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 מבוא

 

חדשנות ויזמות במשק יחידת המדען הראשי מהווה מרכז ידע עבור המשק והמשרד, מעודדת 

האנרגיה, המים ואוצרות הטבע ופועלת ליצירת ראייה רחבה, צופה פני עתיד בממשלה באמצעות 

שואפת לשמר  ת המדען הראשייחיד תכניות ופרויקטים לעיצוב וקידום מדיניות מבוססת ידע.

כלים ולפתח את התשתיות הפיזיות, האנושיות והטכנולוגיות של ישראל, תוך תכנון ובניית 

שיאפשרו את מימוש מדיניות המשרד באמצעות השקעה במו"פ באקדמיה, בחברות הזנק, 

ופרויקטי חלוץ והדגמה ובאמצעות שיתוף פעולה עם גופי ממשל, אקדמיה ותעשיה בעולם. מתוך 

רצון לסנכרן את פעילות המו"פ והתאמתה לצרכי המשק וליעדים הנגזרים ממדיניות המשרד 

זה, אשר מיועד לציבור המתעניינים ולמציעים פוטנציאליים של פרויקטי והממשלה נוסח מסמך 

  .האנרגיה מחקר ופיתוח למשרד

מתבסס על בחינה של סטטוס המו"פ בארץ ובעולם בתחומי הליבה בהם עוסק המשרד ועל המסמך 

האנרגיה )בהתאם  העדכניים של היחידות המקצועיות של משרדופיתוח  המחקר רכיומיפוי צ

ממשלתיים נוספים, איתם משרד האנרגיה גופים ות ותחומי אחריות של כל יחידה( ושל לסמכוי

ועדת ההיגוי הבין משרדית להיערכות  , לרבות משרד הביטחון באמצאותמשתף פעולה במו"פ

 , משרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות, רשות המים, רשות החשמל ועוד.לרעידות אדמה

. מהם כל אחדלהרלוונטיים  נושאי המחקרמפרט את והמשרד  מציג את תחומי העניין של המסמך

 (.***) שלוש כוכביותב מסומנים ,הנושאים אשר הוגדרו כבעלי עדיפות גבוהה
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 מחקרי אדמה וים  .1

 :מחקר בסיסי וסגירת פערי ידע .1.1

בסיס למחקר יישומי בתחומי העניין כמחקרים התורמים להבנת מערכות טבעיות בישראל 

 של המשרד: 

 .ביבשה ובתת הקרקע של ישראל חקר תהליכיםו אפיוןמיפוי, סטרטיגרפיה,  .1.1.1

מיפוי,  למשל) מיפוי, ניטור, אפיון, חקר תהליכים במרחב הימי של ישראל .1.1.2

 קרקעית אפיון; גלים, זרמים, קרינת שמש רוח, והערכת פוטנציאל של חיזוי

 .(3.6גם ; ועוד הסעת סדימנטו

 של משאבי אנרגיה:גיאולוגיה ו חקר תת הקרקע .1.2

 הטמנת פד"חלאפיון של יחידות סלע ו מיפויאיתור, הקרקע: -חקר תת *** .1.2.1

גזים )גז טבעי, אוויר דחוס,  תאגיר אנרגיה כגוןשימושי לוחמצני( -)פחמן דו

 הקרקע-הפקת אנרגיה גיאותרמית, והחלפת חום בתתאגירה תרמית,  ,מימן(

 .(7.2, 3.8.1)גם 

חקר תהליכים והשפעות של שימושים בתת הקרקע לצורכי הפקה ואגירת  *** .1.2.1

השקיעה והמינרליזציה חקר תהליכי  איחסון והטמנה של גזים. למשלאנרגיה, 

 .בשכבות סלע שונותחמן של פ

הקרקע כולל שיטות חדשניות -חקר תתלפיתוח שיטות מחקר חדשות   *** .1.2.2

 .  של גזים מאוחסנים דליפותלניטור בתת הקרקע ועל פני הקרקע לזיהוי 

חקר התכונות הגיאולוגיות, פטרולוגיות וגיאוכימיות של סלעים המהווים  .1.2.3

טבעי וגזים נוספים, לרבות  גז ,סלעי מקור וסלעי מאגר פוטנציאליים לנפט

 .(5.2פד"ח )גם מימן ו

חקר התכונות ותהליכי ההובלה, השקיעה וההצטברות של סלעים  .1.2.4

טבעי  וקרבונטים המהווים סלעי מאגר פוטנציאלים לנפט וגזסיליסיקלסטים 

 .(5.2וגזים נוספים )גם 

חקר ההיסטוריה הגיאולוגית, ההתפתחות הטקטונית המבנה והסטרטיגרפיה  .1.2.5

של אגנים סדימנטרים המכילים הידרוקרבונים תוך דגש על הפוטנציאל לגילוי 

 .(5.2)גם  ופיתוח של מאגרים חדשים

 ניצול עתודות קיימות. על והתכונות של שדות נפט וגז תוך דגשחקר המבנה  .1.2.6

פיתוח שיטות מחקר חדשות בתחום חיפושי הנפט והגז בדגש על ישימותן  .1.2.7

לרבות הטמעה של שיטות אנליטיות  ,בסביבה הימית והיבשתית בישראל

 . (5.2)גם  והדגמת ניצול יכולות רב תחומיות

 (5.3)גם  במרחב הימי של ישראלהקשורים לניצול משאבי טבע מחקרי הים  .1.3

איסוף מידע להשלמת פערי הידע על הסביבה הימית במרחב הימי של  *** .1.3.1

חיפוש מהערכה, כימות ומזעור השפעות סביבתיות פוטנציאליות ו ,ישראל
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 החופיתו בסביבה הימיתאנרגיה  ותשתיות מתחדשות אנרגיה, גז טבעית והפק

 .(3.11.6)גם 

 וגמאות להיבטים סביבתיים המצריכים מחקר:ד

  אפיון רעש הרקע באזורים שונים בים בישראל בדגש על אזורי מחיה של

בחינת השפעה של רעש ו (sound/noise of the seascapeיונקים ימיים )

, על הסביבה ומטורבינות רוחהנגרם מפעילות חיפוש והפקת נפט וגז 

 הימית.

 פאונה -ובעיקר על מאקרו בחינת השפעה של ברקים על הסביבה הימית

 .ובדגש על השפעות גלי הדף

 בחינת השפעות של זיהום אור במרחב הימי 

 ***  מיפוי מסלולי נדידה ואזורי מחייה של יונקים ימיים, צבי ים

 ולהקות טונה כחולת סנפיר.

 ***  מיפוי מרחבי, תלת מימדי ובזמן של מסלולי נדידה של עופות מעל

 הים.

 .(13.2)גם  פחמן בסביבה הימיתוסילוק קיבוע  שיטות ופוטנציאל .1.3.2

לרבות  ,חדשות ניטור פיתוח שיטותמחקר תומך בניטור הלאומי בים תיכון:  .1.3.3

הטמעה של שיטות אנליטיות והדגמת ניצול יכולות רב תחומיות בדגש על 

 ישימותן.

  :רעידות אדמה וצונאמילערכות יה .1.4

 לרבות: ,הקשורים לרעידות אדמהותהליכים  םמנגנוניחקר  .1.4.1

  שחרור מאמציםחקר מנגנונים של (stress drop )( והעברת מאמציםstress 

transfer ) אדמהבעת התרחשות רעידת.  

 אפיון וכימות הניחות  ובכלל זה ,תנודות קרקע שמקורן ברעידות אדמה

הערכה הסתברותית  ,הנובעת מגורמי המקור, המסלול והאתר

 .תנודות הקרקע וכו' ודטרמיניסטית של

 אפיון קבועי מקור בישראל, שיטות , פונקציות מקור של רעידות אדמה

ההעתקה, תהליכי שחרור תהליכי החלקה לאורך מישור דיסקרימניציה, 

 . אנרגיה לאורך ההחלקה והשפעתם על תנודות הקרקע

 אפקטים הנובעים מהגברת אגן, טופוגרפיה וכו'. ניתוח ההשפעה של 

 ניתוח מידע על סמך , בישראל פענוח ההתרחשות של רעידות אדמה
  זמן תלוייתפעילות שכיחות, -מאפייני התפלגות מגניטודה ,סייסמי
תלויות התרחשות רעידות אדמה תחזיות ובכלל זה לצורך מתן  ;ומעוות

 .וסטטיסטיקה זמן, גיאודזיה

  בחינת מתאמים בין נזקים פיסיים כגון התמוטטות בנינים, פריצת
באויר, עכירות מי  כגון חלקיקי אבק וכ"ו עם תופעות סביבתיות  צנרת 

 וכו'. תהום, שטפונות
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   :למשל, ים בישראלסמוגניסיכמקורות  עתקיםהמיפוי ואפיון  .1.4.2

 שילוב שיטות סטרוקטורליות, פליאוסיסמיות, העתקים )ב מיפוי
 (; , וגיאודטיותסיסמיות ,גיאופיזיות ,מורפוטקטוניות

  לצורך  םידטרמיניסטיוחישובים הסתברותיים ואפיון פעילות העתקים
   ניהול הסיכון לקריעת פני השטח. 

  מיפוים( מקומייםsite specific )למטרות יישומיות בישראל . 

 

  :, למשלרעידות האדמהל ערכותילה שיפור שיטות וכליםו פיתוח  1.1.3

 ***  בשיטות   ובכלל זה ,בישראל מוקדי רעידות האדמהשיפור איכון

 (.AI)בינה מלאכותית ו מכונהלמידת 

  תגובת מיפוי תגובת אתר אזוריות )מיקרוזונציה( ולחישובי לפיתוח שיטות
  .אתר

 ולהתרעה לניטור סיסמי שימוש בסיבים אופטיים. 

  פיתוח שיטות אנליטיות להערכת עוצמה וספקטרום של תנודות קרקע
 .בישראל

  מקדימים סמניםזיהוי וחיזוי התרחשות רעידות אדמה פיתוח שיטות 
  .(הידרולוגיים, סיסמיים, לקטרומגנטיים, גיאוכימיים)

  פעילות סיסמית עוקבת אירוע סיסמי חזק/הרסני.חיזוי פיתוח שיטות 

 בכלים קיימים, כגון שימוש  על ידי יצירת תמונת מצב לאחר רעידת אדמה
מאזרחים,  דיווחיםחיישני תנועה ו ,רחפנים, ושיטור מצלמות הבטחה

בדגש על שיטות  (AI) למידת מכונהאו  בינה מלאכותיתובשיטות 
 .תמונהעיבוד ו  אופטימיזציה

 

 : סיכוני הצפת צונמי בחופי ישראל  1.1.4

וכימות מקורות להיווצרותו אפיון  ,הערכה דטרמיניסטית וסטטיסטית

פיתוח שיטות רגישות.  םאזורי, והרחבת בסיס המידע של אירועי צונאמי

 מצונאמי בישראל.להערכה הסתברותית של הסיכון 

 :גלישות קרקעו התנזלותסיכוני  1.1.5

, ביבשה ובמדרון היבשת םלהערכת סיכוני פיתוח קריטריונים ושיטות

 .הרחבת בסיס הנתונים

 כרייה וחציבה ,מחצבים .2

 התייעלות - )להלן חומרי חציבה( חומרים שמקורם בכרייה וחציבהייעול השימוש  *** .2.1

, בראיה לאומית של ניצול והשימוש  בכל שרשראות האספקה השימוש בחומרי חציבה

 גלם לחומרייעילים תחליפים ופיתוח השבחת חומרים נחותים . יםמשאבהמיטבי של 
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ייעול השימוש בחומרי  .ניצול טפל ותוצרי לוואי של תעשיית המחצבים .איכותיים

  .כולל מיחזור חומרים חציבה בענף הבנייה והסלילה

חציבה או לניצול בחומרי  ןחסכויביאו ל אשר  - חומרים ושיטות בניה חדשנייםפיתוח  .2.2

 . של חומרי חציבה נחותים ו/או תוצרי לוואי של תהליכי כריה וחציבה

בחינה בראיה לאומית של פוטנציאל החלפת חומרים  - חציבה תחליפים לחומרי פיתוח .2.3

 זיהוי:טבעיים באחרים והערכת מידת יעילותם מבחינה הנדסית וכלכלית. לדוגמה

 , בחינתחדשים פתרונותחסמים בפני שימוש באגרגטים מלאכותיים לבנייה ומציאת 

, מחזור חומרי בניין, מחזור זרחן משפכים בפסולות ותוצרי לוואי תעשייתיים שימושים

 .CCUובוצות, שימוש בפד"ח במסגרת 

שיפור ההבנה המרחבית של השתרעות  - אפיון וכימות עתודות המחצבים בישראל .2.4

 כלכליים בדגש על פיתוח כלים מחקריים לאפיון והערכת המחצבים. מחצבים 

 ,פיתוח טכנולוגיות להפחתת השפעות אבק ורעש - היבטים סביבתיים של כריה וחציבה .2.5

למשל מטיפולים למניעת ארוזיה. שיטות  ה,הפחתמקדמי ו המקדמי פליטכולל פיתוח 

 שיקום מחצבות ומכרות. 

 :בתחום המחצבים המדיניות וכלכל .2.6

מחקרים לצורך בחינת  -בחינת פוטנציאל ניצול כלכלי של מחצבים נוספים  .2.6.1

הכלכליות של פיתוח תעשייתי על בסיס חומרי גלם טבעיים שאינם מנוצלים 

 כיום, בעדיפות לניצול מחצבים המצויים באזורי כרייה המנוצלים כיום.

בתוכניות מודלים להערכת היקף הביקוש לחומרי הגלם בישראל כתלות פיתוח  .2.6.2

 .פיתוח

ת של אמצעי מדיניות לייעול השימוש בחומרי הגלם שמקורם לכליכבחינה  .2.6.3

 .בכרייה וחציבה

העלות הכלכלית הנובעת למשק כתוצאה מהתייקרות ההפקה המקומית, בחינת  .2.6.4

 והאספלט. וכן בחינת ההשפעה על פעילות שוק הבטון

 התועלת המשקית מייצור מחומרי גלם מקומיים. .2.6.5

  מתחדשתאנרגיה  .3

 ממקורות מתחדשים.להפקת אנרגיה טכנולוגיות חדשניות והדגמת פיתוח  .3.1

 עבור טכנולוגיות אנרגיה מתחדשת. חדשיםחומרים  פיתוח .3.2

 .PV- טכנולוגיות סולאריות .3.3

עלות של רכיבי הוהורדת  ישירה לאנרגיה חשמלית המרהשיפור יעילות  *** .3.3.1

  .PV-מערכות ה

 פריצות דרך וחדשנות בתחום תאי שמש אורגנים, ביולוגיים ופרובסקיטים. .3.3.2

 פיתוח מערכות איסוף קרינה וקולטי חום יעילים. -מרוכזות  PVמערכות  .3.3.3

 .BIPVמשולבות מבנים  PVמערכות  .3.3.4

 .התפוקה ממערכות סולאריות טכנולוגיות לחיזוי .3.3.5
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מערכות סולאריות על גגות לאספקת חשמל גם בזמן הפסקות חשמל  השמשת .3.3.6

 ברשת.

 .(.1312.)גם  מחזור פאנלים סולאריים וחידוש שדות סולאריים *** .3.3.7

 - (Agri-voltaics) יםוולטאי-, בדגש על מתקנים אגריבשימוש כפול סולריותמערכות  .3.4

שלל ההיבטים של  - ועודמאגרי מים , על גבי סככות, הצללות, כבישים, שטחי חקלאות

 .בשימוש כפול PVמערכות 

  , והיבטים אקולוגיים טכנולוגיות להסרת חסמים להקמת טורבינות רוח: אנרגית רוח .3.5

)גם  , הפחתת רעש וריצוד, הקטנת חותם הרדארבעלי כנףלרבות אמצעים להרחקת 

3.6.1). 

 במרחב הימיות מתחדשות אנרגיפיתוח טכנולוגיות של  *** .3.6

מיפוי  )למשל אנרגיות הערכת פוטנציאלו , מחקר תומךמידע תשתיותפיתוח  .3.6.1

 (1.1.2וחיזוי רוח בים: גם 

 3.5אנרגיית רוח בים, לרבות טורבינות צפות )גם  הפקה של מתקני .3.6.2

 (1.1.2)גם  אנרגיית גלים וזרמיםהפקה של מתקני   .3.6.3

 (1.1.2)גם  )פנלים סולריים( צפים בים PVמתקני  .3.6.4

 (7.1)גם  ת אנרגיה בסביבה הימיתאגירמתקני  .3.6.5

 החלפת חום בים מתקני  .3.6.6

 (10.4כחול בים )גם \הפקת מימן ירוקמתקני  .3.6.7

 .(12.1, 10.1גם ) לאנרגיה ותחליפי דלקיםופסולת אורגנית ביומסה  .3.7

 גיאותרמית:תרמית ואנרגיה  .3.8

 (1.2.1איתור ואפיון של מקורות גיאותרמיים  )גם הקרקע לצורכי -חקר תת .3.8.1

)גם  והחלפת חום בתת הקרקעפיתוח מערכות הפקת אנרגיה גיאותרמיות  .3.8.2

 , כולל טכנולוגיות קידוח עמוק(3.9

 (7.1הקרקע )גם -אגירה תרמית, במתקנים או בתת .3.8.3

לצרכי ייצור  (Salt Gradient Solar Pondבריכת שמש על גרדיאנט מליחות ) .3.8.4

 (11.6.4,  7.3)גם   ואגירת אנרגיה

 PVסולריות, לדוגמה: שילוב חימום מים עם לוחות -טכנולוגיות המרה תרמו .3.8.5
 המרה תרמית מבוססת אפקט פלטיה .3.8.6

 ( 3.9שימוש בחום שיורי )גם  .3.8.7

 Accelerating the Heating and)לאנרגיות נקיות מעבר בישיר חימום וקירור  .3.9

Cooling Transition:) מקיימים \שימוש במנגנוני החלפת חום ממקורות מתחדשים

סולרי, מתקני אגירה -קרקע רדוד, מי תהום, מי ים, תרמו-)גאותרמיקה עמוקה, תת

או קירור, ושילובם \חימום ומיזוג אוויר ותרמית, שימוש באנרגיה שיורית ועוד( לצורכי 

 .(8.1.3, 3.10.3, 3.8 )גם אקלימיים-במערכות אנרגיה, בדגש על היבטים סביבתיים

 לרבות:

 PVשילוב חימום מים עם לוחות  .3.9.1

 מיזוג אווירלצורכי קירור ישיר, לרבות ל שימוש בחום .3.9.2
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 (3.8.2)גם תהום מי או  , מי יםבהחלפת חום עם האדמהוחימום  רקירו*** .3.9.3

  של אנרגיות מתחדשותמערכתית אינטגרציה  .3.10

 (6.2.4)גם שילוב של מתקני אנרגיה מתחדשת במערכת החשמל  .3.10.1

  (8.2.2)גם  אופטימיזציה של תכנון עירוני להפקת אנרגיה מתחדשת .3.10.2

 (3.9)גם  במערכות אנרגיהשילוב של מערכות קירור  .3.10.3

)גם  , כולל שימוש ישיר בחום סולארישילוב אנרגיות מתחדשות בתעשייה .3.10.4

10.5.2) 

 שילוב של אנרגיה מתחדשת במערכות מים וביוב. .3.10.5

 :באנרגיה מתחדשת היבטים אקולוגים וסביבתיים .3.11

בעלי כנף ובעלי אמצעי ניטור השפעות אקולוגיות, לרבות אמצעים לניטור  .3.11.1

 גםלטורבינות רוח ) תת רעש וריצוד, הקטנת חותם הרדאר, הפחחיים אחרים

1.3 ,3.5) 

הפחתת לובחינת התאמה לישראל של אמצעים קיימים פיתוח טכנולוגיות  .3.11.2

 .במתקני אנרגיה בתי גידולו פגיעה בבעלי חייםהשפעות סביבתיות ולהפחתת 

 .כפול שימושוקרקעיים  סולארייםבמתקנים פיתוח פתרונות ניקוז  .3.11.3

, בשימוש קרקעייםבשימושים  של מתקנים סולאריים ההשפעות האקולוגיות .3.11.4

 כולל אגרוולטאי. כפול שימושבו בגופי מים וביוב

 .של מחזור החיים של פאנל סולארי בישראלהשפעה סביבתית בחינת  .3.11.5

השפעות סביבתיות, כולל אקולוגיות, של מתקני אנרגיות מתחדשות בחינת  .3.11.6

 .(1.3לסוגיהן בים )גם 

  אנרגיה מתחדשתבתחום  המדיניות וכלכל .3.12

וטכנולוגיות הערכת ההשלכות של מדיניות יישום אנרגיות מתחדשות  .3.12.1

, אמינות אספקת החשמל, וחברתיים בהיבטים כלכליים, סביבתייםחדשניות, 

 .ביטחון באנרגיה והשפעות על תשתית רשת החשמל

חסמים רגולטורים למימוש יעדים  ובחינת אפשרויות להסרת ניתוח, מיפוי .3.12.2

 לאנרגיה מתחדשת.

במגזר  אנרגיה מתחדשתלטובת בשימוש כפול בקרקע מודלים לקידום ועידוד  .3.12.3

 .וכד'( מאגרי מים וביוב חניה,)ע"ג גגות, מגרשי הפרטי והציבורי 

 2050עד שנת  טורבינות רוחוסולאריים מתקנים הקמת לפוטנציאל אומדן ל .3.12.4

 . בדגש על שטחים מבונים ומופרים

 ביקוע והיתוך  – אנרגיה גרעינית .4

 .ביקוע פיסיקה של כורי .4.1

 :פיסיקה של היתוך גרעיני .4.2

 היתוך בדחיסה מגנטית .4.2.1

 )לייזרים(היתוך בדחיסה סטטית  .4.2.2
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 בורון-היתוך פרוטון .4.2.3

 של פלסמות חמות פיזיקה .4.2.4

 פיתוח דלק לכורים גרעיניים. .4.3

 טיפול בפסולת גרעינית. .4.4

ח(, הערכת הסיכוי והידראולי של כורי כ-)ניתוח תרמו גרעיניים בטיחות כורים .4.5

 וכו'(. LOCA  ,LOFAלתקלות שונות )

 :(SMRטכנולוגיה ובטיחות של כורים מודולריים קטנים ) .4.6

 ישימות.  SMRטכנולוגיות  .4.6.1

התאמתם של כורים אלה לרשת החשמל הישראלית בדגש על מספר הכורים  .4.6.2

שניתן להקים, שיטות ההקמה וכו' הנחוצות על מנת לבטל את יתרונן של 

 תחנות גדולות והשפעת עלויות ההקמה והמיגון על מחירי החשמל. 

 :IVטכנולוגיה ובטיחות של כורים דור  .4.7

 כורי מלח מותך   .4.7.1

 כורי תוריום .4.7.2

 כורים מקוררי גז .4.7.3

  .קירור של תג"ר באזורים צחיחים מערכותפיתוח  .4.8

 –של תחנות כוח גרעיניות )להלן, תג"ר או ברבים תג"רים(  siting–קריטריונים ל .4.9

כלומר, איתור שטחים המתאימים להקמת תג"ר. עמידת האתרים הפוטנציאליים 

בקריטריונים גיאולוגיים, סיסמולוגים, דמוגרפיים, הידרולוגיים  להקמת תג"ר

 ואחרים.

)הקשחה, הטמנה מלאה או חלקית(,  אפשרויות המיגון של תגרי"ם מסוגים שונים .4.10

 .(עלויות המיגון, ותרומתן למזעור הנזקים במקרה של תקלה

 :הערכות סיכונים לתג"ר .4.11

 כתוצאה מפעילות עוינת.  .4.11.1

 במקרה של תקלות, בתלות בסוג הכור ואופן בנייתו )עילי או מוטמן(. .4.11.2

 :אנרגיה גרעיניתמדיניות וכלכלת משאבים בתחום  .4.12

כלכלית של הקמת תג"ר ושילובה במשק החשמל הישראלי, -הערכה טכנו .4.12.1

לרבות ההשפעה על יציבות הרשת, העלויות והתועלות וכן השוואה בין 

 ת מודולריות קטנות לתחנה בודדת גדולה.אשכולות של תחנו

אפיון תג"ר לפי טכנולוגיות הכולל סט משתנים טכניים, כלכליים ואחרים  .4.12.2

 מותאם לישראל ועדכונו מעת לעת.

-אמידת כמות התוצר ובחינה טכנו –מי תהליך כתוצר לוואי עם תג"ר ב  .4.12.3

  כלכלית לשימוש חוזר במים.

 .לקראת הקמת תג"ר בישראלציבור ושיתוף התכניות הסברה  .4.13
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 גז ונפט .5

 בדגש על פיתוח שיטות לניצול יעיל של מאגרים הנדסה של קדיחה והפקת נפט וגז .5.1

 למשל:, וזיהוי דליפות

לרבות שימוש  ימיים-תת טבעי הובלה )צנרת( של נפט וגזניקוי קווי  .5.1.1

-ברובוטים, הקטנת הפסדי לחצים )בניית לחצים( בתוך צינורות הובלה תת

 ימיים.

 . (8.1.2)גם  הן בלב ים והן ביבשה עמן והתמודדות זיהוי דליפות *** .5.1.2

פיתוח ושיפור שיטות קדיחה, ניצול מאגרים, מתקני הפקה וטיפול חדשים  .5.1.3

 העמוק.בים 

זיהויי כשלים אפשריים והתמודדות עם אתגרים הנדסיים בזרימה דו פאזית  .5.1.4

 .תת ימית הפקהאו רב פאזית בתשתית 

שיטות יעילות וידידותיות לסביבה )חילופיות לסידוק  דגמה שלפיתוח וה .5.1.5

 הידראולי( להגדלת התפוקה של דלקים פוסיליים מתוך סלע צפוף.

נפט \טבעי סימת חילחול מים אל תוך מאגר גזפיתוח והדגמה של שיטות לח .5.1.6

 בשלבי הפקה.

שילוב מערכות הפקת חשמל במערכות הפחתת הלחץ של מערכות ההולכה של  .5.1.7

  הגז טבעי.

של מתקנים ותשתיות הגז בתנאי הים )כגון גלים,  ועמידותשיפור יציבות  .5.1.8

 רוחות, זרימות, רעידות אדמה, תנועות סדימנט(.

 

 חיפוש ועתודות של גז ונפט .5.2

 (1.2.7 – 1.2.2)גם   גיאולוגיה של גז ונפט  .5.2.1

 פיתוח שיטות לאיפון וכימות עתודות הגז והנפט.  .5.2.2

( לניבוי מאפיינים digital rocksדיגיטליים" )אימות ויישום שיטת "סלעים  .5.2.3

 נפט, גז ומים )למשל פרמיאביליות אנכית( בסלעי מאגר. תהמשפיעים על זרימ

)ראו גם ניטור ואיתור דליפות מתאןכולל , (1.3 ראו)השפעות סביבתיות מזעור  *** .5.3

5.1.2). 

 בתחום גז ונפט:ה מדיניות וכלכל .5.4

 יעילות, בטיחות, סביבה ועוד. – בתחום גז ונפט פיקוח ואכיפה .5.4.1

 . בין השאר בהקשר של קידום תוכן מקומי תועלת של צעדי מדיניות-עלות .5.4.2

 תמריצים לחיפוש גז ונפט: מידול מכרזים יעילים ופרקטיקות מהעולם. .5.4.3

 החשמל רשת .6

 ופיתוח טכנולוגי בנושאים:  מדעי מחקר .6.1

 יציבות רשת החשמל.  -( smart gridרשתות חשמל חכמות ) .6.1.1
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 מנייה חכמה ורשת חכמה. .6.1.2

 בקרה וניהול תחת אנרגיות מתחדשות באחוזי חדירה גבוהים.*** .6.1.3

 מערכת המסירה. .6.1.4

 איכות החשמל. .6.1.5

הולכה בזרם ישר , הטמנת קוויםטכנולוגיות חדשניות להעברת הספק,  *** .6.1.6

(DC ,)'וכו. 

 .(6.2.8)גם  V2Gשל רכבים חשמליים, כולל  טעינה מנוהלת .6.1.7

 ניהול הרשת:ב חידושים .6.2

רשת חשמל מודרנית ואופטימיזציה של ניהול לגישות ומערכות חדשניות  .6.2.1

בכלל זה גרידים מקומיים. -ומבוזרת, תוך אפשרויות לעצמאות של מיקרו

 ניתוח באמצעות סימולציה של הרשת הישראלית. 

  .בניינים, מתחמים, רשויות  -ניהול אנרגיה בכל המגזרים ובקנה מידה שונים  .6.2.2

 ניהול מידע על הרשת, מתקני הצריכה והייצור. .6.2.3

הגדרה  , לרבותהחשמל ברשתאנרגיות מתחדשות ומתקני אגירה מתקני שילוב  .6.2.4

של קריטריוני רשת עדכניים לרשת חכמה בשילוב אגירה ואחוז מתחדשות 

 .(7.4-ו 3.10.1)גם  N-1)מבוזר גבוה )למשל בנושא עומס על שנאים, קריטריון 

במערכות חשמליות כחלופה של מערכות מבוססות דלקים שימוש  – חשמול .6.2.5

 .(10.5.1)גם  פוסיליים

 ניהול ביקושים. .6.2.6

 גריד, למשל בטכנולוגיית בלוקצ'יין.-ניהול עסקאות במיקרו .6.2.7

)למשל  ואספקה של חשמל , אגירהניהול רכבים חשמליים כחלק ממערך יצור .6.2.8

V2G)  (6.1.7, 7.4.3)גם. 

 (Ancillary Servicesספקת שירותי רשת )א .6.2.9

 "תחנות כוח וירטואליות", כולל תפעול אגירה וניהול ביקושים באופן מבוזר. .6.2.10

; הגדרת מרחקי הפרדה וסיכוןלמשל,  החשמל: תחום רשתבהיבטים סביבתיים  .6.3

 פיתוח פתרונות להתנגשות והתחשמלות בעלי כנף בקווים.

 :(14.3.2)גם  החשמל עמידות רשת .6.4

בהיבטים של רשת מבוזרת הכוללת רכיבי , ובפרט שרידות של רשת החשמל .6.4.1

 (7.4)גם ותחת תרחישי אירועי קיצון הקשורים בשינויי אקלים  ייצור ואגירה

  (islanding)של רשתות יכולת פעולה עצמאית  .6.4.2

הדרגתי מהשבתה מוחלטת של הרשת,   RECOVERYפיתוח מתודולוגיות של  .6.4.3

 זיהוי תקלות ברשת, וגיבוי

 או הבטחת רציפות תפקודית לאחר אירוע EMP תגוננות מפנימערכות לה .6.4.4

 החשמל:  רשתמדיניות וכלכלה בתחום  .6.5

 כלכליות בנושא יישום רשת חכמה וההשלכות על משק החשמל. -הערכות טכנו .6.5.1

 ניתוח עלות תועלת כולל השפעות חיצוניות להטמנת קווי חשמל. .6.5.2
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 ואספקת שירותי רשת  ניהול ביקושיםועידוד כלי מדיניות לקידום  *** .6.5.3

(Ancillary Services). 

 אגירת אנרגיה .7

אגירה ארוכת לרבות , טכנולוגיות חדשניות לאגירת אנרגיהפיתוח והדגמה של  *** .7.1

 .(10.4.2)גם  וקבלי על , סוללות זרימהמימןאגירה תרמית, אגירה בטווח, 

 . (1.2.1)גם  הקרקע לצורכי אגירה-חקר תת .7.2

גיאולוגיים בתת קרקע או מתקנים )במבנים  וגזים אחרים מימן ,אגירת גז טבעי .7.3

 ( 1.2.1; גם הנדסיים

 לרבות: לתועלות שונות שילוב חדשני של אגירת אנרגיה במשק החשמל .7.4

וצרכנים ייחודיים  מערכת ניהול, שילוב מתקני אגירה עם אנרגיה מתחדשת .7.4.1

למשל במתקני תשתיות . , ברמה מקומיתמו עמדות טעינה לרכב חשמליכ

 מבני מגורים וכו'.  ,שכונות, גגותחיוניים, 

שילוב מתקני אגירה ניידים במקלטים ציבוריים, עם/ללא אפשרות לחיבור  .7.4.2

למקור אנרגיה חיצוני או לתשתית החשמל של המקלט, לצורך מתן מענה 

 .לרבות חדשנות במרכזי חוסן באנרגיה לחרום

ים ו/או סוללות שיצאו מכלל שימוש לצורך מתן שירותם שילוב רכבים חשמלי .7.4.3

  .(6.2.8)גם  למשק החשמל

שילוב מתקני אגירה במשק החשמל לשם הסטת עומסים, ייצוב תדר ומתח,  .7.4.4

)גם  וכו'הגדלת הניצולת של קווי הולכה, חלופה לקווי הולכה, ניהול ביקושים, 

5.2.4). 

פריסה רחבה של מערכות אגירה קטנות באופן שמאפשר מתן שירותי רשת,  .7.4.5

 ו'.הפחתת עומסים וכ

 .(12.3.1)גם  סוללותו מצבריםלחידוש ושימושים אחרים  ,מיחזור .7.5

: תמריצים וכלי מדיניות לקידום הקמת בתחום האגירה מדיניות וכלכלת משאבים .7.6

 ( והן במערכות זעירות utility scaleמערכות אגירה, הן ברשת ההולכה )

(behind the meter.) 

 התייעלות באנרגיה וביזור מערכות אנרגיה .8

  ושימור האנרגיה: אנרגיהבהתייעלות  .8.1

פיתוחים טכנולוגיים והתאמה של טכנולוגיות בינלאומיות בעלי פוטנציאל  .8.1.1

 .מהותי להתייעלות באנרגיה בישראל )ע"פ מודלים בינ"ל מקובלים(

 במערכות יצור אנרגיה )כולל גז טבעי(, הולכתה וחלוקתה הפחתת אובדנים .8.1.2

 . (5.1.2)גם 

  .(3.9)גם ומיזוג אוויר חימום , התייעלות באנרגיה במערכות קירור  .8.1.3
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חיסכון באנרגיה במגזר התחבורה כגון הנעה חשמלית והיברידית ואמצעים  .8.1.4

  .(10.3)גם  נוספים

 .העירוניבמרחב צריכת אנרגיה באנרגיה והפחת  חיסכון .8.1.5

 וחומרי בנייה החוסכים באנרגיה. בנייה פיתוח שיטות .8.1.6

 (13.4 ,החום העירוני )גם-הפחתת אפקט אי .8.1.7

 :, בדגש על מרחב עירונימערכות אנרגיה מבוזרות ומקיימותפיתוח  .8.2

 . מיקרוגרידוקהילות אנרגיה, ביזור אנרגיה  –מתחמים מאופסי אנרגיה  .8.2.1

 ייצור אנרגיה מתחדשת ואגירה בתכנון והקמת מבנים ,התייעלות באנרגיה .8.2.2

  .(3.10.2)גם 

מערכות אנרגיה למרכזי חוסן עירוניים )לדוגמא, מערכת סולארית וסוללה  .8.2.3

 לאספקת חשמל עצמאית בחירום(

 מרכזי אנרגיה מקומיים.  .8.2.4

  .יצור אנרגיה במתקנים קטנים .8.2.5

 . "חשמל כשר ומקיים" .8.2.6

 התייעלות באנרגיה בתכנון ובנייה .8.3

פיתוח תוכנות סימולציה ודירוג אנרגיה במבנים בהתאם לתקן הישראלי  .8.3.1

 החדש למתן שירותי דירוג למתכננים ובדיקה למעבדות 5282

לרבות פיתוח שיטות  לשטחי ישראל. עדכניים TMYת קבצי חקר והכנ .8.3.2

 ,מחקר וחלוקת הארץ בהתאם לפרמטרים אקלימיים ומאפיינים נוספים

המבוסס על השלמת נתונים חסרים באמצעות עיבוד נתונים  TMYויצירת 

 וחיישנים אחרים. םמתחנות מרוחקות והשלמת פערי מידע מלווייני

על בסיס מודלים אקלימיים  עתידי בראי שינויי אקלים TMYחיזוי  .8.3.3

סטטיסטי או דינמי כולל   downscaling( תוך שימוש ב CMIP6)עדכניים 

  ."ופיתוח מתודולוגיה להערכה אמינה של קרינה בראי כיסוי עננות, אבק וכ

  :אנרגיה מערכותוביזור  התייעלות באנרגיהמדיניות וכלכלה בתחום  .8.4

לקידום התייעלות באנרגיה וייצור  כלי מדיניות לצורך הסרת חסמים .8.4.1

  אנרגיה מתחדשת במרחב הבנוי.

מתחדשת בחינת כלי סיוע לרשויות מקומיות בישראל לקידום אנרגיה   .8.4.2

כלכליים, רגולציה, כגון טכנולוגיים, היבטים ממגוון  והתיעלות באנרגיה

 .מודעות

  .כגון אכיפה לייעול שימוש באנרגיה בחינת כלי מדיניות  .8.4.3

משמעות כלכלית סביבתית של השימוש במרחב עירוני ליצירת אנרגיה  .8.4.4

 ממקורות מתחדשים.

 תועלת ליישום תקני אנרגיה. -בחינת עלות  .8.4.5

 ( להתייעלות באנרגיה.EM&Vכלי ניטור והערכה ) .8.4.6
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 דלק וגפ"מ .9

כגון אופטימיזציה בתפיסת  ,פיתוח פתרונות בתחום אחסון והובלת דלקים וגפ"מ .9.1

יציבות  ,הערכה כמותית של דליפותו השטח, טכנולוגיות לזיהוי דליפות מתשתיות דלק

 דלקים באחסון ממושך ומזעור ההשפעה הסביבתית.

)כגון מזוט( תוך עמידה  גיוון סל סוגי הדלק ומיצוי פוטנציאל הדלקים השחורים .9.2

וידידותיים לסביבה, לרבות להפחתת פיתוח תזקיקי דלק נקיים  -ביעדים סביבתיים 

 רמת הגופרית.

מתודולוגיות לקביעת מרחקי הפרדה,  - מרחקי הפרדה וסיכון ממתקני דלק וגפ"מ .9.3

 .(14.3.3)גם  ניתוח אירועי בטיחות, היבטים הנדסיים ורגולטוריים

מניעה, הערכה וטיפול בזיהומי דלק )של מים,  :במשק דלק וגפ"מ היבטים סביבתיים .9.4

בחינה ופיתוח שיטות למניעת זיהומים כתוצאה מפעילות של מתקני  -קרקע ואוויר( 

תשתית דלק, פיתוח מודלים ומתודולוגיות להערכת סיכונים סביבתיים מפעילות 

 במגזר הדלק, בחינת השפעת רגולציה סביבתית על משק הדלק.

 דלק וגפ"מ:הים במשק מדיניות וכלכלת משאב .9.5

מידול כלל הגורמים המשפיעים על  –תצרוכת הדלק בכל שרשרת השימוש  .9.5.1

תצרוכת הדלק )עקומות הביקוש לדלק(, לרבות התנהגות צרכנית, תל"ג, 

 מחירי דלק וכיו"ב.

בתחומי  –מחקרים השוואתיים בנושא רגולציה ענפית במשק הדלק והגפ"מ  .9.5.2

 תחרותיות, בטיחות וסביבה.

, הוהתעשיי התחבורה יתועלות משקיות במעבר לתחליפי נפט בסקטור .9.5.3

 ופרקטיקות לעידוד הטמעת התחליפים.

 

 , הנעה חשמלית, תאי דלק ומימןלתחבורה ותעשייה תחליפי דלקים  .10

 דלקים:-ביו .10.1

, פסולת אורגנית, שמניםמביומסה, תאית,  פחמימנייםדלקים -הפקת ביו .10.1.1

 .(12.1, 3.7)גם  שפכים וכו'

 בקנה מידה מסחרי. דלקים-והכמות בייצור ביו טכנולוגיות להגדלת הנצילות .10.1.2

 לטמפרטורות נמוכות. דלקים-לייצור ביו פיתוח קטליזטורים .10.1.3

 נוזליים טייםתסינדלקים  תחליפי .10.2

 .וספנות( SAF)דלקים לתעופה  בדגש על, סינתזת דלקים נוזליים ושיפורם .10.2.1

: גזיפיקציה, כימיות-תרמוהפקת דלקים מפסולות )כולל טכנולוגיות  .10.2.2

, בדגש על (13.2, 12.1)גם  (CCUאו מתהליכי תפיסת פחמן ) (פירוליזה

 .( וספנותSAFדלקים לתעופה )

 , לרבות:ותאי דלק הנעה חשמלית .10.3
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 .ולרשת לרכב חשמליקבלים -וסופרסוללות משופרות  .10.3.1

 ועמדות תדלוק רכבי מימן. עמדות טעינה לרכב חשמלי  .10.3.2

 (Solid Oxide Fuel Cells) SOFCשל תחמוצת מוצקה  , לרבותדלק תאי .10.3.3

וכן שימוש בדלקים שונים  ,(Reversible Fuel Cellsותאי דלק הפיכים )

 .(multi fuel( ומרובים )אתנול)אמוניה, מתנול, 

באמצעים טכנולוגיים, פיקוח  הגברת היעילות והזמינות של עמדות הטעינה .10.3.4

 גיאוגרפית של עמדות טעינהתפעולית ופריסה . לרבות אופטימיזציה ואחרים

 . בהתאם לצרכי המשתמשים ורשת החשמל

 מימן: *** .10.4

ליזר ואנרגיה רוטכנולוגיות כלכליות של ייצור מימן, לרבות באמצעות אלקט .10.4.1

או  )מימן כחול( , מדלקים פוסיליים בצרוף תפיסת פחמן(3.6.5)גם.  מתחדשת

 Sulfur, וכן בתהליכים הנעזרים בחום כגון מחזור ללא פליטות מתאןממ

Iodine .או דומה 

 .(7.2למימן )גם  שיטות אגירה /שינוע חדשניות .10.4.2

10.4.3. . 

 הגז הטבעי. בחינת הולכת מימן ברשת .10.4.4

 בתעשייה: הפחתת פליטותחלופות אנרגיה ו .10.5

 .(, כולל תעשיות עתירות חום6.2.5)גם  חשמול תהליכים תעשייתיים .10.5.1

חום , יסולאר-)לדוגמא, תרמו הבתעשיי נקייםשימוש ישיר במקורות אנרגיה  .10.5.2

 .(3.10.4)גם  (מימןשיורי, 

 תפיסת פחמן בתעשייה.*** .10.5.3

 (.CCUשימוש בפד"ח בתעשייה )והפקת חומרי מוצא לתעשייה מפד"ח  *** .10.5.4

 בתחום אנרגיה לתחבורה ותעשיהמדיניות וכלכלת משאבים  .10.6

חדירת רכבים חשמליים לישראל על משק האנרגיה וניהולו )היבטים השפעת  .10.6.1

 כגון: ביקוש לחשמל, אגירת חשמל, וכו'(. 

בתחליפי דלקים, בדגש על התועלות המשקיות חוצות המגזרים משימוש  .10.6.2

 הפקת דלקים מפסולות.

 היתכנות כלכלית ותחזיות לכניסת טכנולוגיות מימן. .10.6.3

בחינת מגבלת השימוש והשפעות לוואי במהילת דלקים קונבנציונליים  .10.6.4

 . תחליפי דלקים לתחבורה ותעשייהב

אפשרויות לייבוא מימן,  אפשרויות לייבוא דלקים סינתטיים וביולוגיים. .10.6.5

 אגירת מימן בכמויות גדולות, והפצה לצרכנים.

 במשק. דלקים סינתטיים וביולוגייםמיפוי צרכנים פוטנציאליים ל .10.6.6

 

 מיפוי צרכנים פוטנציאליים למימן במשק .10.6.7



 משרד האנרגיה מדינת ישראל
 ראשיהמדען היחידת 

 תחומי מחקר מועדפים - חמדיניות התמיכה במחקר ופיתו

 

 ***נושאים בעדיפות גבוהה 17

 

 והתפלה מים .11

 אנרגיה במערכות מים .11.1

האנרגיה במשק המים )הובלה, שאיבה, טיפול,  ושימור באנרגיההתייעלות  .11.1.1

 . (וכו'השקיה 

 ייצור אנרגיה ממערכות הולכה וטיפול במים .11.1.2

 אספקת אנרגיה למערכות מים חכמות שלא דרך רשת החשמל .11.1.3

כימות פוטנציאל התייעלות אנרגטית במתקני הולכה, שאיבה, התפלה, טיוב  .11.1.4

 מים וחישוב ההשפעה התעריפית הנובעת

  תפעול וטיפול בתשתיות ומערכות הובלה וטיפול במיםל מסחרייםפיילוטים  *** .11.2

  .ניקוזאו  ביוב שיטות חדשניות לשיקום ושדרוג קווי מים .11.2.1

 שיטות ומערכות לאיתור דליפות שפכים מתשתית עירונית. .11.2.2

 שיטות ומערכות לאיתור חיבורים צולבים בין מערכת ניקוז לביוב. .11.2.3

 ובין עירוני. נגר עירוניניצול ללשימור ולמניעת, שיטות ומערכות  .11.2.4

פתרונות עבור מערכות הבאות במגע עם מים מליחים ולכן מתכלות בקצב  .11.2.5

 מהיר מאוד. כולל טכנולוגיות להארכת אורך החיים של המערכות

, לטכנולוגיות הצעות ייחודיות עם פוטנציאל השפעה על תעריף המים .11.2.6

 לחסכון במים ולצמצום אובדני מים.

 (.14.3.4)גם בטחון מים, לרבות הגנת הסייבר על מערכות מים  .11.3

 איכות מים:בתחום  מסחריים פיילוטים .11.4

ניקוי וחיטוי מהיר ויעיל למערכות מים שנפגעו מזיהום מכוון ולא מערכות ל .11.4.1

 מכוון.

 .מכשור לניטור רציף של איכות המים .11.4.2

 מערכות לטיפול במים, המיועדת להרחקת טווח רחב של מזהמים. .11.4.3

לטיוב מי בארות מזוהמים, בדגש על זיהומי ניטראט או  In Situמערכות  .11.4.4

PFAS. 

מערכות שיקום מי תהום מזוהמים, בדגש על זיהום במומסים מוכלרים או  .11.4.5

 .PFASמרכיבי 

 עירוני, טרם החדרתם למי התהום-מערכות לטיפול במי נגר עירוני/בין .11.4.6

 מערכות ניהול .11.5

וביוב  , מערכות ניקוזמשק מיםלמערכות ניהול  מסחרייםפיילוטים  *** .11.5.1

כלכלית -. על העבודה לכלול התייחסות טכנועירוני, לרבות נושאי תחזוקה

 .וחישוב ההשפעה התעריפית

 התפלה: .11.6

ביולוגיים בשלב קדם -מערכות לניטור רציף של מזהמים אורגניים ומיקרו .11.6.1

 התפלה
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וי שבבים, אמצעים ואינדיקטורים לזיהטכנולוגיות אוסמוזה הפוכה, כגון  .11.6.2

השטח למניעת ייצור פאולינג, טיפול  התפתחות ביופאולינג, שינוי כימית

אבנית, שיפור  , ניקוי ומניעת(קולואידלי, ביופאולינג)מונע וניקוי פאולינג 

הביצועים של ממברנות, הקטנת הרגישות לכלור ולחומרים מחמצנים, 

של פעולות הממברנות ושיטות חדשות לחיטוי   pH -ה הגדלת טווח

 .המערכת

 מערכות מתקדמות לטיפול קדם התפלה .11.6.3

הפקת מינרלים מרכז \פתרונות לרכז הנוצר ממתקני התפלה, לרבות גיבוש .11.6.4
 (12.2.6, 3.8התפלה )גם 

 (1.3אקלימיים של התפלה )גם –היבטית סביבתיים  .11.6.5
 טכנולוגיות חדשניות להתפלת מים וסילוק מזהמים .11.6.6

 טיפול בפסולת ושפכים   .12

 גלם מפסולת ושפכים:השבת אנרגיה וחומרי ה .12.1

גזיפיקציה, פירוליזה,  :כימי-פיתוח טכנולוגיות מתקדמות לטיפול תרמו *** .12.1.1

  .פלזמה וכו'

, כדוגמת הפקת חשמל, ועירונית פסולת חקלאיתמ השבת אנרגיה וחומרי גלם .12.1.2

 (.10.1, 3.7דלקים נוזליים, מימן, כימיקלים וכו' )גם 

י אוהפחתת תוצרי הלוו הביוגזייצור שיפור תהליכי עיכול אנארובי לביוגז:  .12.1.3

  .(12.2)גם כגון מי הנטל 

 טיפול בשפכים: .12.2

 או הפיכתם לדלקים.\ו שפכיםבייצור אנרגיה ממערכות הולכה וטיפול שיטות  .12.2.1

בשפכים קשים ובוצה  ,ברכז: טיפול במתקני טיהור שפכיםהתייעלות ב *** .12.2.2

 .קר וכו'('ע רפתות, )תעשיה,

בדגש  צה,וולטיפול בב חדשניות לטיפול בשפכים טכנולוגיותפיילוטים של  *** .12.2.3

 והשפעה על התעריף.על רמות טיהור שלישוני ורבעוני  לרבות עלויות טיפול 

 .בקרה על איכות שפכים וקולחיםפיילוטים של מערכות  .12.2.4

, בדגש על ע'קר םמערכות לטיפול במזהמים קשי פירוק בשפכיפיילוטים ב .12.2.5

 .ושפכי רפתות

 למערכות לאיתור דליפות במערכות הולכת שפכים. פיילוטים .12.2.6

שיטות טיפול חדשניות להרחקת נתרן, הורמונים ושאריות תרופות במכוני  .12.2.7

 .טיפול בשפכים

 :וכלכלה מעגליתמחזור  .12.3

כדוגמת מיחזור  שמקורן במשק האנרגיה: פתרונות וטיפול בפסולת *** .12.3.1

, אפר וסיגים, סוללות, פאנלים סולריים, מצבריםוחידוש ושימושים אחרים ל

 לרבות טיפול ברכבים חשמליים ותשתיות טעינה, בסוף חייהם. ,כו'

  .(7.5, 3.3.8)גם   .12.3.2
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עד מיחזור( של פאנלים סולאריים וסוללות  ניתוח מעגל החיים המלא )מייצור .12.3.3

  לרכב חשמלי ואגירה.

ובחקלאות, בהקשר למשק האנרגיה  תהליכי כלכלה מעגלית בתעשייה .12.3.4

דוגמת יריעות, רשתות, ציוד השקיה ומארזים של חומרי וחומרי גלם, 

 (.צרת חקלאית טרייה )צמחית ומן החימארזים לתו, הדברה

, סיגים, רכז, charאפר, שימוש בתוצרי לוואי של טיפול בפסולת ושפכים ) .12.3.5

 .פד"ח וכו'(

 (Mitigation and Adaptation) ואקלים סביבה .13

 גזים מזהמיםוחמצני( -פד"ח )פחמן דו פליטותבוטיפול צמצום ל יעילות טכנולוגיות .13.1

 .(10.5)גם ובתעשייה  במתקני אנרגיה

13.2. *** USCC -  פד"חלכידה, שימוש והטמנת.  

, ובפרט מטורבינות והטמנת פד"ח תוהדגמה של שיטות לכיד , ייעולפיתוח .13.2.1

מתהליכים תעשייתיים וישירות מהאוויר , בהפקת מימן ,לייצור חשמל

(DAC .)  

פיתוח טכנולוגיות לריכוז פד"ח, אם על ידי תכנון מחודש של המתקנים  .13.2.2

 או ריכוז אקטיבי. ( Allam cycle)כדוגמת 

 .(1.2.1)גם  הטמנת פד"חהקרקע לצורכי -חקר תת .13.2.3

 ( 1.3.2פד"ח בסביבה הימית )גם  וקיבוע פיתוח שיטות סילוק .13.2.4

כחומר גלם לייצור מוצרים טכנולוגיות שימוש בפד"ח פיתוח או הדגמה של  .13.2.5

 (12.2.6)גם 

 בישראל CCS-ו CCUבחינה כלכלית של פרויקטי  .13.2.6

)גם  בישראל CCUSבחינה והערכה של מדיניות פיסקלית נדרשת לקידום  .13.2.7

15.4) 

 ניטור דליפות פד"ח ממתקני תפיסה, הובלה, הטמנה ומאתרי ההטמנה. .13.2.8

 .12.1 ,11.6.5 ,9.4, 9.1, 6.3, 3.11, 1.3, 2.5 גם :השפעות על הסביבה ואקליםמזעור  .13.3

 .(8.1.7 )גם החום העירוני-אידרכי התמודדות עם  , כוללהיערכות לשינוי האקלים .13.4

 

  סייברהגנת ו בטיחות, אנרגיהביטחון  .14

 בטחון אנרגיה .14.1

עולמי למאפיינים המגדרים בטחון אנרגיה, הגדרת  Benchmarkסקר  .14.1.1

קריטריונים לביטחון אנרגיה בישראל וקביעת מדדים כמותיים לצורך הגדרת 

 המצב המצוי והרצוי בישראל

לאור תחזית חדירה  הערכת עלות תועלת של צעדים לשיפור בטחון האנרגיה .14.1.2

 גבוהה של אנרגיות מתחדשות ואגירה מבוזרות.
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ניתוח המינרלים וחומרי הגלם שידרשו למעבר לשימוש נרחב במקורות  .14.1.3

של ישראל  הנגישותאנרגיה מתחדשים והשפעת התהליכים העולמיים על 

 לחומרים אלו.

 הערכה וחיזוי של סיכוני האקלים למשק האנרגיה. .14.1.4

 סייברהגנת  .14.2

, אנרגיה ל הגנת סייבר עבור תשתיותמחקרים ופיתוח טכנולוגיות חדשניות בנושא ש

לאומיות ופרטיות ממגוון טכנולוגיות )כגון: מתקני ייצור ואגירה של חשמל מים וביוב 

 Smartודלקים, טעינת מנוהלת של רכבים חשמליים, ניהול משטר חשמל חכם )

Power Management :וכו'(, למשל ) 

  מערכות סייבר חדשניות אוטומטיות לזיהוי, איתור, חסימה וטיפול בפריצות

 ועי סייבר מסוגים שונים,ואיר

  טכנולוגיות סייבר מבוססות ענן לסביבתOT (Operation Technology), 

  ,שיטות ואמצעים להאצת שלב האימון ושיפור האמינות של ניטור אנומליות 

  בהתבסס על שיטותopen-source  של סביבותOT, 

 ת תכנון מחודש של ארכיטקטורה עמידה לאיומי סייבר של מתקנים ותשתיו

 האנרגיה,

 ,הגנת סייבר על סביבות גז ונפט 

 .הגנת סייבר על שרשרת החשמל בכלל המקטעים ייצור, הולכה וחלוקה 

 Cyber Security by Design 

הפתרונות צריכים להתבסס על מאגרי הנתונים הסטנדרטיים של תעשיית האנרגיה 

 וליישם שיטות אנליטיות של בינה מלאכותית. 

( וסייבר של משרד האנרגיה ICSלמערכות בקרה תעשייתיות )המעבדה הלאומית 

ומערך הסייבר בבאר שבע תעמיד לרשות המחקרים אלה פלטפורמה ייעודית לביצוע 

 מחקרים, ניסויים, ההדרכות ואימונים בנושאים הרלוונטיים.

 בטיחות: .14.3

 (6.4.1)גם  שרידות של רשת החשמל  .14.3.1

הערכת וצמצום סיכונים למתקני אנרגיה, לרבות אפיון גורמי סיכון טבעיים  .14.3.2

 (1.4כגון רעידות אדמה וצונאמי )גם 

 (9.3 מרחקי הפרדה ממתקני דלק )גם .14.3.3

 (11.3 בטחון מים, לרבות הגנת הסייבר על מערכות מים )גם .14.3.4
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 נושאים רוחביים  -ה וכלכלמדיניות  .15

 .משק האנרגיהבחינה וזיהוי אסטרטגיות יעילות לניהול  .15.1

 .בחינת כלי מדיניות כגון אכיפה לייעול שימוש באנרגיה .15.2

 משק האנרגיה הישראלי עם המדינות השכנות. מקישורתועלות  .15.3

 כלכליים-בחינה והערכות בהיבטים מקרו פיתוח מתודולוגיה לבניית תחזיות ומודלים, .15.4

בקבלת החלטות וכלי , סביבתיים וחברתיים, ופיתוח כלי עזר בקני מידה שוניםו

 מדיניות בנושאים:

  בדגש על עלייה בחדירת רכב חשמלימגמת חשמול המשק. 

  שינויים בתמהיל מקורות האנרגיה הראשוניים )למשל, ההשפעה של הפחתת יבוא פחם

 .(, ועודREFייבוא דלקים סינתטיים וביולוגיים ונפט, 

  מתקני , טעינה ציבוריות, מתקני ייצור אנרגיות מתחדשותהקמת תשתיות )למשל, תשתיות

 וכו'(.פד"ח \תשתיות הולכת מימן כולל אספקת שירותי רשת, ,אגירה

 מערכות משולבות בקני מידה שונים. 

 והשלכות על משק החשמל - וניהול אנרגיה מקומי יישום רשת חכמה. 

 מבוזריםיה, ובפרט בעתיד עם ייצור סולארי ואגירה ביטחון אנרגREF. 

 ביקוש לדלקים וחשמל במגזרים שונים. 

 ומרי גלםהיקף הביקוש לח. 

  קידוםCCU/S  (13.2.8)גם  בישראל. 

 במשק המים והביוב 

 התנהגות צריכת אנרגיה וקבלה ציבורית: .15.5

  .בחינת התנהגות צריכת אנרגיה )חשמל, דלקים( .15.5.1

בחינת ההשפעות של כלי מדיניות )כלים רגולטוריים, מיסוי, קמפיינים  .15.5.2

 סברתיים וכו'( על שינוי התנהגות צריכת אנרגיה במגזרים שונים )למשלה

 תעשייה, סחר/ציבורי, משקי בית(.ב

 היבטים ביישום מדיניות ניהול ביקושים. .15.5.3

)למשל, הערכת הגורמים המשפיעים על קבלה ציבורית של תשתיות אנרגיה  .15.5.4

 השפעת מנגנוני פיצוי, שותפויות בין מגזר פרטי למגזר ציבורי ועוד(.

 .(16,2)גם  אנרגיה גרעיניתהערכת הגורמים המשפיעים על קבלה ציבורית של  .15.5.5

בחינת התנהגות צריכת מים לפי מאפיינים דמוגרפיים, כלכליים, חברתיים  .15.5.6

 וכו'.

 .10.6, 9.5, 8.3, 7.5, 6.5, 5.4, 4.10, 3.12, 2.6: נושאים גם ורא .15.6

 חינוך והסברה .16

 ., אוצרות טבע והמיםפיתוח תכניות חינוכיות מתקדמות בתחומי האנרגיה .16.1



 משרד האנרגיה מדינת ישראל
 ראשיהמדען היחידת 

 תחומי מחקר מועדפים - חמדיניות התמיכה במחקר ופיתו
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חיסכון והתייעלות באנרגיה, ייצור אנרגיה : חינוך והסברה בתחום אנרגיה מקיימת .16.2

, אנרגיה בעיר )יש לשים לב לתוכן האתר "אנרגיה בראש אחר" של משרד נקייה

 (.4.10.3ראו גרעינית ), אנרגיה האנרגיה(

לרבות תערוכות לציבור  ,הקמת מיזמים להעמקת הידע בתחום האנרגיה המקיימת .16.3

 .הרחב

 


