
 02.2016, ישראל, חיפה, ןהטכניו, מעין סרנה ברייר :מגישה, גדי קפלוטו' פרופ :מרצה -תאורה בארכיטקטורה -206561

 יעילות אנרגטית של תאורת הלד
 
 

 מעין סרנה ברייר: מגישה
  גדי קפלוטו' פרופ: מרצה

 2016, ישראל, חיפה, מכון טכנולוגי לישראל ,טכניוןה
 
 
 

 תקציר .1
עות העולמית לחשיבות דבשנים האחרונות עלתה המו

) C02(צמצום פליטות גזי החממה בכלל וגז הפחמן דו חמצני 
הנושא החל לקבל חשיבות עולמית עם חתימת המדינות . בפרט
הקושרת בין פליטות גזי החממה לבין  ,על אמנת קיוטות הרבו

המדינות החתומות עליו מחויבות  .שינויי האקלים בעולם
המשותפת בשיעור העולמית להפחית את פליטות גזי החממה 

כל מדינה התחייבה  כאשר ,1990מהשיעור הנמדד ב 5.2%של 
ישראל אישרה את האמנה וחתמה עליו . להפחתה שונה

לא חלו , תחילהחת לכן תגדרה כמדינה מפוהולא אך , 1998ב
על ישראל , 2015אך זמן זה חלף ובספטמבר . עליה התחייבויות

פאריז את ההתחייבויות בם "להציג בפני אמנת האקלים לאוהיה 
, על ישראל ,כתוצאה מכך. פליטות גזי החממהשלה לצמצום 

לבנות אסטרטגיית פעולה , המפותחות ותמדינה ארשכמו 
תחום ממגיעות  CO2-רב פליטות ה. פליטותהלהפחתת כמות 

על  מונחלכן משקל רב , ומתחבורה, צריכת חשמל, הגיהאנר
ות להתייע, צמצום צריכת החשמלב עוסקותהאסטרטגיות 

ייצור חשמל באמצעות אנרגיות , מניהםל חשמל מכשירי
 .כלי רכבבמתחדשות והפחתה בשימוש 

זו בחרתי להתמקד בפוטנציאל להתייעלות  עבודהב
בתחום , הנובעות ממנה CO2-אנרגטית ובהפחתה בפליטות ה

גופי התאורה התפתחו לאורך ההסטוריה מנורות . התאורה
לנורות הפלורסנט ועד היום לתאורת הלד , להלוגן, הליבון

העבודה בוחנת את היתרונות . שנכנסת לשוק בעצמה רבה
תאורה מבחינת איכות האור לעומת והחסרונות של כל גוף 
תאורה מסך להמשקל שיש  בדיקת. היעילות האנרגטית שלו

תוך הסתכלות על המגזרים , צריכת החשמל הכללית במשק
המגזר הביתי והמגזר , בעלי צריכת החשמל הגבוהה ביותר

מנסה לבחון עד כמה ניתן לחסוך העבודה . מסחרי –הציבורי 
כרגיל  לתרחיש בו מחליפים  ה מתרחיש עסקיםגיבצריכת אנר

ניסיון לתת . היעילה אנרגטית ,את התאורה לתאורת הלד
הטמון בהחלפת התאורה ללד כתאורה תשובה מהו הפוטנציאל 

הן מבחינת חיסכון בצריכת החשמל והן מבחינת חיסכון , עיקרית
 . ומה ההשפעה בחיסכון למשק כולולכל מגזר  CO2בפליטות 

 מבוא .2
 שראסוגי נורות מספר לאורך היסטורית התאורה התפתחו 

 נורות פריקה ,להט/נורות ליבון: לשלוש קבוצות חלקןל יתןנ
לכל אחת מהנורות יתרנות וחסרונות  ).(LEDונורות חצי מוליך 

הנותנים עדיפות כאשר ישנם שיקולים שונים , לעומת האחרות
עלינו המתכננים להכיר ולהבין את  .אחת על פני השניהל

ולהתאים את סוג התאורה  סוגי הנורות ותכונותיהםשלושת 
 אנולסוג התכנון הספציפי אותו  ,וחסרונותיו תרונותיועל י ,הנכון

בחירה מושכלת המתאימה את שנוכל לתכנן מתוך כך . מתכננים
 .רוייקטפשל אותו  ולפרוגרמה, לאקלים, למקוםסוג הנורה 

 נורות ליבון 2.1

פעולת  .תומס אדיסון י"ע 1879הומצאה בשנת נורת הליבון 
זרם . המרת אנרגיה חשמלית לחום ואורעל הנורה מבוססת 

, עטוף בגז אצילהתיל עשוי מטונגסטן  חשמלי העובר דרך
 . זכוכיתהמוקף  התחמצנות התיל מונע את, )אורגון(

היותה נורה בעלת ורת הליבון הינם ניתרונותיה הבולטים של 
ניתנת  ,נידלקת באופן מיידי, )CRI 100( ,איכות צבע מצויינת

 .ה להרכבהופשוט הזול ,עמעום, מיקודל
 )וואט/לומן 8-15(נצילות האורית הנמוכה ההינם  הותיחסרונ

מהאנרגיה המושקעת  5%כרק  .היעילות האורית הנמוכה שלהו
גורם לה דבר ה, השאר נהפך לחום, הופכת לאור נראה לעין

בזבזנית  ,ביבהלסלהיות להיות נורה בעלת פיזור חום גבוה 
צורך ל מיםגור הקצרים חייהאורך נוסף בומבחינה אנרגטית 

בשל היות נורת הליבון אמצעי  .החלפות מרובות של הנורהב
-החל מ C), -דירוג אנרגטי נמוך מ(, יעילות נמוכה בעלתאורה 

נאסרה בישראל מכירת נורות הלוגן או ליבון  01.01.2012
 . וואט 60בעוצמה של מעל 

 הלוגן/ טונסגטןנורות  2.2

, הנורה. GEי "ע 1958הוצגה לראשונה בשנת נורת ההלוגן 
, )טונגסטן(להט  חוטמורכבת מ ,משופרת של נורת הליבון גרסא

בועת  כאשר ,כלור אוברום , יוד: גז מיסודות ההלוגןב העטוף
 בטמפרטורהעמידה הנורה לכן , לא זכוכיתוהנורה עשויה קוורץ 

באותה , תפוקת אור גבוהה להשיג ניתן ,לכךהודות  .גבוהה
 .השקעה אנרגטית

 , לעימעוםהינם יכולתה , בדומה לליבון ,נורת ההלוגןיתרונות 
). CRI 100( גורם התאמת צבע גבוה ,איכות אור טובה בעלת

, אורך חייםבעלת  ,חסכוני מקור אורהיא , בשונה מהליבוןאך 
 .יותר יעילות אורית גבוההו

מראה נתונים דומים אך , בדומה לליבוןנורת ההלוגן  חסרונות
נצילות ו) 20%(יעילות אורית בינונית : טובים יותר מנורת הליבון

 ,היא פולטת חום גבוה). וואט/לומן 22-33(אורית בינונית 
 . מנוצלת לתאורה לא המושקעת  רב האנרגיה ,חשמלב תבזבזני

טמפרטורה גבוהה מגיעה ל , יקרהנורה  אהי ,בניגוד לליבון
0מ

c600  רגישות הנורה בעלת  .תוגורם לדליקה ולהתנפצהדבר
 הסיכוייומגדיל את  חייהאורך מקצר את ה ,גבוהה למגע יד אדם

 .UVסביבה ופולטת קרינת ת האמזהמת , מסנוורת, להתפוצץ

 נורה פריקה בגז 2.3

נורות מ שונה עיקרון פעולתהנורות הפריקות בגז בעלות 
משת תעל יצירת קרינה המש ותססבתמהן  ,ההלוגןהליבון ו
נורות פריקה : לשתי קבוצותמתחלקות  הן. כמקור אורבמיכל 

 .בלחץ נמוך ונורות פריקה בלחץ גבוה
אטומי הכספית פולטים , בנורה זו :פריקה בלחץ נמוך הנור

צידה בפוגעת בציפוי הפלואורני שמצוי ה, )UV(קרינה על סגולה 
נה אלקטרומגנטית וגורמת לפליטת קרי, הפנימי של השפופרת

 הנורה נחוץ תלצורך ההפעל . היוצרת אור בתחום הנראה לעין

1  
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גורם להצתת ) (starterשבשילוב עם מדלק ) (ballastמשנק 
 . הפלואורסצנט: דוגמא לנורה זו  .הנורה

זרם חשמלי בין זורם , בנורה זו :נורה פריקה בלחץ גבוה
עובדה  ,שתי אלקטרודות בשפופרת מלאה גז דחוס בלחץ גבוה

הגורמת לאידוי , זו מאפשרת יצירת טמפרטורה גבוהה
והפקת כמות אור , האלמנטים המתכתיים שבאטמוספרה הגזית

 .ראה לעין ללא חומר זרחניגדולה בתחום הנ
, פריקה בלחץ נמוך הנור הינה פלואורסצנטיתהנורה ה

הנורות  .1995לשוק לראשונה בשנת  החדראשר 
וון צבעים גדול יותר מאשר שאר הפלואורסצנטיות מיוצרות במג

הודות להרכב המעטפת הזרחנית שבצידה הפנימי של , הנורות
מוסף חומר זרחני המאפשר הפקה מדויקת של , כיום. השפופרת

גידול התאפשר , כתוצאה מכך. וכחול, ירוק, צבעי היסוד אדום
 .ביעילות האנרגטית ובמקדמי מסירת הצבע, במגוון צבעי האור
מומרת באור נראה בנורה זו לית המושקעת האנרגיה החשמ

מהאנרגיה  60% -פריקהשלב ה' שלב א :בשני שלבים
 .לקרינה נראת 2 %ורק , המושקעת הופכת לקרינה על סגולה

לאור הנראה  20%תוספת של  -פלורסנציהשלב ה', שלב ב
לאורך השנים התפתחו  .מהאנרגיה המקורית שהושקעה

. יעילותןחינת גודלן והן מב ןוהשתכללו נורות הפלורוסנט ה
) מ"מ 16קוטר ( T5 -ת הלנורעד ) מ"מ 38קוטר ( T12מנורות 

המספק תנאי , מופעלות בעזרת משנק אלקטרוני בלבדאשר 
  .הצתה השומרים על משך חיי הנורה וייצוב ערכי הזרם לפעולה

מתאפיינת , קומפקטיתהפלואורסצנטית הנורה ה     
לבתי  הגלהבר ניתנותה ,במגוון צורות קצרהו בשפופרת צרה

יעילה (, נורה זו מהווה תחליף יעיל לנורת הליבון .נורה רגילים
יחד קטנות פי עלות רכישתה והפעלתה כשהן משוקללות  .)  7פי

 .פנימיים שלההתקני ההפעלה כאשר , שלושה מנורת הליבון
ככל שנורה פלורסצנטית קומפקטית כי היא הבעייתיות שלה 

 . נמוכה יותר נצילותה האורית ,יותר
האורית  היעילותהינם כי למרות ש הנורה הפלורסנטית יתרונות
גבוהה שלה אורית ה הנצילות, )22%(להלוגן בדומה , בינונית

אורך , בנוסף .)וואט/לומן 70-100(וההלוגן  ליבוןהת וביחס לנור
, היא אינה מתחממת, ליבוןמהביחס  10-20פי גדול שלה חיים ה

 .רמת סינוור פחותהא ובעלת "עובדה המפחיתה את הצורך במ
נורה זו כי למרות ש הינם הנורה הפלורסנטיתשל  יהחסרונות

). 50-85%(שלה נמוך  CRI -ה, בעלת נצילות אורית טובה
, הפעלתה דורשת חימום מוקדם, נורה גדולה פיזיתה, בנוסף
, ומיקודת קושי לעמעום בעל, )הפעלההמנגנון בגלל (יקרה 
מלווה בהבהובים והדלקות מרובות , תאורה בלתי יציבהבעלת 

 .ירידת ביצועים גבוהה לאורך זמןב מאופיינתו מקצרות את חייה
בשל  ,חמורה נוספת הינה היותה מזהמת את הסביבהבעיית 

משרד , לכן .בתוך השפורפרתהנמצאות כמות של כספית וזרחן 
מרחק הקטן בבים לנורות אלו הבריאות ממליץ לא להיות קרו

 .UVמכיוון וקיימת חשיפה לקרינת  יותר משעה  ,מ"ס 30מ

  LED - LIGHT-EMITTING DIODE   -נורת הלד 2.4

נורת הלד הינה מקור אור אלקטרוני בצורת התקן מוליך 
 , צר  בספקטרום, אשר פולט אור Semiconductor)(למחצה 

אין בה גז וגם . בכיוון אחד בלבד, דרכו במעבר של זרם חשמלי
נורת , לכן. ה בנויה משפופרות זכוכית שבירהנאינולא חוט להט 

  .שונה באופן מהותי ממקורות האור הקונבנציונליים הלד
בנויה מחיבור של שני חומרים הדיודה נורת הלד מורכבת מ

אשר ,  Pאחד מסוג חומר .  PNבצורה המכונה צומת, שונים
דבר המעיד על העדר ) holes(ען חיובי עודף מכיל מט

אשר מכיל מטען ,  Nהחומר השני הוא מסוג . אלקטרונים בו
כאשר מופעל מתח חשמלי על התקן ). אלקטרונים(שלילי עודף 

) -(  Nאלקטרונים נעים מאיזור ,  PNמוליך למחצה בעל צומת

 . המטען השליליהמטען החיובי נע לכיוון ו P (+) לכיוון איזור
שבה , החיובי בצומתוכתוצאה מכך מתאחדים המטען השלילי 

של הקרינה  חלקיקי היסוד ,נפלטת אנרגיה בצורת פוטונים
כל הדיודות פולטות , למעשה. )1איור ( האלקטרומגנטית

החומר  .אך לא כל הדיודות הן דיודות פולטות אור, פוטונים
המשמש את הדיודה פולטת האור הוא חומר ייעודי שיגרום 

נורת  .גל בתחום הנראה לעין האנושית פוטונים באורכיפליטת ל
לד יכולה להפיק גוון אור מסוים בהתאם להרכב החומרים של ה

משלבים כמה נורות לד בגוני אור שונים  כאשר, אולם. הנורה
  .נוצרים גוונים נוספים

 

 הסטוריית התפתחות תאורת הלד 2.4.1

נורת לד אדומה ראשונה  התחופ 20-במאה ה 60 -שנות הב
שמשה בעיקר כנורת סימון בתוך ש" נרל אלקטריק'ג"בחברת 

 תות לד ירוקונור חותופ -70שנות ה ב . התקנים אלקטרוניים
 הוצגה 90 -בשנות ה. ציוד אלקטרונימגוון ב ושהותקנ תווצהוב

 1צהוב וירוק שתפוקתן האורית הניבה , נורות לד בצבעי אדום
הינם  RGB-Red Green, Blue)( ירוק וכחול, הצבעים אדום. לומן

לכן משנה זו התפתחה , ים של האורשלושת הצבעים הבסיסי
סוף לקראת  . לרבות לבן, לד להפיק אור בכל צבעהיכולת נורות 

ליבון הת ונור החלפתראות את תחילת לניתן  -90 -שנות ה
-2005בשנים כאשר . הלוגן בנורות לד ביישומי תאורה שוניםהו

תפוקה האורית של נורות לד עד עם הגדלת היכולת ב , 2000
החלו להופיע נורות לד בעלות אור לבן במיגוון , לומן 100כ

לד מקור אור אשר המהוות נורות  ,כיום. םמיחו, יםקר -גוונים
האור הקונבנציונליים ביישומים  עשוי לשמש כתחליף למקורות

ויעדים רבים , הן מצויות עדיין בשלבי פיתוח, עם זאת. רבים
 .בתחום זה טרם מומשו

 תכונות נורות הלד 2.4.2

 צבע תאורת הלד
לכן מורכבת משילוב נורות בצבעים שונים נורת הלד 
 RGB -על כל גווני ה, למגוון רחב של צבעים מאפשרת הגעה
הנע בין  CRIהלבן הקר בעל . קרו חםלבן : וגווני לבן שונים

אך , 80-90%של הלבן החם נע בין  CRI-כאשר ה,  75%-70%
 .נמוכה יותר מהקר אוריתיעילות  בעל

 שטף אור ויעילות אורית
לגוף התאורה שבו מותקנת נורת לד יש השפעה רבה על 

הינה לנתוני נות התאורה ובתכההתייחסות  .תפקוד הנורה

תאורת “, לוי שלומי(עקרון הפעולה של נורת לד  -1 איור
 ).חברת החשמל ,וחהנ, מורה נבוכים-לדים
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הנורה לא של  ,גוף התאורהשל השלם תפוקת אור של המכלול 
יש לקחת , האורית של נורת הלדבמאזן היעילות  .הבודדת

שנצילותו היא , של הלד) דרייבר(בחשבון את ספק המתח 
מהאנרגיה החשמלית אובדת בצורת  15% -כלומר כ,  85%כ

התפתחות היעילות האורית של . במעבר דרך הדרייברחום כבר 
, נורות ליבון עלותבזו של גופי תאורה  עולה כבר כיום עללד ה

בהשוואה לזו של גופי תאורה בעלי והיא מצויה במגמת שיפור 
שמפרסם משרד האנרגיה  פי נתונים-על(מקורות אור מסורתיים 

עתידית להיות גבוהה  2015שנת לעד כאשר  ).האמריקאי
מזו של גוף תאורה  2כמעט פי , וואט/לומן -150בכ , משמעותית

היעילות האורית של  2020הצפי הינו כי בשנת . פלואורסצנטי
יעילות גבוהה  –ואט/לומן 200גופי תאורת לד יגיע לערך של כ 

 .מזו של גופי תאורה עם נורות ליבון 10פי 
לשיא פיתוחם מבחינת הגיעו הקונבנציונאליות רב הנורות 

יעילותה האורית וטכנולוגיית הלד עוד בתחילתה  .יעילות אורית
  .)2איור ( עוד לא קרובה לשיא יכולתה

 

 משך חיים שימושי של נורת הלד
משך החיים הנקוב של מקורות האור הקונבנציונליים מבטא 

מכמות הנורות הנבדקות  50%נקודת זמן ממוצעת שבה כשלו 
משך החיים של נורות לד , ה זובניגוד להגדר. במדגם הבדיקה

 : באמצעות שני מושגים"משך חיים שימושי"מוגדר כ
 - Lumen Maintenanceאת אחוז שטף האור הנותר של  מבטא

 10,000לאחר -L90( .הנורה ביחס לשטף האור ההתחלתי שלה
 ).מהשטף ההתחלתי 90%שעות שטף האור של הנורה 

Lumen Depreciation-  הירידה בשטף האור של הנורה ביחס
שעות יירד שטף  10,000לאחר . (ההתחלתי שלה לשטף האור

 ) .10%האור ההתחלתי ב 
משטף האור ההתחלתי  10%-15% -מאבדות כנורות ליבון 

כתוצאה  )שעות 1,000-כ(לאורך משך החיים הנקוב שלהן 
ת חלקיקי טונגסטן שהתאדו מהצטברוו, מבלאי של חוט הלהט

הירידה בשטף האור של  .של הזכוכית חלקה הפנימיעל גבי 
הנורות הפלואורסצנטיות נובעת בעיקר מבלאי של החומר 

הפנימי של השפופרת ה חלקהזרחני העוטף את 
-כנורות פלואורסצנטיות ליניאריות מאבדות . הפלואורסצנטית

 -כמשך חיים נקוב של  משטף האור ההתחלתי לאורך 5%-10%
-כנורות פלואורסצנטיות קומפקטיות מאבדות  .שעות 20,000

-כחיים נקוב של  משטף האור ההתחלתי לאורך משך 20%
 .)3איור ( שעות 10,000

הירידה בשטף האור של נורות לד נובעת בעיקר מהתחממות 
השגת  תיכול, לכן.   PN-הבצומת  הרכיב האלקטרוני של הנורה

תפקוד נכון  תחשובה להבטיח שליטה על הטמפרטורה בצומת
. ומשך חיים מקסימאלי, תפוקת אור אופטימאלית, התקןשל ה

נורת הלד פועלת באופן שונה לחלוטין משאר הנורות  
יחסית לשאר הנורות היא נמצאת , בנוסף. הקונבנציונאליות

עובדות . בהתפתחות מתמדת ועדיין לו הגיעה לשיא יכולותיה
 :אלו מעניקות לה מספר יתרונות וחסרונות

יעילות אורית גבוהה ביחס לתאורת הינם נורת הלד  נותיתרו
היא  .ולעיתים אף ביחס לתאורה פלואורסצנטית, ליבון והלוגן

, מקור אור נקודתינורת הלד הינה ). 90%עד (גבוה  CRIבעלת 
תכונות המאפשרות שימוש בנורות  בעל אפשרות מיקוד ועמעום

צבע בעלת , יישומיםמגוון יעילה ב ,יצוב תאורה גמישהעאלו ל
משך חיים בעלת  .לשליטה ובקרה ןתהני אור אחיד ומגוון

היא , ה של מקורות האור הקונבנציונלייםשימושי ארוך ביחס לז
-ולא בתחום העל)  (IRאדום-נה פולטת קרינה בתחום התתנאי

ולכן נחשבת ידידותית לא מתחממת , נטולת כספית (UV), סגול
 .לסביבה
טכנולוגית הלד  לאור העובדה כי  םבעיקר נורת הלד חסרונות

תחליף מלא עדיין מהווה לכן אינה  ,בהתפתחותנמצאת עדיין 
מתבטא , חוסר ניסיון של יצרני התקני תאורת לד .לכל התאורות

עלות גבוהה , שאינם עומדים בציפיות המשתמשים במוצרי שוק
 .לנורות אלו מוסיף להאטה בחדירתה לשוק תקניםב והחוסר

, PNבצומת ה טמפרטורההמגובה מושפע  נורות הלד ך חיימש
 .בו מתבצעת המרת האנרגיה החשמלית לאור נראה לעין ולחום

התקני תאורת לד טובים אמורים לסלק את החום העודף 
  Heat (Sink.(באמצעות רכיב קירור ייעודי 

לבעיות כי נורה זו עלולה לגרום חשד לאחרונה התעורר 
חוקרים מאוניברסיטת קליפורניה בדקו ומצאו  .בריאותיות

נחושת ומתכות רעילות , בנורות הלד שאריות של סגסוגות ארסן
 .מחלות כליות ניולוגיות ועוד, אחרות שנקשרות לסרטן

ה פלאש העיתיות הינה בחשיפה לנורה שנשברה או להשלכתהב
נורות הלד נזרקות לפח כמו פסולת רגילה  ,כיום .הבסוף חיי

 . ים הרעילים מטפטפים לקרקע ומזהמות את מי התהוםוהחומר
מחקרים שנערכו לאחרונה מצביאים כי נוצרות , בנוסף

ת בשעות יתאורה מלאכותחשיפה לבעיות בריאותיות כתוצאה מ
תאורה . הלילה בכלל וחשיפה לתאורה קצרת גל בפרט

, הפרשת הורמון המלטוניןאת  מונעתמלאכותית בשעות הלילה 
חוסר במלטונין גורם לתופעות . בתנאי חושך בלילה רשהמופ

במערכת  פגיעה, דיכוי מערכת הרבייהפיזיולוגיות שונות כגון 
הסיכון לחלות בסרטן השד אצל נשים וסרטן  הגדלתו, החיסונית

נורות הלד כמו נורות הפלורסנט . הערמונית אצל גברים
 ,אליהםאשר חשיפה , מאופיינות לרב בתאורה לבנה קצרת גל

את  תמונע ,בניגוד לנורות הליבון בעלות אורכי גל חמים וארוכים
לולה לפגוע הפרשת הורמון המלטונין וחשיפה לתאורה זו ע

 . בבריאותינו

ות היעילות האורית של גופי התאורה השונים התפתח -2 איור
 .לאורך השנים

       
  

 

ים נקוב של מקורות אור קונבנציונליים ומשך משך חי -3 איור
מורה -תאורת לדים“, לוי שלומי. (חיים שימושי של נורת לד

 ).חברת החשמל "נוחה, נבוכים
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2.5 OLED- ORGANIC LIGHT-EMITTING DIODE 

ת צהינה התפתחות של תאורת הלד ביישום ק OLEDה
 דיודה פולטת אור המבוססת על חומרהינה  OLEDה. שונה

החומר מודפס . הפולט אור במעבר זרם חשמלי דרכו  אורגאני
שימושו העיקרי לבניית צגים   .על שכבה דקה של חומר פולימרי

חיסרונה העיקרי . דקים למינהם בעלי צריכת חשמל נמוכה
 .בעמידותו הנמוכה לאורך זמן של החומרים האורגניים

ניתן לראות תכונות   OLEDלנורת ה LEDבהשוואה בין נורת ה
מכילים חומרים מוליכים למחצה בין שני שניהם : משותפות

 :תבטא בכמה אופניםמנהם יכאשר השוני ב .חומרים מוליכים
  OLED -ה, תאורת הלד מספקת אור מרוכז למרחוקבזמן ש
משטחים קשיחים וגמישים כגון  מגווןעל ניתנת להנחה , לעומתה

גבי משטח רחב  עלור אור מק היוצרתפלסטיק ומתכת , זכוכית
, )CRI-90(היא  מעניקה תאורה איכותית . ולא מנקודה בודדת

עדיין לא  ולכן. מפוזרת וללא הצללה לסביבתה הקרובה בלבד
  .יכול להחליף נורה

 מחיר .מציע יעילות אנרגטית כפולה במחיר נמוך מאוד  LED-ה
OLED  נורה בעצמה של ל $1000הינוwatt100 ,מחיר אשר כ

ההבדל במחיר נובע . $10 הוא המצנורת לד באותה ע
 .כמו בכל טכנולוגיה חדשה שינוי יגיע עם הזמןה אך, חומריםמה

. OLEDניתן לראות מספר דוגמאות בשוק לשימוש ב
 Siemens- חברת  .מאיר/ מדברת על אפשרות של פנל חלון

אב טיפוס של  2009 -ביריד הרהיטים במילאנו ב ההציגפיליפס 
 Philips Lumiblade Reflections OLED Mirror( מראה-קיר

wall .( מערכת מודולים שלOLED מתפקדים כמראה ה
  .במצב דלוק ,תאורה כבויה וכקיר מסך מאיר אינטרקטיביהכש

 השוואה בין גופי התאורה השונים  2.6

כאשר באים להשוות בין כל סוגי התאורה הקיימים כיום 
בשוק ניתן לאתר את היתרונות והחסרונות הבולטים של כל 

נורת הליבון בעלת . 1כפי שניתן לראות מטבלה  אחד מהם
אך אינה , )CRI-% 90-100(מקדם מסירות צבע גבוה ביותר 

בתוספת (ורה הכי בזבזנית שיש יעילה אנרגטית ונמצאה כתא
עובדה המוסיפה לצריכה , העובדה כי היא מחממת את הסביבה

סנטית בעלת לעומתה התאורה הפלרו). למיזוג אווירהאנרגטית 
כאשר הנורות , )וואט/לומן 75-104(יעילות אורית טובה 

לומן  34-87( הפלורסנטיות הקומפקטיות אפילו יעילות יותר 
 כהנמו חשמלות שטף אור גבוה תוך צריכת כלומר מספק, )וואט/

הגדלת היעילות האורית פוגעת באיכות התאורה , אך .יחסית
התאורה הפלורסנטית בעלת מסירות צבע , לכן. המתקבלת

צבע המאופיין ב קצרבעלת אורך גל , )CRI- %75-90(נמוכה 
התאורה , )מעלות קלווין 2700-6500טמפרטורת צבע (אור קר 

בעלת נטייה , לא ניתנת לעמעום או מיקוד, יתגדולה יותר פיז
 . להבהובים כאשר כל הדלקה מקצרת את אורך חייה

תאורת הלד שהתפתחה בשנים האחרונות נחשבת כפורצת 
לכן עוד לא הגיעה לנתוניה  ,עד היוםדרך ונמצאת בהתפתחות 

-50(תאורה זו היעילה ביותר מבחינת יעילות אורית . הסופיים
צריכת האנרגיה שלה מאוד נמוכה כאשר כל , )וואט/לומן 100

אור ההזמן חלים שיפורים ביחס בין הגדלת יכולת נתינת שטף 
אינה  אמנם, כיום. תוך שמירה על צריכת אנרגיה נמוכה, שלה

עוקפת בנתוניה את כל סוגי הנורות אך נמצאת במגמת שיפור 
 ניתן לצפות כי נורת הלד ,לכן .2באיור מתמיד כפי שניתן לראות 

 בתחום היעילות האורית ,את הנתונים הטובים ביותר ספקת
 .מכל הנורות הקיימותיותר ארוך המשך חייה ל נוסףב, בעתיד

מכיוון שצבעי הנורה נפרשים לאורך כל , יתרון נוסף שלה
כמעט כל צבע רצוי מהקר  יכולת קבלת,  RGB-מניפת צבעי ה

, כפי שניתן ללמוד מהמחקרים שנערכו לאחרונה ,כאשר, לחם
עבור מניעת , יש לפתח את תחום נורות הלד בעלות האור החם

תוך שמירה על איכות שטף , השפעות בריאותיות מסוכנות
לשם פיתוח . נמוכהה גיהמסירות הצבע וצריכת האנר, האור

 .צועד ונראה כי זה עתיד התאורההלד נורות 
 הנמוך באנרגיה מורידיכה בתאורה בעלת צרשימוש 

משימוש בנורות הנגרמות  ,2COבהתאמה גם את פליטות ה
אם נורת ליבון בעלת . 4כפי שניתן לראות מאיור  יעילות יותר

-משתמשת ב, וואט 60צורכת , שעות 1200 -משך חיים של כ
KWh/y219  פאונד של  225ופולטתCO2 . לעומתה נורת

 Wשעות על 8,000 -פלורוסנט קומפקטית עובדת למשך של כ
 56וכתוצאה מכך פולטת  KWh/y55-ב ומשתמשת 13-15
נורת הלד עובדת יותר  ,תיהןשלעומת . בשנה CO2פאונד 

 KWh/y 44-ומשתמשת ב W8-12שעות בצריכה של  25,000מ
 .פאונד לשנה CO2 45בלבד ולכן פולטת רק 

צריכת , נורת הלד כל כך חסכונית מבחינת יעילותה האורית 
כי יש  CO2 -הפחתתה בפליטות ה האנרגיה הנמוכה שלה ויכולת

הבעייתיים על מנת שאכן נוכל  נתוניהלחקור ולשכלל את שאר 
 .להנות מיתרונותיה הגדולים

 
 

 

 ריכוז מאפיינים של מקורות אור - 1טבלה 
 2010, מוסד שמואל נאמן" חיסכון באנרגיה במערכות תאורה"

 

 ריכוז מאפיינים של מקורות אור -4 איור
 2010, מוסד שמואל נאמן" חיסכון באנרגיה במערכות תאורה"
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 מערכות שליטה ובקרה 2.7

תוך פיתוח טכנולוגיות שליטה  שימוש בתאורה הלד היעילה
חכמות הן למזגר וובקרה מאפשרת מערכות תאורה מבוקרות 

ישנם פיתוחים  בשנים האחרונות .הביתי והן למזגר הציבורי
רבים בתחום מערכות הבקרה המאפשרות שליטה על מערכות 

כות אלו מאפשרות את יעול מער. תאורה ובקרת אנשים, חשמל
רה בבית בניהם גם התאו, םמכשירי החשמל הרביהשימוש ב

תכנון מבנים  ,חיסכון אנרגטי שליטה זו מאפשרת. וברחוב
 .CO2וסביבות פעילות חסכוניות יותר בחשמל ובפליטות ירוקים 
חברת געש מפתחת תאורת רחוב חכמה המיועדת : לדוגמא

התאורה  .לספק מענה לדרישות תכנון העיר החכמה והמודרנית
, WiFi, על תאורת לד בתוספת מצלמת אבטחה מבוססת

 .חיישנים למדידת זיהום אוויר וניטור כלי רכב, מערכת בקרה
 .ויעודותתאים עצמה לכל מקום ש, עצמת ההארהבשליטה 

 המאפשר, :Philips hue-לעומתה חברת פיליפס מפתחת את ה
 . ללא חיווטמערכת תאורת בית חכם של  ה אישיתהתקנ

אנרגיה פוטנציאל הפחתת צריכת  .3
באמצעות מעבר לשימוש  CO2ופליטות 

 בתאורת לד
 מאפייני צריכת החשמל במשק הישראלי 3.1

משרד התשתיות הלאומיות וחברת חשמל בחנו וניתחו את 
מתוך הנתונים . צריכת החשמל במדינת ישראל לאורך השנים

בשנים  ותהשוק מועדפני שנאספו ניתן לשער ולצפות להיכן 
-2-ניתן לראות כי צריכת החשמל גדלה בשיעור של כ .רובותהק

בשנה ועלינו לבחון כיצד ניתן להפחית את העליה הזו מצד  3%
 .אחד ומצד שני כיצד ניתן להפחית את הזיהום הנובע בעקבותה

, ביתי: חברת החשמל חילקה את צריכת החשמל למגזרים
ומזרח  שאיבת מים, תעשיה, ישובים חקלאיים, ציבורי -מסחרי

ניתן לראות כי צריכת החשמל . )5,6איור ( פ"ירושלים והרש
 .ציבורי הוא הגבוה ביותר מכל המגזרים-במגזר הביתי והמסחרי

בשני מגזרים אלו מכיוון שהם לכן אתמקד בעבודה זו 
, המשמעותיים ביותר מבחינת פוטנציאל החיסכון בחשמל

 .CO2אנרגיה ופליטות 

 

 
 

 

מערכות תאורה מסך צריכת בחינת  צריכת החשמל עבור 
מהאנרגיה בעולם משמשת  17.5% -מצביעה כי כ ,החשמל
משנת  IEA -ניתוח של המתוך (מרביתה למבני מסחר , לתאורה

מכלל  10% -כ החשמל לתאורה מהווהת כצרי, בארץ ).2006
  .)מתוך נתוני חברת חשמל( החשמל הנצרך במשק

 מגזר ביתי 3.2

 10% -כ צריכת החשמל לתאורה מהווהבמגזר הביתי      
בוועדת  ואושר 22.2.11 -ב .במגזר מכלל צריכת החשמל

נורות לא יעילות בהספק  תמכירעל הכלכלה תקנות האוסרות 
כי מהלך זה  הערכהה. בראשן נורות הליבון. וואט 60העולה על 

 .ש"קוט 650 -סתכם בשישנתי למשק בית חיסכון אנרגטי ל יביא

 מגזר מסחרי ציבורי 3.3

 26% -צריכת החשמל במגזר הציבורי והמסחרי מהווים כ
שיעור הגידול בצריכת החשמל  .מסך צריכת החשמל במשק

גבוה מגידול (בשנה  6% -ציבורי מסתכם בכ -סחריבמגזר המ
מצריכת  60%כי  7מאיור ניתן לראות  ).סך הצריכה במשק

עבור  30%עבור מערכות אקלום וכהינה החשמל במגזר זה 
כאשר מערכות התאורה משפיעות גם על . מערכות תאורה

שמערכת תאורה מחממת גוררת צורך  כךב ערכות האקלוםמ
  .ור אקלוםבהגדלת צריכת חשמל עב

 

 
 מגזר רשויות מקומיות

צריכת החשמל במגזר הרשויות הוערכה  2009בשנת 
מצריכת  15%המהווה , ש"מילארד קוט 2.5המקומיות ב 

 .מצריכת החשמל במשק 5%-ציבורי וכ-החשמל במגזר המסחרי
, מצריכת החשמל הינה עבור מערכות תאורה 45%-במגזר זה כ

מצריכת  40%. הן עבור תאורת רחוב והן עבור שטחים ציבוריים
אשר תאורה משפיעה גם (החשמל הינה עבור מערכות אקלום 

לפי נתונים אלו  .נוספים הינם עבור תאורת מבנים 10%ו )עליה
מצריכת החשמל  55%ה מללמערכות התאורה השפעה גדו

שיפור וייעול מערכות התאורה . במגזר הרשיות המקומיות
ותגרור אחריה חיסכון  רבהבמגזר זה תהייה בעלת השפעה 

יצאה תכנית התיעלות  ,לכן .וסביבתי רב, כלכלי, אנרגטי
-20של  תמריצי תמיכהאנרגטית לרשויות המקומיות המציעה 

ל רשות מקומית כעל . רשותכל מתכנית ההתיעלות של  30%
 פרוייקטילהציע תכנית התיעלות אנרגטית הכוללת נושאים כגון 

תאורת מבנים , רמזורים ,שטחים ציבוריים, תאורת רחובות
 .ומערכות ניהול לחיסכון באנרגיה

 מגזר משרדים
, מכלל המשק של צריכת חשמל לתאורה 10%מתוך ה

מוסיפים כש. ממנה 20%אחראית לבמבני משרדים התאורה 
השפעת  ,תרמי המסולק באמצעות מיזוג אווירהעומס את ה

 .מגזר זהבמצריכת החשמל 40%יכולה להגיע עד התאורה 

 .תעריף ומתח אספקהצריכת החשמל לפי סוגי  -5 איור
 פילוח צריכת החשמל למגזרי פעילות  -6איור 

 .2008ח סטטיסטי לשנת "דו, מתוך נתוני חברת חשמל

 

פילוח צריכת החשמל לשימושים המרכזיים במגזר  -7איור 
 –התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית . (המסחרי והציבורי

 ). 2010-2020צמצום בצריכת החשמל 
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שידרוג מערכות התאורה במבני משרדים יכול להוביל 
להתייעלות אנרגטית משמעותית במגזר זה בכלל ובכל בניין 

 . משרדים בפרט

בישראל  CO2ת והפחתת פליטות התיעלות אנרגטי 3.4
 בתחום התאורה

להפחתת  השונותמדינות הבעקבות אמנת קיוטו והתחייבות 
שלא חתמה על התחייבות  ממשלת ישראל, גזי החממה

להתחיל להתמודד עם  05.08.15-החליטה ב ,בזמנוכלשהיא 
להגדיר יעדים לאומיים להפחתת פליטות גזי חממה על הנושא ו

, 09.2015ת אמנת האקלים עד לחודש מנת להגישם למזכירו
לצורך היערכותה של ישראל לחתימה על הסכם גלובאלי חדש 

התחייבות זו נובעת מתוך הרצון . ומחייב למאבק בשינויי אקלים
שאר בדומה ל, גנה על הסביבהמהלהכנס תחת אותה מסגרת 

עבור  ומתוך הכרה בתועלת הכלכלית המדינות המפותחת
 :ציבה לעצמה הינםהיעדים אותם ה. ישראל

טון לפליטת גזי חממה לנפש  7.7של קביעת יעד לאומי של 
לצורך השגת היעד הלאומי להפחתת פליטות גזי  .2030בשנת 
יעדים להפחתה וייעול של צריכת ישראל קבעה , חממה

 וייצור חשמל ממקורות של אנרגיות מתחדשות, האנרגיה במשק
 :)8איור (

 2030עד שנת  17%צמצום צריכת החשמל בשיעור של . 1
באותה השנה לפי תרחיש  ביחס לצריכת החשמל הצפויה

 .עסקים כרגיל
, 2030עד לשנת  20%פרטית בשיעור של צמצום נסועה . 2

 . ביחס לנסועה הצפויה באותה השנה לפי תחזית עסקים כרגיל
לפחות  13%שיעור של בייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת .3

לפחות  17%ובשיעור של , 2025מסך כל צריכת החשמל בשנת 
 .2030מסך כל צריכת החשמל בשנת 

 

 שיטת עבודה .4
הסתמכתי על מחקר שנערך בפינלנד בבחירת המטודולוגיה 

מהו הפוטנציאל לחיסכון באנרגיה ולהפחתת פליטות הבוחן 
CO2  באמצעות מעבר לשימוש בטכנולוגיות תאורה חדשניות

 & Eino Tetri & Anni Sarvaranta( ?במשקי הבית בפינלנד
Sanna Syri, Energy Efficiency (2014) ,Potential of new 

lighting technologies in reducing household lighting energy 
use and CO2 emissions in Finland.( 

 CO2 -ה צריכת האנרגיה ואיתה כמות פליטותלפי מאמר זה 
לא שיא ש תלרמ שהגיעהנמצאים במגמת עלייה מתמדת 

, משבר אקלימי עולמי מלהתרחש על מנת למנוע. מעולם תהנרא
העולמיות  C02 -כי יש להפחית את כמות פליטות ה נטען

 . 2050עד שנת  2000מאלו שנמדדו בשנת  %50-80ב
מחבר המאמר מביא הערכות מחוקרים שונים כי צריכת החשמל 

מכלל צריכת החשמל העולמית  16-19%-מתאורה מהווה כ
 . 2030שנת בתאורה לבצריכת החשמל  %2-3עלייה פיוצפוייה 

בודק מה ו ,משקי הבית בפינלנד ,מקרה בוחן לוקחמאמר ה
באמצעות  CO2ההשפעה מבחינת צריכת אנרגיה ופליטות 

 . לתאורת לד) נורות ליבון(החלפת גופי תאורה קונבנציונאלים 
עבור לומן ללגדילה בדרישת  הנחות יסוד שלוש לוקחמאמר ה

השטח נשאר קבוע והדרישה (בהתסכלות מערכתית , נתון שטח
 :)אופנים 2לתאורה בלומן גדלה ב

 .2050בשנת  10%, 2030-ב10%, 2020-ב 10%גדילה ב. 1
 .2050 -ל 2012משנת  33%גדילה בדרישת ללומן של . 2

: אורת הלדחדירה הדרגתית של תהנחת יסוד שנייה הינה 
  ).9איור ( בינונית גבוהה, נמוכה 

 CO2המרה לפליטות המקדם הנחת היסוד השלישית הינה כי 
נבדקו מספר  .משתנה לפי חיזוי הפקת האנרגיה בפינלנד

  .אפשריות לתמהיל ייצור האנריגה

 

 :ד מראות כי נתוצאות המחקר בפינל
מקרה של חדירה גבוהה של תאורת הלד ב, 2020בשנת 

 ניתן להוריד את צריכת האנרגיה, למשקי הבית בפינלנד
  .מהיום 60%-חיסכון של כ – TWh/a 1.06ב

 

 
 -ל TWh1.8 צריכת החשמל מתאורה ירדה מ, 2050בשנת 

TWh0.5 . 

 

היעדים הלאומיים אותם הציבה לעצמה ישראל ביחס  -8איור 
תכנית , ר גיל פרואקטור "ד. (למדינות מפותחת אחרות

ם "לאומית להפחתת פליטות גזי חממה לקראת הסכמי האו
       

  
  

 

, נמוך(חדירה הדרגתית של נורות הלד ברמות שונות  -9איור 
 .  2020,2030,2050.בשנים  )  בינוני וגבוה

לפי חדירה  2012-2050צריכת אנרגיה בשנים  -10איור 
 משתנה של לדים למשקי הבית בפינלנד

 

צריכת אנרגיה לפי סוגי תאורה שונים בשנים  -11איור 
2012,2020,2030,2050 
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 CO2מיקסום החיסכון האנרגטי ואיתו החיסכון בפליטות 

למינימום  ,דרישה ללומן לשטחה הורדת: באמצעותבהתאמה 
פעולות  .לד לשוקהחדירה של תאורת הקסום ימהאפשרי על ידי 

טון ( 234,000 בין שנע חיסכון עלות אלו יכולות להוביל ליהתי
CO2 () טון ( 920,000 -ל) מקדם המרה ממוצעלפיCO2 (  תלוי

הנקבע באופן  CO2במקדם ההמרה מצריכת חשמל לפליטות 
 . ייצור החשמל באותם השנים

 

 
היכולת לחסוך הנובעות ממאמר זה הינם כי  מסקנותה

-2020מתאורה בפינלנד בין  CO2בצריכת האנרגיה ובפליטות 
צריכת החשמל  2012בשנת אם  .משמעותיתהינה  2050

מסך צריכת החשמל  )TWh/a1.8( 32% מתאורה היוותה
, המרת התאורה לתארה חסכונית. במשקי הבית בפינלנד

 , 38% -ב 2020הורידה את צריכת החשמל בשנת , לתאורת לד
כתוצאה  .78% -ב 2050שנת וב 53%-ב 2030 נתבש

. CO2פליטות בהפחתת מתקיימת , מההפחתה בצריכת החשמל
. אך לא ישירותלהפחתה בצריכת החשמל קשורה  הפחתה זו

במחקר זה ניתן  .באופן הפקת החשמל במדינהגם היא תלויה 
ניתן להפחית , נהתלראות כי גם אם אופן הפקת האנרגיה לא יש

גם אם הדרישה  .רק מהמרת התאורה ללד CO2-את פליטות ה
 .לתאורת הלדמעבר בהחיסכון בפליטות יגדל  ,לתאורה תעלה

 
מאמר הנידון ב המטדולוגיה המוצגתבעבודה זו אתבסס על 

 . בממצאים ובנתונים הקיימים בישראלתוך שימוש 
כיום לפי חלוקה למגזרים תוך שוק המצב את תחילה אבחן  .1

הם המגזרים שמכיוון , התמקדות במגזר הביתי והמסחרי ציבורי
ולכן  )מנתוני חברת חשמל( בעלי צריכת החשמל הגבוהה ביותר

 .  בהם טמון הפוטנציאל הגבוה ביותר לחיסכון
מצב עסקים בהמצב העתידי מבחינת צריכת חשמל  בחינת .2

גדילה מתמדת במשק (, םמצב כיול מתמדת זהה גדילה, כרגיל
אבחן מהי צריכת החשמל העתידית בשנת . )בשנה 2-3%של 

באופן ותמהיל השימוש בתאורה הקיימת בללא שינוי , 2030
  .)2טבלה ( הפקת האנרגיה בישראל

החלק היחסי מהו חלוקה למגזרים השונים תוך בחינת .3
 .ממערכות התאורה ךשנצר ,שלהםבצריכת החשמל 

רה בשנת ויעילות האורית של כל גוף תאנקיטת הנחה לגבי ה
תוך התבססות על . (2015לעומת היום  2030ושנת  2020

   , ההנחות  שנעשו במאמר
Tetri, E. Sarvaranta, A. Syri, A. (2014). Potential of 
new lighting technologies in reducing household 
Lighting energy use and CO2 emissions in Finland. 
Energy Efficiency, vol 7, 559-570). 

 

 

באמצעות מכפלת היעילות האורית חישוב ההתיעלות האורית .4
באותה סוג תאורה באותה השנה  השימושבאחוז  ,של כל נורה

. )שימוש בה מסך גופי התאורה* %)lm/W(יעילות אורית (
קבלת ההתייעלות האורית החדשה באותה השנה הנובעת הן 

נובע הלות של אותה נורה והן מהשינוי באחוזים מההתייע
  ).לד פלורוסנט(שימוש בתאורה יעליה יותר ב מגידול

באמצעות  .בדיקת צריכה החשמל לאחר ההתייעלות האורית.5
חישוב ההקטנה באחוזים מהצריכה שהיתה אמורה להיות לפי 

 .באותה השנה מצב עסקים כרגיל
טכנולוגית להיכולת לחסוך בחשמל בזכות ההמרה  חישוב.6

צריכת החשמל באותה שנה לפי מצב (יעילה יותר  תאורה
פחות צריכת החשמל העתידית להיות באותה  ,עסקים כרגיל

  .)שנה אחרי ההתיעלות הנובעת מההחלפה לתאורה יעילה
 CO2 פוטנציאל החיסכון בפליטות בחינת ההשלכות עבור .7
כל  על CO2של  'ג 700: 2013לפי מקדם ההמרה של שנת (

 .)ש שמיוצר"קוט
בתאורה  CO2בדיקה באחוזים מה היכולת לחסוך בפליטות .8

 .בכל מגזר ומה היכולת לחיסכון מתוך סך הצריכה במשק

 תוצאות .5
 פוטנציאל חיסכון מתאורה במגזר הביתי 5.1

משרד התשתיות הלאומיות הוציא תכנית לאומית 
-2010צריכת החשמל בשנים  צמצוםללהתייעלות אנרגטית 

כנית מחולקת למגזרים השונים ובוחנת בכל מגזר מה הח. 2020
במגזר הביתי קיימת התייחסות לתחום . הפוטנציאל חיסכון בהם

, תכנית להחלפת נורות חסכוניות במגזר הבית הוצגה. התאורה
 2008ב . הנמוכות עקב היקף החיסכון הגבוה ביחס העליות

לשם  ,צעדים להתייעלות אנרגטית לנקוטהממשלה החליטה 
קבעה הממשלה , במסגרת החלטה זו. צמצום בצריכת החשמל
בצריכת החשמל הצפויה לשנת  20%יעד מנחה של צמצום 

2020  . 
ם כי במגזר הביתי חהחשמל וניתו חברתניתן לראות מנתוני 
מיליוני  1,559.1עבור תאורה הינה  2010צריכת החשמל בשנת 

  .)3טבלה ( וזו נקודת המוצא לניתוח העתידי) ש"קוט
ה בצריכת בשנ 2%עלייה ממוצעת של יח כי קיימת ננ

 2-3%נע בין  במשק הישראלי הממוצע( במגזר הביתיהחשמל 
נקח את האחוז הנמוך למקרה של עלייה במודעות הסביבתית 

לפי הנחה זו התבצע החישוב של  .)של האוכלוסיה הישראל
צריכת החשמל העתידית במגזר הביתי עבור תאורה לכל שנה 

העתידיות לפי מקדם CO2 פליטות הכמות ה להיות ומהי צפויי
. )ש שמיוצר"על כל קוט CO2 'ג 700( :2013ההמרה של שנת 
צריכת האנרגיה לתאורה תעמוד על  2020נקבל כי בשנת 

 10%גדילה של ו, לפי חדירה בינונית של לד CO2פליטות  -12איור 
 .לפי שנים ולפי מקדמי ההמרה המשתנים, בדרישת לומן לשטח

 

. תחזית הביקוש לחשמל לצורך תכנון משק החשמל -2טבלה 
 . האנרגיה והמים, משרד התשתיות הלאומיותמתוך נתוני 
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. טון 1,466,691תהיה CO2ופליטות ) ש"מליוני קוט( 2,095
מליוני ( 2,816צריכת האנרגיה לתאורה תעמוד על  2030בשנת 

  .)4טבלה ( טון 1,971,110 תהיה CO2ליטות ופ) ש"קוט

 

 
כפי שניתן  פוטנציאל חיסכון מתאורה במגזר הביתיתוצאות 

 70%מגזר הביתי עד בניתן לחסוך הינם כי  ,6לראותם בטבלה 
בפליטות  78%מצריכת החשמל לתאורה וכתוצאה מכך עד 

CO2. החשמל מסך צריכת  1.3% -שהן מהווה חיסכון של כ
  .הכללית במשק

 

 פוטנציאל חיסכון מתאורה במגזר מסחרי ציבורי 5.2

-כי צריכת החשמל במגזר המסחרי 5ניתן לראות מטבלה 
 ש"מליוני קוט 5139.5עבור תאורה היתה  2010ציבורי בשנת 

, בשנה 2% -נניח כי צריכת החשמל עולה בממוצע כ. )3טבלה (
 CO2-גם במגזר זה ונחשב את הצריכה העתידית ופליטות ה

 . העתידיות לפי אותם הנחות שנלקחו גם במזגר הביתי
צריכת האנרגיה לתאורה תעמוד על  2020נקבל כי בשנת 

. טון 4,834,950תהייה  CO2ופליטות ) ש"מליוני קוט( 6,907
מליוני ( 9,283צריכת האנרגיה לתאורה תעמוד על  2030בשנת 

  ).5טבלה (טון  6,497,769תהיה  CO2ופליטות ) ש"קוט
 

 
 

ציבורי -המסחריחיסכון מתאורה במגזר הפוטנציאל תוצאות 
 49%עד  צבורי-המסחרימגזר בניתן לחסוך . 7מוצגים בטבלה 

בפליטות  62%מצריכת החשמל לתאורה וכתוצאה מכך עד 
CO2. מסך צריכת החשמל   3.26% -שהן מהווה חיסכון של כ

ריכת החשמל במגזר צמ 40%במקרה של ( .הכללית במשק
 ).4%עד מגיע 

 וסיכוםמסקנות  .6
בעבודה זו ניסיתי לענות על השאלה מהו הפוטנציאל 

ישראל  2015בשנת . בתחום התאורה CO2פליטות בלחיסכון 
גזי פליטות את  25%כבכי תפחית ם "התחיבה בפני האו

לצורך השגת  .2030שנת ב ,מתרחיש עסקים כרגילהחממה 
צמצום צריכת הכוללים יעדים ישראל קבעה , זהלאומי יעד 

תרחיש לביחס  2030עד שנת  17%החשמל בשיעור של 
ייצור מ 17%כי כו 20%בכצמצום נסועה פרטית , עסקים כרגיל

 .מאנרגיות מתחדשותיהיה חשמל ה
בעבודה זו רציתי לבחון עד כמה משמעותי יכולת צמצום 

מכיוון , מתאורה ביחס להתחייבות המדינית CO2 -ה פליטות
, דורשת ,תאורת לד, השהמרת שוק התאורה לתאורה יעיל

. קבלת תועלת גבוההלעומת  השקעה כלכליתמעט  ,יחסית
הם המגזרים שנמצאו צורכי החשמל הגבוהים ביותר במשק 

 .מסחרי -הציבוריומגזר הביתי המ
פיתוח תאורת הלד נמצאת יחסית בתחילת דרכה ויש עוד 

ב לפניה על מנת להגיע לנתוני תאורה ויעליות אנרגטית גבוהה ר
קצרת , יש לפתור את בעיית החשיפה לתאורת הלדבנוסף , יותר
עובדה שנחשפה לאחרונה , בעיות רפואיותל הגורמת ,הגל

העובדה כי יש עוד  .לשוק התאורהחדירתה רצף את  קטעהו
בחינת מקום רב לשיפור תאורת הלד לפי התחזיות מחזקת את 

 .CO2הפוטנציאל הגלום בה מבחינת יכולתה לחסוך בפליטות 
ניתן  לפי החישובים שנערכו בעבודה זו ניתן לראות כי

 4%-משידרוג התאורה במגזר הביתי ועוד ב 2% -לחסוך כ
אם לוקחים בחשבון (משידרוג התאורה במגזר הציבורי מסחרי 

. תחזית הביקוש לחשמל לצורך תכנון משק החשמל -3טבלה 
 . האנרגיה והמים, משרד התשתיות הלאומיותמתוך נתוני 

 

 

 CO2תחזית צריכת החשמל לתאורה ופליטות  -4טבלה 
 במגזר הביתי

 CO2תחזית צריכת החשמל לתאורה ופליטות  -5טבלה 
 במגזר הציבורי מסחרי
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ניתן  כלומר ).את השפעת התאורה על מערכות מיזוג האוויר
 25% -מתוך ה 6%כ ,שני מגזרים אלוב, סך הכללהפחית ב

שישראל התחייבה אליהם רק מהחלפת הנורות במגזר הביתי 
ההנחות . לנורות לד, לותימסחרי לנורות יע-ירוהמגזר הציבו

שנלקחו בעבודה מתייחסות להמשך עלייה בצריכת החשמל 
הדרישה כלומר באם . ותמהיל זהה בייצור החשמל בארץ

כתוצאה מהעלאת מודעת , שמל בשני מגזרים אלו יפחתולח
 לוחינוך לחיסכון אנרגטי בנוסף להגדלת אחוז ייצור החשמ

. 6%ממקורות אנרגיה מתחדשות מספר זה יכול להיות גבוה מ
באמצעות שידרוג מערך יכולת זו מראה את הפוטנציאל הגבוה 

 .פוכל מגזר לגובושווה בחינה לעומק לכן פעולה זו ,  רההתאו

 מקורות .7
 

מדריך להתייעלות אנרגטית  ).2014. (החברה להגנת הסביבה
 . בתאורת פנים וחוץ ברשויות המקומיות

 
דין וחשבון סטטיסטי לשנת , )2010. (לישראל החשמל חברת
 .אגף הכספים -המחלקה לסטטיסטיקה וחקר שווקים .2010
 

נוחה , תאורה יעילה). 2009( .לישראל החשמל חברת
 אגף, לקוחות חטיבת .תוך חיסכון בהוצאות החשמל ואפקטיבית

 .הצריכה לייעול המחלקה, השיווק
 

המחלקה לייעול , חברת חשמל .מורה נבוכים-תאורת לד. ש, לוי
 .אגף שיווק, הצריכה

 
 ).2010. (הטכניון, מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית

פורום מלצות דיון סיכום וה .חיסכון באנרגיה במערכות תאורה
 .19' האנרגיה מס

 
התוכנית  ).2010. (האנרגיה והמים, משרד התשתיות הלאומיות

-2010ית צמצום בצריכת החשמל הלאומית להתייעלות אנרגט
2020 . 

 
התייעלות , האנרגיה והמים, משרד התשתיות הלאומיות

עדכון תקנות : אגף שימור אנרגיה .אנרגטית במגזר הביתי
 .והחלפת מוצרי חשמל

 
ח ניטור ומעקב אחר "דו ).2014. (ל, שמואלי, .ג ,פרואקטור

יישום החלטות הממשלה לצמצום צריכת החשמל ולהפחתת 
 . , המשרד להגנת הסביבה .פיליטות גזי חממה

 
תכנית לאומית להפחתת פליטות גזי ). 2015( .ג, פרואקטור

 . המשרד להגנת הסביבה, ריזם בפ"לקראת הסכמי האו, חממה
 

תכנית פעולה לאומית להפחתת פליטות גזי  ).2011(.ח ,שני
ל משרד "דוח סופי של ועדת ההיגוי בראשות מנכ .חממה
  .ירושלים .האוצר

 
בנייה בת קיימה בנייה ", 2011, 2חלק  5281י "תקן ישראלי ת

 .מכון התקנים הישראלי, "דרישות לבנייני מגורים): ירוקה
 

Tetri, E. Sarvaranta, A. Syri, A. (2014). Potential of 
new lighting technologies in reducing household 
Lighting energy use and CO2 emissions in Finland. 
Energy Efficiency, vol 7, 559-570. 

 
Khan, K. Abas, N. (2011). Comparative study of 
energy saving light sources, Renewable and 
Sustainable Energy Reviews, 15, 296–309. 

 
Tsunemasa, T. (2007). Present Status of Energy 
Saving Technologies and Future Prospect in White 
LED Lighting. Institute of Electrical Engineers of 
Japan.  
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 .במגזר הביתי כתוצאה מהמרת התאורה לתאורת לד לפי שנים CO2תחזית פוטנציאל החיסכון בצריכת חשמל ובפליטות  -6טבלה  

 

 

 .ציבורי כתוצאה מהמרת התאורה לתאורת לד לפי שנים-במגזר המסחרי CO2תחזית פוטנציאל החיסכון בצריכת חשמל ובפליטות  -7טבלה  
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