עמוד 1

״ב

201יקנויותר

חשמליותממכוניותדלק״
כוניות
חשמל ,מטוסי 16
סולאריים בנגבומסילת
אינטל ,שדות
פצצות,
שי אגמי ,העומד בראש מיזם
רכבת מיוחדת מבית שאןלחיפה
המכונית החשמלית בטר
פלייס ,מדבר כמעט על הכל בהופעת אורח
במועדוןהכלכלי של המרכז הבינתחומיבהרצליה
מאת

קורן

כששי אגסי מחזיק

''

""

אורה

פרטיים,
מייצג שללקוחות
משדרי ממשלה וחברות .כולם
ביקשו להשתתף בניסוי.

מיקרופון גיד ת־א

מתנהג כמו

אגסי

הסטכד־אפיסט הכי

בפיסיקה ,בקיאות בנתונים

(ממילא

מבוקשבעיד ,בטוח בעצמו

ועושהנקהל
הוא שואל

המרותק

מי כבר

wans

כאום לתת,

ובשאין

באוויר הוא מכריז

כשהוא

אי

אפשרלבדוק

מרסס

של

הרבה ידיים

אותו

מספדים במהירות

האורןומדלגבקלילות
למשנהו .כשהוא רואה

שמע אותו

בעבר כדילדעת איזו גרסה

נהנהלהפגין

ירע

שבוי הוא מתרווח

מנושא

עיגול על

למרינה,
באנו
מערכתסולארית
החשמל ל 20 -שנה.

אמרנו

במבוכה קלה בנון־שלנטיות ביקורת על

שנבנה

ונקנה את

את הקהל ׳העיגול

בכיסא ומותח

המפה,

שם היו

אמורים לקום השדות.למכונית
אחת צריד פאנלסולאריבגורל
של שתי מכוניות .זה כמו
מיליון מכוניות חונות במדבר.

אמרולי,

הקטן הזה הוא

שטח

ענקי ,אתהמשוגע?׳
״עניתי ,׳ואם הייתי אומר

שישמיע את הגרסה הראשונה
לכס שיש נפט מתחת?לפי
הממשלה,כאילו אין זה נוגע לו
ישירות .לממשלה לא היה חזון
שלו .זה היה רגע המבוכה היחיד
התפישה הזאת ישלנויכולת
לבנות שרה נפט
ואומץ
שתקן! אותו.
לסייעלו ,הוא אומר.
וירטואלי מעל
אגסי ,שיזם את הקמת חברת
פני הקרקע ,לא מתחתם׳" ,אמר.
תוך שהואמפליגבזיכרונות,
״הטעותהגדולה שלנו היא
בטיפלייס במטרה לספק רשת
חושף אגסיאילו מתנות סירבה
למכוניותחשמליות,
המרינה לתת לוולשותפו
הטענה
שיכולנו לשכת פה גם עם
צפוי גםלייבא אותן וגם להפיק
מפעל המכוניות .בזמנו השאלה
המרכזי בפרויקט ,עידן עופר.
היתה אם מפעל דנויוכל לקבל
להם קרקע בנגב
היא לא נתנה
עבורן חשמל.״עוד  100ימים
אותו סיוע שאינטל מבקשת,
להקיםעליה הווהסולארית
תהיה דשת הטענה בישראל
ואפילו הרבה פחות(אינטל
ונתחיללעשות טסטים
למכוניות לייצור חשמללהטענת
המכוניות ,לא מענק בסך 150
מבקשת בימים אלה מענק
חשמליות״ ,הכריז בשבוע
מיליון
ממשלתי בהיקף של 400
שעבד ,במסגרת פודוםמנכ״לים מיליוןדולר להקמת מפעל
דולר להקמת מפעל ייצור
של היחידה להכשרתמנהלים
להרכבת המכוניות של רנו בבית
שאן ,ולא הסכימה כי יקימו
במרכז הבינתחומי בחסותליאון
שבבים בקרית גת בהשקעה
 7.2מיליוןדולר .החברה
לדבריו ,הניסוי
אורליצקי.
של
מסילת רכבת מיוחדת מבית שאן
לנמל חיפה ,במטרה
יכלול  50מכוניות וחמש תחנות
להעביר את
מתחייבתלהעסיק  400עוברים
ליצוא .ומי הפסיד,
המכוניות
סוללות .כמה מהמכוניות
החלפת
חדשים בלבד בגין המענק,
מיליון
001-051
לפי אגסי? כמובן שהמדינה.
א״ק) .דובר על
כבר הגיעו לארץ וכמה עושות
דולר ,שהיו מוחזריםבתמלוגים
תנו
״הצענולמדינה
דרכןלכאן בימיםאלה .מיד
למדינה מהמכירות .דרשנו
לנולבנות מול יזמים שדות
אחר כך יימסרו  200מכוניות
מצ׳ינג (התאמה) למה שנותנים
למזמינים הראשונים ,מעין מדגם סולאריים בנגב.אפילו סימנו
במדינות אחרות ,ופסי

רכבת

מבית שאן לנמל
בממשלה אמרולנו
הםיוכלולהסתדר ,אבל הם
לא יודעים מה לעשות עם

חיפה .גורמים

שעם המענק

פסי

הרכבת .כך

בטורקיה.
"גור

שמטון

קם המפעל

הואיכול היהלייצר

 50אלף מקומות עבורה

פרס

בישראל.

ואז היה קם עור אחד.

"צריך לא לפחד

כדי

״נמו שאמר אל
שהפוליטיקאיםמקבלים
ושענו סגן!?p1)1וולו?
מהעיתונות על החלטה לא נכונה
הואגדול ,כך שאף אחר לא
ושיאארה״נ:
pnui ill
רוצה לקבל החלטה אמיצה .מה
 010אמו
נופלים
זה 150מיליוןדולר? החלטה
טריוויאלית שלממשלה .הנשיא
מהגג של
שאנחנומבזבזים
שמעון פרס אמר לי שאנחנו
 711מבזבזים תקציבים כאלה על
 cjftiiנאוה
lit
פרויקטים יותר טיפשיים .אכל
50 1111111

להמרעל

כזה דבר .העונש
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אחד

לכישלון של

 90ש״ם.אב? אף

אחו לא רוצה

לנישלון"
להיצנזו

שרוצהלהיצמד
פרויקט כזה.

הנשיא וראש הממשלה

דאז,

אהודאולמרט ,אמרולי ,׳תביא

את הכסף מבחוץ ,נשתדל לא
להפריע,וכשתצליהנטילעליך
מס׳ .זה ממש ככה .אבל אנחנו

עמוד 2

יא
מתלוננים .צריך לדעת

וכשנכנסיםלכזה

ונשמע כמו פרס,

פרויקט זה

:מי קידוחיגז״ ,הוסיף אגסי.

לדבריו,
למרות זאת,
:מדינה כבר נהנית

מהשקעה

כמיליארד שקל
פיתוח של החברהבישראל.
החכרה קלטה כשבוע
עבר את העוכר ה 200 -שלה
ישראל ,לצר  300עוברי

■וחברהבחייל.

פתחן הקסם
כמספרים על

מיליוני
ליוני חביות נפט,
מיליארדיליטרים של
מכוניות,
דולרים .הוא
ומיליאררי
:פט
!:תיש את השומעים .אי

אחרי השטף .הוא

אפשר
רץ

מהתלות

אתהעולם

בנפט״ .אמר.

וכדי להמחיש
האיום עלהכלכלה
העולמית,
הוא מוסיף :״דלק הוא עולמי
שמוטל על ידי סין .כל 20
טוב יותר את

מכוניות על

הכביש זה חבית

כמיליון
נפט כיום .סין מוסיפה
חביות ביום ותגיע ל-מיליון
חביות כיום עד סוף השנה״.

הקהלבהלם ,ואגסי
להכות בשצף קצףבברזל
051-002
ומספר כי במחירים של
דולרלחבית ,הכלכלה
העולמית

ממשיך

החם,

תקרוס.
ואפילו

תהיה הפיכה

בסעודיה.ובעצם ,לא היינו
רחוקים מזה,
היה

המשבר

ניצלנו.
עולמי .בינתיים
אגסי מתלהב ומגייס

את

משחזר אגסי,

יורק ומתווכחים בדרך מה

כשנגיעלרצפה״.
הוסיף

וירטואלית
שיחה

מתאר

צרכן נכנסלסוכנות
רוצהלקנות רכב .מראים לו
ואומרים לו כי הוא כמו מאזדה
וכי הואאפילו יזכהלהנחה.לפני
רכב

התרסקנו כקומה

אנשים מהי
50

פעם בשנה ,כשנכנסים לתחנת
דלק .לכן הגדרת הנוחותאצלנו
1-05:
היא

דקות  50פעם

בשנה" ,הסביר אגסי.
שהוקדש

חמש דקות הן זמן

בתכנון המוקדם להחלפתסוללה,
להטענתה .עםהסוללה
לא

שעליה

הוא מדבר

אפשר
לנסוע

קילומטרים ,ללא
כ160 -
פקק
או
לדבריו,
מזגן
תנועה.
נטרפלייס מתבססת על
הטכנולוגיה של המכשיר
להטענה והורדה של פצצות
מתחת למטוס
המשמשת

f-16

אותה להחלפת

סוללות.

עלותלפיקילומטר
הביקורת על
הקצר שלהסוללהועל משך
חייה לאנעלמהמעיניו ,והוא

טווח הנסיעה

יורה חזון אופטימי
תקדים

המבוסס על

מוכח":סוללה,שלפני

עשר שנים החזיקה  200הטענות,
כיום מחזיקה
000,2

הטענות .זה

אומר שהמחירלקילומטר

עשרה .ישעלות
קילומטרועלות לפי

ירד פי

מחיר הנפט,

שרק
עולה.
לקילומטר נמוך יותר מנפס,לכן
אי אפשרלהפסידכאן".

כבר כיום המחיר

כשמדובר
בעלויות הפרויקט,

נזכר אגסי שוב איך פיקפקו
בחזונו".להרים רשת
מיליון
המרינהכולהעולה 150
דולר .זה שווה ערך לרלקלשבוע

יקרה'¥*.ל

nr113ישראל.כלומר

החמישית ,אכל

לכל

היה קשה#קונאחריואיר
הגענולשם.

כנראה איבדנו אותו

אנחנו בונים

במחיר

תשתית

עגמהבפריסה־;

המרינה .אמרו שזה

להיות

לאשכול

ץזדה׳.
לק לא
קונ<נו

הניסוי הרטובוע־אשח
$TS1$בטר$TS1$:

סביב הקומה ה20 -

של המכוניתהחשמלית של

פלייס
לאנרגיית
מתנצע«כתתנת-י;
אגסי מפרגן
בטר:
$DN2$בטר$DN2$:
השמש

שנמצאת תמיד ובשפע,

סוגיותנטוקיו עםשל^ו

ביום .המוניות נהפכו

שייקחו אותם
סיפר.

בין

נקודת

תהיה ב-

2016

מעריך אגסי ,״אז נראה

יותר מכוניותחשמליות
ממכוניות דלק חדשות .לאחר

חדשות

מכן השינוי יהיה הרנה יותר
מהיר" ,הוסיף.
ככה זה

וחידושים,
את

טכנולוגיות
עם
אמר .לדוגמה

שוק

הביא

המוסיקה",לפני

עשר שנים היתה סוני

המובילה

העולמי,

בשוק

עם%08

המוסיקה

נתח

שוק ,ואפל היתה על
פשיטתרגל .כיום אפל
%08
היא זו ששולטת ב-

סף

מהמוסיקה״ ,סיכם.

הגדרת אי נוחות הםעונים

בלהט החזון

אגסי שלמעשה

בסוכנות רכב:
ואומר שהוא

דלקלשבוע
שמשלמת את

ככר

בטוקיו מריצה

שלוש

000,01
אחת רצה

שמכסה את

"אנחנונופלים מהגג של
בילדינג בניו
האמפייר סטייט

לשלב

ההוכחה.

תחנת מוניות
מכוניות

חשמליות ,כל
קילומטר ,כל הזמן נוסעת
סוללה .מסתבר
ומחליפה
שהמגבלה היאשלפוחית השתן
מכונית אחרת .״איך מביאים
של הנהג ,שעוצר לשלושהחלפות
אותולרצות מכונית אחרת? צרכן
מחפש מכונית נוחה יותרוזולה
יותר ומוכן לשלם עלדלקי,

הירוק ,אל גור,

סגן נשיא ארה״ב" .כמו

שאמרגור״,

לעולםלהיפטר מהתלות
הוא מגלה את הצרכן .כדי
לשינוי תבוא
שהמוטיבציה
מהצרכן ,הוא צריךלרצות

שנמדדתלפי

כשמחיר חבית נפט

 147דולרלפני

אבירהעולם
לשעבר

כשהוא

בנפט,

״כששואלים

מיליארדי
על סרגל הזמן ,סופר
־אט ושניות בודדות של פריקה
־החלפתסוללות ופצצות
טכנולוגיה
במטוסים כי זו אותה
ומתכנן אתאלפי נקודות
ההטענה של בטרפלייסבישראל.
מבחינתו הוא לא מריץ רק
עסקכלכלי ,אלאחזון" .אם
לבנותמודל של מדינה
צליח
שמריצים אותה ללא נפט,
שיעבודכישראל
הוא יעבוד
בכל מקום
בעולם .אם הוא יעבוד
פתרנו

הראשונים" .כיום אנחנו מעבר

זה תוודא שזה נוח.

המספרים קדימה ואהודה

עד 2020

אנרגיית

אמר אגסי ,כדוגמה ,הוא

אגסי מלהטט

עם

על חשיבותניצול
השמשליצירת חשמל.

זחיחות רעת כמעט

מחפש את פתרון הקסם שיעזור

במחקר

עקוב

שמרבה לדבר

חשמליות,
מוניות

ואגסי מפגין

מהממצאים

ולקוחות רוצים לאטרקציה ״אםנצליח
לתחנתההחלפה',
רכב לבנות חוה
האיזון במעבר
רגיל לחשמלי
2015
של הדנה

nnn7 phi
לבנות שזות
 11בעב

עיגול
חזווא אותה ואפילו סי₪
 1011,₪! orאז על החפה .אתרנו
שנבנה מערכת
בישראל הוא
־| DIסולאריתונקנה את
7D 31 jlfl
החשמל ל20 -
בעולם,
שנה .אמרולי
הוא יעבוד עד
׳העיגול הקטן הזה
 2020פתחו
הוא שנוחענקי,
את העולם
אתהמשוגע?'"
מהתלות nfin

