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הגיע הזמן לקרר
בקיץ האחרון ההתחממות נעמדה במרכז הבמה כפי שלא קרה מעולם. על רקע השטפונות שפגעו באזורים נרחבים 

בארה"ב, גרמניה, סין והודו, וכן גלי חום חסרי תקדים, פרסם האו"ם את הדו"ח האחרון על שינוי האקלים. הדו"ח הזה, 
הזכיר לנו מה שאנו כבר יודעים: אנחנו חייבים להקטין את פליטות הפחמן באופן דרמטי ובקצב הרבה יותר מהיר או 

שנאלץ להתמודד עם השלכות שלא ניתן לתארן. הטכנולוגיה שפיתחנו, בשלה, ומהווה כלי חשוב מאין כמוהו במאבק הזה 
שילווה אותנו עוד שנים ארוכות.

הישארו מעודכנים לגבי כל החדשות על נוסטרומו, עקבו אחרינו בלינקדאין.

כשזה מגיע למאבק בהשפעות האיומות של ההתחממות הגלובלית, בנייני מסחר ותעשייה לעתים עוברים מתחת לרדאר. 
עם זאת, מערכות הקירור בבניינים האלו אחראיות ליותר מחצי מצריכת האנרגיה שלהם. מדובר במעמסה כבדה על רשת 

החשמל, על עלויות החשמל של הבניינים ועל צריכות המיזוג - שעתידות לשלש את עצמן בעשורים הקרובים. על כן, זהו 
אחד האתגרים הגדולים (וגם ההזדמנויות) בניסיון של רשת החשמל לעבור להסתמכות על אנרגיה מתחדשת ונקייה.

 
אולם המעבר לייצור מאנרגיה מתחדשת לא ימשיך ללא מציאת פתרון של אגירה - וזהו המקום בו מערכת אגירת האנרגיה 

מבוססת הקרח של נוסטרומו נכנסת לתמונה. אנו משתמשים במים לאגירת אנרגיה סולארית כשהתעריפים והצריכה 
נמוכים ויכולים לספק את החשמל בשעות העומס. השימוש במערכת שלנו מפחית באופן דרמטי את ההסתמכות על דלקי 

מאובנים מזהמים ומקטין את חתימת הפחמן של הבניין. צפו בסרטון זה על מנת לראות את הפתרון של נוסטרומו 
בפעולה. זו הדרך בה אנו מקררים את התחממות כדור הארץ למען עתיד בר קיימא.

מכתב פתוח לשרת האנרגיה של ישראל:
לא לבנות עוד תחנות כוח

תחנות כוח לבדן אינן מספיקות למילוי דרישות האנרגיה לקירור בלי לגרום נזק סביבתי בלתי הפיך. בניית תחנות כוח 
נוספות אינה מציאותית או ברת קיימא בטווח הארוך. אז אילו אפשרויות עומדות בפנינו? 

במכתב פתוח לשרת האנרגיה של ישראל, קרין אלהרר, מייסד נוסטרומו ומנהל הטכנולוגיה בחברה, ירון בן נון, מסביר 
מדוע התשובה למשבר האנרגיה של תחנת רידינג ותל אביב (ושאר העולם) נמצאת באגירת אנרגיה במים ובאופן נקי. 

נוסטרומו מדווחת על תחילת
פעילות מסחרית מוצלחת במפעל של מדינול

לאחר ההתקנה וההרצה, מערכת מדינול בירושלים נכנסה לעבודה רציפה. המערכת 
מבצעת בכל לילה מחזור טעינה ובמהלך היום מחזור פריקה ומייתרת לחלוטין את פעולת 

מערכת המיזוג שמספקת קור לחדרים הנקיים. אבן דרך חשובה זו מניחה את התשתית 
להתקנה ראשונה מחוץ לגבולות ישראל, בשוק היעד שלנו, קליפורניה. קראו כאן עוד על 

המערכת. צפו בסרטון זה על מנת לראות רגעים מההתקנה.

פרויקט פיילוט לתחנת כוח וירטואלית בשיתוף חברת החשמל ובמימון רשות החדשנות
מרכיב מרכזי וחשוב בניהול רשת חשמל הוא יכולת להסיט ביקושים בין צרכנים. פרויקט בין 

נוסטרומו לחברת החשמל קיבל אור ירוק מרשות החדשנות בדיוק למטרה זו. שיתוף 
הפעולה במפעל של מדינול ישמש כפלטפורמה לפיתוח רכיב תקשורת שיאפשר למנהל 

הרשת להתממשק אל המערכות שלנו, ולהשתמש בהן, על מנת לספק הקלה יזומה והסטת 
ביקוש ברשת החשמל, לפי צרכים נקודתיים של הרשת. פיתוח היכולת הזו הוא הצעד 

הראשון בדרך להקמת תחנת כח ווירטואלית (VPP). או במילים אחרות, משאב אסטרטגי 
לרשת החשמל - ללא הקמת תחנות כוח מזהמות חדשות!

חדשות מהעולם שכדאי להכיר

דו"ח שינוי האקלים האחרון של האו"ם מצייר תמונה דיסטופית של הכיוון אליו צועדת האנושות כשההתחממות הגלובלית 
עתידה לפגוע אנושות בחיי היום יום בכל העולם. אבל יש תקווה. הדו"ח מניע לפעולה על מנת להימנע מההשפעות 

החמורות ביותר של ההתחממות הגלובלית. הנה הזווית שלנו על הסיפור הזה. המסמך המלא כאן. 

מצבור סוללות עצום של טסלה בתחנת הכוח ויקטוריה באוסטרליה עלה באש במשך ארבעה ימים לפני שכבאים הצליחו 
לכבות אותו. חקירת גורמי השריפה עדיין נמשכת. כשתקריות מסוכנות מסוג זה קורות יותר ויותר, עולה השאלה האם 

אנחנו צריכים להשקיע את כל המשאבים במערכות אגירה מבוססות ליתיום. הנה הזווית שלנו.

האו"ם מפרסם הערכה צורבת על מצב שינוי האקלים

השריפה בסוללה הגדולה של טסלה מדגישה נושאים שעוד צריך לפתור ב'סוללות 
גדולות' של תחנות כוח

האולימפיאדה בטוקיו תיזכר כאחד מאירוע הספורט יוצאי הדופן ביותר בהיסטוריה. ולא רק בגלל שלא היו בה צופים או 
בגלל שהייתה אחד מהאירועים הראשונים בהם ספורטאית (סימון ביילס) דיברה בקול על הנושא של בריאות הנפש. אלא 

גם בגלל החום חסר התקדים והמאמצים הגדולים שעשתה ממשלת יפן לצנן את העיר, כיצד הולכת ההתחממות הגלובלית 
לשנות את האולימפיאדות בעתיד? אנו משתפים את המחשבות שלנו כאן.

איך לצנן עיר הנאבקת בגלי חום

"תוצאות המחקר הן מבטיחות, מאחר ונוסטרומו מתקינה מערכות אגירת אנרגיה מאחורי המונה אצל לקוחות מסחריים, ולכן 
ביצועים ואמינות ארוכות טווח הן קריטיות". אמר ירון בן נון, מייסד נוסטרומו ומנהל הטכנולוגיה בחברה הוא הוסיף: "הרצנו 

ניסוי מורכב במימון Royal Dutch Shell שמראה לא רק ששימוש במים הם אמצעי אגירה מצויין, אלא גם שתא האגירה 
שנוסטרומו פיתחה מצליח לנצל את התכונות הפיזיקליות האלו לאורך 20 שנים ויותר, וללא דגרדציה". עוד על זה כאן.

מחקר במימון ענקית האנרגיה הבינלאומית ROYAL DUTCH SHELL הדגים שחיקה של פחות 
מ-1% בתאי אגירת האנרגיה של נוסטרומו לאחר סימולציה של 20 שנים בפעולה

תוצאות ראשוניות של מחקר עומס בן שנתיים שמומן בידי ענקית האנרגיה Royal Dutch Shell הדגימו שקפסולות אגירת 
האנרגיה של נוסטרומו יכולות לפעול במשך 20 שנה ולהישחק במידה זניחה בלבד. התוצאות הוגשו לבחינה לחברה. בשנת 

2018 נוסטרומו נבחרה להשתתף בתוכנית ההאצה “Game-Changer” של Royal Dutch Shell להדגמת חסינות קפסולות 
אגירת האנרגיה מדגם IceBrick™ שמייצרת נוסטרומו. רק לשם ההשוואה, סוללות ליתיום-יון מאבדות מיכולת האגירה שלהן 

כ-30% לאחר 3,000 מחזורים המשקפים 10 שנים).

"כואב לנו שהשוק שלנו נמצא בארה"ב 
ולא באילת, באר שבע או תל אביב"

ראיון עם המנהלת הכללית שלנו בחוף 
המערבי, אילנה שושן

"כשהאקלים מתחמם, נוסטרומו 
אנרגיה נלחמת בחזרה – עם קרח"

 נוסטרומו נלחמת בהשפעות שינוי
האקלים בעזרת קרח

"החום הכמוס של המים"
מייסד נוסטרומו ומנהל הטכנולוגיה 

ירון בן נון מגיב לדו"ח האקלים 
האחרון שפרסם האו"ם

איך אנחנו בונים עולם קריר יותר

מה אומרים עלינו בעיתונות
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