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עמוד 2

אנחנו

כיח

שאפשר

לנהוג על
מים
הרבה מיליארדים
אבל נראה
שאביב צידון ושותפיו בדרך
שנכשלו
שתצרוך רק
החשמלית
הסוללה
המושלמת למכונית העתיד,
אלומיניום ומים .ראיון ונסיעת מבחן ראשונה בהחל
זרמו

אודי

בר
את

מ|$DN2$

צוא

מחוץ למשרדיפינרג׳י בלוד לא
$TS1$למ|$TS1$
למ־
שמתרחש בפנים .בחניה אפשר
מה
משפחתיות
את התמהילהישראלי של
חושף

יפניות בעיקר ,עם חריג אחד:ג׳יפ
קאיין

של המנכ״ל

והמייסד,

הפורשה

אביב צידון.

על השלטים
הקרקע שלהבניין ,אבל איןלמצוא שלט אחדלרפואה על
הנעולות .רק כימאית עטוית חלוק שיוצאת
אחת מהדלתות
לפתע מאחת מהן מכוונת אותי לקומה הנכונה.
פועלים כבר חמש שנים מתחתלרדאר ,לא רוצים
״אנחנו
שלבד
צידון,
כך
אחר
מודה
דובים״,
מיני
כל
מידיעה
להעיר
שמאחורי עמדת

השומר

רשומה

החברה

בקומת

אף

אחתב״כלכליסט״לפני שנה,הצליחה החברה החדשה שלו
להישאראלמונית עד שנחשפה השבוע.העיתוי לא
חודשיים אחרי שקיבלה אישור על הפטנט המרכזי שלה,
לטכנולוגיה
שנחתם הסכם עם לקוח ראשון
ושבועיים אחרי
רק
המהפכנית שלה ,יצרן רכבגדול ומוכר גם בישראל
ל״ממון״ הצצה ראשונה.
עכשיו הוא מוכן לספק
היה מקרי,

זהירות,
פינרג׳י

ריאקציה
הקטנה,

שמעסיקה רק  30עובדים ושעד עתה

דולר ,עשויהלהיות
מיליון
הושקעו בה כ־15
לגביע הקדוש:הסוללה החשמליתהמושלמת.
שהגיעה
בעולם
שמחפש
שמתנהל בסמארטפונים ובמחשבים הניידיםשלנו,
אתהמסלול הנכון לחשמולהבלתי נמנע של המכוניותשלנו,
כולם מחפשים אתהסוללההמושלמת .זו שתכיל כמה שיותר
שפחות מזהמת,
שתהיה כמה
לייצור,
חשמל ,שתהיהזולה
ליתיום,
למיחזור ולא עשויה ממחצבים נדירים כמו
ניתנת
המשמשבסוללות הנפוצות כיום.
מאז שנות ה־  70ברור לכל העוסקים בתחום שהסוללה
החברה

הראשונה

במשך

השנים

עציוו וו

למחקרים
לפתח את

צילום :יובל

חן

הזאת היא סוללת
אלומיניום
מהתגובה של
אנרגטית גבוהה
מאופיינת
כזאת
סוללה
ולמים.
ביעילות
וביכולת להשתמש בחומרים נפוצים
יותר מכלסוללה אחרת
לבניין
שמתחת
מהאדמה
אלומיניום ,למשל ,הוא %%
בטבע.
שלכם .מאז סוף שנות ה־ 60כשהעולם התחיללהבין שנפט
לא יהיה כאןלנצח ,זרמומיליארדידולריםלמחקריםלפיתוח
סוללותכאלה.
שהתוצר היחידי היוסוללות םופר־יקרות
הבעיה הייתה
למטרות צבאיותולמכשירי שמיעה .אף אחד לא הצליח
האלומיניום לחמ־
$TS1$לחמצן$TS1$,
להתגבר עלהג׳ל שיוצרת הריאקציה בין
שהפחמן הדו־חמצני היה
$DN2$לחמצן $DN2$,או עלהדליפות שנוצרו אחרי
צן,
מפורר אט־אט את הקתודה ,שדרכה זורם האוויר למפגש עם
מתכת־אוויה
או

כזאת

אבץלאוויר

שמייצרת

חשמל

שאנחנו

נושמים

המתכת.

ולמרות זאת ,עוד מעט נצאלסיבוב
בעולם שמצוידתבסוללות
הראשונה
אלומיניום־אוויר ועוד
פינרג׳י ,בעוד כמה
מתדלקת במים .אם יתממש החזון של
שנים יהיו הרבהכאלה .יצרן הרכב שכבר חתם עימה על
במסמכים פנימיים את הסוללה שלפינרג׳י
הסכם הגדיר
לעתיד״ ,ומתכנן לשלב אותה במכו־
$TS1$במכונית$TS1$
אסטרטגית
״טכנולוגיה
ראשון

נית
$DN2$במכונית$DN2$

במכונית

סדרתית כבר ב־ 2017

איך זה

קרה?

לצידון 57
לומר ,איןאפילו

אבלארבעה
תואר

ונשוי בפעם השנייה

ראשון .אבל

צריך

טכנולוגי ויזמי מוכח
ראש

יש ויש .הוא היה אחד מטייםי האף־ 15הראשוניםבחיל
והשתחרר ב־  1982ב־  1987הקים עם חברולקורס
סימולטורים
טכנולוגיות ,שפיתחה
שיינמן ,את חברתבי.וי.אר
האוויר

טיס ,ירון

ומערכות

תחקור

קרבות אוויר מהפכניות,

שהמציא צידון.

עמוד 3

אביב צידון.

״אנחנופועלים
חמש שנים

כבר
מתחת

לרדאר ,לא
להעיר כל מיני דובים"
רוצים

מיליונידולריםלחילות
אלה נמכרו במאות
העולם ,וב־  1999עשה את האקזיט הראשון שלו
ומכר את מניותיו בה לאלישרא תמורת מיליון
דולר .ארבע
שנים אחר כך השתלטעליה מחדש ,כשהייתה על סף מגירה
לאחר הפסדים כבדים.
הילדים .יום
״מכרתי פרדס ברווח יפה ותיכננתילבלות עם
לידו ,ורואה שהעצים מתייבשים ושהתפוזים
אחד אני עובר
הצטמקו .שמעתי שמחר רוצים למכור אתהגזעיםלפחמים,
אוויר

ברחבי

מהחברה,

ואני יודע

איפה

נמצא

השיבר

שיידעלעשות

שובתפוזים״,

אמר אז.

ב־  2010והוא מחזיק בכמחצית מהחברה שחזרהלשגשג,
מיליוןדולר .כמה
תמורת 34
מכר אתפעילותה לאלביט
חודשים אחר כך מכר גם את השלד הבורסאי שלה תמורת
מיליונידולרים נוספים .בדרך כיכב גם ב״הכרישים״,
כמה
התוכנית בערוץ  10שהפגישה בין ממציאים ויזמים לאנשי
שיוכלו לממן את המצאותיהם.
עסקים
ועם חור
צידון יצא מהתוכנית בעיקר עם כאב לב
בכים .ממציא חרדי ,יוסף שניידר ,הציעלולהשקיע ב״המרכז
לבעלירעיון קצרים בכסף לממש אותו
לממציאים״ ,שיסייע
תמורת שותפות ברווחים .זה נגמר במעצר של שניידר בחשד
הממציאים נגד
לקבלת דבר במרמה ובשלל תביעות של
שנתפס על ידם כאחדממנהלי המיזם ,אף
שניידר וצידון,
שהיה רק משקיע .שניידר הורשע כבר

בכמה תביעות .צידון

בכולן.
זוכה
צידון:״זה התחיל
ממיליוןשקל,ובכל פעם הוא ביקש עוד
כסףלפיתוח פטנט כזה או אחר .היינו נפגשים פעם בשבוע.

הוא היה מספר לי על ההצעות שקיבל ומרצהלי על
בניהול .זה עלה לי
השבוע .מאוד האמנתי בו וסמכתיעליו
במיליוןדולר ובהרבה כאב לב בגלל הנפגעים האחרים,
בסוף
פרשת

שאני בדיוק

באותה סירה כמוהם״.

"היתרון שלנו
לא רק חבורה של
כימאים
ואלקטרונאים .אנחנו באים
מכל הכיוונים כדי לשאול את
משהו״.
אבל כל זה קרה כשצידון כבר היה עמוק בפיתוח של
טיפשיות.
השאלות הכי
המצאה אחרת ,אחרי פגישה שאליה התייצב עם דקל אחיו,
אנחנו לא מחויבים לשום גישה,
הטכנולוגי
שמלווה אותו שנים ארוכות ומשמש כיום המנהל
פינרג׳י.״עודלפני התוכנית היו פוניםאליי בהצעותלה־
$TS1$להשקעה$TS1$.
של
הרבה בללמוד את
ומשקיעים
בר־אילןלהדגמה
לאוניברסיטת
$DN2$להשקעה $DN2$.ב־  2007הזמינו אותי
שקעה.
הטעויות של קודמינו"
בזול .הם הדגימו את התהליך
טכנולוגיהלייצור כלור
של
הוא

שאנחנו

בטלוויזיה?
מה למדת מההופעה
שאתה פוגש בתוכנית
״שאסור לסמוך אוטומטית על מי
בליינד דייט .צריךלעשות את
ושהמצאות הן כמו
טלוויזיה.
בסבלנות,בלילחצים .רק אזיכול לצאת מזה
החיזור בשקט,

והראו שהואמסוגללהפיק גםחשמל.
$DN2$ואמרתי$DN2$לדקל:׳תגיד ,הם לא פתרו
רתי
מניעת
סוללת מתכת־אוויר?׳
״אחרי שבוע של בדיקות הוא חזראליי
אומר

מהפגישה ואמ־
$TS1$ואמרתי$TS1$
יצאתי

"ההישג הגדול
הכניסה של ה־ 002

שם על

הוא
",

הבא׳״ .כיום

ד״ר אבי ידגר,

המהנדס

של
פינרגיי .״היה כאן

רכבגדול,
שלנו
וחיפש

הראשי

חוקר

מיצרן

של
עם

צידון
אנשים

הדרך את

הבעיה של

ואמר:׳זההדורםל
ילדיו
עובד בחברה גם אורי 27
) ,אחד מארבעת
המשמש אחראי צוות
מטלורגיה .״זה טבעילעבוד
שאתה

סומך
עליהם״,

הוא אומר.

מבר־אילן את המחקר ,והתעקש לקבל
צידון רכש
במעבדה
שהסתובב
ד״ר אריק חסין  75שביצע אותו .ד״ר חסין,מטלורג במק־
$TS1$במקצועו$TS1$,
$DN2$במקצועו $DN2$,עלה מברית־המועצות ב־  1988בעקבות לחץשהפעילה
צועו,
את הטריק' .איפה
ראש ממשלת בריטניה דאז מרגרטתאצ׳ר ,לאחר שהיה מםורב

מסנני ה־ 002

איתו את

בחדר?״

עלייה

במשך שמונה שנים.״עבדתי כמדען בתעשייה

הצבאית

לםירובניק״,
הרוסית ,עד שביקשתילעלות והפכתי
עליו כאן בגלל העברית המשוב־
$TS1$המשובשת$TS1$
באנגלית ,השפה המועדפת
כשהתקשרו
ב׳אולפן׳
$DN2$המשובשת$DN2$שלו .״הספקתילהיות רק יום אחד
שת
פיול׳ (חברהישראלית שעסקה אז בפיתוח
אליימ׳אלקטריק
הלימודיםשלי״.
סוללותחשמליות א״ע) ,ובזה נגמרו
הוא אומר

עמוד 4

לנהוג על
למה שפינרג׳י תצליח
״הטכנולוגיהשלנו

היכן
חזקה.

חברות ,ויש כאן גם אווירה

מים

שאחרות נכשלו?
הספקתילעבוד בישראל
יצירתית שלא ראיתי במקומות

בכמה

אחרים׳׳.

עם

ניצוץ

בעיניים

בר־אילן
המו״מ עם
בהמשך הצטרפו
בהתחלה היה צידון המשקיעהעיקרי ,אבל
ויובלגולן וחברת הייעוץ וההנ־
$TS1$וההנדסה$TS1$
אליו אנשי העסקים מיכאל
מהמכירות
$DN2$וההנדסה $DN2$הצרפתיתאלטן.בר־אילן תקבלתמלוגים
דסה
גדולים במקרה של אקזיט .החברהקיבלה גם מימון
וסכומים
מהמדען הראשי והקרן הממשלתיתליצירתתחליפי נפט.
פינרג׳י.
נמשך שנה וב־  2008הוקמה

חסין אינוהעולה

היחיד בחברה,

שכמעט

מחצית

מאנשיה

לוי,
אינםילידיישראל .אחד מהם הואעמנואל
על פיתוחעסקי.לוי  31עלה מפריזלפני שנתיים עם אשתו.
גדולות,
וליווה חברות
שם היהכלכלן שעבד בחברת ייעוץ
וכאן הוא עובד בחברה קטנה בהרבה ,אבל עם הרבה יותר
מהאחראים

ניצוץבעיניים.

״עבדתי כיועץ לחברותגדולות ,אבל כאן ישחלומות
ההרפתקההישראליתשלי .זה כיףלקום בבוקר
גדולים .זאת
שאתה
ולעבוד במה שיכול להיות התחלה של מהפכה,
להעז .יש כאן חשיבה חופשית ,החוצפה
בא למשרדויכול
היהודית המפורסמת״.

הכרישים למדתי
שאסור לסמוך
״בתוכנית
ושהמצאות הן כמו בליינד
טלוויזיה.
על מי
בתוכנית
שאתה פוגש
דייט .צריך לעשות את החיזור
בשקט ,בסבלנות ,בלי לחצים"
אוטומטית

״זה היה כמו ללכת בעקבות מישהו שקדח ללא הצלחה
ועזב את המכונות בשטח״ ,אומר צידון .״אנחנולקחנו את
המכונות

שהוא

השאיר אחריו

וכנראה

מצאנו נפט .היו 300

בדמות

פלייס ,שגם
בטר
לממש אותה .בתחילת

הבטיחה

מהפכה חשמלית

ובינתיים

הדרך

נשקל שיתוףפעולה

בין שתי החברות,ועידןעופר ,בכירים

מהחברה לישראל ומ־
$TS1$ומבטר$TS1$

מתקשה

הטכנולוגיה
בטר
פטנטים מאז  1970בתחום שלסוללות מתכת־אוויר ,ורובם
$DN2$ומבטר$DN2$פליים ביקרו במשרדיפינרג׳י והודרכו על
שפיתחה .אבלהסוללה שלה הייתה בשלב מוקדם מדי ,ובטר
כבר פקעו .עברנו פטנט אחרי פטנט לראות מההצליח ומה
ליתיוםיון והטווח הקצר
בלעדיה עםסוללות
פליימ המשיכה
לפנינו.
לא .עם  30איש עשינו עבודה שלאלף ,כי כבר היו פה
התקשרנו לחוקר אמריקאי כדילהבין ממנו
באחד המקרים
יותרשלהן.
איפה נעצר המחקר שלוולמה .הוא מאוד שמח שהעבודה שלו
״אני לא שמחלאידו של שי״ ,אומר צידון .״אני מעריץ
שאפשר
לנו .והוא לא היההיחידי״.
אתהיכולת שלו להביא קונספטולהראותלעולם
לא הלכה לפח ועזר
ולנהוג באוטוחשמלי ,והעבודה שלו פרצה גםלנו את
לייצר
סוללה חשמלית מורכבת מקתודה ואנודה ,שביניהן נמצא
להצליח ,ואני
הדרך .אם היהלו עודאוויר ,הואיכול היה כבר
מים ויוצר את התגובה בין
שמורכב מ־
האלקטרוליט
%07
עוד מקווה שזה יקרה .זה חשובלנו גם בשבילישראל.אולי
פינרג׳י הוא
החומרים שבהן ואתהחשמל .הבסיסלפטנט של
נעשו שםטעויות ,אבל זה עוד לא נגמר .צריך רק אמונה של
בננרטבנולוגיה כדיליצור קתודה שגם חוסמת כניסה
שימוש
המשקיעים .אנחנו נשמחלעבוד עם בטרפליים בעתיד .יש
של פחמן דו־חמצנילסוללה וגם נהנית משטח פנים
גדול ,מה
ובניהול של מערך מכוניות
להם המון ידע ייחודי בשליטה
שמאפשר להלהיות דקהוקלה .פריצות דרך נוספות הושגו
חשמליות וטעינה עבורן .תחנות החלפתהסוללות שלהם
האלומיניום
בייצור
המשמש כדלק שלהסוללה ,כך שלא
שלנו״.
האלומיניום
יוכלו גםלהחליף אתסוללות
יסבול מהבעיות שהכשילו אחרים ,בדמות ייצור לא אחיד.
פוטנציאלי אחד
פלייס ,מכוניות הן רקלקוח
בניגוד לבטר
ומה עושים המים? מקררים את הסוללה ומהווים חלק
פינרג׳י .בשלב הבא תפתח אותן החברה לשוק
לסוללות של
מהאלקטרוליט .הם מפנים החוצה אתהג׳ל שחיסל עד היום
הצבאי ,שמחפש כיום אספקת כוח חשמלית רבת עוצמה למ־
$TS1$למזל״טים$TS1$
תחמוצת
האלומינה,
מתכת־אווירומסייעים בפינוי
סוללות
יוכלו
$DN2$למזל״טים$DN2$וכתחליף גנרטור לשוק הביתי .מצבוריסוללות
זל״טים
האלומיניום שנותרת לאחר ייצור החשמל.האלומינה שווה
לשמש חברות חשמל לתגבר אספקה בשעות העומסלשכונות
אלומיניום,ולכן
ולייצר שוב
אפשר למחזר אותה
כסף ,כי
מאשר בניית עוד תחנות
שלמות .״זה הרבה יותרזול וזמין
המים האלהימוחזרו ,וברווחכלכלי.
כוח שזקוקיםלהן רק שלושה ימים בשנה״ ,אומרצידון.
האלומיניום מייצרת חשמל לאורך זמן רב ,אבל
סוללת
המשמשות כיום
בעוצמה פחותה משל סוללותהליתיום
באים מםל הכיוונים
לליתיום יש את העוצמה ,אבל לא את
במכוניותחשמליות.
פינרג׳י קורצת לא רקלחובבי איכות הסביבה ,אלא גם
הטכנולוגיה של פינ־
$TS1$פינרג׳י$TS1$
הטווח .סוללה עתידית שתתבסס על
האלומיניוםשיכולים למצוא
ליצרני הרכב עצמם וליצרני
שיאפשר
הטכנולוגיות,שילוב
תצטרך לשלב את שתי
רג׳י
$DN2$פינרג׳י$DN2$
לבנייה .יצרני
עצמם גם כספקי דלק ולא רק כחומר גלם
לצאת לדרך עם תאיליתיום טעוניםולייצר עוד חשמל
הרכב מאבדים ייצור של יותר ויותר חלפיםלרכב ,ורואים
בדרך ,בהתאםלאורךהנסיעה .מספרתדלוקי המיםוהחלפות
אתהלקוחות פחות ופחות במוסך.לקוח של מכונית חשמלית
האלומיניום ייקבע בהתאםלאופי השימושבסוללה.מילוי
אלומיניום לאיוכל למלא את הסוללה באיזה
עם סוללת
אלומיניום
ק״מ ,החלפת
000,3
מים צפוי בממוצע אחת לכ־
מוסך מדרכה .כך שלא מפתיע שמיד אחרי הכנס בארה״ב
להיעשות גם פעם בשנה .עלליטר
יכולה
אלומיניוםשעולה
ייפגשו נציגי יצרן הרכב ומפתחיהסוללההישראלית עם יצרן
אפשר יהיה
ק״ג משקלו,
דולר,
לנסוע  90ק״מ .החברה גם עובדת על אלומיניום
גדול ,כחלק משיחות לקראת הקמת מפעל
עולמי
לייצור חומר הגלםלסוללה החדשה.
סוללות אבץ־אוויר ,שגם אותן אפשר
ייעודי
שראיתם והמכירות האיטיות של
המתים
הפטנטים
ויוכלו להשתלב למשל
לטעוןבחשמל,
כל
בהטענת מחשביםניידים.
החשמליותבעולם לא מדאיגים אותך?
״היתרון שלנו הוא שאנחנו לא רק חבורה של כימאים
״ההישגהגדול הוא מניעת הכניסה
כ>״ ,אומר ד״ר אבי ידגר ,ואלקטרונאים .אנחנו באים מכל הכיוונים כדי לשאול את
של ה־ 02
הראשי שלפינרג׳י .״היה
המהנדס
השאלות הבי טיפשיות .אנחנו לא מחויבים לשום גישה,
ומשקיעים הרבהבללמוד את הטעויות של קודמינו .זה מה
שהסתובב
כאן חוקר מיצרן רכבגדול,
שיצראצלנו את פריצות הדרך .המכוניותהחשמליותסובלות
במעבדהשלנו וחיפש את הטריק .׳איפה
כיוםמהעלות הכבדה שלהסוללה ,שתרד ,ומחרדת הטווח של
׳רגע ,לא
 c02בחדר?׳ הוא תהה.
מסנני
הנהגים ,שהסוללהשלנו מספקת להפתרון״.
יכוללהיות שיש מסננים ,אתם כאן הרי ואתם
אז זה לא נורא שעוד לא מצאו בישראל נפט?
נושמים .יש כאן משהו אחר ואני אמצאאותו׳,
״אנחנו נוכיח שאפשר גםלנהוג על מים ,לא רק ללכת
הוא התעקש״.
אבל גם אם יש בחדר  C02יש בו גם פילגדול עליהם״.

