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L’édito

ביקוש לאנרגיה ברמה העולמית אינו פוסק לגדול בעוד משאבי ה
גדולי הצרכנים הם התחבורה והתוצרת  האנרגיה מצומצמים. 
מתקציבי  מאוד  ניכר  חלק  מהווה  האנרגיה  עלות  תעשייתית. 
מאוד  קרובות  לעתים  שהן  הגולמי,  הנפט  במחירי  התנודות  המדינות. 
ממשלת  הפיננסים.  השווקים  את  תכופות  מזעזעות  עלייה,  במגמת 
הבינמשרדית  הוועדה  דו”ח  בממצאי  דיון  שעבר  בחודש  קיימה  ישראל 
האמונה על הגדרת הדרכים והאמצעים להפיכת ישראל למודל העולמי 
לטכנולוגיות המכוונת להפחתת צריכת הנפט הכוללת. ממשלת ישראל 
החליטה להקדיש לכך 2 מיליארד ש”ח )410 מיליון אירו( לתקופה -2011
2020. תקציב זה עשוי לאפשר גיוסם של 1.8 מיליארד ש”ח נוספים )369 

מיליון אירו( כולל פיתוח שותפויות בינלאומיות.
 

לנוכח ההדלדלות החזויה באנרגיות המאובנות והעלויות שלהן, מהוות 
שלנו  בצרכים  לעמוד  כדי  העדיפה  החלופה  המתחדשות  האנרגיות 
בעתיד. אנרגיות אלו, שמקורן בשמש )ביומסה, אנרגיית הרוח, האנרגיה 
ההידראולית ,אנרגיית שמש(, באדמה )גיאותרמית( ובירח )גיאות ושפל(, 
הנן בלתי-נדלות וגם מבטיחות את השמירה  על הסביבה שלנו. תודות 
לעובדה שהן אינן מזהמות הן משתלבות במסגרת מדיניות הפיתוח בר 
הקיימא. יחד עם זאת, שליטה באנרגיות אלו היא דבר מורכב במיוחד 
התחייבו  וישראל  צרפת  ויקרות.  שאפתניות  מחקר  תוכניות  הדורש 
להמציא פתרונות חדשים. פתרונות אלה ייצאו מתוך מחקרים עיוניים 
כישוריה  ישראל הראתה את  יישומים חדשים.  יווצרו  שכתוצאה מהם 
בעולם  מוכרת  צרפת  של  התעשייתית  המיומנות  החדשנות.  בתחום 
כולו. צרפת וישראל נמצאות בעמדה מובילה. קיים אפוא פוטנציאל של 

שותפויות מדעיות, טכנולוגיות ותעשייתיות בין שתי מדינות אלה. 
 

סולארית,  אנרגיה  הפקת  בנושא  הראשון  הצרפתי-ישראלי  הכנס 
אחסונה, והפקת ביו-דלקים שאותו ארגננו בתל אביב בחודש שעבר ובו 
שיש  הרב  העניין  את  היטב  שיקף  משתתפים,   120 מ-  יותר  חלק  נטלו 
למדענים הישראלים והצרפתיים בתחומים אלה. הכנס זכה לתמיכתם 
של   )ADEME( באנרגיה  ולשליטה  לסביבה  הצרפתית  הסוכנות  של 
עבור  לחדשנות  המעבדה  של  צרפת,  של  מדעי  למחקר  הלאומי  המרכז 
של   ,)LITEN-CEA( ולננוחומרים  המתחדשות,  האנרגיות  טכנולוגיות 
התשתיות  ומשרד  והטכנולוגיה  המדע  משרד  של  למדעים,  ויצמן  מכון 

הלאומיות של ישראל.
 

מאותה הידברות ייווצרו שיתופי פעולה חדשים. המכרז הבא של המועצה 
העליונה למדע ולטכנולוגיה לצרפת ולישראל יוקדש לתחום זה.

פרופסור אריק ֽסּבּון
הנספח למדע וטכנולוגיה

La demande énergétique au niveau mondial ne cesse d’augmenter 
alors que les ressources énergétiques sont limitées. Les transports 
et la production industrielle sont les plus gros consommateurs. La 

facture énergétique représente une part très importante des budgets 
des pays. Les fluctuations, très souvent à la hausse, du prix du pétrole 
brut secouent régulièrement les marchés économiques. Le Conseil des 
ministres israélien débattait le mois dernier des conclusions du rapport 
de la commission interministérielle chargée de définir les voies et 
moyens de faire d’Israël la référence mondiale des technologies visant à 
réduire la consommation globale de pétrole. Le gouvernement israélien 
a décidé d’y consacrer 2 Mds de shekels (410 M€) sur la période 2011-
2020. Ce budget permettrait de lever 1,8 Mds NIS supplémentaires (369 
M€) avec notamment le développement de partenariats internationaux.

Face à l’épuisement prévu des énergies fossiles et à leurs coûts, les 
énergies renouvelables représentent la meilleure alternative pour 
répondre à nos besoins futurs. Issues du soleil (biomasse, éolienne, 
hydraulique, solaire), de la terre (géothermie) et de la lune (marées), 
elles sont inépuisables et garantes du respect de notre environnement. 
Non polluantes, elles s’inscrivent dans une pratique de développement 
durable. Cependant, la maîtrise de ces énergies est particulièrement 
complexe et nécessite des programmes de recherche ambitieux et 
onéreux. La France et Israël se sont engagés pour trouver de nouvelles 
solutions. Ces solutions naîtront de recherches fondamentales qui 
déboucheront ensuite vers de nouvelles applications. Israël a montré 
ses compétences dans le domaine de l’innovation. L’expertise 
industrielle de la France est reconnue dans le monde. La France et 
Israël occupent une position de leader. Il existe donc un potentiel de 
partenariats scientifiques, technologiques et industriels entre ces deux 
pays. 

Avec plus de 120 participants, la première conférence franco-israélienne 
sur la production d’énergie solaire, le stockage et les bio-fuels que nous 
avons organisée à Tel-Aviv le mois dernier, a montré l’intérêt fort que 
portaient les scientifiques français et israéliens à ces domaines. Cette 
conférence a reçu le soutien de l’ADEME (Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie), du CNRS (Centre national de la 
recherche scientifique), du LITEN-CEA (Laboratoire d’Innovation pour 
les Technologies des Energies Nouvelles et les nanomatériaux), de 
l’Institut Weizmann des Sciences, du ministère israélien de la Science 
et de la Technologie et du ministère israélien des Infrastructures 
Nationales.

De ces échanges naîtront de nouvelles coopérations. Le prochain 
appel à projets du Haut Conseil franco-israélien pour la Science et la 
Technologie sera consacré à ce domaine.

Professeur Eric Seboun
Attaché pour la science et la technologie
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Produire de l’électricité avec des 
plantes : bientôt possible ?
Des chercheurs du Technion à Haifa ont franchi une étape importante 
vers la création d’énergie d’origine biologique: ils ont réussi à modifier 
le cycle de la photosynthèse. Le détail de leurs travaux a été publié 
dans les compte rendus de l’Académie des Sciences américaine et 
a été breveté par le Technion. Ces chercheurs ont effectué 
le premier pas vers la création d’une énergie réellement 
verte, qui selon eux serait « l’énergie la plus verte parmi 
les énergies vertes ».

L’équipe de chercheurs, composée des professeurs 
G. Schuster & N. Adir et des doctorants S. Larom 
& F. Salama, a réussi à modifier une étape de la 
photosynthèse (processus par lequel les plantes 
absorbent l’énergie lumineuse venant du soleil afin de 
la convertir de manière efficace en énergie chimique) 
afin de pouvoir éventuellement produire de l’électricité 
directement à partir des plantes. Pour cela, ils ont étudié 
une protéine membranaire intervenant dans le transport 
d’électron lors du processus de la photosynthèse : 
dans son état naturel, celle-ci extrait les électrons des 
molécules d’eau et permet de les transporter à travers la 
membrane sur laquelle elle est fixée. Les chercheurs ont 
modifié cette protéine en remplaçant un de ses acides 
aminés (élément de base constitutif des protéines) afin 
de « court-circuiter » le transfert d’électrons au sein de la 
membrane et autoriser la récupération de ces électrons 
par une protéine externe venant interagir au niveau de 
cet acide aminé. Cette seconde protéine peut ensuite 
être exploitée afin de transporter les électrons vers un circuit 
électrique classique. Le meilleur candidat trouvé par les chercheurs 
est le cytochrome C, provenant du cœur des chevaux.

L’intérêt de cette méthode réside dans la fréquence élevée de 
« récolte » des électrons, autorisant une production d’énergie 
suffisamment conséquente pour pouvoir être exploitée. De plus, 
cette modification ne brise pas le cycle de la photosynthèse, ce 
qui autorise la croissance des végétaux ainsi modifiés de manière 
totalement naturelle (par définition peu coûteuse et non-polluante).

A l’avenir, l’équipe du Technion espère pouvoir mettre en place 
un mécanisme complet basé sur cette découverte permettant de 
convertir l’énergie lumineuse du Soleil en énergie électrique. Selon 
eux  « cela ne va pas remplacer les centrales électriques», «mais 
cela pourrait fournir des quantités utiles d’électricité totalement 
propre, notamment dans les endroits isolés, trop éloignés du réseau 
électrique ». Ils espèrent « atteindre un stade de développement 
où quelques feuilles (par exemple de tabac) pourraient produire 
de l’électricité pendant quelques heures, à l’instar d’une cellule 
photovoltaïque d’environ un mètre carré ».

François Sausset

חשמל  להפיק  נוכל  בקרוב  האם 
מצמחים? 

ממקור  אנרגיה  הפקת  לקראת  דרך  פריצת  השיגו  הטכניון  חוקרי 
הטבעית.  הפוטו-סינתטית  במערכת  שינוי  לבצע  הצליחו  הם  ביולוגי 
מאמר מפורט על מחקר זה פורסם בכתב העת של האקדמיה הלאומית 
 Proceeding of National Academic of Science– למדעים של ארה”ב

חוקרים  פטנט.  כך  על  רשם  והטכניון 
הראשון  הצעד  את  צעדו  אלה 
של  ירוקה  אנרגיה  הפקת  לקראת 
 The greenest“ – ממש, או בלשונם

of green”., הירוקה  שבירוקות” 

צוות החוקרים המורכב מפרופ’ גדי 
ואיתם  אדיר,  נעם  ופרופ’  שוסטר 
ופארס  לרום  שירלי  הדוקטורנטים 
מניפולציה  לעשות  הצליח  סלאמה, 
באחד משלבי תהליך הפוטוסינתזה 
קולטים  הצמחים  שבו  )התהליך 
ומפיקים  השמש  אנרגיית  את 
יעילה(,  כימית  אנרגיה  ממנה 
באופן העשוי לשמש להפקת חשמל 
מצמחים. לשם כך, חוקרי הטכניון 
בתהליך  המעורב  חלבון  חקרו 
הייצור  בפס  האלקטרונים  שינוע 
הטבעי,  במצבו  הפוטוסינתטי. 
ממים  אלקטרונים  מוציא  החלבון 
הקרומיות,  תוך  אל  אותם  ומעביר 
שינו  החוקרים  מתחבר.  הוא  שם 
מחליפים  כשהם  הזה  החלבון  את 
חומצה אמינית אחת )שהיא מרכיב 

היסוד של החלבון( על מנת לשנות את 
כיוון פליטת האלקטרונים ו”עצרו” את מעבר האלקטרון 

בידי  לעבר הקרומית על מנת לאפשר את איסוף האלקטרונים האלה 
חלבון חיצוני הנמצא ביחסי גומלין ברמת החומצה האמינית. אז ניתן 
יהיה לנצל את החלבון השני כדי לשנע את החשמל עד למעגל חשמלי 
המופק   ,”C “ציטוכרום  בשם  קטן  שחלבון  מצאו  החוקרים  קלאסי. 

מלבבות של סוסים, הוא המתאים ביותר כדי למלא תפקיד זה. 

אלקטרונים  של  הגבוהה  בתדירות  הוא  זו,  בשיטה  הטמון  העניין 
מזו,  יתרה  לשימוש.  שניתנת  אנרגיה  כמות  להפיק  כדי  המספיקה 
מאפשר  זה  דבר  הפוטוסינתזה.  בתהליך  פוגע  אינו  המבוצע  השינוי 
לחלוטין,  טבעי  באופן  להימשך  כך  שהונדסו  צמחים  אותם  לצמיחת 

)ומכאן המחיר נמוך מאוד ולא מזהם(.

החוקרים מהטכניון מקווים להנדס בעתיד מכניזם שלם המבוסס על 
לאנרגיה  השמש  של  האור  אנרגיית  את  להמר  יוכל  אשר  זו,  תגלית 
חשמלית. לדבריהם “הדבר לא יחליף את תחנת הכוח, אבל יש בכוחו 
במקומות  במיוחד  לחלוטין,  נקי  חשמל  של  שימושיות  כמויות  לספק 
נידחים המרוחקים מתשתית החשמל”. הם מקווים “להגיע למצב שבו 
כמה עלים בודדים, כמו למשל – עלי טבק, יוכלו לספק חשמל במשך 

כמה שעות, בדיוק כמו לוח פוטואלקטרי בגודל מטר רבוע אחד”.

פרנסואה סֹוֶסה

אנרגיה 

Plant de Tabac - צמח הטבק
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Première production optique d’excitons 
noirs : une étape vers l’ordinateur 
quantique ? 
Une équipe de chercheurs du Technion dirigée par le Prof. Gershoni a, 
pour la première fois, mis au point une méthode de production optique 
d’excitons noirs : état électronique excité, optiquement inactif et de 
longue durée de vie. Cette découverte, publiée dans la dernière édition 
de Nature Physics (décembre 2010), constitue une étape supplémentaire 
vers le développement de l’ordinateur quantique.
Lorsque, dans un semi-conducteur, un 
électron est excité et change de niveau 
d’énergie, il laisse derrière lui un “trou” 
: cette paire électron-trou est appelée 
exciton. L’exciton brillant, de loin le 
plus répandu, est produit par excitation 
optique et se compose d’un trou et d’un 
électron de spins (polarité magnétique) 
opposés. Du fait de son activité optique, 
sa durée de vie est extrêmement faible 
(moins d’un milliardième de seconde). 
Dans un exciton noir, en revanche, 
l’électron et le trou ont la même polarité, 
ce qui empêche sa relaxation optique 
et donc augmente sa durée de vie (de 
l’ordre de la microseconde). 
L’exciton noir n’absorbe et n’émet pas de 
lumière, il était donc considéré comme 
optiquement inaccessible. Cependant, le 
Prof. Gershoni et ses étudiants (E. Poem 
et Y. Kodriano) ont réussi, de manière 
indirecte (passage par un intermédiaire 
métastable à deux excitons), à générer optiquement un exciton noir 
de spin donné, et à mesurer l’évolution temporelle de son état de spin. 
L’intérêt principal de cette découverte est que le spin d’un exciton noir 
pourrait représenter une manière de stocker l’information d’un éventuel 
calculateur quantique.
En effet, en informatique classique, l’information est stockée par 
bit1: chiffre binaire valant 0 ou 1. L’idée fondamentale de l’ordinateur 
quantique est de coder l’information par “qubits”: bits quantiques pouvant 
prendre outre les valeurs 0 et 1, toute superposition quantique de ces 
deux états. Cette superposition premettrait de générer une puissance de 
calcul supérieure aux capacités d’un ordinateur classique, et en limitant 
les possibilités de copier l’information, constituerait un avantage non 
négligeable en cryptologie. 
Le spin d’un exciton est un paramètre quantique qui peut prendre les deux 
valeurs “up” et down” ainsi que toute superposition de ces deux états, et 
pourrait donc constituer la réalisation physique d’un qubit. Le principal 
obstacle à sa réalisation matérielle est la faible durée de vie de l’excition. 
La production d’excitons noirs de “longue” durée de vie par l’équipe du 
Prof. Gershoni résout partiellement ce problème, et constitue une étape 
de plus vers la réalisation expérimentale de l’ordinateur quantique.

Jonathan Garel 

Informatique - Physique מדעי המחשב - פיסיקה

אקסיטונים  של  ראשון  אופטי  יצור 
מחשב  לקראת  צעד   : שחורים 

קוואנטי?

לראשונה  פיתח  גרשוני,  פרופ’  בהנחיית  מהטכניון  חוקרים  צוות 
של  מצב  שהוא  שחורים,  אקסיטונים  של  אופטית  ייצור  שיטת 
חיים  משך  ובעל  אופטית  מבחינה  בלתי-פעיל  אלקטרוני,  עירור 
ארוך. התגלית הזו, שהתפרסמה במהדורה האחרונה של כתב העת 
Nature Physics )דצמבר 2010(, מהווה שלב נוסף לקראת פיתוחו 

של מחשב קוואנטי.
כאשר, במוליך למחצה, אלקטרון מעּוָרר ומשנה את רמת האנרגיה 

שלו, הוא מותיר מאחור “חור”: 
וחור  אלקטרון  של  הזה  הזוג 
האקסיטון  אקסיטון.  נקרא 
המבריק, שהוא נפוץ הרבה יותר, 
מיוצר על ידי עירור אופטי והוא 
בעלי  ואלקטרון  מחור  מורכב 
ניגודיים  )ספינים(  סחרירים 
)קוטביות מגנטית(. בשל פעילותו 
שלו  החיים  אורך  האופטית, 
מביליונית  )פחות  נמוך  מאוד 
שניה(. באקסיטון שחור, לעומת 
זאת, האלקטרון והחור הם בעלי 
את  שמונע  מה  קוטביות,  אותה 
ומכאן,  שלו  האופטי  השחרור 
שלו  החיים  אורך  את  מגביר 

)בסדר גודל של מיקרו-שניה(.
סופג  אינו  השחור  האקסיטון 
עד  לכן  אור,  פולט  אינו  וגם 
נגיש  לבלתי  נחשב  הוא  עכשיו 
כן,  פי  על  אף  אופטית.  מבחינה 

פרופ’ גרשוני ותלמידיו )אילון פועם וירון קודריאנו( הצליחו, בדרך 
עקיפה )באמצעות המעבר במתווך ֶמָטה-יציב של שני אקסיטונים(, 
לחולל באופן אופטי אקסיטון שחור בעל סחריר נתון ולמדוד את 
התפתחותו בזמן של מצב הסחריר שלו. העניין העיקרי שבתגלית זו 
הוא שסחריר של אקסיטון שחור עשוי להוות שיטה לאחסון מידע 

במחשב קוואנטי לכשיומצא.
סיביות  בצורת  מאוחסן  מידע  הקלאסיים,  במחשבים  ואמנם, 
1. הרעיון היסודי של מחשב  0 או  בינארי השווה  )ביטים(: מספר 
סיביות   - קיוביטים  ידי  על  המידע  את  לקודד  הוא  קוואנטי 
קוונטיות המסוגלות לקבל חוץ מהערכים 0 ו-1, גם כל סופרפוזיציה 
קוואנטית של שני מצבים אלה. סופרפוזיציה מסוג זה יש בה כדי 
לאפשר לחולל כוח חישוב טוב יותר מזה של המחשב הקלאסי, ובד 
בבד הוא מגביל את האפשרויות להעתיק מידע, דבר המהווה יתרון 

לא מבוטל בקריפטולוגיה )תחום ההצפנה(.
שני  לקבל את  שיכול  קוואנטי  פרמטר  הוא  סחרירו של אקסיטון 
הערכים “גבוה” ו”נמוך” וגם כל חפיפה של שני מצבים אלה, ועשוי 
להווות התגשמותו הפיסית של קיוביט. המכשול העיקרי למימושו, 
הוא אורך החיים הקצר של האקסיטון. ייצור אקסיטונים שחורים 
פותר  וצוותו,  גרשוני  פרופסור  ידי  על  “ממושך”  חיים  אורך  בעלי 
באופן חלקי את הבעיה הזאת, ומהווה שלב נוסף לקראת מימושו 

הניסיוני של המחשב הקוואנטי.

 ז’ונתן גארל

l’ENIAC 4 : un des premiers 
ordinateurs entièrement 
électronique

המחשבים  אחד   ,  4 אניאק 
האלקטרונים הראשונים
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דברו של שר המדע והטכנולוגיה הישראלי

ידועה ב מתכלים  אנרגיה  מקורות  עיית 
 50 בתוך  כי  מעריכים  המומחים  לכול. 
עד 150 שנה יתכלו מקורות הנפט, הגז 
על  היום  כבר  משפיע  זה  מצב  בעולם.  והפחם 
עלית מחירי האנרגיה, ומניע מאמצים רבים של 
ממשלות, יזמים ותעשיות למצוא מענה לבעיה. 
דלקים  של  המוגברת  השריפה  לכך,  בנוסף 
הציבור,  בבריאות  הפוגע  אויר  לזיהום  מביאה 
והתנועות  הפוליטיים  הכוחות  הם  ורבים 
הציבוריות התובעים, בצדק, את הגנת הסביבה. 
תחליפים  למצוא  הרציניים  המאמצים  בין 
פיתוח  לציין  ניתן  נפט  על  לדלקים המבוססים 
ודלקים  חשמל  להפקת  גרעינית  טכנולוגיה 
מלאכותיים המופקים מצמחים. 80% מצריכת 
החשמל בצרפת מופקת בתחנות כוח גרעיניות, 
ואילו ברזיל מניעה את רוב כלי הרכב בשטחה 
על ידי אתנול המופק מצמחים. עם זאת, עדיין 
אין תשובה טכנולוגית ברורה המזהה מקורות 
בתחום  והפיתוח  המחקר  חילופיים.  אנרגיה 
זה נמצאים בעולם כולו בשלב תשתיתי, כאשר 
נבדקות אפשרויות רבות ושיטות מגוונות. יתכן 
שהפתרון העתידי ישלב מקורות ושיטות שונות 

בהתאם  וטכנולוגית,  מדעית  מבחינה  בתכלית 
לאופי היישום והנסיבות הרלבנטיות. 

של  ייחודיות  איכויות  ביטוי  לידי  באות  כאן 
במספר  מתאפיינים  אנחנו  ישראל.  מדינת 
מדע  תחומי  של  גדול  במגוון  חוקרים  של  רב 
ופיתוח  מחקר  מבוססים  עליהם  אשר  שונים 
כימיה,  פיסיקה,  כגון:  חילופיות,  אנרגיות  של 

אחרים.  ומדעים  אלקטרוניקה  הצמח,  מדעי 
בהיותנו ארץ קטנה ודינמית אין אנו מחוייבים 
מדעיות,  וקונספציות  טכנולוגיות  למסורות 
ואנו גמישים ופתוחים לרעיונות חדשים. הדבר 
מתבטא, בין היתר, בעובדה שבישראל פועלות 
אחת  חילופית.  אנרגיה  בתחום  חברות  כמאה 
הפיזיקאי  ידי  על  נוסדה  אשר  אורמת,  מהן, 
והיזם יהודה ברוניצקי, מובילה מזה יותר מ-30 
בכל  גאותרמית  אנרגיה  של  התחום  את  שנה 
ברחבי  שלה  כוח  תחנות  עשרה  ואחת  העולם, 
ישראל  חשמל.  מגווט   350 מפיקות  העולם 
תרמו-סולרית.  טכנולוגיה  בפיתוח  גם  מובילה 
הברית,  מארצות  חדש  עולה  גולדמן,  ארנולד 
אשר  לוז,  חברת  הקמת  את  ה-80  בשנות  יזם 
קרינת  מיקוד  על  התבססה  שלה  הטכנולוגיה 
בו  בצינור  פרבוליות  מראות  באמצעות  השמש 
ומעביר  הקרינה  חום  את  הקולט  נוזל  מועבר 
אותו ליצירת חשמל בתחנת כוח. כיום מיוצרים 
בשיטה זאת בקליפורניה 350 מגווט חשמל בתשע 
ישראלית.  ידי חברה  על  נבנו  כוח אשר  תחנות 
כמות זאת מהווה 95% מכלל היצור העולמי של 
את  רכשה  סימנס  חברת  תרמו-סולרי.  חשמל 

החברה הישראלית וקיבלה חוזה לבניית תחנה 
 .2011 שנת  עד  נוספים  מגווט   500 לתפוקת 
ממשלת ישראל החליטה על הקמת תחנת כוח 
תרמו-סולרית בנגב לתפוקת 200 מגווט עד שנת 
בייזומו  בטרפלייס,  הישראלית  החברה   .2012
של שי אגסי, שוקדת על פיתוח מכונית חשמלית 
אבטיפוס  כבר  יצרה  והיא  דלק,  שריפת  ללא 
רנו-ניסן.  הצרפתית  הרכב  תשלובת  עם  ביחד 

Le ministre de la Science 
et de la technologie

שר המדע והטכנולוגיה 
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Le problème des sources d’énergie 
épuisables est connu de tous. Les 
experts estiment que dans les 50 à 

150 années à venir les sources de pétrole, 
de gaz et de charbon dans le monde seront 
épuisées. Cette situation affecte aujourd’hui 
les prix de l’énergie, et motive les nombreux 
efforts des gouvernements, entrepreneurs et 

industriels pour trouver des réponses à ce 
problème. En outre, la combustion accrue 
des carburants provoque une pollution 
atmosphérique qui porte atteinte à la santé 
publique et nombreuses sont les forces et 
mouvements politiques prônant, à juste titre, 

la protection de l’environnement. Parmi les 
sérieux efforts pour trouver des substituts 
aux carburants basés sur le pétrole, on peut 
signaler le développement des technologies 
nucléaires pour la production d’électricité et 
les carburants artificiels d’origine végétale. 80 
% de la consommation d’énergie en France 
est produite dans des centrales électriques 
nucléaires, tandis que le Brésil fait rouler 
la plupart des véhicules sur son territoire à 
l’éthanol, un carburant produit à partir de 
plantes. Toutefois, il n’y a toujours aucune 

solution technologique claire qui identifierait 
des sources d’énergie de substitution. La 
recherche et développement dans ce domaine 
n’en est dans le monde qu’à un niveau 
infrastructurel, et de nombreuses possibilités 
et méthodes variées sont étudiées. La future 
solution pourrait d’ailleurs combiner des 
sources et méthodes de nature scientifique 
et technologique radicalement différentes, en 
fonction des caractéristiques de l’application 
et des circonstances pertinentes.
 
C’est sur ce point que s’expriment les qualités 
spécifiques de l’État d’Israël. Nous avons 
un grand nombre de chercheurs dans une 
grande variété de domaines scientifiques  
sur lesquels se fondent la recherche et le 
développement d’énergies de substitution, 
tels que la physique, la chimie, les sciences 
végétales, l’électronique et d’autres sciences. 
Étant donné que nous sommes un petit 
pays dynamique, nous ne sommes pas 
tenus par des traditions technologiques, ni 
par des conceptions scientifiques, et nous 
sommes flexibles et ouverts aux nouvelles 
idées. Cela se traduit, entre autres, par le 
fait qu’en Israël il y a environ une centaine 
d’entreprises dans le domaine des énergies 
de substitution. L’une d’elles, Ormat, créée 
par le physicien et entrepreneur Yehuda 
Bronitzky, est depuis plus de 30 ans le leader 
dans le domaine de l’énergie géothermique 
dans le monde et onze de ses centrales 
de par le monde produisent 350 Mégawatt 
d’électricité. Israël est également à la pointe 
dans le développement de la technologie 

thermo-solaire. Arnold Goldman, un nouvel 
immigrant des États-Unis avait entrepris dans 
les années 1980 la création de la Société Luz, 
dont la technologie reposait sur la focalisation 
de la lumière du soleil par l’intermédiaire d’un 
miroir parabolique sur un tuyau par lequel on 
fait passer un liquide qui capte la chaleur du 
rayonnement et la transmet pour générer de 
l’électricité dans la centrale électrique. Grâce 
à cette méthode, on produit actuellement en 
Californie 350 Mégawatt d’électricité dans 9 
centrales électriques qui ont été construites 

Le mot du ministre israélien de la Science et de la 
technologie

3,5 Le pourcentage de renouvelable dans 
l’approvisionnement en énergie d’Israël en 
2007. Source OCDE. 

Les chercheurs de la rencontre franco-
israélienne sur les énergies renouvelables, 
Christophe Bigot, ambassadeur de France en 
Israël, et Eric Seboun, attaché pour la science 
et la technologie.
הישראלי-צרפתי  בכנס  שהשתתפו  מדענים 
בנושא אנרגיות חלופיות, כריסטוף ביגו, שגריר 
למדע  הנספח  סבון,  ואריק  בישראל,  צרפת 

וטכנולוגיה
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מדענים ישראלים חוקרים אגירת מימן כבסיס 
להנעת רכב במימן במקום הדלק הקונבנציונלי. 
רוטוריים  מנועים  מפתחת  ישראלית  חברה 
מסוג חדש בעלי צריכת דלק מוקטנת בעשרות 
אחוזים. אבטיפוס טכנולוגי בתחום התחליפים 
גידול  קונבנציונלי משלב טכנולוגיות של  לדלק 
לצרכי  שנים  מזה  בישראל  המפותחות  אצות 
פליטה  בגזי  שימוש  עם  חקלאי  ופיתוח  מחקר 
של דו תחמוצת פחמן מתחנות כוח. גזי הפליטה 
האצות  לגידולן.  ומשמשים  באצות  נקלטים 
נתמך  זה  פיתוח  ביודלק.  משמשות אז להפקת 
כבר מזה 3 שנים על ידי חברת החשמל במתקן 

לגידול אצות ליד תחנת כוח באשדוד.

משרד המדע מקדם מחקרים על אנרגיות ירוקות 
בתחומים  תשתיתיים  מחקרים  מימון  ידי  על 
הפוטווולטאי, התרמו–סולרי. ביו דיזל ואחרים. 
מרכזים לחקר האנרגיה החילופית הוקמו ברוב 
בן  אוניברסיטת  כגון:  בארץ,  המחקר  מוסדות 
מכון  הטכניון,  אביב,  תל  אוניברסיטת  גוריון, 
ואחרים.  חקלאי  למחקר  וולקני  מרכז  ויצמן, 
אנושי  ובסיס  מחקר  לפתח  ממשיכה  ישראל 
מקצועי גם לאנרגיה גרעינית, בעיקר בפקולטה 
גוריון  בן  באוניברסיטת  גרעינית  להנדסה 
ישראל  ממשלת  גרעיני.  למחקר  ובמרכזים 
הממשלה,  ראש  הנחיית  לפי  השנה,  החליטה 
בתחום  למחקר  דולר  מליון   500 להקצות 

התחליפים לדלק קונבנציונלי. 

חברות  אלינו  מושך  הישראלי  ההמצאה  כושר 
ואמריקניות  גרמניות  כחברות  מחו”ל,  גדולות 
גדולות העוסקות בהפקת חשמל ישירה בשיטה 
על  חתומה  ישראל   2007 משנת  פוטווולטאית. 
חוזה שיתוף פעולה עם ארצות הברית בפיתוח 
מקורות אנרגיה חילופית וירוקה, חוזה המממן 
קבוצות מחקר רבות. משרד המדע השיק השנה 
בתחום  למחקרים  צרפת  עם  משותפת  תוכנית 
והודו  ישראל  הבאה  בשנה  הירוקה.  האנרגיה 
לניצול  משותפים  מחקרים  של  בשורה  יפתחו 

אנרגית השמש.

מר  המדינה,  נשיא  בדברי  לסכם  ניתן  זה  כל 
בכנס   2009 בשנת  הציע  אשר  פרס,  שמעון 
מוכנה  שישראל  בקופנהגן  ירוקה  לאנרגיה 
להיות מעבדה בינלאומית לפיתוח המקורות של 

האנרגיה הירוקה.

אנו נעשה כל מאמץ שאכן כך יהיה.

רב פרופ’ דניאל הרשקוביץ
          שר המדע והטכנולוגיה

Un champ solaire de miroirs utilisés pour 
concentrer les rayons du soleil. Station 
thermique du complexe industriel de 
Rotem à coté de Dimona. 
המשמשות  מראות  עם  סלארי  שדה 
לריכוז קרנות השמש. תחנת כוח תרמית 
שליד  רותם  התעשייתית  בתשלובת 

דימונה. 
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par une compagnie israélienne. Cette quantité 
constitue 95 % de la production mondiale 
d’électricité thermo-solaire. Siemens a acquis 
la société israélienne et obtenu le contrat 
pour la construction d’une station devant 
produire 500 Mégawatt supplémentaires 
jusqu’en 2011. Le gouvernement israélien a 
décidé de construire une centrale d’électricité 
thermo-solaire de 200 Mégawatt dans le 
Néguev jusqu’en 2012. La société israélienne 
Better Place Project, lancée par Shai Agassi, 
est dédiée au développement de la voiture 
électrique sans carburant, et elle a déjà mis 
au point un prototype de véhicule avec le 
consortium automobile français Renault-
Nissan. Des scientifiques israéliens étudient le 
stockage de l’hydrogène en tant que base pour 
faire rouler des véhicules à l’hydrogène à la 
place du carburant conventionnel. Une société 
israélienne développe de nouveaux moteurs 
rotatifs avec une consommation de carburant 
réduite de plusieurs dizaines de pourcent. 
Un prototype technologique dans le domaine 
des carburants de substitution combine les 
technologies de culture des algues mises au 
point en Israël depuis des années pour les 
besoins de la recherche et du développement 
agricole avec l’utilisation d’émissions de gaz 
d’oxyde de carbone des centrales. Les gaz 
d’échappement sont absorbés par les algues 
et servent à leur culture. Les algues servent 
ensuite à produire des biocarburants. Ce 
développement est déjà pris en charge depuis 
3 ans par la compagnie d’électricité dans une 
installation pour la culture d’algues près de la 
centrale électrique à Ashdod.
 
Le ministère de la Science encourage 
la recherche sur les énergies vertes en 
finançant les recherches infrastructurelles 
dans les domaines photovoltaïque, thermo-
solaire, biodiesel et autres. Des centres de 
recherche sur les énergies de substitution ont 
été établis dans la plupart des institutions de 
recherche dans le pays, tels que l’Université 
Ben Gourion, l’Université de Tel Aviv, le 
Technion, l’Institut Weizmann, l’Institut Vulcani 
d’Agronomie et d’autres. Israël continue 
de développer la recherche, ainsi que des 
ressources humaines professionnelles pour 
l’énergie nucléaire également, principalement 
à la Faculté de Génie nucléaire de l’Université 
Ben-Gourion et dans les centres de recherche 
atomique. Cette année, suivant la directive du 
Premier ministre, le gouvernement israélien 
a décidé d’allouer 500 millions de dollars à la 
recherche dans le domaine des carburants de 
substitution. 

 
L’inventivité israélienne attire d’importantes 
entreprises étrangères, comme les grandes 
sociétés allemandes et américaines ayant pour 
activité la production d’électricité directement 
par la méthode photovoltaïque. Depuis 2007, 
Israël a signé un accord de collaboration 
avec les États-Unis pour le développement 
de sources d’énergie alternatives vertes, un 
accord qui finance de nombreux groupes de 
recherche. Le ministère de la Science a lancé 
cette année un programme conjoint avec la 
France pour mener des études sur l’énergie 
verte. Israël et l’Inde lanceront l’année 
prochaine une série de recherches communes 
pour l’exploitation de l’énergie solaire.
 
On peut résumer tout cela en citant les 
paroles du Président Shimon Pérès, qui, lors 
de l’International Green Energy Conference à 
Copenhague en 2009, avait proposé qu’Israël 
devienne «le laboratoire international pour 
le développement des sources de l’énergie 
verte».
 
Nous n’épargnerons aucun effort pour qu’il en 
soit ainsi.

Rabbin professeur Daniel Hershkowitz, 
Ministre de la Science et de la Technologie
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מבטו של היועץ המדעי במשרד התשתיות הלאומיות

מסגרת שיתוף הפעולה ההולך ונבנה בין ב
צרפת לישראל בנושא אנרגיה בת-קימא 
כנס  בתל-אביב  שעבר  חודש  התקיים 
ראשון בנושא, שהתקיים לאחר הכנה ממושכת 
המפגש  האקדמי.  בתחום  בעיקר  והתמקד 
הבא יהיה המסגרת כנס אילת-אילות לאנרגיה 
ובעקבותיו    2011 בפברואר  שיערך  מתחדשת 
שיתופי  יצירת  יהיו  שבמרכזו  בצרפת  מפגש 
פעולה של תעשיות. שתוף פעולה זה הינו יוזמה 
הלאומיות  התשתיות  משרד  של  משולבת 
ושגרירות צרפת. בארגון הכנס הנוכחי השתתף 

גם משרד המדע והטכנולוגיה.

הכנס עסק בעיקר בתחום תחליפי נפט, אנרגית 
מיטב  בו  השתתפו  אנרגיה.  ואגירת  שמש 
ונציגים  מישראל  אלה  בתחומים  המדענים 
שהתבטאה  הצלחתוהרבה,  מצרפת.  בכירים 
בנוכחות מרשימה של המשתתפים, במהלך שני 
שהם  מכיוון  נבחרו  המיקוד  הכנס.תחומי  ימי 
משקפים את תחומי ההתענינות המרכזיים של 

שתי המדינות. 

מערכתיים  ערוצים  שלשה  רואה  ישראל 
הקרובות.  בשנים  באנרגיה  במחקר  מרכזיים 
פרט  שבו,  אנרגטית  התיעלות  הינו  הראשון 
להשגים  להגיע  ניתן  רגולטוריים,  לחסמים 
נכבדים על ידי גישה מערכתית כוללת ושיפורים 
טכנולוגיים. נושא זה יבוא לכלל ביטוי במושב 
אקולוגיות”  “ערים  על  צרפת-ישראל  מיוחד 

שמתוכנן במסגרת כנס אילת-אילות.
 

חכמות.  רשתות  הינו  השני  המערכתי  הנושא 
להחדרת  הכרחי  תנאי  הינו  זה  תחום  קידום 
אנרגיה ממקורות מתחדשים, כגון שמש ורוח, 
כחלק מהספקת עומס הבסיס של הרשת. רשת 
חכמה הינה שילוב מתקדם של חומרה ותוכנה 
מוכחת  יכולת  בישראל   יש  בהם  בתחומים 
תחום  בתוך  עולמי.  מידה  בקנה  מצויינות  של 
טכנולוגיות  את  גם  כוללים  אנו  זה  מערכתי 
מבוזרות  שתהיינה  המתחדשות,  האנרגיות 
בהכרח ולהפעלתן נדרשות רשתות חכמות, וכן 
ותרמית.  חשמלית  אנרגיה  של  אגירה  שיטות 

אלה באו לכדי בטוי בכנס הנוכחי.
 

נפט.  תחליפי  הינו  השלישי  המערכתי  התחום 
לעלות  צפויים  הנפט  שמחירי  לעובדה  פרט 
בהתמדה עקב התדלדלות צפויה של המקורות 
מבעירת  הנגרם  וכן,לזהום  הזמינים,  הזולים 
בידי  הנפט  של  ריכוזו  סוגיית  קיימת  נפט, 
מדינות שאינן דמוקרטיות ובחלקן מזינות את 
המונעת  חדשה  מכונית  כל  הבנלאומי.  הטרור 
הנפט  ברוני  בידי  שוק  מלכודת  מהווה  בדלק 
תחליפים  מציעת  לכן,  נוספות.  שנים  לכעשר 
האוירית  היבשתית,  לתחבורה  ובעיקר  לנפט, 

והימית, הינה הכרח מבחינה אקולוגית, כלכלית 
ומדינית. תחום זה עומד להיות מוכרז בישראל 
כיעד לאומי. אך, בעיה גלובלית זו אינה יכולה 
להפתר בפרויקט לאומי זה או אחר אלה בגיוס 
הנושא  העמדת  לכן,  רבות.  מדינות  של  כוחות 

בראש סדר הנושאים בכנס היתה אך טיבעית.
על  נוסף  נדבך  הינו  דו-לאומי  פעולה  שיתוף 
)כגון  ורב-לאומיות  לאומיות  מחקר  תוכניות 
בן שותפות צרפת  תכניות המו”פ האירופאיות 
ביטוי  מאפשרות  אלה  תוכניות  שכן,  וישראל(. 
הצדדים  שני  של  בולטות  ליכולות  יותר  מלא 
רב-לאומיים.  שבפרויקטים  התמהיל  מאשר 
צרפת  של  המדעיות  הקהילות  בין  קשרים 
והתעשיות  ההזנק  תעשיות  של  וכן  וישראל 
הינו מתבקש בשל השפה המשותפת,  הבוגרות 
האופי הדומה, והמצויינות הקיימת בתחומים 
רבים ובפרט בנושאי האנרגיה ובנוסף, ליכולות 
ישראל,  הצדדים.  בשני  המצוייות  המשלימות 
חשוב  גורם  הינה  המצומצם,  גודלה  אף  אל 
אלה  משפטים  הגלובלי.  המשחקים  במגרש 
דו- פעולה  שתופי  לגבי  להאמר  יכולים  אמנם 

לאומיים נוספים אך החותם של זה הספציפי, 
צרפת-ישראל, עשוי להיות משמעותי במיוחד.

שיוליך  מקווים  אנו  זה  תהליך  של  תחילתו 
לקשרי מו”פ מסודרים בהקף משמעותי בדומה 

לקיים בין ישראל לארה”ב ולגרמניה.

דר’ שלמה ולד
המדען הראשי
משרד התשתיות הלאומיות

De gauche à droite : Claire Levaton, Daniel 
Weihs et Schlomo Wald

ווייס  דניאל  לבטון,  קלייר   : לימין  משמאל 
ושלמה וואלד.
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Regard	 du	 conseiller	 scientifique	 du	 ministre	 des	
Infrastructures

C’est dans le cadre de la collaboration 
qui s’établit entre la France et Israël 
dans le domaine de l’énergie qu’a eu 

lieu le mois dernier à Tel-Aviv, la première 
conférence sur ce sujet qui s’est tenue 
après une longue préparation, l’accent y 
étant principalement mis sur le domaine 
universitaire. Le prochain événement sur les 
énergies renouvelables aura lieu dans le cadre 
de la Conférence d’Eilat-Eilot, qui se tiendra 
en février 2011 et sera suivie d’une rencontre 
en France où le thème central sera celui de 
la création de partenariats entre industries. 
Cette coopération est une initiative conjointe 
du Ministère israélien des Infrastructures 
Nationales et de l’Ambassade de France. 
A également participé à l’organisation de 
l’actuelle conférence le Ministère israélien de 
la Science et de la Technologie.

La Conférence a principalement traité du 
thème des substituts du pétrole, de l’énergie 
solaire et du stockage d’énergie. Y participaient 
les meilleurs chercheurs israéliens dans ce 
domaine et des représentants français de 
haut-rang. Son grand succès s’est traduit par 
l’impressionnante liste de participants. Pendant 
les deux jours de conférence, des thèmes de 
focalisation ont été choisis dans la mesure où 
ils reflètent les principaux domaines d’intérêt 
des deux pays. 

Israël voit trois directions systémiques 
fondamentales dans la recherche énergétique 
au cours des prochaines années. La 
première est la rentabilisation énergétique 
où, exception faite des obstacles régulateurs, 
on peut atteindre des résultats significatifs 
par une approche systémique globale et des 
progrès technologiques. Ce sujet trouvera son 
expression lors de la session spéciale franco-
israélienne sur les «villes écologiques» prévue 
dans le cadre de la Conférence d’Eilat-Eilot.
Le deuxième domaine systémique est celui 
des réseaux intelligents. La promotion de 
ce domaine est la condition nécessaire 
à l’introduction d’énergies de ressources 
renouvelables, telles que  le solaire et  l’éolienne, 
en tant que partie de la fourniture de la charge 
de base du réseau. Un réseau intelligent est 
la combinaison avancée de matériel et de 
logiciel dans des domaines où Israël possède 
une capacité prouvée d’excellence au niveau 
mondial. À l’intérieur de ce champ systémique 
nous incluons aussi les technologies pour 

les énergies renouvelables, qui devraient 
nécessairement être décentralisées et pour 
l’application desquelles les réseaux intelligents 
sont nécessaires, ainsi que les méthodes de 
stockage de l’énergie électrique et thermique. 
Ces thèmes-ci ont trouvé leur expression lors 
de la présente conférence.

Le troisième domaine systémique, ce sont les 
substituts du pétrole. Outre le fait que les prix 
du pétrole risquent de monter continuellement 
suite à la raréfaction prévue des sources bon 
marché disponibles, et la pollution causée par 
la combustion du pétrole, existe également le 
problème de la concentration du pétrole entre 
les mains d’États qui ne sont pas démocratiques 
et dont une partie alimentent le terrorisme 
international. Chaque nouvelle voiture roulant 
au carburant constitue un piège pour le 
marché aux mains des barons du pétrole pour 
une décennie supplémentaire. C’est pourquoi 
la mise au point de substituts du pétrole, et 
principalement pour les transports terrestres, 
aériens et maritimes, est une nécessité sur 
les plans écologique, économique et politique. 
Ce domaine est sur le point d’être proclamé 
objectif national en Israël. Cependant, ce 
problème global ne peut être résolu dans le 
seul cadre de tel ou tel projet national mais 
par la mobilisation des forces conjuguées de 
nombreux États. Par conséquent, le fait que 
ce sujet ait été placé en tête de l’ordre du jour 
de la Conférence était tout naturel.

La coopération bilatérale est une strate 
supplémentaire pour les programmes de 
recherche nationaux et multi-nationaux (tels 
les programmes européens de R&D auxquels 
participent la France et Israël). En effet, ces 
programmes offrent une occasion d’exprimer 
plus pleinement les capacités les plus 
éminentes des deux parties et ce mieux que 
dans le cocktail de projets multinationaux. Les 
relations entre les communautés scientifiques 
de France et d’Israël et également celles entre 
les start-up industrielles et les industries bien 
établies sont quelque chose qui s’impose, vu 
la langue commune, le caractère similaire et 
l’excellence qui existent dans de nombreux 
domaines et surtout dans ceux de l’énergie 
et en plus des capacités complémentaires 
existant des deux côtés. Israël, malgré sa 
taille limitée, est l’un des acteurs majeurs 
sur le terrain international. Même si de tels 
propos peuvent être émis vis-à-vis d’autres 

coopérations bilatérales, l’impact de cette 
coopération spécifique, entre la France 
et Israël, pourrait être particulièrement 
significatif.

Nous espérons que les prémices de ce 
processus mèneront à des relations de R&D 
en bonne et due forme dans des proportions 
conséquentes comme ceux qui existent entre 
Israël et les États-Unis, ainsi que l’Allemagne.

Dr. Shlomo Wald
Conseiller scientifique

Ministère des Infrastructures Nationales
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ודות למעמדה בתור “מדינה שותפה” ת
ולפיתוח  למחקר  המסגרת  בתכנית 
טכנולוגי של האיחוד האירופי, תופסת 
שיתוף  של  באסטרטגיה  מיוחד  מקום  ישראל 
הפעולה המדעי הבינלאומי של המרכז הלאומי 

למחקר מדעי של צרפת . 
 

אפוא  ניצבים  הישראליים  המחקר  מוסדות 
בין השותפים הטבעיים והמועדפים על המרכז 
המחקר  ארגון  שהוא  צרפת,  של  מדעי  למחקר 
הגדול ביותר באירופה המעורב בהקמת המרחב 

 .)ERA( האירופי למחקר
כיוונה  שאליו  הפנימי”  המחקר  “שוק 
אסטרטגיית ליסבון בשנת 2000, אמור לאפשר 
למסה  להגיע  האירופית  המדעית  לקהילה 
קריטית הנדרשת כדי לענות לאתגרים המדעים, 

הכלכלים והחברתים הגדולים. 

 
אומנם  האירופית  הנציבות  של  התכניות  אם 
המדעיות  היכולות  בין  הקירוב  את  מעודדות 
של  ובצבוצה  הלכידות  את  הלאומיות, 
למחקר  האירופי  במרחב  המדעית  המצוינות 
המחקר  גורמי  כאשר  ורק  אך  להבטיח  ניתן 
של  התמרוץ  פעולת  את  מלווים  האירופיים 
של  רצונית  מדיניות  על-ידי  האירופי  האיחוד 

איגוד והפעלה של הקהילות. 
 

הלאומי  המרכז  מנהל  כבר  מיובל  יותר  מזה 
למחקר מדעי של צרפת איסטרטגיה של שיתוף 
פעולה מדעי דו-צדדי החוצה גבולות לאומיים. 
בריתות  להקמת  כה  עד  הובילה  זו  מדיניות 
אסטרטגיות עם ארגונים, אוניברסיטאות וגופי 

מימון ברחבי העולם כולו, כאשר קיימים כ-80 
מ-50  יותר  עם  פעילים,  פעולה  שיתוף  הסכמי 

מדינות. 
 

המרכז  המציא  זו,  באסטרטגיה  לתמוך  כדי 
לתמיכה  כלים  מספר  מדעי  למחקר  הלאומי 
החוקרים  של  הבינלאומיים  הפעולה  בשיתופי 
שלו, כדי לקבץ את המשאבים ואת הכישורים 

סביב פרויקטים שאפתניים משותפים. 
 

אלה,  את  אלה  המשלימים  כלים  חמישה 
שיתופי  את  הדרגתי  באופן  לאגד  מאפשרים 

הפעולה. 
“חילופי חוקרים” גמישים יותר, שיעזרו ליזום 
סביב  מחקר  קבוצות  שתי  בין  פעולה  שיתוף 

נושא חדשני. 
“פרוייקטים בינלאומיים לשיתוף פעולה מדעי 
“ )PICS(,  שיאפשרו להפוך את שיתוף הפעולה 
סביב  ארוך,  לטווח  פעולה  לשיתוף  הראשוני 
פרויקט מדעי משותף –הראשונים מהם  הוקמו 

כבר בשנות ה-80.
 

הן   ,)LIA( שותפות’  בינלאומיות  ‘מעבדות 
למעבדות  המציעות  כתלים”  “ללא  מעבדות 
האנושיים,  משאביהן  לשתף  השותפות 
או  ידע  לפתח  כדי  והפיננסיים  החומריים 
מיומנות בהצטלבות הכישורים שנרכשו על ידי 

כל אחת מן המעבדות בנפרד. 
“יחידות מעורבות בינלאומיות” )UMI( שצורתן 
מאוגדת יותר, מסתמכות על שותפות הדוקה בין 
המרכז הלאומי למחקר מדעי לבין אוניברסיטה 
או ארגון מחקר סביב הקמתה במקום ספציפי, 

של מעבדה מוחשית סביב נושא משותף. 
גמיש,  לאומי  רב  פעולה  לשיתוף  כלי  לבסוף, 
 ,)GDRI( בינלאומיות”  מחקר  “קבוצות 
המאפשר לאגד מרחוק קהילות מדעיות שלמות 

סביב נושא מוגדר. 
 

ואישים  צוותים  אלו,  מחקר  רשתות  בזכות 
רב  מרחק  מאלה  אלה  לפעמים  המרוחקים 
מסוגלים  פוליטית,  או  גיאוגרפית  מבחינה 
כשהם  פיזי,  או  וירטואלי  באופן  להתכנס 
מסתמכים על מבנה תפעולי יציב המספק להם 
הנדרשת   – והכספית  המנהלית  התמיכה  את 
)משלחות,  המחקר  ופיתוח  פעילות  עבור 
סמינרים, סדנאות, משרות זמניות וכו’(. אשר 
כדי  יעיל  אמצעי  גם  היא  זו  רשת  למוסדות, 
להיאבק בבריחת המוחות וכדי לפתח מאגר של 

כישרונות, וכישורים חדשים. 

הסכם שיתוף הפעולה המדעי הראשון בין המרכז 
בהרבה  קדם  לישראל  צרפת  של  מדעי  למחקר 
לצירופה של המדינה לתכנית המסגרת הרביעית 
של האיחוד האירופי:. הסכם זה שנחתם בשנת 
1972 עם המועצה הלאומית למחקר ופיתוח של 

CNRS Photothèque © PERRIN Emmanuel

Microscope à effet tunnel (Omicron Nano 
Technology GmbH) permettant de visualiser 
les nanostructures jusqu’à la résolution 
atomique.
Laboratoire: UPR10 - Centre de recherche sur 
l’hétéroepitaxie et ses applications (CRHEA) - 
VALBONNE

 Omicron( מנהרה  אפקט  בעל  מיקרוסקופ 
Nano Technology GmbH( המאשפר לדמת 

ננומבנים עד לרזולוציה של אטום.
מעבדה: יחידת מחקר עצמית מס’ 10 – מרכז 
 )CRHEA( החקר על הטרואפיטקסיה ויישומיו

– וואלבון

שיתוף הפעולה בין צרפת לישראל מנקודת מבטו של המרכז 
הלאומי למחקר מדעי של צרפת
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Grâce au statut de « Pays associé » 
au Programme Cadre de recherche 
et développement technologique de 

l’Union Européenne, Israël occupe une place 
particulière dans la stratégie de coopération 
scientifique internationale du CNRS. 

Les institutions israéliennes de recherche 
figurent ainsi parmi les partenaires naturels et 
privilégiés du CNRS, plus grand organisme de 
recherche européen, dans la construction de 
l’Espace Européen de la Recherche (EER). 
Ce vaste « marché intérieur » de la recherche, 
ciblé en 2000 par la stratégie de Lisbonne, 
doit permettre à la communauté scientifique 
européenne d’atteindre la masse critique 
nécessaire pour faire face aux grands défis 
scientifiques, économique et sociétaux. 

Si les programmes de la Commission 
européenne incitent au rapprochement des 
compétences scientifiques nationales, la 
cohésion et l’émergence de l’excellence 
scientifique dans l’EER ne peuvent être 
assurés que lorsque les opérateurs de 
la recherche européenne accompagnent 
l’action incitative de l’UE par une politique 
volontaire de structuration et d’animation des 
communautés. 

Le CNRS mène, désormais depuis plus d’un 

demi-siècle, une stratégie de coopération 
scientifique transnationale « bilatérale », qui 
s’est traduite par la mise en place d’alliances 
stratégiques avec des organismes, universités 
et agences de financement dans le monde 
entier – à ce jour, environ 80 accords de 
coopération sont actifs, avec plus de 50 
Pays. 

En appui à cette stratégie, le CNRS a 
créé plusieurs instruments pour soutenir 
les coopérations internationales de ses 
chercheurs, permettant de rassembler 
ressources et talents autour de projets 
conjoints ambitieux. 

Cinq outils, complémentaires les uns 
des autres, permettent de structurer 
progressivement les collaborations. 
Les « échanges de chercheurs » plus souples, 
pour initier une collaboration entre deux 
équipes de recherche autour d’une thématique 
innovante. 
Les « projets internationaux de coopération 
scientifique », ou PICS, qui permettent 
d’inscrire cette collaboration initiale dans la 
durée, autour d’un projet scientifique commun 
– dont les premiers ont vu le jour dans les 
années 1980. 
Les « Laboratoires Internationaux Associés » 
(LIA), des laboratoires « sans  murs» qui offrent 
aux laboratoires partenaires de mutualiser 
des ressources humaines, matérielles et 
financières pour développer un savoir-faire ou 
une expertise à la croisée des compétences 
acquises par chacun. 
Plus structurées, les « unités mixtes 
internationales » (UMI) reposent sur un 
partenariat étroit entre les CNRS et une 
université ou un organisme de recherche 
autour de la création, en un lieu unique, d’un 
laboratoire sur une thématique commune. 
Et enfin, un outil de coopération flexible 
multilatéral, les « groupements de recherche 
internationaux » (GDRI), qui permet de fédérer 
à distance des communautés scientifiques 
entières sur une thématique bien définie. 

Par ces réseaux de recherche, des équipes 
et des personnes, parfois très éloignées 
géographiquement ou politiquement, 
peuvent se rassembler virtuellement ou 
physiquement, s’appuyant sur une structure 
opérationnelle stable qui leur offre le soutien 
administratif et financier nécessaire à l’activité 

La collaboration franco-israélienne vue du CNRS

CNRS Photothèque/SAGASCIENCE
© CAILLAUD François

Liposome pégylé dont la surface est 
recouverte d’un polymère hydrophile et 
flexible, ici du polyéthylène glycol (PEG). La 
structure phospholipidique du liposome est 
proche de celle de la membrane de la cellule : 
on dit qu’il est biomimétique. Un liposome est 
environ 70 fois plus petit qu’un globule rouge. 
Laboratoire: UMR8612 - Physico-chimie, 
pharmacotechnie, biopharmacie - CHATENAY 
MALABRY
שלו  השטח  ושפני  פגילציה  שעבר  ליפוזום 
כאן  וגמיש,  הידרופילי  בפולימר  מכוסים 
המבנה   .)PEG( גליקול  בפוליאתילן  מדובר 
של  לזה  קרוב  הליפוזום  של  הפוספוליפידי 
קרומית התא: הוא מכונה ביומימטי. הליפוזום 
יחידת  מעבדה:  אדום.   דם  מתא   70 פי  קטן 
פיזיקלית,  כימיה   8612  - מעורבת  מחקר 
שאטנה-   - ביורוקחות  רוקחיות,  טכניקות 

מלאברי.
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ישראל )המולמו”פ(, על מנת להסתגל לשינויים 
במצב הפוליטי, בתנאים המינהליים, הכלכליים, 
גם התפתחות  והמדעיים, בשתי המדינות, כמו 
שיתופי פעולה אלה. ההסכם חודש בשנת 1992 
זה  והטכנולוגיה. הסכם חדש  עם משרד המדע 
הביא להקמת תוכנית מימון משותפת ל”חילופי 

חוקרים”,  שפעלה עד לשנת 2004. 
השותפה  המעבדה  הוקמה  ממש  שנה  באותה 
המרכז  מן  צוותים  יחדיו  שאגדה  הראשונה 
הלאומי למחקר מדעי ומהאוניברסיטה העברית 
בירושלים בתחום מדעי המוח. בשנת 2010 היא 
חיפה,  לאוניברסיטת  ויצמן,  למכון  הורחבה 
וצורפו אליה גם שלוש אוניברסיטאות מצרפת 

)בורדו 2, בורדו 1 ופריז 5(.
 

המאגדים,  השיתוף  כלי  של  המצאתם  מאז 
הלאומי  המרכז  בין   ההסכמים  התמקדו 
והאוניברסיטאות  הגופים  לבין  מדעי  למחקר 
הזרות פחות בחילופי חוקרים )שהם דבר חיוני 
להיווצרותם של שיתופי פעולה חדשים(, ויותר 
מטרות  בעלות  הדוקות  שותפויות  בהקמת 
אחת  בכל  המצוינות  נושאי  סביב  משותפות 

מהמדינות. 
כך הביא בשנת 2007 מכתב כוונות בחתימתו של 
השניה  השותפה  המעבדה  להקמת  ויצמן  מכון 
 LEA“ עם ישראל, המעבדה האירופית השותפה
הבינתחומי  לנושא  מוקדשת  שהיא   ,”NaBi
המצויים  ננוביומדעים  של  מאוד  והחדיש 

בממשק בין הננוטכנולוגיות )הפיסיקה, ובתוכה 
הפוטוניקה והכימיה( ועבור בתופעות ביולוגיות 
הפתולוגיות  במעלה  התא,  ברמת  יסודיות 

למיניהן.
 

מעבדות  מספר  בין  הפעולה  שיתוף  תיאגוד 
ישראליות וצרפתיות הצליח כך במספר תחומים 
שהועמדו  השונים  הפעולה  שיתוף  כלי  בזכות 

לרשותו. 
עתה ניתן לקוות כי יונחו היסודות עבור הופעתן 
של מסגרות מחקר ממשיות בין צרפת לישראל.

השותפות  המעבדות  מכסות  שאותה  התקופה 
האירופיות והבינלאומיות, משתרעת על  8 שנים 
לכל היותר, שהוא הזמן הנדרש כדי שהחוקרים 
ישהו שהיות ארוכות )בסדר גודל של שנה( בארץ 
אחרת על מנת לעבוד על פרוייקט משותף וכדי 
להבטיח כי הצוותים יפתחו יעדים ושיטות עבודה 
משותפות למעשה, על מנת לבנות שיתוף פעולה 
הדוק לאורך זמן. תהליך זה שהוא ספציפי מאוד, 
מניח את היסודות ההכרחיים כדי שיוכלו לקום 
היחידות המעורבות הבינלאומיות )UMI(, שהן 
מעבדות “מוחשיות” עם מיקום ספציפי בצרפת 
כזו  יחידה  של  הקמתה  השותפה.  במדינה  או 
בסמכותם  היא  מדעי,  למחקר  הלאומי  במרכז 
להקימם  ההחלטה  המדעיים,  המוסדות  של 
מתקבלת על סמך אותם קריטריונים כמו אלה 
הנלקחים בחשבון לגבי הקמת יחידות המחקר 
ההולך  השיתוף  בצרפת.   )UMR( המעורבות 
צרפתיים  וגופים  אוניברסיטאות  של  וגובר 
השותפים ל-CNRS במדיניות מדעית הקשורה 
‘’אתרי  להיות מלווה בהקמת  יוכל  ‘’אתר’’  ל 

מראה’’ בארצות אחרות.

 ד”ר פרנצ’סקה גראסיה
מדור אירופה למחקר ושיתוף פעולה בינלאומי 

CNRS Photothèque © ROMAN F. 

Imagerie par résonance magnétique (IRM) 
haute résolution (7 teslas) conçue pour l’étude 
de petits mammifères.
Laboratoire: UMR6149 -  Neurosciences 
intégratives et adaptatives - MARSEILLE.
 )MRI( מגנטית  תהודה  באמצעות  דימות 
לחקר  המיועד  טסלות(   7( גבוהה  ברזולוציה 

יונקים זעירים.
– מדעי   6149 יחידת מחקר מעורבת   : מעבדה 
 - וההסתגלותיים  האינטגרטיביים  המוח 

מרסיי
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et au développement de recherche (missions, 
colloques, ateliers, postes temporaires…). 
Pour les institutions, cette mise en réseau est 
aussi un moyen efficace d’endiguer la fuite 
des cerveaux et de développer une source de 
talents et de nouvelles compétences. 

Le premier accord de coopération scientifique 
du CNRS avec Israël est bien antérieur 
à l’association du pays au quatrième 
programme cadre de l’UE : conclu en 1972 
avec le Centre national israélien pour la 
recherche et développement (NCRD), pour 
s’adapter aux changements des situations 
politiques, des conditions administratives, 
économiques, scientifiques dans les deux 
pays ainsi qu’à l’évolution des collaborations, 
il a été renouvelé en 1992 avec le ministère 
israélien de la Science et de la technologie 
(MOST). Ce nouvel accord portait création 
d’un programme de financement conjoint d’ 
« échange de chercheurs », qui a fonctionné 
jusqu’en 2004. 
En cette même année, est né le premier 
laboratoire associé, rassemblant des équipes 
du CNRS et de l’Université hébraïque de 
Jérusalem dans le domaine des neurosciences. 
Etendu en 2010 à l’Institut Weizmann et à 
l’Université de Haïfa, il associe également trois 
universités françaises (Bordeaux 2, Bordeaux 
1 et Paris 5).

Depuis la mise en place d’outils de coopération 
structurants, les accords du CNRS avec les 
organismes et universités étrangères se 
focalisent moins sur l’échange de chercheurs 
(outil essentiel à l’émergence de nouvelles 
coopérations), que sur la mise en place 
de partenariats étroits avec des objectifs 
communs sur les thématiques d’excellence 
dans chaque pays. 
Ainsi, en 2007 une lettre d’intention signée 
avec l’Institut Weizmann a abouti à la 
création du second laboratoire associé 
avec Israël, le « LEA NaBi », consacré au 
domaine très interdisciplinaire et émergeant 
des Nanobiosciences, à l’interface des 
nanotechnologies (physique, notamment 

photonique et chimie) et phénomènes 
biologiques fondamentaux à l’échelle cellulaire, 
en amont des différentes pathologies.

La structuration de la coopération entre 
nombre de laboratoires français et israéliens 
a pu avancer ainsi dans certains domaines 
grâce aux différents outils de coopération mis 
à leur disposition. 
On pourrait espérer maintenant que les bases 
soient posées pour l’émergence de véritables 
structures de recherche franco-israéliennes.
Le laps de temps couvert par les LEA ou LIA, 
allant jusqu’à 8 ans, est nécessaire pour que 
les chercheurs effectuent des séjours longs 
(de l’ordre de l’année) dans l’autre pays 
pour travailler sur le projet commun et pour 
que les équipes développent des objectifs 
et des modes de travail communs, bref pour 
qu’une collaboration s’installe fortement. Ce 
processus tout à fait spécifique, pose les 
bases indispensables à ce qu’une UMI, qui est 
un « vrai » laboratoire avec une localisation 
unique en France ou dans le pays partenaire, 
voit le jour. La création des UMI relève, au 
CNRS, des Instituts scientifiques et se décide 
sur les mêmes critères que la création de 
laboratoires (UMR) en France. L’association 
de plus en plus fréquente d’universités et 
d’organismes français, associés au CNRS 
dans des politiques scientifiques de « site », 
peut être accompagnée par la mise en place  
« d’entités miroir » dans les autres pays.

Dr. Francesca Grassia
CNRS - Direction Europe  de la recherche et 

coopération internationale 

CNRS Photothèque - © COLLIOT Olivier

Imagerie cérébrale : à gauche, hippocampe 
d’un sujet sain, à droite hippocampe d’un 
patient atteint de la maladie d’Alzheimer. 
Laboratoire : UPR640 - Neurosciences  
cognitives  et    imagerie  cérébrale     (LENA) 
-  PARIS. 

אדם  של  היפוקמפוס  משמאל,  המוח:  דימות 
החולה  אדם  של  היפוקמפוס  מימין,  בריא; 

במחלת האלצהיימר.
מדעי    -  640 מעורבת  מחקר  יחידת  מעבדה: 
 - )LENA( המוח הקוגניטיביים ודימות המוח

פאריס.

Contact - איש קשר

Dr. Francesca Grassia 
CNRS
Direction Europe  de la recherche et 
coopération internationale 
francesca.Grassia@cnrs-dir.fr
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-1973, מספר ימים לאחר פורץ מלחמת ב
 OPEC מדינות  קיבלו  הכיפורים,  יום 
הנפט”,  ב”נשק  להשתמש  החלטה 
כתגובה  שלהן  הנפט  תפוקת  את  ולצמצם 
למשלוחי הסיוע האמריקאי לישראל במלחמה. 
מאותו רגע, העובדה כי אורח החיים והכלכלה 
באספקה  לחלוטין  תלוי  המערבי  העולם  של 
לסוד  הפכה  אופ”ק  ממדינות  נפט  של  שוטפת 
מייבא  המערב  מדינות  של  נרחב  חלק  גלוי. 
כמות עצומה של נפט, ושינויים מהירים במחירו 
ורציפות אספקתו מהווים איום ישיר ומיידי על 

האלמנטים הבסיסים ביותר של חייהם.
 

ניכר  באופן  השתנו  זו  תלות  מאפייני  זאת,  עם 

הנפט  שימש  תקופה,  באותה  ה-70.  שנות  מאז 
כ20%  במערב-  מהחשמל  נרחב  חלק  לייצור 
העולמי.  החשמל  מייצור  וכ25%  בארה”ב 
גרם   OPEC מדינות  של  התפוקה  צמצום 
החשמל,  מחירי  של  חדה  מחירים  לעליית 
לתחבורה.  הדלק  במחירי  לשינויים  במקביל 
הכלכליים  הקשיים  עם  ההתמודדות  לצד 
במחירי  העלייה  המשבר,  בעקבות  שנגרמו 
הנפט, והפנמת אופיים התנודתי, גרמה לחוסר 
אטרקטיביות שלהם כחומרי גלם לייצור חשמל. 
תהליכי מו”פ וייצור מהירים ויעילים גרמו לכך 
בנפט  ואין שימוש  שכעבור מספר שנים, כמעט 
העולמי  החשמל  מייצור  כ5%  )כיום  לחשמל 

מסתמך על נפט, בעיקר במדינות לא מפותחות(. 
ייצור החשמל מתבסס כיום על פחם, גז, אנרגיה 
אשר  נוספים,  מתחדשים  ואמצעים  גרעינית, 
אספקת  המערב.  במדינות  למכביר  קיימים 
החשמל תלויה פחות ופחות במצב הגיאופוליטי 

במזה”ת.

לחלוטין.  אחר  הוא  לתחבורה  באנרגיה  המצב 
גם כיום, שוק זה הינו חסר כל גמישות. כמעט 
כבישי  על  כיום  הנעים  הרכבים  מליון   800 כל 
נפט.  מוצרי  על  המבוסס  דלק  צורכים  העולם 
העולם  ממדינות  מועבר  עתק  הון  יום,  מדי 
אל  נוסעים,  אלו  רכבים  רוב  בהן  המערבי, 

מ40%  יותר  על  האחראיות  אופ”ק,  מדינות 
מייצוא הנפט העולמי. בכל מחיר נפט, הבחירה 
או  נפט,  לקנות  היא  הצרכנים  בפני  העומדת 
ובראשן  המתפתחות,  המדינות  לנסוע.  לא 
הנפט  צריכת  יום את  מגדילות מדי  והודו,  סין 
הפרסי  מהמפרץ  היישר  מגיע  זה  נפט  שלהן. 
ובעיקר מאיראן, ומייצרת קשרים אסטרטגיים 
בין מדינות אלו. קשיים אלו מקשים ויקשו על 
ישראל והעולם לפעול מול איראן בזירה הבינ”ל, 

אם וכאשר יהיה בכך צורך.

הקולות  בעולם  מתגברים  האחרונות,  בשנים 
בשוק  בנפט  המוחלטת  התלות  את  המבקרים 
התחבורה. קולות אלה נובעים לא רק מהקשיים 
הגיאופוליטיים שהוא מציב, אלא גם מהבעיות 
הכוללים  מייצר,  שהוא  הרבות  הסביבתיות 
פליטה גבוהה של פחמן דו חמצני לאטמוספירה, 
סיבה  מקומיים.  מזהמים  של  גבוהה  וכמות 
ומאמיר  ההולך  מחירו  היא  לדאגה  נוספת 
אנרגיה  מומחי  שלו.  הסופי  וההיצע  הנפט,  של 
רבים, וביניהם ארגון האנרגיה העולמי, סוברים 
כי בעשורים הקרובים תצטמצם תפוקת הנפט, 
במקומות  לקדוח  הצורך  עקב  תתייקר  ובעיקר 
ויותר. המשמעות האסטרטגית  יותר  מורכבים 
קשה  להיות  עשויה  הנפט  במחירי  עלייה  של 
ביותר, מבחינת ההשפעה האסטרטגית שתהיה 
וערעור  בראשן,  ואיראן  הנפט  ליצואניות 
יוכלו  היציבות של מדינות מתפתחות אשר לא 

לעמוד בעלויות האנרגיה שלהן. 

לתחבורה  בנפט  הדופן  יוצאת  לתלות  הסיבה 
כיום,  כבר  תחרותיות.  חלופות  היעדר  אינה 
מגז,  המופקים  סינתטיים,  דלקים  קיימים 
טובים  ביצועים  ובעלי  אחרים,  וחומרים  פחם, 
זיהום  מבחינת  והן  מחירם,  מבחינת  הן  יותר 

2659

Raffinerie de pétrole brut de Haïfa (Israël)

 2007 בשנת  בישראל  אנרגיה  תפוקת 
)קילוטון של שווה נפט(

מקור: הבנק העולמי

בתי זיקוק לנפט גולמי בחיפה )ישראל( 

החיים אחרי עידן הנפט
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En 1973, quelques jours après la guerre 
du Kippour, les pays de l’OPEP ont pris 
la décision d’utiliser «l’arme du pétrole» 

et de réduire leur production de pétrole en 
réponse aux livraisons des États-Unis pour 
soutenir Israël au cours de cette guerre. À 
partir de ce moment-là, le fait que le mode 
de vie du monde occidental et son économie 
dépendaient totalement de la fourniture 
courante de pétrole provenant des pays de 

l’OPEP est devenue un secret de Polichinelle. 
Et de fait, une grande partie des pays 
occidentaux importe d’immenses quantités 
de pétrole, et de rapides changements 
dans son prix ou dans la continuité de son 
approvisionnement constituent une menace 
directe et immédiate pour les éléments 
essentiels à leur survie.
Cependant, les caractéristiques de cette 

dépendance ont sensiblement évolué depuis 
les années 70. À l’époque, le pétrole était 
utilisé pour la production d’une grande partie 
de l’électricité en Occident, comptant pour 
près de 20% aux États-Unis et près de 25% 

de la production mondiale d’électricité. La 
réduction de la production des pays de l’OPEP 
a provoqué une forte hausse des prix de 
l’électricité et en même temps un changement 
des prix du carburant pour le transport. En 
plus des difficultés économiques causées par 
la crise, la hausse des prix du pétrole, et la 
prise de conscience de leur variabilité ont fait 
perdre à ces matières premières leur attrait 
pour la production d’électricité. Des processus 
de R&D et de production rapides et efficaces 
ont fait que quelques années plus tard, on n’a 
fini par ne pratiquement plus utiliser le pétrole 
pour l’électricité (actuellement environ 5 % de 
la fabrication de l’électricité dans le monde 
s’appuie encore sur le pétrole, surtout dans 
les pays sous-développés). La production 
d’énergie électrique repose désormais sur le 
charbon, le gaz, le nucléaire et sur des moyens 
renouvelables supplémentaires, largement  
présents dans les pays occidentaux. 
L’alimentation en électricité dépend de moins 
en moins de la situation géopolitique au 
Moyen-Orient.

La situation de l’énergie pour les transports 
est totalement différente. Aujourd’hui, ce 
marché est totalement privé de flexibilité. La 
quasi-totalité des 800 millions de véhicules 
roulant aujourd’hui sur les routes du monde 
consomment un carburant basé sur les 
produits pétroliers. Chaque jour, des sommes 
colossales se déplacent des pays du monde 
occidental, où se trouvent la plupart de 
ces véhicules, vers des pays de l’OPEP, 
qui sont responsables de plus de 40 % des 
exportations de pétrole dans le monde. 
Quel que soit le prix du pétrole, le choix qui 
se pose aux consommateurs est d’acheter 
du pétrole ou de cesser de rouler. Les pays 
émergents, et en premier lieu, la Chine et 
l’Inde, augmentent leur consommation de 
pétrole quotidiennement. Ce pétrole arrive 

tout droit du Golfe Persique et principalement 
d’Iran, et il entraîne des relations stratégiques 
entre ces pays. Ces difficultés rendent difficile 
et continueront à rendre difficile pour Israël 
et pour le monde une action contre l’Iran 

2659 La production d’énergie d’Israël en 
2007 (kt d’équivalent pétrole). 
Source banque mondiale. 

L’après pétrole

Puits de pétrole, Chuelles (France)
באר נפט בעיר שו’אל שבצרפת
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חלקים  ברזיל,  כמו  במדינות  שלהם.  האוויר 
ביו- על  מתבססת  התחבורה  ממערך  נרחבים 

מקומית.  חקלאית  מתוצרת  המופקים  דלקים 
רחבה  ופיתוח  מחקר  תנופת  קיימת  במקביל, 
חדשניות,  הנעה  ומערכות  סוללות  בפיתוח 
חשמל  באמצעות  רכבים  הנעת  יאפשרו  אשר 
ואמצעים אחרים, אשר עשויים לשנות את אופי 

שוק האנרגיה לתחבורה באופן יסודי. האפשרות 
נמצאות  אשר  ונוספות  אלו  חלופות  להצלחת 
בשלבי פיתוח שונים טמונה במאמץ ארוך שנים 
של מחקר ופיתוח, גמלון )Scale-up( בר קיימא, 
ויצירת תכנית עסקית המשלבת התמודדות עם 
ההיבטים הרבים של המערכת המניעה את שוק 
התחבורה: חברות הרכב, חברות הנפט, מפעילי 
והרגולציה  הזיקוק,  ומערך  הדלק  תחנות 
הממשלתית בשווקי היעד. התמודדות זו שונה 
טכנולוגיה,  של  אחרים  משווקים  בתכלית 
או  טכנולוגיים  הינם  המרכזים  החסמים  בהם 
ורבת  גדולה  השקעה  דורשת  היא  שיווקים. 
מסועפים.  ועסקיים  בינ”ל  וקשרים  שנים, 
נפגעים לעתים תכופות  השקעות וקשרים אלה 
המשפיעה  הנפט,  מחירי  של  התנודתיות  עקב 

באופן ישיר על כדאיות ההשקעה. 

המו”פ  ביכולות  רואה   ישראל   ממשלת  
ערך  בעל  משאב  בישראל  הקיימות  והחדשנות 
והשפעה גלובלית. במטרה להאיץ ולהרחיב את 
שיקטינו  טכנולוגיות  של  וההטמעה  הפיתוח 
היא  לתחבורה,  בנפט  העולמית  התלות  את 
תעשיית  לעידוד  לאומי  מאמץ  על  הכריזה 
תכלול  התכנית  בנושא.  המקומית  המו”פ 

בתחום,  העוסקות  לחברות  מימוניים  פתרונות 
וחסות  ופיילוטים,  לניסויים  באישורים  סיוע 
בינלאומיים  פעולה  שיתופי  ביצירת  ממשלתית 
בין חוקרים, יזמים, חברות ומשקיעים בתחום. 
לפתרונות  לאפשר  עשוי  זה  פעולה  שיתוף 
לתעשיות  להתחבר  המתאימים  הטכנולוגיים 
הצריכה  דפוסי  על  ולהשפיע  שונות,  גלובליות 
סביבה  ליצור  עשוי  זה  שינוי  העולמיים. 
משמעות  בעל  ולהיות  אחרת,  גיאופוליטית 
ולמדינות  לישראל, למערב  חיובית  אסטרטגית 

המתפתחות כאחד.

נתנאל עודד

אנרגיה 66 לבעירת  הקשורות  חמצני  דו  פחמן  פליטות 
בישראל בשנת 2007 )מיליון טון(

)OCED( מקור: הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי

Source : Energy balance OECD and non-OECD countries, IAE/OECD, Energy Statistics Yearbook , United Nations. 

Prévisions relatives à la demande de pétrole, 2006-2030
תחזיות בקשר לצריכת הנפט לשנים 2030-2006
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sur la scène internationale, si et quand cela 
s’avèrerait nécessaire.

Ces dernières années, des voix s’élèvent dans 
le monde pour critiquer la dépendance absolue 
vis-à-vis du pétrole sur le marché du transport. 
Ces voix ne se font pas seulement entendre en 

raison des  difficultés géopolitiques que celle-ci 
engendrent, mais proviennent également des 
problèmes écologiques qu’elles provoquent, 
au nombre desquels d’importantes émissions 
de dioxyde de carbone dans l’atmosphère et 
une grande quantité de polluants au niveau 
local. Un autre motif de préoccupation est la 
flambée croissante des prix du pétrole, et l’offre 
finale. De nombreux experts énergétiques, 
notamment l’Agence internationale de 
l’Énergie, croient qu’au cours des prochaines 
décennies la production de pétrole diminuera, 
et qu’elle sera plus chère notamment en raison 
de la nécessité de forer dans des milieux de  
plus en plus complexes. L’impact stratégique 
de l’augmentation du prix du pétrole risque 
d’être particulièrement négatif, en termes de 
l’influence stratégique qu’elle confèrerait aux 
exportateurs de pétrole, avec l’Iran en première 
place, et cette influence devrait remettre en 
question la stabilité de nombreux pays en 
développement qui ne pourront assumer leurs 
dépenses énergétiques.

La raison de cette extraordinaire dépendance 
par rapport au pétrole dans les transports 
n’est pas l’absence de solutions de 
rechange concurrentielles. Car il existe 
d’ores et déjà aujourd’hui, des carburants 
synthétiques, dérivés du gaz, du charbon et 
d’autres matières présentant de meilleures 
performances tant en termes de prix que de 
pollution. Dans des pays comme le Brésil, de 
larges portions du système des transports 
reposent sur des bio-carburants générés à 
partir de la production agricole locale. Dans 
le même temps, il y a un vaste  élan de la 
recherche et du développement pour la 
mise au point de batteries et de systèmes de 
traction innovants, qui devraient permettre de 
faire rouler les véhicules avec de l’électricité 
et d’autres moyens susceptibles de changer 
fondamentalement la nature du marché de 
l’énergie pour les transports. Le succès de ces 
alternatives et d’autres, qui sont à divers stades 
de développement, dépend d’efforts soutenus 

sur de nombreuses années de recherche et de 
développement, de mise à l’échelle (Scale-up), 
et de la création d’un plan d’action durable qui 
combine une prise en compte des nombreux 
aspects du système sous-tendant le marché 
des transports : constructeurs automobiles, 
compagnies pétrolières, opérateurs des 

stations-service, dispositifs de raffineries et 
régulation gouvernementale sur les marchés 
cibles. Un tel défi est totalement différent 
des autres marchés de la technologie, où les 
principaux blocages sont technologiques ou 
commerciaux. Cela exige un investissement 
important sur de nombreuses années et des 
relations internationales et réseaux d’affaires 
complexes. Ces investissements et relations 
sont souvent affectés par les variations des 
cours du pétrole, qui affectent directement la 
profitabilité de l’investissement.

Le gouvernement israélien considère les 
capacités existantes de R&D et d’innovation 
en Israël comme une ressource de grande 
valeur et d’influence globale. Afin d’accélérer 
et d’étendre le  développement  et la mise 
en œuvre  de  technologies réduisant la 
dépendance mondiale vis-à-vis du pétrole 
dans le domaine du transport, Israël 
a lancé une campagne nationale pour 
encourager les industries de R&D locales 
travaillant sur ce thème. Le plan comprendra 
des solutions de financement pour les 

entreprises impliquées, une  assistance pour 
l’obtention des autorisations concernant les 
expériences et les pilotes, et un parrainage 
gouvernemental pour la mise en place 
de coopérations internationales entre les 
chercheurs, les entrepreneurs, les sociétés 
et les investisseurs dans cette branche. Cette 
coopération pourrait permettre à des solutions 
technologiques appropriées de se connecter à 
diverses entreprises mondiales et d’impacter 
sur les habitudes de consommation au niveau 
mondial. Un tel changement peut faire naître 
un autre environnement géopolitique et devrait 
avoir des implications stratégiques positives 
majeures tant pour Israël que pour l’Occident.

Netanel Oded

66 Les émissions de CO2 liées à la combustion 
d’énergie d’Israël en 2007. (Mln tonnes).
Source OCDE. 

Raffinerie de pétrole brut de Feyzin (France)  
בתי זיקוק לנפט גולמי בפיֵזן שבצרפת
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חומרים והמרה פוטווולטאית

המוצקים ה של  לאלקטרוניקה  מכון 
מעבדה  הוא   )InESS( והמערכות 
למחקר  הלאומי  למרכז  המשותפת 
ולאוניברסיטת   )CNRS-ה( צרפת  של  מדעי 
שטרסבורג. פעילויות המחקר בתחום החומרים 
פוטווולטאית*  להמרה  הנוגעים  והמושגים 

במכון InESS מתייחסות לנושאים הבאים:
)משדר  מתקדמות  שיטות  פיתוח   •
בררני, תאי מגע אחורי,...( המיושמים בלוחיות 
צורן )סיליקון( חד-גבישיים או רב-גבישיים או 

רצועות דקיקות מאוד, )> 100 מיקרומטר(  
סינתזה של צורן גבישי בפרוסה דקה   •
על מצעים חלופיים )קרמיקה, זכוכית קרמית, 
תאי  של  ובנייתם  איפיוניהם  ועוד..(,  מתכת 

שמש .
ננוחלקיקים  של  ואיפיון  סינתזה   •
גרמניום…(  )צורן,  למחצה  המוליכים 
המרה  עבור  מבֹודדות  במטריצות  המוטבעים 

פוטונית או בניית מבני טנדם. 
ייצור חומרים כגון תחמוצות שקופות   •
ו/ נדירות  באדמות  המאולחים  חום  מוליכות 
או במתכות בתור מגעים ו/או ממירי פוטוניים 

ויישומם בתאים, מבוססי צורן או אורגנים .
על  אורגניים  תאים  של  ייצור   •
חקר  דרך  ועבור  מצומדים,  פולימרים  בסיס 
המטענים  העברת  ותכונות  המורפולוגיה 

והיציבות. 
חשמל  להפקת  הננוחומרים  יישום  בתחום 
פוטווולטאי, לדוגמה, נשקלת האפשרות לייצר 

ניטריד  של  במטריצה  צורן  של  ננו-חלקיקים 
הצורן )SiN(, תוך ניסיון לשלוט בגודל של הננו-

במטריצה.  ובתפוצתם  בצפיפותם,  חלקיקים, 
שהוא   SiN של  שכבות  מניחים  זו  בשיטה 
הפרדה  שיצרו  כך   ,)SiSiN( בצורן  מאוד  עתיר 
השכבות  של  התרמי  הריפוי  במהלך  פאזה  של 
ויאפשר היווצרות מצבורים של צורן מצד אחד, 

ומטריצה סטויכיומטרית מהצד השני.
שתי דוגמאות מובאותם להלן:

ננוגבישים  ייצור  מאפשר  ה”חד-רבד”  מושג   -
באופן  המפוזרים  ננומטר   4  –  3  ~ בני  מצורן 
אלה  ננוגבישים   .Si3N4-ה בשכבת  אקראי 
על-סגולים,  פוטונים  להמרת  לשמש  יכולים 
הצורן,  בתוך  מטענים  להפקת  יעילים  שאינם 

לפוטונים אדומים.
רשת-על  מציעים  שם  ה”רב-רבדים”  מושג   -
ולאחר   ,SiN-ו  SiSiN של  סרוגיות  שכבות  של 
היווצרות  המאפשר  דבר  ריפוי,  מבצעים  מכן 
כך  מבוקרים.  ובמיקום  בגודל  ננוגבישים 

שוקלים לייצר תאים טנדם מצורן. 

Contact - איש קשר

Dr. Abdelillah Slaoui 
Institut d’Electronique du Solide et des 
Systèmes (INESS) - CNRS
Abdelillah.slaoui@iness.c-strasbourg.fr

Dans le laboratoire de l’INESS -  )InESS( במעבדה של המכון לאלקטרוניקה של המוצקים והמערכות
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L’Institut d’Electronique du Solide et des 
Systèmes (InESS) est un laboratoire 
commun du CNRS (Centre National de 

la Recherche Scientifique) et l’Université de 
Strasbourg. Les activités de recherche dans 
le domaine des matériaux et concepts pour 
la conversion photovoltaïque au sein d’InESS 
concernent :
•	 Le	 développement	 de	 procédés	
avancés (émetteur sélectif, cellules à contact 
arrière…) appliqués sur des plaquettes en 
silicium monocristallin, multicristallin ou ruban 
très minces (<100µm).  
•	 La	 synthèse	 de	 silicium	 cristallin	
en couche mince sur substrats alternatifs 
(céramique, verre céramique, metal…), les 
caractérisations et réalisation de cellules 
solaires.
•	 La	 synthèse	 et	 caractérisations	 de	
nanoparticules semiconductrices (Si, Ge…) 
insérées dans des matrices diélectriques pour 
la conversion photonique ou la réalisation de 
structures tandem. 
•	 La	fabrication	de	matériaux	tels	que	
des oxydes conducteurs transparents dopés 

par des terres rares et/ou des métaux comme 
contacts et/ou convertisseurs photoniques, et 
leur implémentation dans des cellules à base 
de silicium ou organiques.
•	 	La	fabrication	de	cellules	organiques	
à base de polymères conjuguées, en passant 
par des études de morphologie, de propriétés 
de transport de charges et de stabilité.

Dans le domaine des nanomatériaux appliqué 
au photovoltaïque par exemple, nous étudions 
la possibilité de fabriquer des nanoparticules 
de silicium dans une matrice de nitrure de 
silicium (SiN), en essayant de contrôler la taille 
des nanoparticules, leur densité et distribution 
dans la matrice. Le procédé consiste à 
déposer des couches SiN très riche en silicium 
(SiSiN), de manière à créer une séparation de 
phase lors du recuit thermique des couches 
en permettant la formation d’agglomérats de 
silicium d’un côté et la matrice stochiométrique 
de l’autre.

Deux exemples sont montrés ci-dessous :
- Le concept « single layer » permet 
de fabriquer des nanocristaux de silicium 
d’environ 3-4nm distribués aléatoirement dans 
la couche Si3N4. Ces nanocristaux peuvent 
servir à convertir les photons ultraviolets, 
non efficaces à produire des charges dans le 
silicium, en photons rouges.
- Le concept « multilayers » ou un 
super-réseau de couches alternées de SiSiN 
et SiN est déposé puis recuit, permettant 
la formation de nanocristaux de taille et 
d’emplacement contrôlés. Il est ainsi envisagé 
de réaliser des cellules tandem au silicium. 

 Dr. Abdelillah Slaoui

A. Focsa, A. Slaoui, S. Schmitt1, F. de Moro, et al.; 24th European PVSEC, 21-25 September 2009, Hamburg, Germany1. 
P.	Prathap	•	A.	Slaoui	•	C.	Ducros	•	N.	Baclet	•	P.L.	Reydet,			Appl			Phys	A	(2009)	97:	45–542. 
DELACHAT F., FERBLANTIER G., GROB J.J., SLAOUI A., RINNERT H., , Nanotechnology 20, 2009, 275608_1-5.3. 
J. Petersen, C. Brimont, M. Gallart, O. Crégut, G. Schmerber, P. Gilliot, B. Hönerlage, C. Ulhaq-Bouillet,  J. L. Rehspringer, C. Leuvrey, S. 4. 
Colis, A. Slaoui and A. Dinia; J. Appl. Phys. 104, (2008) pp.113539
L. Biniek,P. Leveque, T. Heiser et  et al. Macromol Rapid Com, 31 (2010) 6515. 
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תבניות אנזימים חדשניות להיפוך ביומסה ל-ביו דלקים

תוכניות  מ לגיבוש  עולמיים  אמצים 
מתמקדים  חילופי  דלק  להשגת 
בהפיכת קרבוהידרטים  ממקור צמחי 
לדלק נוזלי. בתהליכים כאלו המחסום העיקרי 
הינו העמידות של מרכיב הצלולוז בדופן התאים 
)ביומסה(.  אחרים  פוליסכרידים  עם  השזור 
פולימרים אלו יכולים להוות מקור מתחדש זול 
של סוכרים אשר ישמשו לקבלת דלק כגון אתנול, 
צלולוז  אחרות.  אלכוהול  תרכובות  או  בוטנול 
טהורה,  גלוקוז  יחידת  של  פולימר  הינו  אשר 
הניתנת להפיכה לדלק נוזלי, הוא הבסיס לרעיון 
הרומנטי להפחתת  התלות שלנו בדלק הנשאב 
שהינו  לעמילן  בניגוד  אולם,  האדמה.  מבטן 
המתפרק  גלוקוז  יחידות  של  תשמורת  פולימר 
בנקל על ידי אנזימים, צלולוז הינו פולימר מבני 
המגביל  הגורם  אנזימתי.  לפרוק  ביותר  עמיד 
הנמוכה  יעילותם  הוא  שכזה  היפוך  במימוש 
של אנזימי הצלולאז ההופכים את הפולימרים 

המבניים לסוכרים פשוטים, ומחירם הגבוה. 

המחקר העתידי חייב להתמקד, לפי כך, בפתרון 
בעיית העמידות הטבעית של ביומסה צלולוזית. 
כיום  נמצאות  צלולאזות  לגבי  חדשות  תפיסות 
בשלבי תיכנון. גישה אטרקטיבית אחת להיפוך 
רב- בקומפלקס  שימוש  על  ממליצה  ביומסה 
של  למצב  בניגוד  צלולוזום.  הקרוי  מרכיבים 
כולל  הצלולוזום  מסיסים,  אנזימים  תערובת 
אשר  המרכיבים  רב  ה-”לגו”  משחק  דמוי  סט 
בעלי  וחלבונים  מבניים  חלבונים  מספר  בו 
כקומפלקס  המסודרים  אנזימתית  פעילות 
האנזימתיות  היחידות  תת  של  הקרבה  מוגדר. 
פולימר  פני  שטח  אל  המשולבת  והכוונתם 
בהדדיות  פעולתם  את  מאפשרים  הצלולוז 
מוגברת. גישה נוספת שהוגדרה לאחרונה, עושה 
מספר  המרכזים  בודדים  באנזימים  שימוש 
פעילות  אתרי  של  מחיבור  כתוצאה  פעילויות 
מתרכזת  שלישית  גישה  שונים.  אנזימים  של 
ובכך  התא  פני  אל  המחוברים  באנזימים 
התוצרים  הכנסת  גבוהה  בזמינות  מתאפשרת 
)סוכרים חופשיים( אל תוך התא. שילוב הגישות 

השונות אפשרי גם הוא. 

לשם  הצלולוזום  מרכיבי  של  מושכלת  הנדסה 
 designer“ ו-  רב-תפקודי,  אנזים  יצירת 
לשם  פיתוח  בשלבי  הינו   ”cellulosomes
מצלולוזום  להבדיל  צלולוז.  של  משופר  פירוק 
לקבלה  ניתנים  ה-מהונדסים  החומרים  טבעי,  
תוך  נבחר  מארח  תא  בסוג  גדולות   בכמויות 
שליטה מדויקת בתכולת האנזימים. השילוב של 
חדשניות  גישות  עם   designer cellulosomes
לייצרו עשוי לספק פריצת דרך הדרושה להיפוך 

ביומסה צלולוזית ל-ביו דלקים )ראה תמונה(.
מאז התגלית המקורית שלנו ואפיון קומפלקס 
וייצמן  במכון  שלנו  המעבדות  הצלולוזום, 
את  לחקור  המשיכו  תל-אביב  ואוניברסיטת 
התכונות  של ה-צלולוזום רב האנזימים במשך 

יצרנו  זה  זמן  במשך  עשורים.  שלושה  כמעט 
ומרגשים,  פוריים  פעולה  שיתופי  של  סדרה 
את  כולל  זה  בצרפת.  שונות  מעבדות  עם  כולל 
של  חלבונים  והנדסת  לביו-אנרגיה  המחלקה 
ו-אן   פייר,  ג’ן  עם  בתחילה  במרסיי,   CNRS
שלהם;  הסטודנטים  עם  כך,  ואחר  בלייך, 
לזה  בנוסף  טרדיף.  ו-שנטל  פירוב,  פייר  הנרי 
ו-פדרו  הנריסט,  ברנרד  עם;  קרוב  בקשר  אנו 
של  ותפקוד  ל-ארכיטקטורה  מהמכון  קוטינו 
מקרומולקולות ביולוגיות,   CNRS, מרסיי  וכן 
עם אריק רקורד , INRA, אוניברסיטת פרוונס, 
לתכנית  הצטרפנו  האחרונות  בשנים  ב-מרסיי. 
האיחוד האירופי המכונה; “שיפורים ב-אתנול 
של  בניהולו   ,)NILE( ליגנו-צלולוזי”  ממקור 
לביוטכנולוגיה,  מהמחלקה  מונו,  פרדריק 
 .)IFP( חדשים  דלק  לחומרי  הצרפתי  המכון 
 ,IFP-ו-ו-אנטוין מרגוט מ בשיתוף עם פרדריק 
פייר  )במיוחד   NILE של  אחרים  ושותפים 
פירוב, מ- )CNRS(, אנחנו  חקרנו לראשונה את 
האפשרות של ביטוי כמויות נרחבות של מרכיבי 
ה-צלולוזום בפטרייה צלולוליטית, טריכודרמה 
המשלבים  אנזימים  לפתח  היכולת  ואת  ריסיי, 

פעילויות ממספר חלבוני אמת של הפטרייה. 

הישראליות  המעבדות  בין  הפעולה  שיתוף 
תבניות  לגבי  הבנתנו  את  לעצב  עזר  לצרפתיות 
יעיל  לפירוק  תורמות  אשר  שונות  אנזימתית 
דופן  להפיכת  הצמחי.  התא  דופן  מרכיבי  של 
אחרים  ו-ביו-דלקים  לאתנול  הצמחי  התא 
מכיוון  החברה,  על  משמעותית  השפעה  תהייה 
תעשייתית  בפסולת  להשתמש  יכולים  שאנו 
לתעשיית  מיועדים  שאינם  ויבולים  וחקלאית 
על  להקל  ובכך  ביו-אנרגיה,  ליצירת  המזון, 
בעיות סביבתיות קריטיות, כמו שימוש בקרקע, 

ויצירת מזון.

הפיכת ביומסה- צלולוזית לביו-אנרגיה תורמת 
ל”מהפכה הירוקה” על ידי הספקת תחליף נקי 
אחרות,  במילים  האדמה.  מבטן  הנשאב  לדלק 
זרים  דלק  במקורות  תלותנו  את  מפחית  הדבר 
ואיכות  חממה”  “גזי  של  המאזן  שיפור  תוך 

וניקיון האוויר באטמוספרה שלנו.

פרופסור אד באייר ורפאל למד

 designer cellulosomes של  השילוב 
עם גישות חדשניות לייצרו עשוי לספק 
ביומסה  להיפוך  הדרושה  דרך  פריצת 

צלולוזית ל-ביו דלקים.
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Les efforts dans le monde entier pour la 
mise au point de programmes visant à 
l’obtention de carburants de substitution 

se concentrent sur la transformation 
d’hydrocarbures d’origine végétale en 
carburant liquide. Dans les processus de ce 
genre, le principal obstacle réside dans la 
résistance du composant cellulosique sur les 
parois des cellules imbriqué dans d’autres 
polysaccharides  (biomasse). Ces  polymères 
peuvent être une source renouvelable et 
bon marché de sucres servant à l’obtention 
de carburant tel que l’éthanol, le butanol ou 
d’autres composés alcooliques. La cellulose 
qui est le polymère d’une unité de glucose 
pure pouvant être transformée en carburant 
liquide est à la base de l’idée romantique de 
réduction de notre dépendance par rapport 
à un combustible extrait des entrailles de la 
terre. Cependant, contrairement à l’amidon 
qui est un polymère de glucose facilement 
décomposable par les enzymes, la cellulose 
est un polymère structurel particulièrement 
résistant à l’hydrolyse enzymatique. Le facteur 
limitant la réalisation d’une telle transformation 
est la faible efficacité des enzymes de cellulase 
transformant les polymères structurels en 
sucres simples, ainsi que leur coût élevé. 
Les recherches futures doivent ainsi se 
concentrer sur la manière de résoudre le 
problème de la disponibilité de la biomasse 
cellulosique. 

De nouvelles conceptions relatives aux 
cellulases sont actuellement en phase 
de développement. L’une des approches 
séduisantes pour la transformation de 
la biomasse recommande l’utilisation de 
complexes multi-composants appelés 
cellulosomes. Contrairement à ce qu’on 
constate pour le mélange d’enzymes solubles, 
le cellulosome comprend un jeu d’éléments 
ressemblant à des « LEGO » constitué de 
protéines structurelles et d’enzymes, disposé 
en un complexe déterminé. La proximité des 
sous-unités enzymatiques et leur orientation 
combinée à la surface du polymère de 
cellulose permettent leur interaction renforcée. 
Une autre approche plus récemment définie, 
utilise certaines enzymes isolées concentrant 
plusieurs tâches suite à la connexion de 
différents sites d’activité enzymatique. Une 
troisième approche se concentre sur des 
enzymes connectées à la surface de la 
cellule, permettant ainsi l’introduction, à un 

niveau de disponibilité élevée, des produits 
(sucres libres) à l’intérieur de la cellule. Il 
devrait également être possible de combiner 
les différentes approches. 
Une ingénierie raisonnée des composants 
du cellulosome pour créer une enzyme 
multi fonctionnelle, et des « cellulosomes  
artificiels1» est en phase de développement 
pour obtenir une meilleure décomposition de 
la cellulose. À la différence des cellulosomes 
naturels, les cellulosomes génétiquement 
transformés peuvent quant à eux, être 
obtenus en quantités importantes. Dans 
un type de cellule hôte on sélectionnera en 
maintenant une maîtrise exacte du contenu 
des enzymes. 

Depuis notre découverte originale et la 
caractérisation du complexe de cellulosome, 
nos laboratoires à l’Institut Weizmann et à 
l’Université de Tel-Aviv ont continué à étudier 
les caractéristiques du cellulosome poly-
enzymatique durant près de trois décennies au 
cours desquelles nous avons établi une série 
de coopérations fructueuses et émouvantes, y 
compris avec différents laboratoires français. 
Ceci inclut l’Unité de Bioénergétique et 
Ingénierie des Protéines (BIP) du CNRS à 
Marseille, initialement avec Jean-Pierre et 
Anne Belaich, puis, par la suite, avec leurs 
élèves ; au début avec Henri-Pierre Fierobe 
et Chantal Tardif. En outre nous sommes en 
étroite relation avec Bernard Henrissat et 
Pedro Coutinho du Laboratoire Architecture 
et Fonction des Macromolécules Biologiques 
du CNRS, à Marseille et avec Éric Record, de 
l’INRA, à l’Université de Provence de Marseille. 
Ces dernières années, nous avons rejoint le 
projet de l’Union européenne appelé « NILE 
(New Improvements for Ligno - cellulosic 
Ethanol1- Nouvelles améliorations pour 
l’éthanol ligno-cellulosique », sous la direction 
de Frédéric Monod, Chef du Département 
Biotechnologie et Chimie de la Biomasse 
à l’Institut Français du Pétrole (IFP), mené 
en collaboration avec  Frédéric et Antoine 
Margeot de l’IFP et avec d’autres partenaires 
du NILE (surtout Henri-Pierre Fierobe du 
CNRS). Nous avons étudié pour la première 
fois la possibilité d’expression de vastes 
quantités de composants du cellulosome dans 
un champignon cellulosique, le Trichoderma 
Reesei et la capacité de développer des 
enzymes combinant les activités de plusieurs 
protéines réelles du champignon.

 
La Coopération entre les laboratoires 
israéliens et français nous a aidés à unifier 
notre compréhension des divers modèles de 
structures enzymatiques qui contribuent à une 
hydrolyse efficace des composants de la paroi 
cellulaire végétale.
La transformation de la paroi de la cellule 
végétale en éthanol et en d’autres bio-
carburants aura un impact significatif sur 
la société, parce que nous pourrons alors 
utiliser des déchets industriels et des cultures 
non destinés à l’industrie alimentaire, pour 
produire de la bio-énergie, ce qui réduira des 
problèmes environnementaux critiques, tels 
que l’exploitation des sols et la production 
d’aliments.
La transformation de la biomasse cellulosique 
en bio-énergie contribue à « la Révolution 
Verte1» en fournissant un produit de 
substitution propre par rapport au carburant 
extrait des entrailles de la terre. En d’autres 
termes, cela réduit notre dépendance vis-a-
vis de sources de carburant étrangères tout 
en améliorant l’équilibre des « gaz à effet de 
serre » ainsi que la qualité et la propreté de 
l’air dans notre atmosphère.  

 Pr. Ed Bayer et Pr. Raphaël Lamed

Modèles d’enzymes novateurs pour la transformation de la 
biomasse en bio-carburants

La combinaison de cellulosomes artificiels 
avec des approches novatrices quant à 
leur production peut constituer la percée 
nécessaire pour la transformation de la 
biomasse cellulosique en bio carburants. 
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מאוניברסיטת פ קריבוס  אברהם  רופ’ 
הסולאריות  באנרגיות  שקוע  תל-אביב 
מזה כ-20 שנה. הוא מקדיש את מחקריו 
הפוטו-וולטאית  השמש  אנרגיית  לתחום 
עבודתו  חום.  והפקת  חשמל  לייצור  והתרמית 
מראות,  באמצעות  הקרינה  בריכוז  מתמקדת 
גבוהה,  בפיתוח שיטות המרת אנרגיה ביעילות 
כוח  בתחנות  בשימוש  הגבוהות  ובטמפרטורות 

סולאריות.
 

מחקריו כוללים פיתוח שיטות לחימום האוויר 
עבור  שמש  אנרגית  בעזרת  מעלות   1000 מעל 
גבוהה  ביעילות  חשמל  המפיקות  גז  טורבינות 
ובעלות נמוכה. כיום צריך להבעיר גז טבעי כדי 
אפוא  הוא  הרעיון  כאלה.  לטמפרטורות  להגיע 
אנרגית  מתחדשת:  באנרגיה  הגז  את  להחליף 

שמש תרמית, תוך שימוש בריכוז קרני האור.
האתגרים  אחד  עם  מתמודד  נוסף  מחקר 
אגירת  מתחדשות:  אנרגיות  עם  העיקריים 
אנרגיה שתאפשר הפקת אנרגיה רציפה ואמינה 
הסוללות  פעולה.  משתף  לא  הטבע  כאשר  גם 
הן  חשמל  לאגירת  בשימוש  כיום  שנמצאות 
חום  אגירת  לסביבה.  ידידותיות  ואינן  יקרות 
שמש  אור  על-ידי  שהופק  גבוהה  בטמפרטורה 
לא  אתגרים  קדימה.  גדול  צעד  תהווה  מרוכז 
חסרים בתחום זה: נדרשים חומרים מתאימים 
ושיטות חדשניות למעבר חום כדי לאגור ולפרוק 
טמפרטורה  על  שמירה  תוך  החום  את  חזרה 
קבועה, כדי לא לפגוע ביעילות של תחנת הכוח. 

 
של  יעילותם  את  מגדיל  השמש  קרינת  ריכוז 
השטח  הפחתת  עם  יחד  פוטו-וולטאים  תאים 
ההמרה  חשמלי.  הספק  אותו  עבור  הנדרש 
בין  נחקרת  השמש  אנרגיית  של  הפוטוולטאית 

חום  של  משולב  )ייצור  קוגנרציה  עם  השאר 
וחשמל( המאפשרת ייצור חשמל תוך כדי איסוף 
אל  לאיבוד  הולך  אחרת  אשר  השיורי  החום 
עם  ל-75%   20% מ-  עולה  הנצילות  הסביבה. 

איסוף החום השיורי. 
תאים  פיתוח  הוא  שנחקר  נוסף  נושא 
גבוה  בריכוז  לפעול  המסוגלים  פוטוולטאיים 
הוא  בשיטה  הטמון  העניין  גבוהה.  וביעילות 
וזרם  גבוה  חשמלי  מתח  שיוצר  התאים  מבנה 
נמוך, מה שמפחית את הפסדי האנרגיה התלויים 

בעיקר בזרם.
 

נושא מחקר נוסף עוסק בטיהור מים ממזהמים 
באמצעות  וירוסים(  )חיידקים,  ביולוגיים 
אנרגיית השמש. שיטה זו משלבת שני תהליכים 
אולטרה  קרינה  ידי  על  במזהמים:  לפגיעה 
ידי  על  וכן  השמש,  אור  בתוך  הנמצאת  סגולה 
חימום לטמפרטורה של כ-50 מעלות באמצעות 
חלק אחר של קרינת השמש. עיקר האתגר הוא 
למצוא את השילוב הנכון שיהיה אפקטיבי עבור 
היא  המטרה  וירוסים.  כגון  עמידים  מזהמים 
זולים  באמצעים  אותו  ליישם  שאפשר  תהליך 

מאד במדינות מתפתחות. 
 

צוותו של פרופ’ קריבוס מפתח עם מכון ויצמן 
תהליך להפקת דלק מתחדש מפסולת אורגנית. 
מעלות   500-600 בין  הפסולת  את  מחממים 
צלסיוס בעזרת אנרגיית השמש ודוחסים אותה 
הדלק  הרכב  משאבות.  באמצעות  גבוה  בלחץ 
המופקים  דלקים  של  להרכב  קרוב  שנוצר 
טבעי  מגז  או  )ביו-גז(  ביולוגים  מחומרים 
)סינגז(. הניתוח התיאורטי של שיטה זו הראה 
כי אמורה לעבוד ביעילות טובה מאוד. האתגר 
לזרז את  כדי  טוב  למצוא קטליזטור  כעת  הוא 

רק  יעילים  הקיימים  הקטליזטורים  התגובה. 
בתחילת התגובה, אבל הם אינם יציבים לאורך 
משמעותי  אתגר  קיים  כן  כמו  כולו.  התהליך 
האורגני  החומר  של  משניים  מרכיבים  בסילוק 
אשר עלולים לשקוע בתוך התהליך ולגרום נזק 

לציוד. 
 

משתפת  כבר  קריבוס  פרופסור  של  המעבדה 
פעולה עם חוקרים באיטליה ובגרמניה. מתנהל 
לגבי  פעולה  לשיתופי  באשר  ומתן  משא  עתה 
מדעי  למחקר  הלאומי  המרכז  עם  פרוייקטים 
של צרפת  )CNRS(והנציבות לאנרגיה גרעינית- 
המעבדה לחדשנות עבור טכנולוגיות האנרגיות 
 CEA LITEN   - ולננו-חומרים  המתחדשות, 

)צרפת(. 

מריאן מיגט
הלשכה למדע ולטכנולוגיה
שגרירות צרפת בישראל

Contact - איש קשר

Pr. Abraham Kribus 
Faculté d’ingénierie
Université de Tel-Aviv
kribus@eng.tau.ac.il 

אנרגיית השמש של פרופ’ קריבוס

ישראל, עם לפחות שלוש מאות ימים של אור שמש 
חוקרים  צוותי  לאנרגיה.  אדיר  ממקור  נהנית  בשנה 
לנצל  מנת  על  עובדים  בארץ  האוניברסיטאות  מכל 

אנרגיה מתחדשת זו. אנו פוגשים כאן אחד מהם.

רמת קרינת השמש הממוצעת 2200
קילווואט/שעה למ”ר בישראל. 
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Le Prof Abraham Kribus de l’Université 
de Tel-Aviv est immergé dans les 
énergies solaires depuis bientôt 20 

ans. Il consacre ses recherches au solaire 
photovoltaïque (production d’électricité) et 
thermique (production de chaleur). Son travail 
porte sur la concentration de la radiation et 
les hautes températures utilisées dans les 
centrales solaires, en utilisant en particulier 
des miroirs et des lentilles.

Ces travaux comprennent le développement 
de méthodes pour chauffer l’air à plus de 
1000 °C et d’augmenter la pression à plus 
de 20 fois celle atmosphérique. En effet, les 
turbines à gaz génèrent de l’électricité à bas 
coût. Aujourd’hui, il faut brûler du gaz naturel 
pour atteindre ces températures. L’idée est 
donc de remplacer le gaz par une énergie 
renouvelable : le solaire thermique, en utilisant 
la concentration des rayons lumineux.
Le stockage est le problème principal avec 
les énergies renouvelables. Les batteries 
sont chères et peu respectueuses de 
l’environnement. Le stockage d’une chaleur 
produite par le soleil est donc également 
étudié. Le développement d’un mécanisme 
de stockage par chaleur serait donc une 
grande avancée. Il nécessite d’étudier les 

matériaux et le transfert thermique. Les 
défis ne manquent pas dans ce domaine : 
il faut avoir le bon matériau pour stocker et 
restituer l’énergie sous forme de chaleur. 
Les centrales traditionnelles utilisent un flux 
qui doit avoir une température constante. Le 
matériau doit donc, en plus, être un très bon 
isolant thermique pour délivrer le flux à une 
température constante.

La concentration solaire augmente la 
température et l’efficacité des cellules 
photovoltaïques avec une diminution de la 
surface utile pour le même rendement.
Le solaire photovoltaïque est notamment 
étudié avec la cogénération qui permet de 
produire de l’électricité en récupérant la 

chaleur. Le rendement passe de 50 % à 75% 
avec la récupération de la chaleur. 
 
L’autre aspect étudié est le développement 
de cellules photovoltaïques capables de 
fonctionner sous concentration. L’intérêt est 
d’avoir un haut voltage et un courant bas, 
ce qui diminue les pertes énergétiques. La 
structure des cellules est aussi un élément 
important.

En plus de ces recherches de fond, un projet 
de désinfection solaire de l’eau est développé. 
Ce procédé utilise deux traitements, la lumière 
solaire pour éliminer les bactéries grâce aux 
rayons ultra violets et la température par 
pasteurisation (plus de 85°C). Il serait utile 
pour les bactéries, mais ne serait sûrement 
pas suffisant pour les virus. Ce principe 
économise de l’énergie comparé aux procédés 
traditionnels. Ce projet est développé depuis 2 
ans.

L’équipe du Pr. Kribus développe avec 
l’Institut Weizmann la production de carburant 
à partir de déchets organiques. Les déchets 
sont chauffés entre 500 à 600 °C grâce à 
l’énergie solaire, puis comprimés à des hautes 
pressions avec des pompes. En théorie, ce 
procédé pourrait fonctionner avec une très 
bonne efficacité. L’enjeu est maintenant de 
trouver un bon catalyseur pour accélérer 
la réaction. Les catalyseurs actuels sont 
seulement efficaces au début de la réaction 
mais ne sont pas stables pendant toute la 
durée du procédé. Après réaction, il reste 
entre 10 et 20% de la masse des déchets, et 
le reste est converti en carburant. Ce dernier 
a une composition proche des biocarburants, 
et des carburants classiques dérivés de 
pétrole. Il faudra compter encore 2 à 3 ans 
avant que ces projets passent au stade de 
démonstrateur.

Le laboratoire du Pr. Kribus coopère déjà 
avec l’Italie et l’Allemagne. Des projets de 
collaborations sont en discussion avec le 
CNRS et le CEA-LITEN (France). 

Marianne Miguet
Bureau pour la science et la technologie

Le solaire du Professeur Kribus 
Israël et ses 300 jours d’ensoleillement par an au minimum offre une gigantesque source 
d’énergie. Des équipes de chercheurs de toutes les universités du pays travaillent pour exploiter 
cette énergie renouvelable. Rencontre avec l’une d’entre elles.    

2200 L’ ensoleillement moyen en Israël 
(kW/h par mètre carré). 

Tour solaire - 
© BrightSource Energy, Inc 

מגדל סולארי 
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ועוד  כן  הזה?  כדבר  הייתכן  אדמה:  מתפוח  חשמל  הפקת 
איך!וזה ממש מחוכם!

קודת המוצא למחקר של הפרופ’ רובינסקי נ
ורבינוביץ’  ותלמיד המחקר אלכס גולברג 
היתה: בעולם, 1.8 מיליארד בני אדם חיים 
פשוט  מקור  יצירת  החשמל.  לרשת  קשר  ללא 
לשפר  איפא   עשויה  חשמל  של  לאספקה  וזול 
את איכות החיים של קרוב לשליש מאוכלוסיית 
העולם.  המדענים ביקשו לתרום לפיתרון בעיה 
שקל  נמוכה,  בעוצמה  חשמלית  סוללה  ובנו  זו 
לבנות אותה, ונותנת מענה לצרכים הבסיסיים 
בבית  בלימודיו  נזכר  רבינוביץ’  פרופ’  ביותר. 
שתי  שתילת  בו  בניסוי  והשתתף  הספר,  
אלקטרודות בחומר אורגני, כגון עגבניות, יוצרת 
זרם חשמלי. הצוות פנה לכיוון זה במאמץ לתת 

פתרון לבעיה. 
 

שתתבסס  סוללה  בניית  היו  שהציבו  הדרישות 
על חומרים אורגניים זולים מאוד, זמינים בכל 
תפוח  קירור.  ללא  זמן  לאורך  ונשמרים  מקום 
הוא  ביותר:  הטבעית  כבחירה  נראה  האדמה 
ובמרבית  היבשות  בכל  ומגודל  לכל,  נגיש  זול, 
מכילה  הפקעת   בסיסי.  כמזון  העולם  ארצות 
אכן,  לאנרגיה.  מקור  לשמש  שעשוי  רב,  עמילן 
פרופ’ רבינוביץ סבר בתחילה, כי האנרגיה שניתן 
הפקעת  על  המבוססת  סוללה  באמצעות  לייצר 
תהיה פרופוציונלית לכמות העמילן המצויה בה. 
שכן, עמילן הינו מולקולה המאפשרת לצמחים 
לאחסן אנרגיה. ותפוחי אדמה מכילים מסה של 
חומר יבש בריכוז שנע בין 15 ל- 20% ממשקל 
הוא  הזה  היבש  מהחומר   80% כאשר  הפקעת, 

עמילן.

אדמה,  תפוח  פרוסת  קחו  בניסוי:  נתחיל  הבה 
מאבץ  האחת  אלקטרודות,  צידיה  בשני  הציבו 
והשניה מנחושת, חברו את האלקטרודות ְלַנָגד, 
 .)LED נורת  הזה  )במקרה  חשמלית  נורה  כגון 
יספיק  הזו  בסוללה  שייוצר  החשמלי  הזרם 
ליצירת אור לפרק זמן קצר,  בלי קשר לכמות 
העמילן האגורה בפקעת. מכאן הסיקו כי מקור 
האנרגיה אינו בעמילן אלא במעבר אלקטרונים 
הנחושת.  אלקטרודת  אל  האבץ  מאלקטרודת 
מסקנה נוספת, כי ההתנגדות הפנימית של רקמת 

הפקעת מפחיתה מאד את יעילות הסוללה.  
 על מנת להפחית את ההתנגדות הפנימית בחן 
התא  בקרומיות  לפגוע  האפשרות  את  הצוות 
)membrane(  וכך להקל על זרימת אלקטרונים  
השתמשו  בתחילה   .)medium( התווך  דרך 
 irreversible electroporesis הקרוי  בתהליך 
הפוגע אך ורק בדפנות התאים ולאחר מכן ניסו 
במים  האדמה  תפוחי  של  הבישול  השפעת  את 
רותחים על יצירת החשמל. התוצאה כפי שצפו: 
חשמלי   זרם  סיפקה  האדמה  תפוח  סוללת 
זעירה   LED נורת  להדליק  שאפשרה  בכמות 

במשך שבועות ארוכים.
הרצויה,  התוצאה  את  מביא  אכן  בישול  אם   
כל תפקיד. מה קרה?  למעשה  כאן  אין  לעמילן 

האם נצרך בכלל עמילן?
 

אורגני,  חומר  שהוא  האדמה,  תפוח  למעשה 
המאפשר  מלח  כגשר  כתווך,  משמש  פשוט 
ההפרש  האלקטרודות.  בין  אלקטרונים  תנועת 
האלקטרודות  שתי  בין  החשמלי  בפוטנציאל 
במילים  )חשמל  אלקטרונים  של  תנועה  מחולל 

אחרות!( 
 

ומה היו התוצאות? במועד הראיון נמצא שנורת 
 24( ברציפות  שבועות   6 במשך  דלקה   LED-ה

שעות ביממה( במהלך הביקור שלי. 
בסיס  על  כזו  סוללה  לבנות  אפשר  למעשה 
אלקטרודה אחת של אבץ ולייתר את אלקטרודת 
הנחושת לאחר שהסוללה סיימה את חייה, כל 
מה שנותר לעשות הוא לזרוק את תפוח האדמה 
לקומפוסט, שכן, הוא מכיל אבץ, ולכן אינו כשר 
למאכל אדם ויחד עם זאת, הוא מתאים מאוד 

ליצירת זבל אורגני.
 

הנתונים מעידים  כי סוללה כזו מייצרת חשמל 
מסוללה  המורכב  מפנס   90 פי  זול  במחיר  
נפט.  מעששית  ששה  פי   ;LED ונורת  מסחרית 
אבץ  לוח  היא  השתמשו   בה  האלקטרודה 
 3.15 של  זרם  מפיקה  והיא  סמ”ר   45 ששטחו 
למעשה  תלויה  החשמל  תפוקת  מיליאמפר. 
בשטח הפנים של האלקטרודה הנמצא מגע עם 
רבה  כמות  לייצר  איפא  ניתן  הפקעת.  רקמת 
יותר של זרם חשמלי  על-ידי הגדלת שטח המגע 

או חיבור מספר סוללות בטור.   

אלקטרודות,  שתי  דורשת  כזו  סוללה  הרכבת 
כל  )או  ונורה  חשמל  חוט  אדמה,  תפוח  פרוסת 
לחבר  ניתן  שכן  בהלחמה  צורך  אין  אחר(.  נגד 
חיתוך  על-ידי  לאלקטרודות  החשמל  חוט  את 
קצר וכיפוף הלוחות.  טעינת הסוללה של טלפון 
שמספקת  מזה  חזק  זרם  מקור  דורשת  נייד 
סוללה אחת. חיבור  של 12 סוללות בטור יספק 
תתאפשר  וכך  זה  לצורך  הדרושש  הזרם  את 
תקשורת פשוטה גם באזורים מנותקים מרשת 
החשמל.  בדרך זו ניתן לטעון מחדש את הסוללה 
ללימודים  למידע,  נגישות  ולאפשר  מחשב  של 

ולצרכים אחרים.
  

פרופ’ רבינוביץ והצוות  פרסמו את ממצאיהם  
המדעית  בעיתונות  מאמרים  של  בסדרה 
לפרסם  בחר    NATURE היוקרתי   והעיתון 
שפורסם    HighLight במדור  ממצאיהם  את 
ניסויים  נדרשו שלושה חדשים של   .2010 ביוני 
הקל  הפשוט,  הרעיון  את  להפוך  כדי  ובדיקות 
והמהפכני למציאות והצוות סירב לרשום פטנט 
נגישה  הכלל,  נחלת  שתהיה  כדי  זו  המצאה  על 
לכל, ובעיקר לאותם אנשים שאין להם נגישות 
לרווחת  הצוות  תרומת   זו  מהרשת.  לחשמל 
את  תשנה  האדמה  תפוח  סוללת  האם  האדם. 
את  תאפשר  אבל  לא,  אולי  העולם?  של  פניו 

שיפור חיי היומיום של קרוב לשליש מאיתנו. 

מריאן מיגט
הלשכה למדע ולטכנולוגיה
שגרירות צרפת בישראל

Assemblage de «piles-
pomme de terre» 
en série relié à une 
ampoule. 
© Marianne Miguet

שדה סלארי עם מראות 
לריכוז  המשמשות 
תחנת  השמש.  קרנות 
בתשלובת  תרמית  כוח 
התעשייתית רותם שליד 

דימונה. 

מפגש עם פרופ’ רבינוביץ’ אשר מנהל צוות בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית בירושלים 
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Les Pr. Rubinsky et Rabinowitch et 
l’étudiant chercheur Alex Golberg sont 
partis du constat suivant : 1,8 milliard 

de personnes ne sont pas reliées au réseau 
électrique dans le monde. La création d’une 
source d’alimentation électrique simple et 
bon marché pourrait donc améliorer la qualité 
de vie de près d’un tiers de la population 
mondiale en leur apportant un minimum 
d’accès à l’électricité. Ces scientifiques ont 
voulu apporter leur contribution à ce problème 
et ont mis au point une pile électrique de basse 
puissance, facile à mettre en place et capable 
de combler des besoins très basiques. Le 
Pr. Rabinowitch s’est alors souvenu que 
lorsqu’il était à l’école, il avait participé à 
une expérience où deux électrodes plantées 
dans une matière organique - une tomate par 
exemple -, fournissent de l’électricité. L’équipe 
a donc décidé d’aller dans cette direction pour 
résoudre ce problème. 

Le cahier des charges pour la fabrication 
de la pile imposait de trouver des matériaux 
organiques très peu onéreux, que l’on 
trouve facilement et qui se conservent 
durablement sans réfrigération. La pomme 
de terre semblait ainsi toute indiquée : elle 
est bon marché, accessible à tous, répartie 
sur tous les continents en tant qu’aliment 
de base. Le tubercule contient également 
beaucoup d’amidon susceptible de servir de 
source d’énergie.  Au départ, le Professeur 
Rabinowitch était convaincu que l’énergie 
que l’on pouvait dégager du tubercule serait 
proportionnelle à l’amidon présent. Ce dernier 
est en effet la molécule qui permet aux 
végétaux de stocker l’énergie. Les pommes de 
terre contiennent entre 15 et 20 % de masse 
en matière sèche, dont 80 % est de l’amidon.

Nous allons commencer l’expérience : vous 
prenez une tranche de patate et vous y mettez 
des deux côtés des électrodes, l’une en zinc 
et l’autre en cuivre. Reliez les électrodes à une 
résistance, comme une ampoule de type LED. 
Le courant électrique obtenu dans la pile suffit 
à donner de la lumière, pendant une période 
de temps brève, et ce indépendamment de la 
quantité d’amidon contenue dans le tubercule. 
Les chercheurs en ont conclu que l’amidon 
n’était en fait pas la source de l’énergie mais 

que cette dernière réside dans le transfert 
d’électrons de l’électrode de zinc à celle de 
cuivre.
Afin de réduire la résistance interne, l’équipe a 
alors envisagé d’attaquer l’enveloppe externe 
des cellules, et de faciliter ainsi le passage 
des électrons à travers la pomme de terre. Au 
début ils avaient utilisé un processus appelé 
électrophorèse irréversible qui n’attaque que 
les parois des cellules et ce n’est qu’après 
qu’ils ont expérimenté la cuisson des pommes 
de terre dans l’eau bouillante pour générer de 
l’électricité. Le résultat obtenu était bien celui 
escompté : une patate produisait une quantité 
de courant capable d’allumer une petite lampe 
de type LED pendant de longues semaines !

Si la cuisson apporte bien le résultat souhaité, 
l’amidon n’y est en fait pour rien. Que se 
passe-t-il ? L’amidon est-il consommé ?

La pomme de terre, la matière organique, sert 
en fait simplement de vecteur, à la fois solvant 
et pont salin. La différence de potentiel entre 
les deux électrodes produit le mouvement 
d’électrons (c’est l’électricité !) à travers le fil 
électrique et de protons à travers la patate. 
Cuire la patate facilite le mouvement des 
protons.

Les résultats ? Une ampoule de LED a pu être 
alimentée en continu 24h/24 depuis déjà 6 
semaines, lors de ma visite. 
En fait, on peut fabriquer une pile de ce type 
avec une seule électrode de zinc, celle de cuivre 
n’étant pas nécessaire au fonctionnement de 
la pile. Une fois que la pile est usée, il suffit 
de mettre la pomme de terre au compost. 
Elle contient du zinc, elle est donc impropre 
à la consommation humaine, mais tout à fait 
bienvenue dans le compost.

Les données ont prouvé que la pile faite 
grâce à ce procédé est environ 90 fois moins 
chère qu’une lampe avec une ampoule LED 
alimentée par une pile commerciale et six 
fois mois chère qu’une lampe à pétrole. 
L’électrode utilisée est une plaque de zinc 
de 45 cm2 et génère un courant de 3,15 mA. 
Les performances pourraient être améliorées 
en augmentant la surface de contact de 
l’électrode avec le tissu du tubercule. Il est 

donc possible de générer une plus grande 
quantité de courant en augmentant la surface 
de contact ou en additionnant plusieurs piles 
en série.

Le montage d’une telle pile nécessite deux 
électrodes, une tranche de pomme de terre, 
un fil électrique et une lampe (ou toute autre 
résistance). Aucune soudure n’est nécessaire, 
car on peut brancher le fil électrique à 
l’électrode en pratiquant une petite incision, 
en pliant la plaque. Pour charger un téléphone 
portable, il faut une source de courant plus 
conséquente que celle fournie par une 
seule pile. L’accumulation d’environ 12 piles 
en série devrait y suffire et permettre une 
communication simple également dans des 
zones coupées du réseau électrique. De 
cette manière, il serait sûrement possible de 
recharger la batterie d’un ordinateur et d’offrir 
l’accès à l’information, à l’éducation et à 
d’autres besoins.

Pr Rabinowitch et son équipe ont déjà publié 
leurs résultats dans une série d’articles dans 
la presse scientifique et dans la prestigieuse 
revue Nature qui a choisi de le publier dans 
sa rubrique HighLight parue en juin 2010. 
Son idée simple et révolutionnaire a mis trois 
mois à devenir réalité. L’équipe a mis un point 
d’honneur à ne pas breveter son invention 
pour qu’elle reste accessible à tous, surtout 
aux plus démunis. C’est leur contribution en 
tant que scientifiques à l’Humanité. La pile-
patate va-t-elle changer la face du monde ? 
Peut-être pas, mais c’est une contribution 
généreuse pour améliorer le quotidien de près 
d’un tiers d’entre nous.

Marianne Miguet
Bureau pour la science et la technologie

Produire de l’électricité avec une pomme de terre : 
impossible? Non, et c’est même ingénieux !
Rencontre avec le Pr. Rabinowitch qui dirige une équipe à la faculté d’agriculture de l’Université 
Hébraïque de Jérusalem. 

Contact - איש קשר

Pr. Haim Rabinowitch
Faculté d’ Agriculture
Université Hébraique de Jérusalem
Rabin@agri.huji.ac.il
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התלות בתחום המזון
ארבעה דגנים מהווים, ישירות או בעקיפין, 4/5 
אצל  מהקלוריות   80% בעולם.  המופק  מהמזון 
אורז,  חיטה,  גידולים:  בארבעה  מקורן  האדם 
סויה ותירס. האתגר העולמי הוא להגיע ליכולת 
תוך  האוכלוסייה  של  המזון  צרכי  על  לענות 

הקפדה על בטיחות המזון. 
טרנס- ההזנק  חברת  פתחה  זה,  ממצא  לאור 
אלג’י בהקמת מדגרת אצות המהונדסות גנטית 
למזון,  הזה  הביקוש  על  שיענו  סיכוי  בהן  שיש 
הדלקים  בתחום  אפשרויות  פותחות  כשהן 
גרסל  פרופסור  עם  ראיון  הביולוגיים.לפניכם, 

כדי שנדע יותר אודות טרנסאלג’י.
  

הישועה עשויה לבוא מאצות מהונדסות גנטית
הגישה שנקטה חברת ההזנק נסמכת על הרעיון 
הבא: הביות המודרני עובר דרך הנדסה גנטית. 
היא מהירה יותר וניתנת לבקרה טובה בהרבה 

מהברירה הטבעית שהייתה נהוגה בעבר.
בעלי  עבור  למזון  בעיקר  לשמש  יכולות  אצות 
דגים  לקמח  כתחליף  אוכלים.  שאנו  חיים 

שמיוצר מדגי ים. כ- 25% מהדגים שאנו צורכים, 
מקורם בדגים אחרים. טונה של אצות שווה פי 
שלושה יותר כתחליף לקמח דגים מאשר לדלק.

שפוזר  הדשן  אקולוגי.מתוך  יתרון  גם  לאצות 
לגידולים.  עד  יגיע  היותר  לכל   50% רק  בשדה 
לגבי אצות שגודלו במתקנים, רמת הנצילות של 
יתרון   .100% כמעט  היא  שבשימוש  דשן  אותו 

נוסף יש במניעת זיהום הקרקע והמים.
והסביבה  המזון  במישורי  בהן  שיש  לעניין 
בתחום  אצות  לנצל  האפשרות  מתווספת 

האנרגיה.

בעזרת  התפוקה  ושיפור  ביולוגית  בטיחות 
הנדסה גנטית

יסוד:  עקרונות  שני  על  מבוססת  טרנס-אלג’י 
בטיחות ביולוגית וצמיחה תקינה של האצות. 

התפתחותן  למנוע  נועדה  הביולוגית  הבטיחות 
בסביבה הטבעית של אצות שהונדסו גנטית כך 
שלא יתחרו עם האצות הטבעיות. לשם כך, עקרה 
הפחמן  את  המרכזים  הגנים  את  ההזנק  חברת 
הדו-חמצני. בדרך זו, האצות המהונדסות גנטית 
מקבלות גז תעשייתי בעל ריכוז גבוה בפחמן דו-

טבעית  בסביבה  לשרוד  יכולות  לא  הן  חמצני. 
באוויר של האתמוספירה שהוא דל בפחמן הדו-

חמצני. 
בזכות  מובטחת  האצות  של  התקינה  צמיחתן 
בידי  הזיהום  את  המונעים  גנטים  שינויים 
הפחמן  גז  בנוסף,  ומחלות.  מיקרו-אורגניזמים 
פוטוסינתזה  מאפשר  התעשייתי  הדו-חמצני 

טובה יותר, ומכאן צמיחה משופרת.
חברת ההזנק בחרה לעבוד אך ורק עם אצות ים 
על מנת לא להתחרות עם החקלאות. לכן, המים 

הנדרשים הם מימי הים ולא מימי אקוות.
העלות הגבוהה של התשתיות, של ערבול המים, 
של אספקת פחמן דו חמצני ושל הליקוט הופכת 

כלכלית.  מבחינה  כדאית  לבלתי  השיטה  את 
הפלוקולציה  תהליך  את  פיתחה  טרנסאלג’י 
באופן  לאצות  הליקוט.  על  להקל  כדי  )אינוץ( 
זו  דוחות  הן  כך  זהה,  חשמלי  מטען  יש  טבעי 
את זו. החברה מצאה דרך להקנות להן מטענים 
וכך  יותר  נמוכה  גם  הסרכוז  מהירות  הפוכים. 

הוא זול יותר.
הם  כאשר  ממזונם,  כ-95%  מעכלים  דגים 
דגים    : דהיינו  ‘’סטנדרטי’’-  ממזון  ניזונים 
חברת  מזה.  פחות  עוד  נעכלות  אצות  אחרים. 
הנעכלות  את  לשפר  כדי  פועלת  טרנס-אלג’י 
אמינו  החומצות  מאזן  את  משפרת  וגם  שלהן 
החי  מן  אמינו  חומצות  שתי  באצות.  המצויות 
ליזין  באצות:  מספקת  ברמה  קיימות  אינן 

האצות  את  מהנדסת  ההזנק  חברת  ומתיונין. 
כדי שיפיקו את חומצות האמינו האמורות. כמו 
המקנה  פיגמנט  לייצר  לאצות  גורמת  היא  כן, 

צבע לבשר של הדג.
 

ציפורים  שתי  ומזון:  ממאובנים  שלא  אנרגיה 
במכה אחת לאצות של טרנס-אלג’י  

האצות מכילות כ-25% שמן )חומר יבש(. צרכי 
שחלק  מכאן   .25% מאותם  נמוכים  הדגים 
על- מנוצל  שאינו  לוואי  תוצר  נשאר  מהשמן 
פיתוח  על  חושבת  טרנס-אלג’י  הדגים.  ידי 
ופחות  שמן  יותר  להפיק  שיוכלו  חדשות  אצות 
חלבונים, במקרה שמחיר החלבונים ירד בשנים 
לאחזר  כדי  יעלה.  השמן  של  וזה  הקרובות, 
הפקה  בתהליכי  להשתמש  יש  הזה,  השמן  את 

המפרידים בין החלבונים. 
היא  כאשר  למדגרה,  להפוך  רוצה  טרנס-אלג’י 
תספק את החומר האורגני הבסיסי עבור חוות 
לגידול אצות. זהו הליך הלוקח זמן. לקח שנה 
גנטית.  לשחזר  יהיה  שניתן  לאצה  להגיע  כדי 
מי  דורשת  ים  אצות  של  אינטנסיבית  חקלאות 

אזורים  מעלות.   30 על  העולה  וטמפרטורה  ים 
או  מעל  מעלות   30 בסביבות  מצויים  כאלה 
מתחת לקו המשווה, כגון אוסטרליה, חצי האי 
ערב, וצפון ברזיל. כאן, ברור שישראל לא תהיה 
שקיות  בתוך  יגודלו  האצות  גידול.  לבית  להם 

פלסטיק המכילות מי ים.
שנתיים.  בת  צעירה  חברה  היא  טרנס-אלג’י 
פרופ’ גרסל מקווה שיהיו לו פיילוטים תוך שנה 

עד שנה וחצי.

מריאן מיגט
הלשכה למדע ולטכנולוגיה
שגרירות צרפת בישראל

לגידול  ומזון  ביולוגי  דלק  אצות,  גידול  בעזרת  לספק,  המבקשת  צעירה  הזנק  חברת  מנהל  גרסל  יונתן 
דגים.

אנרגטית?  ולעצמאות  מזון  לבטיחות  יביאו  האצות  האם 
חברת טרנס-אלג’י )t(TransAlgaeבוחנת את העניין

Culture d’algues génétiquement modifiées - Laboratoire du Pr. Gressel - גידול של אצות מהונדסות גנטית  © Marianne Miguet
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Dépendance alimentaire
Quatre céréales produisent directement 
ou indirectement les 4/5 de l’alimentation 
mondiale. 80% de nos calories humaines 
proviennent de quatre céréales : le blé, le 
riz, le soja et le maïs. L’enjeu global est de 
pouvoir subvenir aux besoins alimentaires de 
la population tout en garantissant sa sécurité 
alimentaire. 
Parti de ce constat, la start-up TransAlgae 
s’est lancée dans la 
création d’une pépinière 
d’algues génétiquement 
modifiées qui pourraient 
répondre à cette demande 
alimentaire, tout en offrant 
des possibilités dans le 
domaine des biofuels. 
Entretien avec le 
Professeur Gressel 
pour en savoir plus sur 
TransAlgae.

Des algues génétiquement modifiées à la 
rescousse
La démarche suivie par la start-up repose sur 
l’idée suivante : la domestication moderne 
passe par la modification génétique. Elle est 
bien plus rapide et plus contrôlable que la 
sélection naturelle opérée par le passé.
Les algues peuvent surtout être utilisées 
comme nourriture pour les poissons que 
nous consommons. Actuellement, ce sont 
des poissons de « bases » qui servent de 
nourriture à nos élevages. Environ 25% des 
poissons consommés viennent d’autres 
poissons. Les algues pourraient remplacer ces 
protéines issues des « mauvais poissons1». 
Une tonne d’algues est plus chère que celle 
de «1mauvais poissons », cependant de 
nouvelles technologies pourraient changer la 
donne.
Les algues présentes également un avantage 
écologique. Au maximum 50% des engrais 
épandus dans un champ arrivent aux plantes. 
Pour les algues cultivées en laboratoire, le 
rendement d’utilisation des « engrais » est 
presque de 100%. Autre avantage, la pollution 
des sols et de l’eau est évitée.
L’intérêt sur le plan alimentaire et écologique 
se double de la possibilité de valoriser les 
algues dans le domaine de l’énergie.

Biosécurité et hausse de la production 
grâce à des modifications génétiques
TransAlgae se base sur deux fondamentaux1: 
la biosécurité et la bonne croissance des 
algues. 
La biosécurité consiste à empêcher le 
développement en milieu naturel des algues 
génétiquement  modifiées afin qu’elles n’entrent 
pas en compétition avec les algues naturelles. 
Pour se faire, la start-up a retiré le gène qui 

fixe le CO2. Ainsi, les algues génétiquement 
modifiées reçoivent du gaz industriel concentré 
en CO2. Elles ne pourraient pas survivrent en 
milieu naturel avec l’air atmosphérique, trop 
pauvre en CO2. 
La  bonne croissance des algues est assurée par 
des modifications génétiques qui préviennent 
les contaminations par des micro-organismes 
et des maladies. De plus, le gaz CO2 industriel 
permet une meilleure photosynthèse, et donc 
une meilleure croissance.
La start-up a choisi de travailler uniquement 
avec des algues marines pour ne pas entrer 
en concurrence avec l’agriculture. Ainsi, l’eau 
nécessaire est celle de la mer et non des 
nappes phréatiques.
Les  coûts élevés des structures, du 
brassage de l’eau, de l’oxygénation et de 
la récolte rendent ce système non viable 
économiquement. TransAlgae a mis au point 
un procédé de floculation pour faciliter la 
récolte. Les algues ont naturellement la même 
charge électrique, donc elles se repoussent. 
La start-up a trouvé un moyen de leur donner 
des charges différentes. La vitesse de 
centrifugation est également plus basse et 
donc moins chère.

La nourriture pour les poissons est assimilée à 

95% avec la nourriture « classique », composée 
de poissons de bases. Actuellement, les algues 
apportent moins, mais TransAlgae travaille 
à  l’amélioration de l’apport avec un meilleur 
équilibre en acides aminés présents dans les 
algues. Deux acides aminés animaux ne sont 
pas présents dans les algues : la lysine et la 
méthionine. La start-up modifie ces algues 
pour qu’elles produisent ces acides aminés. 
Elle ajoute également une pigmentation pour 
colorer la chair des poissons.

Energie hors fossile et nourriture : 2 en 1 
pour les algues de TransAlgae
Les algues contiennent environ 25% d’huile 
(matière sèche). Les besoins des poissons 
sont en-dessous de ces 25%. Donc une partie 
de l’huile est un co-produit non exploitée par 
les poissons. TransAlgae réfléchit à la mise 
au point de nouvelles algues qui pourraient 
produire plus d’huile et moins de protéines, 
dans l’éventualité où le prix des protéines 
baisserait dans les prochaines années, et celui 
de l’huile augmenterait. Pour récupérer cette 
huile, il faut utiliser des procédés d’extraction 
qui les séparent des protéines. 
TransAlgae veut devenir une pépinière, 
fournissant le matériel organique de base 
pour des élevages d’algues. Cette démarche 
prend du temps. Il a fallu un an pour obtenir 
une algue génétiquement reproductible. Un 
élevage intensif d’algues marines nécessite 
de l’eau de mer et une température supérieure 
à 30°C. Ceci situe les zones propices à ± 30° 
de l’équateur comme l’Australie, la péninsule 
arabique et le nord du Brésil. Israël ne sera 
donc a priori pas un endroit d’élevage. 
Les algues seront cultivées dans des sacs 
plastiques contenant de l’eau de mer.

TransAlgae est une jeune entreprise de 2 ans. 
Le Pr. Gressel espère avoir des pilotes d’ici un 
an à un an et demi.

Marianne Miguet
Bureau pour la science et la technologie

Vers une sécurité alimentaire et une indépendance 
énergétique	grâce	aux	algues	?	TransAlgae	y	réfléchit.
Jonathan Gressel dirige une jeune start-up qui souhaite, grâce à la culture d’algue, fournir du 
biofuel et de l’alimentation pour l’élevage de poissons. 
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תאי דלק: אחסון חיוני לפיתוח אנרגיות מתחדשות

על פ המחקר  מתאם  הינו  צור  יועד  רופ’ 
תאי דלק בטכניון. מחקר זה קיבל תנופה 
האנרגיה  תוכנית  הקמת  עם  חדשה 
היתר,  בין  מורכבת,  זו  תוכנית  הטכניון.  של 
מחלק העוסק בדלקים חלופיים ומחלק העוסק 
זו  באחסון והמרת אנרגיה. בקטגוריה אחרונה 

המוקדש  מחקר  בין  כמתאם  צור  פרופ’  פועל 
הנייחים  ליישומים  הדלק,  תאי  לטכנולוגיות 
או  )ניידות  הנישאות  ולטכנולוגיות  )הקבועים( 

על כלי רכב(.
 

בחומרים  מתמקד  צור  פרופ’  של  מחקרו 
של  נייח,  מסוג  ליישום  דלק  תאי  המרכיבים 
תאי דלק תחמוצות מוצקות )SOFC(. המטרה 
מתוך  המכשירים  של  חייהם  את  להאריך  היא 
בפני  העמידות  כגון  החומרים,  תכונות  חקר 
עומסים. קיימים סוגים רבים של תאי דלק, אך 
הנייח  בתחום  לבצע את מחקריו  בחר  הטכניון 
על תאי הדלק של תחמוצות מוצקות, הנחשבים 

לרלוונטיים ביותר. 
 

אנרגיות  עם  הדוק  קשר  קשורים  הדלק  תאי 
מתחדשות. שכן, אנרגיות אלה מוגבלות במרחב 
אינן  והרוחות  השמש  קרינת  לדוגמה,  ובזמן. 
היום.  ובמהלך  בעולם  אחיד  באופן  מפוזרות 
לכן, נדרשות דרכים שיאפשרו אחסון האנרגיה 
אחסון  חשמלית.  לאנרגיה  מחדש  והמרתה 
יש  שבהם  תחומים  הינם  והמרתה  האנרגיה 

לערוך במקביל מחקר ופיתוח.
 

האנרגיה.  המרת  את  מאפשרים  הדלק  תאי 
דלק,  בצורת  מאוחסנת  הכימית  האנרגיה 
את  ממירים  הדלק  תאי  מתאן.  או  מימן  כגון 
ובנוסף  חשמלית  לאנרגיה  הכימית  האנרגיה 
לחום. נצילות ההמרה עומדת על 40-45%, וניתן 

להגיע עד 80% אם החום משוחזר.  
ליחידת  האנרגיה  האנרגיה,  צפיפות  מבחינת 
מסה, טובה יותר בתאי הדלק מאשר בסוללות 
גורם  הסוללות  מיחזור  מזו,  יתרה  הרגילות. 
מיחזור  מאשר  יותר  רבות  סביבתיות  לבעיות 
החיים  אורך  בנוסף,  הדלק.  תאי  של  חומרים 

בדלק  נשתמש  אם  יותר.  רב  הדלק  תאי  של 
בדלק  מדובר  ואם  מים.  ורק  אך  ייפלטו  מימן, 

המכיל פחמן, אזי ייפלט גם 
פחמן דו-חמצני, אך ייחסכו 
אחרים  מזהמים  מאיתנו 
חנקן  תחמוצות  מסוג 

וחלקיקים.
 

יתרונות  הדלק  לתאי 
וודאיים. עם זאת, הם אינם 
הסוללות  עם  מתחרים 
שאלה  מכיוון  הרגילות 
על  העונות  טכנולוגיות 
דלק  תאי  שונים.  צרכים 
יישומים  לגבי  תחרותיים 
ויעילותם  היות  נייחים, 
והמאזן  ביותר,  טובה 
מבטיח  שלהם  הסביבתי 

דווקא  זאת,  לעומת  מאוד. 
תחום התחבורה חורג מכלל 
ותאי  הסוללות  ושם  זה 

הדלק נתונים בתחרות.

 
יכול  הדלק  תאי  של  הדלק 

להיות מימן שהחיסרון הבולט שלו הוא כי אינו 
המופק  זה  למשל  פחמני,  דלק  או  בטבע,  מצוי 
גמישות  עדיין מיכרות לרוב.  לגביו  מפחם שיש 
זו המשתרעת החל ממימן, עבור במתאן, ועד לגז 
אסטרטגית  היא  ומים,  מפחם  המופק  סינתטי 
להשתחרר  המתקשות  שלנו  החברות  עבור 
גז  של  משאבים  הנפט.  של  המוחלט  משלטונו 
טבעי ופחם מפוזרים באופן אחיד יותר בעולם, 
כשהגישה  וזאת,  ניכרות  עדיין  ובכמויות 
הגיאופוליטית אליהם קלה יותר. יתרונות אלה 
אינם צריכים להשכיח, כי המטרה הסופית היא 
בלי  מזהם,  ובלתי  יעיל  באופן  אנרגיה  להפיק 

שניזקק למקורות אנרגיה מאובנים.
 

פרופ’ צור עובד על הקמת הסכם שיתוף בנושא 
תאי הדלק עם אירופה על מנת להביא לשיתוף 
והעברת טכנולוגיה שתניב תועלת  פעולה מדעי 
הן לאוניברסיטאות, למכוני המחקר ולעסקים.

מריאן מיגט
הלשכה למדע ולטכנולוגיה
שגרירות צרפת בישראל

Schéma de fonctionement d’une PAC  
תרשים המתאר את פעולתו של תא דלק

C a r b u r a n t 
(ex : CH4 )

Anode Cathode
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אלקטרוליט

קתודה

דלק

זרם חשמלי

פרופ’ יועד צור מתאם את המחקר בנושא תאי דלק בטכניון. המחקר שלו תפס תנופה חדשה עם הקמת 
תוכנית הארגיה בטכניון.

Une PAC -  תא דלק 
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Piles A Combustibles : un stockage nécessaire à l’essor 
des énergies renouvelables
Le Pr. Yoed Tsur coordonne la recherche sur les Piles A Combustible (PAC) au Technion. Ses 
travaux ont pris une nouvelle dimension avec la création du Technion Energy Program (TEP). 

Ce programme est composé d’une partie 
sur les carburants alternatifs et d’une 
autre sur le stockage et la conversion 

d’énergie. C’est dans cette dernière catégorie 
qu’intervient le professeur qui coordonne la 
recherche consacrée aux technologies des 
PAC, les applications stationnaires (fixe) et 
portatives (mobiles ou embarquées sur des 
véhicules).

Les recherches du Pr. Tsur porte sur les 
matériaux constituant les PAC à application 
stationnaire de type SOFC (Sulfure Oxyde 
Fuel Cell). Le but est d’allonger la durée de vie 
des appareils en travaillant sur les propriétés 
des matériaux, comme la résistance aux 
contraintes. Il existe de nombreux types de 
piles, mais le Technion a choisi de faire ses 
recherches dans le domaine stationnaire sur 
les SOFC, jugées les plus pertinentes. 

Les PAC sont étroitement liées aux énergies 
renouvelables. En effet, ces dernières sont 
limitées dans l’espace et dans le temps. Par 
exemple, l’ensoleillement et le vent ne sont 
pas répartis uniformément dans le monde et 

dans la journée. Il faut donc des moyens pour 
stocker l’énergie et la restituer. Le stockage 
d’énergie et la conversion sont ainsi des 
domaines où la recherche et le développement 
doivent se faire en parallèle.

Les PAC permettent de stocker l’énergie. 

L’énergie chimique est stockée sous forme 
de carburant, comme le dihydrogène ou le 
méthane. Les PAC convertissent l’énergie 
chimique en énergie électrique, mais 
également en chaleur. Le rendement de 
conversion est de 40 à 45%, et peut aller 
jusqu’à 80% si la chaleur est récupérée. 

La densité énergétique, en prenant en compte 
le volume et la masse, est meilleure pour les 
PAC qu’avec des batteries traditionnelles. De 
plus, le recyclage des batteries pose plus de 
problèmes environnementaux que les PAC. 
La durée de vie de ces dernières est plus 
importante, et la conversion plus propre. Si 
le carburant utilisé est le dihydrogène, les 
rejets sont seulement de l’eau. Si le carburant 
contient du carbone, du dioxyde de carbone 
CO2 est également émis, mais les polluants, 
type oxydes d’azotes et particules, sont 
évités.

Les PAC possèdent donc des avantages 
certains. Cependant, elles ne concurrencent 
pas les batteries car elles répondent à des 
besoins différents. Elles seront compétitives 

pour des applications stationnaires, avec une 
très bonne efficacité (la densité énergétique 
est environ trois fois meilleure) et un bilan 
environnemental très prometteur. En revanche, 
le domaine des voitures fait exception : les 
deux types de batteries sont en compétition.

Le carburant des PAC peut être soit le 
dihydrogène, qui a l’inconvénient majeur 
de ne pas être présent naturellement, soit 
des carburants carbonés, issus du charbon 
par exemple, dont les mines sont encore 
abondantes. Cette souplesse, qui va du 
dihydrogène au charbon en passant par le 
méthane est stratégique lorsqu’on le compare 
à nos sociétés « tout pétrole ». Les ressources 
en gaz naturel et en charbon sont réparties 
plus uniformément dans le monde, en quantité 
encore importante, et un accès géopolitique 
plus facile. Ces avantages ne doivent pas 
faire oublier que le but ultime est de produire 
un carburant renouvelable, efficace et non 
polluant, sans avoir recours aux énergies 
fossiles.

Le Pr. Tsur travaille sur l’établissement d’un 
consortium sur les PAC avec l’Europe pour 
mettre en place une coopération scientifique 
et un transfert technologique qui puisse 
bénéficier à la fois aux universités, aux centres 
de recherche et aux entreprises.

Marianne Miguet
Bureau pour la science et la technologie

Contact - איש קשר

Pr. Yoed Tsur 
The Wolfson Department of Chemical 
Engineering
Technion - Israel Institute of Technology on
tsur@technion.ac.il

Le
 P

r. Y
oe

d T
su

r d
an

s s
on

 la
bo

ra
to

ire
. 

לו
ש

ה 
בד

מע
 ב

ור
צ

ד 
וע

 י
פ’

רו
פ

n°73Daguesh Science31
Fo

cu
s 



Ministère des Affaires Etrangères
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