסיפלינות. בעוד תופעה זאת היא חיובית בעיקרה, הרי שבתחום האנרגיה בו מספר קטן ביותר של 

פיזור שאינו יכול להיות מנוהל, אינו הגיוון יוצר  ,ומחסור באנשי סגלסטודנטים לתארים מתקדמים 

  .למסחורעונה על צרכי התעשיה בדרך  יוצר מסה קריטית וכפי שנראה לא

  

 רגיה ביצעה שני סקרים בשנתהנתונים אינם מתיישבים עם מגמות שנבחנו. ראשית. ועדת האנ

מהנשאלים ענו  50%-שבדקו תעדוף תשתיות מו"פ לטווח בינוני וארוך. תוצאות הסקר, ש 112012

ת אנושיות, בד בבד עם תקצוב בתעדוף תשתיות הכוונה היתה לאיזה תשתיות פיזיות ותשתיו. 12עליו

יש לשאוף על מנת למצב את ישראל כשחקנית מהותית בשוק האנרגיה, תוך הבנה  פרויקטים

תוצאות הסקר הראו שהתחומים שתהליכי בניית אקו סיסטמה הם ארוכי טווח ועתירי ידע וכסף. 

   לתעדוף במדינת ישראל הם:החשובים 

 רשת חכמה •

 התייעלות אנרגטית •

 גז טבעי •

                                                        
11

  6פרטים על הסקרים בנספח  
12

 מומחי מו"פ אנרגיה מתחומים שונים: אקדמיה, תעשיה, משקיעים, יזמים וכדומה 73מתוך  
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   ר סולארימחק •

התחום שהגיע ראשון בסקר התעדוף: רשת חכמה, כמעט ואינו מיוצג כפי שמשתקף מהתוצאות 

וגז טבעי אינו מיוצג  5%-מהתקציבים). התייעלות אנרגטית מיוצג בכ 5%- במחקר האקדמי (פחות מ

שורשים הסטורים תחום זה לכלל. התחום היחיד שמיוצג הינו התחום הסולארי בשל העובדה ש

הוא תחום הסוללות לרכבים  9%-קר בו מתבצע כבר מספר עשורים. תחום נוסף שלו יצוג של כוהמח

  לייצר מסה קריטית באמצעים שונים. הנטייחשמליים בו יש 

  

-ולה כי המדען תקצב כע 2012-  2008, בין השנים מניתוח נתוני המדען הראשי של משרד הכלכלה

זה נמוך מאד סכום ח בממוצע לפרוייקט. "מלש 1.3-של כסכום ח. "מלש 200-פרוייקטים ב 150

על תעדוף  )ללא המצאות נתונים תומכים(פ של חברות בתחום האנרגיה ומראה בחלקו "לצרכי מו

 9%לרשת חכמה,  15%, )ח"מלש 102(פ סולארי "היו למטרות מו 51%מתוכם החסר של חברות. 

ח היו לתחום הביו "לשמ 14 - 7%רק תחום היעילות האנרגטית. לתחום ה 8%לתחום הסוללות, 

תחום הכאמור  .עשיה המתפתחת בתחום לבין הנעשה באקדמיהתאין הלימה בין צרכי השוב דלקים. 

  בו מתקיים חלק הארי של המחקר הוא ביו מסה.

את מו"פ האנרגיה כמנוע צמיחה תברר אם כן שאין כמעט הלימה בין ראית צרכי התעשיה והמדינה מ

  ובין המחקר פר סה באקדמיה.

בחינה נוספת שנעשתה היתה מגמות ההשקעה בפרוייקטי מו"פ בישראל בשנים האחרונות. בשל 

בתחום  פרויקטיםשל קרנות שלא להשקיע בתחום האנרגיה נבדקו חממות הקלין טק להן  ההנטיי

מהמדען הראשי וצריכות להעמיד מימון משלים  85% האנרגיה. כידוע חממות אלו מקבלות מימון של

עד לסך של  15%של 

כשני מיליוני שקלים 

  לשנתיים.

ניתן לראות כי 

התחומים המעניינים 

הם תחומים בהם ה"זמן 

) time to marketלשוק (

וגודל ההשקעה הם 

קצרים וקטנים יחסית. 

כך כשליש מההשקעות 

מתבצעות בתחום 

ית. ההתייעלות האנרגט

וולטאי. השליש הנותר מתחלק בין מספר תחומים שונים, -) מתבצע בתחום הפוטו28%נוסף (  שליש

בין התחומים והמיזמים בהם דלקים, מערכות מנועים וחומרים. ניתן לראות בבירור כי אין הלימה 

  הנדרשים ע"י התעשיה (כפי שמתבטאים בהשקעות) ובין המחקר המתבצע בימים אלה באקדמיה. 

Energy 
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11%
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28%

Synthetic 
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6%

אל (מקור: אתרי : תחומי פעילות אנרגיה של חממות טכנולוגיות בישר2 תרשים
 )2013החממות,דצמ' 
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בעלי תפקידים בחממות ובקרנות נראה כי יש שתי מגמות מתגברות: האחת היא בשיחות עם 

. ומזהים הזדמנויות מגיעים מהאקדמיה אם כי מיזמים המגיעים מדיסיפלינות אחרותלא שמיזמים 

קרי, הקושי לאתר מיזמים טובים  ;)deal flowהשניה היא התלונה הגוברת על הקושי בדיל פלואו (

  גית.ולונבעלי היתכנות טכ

לסיכום, בשל הפער ההולך וגדל בין המחקר המתבצע באקדמיה ובין צרכי התעשיה וההשקעות 

   נדרשת הלימה טובה יותר בין המחקר האקדמי לצורכי התעשיה  -שאינם מתמלאים 
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  תשתיות פיזיות

מעבדות  הןמעבדות מרכזיות לתחום ו הןעל מנת לבסס תחום מחקר כלשהו באנרגיה נדרשות 

ניכר כי בכל  ולראיה, ההאנרגישקעות בתשתיות פיזיות הן קריטיות לפיתוח נושא מחקר האישיות. 

  היטב יש גם נפח מחקר רב יותר. מצוידותמוסד בו מעבדות מרכזיות 

, המהווה השלמה 13מיפוי בנושא תשתיות לאומיותמוסד נאמן עבור המולמו"פ  ערך  2013בשנת 

 על" מחקר תשתיות" 120מתוך עולה כי  )et al. 2013 שחם-כץ, גץ(  2010 לדוח בנושא משנת

 למחקר המתקנים יחידתנרגיה פר סה () משמשות לא2%( לאומיות הקיימות בישראל שתיים בלבד

). בנגב גוריון-בן אוניברסיטת ,גוריון-ש בן"ע השמש לאנרגית הלאומי למדע, והמרכז ויצמן מכון ,סולרי

תשתיות בתחום המדעים הפיזיקלים  34-תשתיות בתחום מדעי הטבע והרפואה ו 42זאת לעומת, 

  .יימותמכלל התשתיות הק 24%-ו 38%, המהוות בהתאמה  וההנדסה

  

של  דיסיפלינרי ומורכב מסוגים שונים-למרות האמור לעיל, מכיוון שתחום האנרגיה הינו אינטר

באנרגיה כגון, תשתיות מכוני הננו מחקר, הרי שניתן לייחס תשתיות אחרות לשימוש חלקי 

לפחות שמונה), תשתית מנהרת הרוח בתעשיה אווירית, תשתיות החומרים וכדומה. למעשה, (

סדות האקדמים הדגישו האנשים אותם פגשנו את חשיבות מכון הננו ואת הפעילות בכל המו

לפיכך נראה כי הנתון המדוייק יותר צריך לכלול גם את  הסינרגטית בינו לבין תחום האנרגיה.

) בדוח, כך שלמעשה תשתיות האנרגיה מהוות 10- התשתיות הללו (שספירה ראשונית שלהן מגיעה ל

, אך למחקר בתחומים נוספים בעיקר  ות הלאומיות. תשתיות אלו משמשותמסך התשתי 8-10%בין 

  .משמשות גם מחקרים בתחומי האנרגיה

  

מיליון שקלים מדווחים הושקעו בתשתיות מחקר אנרגיה  229- ככפי שניתן לראות בטבלה הבאה, 

-50-בכבשנים האחרונות. אם נצא מנקודת הנחה שהמספר גבוה יותר (שלושה מוסדות לא דיווחו) 

  מיליון שקלים.  300- סך כל ההשקעות עומד על כ -   ₪מיליון  70

                                                        
13

 :הם גדולה מחקר תשתית להיקרא מנת על בהם לעמוד מחקר תשתית שעל ,סףה קריטריוני ארבעת 
  .אחת מחקר מקבוצת ויותר אחד ממוסד יותר משרתת התשתית .א
 ,חולים בתי ,אקדמיים מחקר ממוסדות חוקרים) בארץ בתחום החוקרים לכל פתוחה התשתית .ב

 .בתשלום כרוך הדבר אם גם (ב"וכיו תעשייתיות חברות
 ₪ מיליון 10 -ל הוגדר העלות רף ,ישראל במדינת .יקר טכנולוגי/מדעי מחקר ציוד מוצב בתשתית .ג
 .ומעלה דולר מיליון -2.5 כ
  .המדעי בעולם לקיים ביחס מובילה מחקרית-טכנולוגית ברמה עומדת התשתית .ד
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 ס"כ תקציבי התשתיות פר אוניברסיטה

ליוני יתקציב במ אוניברסיטה

 שקלים

 הערות

-מלשח (כ 28-כ ₪41  בן גוריון

) הם לתקציב 68%

 מיקרוסקופיה וננו

  ₪75  בר אילן

 אין מידע N/A אריאל

ציב רוב התק ₪10  העברית

 למעבדת חומרים

 לא הועבר מידע N/A ויצמן

 אין מעבדות מחקר N/A חיפה

  ₪100  טכניון

  ₪3  תל אביב

  ₪229  סה"כ

  : סך כל תשתיות פיזיות למחקר אנרגיה באוניברסיטאות 2 טבלה

  

ספר דיסיפלינות. אנו מניחים שחלק מתקציב התשתיות מיועד להקמת מעבדות היכולות לשמש מ

ר  גם מחק למחקרי ננו טכנולוגיה הכוללותהמיועדות  מסך התשתיות 15%-יש כ מהנתונים שהתקבלו

  אנרגיה.

  

מהוות חסם בסיסי ליצירת –כגון מעבדות  – ברוב המקרים ניכר כי תשתיות פיזיות בסיסיות קיימות

מהוות את המסד עליו נבנו מחקר אנרגיה מתקדם. נראה כי התשתיות הראשוניות הקיימות במוסד 

התכניות החדשות. בחלק מהמקרים תשתיות מכוני הננו בהן הושקעו תקציבים רבים מהוות גורם 

חשוב להדגיש ההשקעות בתשתיות פיזיות במכוני  מסייע ליצירת מחקר בתחום ולדחיפתו קדימה.

לראיה , חלק  .מותאמות למחקר מסוג זההן הננו מסייעות במקרים רבים למחקר אנרגיה משום ש

  מתשתיות מחקר אנרגיה מדווחות כקשורות בתשתיות ננו טק וחומרים. 

דרך קרנות מחקר  במחקר אנרגיה  בשלבים מאוחרים יותר, לאחר הוכחת היתכנות ראשונית 

או הקמת תשתיות חדשות  לשדרוג )ציבוריים מגיעים תקציבים (בין אם אישיים או תרומות ותקציבים

  בתחום).
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וככל שהמוסד מיומן יותר בגיוס תרומות כך ביחס למטרה זאת מתקבלות תרומות במוסדות  כי יצוין

  ישר גדלות התרומות לתשתיות למחקר אנרגיה.
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 תשתיות אנושיות

על מנת לקדם את המחקר באופן משמעותי נדרשים חוקרים בכל השיחות בנושא ניכרה ההבנה כי 

מעולה לקידום התחום. תחום האנרגיה לא  ברמה חסרים אנשי סגלמן השורה הראשונה. ניכר כי 

קודם בעבר בישראל ולפיכך קיים מחסור בחוקרים ישראלים שלמדו הן בישראל והן בחו"ל. כמו כן, 

ואין לו המיתוג  ´, אין תעשיהמכיוון שאין לתחום יחסי ציבור (קרי, אין בו כיום הצלחות מהותיות

  יו סטודנטים מצטיינים.הילה של אומת הסטארט אפ), קשה למשוך אלוה

לפיכך, זוהו שתי אסטרטגיות עיקריות: האחת, הסטת חוקרים מתחומים מקבילים לעבודה על מחקר 

אנרגיה תוך מתן תמריצים וסיוע. אסטרטגיה זאת מתאימה לשלב ראשוני ומהווה את הבסיס עליו 

זמנם למחקר יבנה מחקר עתידי. באמצעות חוקרים אלה, אשר רובם אינם מקדישים את מלוא 

אנרגיה, מוכשרים סטודנטים לתארים מתקדמים. זוהי למעשה האסטרטגיה השניה: יצירת קאדר 

  תוך מתן מלגות ותמריצים. –חוקרים צעירים באופן מהיר יחסית 

  חוקרים

בתחום האנרגיה חוקרים בסך הכל)  300- (ניתן להעריך כי קיימים כ חוקרים   275-כעפ"י הסקר יש 

-39% בין קרי –כחוקרים שכל זמנם מוקדש לאנרגיה  119זוהו  ניברסיטאות.בישראל בכל האו

  מכלל חוקרי האנרגיה באוניברסיטה מקדישים את כל זמנם למחקר בתחום האנרגיה. 43%

  בהשוואה למספר החוקרים בישראל, המצב אינו מזהיר במיוחד ומצביע על ראשוניותו של התחום. 

ות"ת הנכונים לשנת  מהמעודכנים ביותר הקיימים נתונים על מנת לבחון את הנושא השתמשנו ב

חוקרים  4,272בישראל עמד על  אנשי הסגל (חוקרים)והמופיעים בטבלה הבאה. מספר כל  2009

מסך כל החוקרים בישראל). סך כל  44%היו בתחומי המדעים וההנדסה ( 1882בסך הכל. מתוכם 

. בניכוי מדעי הרוח, מדעי החברה 6.5%-יה כבתחום האנרגיה הבאחוזי עניין משתנים החוקרים 

בתחום האנרגיה , כאשר בתחומי ההנדסה 38% -מהחוקרים הינם מתחומי המדעים ו 62%ורפואה, 

  .חוקרים 14.6%- כמהווים 

מסך כל  2.8% הואמגלה ששיעורם המקדישים את רוב זמנם לתחום האנרגיה בחינת החוקרים 

  ים בתחומי המדעים וההנדסה.מסך כל החוקר 6.3%- החוקרים בישראל ו
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ס"כ  דיסיפלינה
 החוקרים

 אחוז החוקרים
החוקרים  כלמסך 

)2009בישראל (  

אחוז כסך 
החוקרים 

בתחומי ההנדסה 
 והמדעים

מדעי הרוח והחברה 
 (כולל משפטים)

1957 46% -- 

 -- 10% 422 רפואה

מדעים (ביולוגיה, פיזיקה, 
 מתמטיקה)

1169 27% 62% 

 38% 17% 712 הנדסה

     4262 סה"כ החוקרים

ס"כ החוקרים במדעים 
 ובהנדסה

    1882 

ס"כ החוקרים בתחום 
ש% מזמנם  -   האנרגיה

  משמש למחקר אנרגיה

275  6.5% 14.6% 

ס"כ החוקרים בתחום 
האנרגיה המקדישים 

  את מירב זמנם לתחום

119 2.8% 6.3% 

וסקר  2009אנרגיה (מקור: ות"ת הדמיה בישראל בהשוואה לתחומי המדעים וההנדסה ולתחום : סך כל החוקרים באק3 טבלה
  )2013האנרגיה 

  

  סטודנטים

בסקר נבדקו מספר הסטודנטים לתארים מתקדמים באנרגיה, כאשר נבדק מספר הסטודנטים לתואר 

ברוב  כישני עם וללא תיזה ולדוקטורט. הסיבה לבחינה זאת מצויה בראש ובראשונה בעובדה 

-האוניברסיטאות קיימות תכניות אנרגיה רק בתארים מתקדמים (משום שאנרגיה היא תחום אינטר

המשמעות שלה היא שזהו הקאדר העתידי ליצירת חוקרים דיסיפלינרי שניתן לחקור מכיוונים שונים). 

לומדים יצוין כי לא היתה לנו יכולת לבחון מה מספר הסטודנטים הישראלים בתחום אשר  בתחום .

  .מחוץ לישראל ואשר ויתכן יחזרו לישראל עם תום לימודיהם

ים הלומדים לתארים מתקדמים בתחומי האנרגיה אינו מצב עתודות המחקר, קרי מספר הסטודנט

בשנת מספר הסטודנטים הלומדים לתואר שני באנרגיה (עם וללא תיזה) מזהיר בלשון המעטה. 

יצוין כי לא  ללא תיזה). 36-עם תיזה ו 124ים (סטודנט 160-מד על כע 2012-13הלימודים 

. מספר התקבלו נתונים ממכון וייצמן וכי הנתונים מאוניברסיטת תל אביב נראו מוגזמים

(המספרים  2011-2012בהשוואה לנתוני הלמ"ס מהשנים  בסך הכל. 44מד על הדוקטורנטים ע

ה מהווים כחצי אחוז מסך כל המעודכנים ביותר), נראה כי סטודנטים לתארים מתקדמים באנרגי

סטודנטים לתואר שני בסך הכל). בהשוואה לתלמידי מדעים,  38,842הסטודנטים לתואר שני (מתוך 

  . 1.32%הנדסה ורפואה הרי ששיעורם הינו 
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 0.27%והם מהווים  44-עומד על כ 2012-2013בשנת הלימודים מספר תלמידי הדוקטורט באנרגיה 

  מסך כל הדוקטורנטים בתחומי המדעים וההנדסה. 0.78%-ומכלל הדוקטורנטים בישראל 

  

סטודנטים לתואר  200-באם נניח כי בתוספת הנתונים של מכון וייצמן ושל אוניברסיטת תל אביב יש כ

מכלל הסטודנטים לתואר שני  1%דוקטורנטים, עדיין הם מהווים מיעוט קטן ( 60- שני באנרגיה וכ

  .לדוקטורט) 1.07%-בהנדסה ומדעים ו

מדעי   
 הרוח

MBA  מדעי
החברה 

(ללא 
 מנע"ס)

מדעי  ההנדס משפטים
הטבע, 

המחשב 
 ומתמטיקה

 סה"כ אנרגיה רפואה חקלאות

תואר 
 שני

9,453 6,816 7,315 2,520 2,590 4,044 501 5,443 160 38,842 

אחוז 
 מסה"כ

24.34% 17.55% 18.83% 6.49% 6.67% 10.41% 1.29% 14.01% 0.41%  

אחוז 
מהנדסה 

 ומדעים

        21.45% 33.49%   45.07% 1.32% 12077 

 16,351 44 505 275 4,204 914 237 6,585 955 2,632 דוקטורט

אחוז 
 מסה"כ

16.10% 5.84% 40.27% 1.45% 5.59% 25.71% 1.68% 3.09% 0.27%   

אחוז 
מהנדסה 

 ומדעים

        16.25% 74.76%   8.98% 0.78% 5,623 

ה לשיעורם בתחומים אחרים א: מספר הסטודנטים לתארים מתקדמים בתחום האנרגיה בהשוו 4 טבלה
  )2013, סקר האנרגיה, 2011-12באוניברסיטאות (מקור: הלמ"ס 

  

בתחום זה, הן ברמת הכמות (אין מספיק חוקרים עדיין) והן ברמת  מהותיתבשלב זה ניכרת חולשה 

ים כגון "האנשים הטובים ביותר אינם מגיעים לתחום", או "אין לנו סטודנטים מספיק (ציטוט האיכות

. נקודה זאת דורשת התייחסות. בניית אקו סיסטמה  מהבסיס שיחות שערכנו)טובים" חזרו ועלו ב

הכשרת החוקרים היא תהליך ארוך החל מתכנית הלימודים, דרך פוסט דוק  –דורשת זמן 

לה בחזרה של חוקרים לישראל לאקדמיה ולתעשיה. כיום  התהליך באוניברסיטאות בחול וכ

כשקיימת דרישה לחוקרים נוספים אין מסה קריטית נדרשת לבחירת חוקרי העתיד בתחום  :בראשיתו

כמו כן קיימת בעיה של "ביצה ותרנגולת"  וכל האוניברסיטאות מתחרות על אותם משאבים מוגבלים.

שר קליטה של הבוגרים שאינם ממשיכים במחקר באקדמיה כאשר לא נראה אופק תעסוקתי שיאפ

  וייצר תעשיה בישראל.
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 תקציבים

במשך השנים התחום תוקצב בעיקר דרך תרומות, לא ניתן לפעול ללא תקציבים ייעודיים לתחום. 

קרנות ושיתופי פעולה עם חברות זרות, אבל הוא נעשה ברמת החוקרים שהתמקדו באנרגיה ולא 

כפי שנאמר כבר קודם אוניברסיטאות שייעדו תקציב בסיסי לפעילות במרכז אחד.  באופן אסטרטגי

ברגע  רת נפח מחקר אנרגיה.יפן יחסי יותר מאוניברסיטאות שלא תקצבו את התחום ביצומצליחות בא

טכנולוגיה שתרמה בעקיפין לפיתוח נושא - אל התחום, בין ע"י תכנית תל"ם לננו ישהופנה זרקור ייעוד

רה"מ והפניית תקציבים ייעודיים לתחום, הרי  במשרדבין ע"י הקמת מנהלת תחליפי דלקים האנרגיה ו

  מת העניין של חוקרים עלתה ועוד מחקר נוצר.רש

חצי מהאוניברסיטאות ומייצר אקסטרפולציה של הנתונים  הניתוח בהמשך מבוצע ע"י המידע שסיפקו

  על מנת לספק תמונה כוללת של המצב.

  

 םתקציבים ממשלתיי

-i( המצוינותדרך מרכזי  . הדרך העיקרית הינה תקציבי הממשלה ניתנים לאקדמיה במספר דרכים

core(  והמרכז הסוללות שהוקם דרךISFהמרכז השני לחמש שנים ₪מיליון  60 . תקציב זה הכולל + 

בתחום האנרגיה קיימים  אוניברסיטאים.-ביןאשר מתקצבים תשתיות וחוקרים דרך שיתופי פעולה 

ום שני מרכזים: האחד בתחום הדלקים הסולארים בין אוניברסיטת בן גוריון, הטכניון ומכון וייצמן. הי

המרכז השני הינו בתחום הסוללות והוא מובל ע"י אוניברסיטת בר אילן בשיתוף אוניברסיטת תל 

 תקציבים אלה מייצרים תקנים שמאפשרים השגת סגל מחקר צעיר המעבה את מערך .והטכניוןאביב 

 התקנים במילוי הקושי את המרואיינים ציינו מהמוסדות בחלק כי יצויןהמחקר בתחום האנרגיה. 

   .באנשי סגל מובילים

יצירת עדיפות לתחום בשנים האחרונות והצגת מענקי מחקר ע"י משרדי הממשלה השונים:  כן,-כמו

 ) בי המדען הראשי(דרך תקצי , אנרגיה ומים(דרך תקציבי המדענית הראשית) מדע, הגנת הסביבה

(דרך תקציבי המדען הראשי להעברת טכנולוגיות מהאקדמיה לתעשיה, ראה נספח  ומשרד הכלכלה

ולהסיט חלק  יצרה הזדמנויות חדשות למחקר אנרגיה ובהתאמה גרמה לחוקרים לבחון את התחום )7

  ממשאביהם למחקר בתחום.

ות ממשלתיות המייצרות מאגדים של תכני –מקורות אחרים כוללים מגנ"טים ומגנ"טונים למינהם 

בתחום  TEPSשיתופי פעולה בין תעשיה לאקדמיה. קיימים שלושה מגנ"טים בתחום האנרגיה:

  בתחום בסולארי שפעילותו הסתיימה. SES -בתחום הרשת החכמה ו  SMART GRIDהסוללות, 

חרית ראשונית כמו כן שימוש בתכניות קמין של המדען הראשי המשמשות לבחינת אפליקטיביות מס

ארה"ב מאפשרת פרויקטים -הקרן הדו לאומית ישראל-). בנוסף קרן בירד 7למחקר בסיסי (ראה נספח 

  בהם צד אחד מגיע מהאקדמיה והשני מהתעשיה.
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 תרומות

ככלל, נראה כי היכולת לגייס תרומות לתחום האנרגיה קשורה בעיקר לכישורי הגיוס ולחוזק המותג 

 . בחו"ל מאידך שלו בתחום

 ישראליות וזרות –קרנות מחקר 

, ISF -קרנות שונות החליטו לתת מענקים בנושאי אנרגיה באופן ממוקד. בין הקרנות ניתן למצוא את ה

BASF וולפסון וכן קרנות של משרד האנרגיה, המדע והגנת הסביבה. רשימה מלאה של הקרנות ,

  תופיע בדוח המלא.

  תפקיד משרד הבטחון

עלתה העובדה כי תפקיד משרד הבטחון חשוב מעין  2012דה בשנת כבר בדוח שכתבה הווע

במופ"ה אנרגיה על פני כל שרשרת  משרד הבטחוןכמוהו. וכי צריך לעודד את השתתפותו של 

הערך על מנת לקדם את התעשיה. זאת לאור תרומתה של מערכת הבטחון ליצירת תעשיית 

זאת, למרות הנתונים החלקיים שהיו לאור ). 6טק בישראל ובעולם (עוד פירוט בנספח - ההי

. התברר , נערך ניתוח של חלקו של משרד הבטחון בתקצוב מחקר אנרגיה באקדמיה14בידינו

במספר הפרוייקטים שמקורם התקציבי דווח  14.6%- כי חלקו של משרד הבטחון הגיע לכ

 טיםפרויקקרי  -מסך כל תקציבי המחקר המדווחים. בבדיקה מול קבוצת היחוס 11.5%-ולכ

מסך כל  21%במימון הממשלה, עולה כי סך כל הפרוייקטים של משרד הבטחון עומד על 

נתונים אלו מוכיחים כי מספר מהתקציב המדווח.  13%-הפרוייקטים, אך מימונם מהווה רק כ

  .  הפרוייקטים גדול יחסית אך התקציב עבורם קטן

  

   

                                                        
14

 יצויין כי למשרד הבטחון פרויקטים בשלושת המוסדות שדווחו 
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 ניתוח התקציבים

  

  

תעשיה, קרנות דו לאומיות המקובלת לתקציבי ממשלה,  לפי החלוקהשנעשה פילוח התקציבים 

  האקדמיה  ותרומות, מעלה את הממצאים הבאים:של  תקציביים עצמיים

כצפוי, לממשלה הנתח הגדול ביותר בתמיכה במחקר אנרגיה באקדמיה והיא אחראית,  •

בין אם דרך משרדי הממשלה השונים (אנרגיה, הגנת הסביבה, מדע או הכלכלה) ובין 

 57%%- ל הממשלה מסתכם בלאומיות. בעוד שחלקה ש- דרך קרנות לאומיות ודואם 

 מסך התקציב. 80%-יקטים, הרי שהמימון שלהם מסתכם בבמספר הפרו

מסך כל הפרויקטים  10%- מגמה הפוכה קיימת בתעשיה, שאחראית על כ •

 מהתקציב הכולל. 3%- באוניברסיטאות, אך ל

מכלל  7%- מהפרוייקטים אך רק לכ 11%אחראיות על תקצוב  קרנות דו לאומיות •

 התקציבים

 8%- מהפרויקטים שהסתכמו ב 17%אוניברסיטאות מימנו באמצעות מקורות פנימיים ה •

 תקציב הכוללמה

מסך כל  5%-ל (ללא תשתיות) היה נמוך והוא אחראי פרויקטיםתקציב התרומות עבור  •

 .מהסכום 2%-הפרוייקטים ול

למרות שבמחקר אקדמיה צפוי לראות כי רוב  –ת של התחום ניתוח הנתונים מצביע על חוסר הבשלו

האחוזים בהם מדובר במקרה זה הם גבוהים ביותר ומצביעים על הרצון  - המימון מגיע מהממשלה

לקדם את התחום מול אי קיום של שחקנים משמעותיים אחרים שיתמכו במחקר אנרגיה. כך, 

שילוב שחקנים  .לה בשלב זה בתחוםהשתתפות התעשיה היא קטנה ומראה על חוסר העניין ש

משמעותיים בתעשיה בתחום האנרגיה משלב המחקר הבסיסי הכרחי לפיתוח שרשרת ערך 

  . משמעותית

תעשיה
10%

ממשלה

57%

תרומות
5%

קרן דו  

לאומית
11%

אקדמיה

17%

תעשיה
3%

ממשלה

80%

קרן דו  

לאומית
7%

תרומות

2%

אקדמיה

8%

 

 לגוף פילוח תקציבים לפי תקציב  הפרוייקטים פילוח תקציבים לפי מספר הפרויקטים לגוף

 : פילוח מקורות תקציביים לפי מספר פרויקטים ותקציב3 תרשים
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 5%כך גם בנושא התרומות למחקר שעומד על אחוזים בודדים מסך הפרוייקטים  ותקציבים (כאמור, 

וקיימת בתחומים אחרים, קרי  בהתאמה בלבד). הנתונים מראים על שתי מגמות. האחת ברורה 2%- ו

ופחות למחקר  (מעבדות, בניינים)תשתיות פיזיות עבור תרומות משמעותיות מתקבלות בדרך כלל 

. בנוסף, כמו במקרה השתתפות למרות שבאנרגיה התקבלו מספר תרומות המאפשרות מחקרים

כיום ועל  שראלהמקום השולי יחסית של תחום מחקר האנרגיה ביהתעשיה אחוז התרומות מצביע על 

 חוסר האטרקטיביות שלה.

 

למרות שבדיקה נוספת שנעשתה היתה בחינת מקורם של התקציבים (ישראל או חו"ל). ניתן לראות 

), הרי שההשקעות 77.4%הפרוייקטים ( את רוב מימנושמקורות תקציביים (בעיקר ממשלה) 

  . חו"לכמעט שווה בשווה בין מקורות ישראלים למקורות ב והתחלק הכספיות

 תקציב פרויקטיםמס  פרויקטיםמקור/

 56.6% 77.4% ישראל

 43.8% 22.6% חו"ל
  )2013( תקציביים מקורות של גאוגרפי מיקוםטבלה : 5

  

השוואה לתקצוב כללי של האקדמיה מעלה את הנתונים הבאים: אמנם לממשלה עדיין החלק הגבוה 

מהתקצוב לתחום   !)20%באופן משמעותי ( טןק - 59% - אך חלקה ביותר בתקצוב אוניברסיטאות,

בלבד  3%בעוד  – המצב דומה). בתחום התקציב מהתעשיה 80%האנרגיה (שעומד כאמור על 

מסך התקציב הכללי לאוניברסיטאות מגיע  19%- מהתקציב למחקר אנרגיה מגיע מהתעשיה, הרי שכ

י שאר "זאת מצביעה ביתר בהירות על היעדר התמריצים לתקצוב מחקר אנרגיה עעובדה מהתעשיה. 

הכשל הזה מנסה הממשלה להתגבר באמצעות הגדלת על בשוק ולפיכך על כשל שוק. השחקנים 

  התקציבים לתחום באופן יחסי.

 

  ), מקור: למ"ס2009( מבצע מגזר לפי, מחקר מוסדות של פ"מו פעילות מימון:  4 תרשים

  

תמיכה והקצבה  
ממשלתית

59%

תעשיה
19%

תרומות וקרנות 
פנימיות

6%

-קרנות דו
לאומיות

2%
מימון 

ל"מחו
12%

אחרים
2%
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  מסחור

 לשבע חברות שבע( המחקר יברסיטאותאונ לפעילות נלווית הידע מסחור חברות פעילות

 המצטבר הידע את ולפתח לשווק, לגייסהוא  ידעה למסחור החברות תפקיד ).אוניברסיטאות

 חברות אלו בפעולות. הזנק חברות ביצירת ולעזור מסחרי למוצר הפטנט את להפוך, באוניברסיטאות

  .והממציאים האוניברסיטאות של הכנסותיהן את מגדילות הידע מסחור

  

כפי שנאמר כבר בתחילת הדוח, צריך להקדים ולומר כי  בדיקת תפוקות בשלב זה אינה יעילה 

  לשאת פרי רק בתוך כשלוש שנים. יתחילובשל העובדה כי פירות ההשקעה כיום 

למרות זאת, הנושא נבחן בשל העובדה כי נושא התפוקות חשוב לגורמים המממנים וחשוב להמשך 

 – ע"י חברות המסחור האוניברסיטאיות פרויקטים למסחורמתייחסות העבודה. תפוקות במקרה זה 

(קרי מכירת  ומסחורבמובן זה, אנו מתייחסים לשני נושאים עיקריים: פיטונט מחקרים מבטיחים 

  תעשייתי. רשיון) להמשך פיתוח

 המחקר כל  מסך 5%, כי אנו מעריכים כי סך כל מחקר האנרגיה בישראל אינו עולה על שובן יצוי

לצורך בדיקת המסחור השתמשנו בסקר של הלמ"ס וראיינו אנשים מחברות . 15מי בישראלדהאק

  בתחום האנרגיה. פרויקטיםשונות, האחראים על תחום מסחור המסחור ה

  ניתוח הנתונים מעלה את הנקודות הבאות:

ל ש הקטן באנרגיה, בשל היקף המסחור באופן בלעדיאין אנשי פיתוח עסקי המתעסקים  ראשית, 

התחום. כך, בדרך כלל איש/אשת פיתוח עסקי ממונים על מספר תחומים ואנרגיה אינה תחום 

התחומיות של מחקר האנרגיה -רבההתמחות העיקרי שלהם, בלשון המעטה. יתרה מזו, בשל 

והעובדה כי מסחור יכול להגיע מדיסיפלינות שונות ומגוונות (מחומרים, דרך ביולוגיה, פיזיקה 

   .שת הבנה נרחבת ואינטרדיסיפלינרית באשר לפוטנציאל המסחור, נדרומחשבים)

 פרויקטיםבתחום האנרגיה ולכן במספר מקרים מיוחדת והבנה אין הכשרה ב אנשי המסחור שנית לר

בעלי פוטנציאל בתחום האנרגיה אינם נתפסים ככאלה. נדרשים אנשי אנרגיה על מנת  מסוימים

  16לזהות את הפוטנציאל ולממש אותו

  

בארבע חמש השנים האחרונות מוסחרו  -חות שערכנו עם אנשי המסחור עולה התמונה הבאהמשי

בתחום האנרגיה, ברוב המקרים פחות מחמישה  פרויקטיםבמקרה הטוב מספר חד ספרתי של 

בשנה שנתיים האחרונות.  מהפרויקטים. חלק נכבד שנים שלוש עד שנתייםפרויקטים בתקופה של 

, נראה שיש רוב להקמת חברות הזנק בכתב אלא אנו נסמכים על שיחותמכיוון שלא התקבל מידע 

  יעודיים עבור חברות מאידך. ופרויקטיםמחד, 

                                                        
15

 יאים למו"פמבוסס על שיחות עם סגני נש 
16

כך משיחות שנערכו עם מר צביקה וייס, אחראי על הקשר בין האקדמיה לתעשיה  בחממת קפיטל נייצ'ר  

 "התגלו" פרויקטים מתאימים להשקעה שחברות המסחור לא היו מועות אליהן כי לא קוטלגו כ"אנרגיה"
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למ"ס עבור הכדי לבחון את נושא התפוקות הלכה למעשה השתמשנו בשני סקרים שביצעה 

 הסקרים מכסים את מהאקדמיה.  פרויקטיםלבדוק מסחור  , במטרה2013-ו 2012המולמו"פ בשנים 

  . 2008-2011 השנים

 ראשית מהסקרים עולה כי ההכנסות ממסחור עלו באופן קונסיסטנטי מדי שנה. .1

 ) מקורן בישראל.60-70%(בין הישום רוב ההכנסות של חברות  מקור  .2

  17מוסחרו ע"י חברות מסחריות בינוניות וגדולות 88%-כ –רוב הפטנטים  .3

-2008ת חברות הזנק בשנים באמצעות הקמ נערכו  מוסחרוש מהפרויקטים 12%- כ רק .4

 .2010-2011בשנים  13%-ו 2009

  

-שערך הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) עבור ועדת אקדמיההאחרון הסקר השנתי בחינת 

 2011-פטנטים ב 497-ו 2010-פטנטים שהוגשו ב 446, עולה כי מתוך 201318-תעשיה במולמו"פ ב

) בהתאמה היו בקטגורית "טכנולוגיה נקיה 5.4%( 27-) ו8.3%( 37ע"י סך כל האוניברסיטאות, רק 

זה משום שהיא כורכת טכנולוגיות מים  רקטגוריה שהיא לכשעצמה בעייתית עבור סק -ואיכות סביבה

ואיכות סביבה יחד עם אנרגיה. לפיכך, ניתן לשער כי חלקו האמיתי של פיטונט האנרגיה קטן מנתון 

היו בתחומי הטכנולוגיה הנקיה  55רק  19ת פעילות בתיק המצאו משפחות פטנטים 1971זה. מתוך 

   .2.8%-כ –) 2011נכון לשנת (

  

 

  )2013(סקר הלמ"ס עבור המולמו"פ,  2007-2011: משפחות פטנטים שמוסחרו באקדמיה 5 תרשים

                                                        
17

זאת בשל משאבי  -עשית מול חברות גדולות, רוב העבודה נBGN Technologiesלדברי מר נטע כהן, מנכ"ל חברת הישום  

  כח האדם המוגבלים והעובדה כי עבודה מול חברה גדולה משתלמת באופן יחסי בטווח הארוך.
18

 באתר האינטרנט של הלמ"ס וגובה בשיחה עם נאווה ברנר מנהלת הסקר בלמ"ס. 2013יולי  24-הסקר פורסם ב 
19

יפות ולכל הפטנטים שהוצאו בעקבותיו במדינות שונות. תיק המצאות משפחת פטנטים מתייחס לפטנט הראשוני הנותן עד 

 פעילות = כשלפחות פטנט אחד בתוקף.

תחום תרשים  3:  משפחות הפטנטים*  שמוסחרו ,  לפי 

2007-2011  
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כנולוגיה היו בתחומי הט 7מתוכן רק  –משפחות פטנטים  505מוסחרו  2007-2011בין יתרה מזו, 

באם מנטרלים טכנולוגיה, תרופות ומכשירים רפואיים. -היו בתחומי הביו 62%בעוד )1.4%הנקיה (

 3.7%-משפחות פטנטים רק כ 189מתוך  –את ההשפעה העצומה של תחום הביולוגיה והרפואה 

מסך כל הפטנטים היו בתחומי הקלין טק. מתוכם  ניתן להעריך את הפטנטים באנרגיה כפחות 

  . 50%-מ

בשיחות שנערכו עם האחראים על המסחור בחברות הישום האוניברסיטאיות עולים הממצאים 

  הבאים:

 בתחום האנרגיה עדיין קטן מאד הפרויקטיםמספר  •

 קשה למסחרם פרויקטיםגם כשיש  •

הבעיה העיקרית הינה מחד הסיכון הרב ואופיו הראשוני של מחקר בתחום  האנרגיה מול  •

 א קיימים מאידך.הצורך במשאבים רבים של

 לפיכך, קיים עמק מוות בין שלב המחקר לשלב המו"פ התעשייתי הראשוני. •

אם ע"י  -הפתרון נעוץ בדרך בה ניתן יהיה לעודד השקעות בתחום האנרגיה לקפיצה מעל עמק המוות

יותר ומתאים למסחור.  יליישומהקצאת משאבים ציבוריים ליצירת שלב ביניים שיהפוך מחקר אקדמי 

ה מידה, ניתן לעודד יצירת חברות הזנק רבות יותר, אם באמצעות חממות בדגם המקורי (קרי באות

  השקעה ממשלתית הנושאת במלוא הסיכון) או באמצעות מודלים אחרים.
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  סיכום ומסקנות

  

נחסרים תקציבים לבנייתה ואין מומחים מן הנמצא שייסייעו לשלב  –אקו הסיסטמה בהתהוות 

  כך נדרשת פעולה נמרצת של תשתיות שונות.ההקמה והביסוס. לפי

להלן רשימה של מספר חסמים כפי שעלו בבדיקה שערכנו. כאמור הם נובעים בשל העובדה כי יצירת 

אקו סיסטמה לוקחת זמן וצורכת משאבים וכי לא ניתן לשפוט את התוצאות בשלבים המוקדמים. ברי 

 פו של דבר להצלחה.כי רק תקצוב לאורך זמן וטיפוח אנשי מחקר יוביל בסו

 מסה קריטית של מחקר אנרגיה .1

. אין מספיק חוקרים, אין מספיק מחקרים ולפיכך אין נפח גדול מסה קריטיתקיימת בעיה של 

מספיק של פעילות על מנת לייצב את מחקר האנרגיה ולמסד אותו. נראה שמחקר אנרגיה 

יטה, מה שמרמז על אחוזים מפעילות מכון הננו בכל אוניברס 10-15%במיטבו אינו עולה על 

בודדים מהמחקר הכללי בכל מוסד. זה משתקף כמובן גם בתהליך המסחור כשכרגע אין בכל 

 ארבעה פרויקטים למסחור.-מוסד יותר משניים

 תחומי מחקר באקדמיה .2

לא זו בלבד שאין מסה קריטית באופן כללי, הרי שהמחקר הקיים מפוזר ברובו בין מספר רב של 

חומים. קיים צורך לחזק תחומים חזקים יחסית מבחינת רמת המחקר, כגון תחומים ותתי ת

התחום הסולארי, תחומים משיקים להיי טק, כגון רשת חכמה ותחומים חשובים לכלכלת המדינה 

  בעתיד כגון גז טבעי.

 תקציבים .3

הממשלה היא המשקיע הגדול ביותר בתחום האנרגיה (הגבוה באופן משמעותי מתחומים אחרים) 

סיסטמה מראשיתה - המעיד על חוסר העניין של התחום בישראל ע"י גורמים אחרים. הקמת אקו דבר

היא תהליך ממושך ויקר. יתרה מזו, תחום האנרגיה מתאפיין במיעוט גופי השקעות בישראל ובחול. 

מצב זה יוצר תחרות רבה על המשאבים המוגבלים תוך רצון של אותם גופים למזער סיכונים. אי לכך, 

רשת תמיכה ארוכת טווח ולאורך שלבי הפיתוח הראשוניים  כדי להביא לשלב המסחור הוכחת נד

היתכנות ראשונית. למרות זאת, ההקצבות בשנים האחרונות הן השקעות חסר במיוחד בתחום 

  התשתיות. 

 

 התשתית האנושית .4

הכשרת אין מספיק סטודנטים מחד וחוקרים מאידך שמתעסקים באופן בלעדי בתחום האנרגיה. 

חוקרים תיקח זמן ומאמצים. יצוין כי מדינת ישראל צריכה לעמול על מנת שהחוקרים הטובים 

ויעשירו את המחקר באקדמיה בישראל. צריך לפעול  וביותר לא יעזבו למשרות בחול, אלא יישאר

בשני מישורים בעידוד יצירת תעשיית אנרגיה מחד שתוכל לקלוט את הסטודנטים  ובחיזוק 
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- שהם "גם אנרגיה" כגון,  התחום הסולארי ותחום הסוללות  ששייכים לתחום הננוהתחומים 

  חומרים ויש להם אפליקציות רבות.

 תשתיות פיזיות .5

למרות ההשקעות בשנים האחרונות בתשתיות פיזיות והשימוש בתשתיות ננו קיימות, הרי שנדרשת 

מצויינות פותרים את הבעיה רק השקעה ברורה בתשתיות יעודיות לתחום באחוזים ניכרים. מרכזי ה

   מהמשאבים בתשתיות מסוג זה. 25%-במעט בשל העובדה כי לא מאפשרים השקעה של יותר מ
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  נספחים

  רשימת הפגישות – 1נספח 

  אקדמיה- 1

  פגישות  אוניברסיטה  מס

  מנהל המרכז לאנרגיה מתחדשת –רוזנווקס יוסי פרופ'   תל אביב  1

 נרגיהאחראי על מסחור הא –לארי לאב מר 

 ראש מכון הננו –פרופ' אריה צבן  .1  בר אילן  2

 מנהל מרכז הסוללות –פרופ' דורון אורבך  .2

  גב' אורלי תורי, מנהלת חברת הישום .3

 סגן נשיא מו"פ -פרופ' מוטי הרשקוביץ .1  בן גוריון  3

 מנהל מכון הננו –פרופ' יובל גולן  .2

 מנהל המרכז הלאומי לאנרגית שמש –פרופ' דיוויד פוירמן  .3

אחראית  –מנכ"ל, אורה הורביץ  ,--  נגב טכנולוגיות, נטע כהן ב.ג. .4

  תחום אנרגיה

 פיתוח עסקי, חברת ישום –דר' דב רייכמן  .1  העברית  4

  מנהל פיתוח עסקי  מכון הננו –עופר די נור  .2

 דני חרדון, מנהל הרשות למחקר .1  אריאל  5

  מנהלת התחום –עוד' אורית טסה  .2

 GTEP פרופ' גידי גרדר, מנהל .1  הטכניון  6

 i-core -מירב מילר, מנהלת ה .2

  --- , מסחור אנרגיה ב-- צחי  .3

אוניברסיטת   7

  חיפה

 ביחידת ס. הנשיא למחקר , מנהלת המידעזלקהגב' שושי  .2

  מר דן פלד, יועץ בכיר לסגנית הנשיאה למחקר .3

המכון האקדמי   7

  חולון

  כמו כן נערכה תכתובת קצרה עם המכון האקדמי בחולון.

  

  

  וף חומר אחרפגישות ואיס - 2

" הזנק וחברות פטנטים, המצאות על דיווחים 2011-2010 בישראל ידע מסחור חברות סקר" .1

  . שיחות עם נאווה ברנר.נאווה ברנרשבוצע ע"י גב'  2013יולי  24הלמ"ס, 

 תחליפי דלקים במנהלת , מנהלת דר' ענת בושפן .2
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 מהאקדמיה בקרן. קטיםפרויואחראי על מסחור  Capital Nature -ב  CFOמר צביקה וייס,  .3

   



  שאלון קצר למוסדות המחקר --2נספח 

Energy Research in Israeli Academia  

   

       The Energy Sub-Committee 

The Israeli National Council for R&D 

Name of Institution     

Date     

    

        

1. Date of initiation of energy program in institute 

2. The number of researchers working on energy issues: 

Full time 

Part time   
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3. Mapping Energy Research in your Institute 

# Sector* No. of Projects Aggregated Budget  Sectors*  

1 Bio-Fuels 

2 EV-charging 

3 Synthetic Fuels 

4 EV-Batteries 

5 Smart Grid 

6 Energy Efficiency 

7 Solar PV 

8 Thermo-solar 

9 Wind 

10 Fuel Cells 

11 Engine systems 

12 Fossil Fuels 

13 Biomass 
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14 Materials 

15       CCS 

Geo-Thermic 

Tidal/Wave 

4. Infrastructure Budget Coal 

# Type* Budget Source of Budget 

(self/Gov./biz./donation) 

 Natural Gas  

1 

 

Oil 

2 

Electro-Magnetic 

Radiation 

3 Nuclear 

4 Other 

Type*= examples: PV lab, Engines lab 

5. Unfulfilled Needs 

Such as, researchers, infrastructure 

   



  תכניות האנרגיה האקדמיות בישראל --  3נספח 

  תואר  שם התכנית  שם אוניברסיטה  מס'

 יההנדסת אנרג .1  טכניון  1
  

  הנדסת גז ונפט .2

  מוסמך ודוקטור

  מוסמך

  דוקטורט ופוסט  תכנית האנרגיה  וייצמן  2

  מוסמך ודוקטורט  לימודי סביבה  תל אביב  3

  מוסמך  הנדסת אנרגיה  בן גוריון  4

  מוסמך  ומדיניות אנרגיה לניהו  חיפה  5

  MBA  משאבי סביבה לניהו  מכללת נתניה  6

  תואר ראשון בהנדסה  פיתאנרגיה חלו  המכון הטכנולוגי בחולון  7

  BAראשון   לימודי קיימות  המרכז הבינתחומי בהרצליה  8
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  *תאור מרכזי האנרגיה באוניברסיטאות --  4נספח 

  

שם   מס'

האוניברסיט

  ה

עבודה   נושאי התמחותמרכזי עבודה ו  שם המרכז

 משותפת/

שימוש 

בתשתיות מכון 

  הננו

המרכז לאנרגיה   תל אביב  1

  מתחדשת

מסה קריטית, כגון: אין  –שונים 

סוללות, גיאופיזיקה, רשת 

  חכמה, ביומסה, רוח, וסולארית

  

/ מרכז האנרגיה  בר אילן  2

  תכנית האנרגיה

להנעה  – מרכז ארצי לסוללות

  כימית-אלקטרו

   PVמרכז  

  כן

 BGU Energy  בן גוריון  3

Initiative 

   

לדלקים  מצוינותמרכז 

  סולארים, 

 לאנרגיית שמש המרכז הלאומי

l  

רשת CPV , דלקים אלטרנטיבים

  אולוגיה וגז טבעייגחכמה, 

  כן

 GTEP – Grand  טכניון  4

Technion Energy 

Program 

  מרכז מצויינות דלקים סולארים

  שותפות במרכז סוללות

דלקים אלטרנטיבים, אחסון 

)storage.א"מ והמרת אנרגיה ,(  

  

  לא

  אנרגיית שמש    AERI  וייצמן  5

  )(חלקי דלקים ביולוגים

  

 The Natural  חיפה  6

Resources and 

Environmental 

Research Center 

Sustainability & 

Environmental issues  

  אין מכון ננו
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(NRERC) 

המרכז למערכות   אריאל  7

  אנרגיה משולבות

PVאין מכון ננו  , תאי דלק, סוללות  
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  תחומי המחקר – 5נספח 

  הסבר סקטור

Biomass דרך טיפוח זנים, גידולם, השבחתם והפקת  כל שרשרת הערך
 חומרים שונים

Solar PV מחקר פוטווולטאי 

EV-Batteries סוללות -רכב חשמלי 

Energy Efficiency יעילות אנרגטית 

Hydrogen קטליטים-, פוטומימן ודלקים מבוססי מימן 

Electro-Magnetic 
Radiation 

 פיתוח מקורות קרינה רבי הספק
רונים המוציא קרינה אלקטרומגנטית בתחום תדרים מאיץ אלקט

    10KWבהספק של כ     60-110GHzרחב 

מקור קרינה בתחום  –פיתוח מקורות קרינה מסוג ג'יירוטרון 
  50KWבהספק של כ    85-95GHz -ו   GHz-10-3מיקרוגל 

  העברת אנרגיה
פיתוח קונספט חדש בתחום העברת אנרגיה. מתאים לכלים לא 

  "ט, מל"ט, רובוט, סנסורים..).מאוישים (מזל

 ניהול מערכות אנרגיה היברידיות
פיתוח מערכת שליטה ובקרה חכמה על מערכות שניזונות ממס' 

 מקורות אנרגיה.

שילוב של מס' מקורות אנרגיה כגון : תאי שמש, תאי דלק, סוללות 
אשר תשלב באופן  קבלים מצריך מערכת בקרה חכמה-הואולטר

 האנרגיהאופטימלי את מקורות 
Solar CPV  

Bio-Fuels  כולל דלק סילוני3- ו 2דלקים ביולוגים מדור , 

Fuel Cells  המבוססים על מגוון מקורות אנרגיהתאי דלק להנעה 

Materials חומרים ליצירת חומרים בעלי תכונות -בעיקר ננו -חומרים
 חדשות/משופרות

Smart Grid מיצור, דרך הולכה מחקר לכל אורך השרשרת  - רשת חשמל חכמה
  וכלה בהפצה

Other  מחקרים בתחומים אחרים: כלכלת אנרגיה, מדיניות אנרגיה, בתים
 ירוקים וכדומה

Thermo-solar סולרי-מחקר תרמו 

Engine systems מערכות מנועים חדשות או שיפורים של מנועי בעירה פנימית 

Alternative Fuels ים לא צמחיים, תהליכי דלקים סינטטים, דלקים ממקורות שונ
 וכדומה , גזיפיקציה

Nuclear  :מחקר גרעיניfission   אוFusion 

Wind רוח ליצור חשמל 

EV-charging טעינה -רכב חשמלי 

Unknown 1.  ,התקציבים של האוניברסיטה העברית שאין להם שיוך 
 התקציב המאד חלקי ממכון וייצמן ללא שיוך. .2

Fossil Fuels נפט -וסילים דלקים ממקרות פ 

Natural Gas גז טבעי 

Tidal/Wave גאות/גלים ליצור חשמל 

CCS תפיסת פחמן דו חמצני ואכסונו 

Geo-Thermic תרמי ליצור חשמל-גאו 

Coal פחם 

Oil נפט 
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  2012ועדת האנרגיה במולמו"פ  –סקר תעדוף  – 6נספח 

  מופ"ה באנרגיה בישראל. נערך סקר תעדוף לבחינת פוטנציאל 2012ברבעון השלישי של 

  : עיקריות קבוצות לשלוש התחלקו שנבדקו האנרגיה תחומי

  –חשמל  •

 ואנרגיה טבעי  גז, נקיים פוסילים דלקים, נפט, פחם - קונבנציונלים  ממקורות יצור •

 .גרעינית

-גאו, מסה-ביו, רוח, סולרי- תרמו, סולארי –) חשמל יצור( מתחדשת מאנרגיה יצור •

 תגאו/גלים, תרמלית

 )CCS )carbon capture storage-ו smart grid(רשת חכמה  -נהול רשת החשמל  •

 מנועים מערכות), וסוללות טעינה מערכות( EV, םוסינתטיי ביולוגים דלקים - תחבורה •

 חומרים והתייעלות אנרגטית  - אחר  •

 הנשאלים .1

 ומומחי לותאי אילת כנס הנהלת, הועדה י"ע שהורכבה אנרגיה חדשנות לתחום מומחים רשימת

  סיסטמה.- וכללה מומחי מו"פה אנרגיה שונים לאורך האקו  שונים אנרגיה

 – האנרגיה מתחום כולם – פוטנציאלים משיבים 73- ל ובאימייל האתר דרך נשלח השאלון

 וחברות חממות, סיכון הון קרנות, חדשנות חברות  דרך, ממשלתיות מסוכנויות, שונים בסקטורים

 גדולות תעשיה

  השאלון .2

 פ"מו תשתיות קיום של החשיבות את לתעדף שביקשה עיקרית מפתח שאלת הכיל הסקר

 תחומי את דירגו המשיבים. והארוך הבינוני לטווח שונים אנרגיה בתחומי ישראל במדינת תעשייתי

 חופשי למלל מקום גם הכיל הסקר כן כמו. ביותר חשוב 3 -ל חשוב לא – 1 שבין בסולם האנרגיה

  .ולתוספות

20-ב הוכן ןהשאלו
Survey Monkey שאלות היו שאלות שתי רק מתוכן. בלבד שאלות חמש וכלל 

 ולא וגבוהה בינונית, נמוכה( החשיבות לפי ארוך לטווח פ"מו תשתיות לתעדף ביקשה האחת. חובה

 הסיבה את ולהסביר גבוהה חשיבות שלהם תחומים שלושה לבחור ביקשה האחרת). רלוונטי

 יאפשר, בטחוני צורך( נוספות לסיבות ומקום אפשריות סיבות שש ניתנו זאת בשאלה. בהן לבחירה

 פוטנציאלו לשוק זמן, פיזיות תשתיות קיימות, סיסטם-אקו מרכיבי קיימים, מקומי שוק וקיום פיתוח

 ).כלכלי צמיחה למנוע

 

 

                                                        
20
 Survey Monkey ושאלונים סקרים וניתוח איסוף, לכתיבה אונליין שירות הינו. 

http://www.surveymonkey.net  
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  תוצאות .1.1

 של והמגוון בוההג ההיענות אחוז בשל. נענו הפניות כל מסך 50% קרי – משיבים  36 על השאלון ענו

  . תוקף לתוצאות וכי מייצג המדגם כי נראה המשיבים ושל התגובות

 רשת הינם פ"מו תשתיות תעדוף בשאלת ביותר הגבוה לציון שזכו התחומים שני – מעניינות התוצאות

  ). בהתאמה 2.74-ו 2.75( אנרגטית והתייעלות חכמה

 גז, התעדוף בתחום הרביעי למקום הגיעו 2.44 של ממוצע ציון קיבל חשמלי לרכב הסוללות תחום

  ) 2.41 של ממוצע ציון( החשיבות בתעדוף השביעי למקום הגיע טבעי

  סיכום .1.2

 פ"ובמו האנרגיה חדשנות בתחום העוסקים לציבור חשוב הנושא כי לראות ניתן לסיכום •

  .כראוי השאלון למילוי הזמן את הקדישו כמחציתם וכי אנרגיה

 באם פ"מו בתשתיות טווח ארוך תעדוף להיות שחייב הבנה ימתקי כי בבירור נראה, כן כמו •

  .מסוימים אנרגיה בתחומי לחדשנות בינלאומי למרכז להפוך מעוניינת ישראל

 :הינם הסקרים לפי לתעדוף הרשימה בראש לעמוד שצריכים התחומים •

o רשת חכמה 

o התייעלות אנרגטית 

o סוללות לרכב חשמלי 

o גז טבעי 

o מחקר סולארי   
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  תכניות המדען הראשי למסחור רעיונות מהאקדמיה – 7נספח 
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  2011-2012תכניות המדען הראשי,  : 6תרשים 
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 תפקיד התעשייה הביטחונית ביצור תעשיה חזקה בישראל 8נספח 

 תפקיד התעשייה הביטחונית ביצירת תעשיית ההיי טק בישראל

יית המידע הישראלית התפתחה באופן חסר תקדים ונחשבת כיום השנים האחרונות תעש 30במהלך 

  PPPלהצלחה בקנה מידה בינלאומי. תעשיה זאת מבוססת על קשר ארוך שנים בין מודלים של 

)Private-Public Partnership.ועידוד יצירת התעשייה ע"י כלים ממשלתיים (  

ביטחון הישראלית והותאמו בראש תעשיה זאת מבוססת על הידע והניסיון אשר הושגו בתעשיית ה

עם הקמת רפא"ל. הקמת  20-של המאה ה 50-ובראשונה לצרכיה. תחילת הדרך הייתה בשנות ה

, התעשייה האווירית בשנת 1960יחידת המחשוב הצבאית ממר"ם הייתה אבן דרך נוספת בשנת 

. 1966ת ולבסוף הקמת תעשיית האלקטרוניקה הביטחונית עם הקמת אלביט מערכות בשנ 1962

יצירת התמחות מיוחדת בתחילה בחומרה ואחר כך בתוכנה התבססה בראש ובראשונה על הצרכים 

-המיוחדים של מערכת הביטחון והפתרונות הותאמו לה. זאת הייתה תחילת הדרך ביצירת אקו

  .)Breznitz 2007(סיסטמה לבניית תעשיית אלקטרוניקה ומידע בישראל

מגמה זאת הועצמה ע"י שתי תופעות עיקריות. האחת היתה הקמת מרכזי הפיתוח של חברות 

, מוטורולה ומיקרוסופט. חברות אלו הקימו מרכזים בישראל IBMכגון: אינטל, בינלאומיות בישראל 

תוך שימוש בכלים ממשלתיים מקלים, אך עזרו לחשוף את המהנדסים הישראלים לטכנולוגיות 

ולמוצרים חדשים ולצורך לענות לצורכי השוק ויצרו סוגים נוספים של ארגזי כלים עבור אותם 

)של ידע וכישרונות בתוך internal spillover"גלישה פנימית" ( היאמהנדסים. התופעה השניה 

התעשייה הישראלית. את התופעה חקרו לעומק פרופ' אליס ופרופ' דרורי מאוניברסיטת תל אביב. 

ישראליות שהוקמו   ITחברות  852הם בחנו את הגניאולוגיה (אילן היוחסין) של  2008במאמר משנת 

ישראליות: טלרד,  ITחברות נוצרו בסך הכל משש חברות  852תן . הם גילו כי כל או2005משנת 

. רוב החברות הללו הן או חברות ביטחוניות או כאלה שנוצרו RAD-, קומברס וECIתדיראן, פיברוניקס, 

. המשמעות היא שליזמים ישראלים היה בית ספר ליזמות )Ellis S. 2008(מתוך חברות ביטחוניות

  וכי הם חולקים רקע משותף פחות או יותר וערכים דומים. שנולד במערכת הביטחון

 

 תפקיד התעשייה הביטחונית ביצירת תעשיות בעולם

למעשה המקורות שבדקנו כולם טוענים כי הצלחה של תעשיות בקנה מידה גלובלי תלויה בראש 

ורך ובראשונה בתמיכה ממשלתית (הבנויה מתמריצים תשתיתיים, תמריצים רגולטורים ומימון) לא

 Henderson Rebecca M. and Newell Richard(כשהמספר המקובל הוא כשלושה עשורים ( –זמן 

2011, Mowery David C. 2011(  .(ואחרים  

) מראה כי התפתחות כל אחד מהם IT-קל או תעשיית המדי-בחינה של סקטורים שונים (חקלאות, ביו

ורמת ההצלחה שלו תלויה במגוון גורמים וכי המדיניות השתנתה בכל אחד מהם. למרות זאת, בכל 

אחד מהם מימון ממשלתי היה גורם הכרחי בהתפתחות החדשנות הטכנולוגית במגזר ובהצלחתו 

  .)Henderson Rebecca M. and Newell Richard 2011(התעשייתית בעולם
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או תעשיית האינטרנט קשורה קשר הדוק לתעשיית  ITבין אם  –התפתחות תעשיית ההיי טק 

ואילך הובילו להובלה של ארה"ב בשלוש תעשיות  40- הביטחון. כך תקציבי מחקר פדרלים משנות ה

. שלושת מרכיבים אלו התחברו )Mowery David C. 2011(עיקריות: מוליכים למחצה, חומרה ותוכנה

 wildאח"כ ליצירת האינטרנט. יתרה מזאת, דווקא התמקדות במחקר שלא הייתה לו מטרה מוגדרת (

duck(ביל לפיתוח האינטרנט ) הוHenderson Rebecca M. and Newell Richard 2011(  
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