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 מבוא 1

  .2030לשנת  אישרה הממשלה את יעדי הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק 20.09.15בתאריך 

, 2030טונה פליטות גזי חממה לנפש  לשנת  7.7ו  2025טונה פליטות גזי חממה לנפש לשנת  8.8יעד של נקבע 

פליטות גזי חממה  MtCO2e 72 -מפליטות נה הגבלת זה היהגדרת יעד  משמעות .מיליארד שקלים 2.2תקציב של ב

מפליטות גזי  25% תהפחתהינה משמעות הדבר . 2030פליטות גזי חממה לשנת  MtCO2e 81 -ל 2005בשנת 

 .2005 -בפליטות מ 14% של תוספתהמהווה למעשה , " עסקים כרגיל"מתרחיש  2030החממה לשנת 
 :תי יעדים הכולליםעל מנת לעמוד ביעד זה ישראל הציבה לעצמה ת

  .צמצום בנסועה פרטית 20%, התיעלות אנרגטית בצריכת החשמל 17%, אנרגיות מתחדשותייצור חשמל מ 17% •
כי היא גבוהה יותר  נמצארמת הפליטה לנפש  בחינתמ, למרות שתרומת מדינת ישראל לכלל הפליטות העולמיות קטנה

את פרוטוקול ) 2005(ואישררה ) 1998(ישראל חתמה , למיתמבחינת מחויבות עו. ממדינות גדולות ומפותחות ממנה

מכיוון אך . על כל המדינות המפותחות שחתמו עליו, 1990לעומת  5.2%של  2012קבע יעד הפחתה לשנת שקיוטו 

 .  לא חלו עליה הגבלות או התחייבויות מעשיות בסוגיית הפחתת גזי החממה, הוגדרה בו כמדינה מפותחתלא  שישראל

גם מדינות מתפתחות גדולות  2012המגדירה כי לאחר שנת " הצהרת באלי"חתמו מדינות העולם על  2007בשנת 

 . ומדינות שכלכלתן נמצאת בשלבי מעבר ממדינה מתפתחת למפותחת ידרשו להתחייב בהפחתת גזי חממה

החממה מתרחיש את פליטת גזי  20% התחייב נשיא המדינה בועידת קופנהגן כי ישראל תפחית ב 2009-ב ,בנוסף

. עבודות שהיוו את הרקע לקביעת היעד והתקציב שממשלת ישראל קבעהמספר כהכנה לצעד זה נערכו  .עסקים כרגיל

 .בבחינת פוטנציאל ההפחתה של גזי החממה מתבססת עבודה זועליו הנתונים בסיס אלו מהוות את  עובדות

בסקטור ייצור החשמל ויכולת פליטות גזי החממה במדינת ישראל של פוטנציאל ההפחתה  בבחינת עבודה זו מתמקדת

 . ההתייעלות האנרגטית המשפיעה על הקטנת צריכת החשמל שמפחיתה את פליטת גזי החממה

גזי  תופליטכלל מ  83%, מרבית הפליטות מתרחשות במגזר האנרגיה ,ישראלשל פוטנציאל ההפחתה  בניתוח

ר אשכ ,מגזר האנרגיה וייצור החשמלפוטנציאל ההפחתה נובע ממרבית , לכן. כתוצאה משריפת דלקיםנובעת החממה 

 :ניתן להפחיתו בשני אופנים מרכזיים

, מדלקים מאובנים בישראל התבצעמרבית ייצור החשמל  הלא רחוקבעבר  :שינוי תמהיל הדלקים במשק החשמל

ייצור  החל, בנוסףחובר לרשת החשמל מאגר הגז תמר , החשמל במשק התחולל שינוי 2013בשנת . פחםמבעיקר 

מרבית החשמל מיוצר  כאשר החשמל מבוסס גזייצור כמעט חצי מ, כיום. חשמל באמצעות יצרני חשמל פרטיים

בינוניות וקטנות , לתחנות כח פרטיות י חברת החשמל בתוספת"ע) מזוט ועוד, גז, פחם(באמצעים קונבנציונאלים 

נשאלת אך  .גז פולט פחות גזי חממה מבוססייצור חשמל . המייצרות חשמל באמצעות גז ואנרגיות מתחדשות, בגדלן

ר גהאם ישראל צריכה לפתח את ייצור החשמל מגז מכיוון שהתגלה מא, השאלה מה עתיד משק החשמל בישראל

נמצא האו שמא עליה לפתח את מגזר האנרגיות המתחדשות ? עצום בחופי ישראל והוא ידידותי יותר לסביבה מפחם

 .אך לטווח הרחוק משתלמת יותר הן כלכלית והן סביבתית ,דורש השקעה כלכלית גדולה יותרבחיתוליו בישראל ו

יים של קרהצרכנים העי, התייעלות אנרגטית בתחום המבנים :בפרטהתייעלות אנרגטית במשק בכלל ובמגזר המבנים 

ל להפחתה בפליטות חשמל יוביהייצור הפחתת כמות כתוצאה מכך  .עתידה להוביל להפחתה בצריכת החשמל, חשמל

, את פוטנציאל ההפחתה מהתייעלות במגזר המבנים במגזר הביתי והציבורי מסחרי עבודה זו תבחן. גזי החממה

יישום תקנים : לידי ביטוי גם בבנייה ירוקה הטמעת ההתייעלות האנרגטית באה. יים בחשמל במגזר זהרהצרכנים העיק

על כן בעלי פוטנציאל הפחתת גזי חממה ו, דרוג מקיף של בנינים קיימיםירוקים ופיקוח עליהם הן בבנייה חדשה והן בשי

  .עד כמה משמעותית ההשקעה בהם עבודה זו בוחנת
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, יעד אינו שאפתני במיוחד. 2030לשנת ,  לנפש tCO2e7.7 מסקנות העבודה הינן כי ישראל קבעה לעצמה יעד של 

ול מתמיד ומצד שני תלוי ביישום  כל אמצעי ההפחתה אשר מצד אחד תלוי במספר הנפשות בישראל אשר נמצא בגיד

אם אכן תיישם את כל אמצעים אלו ישראל עתידה לעמוד ביעד אותו הציבה . 2015ח הסופי משנת "שהוצעו בדו

, לא ביעד זה ולא ביעד עתידי, ישראל לא תעמוד, 2016נכון לשנת , אך לפי ניתוח המצב כיום. 2030לעצמה לשנת 

 .הדרך הבלעדית לעתיד משק החשמל בישראל, תתחיל לפתח את מגזר האנרגיות המתחדשות גבוה יותר אם לא

 מטרות המחקר 1.1

 והתכנות עמידה ביעדי פריז בישראל נושא פוטנציאל הפחתת גזי החממהבבשני נושאים מרכזיים  מתמקדתעבודה זו 

 :2030לשנת 

 .אלייצור החשמל במשק בישרמקורות מגזר ייצור החשמל ושינוי תמהיל  •

 .מבניםהמגזר הביתי והמסחרי ציבורי בתחום ה: העיקריים החשמלבצרכני  התייעלות אנרגטית •

פחתת ה פוטנציאלטווח  בחינת. ישפיע על השני ולהיפך אחדבשינוי  ,אחד בשני תבעלי תלות הדדיהינם נושאים אלו 

 ניתוח ,לאורך השנים חות שנערכו"מופיעים בדוכפי ש ,היעדים אותם הציבה לעצמהמתוך  פליטות גזי החממה בישראל

 :חות"להלן הדו, ייצור והתייעלות אנרגטית, תוך התמקדות בתחום האנרגיה, פוטנציאל ההפחתה הנובע מהם

 .DHV MED 2009, חפץ.א, סקירת המצב הקיים ובחינת אמצעים להפחתה, פליטות גזי חממה בישראל •

 .2009ח חפץ "דו: בעבודה זו אשתמש בביטוי

 .2009, מיקנזי, עקומת עלות הפחתת גזי חממה בישראל, הפחתת פליטות גזי חממה בישראלפוטנציאל  •

 .בהתיחסות לתרחיש המוצע בה, 2009", ח מיקנזי"דו": להלן

  .2011, גזי חממה לאומית להפחתת פליטותפעולה תכנית  •

 .בהתיחסות לתרחיש המוצע בה, "2011, תכנית פעולה לאומית": להלן

  .2015 ,ח סופי"דו ,להפחתת פליטות גזי חממה והמלצה ליעד לאומי לישראל בחינת הפוטנציאל •

 .בהתיחסות לתרחיש המוצע בה, "2015, ח סופי"דו": להלן

 .ם בועידת פריז"שהיוותה את הבסיס להתחייבות ישראל בפני האו. 2016,  542החלטת ממשלה  •

מדינות והיכולת שלהם  139בוחן תרחיש מרחיק הלכת המובא בגישת המחקר מאוניברסיטת סטנפורד ה •

 . 1בניהם ישראל, ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות 100%לעמוד ב 

 .   1בהתיחסות לתרחיש המוצע בה, "אנרגיה מתחדשת 100% ":להלן

המשרד להגנת , באמצעות בניית מתודולוגיית חישוב המסתמכת על נתוני חברת חשמל מתבצעתבחינת התרחישים 

 .הציג כיעד נבחר למדינת ישראלוח בחן "המשתנים הינם היעדים שכל דו. כיום והצפי בעתיד נתוני המשק, ביבהסה

 .נושא פליטות גזי החממה והחשיבות בהפחתתם מתוארבחלק הראשון של העבודה 

 .בעבודה זו שנבחניםחות "הצגת תקצירי הדו תוך, את הטיפול בישראל בסוגיית גזי החממה מציגהחלק השני  

  .ח והשפעתן"בכל דו והשונים שהוצעה ייצורובחינת תמהילי בנושא ייצור החשמל  דן חלק השלישיה

  .ההתייעלות האנרגטיתבפוטנציאל ההפחתה מתוך  דןהחלק הרביעי 

1 Mark Z. Jacobson,, Mark A. Delucchi, Zack A.F. Bauer, Savannah C.,Goodman, William E. Chapman1, Mary A. Cameron1, 

Alphabetical: Cedric Bozonnat, Liat Chobadi, Jenny R. Erwin, Simone N. Fobi, Owen K. Goldstrom, Sophie H. Harrison, Ted M. Kwasnik, 

Jonathan Lo, Jingyi Liu, Chun J. Yi, Sean B. Morris, Kevin R. Moy, Patrick L. O’Neill, Stephanie Redfern, Robin Schucker1, Mike A. 

Sontag, Jingfan Wang, Eric Weiner,  lex S. Yachanin, 100% Clean and Renewable Wind, Water, and Sunlight (WWS) All -Sector Energy 

Roadmaps for 139 Countries of the World, Atmosphere/Energy Program, Dept. of Civil and Env. Engineering, Stanford University, 

Institute of Transportation Studies, U.C. Berkeley, Technical University of Berlin, 2016. 

                                                   



ועידת פריז האחרונה תוך התמקדות בציבה לעצמה היעד אותו בהאם מדינת ישראל עתידה לעמוד  בוחנתעבודה זו 

ישראל תוך ל המומלץמציאת תמהיל ייצור החשמל . מפליטות החממה בישראל 52%כמשק ייצור החשמל האחרי ל ב

קשורים זה לזה ועליהם להיות מנוהלים נושאים אלו  מתוך ההבנה כי ,המוצעיםיישום יעדי ההתיעלות האנרגטית 

 . של מגזר ייצור החשמל בישראלשלם בראייה כוללת אחת בתכנון עתידי 

 מתודולוגיית המחקר   1.2

 בחינת השפחת שינוי תמהיל הדלקים על כמות פליטות גזי החממה, ר החשמל בישראלייצו 1.2.1

 .  למשק כולו ובמגזר ייצור החשמל בפרט, 2030תרחיש עסקים כרגיל לשנת  .א

 :מבחינת תמהיל ייצור האנרגיה, חות שנבחרו"בכל אחת מהדו 2030בדיקת היעדים המומלצים לישראל לשנת  .ב

 .2009, ח חפץ"דו •

 .2009, יח מיקנז"דו •

 .2011, תכנית פעולה לאומית •

 .2015, ח סופי"דו •

 .2016, 542החלטת ממשלה  •

 . אנרגיה מתחדשת 100% •

 .הערכת כמות פליטות גזי החממה עבור כל מקור ייצור חשמל .ג

 . של שנה שנבחרה ייצור החשמלחישוב מקדם ההמרה לפליטות גזי חממה המתבסס על תמהיל מקורות  .ד

 .חממה לאותה השנהחישוב כמות פליטת גזי ה .ה

וע "ח לכמות פליטות ש"המרת היעדים שהוצבו בכל דו, חישוב פליטות גזי החממה לפי התרחישים השונים .ו

 .פחמן דו חמצני ובחינת הפער בין כמות זו לכמות היעד שישראל הציבה לעצמה

 התייעלות אנרגטית 1.2.2

 .ה את צרכן החשמל העיקרי בומהפליטות ממגזר החשמל בישראל לכן מהוו 65%סקטור המבנים אחראי על כ .א

 .ציבורי הינן צרכני החשמל העיקריים בסקטור המבנים/המגזר הביתי והמסחרי .ב

חימום ותאורה מהווים את צרכני החשמל הגדולים ביותר / מיזוג, מכשירי חשמל לבנים: אמצעי ההפחתה .ג

 .ציבורי ולכן הם בעלי פוטנציאל ההפחתה הגבוהה ביותר/במגזר הביתי והמסחרי

ובכל מגזר ) חימום ותאורה/ מיזוג, מכשירי חשמל לבנים(ינת פוטנציאל ההפחתה של כל אמצעי הפחתה בח .ד

 . 2015וח הסופי מ"מתוך הד) ציבורי/הביתי והמסחרי(

 

מל והן מהתייעלות אנרגטית ובחינת המרחק מהיעד חשסיכום סך הפליטות הנגרמות הן משינוי תמהיל מקורות ייצור ה

 .ה ישראלצמציבה לעחיובי או שלילי שה

 

האם ישראל עתידה לעמוד ביעד אותו הציבה לעצמה מבחינת הפחתת פליטות גזי : השאלה את בוחנתעבודה זו 
 .בתחום ייצור החשמל 2030חממה לשנת 
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 רקע 2

 מושגי יסוד בנושא הפחתת פליטות גזי חממה 2.1

 אפקט החממה 2.1.1

מעבר של חום הנפלט מכדור הארץ לחלל וגורמות  אטמוספירה מונעותבאפקט החממה הוא תהליך בו מולקולות גז 

הכימאי השבדי סוונטה אוגוסט ארניוס הציע  .וגורמת להתחממותהלהחזר של קרינה אינפרא אדומה לכדור הארץ 

לפי המודל הטמפרטורה . את מודל אפקט החממה האחראי לטמפרטורה הקיימת על פני כדור הארץ 1896בלראשונה 

O( קיימתהמרץ היתה קרה יותר הממוצעת על פני כדור הא
C15 (ב- O

C33 ,נמוכה מנקודת קפאון המים טמפרטורה . 

הכולל הגדלת כמויות גזי , נובע משינוי תרכובת הגזים אטמוספירה רוב החוקרים טוענים כי התגברות אפקט החממה

אנו מרגישים בשנים אותם הקיצוניים אחד הגורמים העיקריים לשינויי האקלים  שינוי זה מהווה את . החממה בה

 . ר חי בכדור הארץויצ בכל יםלנזקים סביבתיים שפוגע וגורמיםאסונות טבע ריבוי שינויים המובילים ל .האחרונות

 גזי החממה   2.1.2

בעיקר בגלל  ,בשנים האחרונות .אך הרכבו משתנה עם השנים, ארגון 1%חמצן ו  20%, חנקן 79%: הרכב האוויר הינו

 .חמצני-מתמעטת כמות החמצן באוויר ועולה כמות הפחמן הדו ,ים ממקורות מאובניםיערות ושריפת דלקהבירוא 

 :מעוניינים בהפחתתם באטמוספירהאשר , לאפקט החממה הגורמים, פרוטוקול קיוטו מגדיר שישה גזי חממה

i. ח"פד( פחמן דו חמצני( CO2- - רבטמפרטורת החד גזהנמצא במצב צבירה פחמן וחמצן  של תרכובתהינו  ח"פד .

 תבעיקר שריפ( אנרגיה  בתהליכים תעשייתיים רבים לשם הפקתח "בפדבמאתיים השנים האחרונות נעשה שימוש 

שינויי יעודי  ,בנוסף). נוספים מזהמיםגזים יחד עם ( לאטמוספירה  ח"פדשל  הגדול כמותהמשחררים  ,)מאובנים דלקים

וכמותו באטמוספירה  ח"הפדהמאזן הטבעי של רת הוביל להפ, ח"יערות הקולטים פדושריפת בעיקר בירוא , קרקע

 . שינויי האקליםבההשפעה העיקרית  מוטלת עליו, בשל ריכוזו הרב באטמוספירה. 1.5פי , גדלה

ii. מתאן- CH4-  מרכיב עיקרי בגז  מהווה הוא. חסר צבע וריח, דליק כגז  המופיעה בטבע  תרכובת אורגנית הינומתאן

 מיצי קיבתם, שריפת דלקים מאובנים, פעילות אנושית: םאן באטמוספירה הינתת המלעליי יםהעיקרי מיםהגור .טיבעי

  .מקור הפליטה העיקרי של מתאן בישראל ממטמנות פסולת .פירוק אנאירובי של פסולת אורגניתו כבשים ופרות של

iii.  תת תחמוצת החנקן- N20- מחמצוןנוצר  תת תחמוצת החנקן NO )לכן הוא , ןאוזו עם המגיב) תחמוצת החנקן

מקורותיו  .מחקלאות העיקרי לפליטתו לאטמוספירה נובע המקור .באטמוספירההמווסת הטבעי העיקרי של אוזון 

 .ממירים קטליטיים ומתהליכים תעשייתיים של ייצור חומצה חנקתיתבשימוש , שריפת דלקים מאובניםהמשניים הינם מ

iv. גופרית שש פלואורידית- SF6- משימוש בו כגז מבודד בתהליכי ייצור והולכת חשמל  ענובלפליטתו העיקרי  המקור

 .היה תהליך ייצור המגנזיום, עד לאחרונה, לפליטתו לאטמוספירה בישראל המקור העיקרי .ובתחנות ממסר

v. פחמן הידרו פלואורי- HFC- מנוזלי הקירור השוניםתהליכים תעשייתים ו נוצר בעיקר כתוצר לוואי של . 

vi. פלואורי-פחמן פר- PFC- המקורות . פרת לייצור אלומיניוםוקורו העיקרי לפליטתו לאטמוספירה נובע מעיבוד עמה

 .וי אשבהמשניים הינם מתעשיית המוליכים למחצה ומממיסים תעשיתיים ובמערכות כי
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מקדם . ח"לפד, כל גז חממה לשלאטמוספירה נקבע מקדם המרה  יםכל כמות גזי החממה הנפלטאת על מנת לחשב 

 .ח למאה שנה"הנמדד ביחידות של שווה ערך פד, ח"ביחס לפטנציאל של פד אפקט החממהת פוטנצאל זה מבטא א

 MtCO2e= ח"ע פד"מיליון טון ש

 CO2 CH4 N20 SF6 HFC PFC החממה שם גז

 )טון( מקדם המרה
 .ח"ע פד"טון שו Xל = גז החממהמקדם פוטנציאל ההתחממות של טון 

1 21 

 

310 23,900 140-11,700 6500-9200 

   http://www.icbe.com/emissions/calculate.asp                    מקדמי המרה של גזי החממה לשווה ערך פחמן דו חמצני -1טבלה 
                

 ץ ובעולםבאר ,חשיבות הטיפול בגזי חממה   2.1.3

מערכות בפוגעים ועתידים לפגוע עוד יותר , מאז המהפכה התעשייתית, המתרחשים בשנים האחרונות שינויי האקלים

, כאמור. בפרט חיי האדם על פני כדור הארץו הטבע בכלל תהיינה השפעות הרות גורל על ולכךהטבעיות של הטבע 

שינויי אקלים אלו כתוצאה מפעילות אדם אינטנסיבית שגרמה אחראיים על , בני האדם, מרבית החוקרים טוענים כי אנו

, המסת קרחונים, ההשלכות העולמיות משינויי האקלים מתבטאים בעליית הטמפרטורה. לעלייה בפליטות גזי החממה

 ,כתוצאה משינויים אלו ומההשלכות שלהם. שינויים במשטר הרוחות והמשקעים, בצורות, וקיינוסיםאעלייה במפלס ה

התאמה לאקלים  ,הפחתת פליטות גזי החממה :ת העולם מתאגדות יחדיו להתמודד עם שינויי האקלים באמצעותמדינו

 . ניסיון להפחית את הנזקים הצפויים ובחינת הזדמנויות, המשתנה

 :ההשלכות העיקריות בעקבות שינויי האקלים באים לידי ביטוי בתחומי ,בישראל

 .ם והגירה מוגברת לישראל כתוצאה משינויי האקלים במדינות השכנותחשש מאיומים אסטרטגיי -גיאואסטרטגיה •

 .מיעוט משקעים שיביא לעלייה בדרישה האנושית ודרישת הטבע למים -מים •

 .תחלואה ותמותה בשיעורים גבוהים יותרל יובילוש' כושיטפונות ו, גלי חוםכאירועים אקלימיים קיצוניים  -בריאות •

 .שינויים בתפוקת היבולים ועוד ,לייה באוכלוסיית המזיקים החקלאייםע, היצורירידה בכמות  -חקלאות •

 .במסחר ובאספקת המזון בארץ ובעולם, שינויי האקלים ואירועים אקלימיים קיצוניים יביאו לשינוי בתפוקה -מזון •

 .חופיות עקב עליית מפלס היםו יבשתיות אירועי מזג אוויר קיצוניים יביאו לפגיעה בתשתיות -תשתיות •

 .האוויר וכתוצאה מהקמת מתקני התפלה זגאנרגיה כתוצאה משינויי מלעלייה בדרישה  -נרגיהא •

האצת תהליכי מדבור ושינויים , התייבשות בתי הגידול הלחים, עלייה במינים פולשים, הכחדת מינים -מגוון ביולוגי •

 .במגוון הביולוגי בים התיכון

 .עלייה בסיכון לשריפות בישראל -שריפת יערות •

 

עלייה משמעותית . מכלל הפליטות העולמיותבלבד  0.2% הינהרומתה של מדינה ישראל לפליטת גזי החממה ת

להפחתת  רבה קיימת חשיבות למרות זאת, בפליטות במשק הישראלי לא תשנה מהותית את התמונה העולמית

 :סיבותממגוון  לשינויי האקליםשהיא מעבר , הפליטות ולמעבר לכלכלה בעלת טביעת רגל נמוכה

בעיקר , התלות בשימוש בדלקים מאובנים להקטנתקיימת חשיבות אסטרטגית לישראל  -עצמאות אנרגטית •

 2011לעידוד מהלך זה אישרה ממשלה בשנת . אסטרטגים-הפחתת התלות בנפט בעלת יתרונות גיאו, מתחבורה

 .ח"מיליארד ש 1.5תכנית לפיתוח טכנולוגיות לצימצום התלות בנפט בתחבורה והקצתה לכך תקציב של 

אנרגטית וייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים תקטין משמעותית את התייעלות  -הפחתת העומס על משק החשמל •

  .הוצאות הכרוכות בהקמת תחנות כח חדשותלחיסכון בבנוסף . משברי האנרגיה ברגעי צריכת שיא
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 2.2מדינת ישראל החליטה להשקיע כ .התייעלות המשק מובילה לחיסכון כספי ותיפעולי משמעותית -חסכון כספי •

 .2ח על פני העשור"מילארד ש 34הפחתת הפליטות תוביל לחיסכון בסך מימוש  כאשר, ח בעשור זה"מיליארד ש

, דברי שר האוצר דאזשלאירגון  .OECD-לארגון היוקרתי ה הצטרפהישראל  2010בשנת  -מחויבות בינלאומית •

אבל , לא שהכל מושלם. הכי מכובד שישראל הקטנה יכולה להתקבל אליוהמועדון הבינלאומי "הוא , יובל שטייניץ

ואי אפשר  -רגולציה וסדרי שלטון , שאתה אחת המדינות המפותחות בעולם מבחינת כלכלית, זה נותן חותמת

שינוי זה מביא איתו את שינוי מעמדה של ישראל ממדינה מתפתחת למדינה מפותחת ומביא  ."להתעלם ממנה

. לביצוע שינויים והתאמות לסטנדרטים העולמיים הן בכלכלה והן בניהול התשתיות והסביבה במדינהאיתו דרישה 

שמור על לוישראל כחלק מרצונה , הפחתת פליטות גזי החממה הינה אחת הסוגיות הבוערת בשיח הבינלאומי

 .במאמצים בסוגיה זולהשתתף ולתרום  מחויבת, מעמדה כמדינה מפותחת

. המדינות לגלות אחריות סביבתית ועלהסביבה העיסקית העולמית דורשת מגמה ירוקה  -תסביבה עסקית עולמי •

נושאי ביטוח ואפילו הרשות ,כיום ישנם מדדי אחריות סביבתית ככלים לקבלת החלטות עבור גיוס הון מהבנקים 

 .אותה חברהרשת מהחברות הנסחרות בבורסה לדווח על היקף הפעילות הסביבתית של ולניירות ערך בישראל ד

אם תשכיל לפתח . ישראל בעלת פוטנציאל לפיתוח טכנולוגי מתקדם של תעשיית הקלינטק העולמית, בנוסף

 .תוכל לבסס את מעמדה כמובילה בזירה העולמית בתחום זה ,בהולהשקיע 

 שינוי תמהיל דלקים והפחתה בשריפת דלקים מאובנים, התייעלות אנרגטית, הפחתת גזי חממה -סביבה נקייה •

חיים בסביבה בעלת תחלואה נמוכה רבות ל הפחתה זו תורמת. בעלת השפעה רחבה על הפחתת מזהמים אחרים

 .בסביבה נקייה בריאה יותר עבורינו ועבור הדורות הבאיםהגורמים לחיים , פחות זיהומי מים וקרקע, יותר

 ההיסטוריה העולמית בטיפול בסוגית גזי החממה   2.1.4

i. 1972 ועידה  :בשם 1972 -בעולם שדן בנושא פיתוח בר קיימא התרחש בשבדיה ב הכנס הראשון -סטוקהולם

הוקמה בסופה ודנו על הבעיות הסביבתיות השונות בעולם ודרכי הפיתוח הרצויות בועידה . אנושית על סביבה אנושית

 . UNEP -ום"תכנית הסביבתית של האה

ii. 1992 ,נערכה פסגת כדור הארץ הראשונה, סטוקהולם שנה לאחר ועידת 20, 1992בשנת  -ברזיל, ניירו'ריו דה ז 

בוועידה זו נוסח . על סדר היום העולמי תפיסת עולם הקוראת לפיתוח בר קיימאלראשונה בה עלתה , ניירו'דה זבריו 

פרקים הדנים על האופן בו יש לטפל בנושאי איכות  40הכולל " 21-סדר יום למאה ה) " Agenda 21( 21ה דנ'מסמך אג

ות פיתוח של מדינות מפותחות ומתפתחות ברמה לאומית ינקבעו יעדים סביבתיים ומדינ. וח כלכליהסביבה ופית

עקרונות של פיתוח בר  27מסמך המכיל , Rio (Declaration( "הכרזת ריו"מסמך נוסף שנוסח בוועדה זו הינו . ומקומית

אמנת המסגרת לשינוי אקלים ו את אימצמפותחות ומתפתחות מדינות  190. ארצית ומקומית, עולמיתקיימא ברמה 

אקלים השינויי את למנוע  שעתידה ,מה באטמוספירהמייצוב הריכוז של גזי החמהווה מסגרת לפעילות בין לאומית לה

 ).UNFCCC(ם בדבר שינויי האקלים "נכנסה לתוקף אמנת המסגרת של האו 1994בשנת . עולמייםה

תחזור רמת הפליטות שלהם לזו של שנת  2000נטרי על מנת שבשנת המדינות המפותחות הצהירו כי יפעלו באופן וולו

 .לא התרחשה התקדמות ממשית ולכן הוחלט בשנה זו על פרוטוקול קיוטו 1997אך ב, 1990

iii. 1997 ,על מנת לדון באישרור חלקים מאמנת בעיר קיוטו ביפן מדינות  161נפגשו  1997בשנת  -פרוטוקול קיוטו

המדינות החתומות עליה מתחייבות לפעול לצמצם את ). UNFCCC(שנדונה בריו , ליםם לשינויי אק"היסוד של האו

 , מדינות המפותחותה 37 את הפרוטוקול הינו הסכם משפטי המחייב. פליטות ששת גזי החממה שהוגדרו בה

 .שנה של פעילות תעשייתית 150בעקבות  ,לוקחות אחריות על רמת הריכוז הגבוה של גזי החממה באטמוספירהש

 2011, "הטיפול בסוגית גזי החממה בישראל ", ןמוסד שמואל נאמ 2
                                                   



יחסית לשיעור הנמדד  5.2%בהפחתה משותפת של גזי החממה בשיעור של מתחייבות  ן מדינות מפותחותתאו ,לכן

ם חוזה כי אם "האו .2020עד  השנייהו, 2012-ל 2008בין השנים , לפרוטוקול שתי תקופות התחייבות .1990בשנת 

0ייושם הפרוטוקול במלואו תתרחש ירידה שבין 
C0.02-0.28 ביחס למצב  ,2050ה הגלובלית עד שנת בטמפרטור

 . 2005ונכנס לתוקף ב 1999 ונחתם במרץ  1998הוצע לחתימה במרץ , 1997הפרוטוקול נדון בדצמבר  .עסקים כרגיל

אושרר  2004כאשר ב 1998וחתמה על פרוטוקול קיוטו ב 1996מדינת ישראל אשררה את אמנת האקלים בשנת 

אך מעמדה השתנה , ות הראשונה ישראל לא הוגדרה כמדינה מפותחתבתקופת ההתחייב .הפרוטוקול בממשלה

  .יעדי הפחתת גזי החממה עליה היא יכולה להתחייביה ולכן יש עליה לקבוע לעצמה את בתקופת ההתחייבות השני

iv. 2007 ,חלת מחויבויות להפתחתת גזי החממה גם על תבסיס לההאת הניחה " הצהרת באלי" -הצהרת באלי

בתקופת , כדוגמאת ישראל, גדולות או מדינות שכלכלתן בשלבי מעבר ממדינה מתפחת למפותחת מדינות מתפתחות

הצהרה זו מאפשרת לכל מדינה לפתח את תכנית הפעולה שלה לפי האמצעים . 2012ההתחייבות השנייה לאחר 

 ).MRV)-Measurement, Reporting and Verificationמסגרת מנגנון בקרה ואימות היישום בהעומדים לרשותה 

v. 2009 ,אמנת "ו" פרוטוקול קיוטו"ועידת קופנהגן סמנה את סיום המשא ומתן שנמשך מ -ועידת האקלים בקופנהגן

 :להאבק בשינויי האקלים, מפותחות ומתפתחות, בהסכם פוליטי שמטרתו לאגד את כל מדינות העולם" האקלים

C -נותן קביעה מדעית בצורך במניעת התחממות גלובאלית ביותר מ •
O 2 לעומת התקופה הטרום תעשייתית. 

 .סתגלותם לשינויי האקליםהמתפתחות בלמדינות הלסיוע  מדינות המפותחותמיליארד דולר מה 100הקצבת  •

 .צריכות להגיש למזכירות האמנה את יעדי ההפחתה הלאומיים שלהם) 1מדינות נספח (מדינות מפותחות  •

 .הפעולות להפחתת הפליטותתיכנון להגיש למזכירות האמנה את  צריכות ,ישראל, 1מדינות שאינן כלולות בנספח  •

 : יסוד ומתווה להשגת יעד עולמיקווי  מייצג הסכמה פוליטית רחבה ומניח אך מחייב משפטית וקופנהגן אינ םהסכ

 .) shared vision on a long-term cooperative action(הכולל קביעת יעד הפחתה גלובלי  חזון משותף ארוך טווח •

 ).mitigation(הפחתת פליטות חממה  •

 )adaptation(הסתגלות והיערכות להשלכות שינוי האקלים  •

 ).technology transfer and capacity building(העברת טכנולוגיות לצורך הפחתות והערכות  •

 . finance)(העברת מימון  •

ביחס לתרחיש  %20גזי החממה שלה ב כי ישראל תשאף להפחית את פליטות, פרס, בועידה זו הצהיר נשיא המדינה

תכנית  הכנתהייסוד להתחלה  אבןהצהרה זו מייצגת את . 2010הצהרה שממשלת ישראל אישרה ב. עסקים כרגיל

 .מיליארד שקל 2.2בתקציב של  2011הפעולה הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה שאושרה ב

vi. 2015 ,פריז  COP 21, - 150-ריז בה השתתפו כשהתרחשה בפ 21-ה םיבועידת האקל 12/12/2015-בתאריך ה 

הצלחת . נחתם הסכם עולמי חדש להפחתת פליטות גזי חממה, מנהיגים וראשי מדינות החברות באמנת האקלים

ההשלכות ו למניעת שינויי האקלים הקיצונייםשל כל מדינה לתרום למאמץ הגלובלי  הבנכונות מוכתבההסכם  מימוש

  :הנוסח הסופי כולל .כולה אנושותלכדור הארץ ולשלהם הקטלניות 

O-הגבלת ההתחממות הגלובאלית ל •
C2 1.5 שאיפה ל  ,העידן הטרום תעשייתי לעומת ,2050 -לO

Cסוף המאהל.  

 .פרט לעניות ביותר להפחתת פליטות גזי חממה, מחויבות כל מדינות החתומות על אמנת האקלים •

 .2020ו עד שנת כאשר ניתן לאשרר, 2016ניתן לחתום על ההסכם מאפריל  •

 .מפליטות גזי החממה בעולם 55%ל עמדינות האחראיות  55ההסכם יכנס לתוקף לאחר שיחתמו ויאשררו אותו  •
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ביעד של מניעת עליית הפחתת הפליטות להן המדינות התחייבו לא יאפשר לעמוד  כי יעדי ,בדאגה ,בהסכם מצויין

המדינות החתומות  בהם ידונו בועידתם מרחיקי לכת יש לשאוף ליעדי ,לכן. הטמפרטורות אל מעבר לשתי מעלות

 .2018-על אמנת שינוי האקלים ב

 

 )אחרת שנה צויינה אם אלא( 2030 לשנת חממה גזי הפחתת יעד המדינה שם
 לשנת ישראל הציבה אותו היעד .לנפש חממה גזי טון הנתון על המבוסס הפחתה יעד הציבה ישראל ישראל

 חממה גזי טון 10.4 -מ(   2005לשנת ביחס לנפש חממה גזי וןבט 26% של הפחתה הוא  2030

 . )  2030בשנת לנפש טון 7.7 -ל 2005 בשנת לנפש

 72 ( 2005 הבסיס שנת בין ,המוחלטת הפליטות ברמת %12.5 של גידול היא זה יעד משמעות

 .)טון מיליון (81 2030 היעד לשנת ) חממה גזי טון מיליון

  2005 לשנת ביחס ההפחת  26%-28% אוסטרליה

 לפחות 2030 שנת עד להפחית  )אחת כיחידה( האירופי האיחוד מדינות של משותפת התחייבות האירופי האיחוד

 1990.  לשנת ביחס החממה גזי מפליטות 40%

  2005 לשנת ביחס הפחתה  30% קנדה

  .ג"תמ ליחידת  )טון( חממה גזי פליטת  -הנתון על המבוססים הפחתה יעדי הציבה ילה'צ ילה'צ

  2007.  בשנת המקביל לנתון ביחס %30 של הפחתה על עומד 2030 בשנת ההפחתה יעד

 ,בנושא בינלאומית כלכלית לתמיכה בכפוף (35%-45% ) ההפחתה יעד את להגדיל התחייבה ילה'צ

 הגדירה אף ילה'צ .ההפחתה צעדי יישום את שתאפשר עתידית כלכלית בצמיחה שיתמוך באופן

 הפחמן אגירת פוטנציאל על ישפיעו אשר ,שטחים של מחדש וייעור יער שימור שטחי בדבר יעדים

 .העולמי

 .האירופי האיחוד מדינות עם בהסכמה , 1990 לשנת ביחס הפחתה 40%  איסלנד

 2005  לשנת ביחס הפחתה 25.4%  יפן

  .כרגיל עסקים לתרחיש ביחס 2030 בשנת החממה גזי מפליטות 25% של הפחתה מקסיקו

 )כרגיל עסקים לתרחיש ביחס 40% עד( חממה גזי בפליטות נוספת הפחתה מתנה מקסיקו

 .טכנולוגי וסיוע מימון ובקבלת ,רלוונטיות בינלאומיות בהסכמות

 . 2005 לשנת ביחס הפחתה 30%  זילנד-ניו

 .האירופי האיחוד מדינות עם בהסכמה 1990 ,לשנת ביחס הפחתה 40%  נורבגיה

  1990.  לשנת ביחס הפחתה 50%  שווייץ

  1990. לשנת ביחס 35% של הפחתה תושג 2025 בשנת לפיו ביניים יעד הוצב

 .כרגיל עסקים לתרחיש ביחס 2030 בשנת הפחתה 21% עד תורכיה

  2005. בשנת מהפליטות 26%-28% יופחתו 2025 שנת עד הברית ארצות

 לשנת ביחס 2050 בשנת מהפליטות 80% לפחות הפחתת-טווח ארוך יעד הציבה הברית ארצות

2005. 
 -3OECD .ה מדינות של החממה גזי פליטות הפחתת יעדי -2טבלה 

  

3  UNFCCC, INDCs as communicated by Parties, last accessed: March 28th 2016. 
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 ת הטיפול בגזי חממה בישראליהסטורי 3

אך כאשר . כי היא קטנה ניתן לראות) 1איור (ח "כאשר בוחנים את תרומת ישראל לסך הפליטות העולמיות של פד

ניתן לקבל . )2איור (המתועשות והמפותחות , ישראל ממוקמת בין המדינות הגדולות, בוחנים את רמת הפליטות לנפש

 .ת מנקודת מבט של תוצר גולמי לנפשת הפליטומבבחינת רתמונה דומה 

  
 4)במיליוני טון(וישראל  2006בשנת  2COלות ביותר בפליטות המדינות הגדו -1איור 

 
 5)במליוני טון(המדינות הגדולות ביותר ובישראל  15-ב 2006לנפש בשנת  CO2רמת פליטת  -2איור 

 
 6)2000בשנת ב "של מטבע ארה PPPבמונחי  CO2ג "ק(ג "ח לתמ"יחס פליטות פד -3איור 

 .2009ינואר , "אמצעים להפחתה ובחינת הקיים המצב סקירת – בישראל חממה גזי פליטות",  DHV MEDחברת  ,'ושות חפץ .א חברת  4
 .2009ינואר , "אמצעים להפחתה ובחינת הקיים המצב סקירת – בישראל חממה גזי פליטות",  DHV MEDחברת  ,'ושות חפץ .א חברת  5
ינואר , "אמצעים להפחתה ובחינת הקיים המצב סקירת – בישראל חממה גזי פליטות",  DHV MEDחברת  ,'ושות חפץ .א חברת 6

2009. 
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 . -UNFCCC ישראל אישררה את המסגרת לשינוי האקלים וחברה ב - 1996 •

 .ישראל חתמה על פרוטוקול קיוטו -1998 •
בתקופת היישום , בפרוטוקול זה. ישראל אישררה את פרוטוקול קיוטו לאמנה -הסכמי קיוטו אישרור -2004 •

עליה התחייבויות חלו דינה מפותחת לכן לא ה מוגדר כמנישראל אינ, )2012-2008(הראשונה של הפרוטוקול 

בה ישראל תצטרך לקבל על עצמה יעד , על מנת להתכונן לתקופת ההתחייבות השנייה, אך .להפחתת גזי חממה

 .שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,התבקשה להכין מצאי פליטות ישראל, להפחתה

 .2020בצריכת החשמל עד שנת  20%הפחתה של הממשלה קבעה יעד  -יעד להתייעלות אנרגטית -2008 •

כי , פרס, אזדבועידת האקלים בקופנהגן הצהיר נשיא המדינה  -הצהרה ראשונית להפחתת פליטות -2009 •

, 2020מסך הפליטות הצפויות עד שנת  20%ישראל תעשה את מירב המאמצים להפחית את פליטות הגז שלה ב 

 .2020מצריכת החשמל מאנרגיה מתחדשת עד שנת  10%ייצור קבע לנוסף ניעד  ."עסקים כרגיל"ביחס לתרחיש 

אומית ללגבש תכנית  קיבלה החלטהממשלת ישראל  -תכנית לאומית להפחתת פליטות גזי חממה -2010 •

התכנית . ח עבור יישומה"מיליארד ש 2.2הממשלה הקצתה . )2508החלטה ( להפחתת פליטות גזי החממה

יש לציין כי על מנת  .ונחה למדיניות הפחתה בצריכת חשמל ובדלקים מאובניםמהווה את אבן הדרך הראשונה שה

 ,2020פליטות גזי חממה עד שנת  MtCO2e 21.8 -על ישראל היה להפחית כ, לעמוד ביעד שהוצג בועידת קופנהגן

 .7בלבד MtCO2e16 -אך יישום הצעדים בתכנית היה מביא להפחתה של כ

ל "הוקמה וועדה בינמישרדית בראשות מנכ -להפחתת פליטות ן לאומימת וועדה לקביעת יעד ביקה -2011 •

הוועדה בחנה את . המשרד להגנת הסביבה במטרה לגבש יעד לאומי להפחתת פליטות גזי החממה בישראל

פסולת , מבני מגורים ומסחר, תעשייה, תחבורה, חשמל: בסקטורים שונים כגון 2030פוטנציאל ההפחתה לשנת 

 .הכולל יעד ואסטרטגיה 2030העריכה תרחיש כלכלי אפשרי לישראל לשנת הוועדה  .וחקלאות

מענקים אמצעות ח ב"מיליון ש 206התייעלות אנרגטית בהשקעה של הקידום  -התייעלות אנרגטית -2011-2012 •

מהלכים אלו עתידים להוביל להתייעלות אנרגטית וחסכון  .₪מיליון  475ממשלתיים ובהשקעות פרטיות בהיקף של 

 .לגופים עצמם ולמשק כולו ,בצריכת חשמל ודלקים, כליכל

על מנת לעמוד בשלוש שנים להקפיא את תקציב יישום התכנית הלאומית  2013הממשלה החליטה במאי  -2013 •

 .עד היום לא הופשרה החלטה זו להסרת ההקפאה. 2016-2023הממשלה ולהמשיכה בשנים  תקציבב

הפחתת פליטות גזי חממה וייעול " :542ממשלה החלטת ב 20.09.15 בתאריך  -הכרזה על היעד הלאומי -2015 •

, אישרה הממשלה את יעדי הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק, 8"צריכת האנרגיה במשק

 :יעד ההפחתה שנקבע. ועידת פריזחתימה על הסכם האקלים בלקראת , ח"שמיליארד  2.2תקציב של ב

o  תהייה  2025לשנת  לנפשפליטת גזי החממהtCO2e8.8.  
o  תהייה  2030לשנת  לנפשפליטת גזי החממהtCO2e7.7 , 
o עסקים "מתרחיש  2005-2030לנפש בין השנים מפליטות גזי החממה  26% תהפחת:משמעות היעד הינו

 . "עסקים כרגיל"מתרחיש  2030לנפש בין בשנת מפליטות גזי החממה  22.6% ה שלהפחת ו" כרגיל
o  2005, בפליטות בין שנת הבסיס 12.5%מהווה גידול של למעשה יעד זה ,)MtCO2e71 (לבין שנת היעד ,

2030 )MtCO2e81 .( 
o 2005 -מ 14%תוספת " (עסקים כרגיל"מתרחיש  2030מפליטות גזי החממה לשנת  25% תהפחת.( 

יולי , החלטות הממשלה לצמצום צריכת החשמל ולהפחתת פליטות גזי החממהדוח ניטור ומעקב אחר יישום , המשרד להגנת הסביבה 7
2014. 

 .20.09.2015, הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק – 542-החלטת ממשלה , משרד ראש הממשלה 8
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o 17% אנרגיות מתחדשותייצור חשמל מ 
o 17% התיעלות אנרגטית בצריכת החשמל. 
o 20% פרטית צמצום בנסועה.  

חצי כהאוצר יקציב משרד  . מיליארד שקלים 100 -כ של תועלת למשק הישראליההערכה היא כי יישום יעד זה יוביל ל

 .לארבע שנים₪ מיליון  300בתוספת מענקים להשקעות בהתייעלות אנרגטית בסך , למימוש התכנית ח"שמיליארד 

, כולל ישראל, כל מדינה שחתומה עליול, ת גזי החממהשל האמנה בפריז מסמל עידן חדש בנושא הפחת 21-המפגש ה

 .פעולה למציאת פתרון עולמי לבעיית שינויי האקלים והשלכותיהם ההרסניות תלוקחת על עצמה אחריות לנקיטש

 בישראל עבודות ומסמכים בנושא הפחתת פליטות גזי חממה   3.1

 .הציגה בועידת פריז האחרונההיעד אותו על הוכנו מספר עבודות מרכזיות המהוות את הרקע להחלטת מדינת ישראל 

  92009, פליטות גזי החממה בישראל סקירת המצב הקיים ובחינת אמצעים להפחתה, ח חפץ"דו 3.1.1

מסגרת תקופת המחויבות שונות ליישום עבור חלופות  לנתחבמטרה , ח חפץ נכתב עבור המשרד להגנת הסביבה"דו

 זכו, DHSחפץ בשיתוף .משרד א. בנוסף לייעוץ כלכלי למהלך זה ,ממהלהפחתת גזי ח, השנייה של פרוטוקול קיוטו

וח כולל תחזית פליטות גזי חממה בישראל לפי "הד. וח בשיתוף צוות היגוי בינמשרדי"הד להפקתבמכרז ועבדו 

" עסקים כרגיל"ח בנוי מתחזית "הדו). IPCC )Inter Governmental Panel on Climate Changeהמתודולוגיה של 

המבוססת על תכנית האב של משרד  2025 -2005משנת , יום ללא שינוימקרה שהמשק ימשיך לפעול באופן זהה להב

הכוללת את סקטור , אנרגיה: עבור כל אחד ממגזרי המשק השוניםניתוח תחזית והצגת תכנית פיתוח  .התשתיות

 . שימושי קרקע ויערנות, פסולת, לאותחק, ליכים תעשייתייםמגזר תה, תחבורה, התעשייה והמסחר, המגורים, החשמל

תוך שימת דגש על יישום . תועלת למשק/אמצעים אפשריים להפחתת גזי חממה בישראל מבחינת עלות בוחןח "הדו

המלצות לאופן קביעת  ותח ניתנ"בסוף הדו .האמצעים בעלי התועלת הגבוהה ביותר בעלות העלות הנמוכה ביותר

עליה לבצע על מנת  ,תועלת מקסימאלית/בעלות ,לו פעולות מעשיותהחממה ואישראל בנושא הפחתת גזי  מדיניות

 .של הסכמי קיוטו להיות מוכנה לקראת תקופת המחויבות השנייה

לפי  ,כ ההפחתה"סה. 3טבלה , תועלת-כדאיות יישום אמצעי ההפחתה מבחינת עלותח מנתחים את "ממצאי הדו

 מקסום עיקרון לפי(מאמצעים שעלותם שלילית  73%מתוכם כ MtCO2e 31.7הינה ,ח"האמצעים המוצעים בדו

 ).פליטות המצמצם בפרויקט להשקעה תהנדרש תהעלו לעומת, פליטותה מהפחתת כתוצאה למשק תהכלכלי  התועלת

את ישראל על  יעמידואך  ,2000לא יביאו את ישראל לרמת הפליטות של שנת  ,ח"ים בדועיישום כל האמצעים המוצ

 . 1.7%כתוצאה מגידול אוכלוסין של, 2000מרמת הפליטות בשנת  18%טון פליטות לנפש הנמוך ב 9.3יחס של 

ותהליכים תעשיתיים ) 7%(פסולת מוצקה  )83%( האנרגיה: מסך הפליטות 95%יים לאבישראל שלושה סקטורים אחר

חשמל ייצור האנרגיה המהווה את הנתח הגדול מכולם וכולל בתוכו מרבית אמצעי ההפחתה מתמקדים בסקטור ). 4%(

שתוריד את כמות ייצור , התייעלות אנרגטיתמניתן להסיק מכך כי מרבית פוטנציאל ההפחתה מגיעה . ותחבורה

בעבודה זו אתמקד בהפחתת הפליטות מייצור החשמל באמצעות שינוי תמהיל מקורות הייצור . החשמל ומתחבורה

 .ת האנרגטית שתפחית כל כמות החשמל הנדרש במשקובהתייעלו

 2009. ינואר  ",צעים להפחתהאמ ובחינת הקיים המצב סקירת – בישראל חממה גזי פליטות" DHV MED,חברת  ,'ושות חפץ .א חברת 9
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 פוטנציאל ההפחתה ועלות התועלת של אמצעי ההפחתה המומלצים לישראל לפי דוח חפץ -3טבלה 

 .10 2009 , פוטנציאל הפחתת פליטות גזי חממה בישראל, ח מקינזי"דו 3.1.2

פוטנציאל הפחתת גזי החממה הריאלי אמדן לגבי ישראל מטרת מסמך זה הינה לספק למקבלי ההחלטות במדינת 

חברת מיקנזי פיתחה מתודולוגיה מסודרת ועיקבית להערכת פוטנציאל . תוך הערכת העלויות הכרוכות בכך, לישראל

מנופי הפחתה טכנולוגיים ברמה עולמית  200-השיטה ממפה כ. ות גזי חממה במדינות העולםטפליההפחתה של 

הפכו את , אמינות התוצאות והניסיון של מיקנזי. ליצירת עקומת ההפחתה המתיאמה לכל מדינה המהווים את הבסיס

 .IEA -והסוכנות הבינלאומית לאנרגיה ה IPCCכולל ה, בתחוםעקומת העלות שלה לכלי מקובל על רבים מהגופים 

 :ח זה הינם"הממצאים העיקריים של דו

 .MtCO2e142 ל 2005בשנת  MtCO2e 71מ . 2030נת שבישראל עתידה להכפיל את פליטות גזי החממה   •

 .מתרחיש עסקים כרגיל MtCO2e 45 תהפחת ,ניתן להפחית כשני שליש מהגידול הצפוי באמצעים טכנולוגים •

 .MtCO2e 7שינויים התנהגותיים מאפשרים הפחתה נוספת של  •

 .והתייעלות אנרגטית מרבית פוטנציאל ההפחתה נובע ממעבר למקורות אנרגיה בעלי טביעת פחמן נמוכה •

מפוטנציאל ההפחתה הככללי  65% -כ באמצעות מימושם ניתן להפחיתשעשרה מנופי הפחתה  ח מציע"הדו •

התפעול + חישוב הרווח הכלכלי למשק חושב כעלות הראשונית ( 2030לשנת המוצע בעלות צפויה של אפס 

תרחשות במגזר פליטות מהכי מרבית מראה  4איור ). בניכוי החיסכון השנתי המתקבל מהפעלת המנוף

 .ח זה"מראה את עלות ההפחתה של כל אחד ממנופים שהוצאו בדו 5איור ו .המבנים ובתעשייה, החשמל

 
 ח מיקנזי"דו, התפלגות פליטות גזי חממה לפי מגזרים -4איור 

 2009 .נובמבר  ,"בישראל חממה גזי הפחתת עלות עקומת – בישראל חממה גזי הפחתת פוטנציאל" McKinsey and Company'  חברת 10
                                                   



 

 
 ח מיקנזי"דו, 2030, עקומת עלות הפחתת גזי חממה לישראל -5איור 

 

 .2011, תכנית פעולה לאומית להפחתת פליטות גזי חממה 3.1.3

ח הסופי להפחתת גזי חממה "את הדול משרד האוצר מר חיים שני "בראשות מנכ ת ההיגויוועדהוציאה  2011ביוני 

אך מכיוון שהתכנית  ,נופים עבורם נמצאה תועלת ברורה למשק הישראליהתכנית כוללת את המ. במשק הישראלי

 .קיימת חשיבות רבה בליווי וקידום האמצעים המומלצים ובחינת פעולות מתקנות עם השנים ,מורכבת ושפתנית

על פי ועדת שני  .2020שנת ל ח"ש מיליארדי 2.2 הינו חממה גזי פליטות להפחתת הלאומית התכנית עבור התקציב

   .2020ח עד "מיליארד ש 34תועלת מיישום התכנית צפוי להגיע לה

מרבית ההפחתה מושגת כאשר . 4טבלה ההפחתות הצפויות בעקבות יישום אמצעי המדיניות באופן מלא מופיע ב

והתחבורה למרות במגזר הבנייה הירוקה , לעומת זאת. בתחום ההתייעלות האנרגטית במגזר הביתי והתעשייתי

 .ניתן לראות כי התועלת המישקית גבוהה מאוד, שכמות הפחתת גזי החממה לא מאוד גבוהה

ההפחתה . חשוב לציין כי המלצות הוועדה אינן עוסקות בהפחתת גזי חממה מייצור חשמל המושפע מתמהיל הדלקים

 ).5  פרקראה . (נה בעקבות גילוי הגזשהשת, ולא לפי התמהיל העתידי 2011בתכנית זו חושבה לפי התמהיל הקיים ב

 :ונים במסגרת התכניתשמספר פרוייקטים יושמו במגזרים ה

מיליון  200בהשקעה של ). מזגנים ונורות, בעיקר מקררים(החלפת מכשירי חשמל לא יעילים  :ר ביתיגזמ •

 .ח"ח לטון פד"ש 132 -)מופחת ח"פדות יישום לטון על(במדד יעילות ,188,842tCO2eחיסכון של יוביל ל, ח"ש

תכנית תמיכה להתייעלות אנרגטית ותכנית : שני פרוייקטים הפעלת: התייעלות אנרגטית -מגזר לא ביתי •

 tCO2eחסכון של . ח"מיליון ש 106פרוייקטים בתקציב של  206אושרו . לרים לא יעיליםי'תמיכה להחלפת צ

 .2020ח על לשנת "מיליון ש 874 -בהוצאת חשמל כתוצאה מפרוייקטים אלו כהצפי לחיסכון . לשנה 442,000

" מתחילים לחשוב ירוק"קמפיין בנושא  2011-2012המשרד להגנת הסביבה ערך בשנים  :חינוך והסברה •

מחקר  .זהו אחד מהסעיפים הבודדים בתכנית שמדבר על שינוי התנהגותי בציבור. ח"מיליון ש 8.3בעלות של 

 .מצא כי יעילותו היתה גבוהה בעיקר בשינוי עמדה לגבי חסכון בחשמל ואנרגיה וליעילותריך את שנערך להע

כאשר אחד מהנושאים היה בניית , הבנייה הירוקה מהווה תחום מרכזי בתכנית הלאומית :בנייה ירוקה •

 .לות אנרגטיתלכלית והן מבחינת יעיפרוייקט חלוץ שיהווה בסיס למידע לבניית מבנים נוספים הן מבחינה כ
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 2011, מתוך תכנית הפעולה הלאומית להפחתת גזי חממה ההפחתות הצפויות בגזי חממה והתועלת המישקית -4טבלה 

 

תרחיש עסקים כרגיל כמות פליטות גזי החממה  לעומת 2020לשנת  MtCO2e15.94התכנית מדברת על הפחתה של 

 משמעותה הפחתה של "עסקים כרגיל"מתרחיש  20%דיברה על שפרס  הצהרתכלומר , 108MtCO2e לשנת היעד הינו

MtCO2e  21.8 , 2020לשנת.  

היעד . גיע ליעד שהציב פרסתגם אם מדינת ישראל תיישם ותעמוד בכל צעדי התכנית היא לא כי הדבר  משמעות

הפחתה של ( MtCO2e 96.02ולא ) MtCO2e21.8הפחתה של( MtCO2e86.4שישראל צריכה לשאוף אליו הוא 

MtCO2e15.94(, התכנית ההיעד אליו הגיע . 

שמו מנופי הפחתת צריכת החשמל וההתייעלות האנרגטית בעיקר במגזר ויי ,בשנתיים הראשונות של יישום התכנית

יתר התקציב בשנים אלו הוקצע לפרויקטי התייעלות אנרגטית במפעלים . החלפת מכשירי חשמל בזבזנייםוהביתי 

 . פרויקטי חלוץ בבנייה ירוקה ועוד, חינוך והסברה, דות ציבורומוס

בנוסף לשינוי  2011-2012הצעדים שננקטו במסגרת התכנית בשנים מצביע כי לפי ח המשרד להגנת הסביבה "דו

יעד ההפחתה שהוצהר  תלעומ, MtCO2e9.1עומד על צפי של הפחתה של , בתמהיל הדלקים כתוצאה מתגלית הגז

 2013התכנית הלאומית ב תאר זה גדל לאחר ההחלטה להקפפע. MtCO2e12.7פער של , MtCO2e21.8בקופנהגן של 

 .2015 -ב יעדים חדשים בועידת פריז תכנית והצבתההחליטה הממשלה על ביטול  2015באוגוסט . שנים 3למשך 

 .2015, 11ח סופי "דו, פוטנציאל להפחתת פליטות גזי חממה והמלצה ליעד לאומי לישראלבחינת  3.1.4

במסגרת המטרה , מ מישראל"מבריטניה ואקוטריידרס בע  Ricardo Energy & Enviromentעבודה זו הוכנה על ידי 

, 2015באמצעות וועדת היגוי בינמשרדית שהוקמה בשנת  2030לגיבוש יעד לאומי להפחתת פליטות גזי חממה לשנת 

ח "דו -בחינת הפוטנציאל להפחתת גזי חממה והמלצה ליעד לאומי לישראל, מ"המשרד להגנת הסביבה וחברת אקוטריידרס בע 11
 .2015מבר ספט, סופי

 

                                                   



נדרשת לעמידה ביעד פעולה אומי מחייב ותכנית המליץ על יעד למטרת העבודה ל. בהובלת המשרד להגנת הסביבה

ם בדבר שינויי "עליו ישראל יכולה להתחייב בפסגת אמנת האוריאלי יעד , 2030להפחתת פליטות גזי חממה עד שנת 

 :ח זה היו"שלבי העבודה במסגרת דו. בפריז )UNFCCC(אקלים 

 .2030חינת פליטת גזי חממה לשנת בעידכון תחזית עסקים כרגיל מ •

  .ביותר למדינת ישראל מיםהמתאי, המפתח להפחתת גזי החממהיאת אמצעי מצ •

 .ההשפעות הכלכליות ועלות ההפחתה של כל אמצעי, בחינת פוטנציאל ההפחתה •

תרחיש יעד שאפתני הכולל את כל אמצעי . ב. ללא תמחור פחמן, תרחיש יעד מתון. א: תרחישי יעד 2בחינת  •

 .ההפחתה הישימים וגם הלא כלכליים

 .2025בנוסף ליעד ביניים לשנת  2030מלצה ליעד לאומי להפחתת גזי חממה לשנת ה •

 .צעי ההפחתה המומלציםמאתוך בחינת כלל ההשפעות הכלכליות למשק מ •

לפי ). ח לנפש"טון פד MtCO2e83.04 )10.5כמות פליטות גזי החממה עמד על  2012זה מציין כי בשנת " דו

כלומר , 2030עד לשנת  12.5%ממה בישראל צפויות לגדול בפליטות גזי הח, תרחיש עסקים כרגיל

MtCO2e105.5  פוטנציאל ההפחתה של ישראל , ח"לפי תרחיש היעד המתון של הדו. ח לנפש"טון פד 9.95ו

לעומת תרחיש עסקים כרגיל של אותה ) טון לנפש 7.2שווה ערך ל, MtCO2e 76.3( 27.7%עומד על  2030לשנת 

. ח"מיליארד ש 218מידה ביעד זה יכולה להניב למשק תועלות כלכליות בעלות של כע ).MtCO2e105.5( השנה

נובע מתוספת , )טון לנפש 6.8שווה ערך ל MtCO2e72.2(ההבדל העיקרי לבין היעד המתון ליעד השאפתני 

  :וח על"הפחתה הומלץ בדהעל מנת לעמוד ביעדי  .בכמות החשמל המיוצרת באמצעות אנרגיות מתחדשות 10%כ

 ).17%נקבע בהחלטת הממשלה (בצמצום צריכת חשמל ביחס לעסקים כרגיל  20-18%יעד של  .1

 ).17%נקבע בהחלטת הממשלה ( 2030לשנת ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות  22-23%יעד של  .2

 ).20%נקבע בהחלטת הממשלה (ביחס לתרחיש עסקים כרגיל  25%יעד של צמצום נסועה פרטית בשיעור  .3

היטל זיהום שיוביל לעלות : כגון. יות זיהום אוויר ופליטות גזי חממה בניהול משק החשמלעלקביעת מדיניות  .4

 .שתגרום לעדיפות הפעלת תחנות כח מבוססות גז על פני פחם, נמוכה יותר של שימוש בגז טבעי לעומת פחם

 .עריףידי שוק אנרגיה המבוסס על תחרות גובה הת לע, הקמת מנגנון להקצאת מכסות לאנרגיה מתחדשת .5

 .התייעלות אנרגטית של הצרכניםקידום הקמת קרן להתייעלות אנרגטית למינוף השקעות פרטיות בתחום  .6

תמרוץ . כתקן בנייה מחייב לבניינים חדשים באופן הדרגתי) בניה ירוקה( 5281המלצה לקביעת תקן  .7

 .הירוקהנייה בבאמצעות שימוש בקרן הלאומית להתייעלות אנרגטית עבור סיוע לעמידה בתקן ה

 2030קביעת יעדים להפחתת גזי חממה בישראל לשנת     4

למזכירות אמנת האקלים בועידת  2030מדינת ישראל נערכה להגשת יעד לאומי להפחתת פליטות גזי חממה לשנת 

ישראל הצטרפה לשורת מדינות העולם החתומות יחדיו על הסכם גלובאלי ומחייב למאבק . 2015האקלים בפריז בשנת 

 לקבלת הממשלהאת  הובילההערכות זו . מתוך ההכרה בתועלות הכלכליות למשק בעמידה ביעדים י האקליםבשינוי

 :תוכן החלטה זו כולל". הפחתת פליטות גזי החממה וייעול צריכת האנרגיה במשק" :20.09.2015 ב, 542' מס ,החלטה

 . 2030שנת לנפש ל tCO2e 7.7 ושל 2025לנפש לשנת  tCO2e 8.8 קביעת יעד לאומי של .א

 .2030לשנת  MtCO2e81 ל  2005בשנת  MtCO2e72 המשמעות הינה הגבלת פליטות החממה של ישראל מ

 :להשגת היעד הלאומי נקבעו יעדים לאומיים להפחתה וייעול צריכת האנרגיה במשק .ב
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היקף צריכת החשמל . (12ביחס לתרחיל עסקים כרגיל 2030עד שנת  17%צמצום צריכת החשמל ב .1

 ). 2015לפי המגמות של שנת  2030ת נהצפויה בש

להיות בשנת  הצפויצריכת החשמל " עסקים כרגיל"תרחיש , 201513ח הסופי משנת "על פי נתוני הדו

2030 TWh96  , תוביל ליעד של צריכת חשמל של 17%כלומר הפחתה של TWh 79.68. 

 .14ביחס לתרחיש עסקים כרגיל 2030עד לשנת  20%צמצום הנסועה הפרטית ב .2

כי כמות  2030הצפוי להיות בשנת " עסקים כרגיל"תרחיש , 201515ח הסופי משנת "פי נתוני הדו על

תוביל ליעד של  20%כלומר הפחתה של , מיליארד קילומטר נסועה 55הנסועה הפרטית יעמוד על 

 .מיליארד קילומטר נסועה 44הפרטית של  הנסועה

מסך צריכת  17%ו 2025ריכת החשמל בשנת מסך צ 13%ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות בשיעור של 

 2030כי בשנת  צופה" עסקים כרגיל"תרחיש , 201516 ,ח הסופי"על פי נתוני הדו .2030החשמל בשנת 

 .16.32TWhמסך צריכה זו הינו  17%כלומר , 96TWh -עמוד על כתסך צריכת האנרגיה 

פליטות גזי חממה יעדים להפחתת ת הלאומית ליישום היישום החלטה זו ועבור התכנילהממשלה מקציבה 

 .המדינה בערבויותח נוספים "מיליון ש 500בנוסף ל 2016-2019ח לשנים "מליון ש 300,  והתייעלות אנרגטית

שר האוצר ושר , השר להגנת הסביבה, האנרגיה והמים, במסגרת החלטה זו הוטל על שר התשתיות הלאומיות

 .ליה ישראל לנקוט על מנת להגיע ליעד ההפחתה שנקבעיום הצעה על הצעדים ע 45הכלכלה להגיש תוך 

יש . 5טבלה , הוועדה הבין משרדית של המומלץלבין התרחיש המתון ) 542(הממשלה החלטת  יעדפער בין קיים 

, גידול הטבעי הגבוה במדינהבשל ה, לציין כי יעד ההפחתה אותו הציגה ישראל מראה ירידה בפליטות טון לנפש

 .ברמת הפליטות המוחלטת 12.5%אך המשמעות הינה למעשה גידול של , OECDבשונה מרב מדינות ה

 
 .542בתרחיש המתון שהציגה הוועדה הבין משרדית ובהחלטת הממשלה  2030השוואה בין יעדי הפחתת גזי חממה לשנת  -5טבלה 

 .20.09.2015, הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק – 542-החלטת ממשלה , משרד ראש הממשלה 12
 .2015ספטמבר , ח סופי"דו -בחינת הפוטנציאל להפחתת גזי חממה והמלצה ליעד לאומי לישראל, מ"המשרד להגנת הסביבה וחברת אקוטריידרס בע 13
 . 20.09.2015, הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק – 542-חלטת ממשלה ה, משרד ראש הממשלה 14
 .2015ספטמבר , ח סופי"דו -בחינת הפוטנציאל להפחתת גזי חממה והמלצה ליעד לאומי לישראל, מ"המשרד להגנת הסביבה וחברת אקוטריידרס בע 15
 .2015ספטמבר , ח סופי"דו -הפוטנציאל להפחתת גזי חממה והמלצה ליעד לאומי לישראלבחינת , מ"המשרד להגנת הסביבה וחברת אקוטריידרס בע 16

                                                   



 .2016, ית ליישום היעדים להפחתת פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטיתהתכנית הלאומ   4.1

התכנית הלאומית  נכתבה, לאומי עליו התחייבה מדינה ישראל לקראת הסכם האקלים בפריזהיעד הלאחר קביעת 

תכנית זו . 10.04.16-ליישום היעדים להפחתת פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית אשר אושרה בממשלה ב

 :אלו עיקרם, ד ביעדים אותם הציבה לעצמה ישראליש לנקוט על מנת לעמושרטת את הצעדים מפ

תוקם תכנית למתן ערבויות מדינה לתקופה , 2030עד שנת  17%עבור עמידה ביעדי צמצום צריכת החשמל ב .1

 ח למתן הלוואות להשקעה בהתייעלות"מיליון ש 500בהיקף של , מיום קבלת ההחלטה, שנים 10של 

בנוסף תוקם תכנית מענקים להשקעות בהתייעלות אנרגטית בתקציב  .גטית והפחתת פליטות גזי חממהאנר

ש נחסך "הפחתת טון גזי חממה וקוטים יינתנו באמצעות תחרות על מחיר המענק. ח"מיליון ש 300כולל של 

 .ת רשויות חלשות ועסקים קטניםפתוך העד

שתכלול את  2016ת נעד סוף ש 2030ות אנרגטית לשנת תוגש תכנית לאומית רב שנתית מפורטת להתייעל .2

 542' רשים ליישום החלטת ממשלה מסהצעדים הנד

 .2030עד שנת  17%ב בחינת צעדים להשגת יעד צמצום צריכת החשמל .3

 . בחינת עידכון מדיניות המיסוי לפחת מואץ למוצרים חסכני אנרגיה .4

 .שישתלבו במונה חברת החשמל PVלוגיית למתקנים עסקיים בטכנו שנים 3 ל 20% הטבת מס בשיעור .5

בחינת מכלול האמצעים הנדרשים עבור גיבוש תקנות שיקבעו חובת דירוג אנרגטי של בנייני מגורים ומשרדים  .6

 .תוך התחשבות בבחינת עלות תועלת, 5282י "על פי ת, חדשים

עבור השגת היעד , ראלגיבוש תכנית מפורטת הכוללת אמצעים להפחתת פליטות במבנים קיימים וחדשים ביש .7

 .2030מיליון טון גזי חממה בשנת  5.9של הפחתת פליטות גזי החממה בסקטור המבנים ב 

, 2020מסך צריכת האנרגיה לשנת  10%מאנרגיה מתחדשת של  עבור השגת יעדי ייצור חשמלגיבוש תכנית  .8

ופת רישיון הייצור של הארכת תק :םמהחסמים להקמת מתקני ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות צימצובחינת 

נת הדרישה טוהק )גדל אורך החיים הכלכלי של המתקנים(, שנה 20מתקני ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת ל

פטור ממס הכנסה ליצרן חשמל ביתי יחיד מייצור חשמל מאנרגיה לחקיקה קידום . םלהון עצמי עבור

הגדלת ההספק תוך  ,ל גגות המבניםחינת שילוב מתקנים פוטוולטאים עובפוטווולטאית או אנרגיית רוח 

 ).30MWבמקום ( 40MWהמוצע לרשת של תחנת פוטו וולטאית ל 

אופן שימוש בפחם לייצור חשמל תוך הבטחת ביטחון : בדיקות לאמצעים נוספים להפחתת גזי חממה כגון .9

 .האנרגטי של מדינת ישראל ושימוש בביומסה כדלק חלופי

, האנרגיה המתחדשת, לוגיות ישראליות בתחומי ההתייעלות האנרגטיתגיבוש תכנית לעידוד ותמיכה של טכנו .10

 .אגירת אנרגיה והפחתת פליטות גזי חממה, רשת חכמה

למתקנים לייצור חשמל באמצעות  MW50העלאת מכסה של . גיבוש אופן סיוע למתקני חלוץ לייצור חשמל .11

 .מתקני חלוץ של טכנולוגיות חדשניות

 .באשקלון Dח החשמל כך שלא תוקם תחנת הכתיקון תכנית הפיתוח של חברת  .12
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 2005 2006 2008 2012 2015 

2020 

עסקים 

 כרגיל

2020 

לאחר 

 הפחתה

2025 

עסקים 

 כרגיל

2025 

לאחר 

 הפחתה

2030 

עסקים 

 כרגיל

2030 

לאחר 

 הפחתה

 MtCO2eסך פליטות גזי חממה  

   86.3 118  106.8 89.8   76.5  2009, ח חפץ"דו

  142    109     71 2009, ח מקנזי"דו

       92.06 ***108   78   2011תכנית לאומית 

 *76.3 105.5      83.04    2015, ח סופי"דו

 81          71 542החלטת ממשלה 

.חות השונים"השוואת יעדי פליטות גזי החממה העתידיות בין הדו -6טבלה   
 

 2005 2006 2008 2012 2015 

2020 

עסקים 

 כרגיל

2020 

לאחר 

 הפחתה

2025 

עסקים 

 כרגיל

2025 

לאחר 

 הפחתה

2030 

עסקים 

 כרגיל

2030 

לאחר 

 הפחתה

 tCO2eסך פליטות גזי חממה לנפש  

   9.3 12.7 12.3  11.1   10.7  2009, ח חפץ"דו

            2009, ח מקנזי"דו

 7.2 9.95      10.5    2015, ח סופי"דו

 7.7  8.8         542משלה החלטת מ

.ות השונים"בין הדו, השוואת יעדי פליטות גזי החממה לנפש -7טבלה   
 לפי תרחיש יעד מתון* 

 .4%של שנתית חשמל צריכת  תלשנה ועליי 1.9%גידול אוכלוסיה של : חברת החשמלוח משרד התשתיות "לפי דו** 

 .ח מיקנזי"ח חפץ ודו"ממוצע בין תרחיש עסקים כרגיל של דו, 2011 ,החממה בישראל הטיפול בסוגית גזימתוך *** 

 

מסתכלים על שנת  7טבלה אם ב. ניתן להסיק כי עם השנים היעדים נעשו שאפתניים יותר 7טבלה  -ו 6טבלה  -מ

טון לניתן לראות כי היעד , 2015ח הסופי משנת "ואת הדו 2009ח חפץ משנת "לאחר הפחתה ומשווים את דו 2025

צמצום גדול , צופים כי ניתן לעמוד ביעד גבוה יותר 2015בשנת  ,כלומר .tCO2e 8.8 ל tCO2e9.3 מנפש קטן ל ח"פד

 .  2009מבשנת , יותר בפליטות גזי חממה

 -כ תלפלוט ישראל תמדינלכי  הצפינראה  ,בתרחיש עסקים כרגיל 2025ח חפץ "על דו 6טבלה בנוסף אם מסתכלים ב

MtCO2e118 ישראל עתידה לפלוט  כי , 2030בתרחיש עסקים כרגיל לשנת  ,הצופה 2015ח הסופי משנת "לעומת הדו

לצפות כי הנתון צריך היה ניתן , הינו לשנה מאוחרת יותרח הסופי "הצפי בדושלמרות . בלבד MtCO2e 105.5 -כ

 .  MtCO2e12.5  -כבהוא נמוך אך , 2025להיות גבוה יותר מהצפי לשנת 

נת ח מיקזני שנערכו בש"דווח חפץ "האם מכך שעם חלוף השנים בין דו, ין ההבדלים האלו נובעיםאמעניין לבחון מ

אל הצליחה לעשות איזשהי כברת דרך בהפחתת פליטות גזי רמדינת יש 2015ת נח האחרון שיצא בש"עד לדו 2009

מצם את הפער או שמא נובע מרצון לשאוף הצליחה לצ שישראלנובע מכך  MtCO2e 12.5האם ההפרש של ? החממה

 ).'ינוי מדיניות וכוש, שיפור טכנולוגיה(נובעת היא להתחייבות שאפתנית יותר ואם כן מהיכן 

23 
 



 פוטנציאל הפחתת גזי חממה באמצעות ייצור חשמל 5

בשנים האחרונות משק החשמל של ישראל בכלל ומשק ייצור החשמל בפרט עובר תהפוכות משמעותיות הנובעות 

 ל ועתידיםלאת תמהיל ייצור הדלקים בחברת החשמל ובישראל בכ ששינו ,מגילוי מאגרי הגז הגדולים מול חופי ישראל

גובר בדבר שינויי מזג אוויר קיצוניים הולך השיח העולמי השינויים הנובעים מל בנוסף ,שתנות בשנים הקרובותהעוד ל

כיום קיים רצון עולמי להמיר את מרבית ייצור האנרגיה למקורות . הנגרמים עקב פליטות מרובות של גזי החממה

הובילו למספר מהלכים עולמיים אלו שינויים . משקמתחדשים תוך שימת דגש על התייעלות אנרגטית בכל מגזרי ה

 :במשק החשמל בישראל

 .ייצור חשמל באמצעות יצרנים פרטיים •

 .ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות •

 .הרחבת השימוש בגז טבעי •

אשר מתאים את עצמו למגמות ולהלך , שינויים אלו גורמים לחיפוש שיווי משקל חדש ונכון למשק החשמל בישראל

 .מי מצד אחד ומצד שני מתאים עצמו לנתונים המקומיים הקיימים בישראלהרוח העול

השנה בה התרחשה התגלית המהותית הראשונה של גילוי גז טבעי בתחום המים הכלכליים של ישראל , 1999משנת 

 שגדל, נתח הגז הטבעי בישראל 2015נכון לשנת  .השתנה באופן מהותי תמהיל ייצור החשמל בישראל, בים התיכון

בפליטות  13% -עובדה שגרמה להפחתה של כ, מייצור האנרגיה במשק 50%משמעותית בשנים האחרונות עומד על 

עדיין עומדות בפני המשק מספר בעיות שיש לפתור על מנת להגדיל את השימוש בגז הטיבעי על  ,למרות זאת. ח"הפד

 . יבות על הכמותעלות הגז והתחי, תנאי הסכמי הגז, אי תלות בצינור בודד: פני הפחם

נשאלת השאלה האם המשק בישראל צריך להפנות את כל המשאבים שלו למתן עדיפות לייצור חשמל באמצעות  •

 ? גז או יש לתת עדיפות של משאבים לעבר ייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות

אך ברגע בו הגז הטבעי מצוי בשפע  ,)9טבלה (אמנם שימוש בגז טבעי לייצור חשמל פולט פחות גזי חממה מפחם 

האם ההסתכלות צריכה להיות כלכלית . שותדומחירו נמוך נראה כי הוא יכול להוות מתחרה לשימוש באנרגיות מתח

 ולא גז ייצור מרבית החשמל באמצעות  -סביבתי-מערכתי יש להסתכל על משק החשמל באופןגרידא או שמא 

 שאיפה ,משקית-לכן ההסתכלות צריכה להיות מערכתית. כמות פליטות גזי החממהאת ל יתגד ,ות מתחדשותמאנרגי

תוך קידום ההתייעלות האנרגטית ) מיעוט פליטות גזי חממה(סביבתית -טימאלי מבחינה כלכליתפלמשק ייצור חשמל או

 .לוט פחות גזי חממה לאטמוספרהי המשק השונים שתפחית את צריכת החשמל ובכך נייצר פחות חשמל ונפרבמגז

נובע ביעד ניתן לראות כי השינוי . שאפתני יותרהצבת יעד לגבי מקור  4.1 ניתן לענות על השאלה שהועלתה בסוף פרק 

ת פליטות גזי החממה אם הגדלת השימוש מגז הקטינה את כמו. מוש בגז טיבעי על פני השימוש בפחםימהגדלת הש

 2014 זה בדיוק כמות פליטות החממה שנמצאה לפי הלישכה לסטטיסטיקה לשנת ) 78.8= 0.87%*89.9( 13% -בכ

 ). חברת החשמל לפני ואחרי דרישת האוצר סל הדלקים של -12איור (

 משק החשמל בישראל  5.1

לכן ישראל היא מעין אי אנרגטי במזרח , שיתופיות אינןאותה כל המדינות הסובבות  ,מוקפת אויבים מדינת ישראל

ניהול משק חשמל . ה בעלת הסכמי שיתוף פעולה או מחוברת לרשתות החשמל של שכנותיהנישראל אינ. התיכון

 . ימי קיצון הכוללתהוא צריך לדאוג לפעילות השיגרתית , אינו יכול להשען על רזרבות או להסתמך על אחריםעצמאי 

ניתן לצפות . האחרונות מגזר ייצור החשמל עבר שינויים מרחיקי לכת לאחר גילוי הגז הטיבעי בחופי ישראל בשנים

עתיד לצורך בתכנון מושכל ה תוך הבנתעד היום שהתרחשו ישראל  בשינויים טכנולוגיים ושינויים בתמהיל הדלקים של
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שהתגלה מאגר גדול היקף של גז טיבעי ימוש בש ,מבחינה מקומית. תחשב בשינויים המקומים והעולמייםהמשק זה ב

תפיסת העולם של  מבחינת יםמתרחשקיים צורך להתאים עצמינו לשינויים הישראל ומבחינה עולמית מדינת זמין לו

להסתכלות מחדש על משק בפרט בארץ ווניים בעולם מובילים בעולם בכלל צשינויי מזג האוויר הקי. החשמל ייצור מגזר

 .ינת ייצור החשמל והן מבחינת ההתייעלות האנרגטית שלההאנרגייה הן מבח

אך  .)76%( ישראל במדינת החשמל מרבית את מספקת חברת החשמל) 2015נת משח חברת חשמל "לפי דו(כיום 

 שלהממשלה קבעה יעד  .החשמל במשק תחרות לאפשר במטרה, מדיניות הממשלה עתידה לשנות מעט את תמונה זו

מסך כושר הייצור במדינה  ,המקבלים רשיון קבוע או מותנה מרשות החשמל, רנים פרטייםמיצ החשמל ייצור העלאת

 ל ,מתחדשות אנרגיותמ מיצרנים פרטייםייצור החשמל  הגדלתו 20%17ל 4% מ, )לא כולל ייצור מאנרגיות מתחדשות(

ן להיום יעד זה לא נכו .2014לשנת  5%כאשר נקבע יעד ביניים של 18 , 2020שנתל עד  ,להחשמ ייצור מכלל  10%

 16.9%עומד על ) קוגנרציה ואגירה שאובה, גז( אמצעים קונבנציונאלים מפרטיים החשמל הסך הייצור של יצרני  .הושג

 .2.6%-רק כ 2015נכון לשנת , וייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות מהווה בפועל בלבד

 ותמאנרגי חשמלה ייצור כי נקבעה ב 20.09.15מיום  542 מספר ממשלה חלטתהב העידכון החלטה זו התרחש

 כל מסך לפחות 17% של ובשיעור 2025 בשנת החשמל צריכת כל מסך לפחות 13%  של שיעור על יעמוד מתחדשת

  . 2030 נתבש החשמל צריכת

הן בחברת חשמל והן , שלווגז טיבעי כמקורות המרכזיים  שימוש בפחםכיום תמהיל ייצור החשמל בישראל מבוסס על 

 :באמצעות נעשהבחברת החשמל ייצור החשמל  .הפרטיים ביצרנים

 . גז טבעי או מזוט כדלק ראשי ,פחם על ידיהמופעלת , יחידות ייצור קיטוריות  .א

טורבינות כרוכה בזמן ההקמת . טורבינות גז סילוניות ותעשייתיות: נחלקות לשני סוגיםה, טורבינות גז .ב

 .ייצור קיטור או טורבינת גז תעשייתיתמסילונית יקר יותר אך ייצור החשמל בטורבינה , יחסיתוהשקעה נמוכה 

החום העודף שנפלט . שילוב של טורבינת גז תעשייתית וטורבינת קיטור, יחידות ייצור במחזור משולב .ג

שיש ניצול גזים מירבי כך , מנוצל להפעלת טורבינת קיטור ללא צורך בתוספת דלק תמטורבינת גז תעשייתי

 .יפלטו לאוויר ויזהמו אותובמקום ש ,חשמל ליצירת

פולט טיבעי  מגזמבחינת גזי חממה ייצור חשמל בחופי הים התיכון ולמרות כי גדול הטיבעי הגז המאגר  גילוי למרות

וף ליכולת לנצל סזהו מקור אנרגיה מתכלה ויש סוף להימצאותו ו ןעדיי, מזוטממייצור חשמל מפחם או  פחות גזי חממה

ט יותר גזים רעילים לאטמוספירה מכל ייצור חשמל מכל מקור לליטות גזי חממה הוא פומבחינת פ גם, בנוסףאותו 

  .מתחדש שהוא

של והסביבתי עתיד האנרגטי הלבחון מהו התמהיל הנכון למדינה לא רק מבחינה כלכלית אלא גם מבחינת  שילכן 

אלא , להגמר יםשיכולים צור מתכליי ותעל מקוררק לא והמבוסס לא רק על מקור ייצור אחד  חשמלמשק  יצירת. שלה

לטובת העצמאות האנרגטית של מדינת  ,פולטות פחות גזי חממהשסביבה ל ידידותיות יותרמבוסס על טכנולוגיות 

מעמדה  ביסוס, בחוד החנית של תעשיית הקליניטק העולמית במיקומהפיתוח הפוטנציאל  ,פיתוחה הכלכלי, ישראל

יטות גזי החממה בשיח העולמי וכמובן הפחתת גזי החממה התורמים לאיכות הבינלאומי מבחינת חשיבות הפחתת פל

  .סביבה טובה יותר התורמת לתושבי מדינת ישראל לחיים בריאים ואיכותיים יותר

 ..2011 ביולי 17 מיום ,מתחדשים ממקורות אנרגיה הפקת בתחום הממשלה מדיניות : 3484 מספר ממשלה החלטת . 10 17
 /2002 נובמברב 4 מיום 43 /חכ מספר )כלכלי-חברתי קבינט( וכלכלה חברה לענייני שרים ועדת החלטת 18

                                                   



 
 2015, תמהיל ייצור החשמל בישראל -6איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2015, ת כח בישראלהספק ייצור לפי תחנו -8טבלה   

 

 

56% 

41% 

0% 
3% 

 2015תמהיל ייצור חשמל במשק 
 

 פחם

 גז טבעי

 סולר

 מתחדשת

  
 2015 סוג תחנת כח

 2,825.0 **פחם -חברת חשמל
 1,440.0 1-4רבין אורות 

 1,622.0 קיטורית גז טבעי -חברת חשמל
 542.0 סולר -טורבינת גז -חברת חשמל

 1,028.0 גז טבעי -טורבינת גז -חברת חשמל
 504.0 סילונית -טורבינת גז -חברת חשמל

 E 995.0) מ"מחז(מחזור משולב  -טורבינת גז -חברת חשמל
 F 4,083.0) מ"חזמ(מחזור משולב  -טורבינת גז -חברת חשמל

 13,039.0 סיכום חברת חשמל
 F 2,320.0)מ"מחז(טורבינת גז מחזור משולב  -יצרני חשמל פרטיים

 28.0 מזוט-טורבינת גז מחזור פתוח  -יצרני חשמל פרטיים
 F 561.0) מ"מחז(טורבינת גז מחזור משולב  -קוגנרציה -יצרני חשמל פרטיים

 109.0 רבינת גז מחזור פתוחטו -קוגנרציה -יצרני חשמל פרטיים
 212.0 קיטורית גז טיבעי-קוגנרציה -יצרני חשמל פרטיים

 48.0 טורבינת סולר -קוגנרציה -יצרני חשמל פרטיים
 3,278.0 וקוגנרציה, גז, פחם -סיכום יצרני חשמל פרטיים

 6.6 מיקרו קטן -הידרו
 445.0 קרקעיים -) PV(לוחות סולאריים פוטו וולטאים 

 290.9 מונחי גגות -) PV(ת סולאריים פוטו וולטאים לוחו
 27.0 ביוגז

 6.2 אנרגיית רוח יבשתית
 775.7 אנרגיות מתחדשות -סיכום יצרני חשמל פרטיים

 17,092.7 )לא כולל אגירת אנרגיה(סיכום הספק ייצור חשמל 
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מטרה לשקף לציבור ולייצרני החשמל השונים ב, משק החשמל בישראללח מצב "הכינה דו, רשות החשמל 2015בשנת 

מההספק במשק יהיה באמצעות ייצור  40% -עתיד הקרוב כבנראה כי  .למשק החשמל בישראל העתידותאת המגמות 

 MW5000 -יתווספו כ 2015כבר בשנת  .כיוםא כפי שהו חשמל פרטי תוך השארת הספק הייצור של חברת החשמל

 . ממייצרי חשמל פרטיים בטכנולוגיה קונבנציונאלית וקוגנרציה

סך הייצור בישראל מתבצע מאנרגיות מתחדשות אך לפי מ 2.6%רק כ  2015בתחום האנרגיה המתחדשת נכון לשנת 

עד לסוף  9%לגדול לועתיד  4.5%כיום על כ ומד ערשימת הרישיונות הקבועים והמותנים ניתן לראות כי מגזר זה 

 ה גםעמידה ביעד תלוי. 2020אותו הציבה לעצמה לשנת  10%את ישראל ליעד של  שמקרבת עובדה. העשור

 .אחריותהח הרשות מכיוון שהדבר אינה בתחום "כך אין פירוט בדו לבהתייעלות האנרגטית במשק וע

 
2015מצב המשק לשנת ח "לפי נתוני רשות החשמל מדו. הנתח הייצור הפרטי במשק החשמל בישראל גידול -7איור   

 

ניתן . בסוג תחנת הכח וטכנולוגיית ההפעלה שלה המשתנה מתחנת כח אחת למשניה ותלוייעילות ייצור החשמל 

פחם הגיעו לבשלות טכנולוגית אך תחנות הכח הפועלות על , לראות כי קיים שיפור יעילות בתחנות כח הפועלות על גז

 . )9טבלה ( ולא צפוי שינוי משמעותי היעילות הייצור בתחנות אלו

 
 סל הדלקים על פליטות מתחנת כח השפעת הרכב  -1 איור                 .         יעילות ייצור בתחנות כוח שונות לפי שנים -9טבלה 

מדד קיימות משולב לאמצעי התייעלות אנרגטית במשק החשמל : מאת טל גולדרט" דוקטור לפילוסופיה: "לשם קבלת התואר חיבור: מתוך
 בישראל
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-ה בשנות 15% -ת מהאחרונו בשניםרבות  התקדמה םוולטאי-פוטו אאמצעות פנליםב חשמל ייצור נצילות, לעומת זאת

  .12-1914%כ  של לערך רק מגיעה PV תאי של הנצילות, בפועל אך.  8% ל 2013ב והגיעה-70  ה בשנות 17%-ל,  50

 
יתרונות וחסרונות מקורות ייצור הארגיה השונים -8איור   

 תרחיש עסקים כרגיל 5.2

ללא , כיום כפי שפועלתהמערכת לות המשך התנה ,ללא כל התערבותהעתידי תרחיש עסקים כרגיל מבטא את המצב 

בר כמיושמת והמדיניות ששהשפעות המדיניות תרחיש זה כולל את . ת נוספתכל שינוי מדיניות או פעולה ממשלתי

 :כולל בתוכו את ההנחותה, 2015ח סופי "דומהעסקים כרגיל על תרחיש  מתבססת ,עבודה זו. מהאומצה וטרם יוש

 .לא תופשר התכנית הלאומית להפחתת גזי חממה •

 .בהעדר יישום התכנית הלאומית ההנחה להתייעלות אנרגטית הינה עבור התייעלות טבעית בלבד •

יעלה יעד שלא .  2020ייצור חשמל ממקורות מתחדשים עד שנת  10%הנחה כי ישראל תעמוד ביעד של  •

 .מפעת חוסר וודאות כיום לגבי יישום מגזר זה אחרי שנה זו

 .)נכון להיום אינה עתידה לקום(. גז כדלק ראשי ופחם מישני ,ח דו דלקיתתוקם כתחנת כ Dתחנת הכח  •

 .ובמסחר בתעשייה לא יבוצעו עוד הסבות לגז טבעי •

 ).א"בתקו האדום (ובשלבי בנייה ) קלה בירושליםהרכבת ה(רכות הסעת המונים קיימות מענכללו  ,תחבורתית •

 ).לנפש tCO2e  9.95( 2030בשנת MtCO2e   105.5עמוד עלתפליטות גזי החממה שרחיש עסקים כרגיל נמצא בת

 .ישראל, אוניברסיטת חיפה, מדד קיימות לאמצעי התייעלות אנרגטית במשק השמל בישראל). 2016(' גולדרט ט 19
 

                                                   



 הנחות יסוד 5.3

לית במשק מהווה לכמות ייצור החשמל מתוך סך פליטות גזי החממה הכ )9איור ( ,לפי נתוני המשרד להגנת הסביבה

ניתן ,  2030לשנת  MtCO2e81 העומד על, אותו הציבה לעצמה ישראל יעדעמידה בבמקרה של , כלומר. 52% -כ

 .בתרחיש עסקים כרגיל MtCO2e 54.86 לעומת .MtCO2e42.12 -להינה במגזר ייצור חשמל התחייבות :להניח כי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )שנה/אלפי טון( 2014לפי מקורות המשרד להגנת הסביבה  eq2COכמויות פליטת גזי חממה  -9איור 

 

 

 .2005נתוני בסיס לשנת  .א

  
2005 

 מקורות ייצור חשמל קונבנציונאלים
 מקורות מאנרגיה מתחדשות

 סולר גז טבעי פחם
 2.6% 0.03% 52.3% 70.0% תמהיל דלקים
 ש"מיליארד קוט 44.3 צריכת חשמל

 CO2 MtCO2e72פליטות 
 מנתוני חברת חשמל והלישכה לסטטיסטיקה. 2005 ,נתונים בסיסיים לשנת הייחוס להתחייבות מדינת ישראל -10טבלה 

 

 

 

 . 2030ו  2025צריכת החשמל הצפויה בישראל לשנת  .ב
 .ג לנפש ועל תנאי עומס חום קיצוני"בתמ 1.9%גידול שנתי של : התחזית מבססת על נתוני חברת החשמל 

 

D-   צריכת החשמל
 )ש"מיליארדי קוט(

 שנה
2005 2015 2020 2025 2030 
44.3 62.1 71.9 82.7 94.5 

 ש בשנים הנבחנות לפי נתוני חברת החשמל"צריכת החשמל במיליארדי קוט -11 טבלה
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 הערכת כמות פליטות גזי החממה עבור כל מקור ייצור חשמל 5.4

 תאת הערכ 10איור ניתן לראות ב .20ולוגיות שונותנלפי נתוני המדריך לפליטות גזי החממה עבור ייצור חשמל מטכ

ניתן לראות את . 21להפקת אנרגיה המבוססת על סקר ספרות שנערך במחקרשונות פליטות גזי החממה מטכנולוגיות 

בטכנולוגיות של דלקים פוסיליים מרבית פליטות גזי החממה . שלה ל טכנולוגיה והממוצעכהטווח שדווח עבור 

ב ההבדל נובע וגז ושמן משמעותית אך ר, ההבדל בפליטות גזי החממה בין פחם. ת הכחמתרחשות בזמן הפעלת תחנ

מרבית הפליטות מטכנולוגיות המבוססות על , אלובניגוד לטכנולוגיות . תהליכים הקשורים בהובלה והכנת הדלקמ

 . או בזמן הנחת התשתית עבורהעצמה אנרגיה מתחדשת מתרחשות בזמן בניית הטכנולוגיה 

בעבודה זו היצרנים הפרטיים אינם מפרסמים נתוני פליטות גזי חממה עבור תהליך ייצור החשמל אצלם לכן  בישראל

הנחת יסוד זו תהווה את מקדם ההמרה עבור . מקורות שונים 3על  יםמבוססה, אניח הנחת יסוד עבור כל מקור אנרגיה

 :להלן המקורות. ש חשמל שמיוצר"עבור כל מקור אנריגה לקוט) 'ג( 2COכמות פליטת 

 

 : Weisser D.A guide to life-cycle greenhouse gas (GHG) emissions supply technologies, Planning and 'א

Economics Studies Section, International Atomic Energy Agency, Vienna, Austria,2006. 

 
.פליטות גזי חממה לפי סוגי תחנות כחסיכום מחזור חיים של  -10איור   

 
  

 .2016, מדד קיימות משולב לאמצעי התייעלות אנרגטית במשק החשמל בישראל: וקטורטדעבודת , גולדרט טל: 'ב

 
.פליטת מזהמי אוויר מקומיים וגלובאלים מתחנות כח שונות -12טבלה   

20 Weisser D.A guide to life-cycle greenhouse gas (GHG) emissions supply technologies, Planning and Economics Studies Section, 
International Atomic Energy Agency, Vienna, Austria,2006 
21 Weisser D.A guide to life-cycle greenhouse gas (GHG) emissions supply technologies, Planning and Economics Studies Section, 
International Atomic Energy Agency, Vienna, Austria,2006 

                                                   



 http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Electricity/Pages/default.aspx: המשרד להגנת הסביבהנתוני : 'ג

 
 השוואת נתוני פליטות פחמן דו חמצני מדלקים שונים לייצור חשמל -11איור 

 פחם 5.4.1

. יודומרבית הפליטות קשורות לכריית הפחם ונ. בשריפת פחם מרבית פליטת גזי החממה מתרחשת בתחנת הכח

-gCO2eq/kwh  800טווח של  10איור ב לראות ניתן, ומציין כי עבור טכנולוגיית פחם 2007מחקר זה נכתב בשנת 

 gCO2eq/kwh   800- 750טכנולוגיית הפחם תגיע לכ, ) 2020(והרחוק ) 2010(אך משוער כי בעתיד הקרוב  ,1700

 .ן בנייה והריסת התחנהמבז כמעטאין פליטות . ת של תחנת הכח והטיפול במתאןתוך שיפור היעילות התרמי, בלבד

 .gCO2eq/kwh  800-1700משריפת פחם הינה בין  ח"פדטווח פליטות  'לפי מקור א

 .gCO2eq/kwh  850 ח משריפת פחם הינה "פליטת פד' לפי מקור ב

 .gCO2eq/kwh  853 ח משריפת פחם הינה "פליטת פד' לפי מקור ג

 :נחת יסודה

 .gCO2eq/kwh  850: הינה באמצעות פחם ש מיוצר "לקוט) 'ג(ח "כמות פליטת פד 

 .gCO2eq/kwh  753: ש מיוצר באמצעות מזוט הינה "לקוט) 'ג(ח "כמות פליטת פד

 .gCO2eq/kwh  594: ש מיוצר באמצעות סולר הינה "לקוט) 'ג(ח "כמות פליטת פד

 גז טבעי 5.4.2

טיפול , עיבוד הגז, ריפת גז טבעי בתחנות כח נובע בזמן פעולת תחנת הכח עצמהמרבית פליטות גזי החממה מש

אין . gCO2eq/kwh 440-780הטווח נע בין. בדחיסת הגז ודליפות מהמערכת בזמן ניוד וטיפול בגז, בארובות ,בצנרת

על מנת . gCO2eq/kwh400 צפוי כי טכנולוגיה זו תשתכלל ותרד מה . מעותיות בזבן בנייה והריסת התחנהפליטות מש

 .ותחנת הכחהצנרת לות ייעשיפור שיפור תוצאות שריפת הגז ו ,יש להתמקד בהקטנת דליפות הגז ליעד זהלהגיע 

 .gCO2eq/kwh  440-780ח משריפת גז טיבעי הינה בין "טווח פליטות פד' לפי מקור א

 .gCO2eq/kwh  419 ח משריפת פחם הינה "פליטת פד' לפי מקור ב

 .gCO2eq/kwh  438 ח משריפת פחם הינה "פליטת פד' לפי מקור ג

 .gCO2eq/kwh  430: הינה באמצעות גז טיבעי ש מיוצר "לקוט) 'ג(ח "ודה זו כי כמות פליטת פדביסוד שלי בעההנחת 

31 
 



 תאים פוטוולטאים 5.4.3

 and copper indium gallium diselenide(תאים פוטוולטאים  ארבעה סוגים שונים שלניתן לראות סיכום של  10איור ב

,(mono-crystalline, polycrystalline, amorphous בין  יםשנעgCO2eq/kwh 43-73 .תאים השונים השוני בין סוגי ה

או  משולב, סוג המערכת. אורך חיי המוצר ותנאי הקרינה, יעילות התא, שורה לטיב הסיליקוןקוכמות הפליטות שלהם 

בניגוד לדלקים . בעלי השפעה על פליטות גזי החממהכולם  ,ועוד בחזית על הקרקע ,על הגג, מיקום ההתקנה שלה, לא

פליטות נוספות קשורות בזמן ). 50-80%בין (מרבית פליטות גזי החממה מתרחשות בזמן ייצור המודול  פוסיליים

שמאמר זה משנת  בייחוד(וג משמעותי בעתיד בתחום זה שידרצפוי להיות . ינוע שלוהמיכשור בסוף חייו ובש לתפעו

 . שלב ייצור המוצרבושימוש קטן יותר בחשמל  הארכת חיי המוצר פחות סיליקון עבור כל מודול, ביעילות המוצר) 2007

 .gCO2eq/kwh  43-73הינה בין  מתאים פוטוולטאים ח "טווח פליטות פד' לפי מקור א

 .gCO2eq/kwh  90 ת פחם הינה ח משריפ"פליטת פד' לפי מקור ב

 .gCO2eq/kwh  80: ש מיוצר תאים פוטוולאטים הינה "לקוט) 'ג(ח "הנחת היסוד כי כמות פליטת פד

 רוח 5.4.4

קיים הבדל . ובניית תחנת הכח מרבית פליטות גזי החממה נובעות משלב ייצור הטורבינות, בתחום טורבינות הרוח

דורשות כמות  הימיותהטורבינות . )offshore wind turbines( ימיותו )on-shore( יבשתיותמשמעותי בין טורבינות רוח 

 .מרבית הפליטות קשורות לייצור הטורבינה עצמההיבשתיות טורבינות ב. מהיבשתיותגדולה יותר של פלדה ובטון 

וק בין בגלל הקשר ההד, מהירות הרוחלרגישות ו ולתנאיו אתרתלויות באלו פליטות גזי החממה מטורבינות רוח 

רחב התלוי בנתונים  מנעדקיים  ,מכיוון שמשטרי הרוחות משתנים גיאוגרפית. מהירות הרוח לתוצרת החשמל

לטורבינות  gCO2eq/kwh 8-30ניתן לראות זאת בתוצאות המחקר בו הפליטות נעות בין . הגיאוגרפיים של אותו האתר

הארכת חיי טורבינת , לוגיה זו משתפרת רבות עם הזמןטכנו. לטורבינות רוח ימיות gCO2eq/kwh 9-19 ו יבשתיותרוח 

 .הרוח משמעותית מאוד בחישוב נתון זה

הנחת היסוד תהייה . gCO2eq/kwh 8-30ח לאנרגיית רוח יבשתית הינה בין"טווח פליטות פד' לפי מקור א

30gCO2eq/kwh. 

הנחת היסוד תהייה . gCO2eq/kwh9-19ח לאנרגיית רוח ימית הינה בין "טווח פליטות פד' לפי מקור א

20gCO2eq/kwh. 

 .מקסימום הפליטותנלקחו לצורך החישוב , במיוחד הימית שאינה קיימת, מכיוון שטכנולוגיות אלו בראשיתם בארץ

 הידרו 5.4.5

תלוי בסוג  gCO2eq/kwh   1-34. מרחשות בזמן הקמת תחנת הכחיצור חשמל בטכנולוגית הידרו ביליטות פמרבית ה

ח לאנרגיית הידרו הינה בין "טווח פליטות פד' לפי מקור א. ותמהיל ייצור החשמל בה גודל התחנה , התחנה

gCO2eq/kwh  1-34 . 30הנחת היסוד תהייהgCO2eq/kwh. 

 .מקסימום הפליטות האפשריות ממקור זה נלקחו לצורך החישוב, מכיוון שטכנולוגה זו הינה בראשיתה בארץ
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 ביומסה 5.4.6

ומסה בעיקר נובע מעצמת האנרגיה פליטות גזי חממה ממערכות בי

 . דלק והיעילות התרמית שלו-מאפייני הביו, ר הדלקישל מחז

 .  gCO2eq/kwh    35-99טווח הפליטות לטכנולוגיה זו נע בין 

ח לאנרגייה המופקת מביומסה הינה "טווח פליטות פד' לפי מקור א

 ,הנחת היסוד תהייה הממוצע. gCO2eq/kwh35-99בין 

85gCO2eq/kwh . 

 

 

 

 
 פליטת מזהמים לפי מקורות הייצור - 13לה טב                                                                                                                    

 חישוב כמות פליטות גזי החממה לכל תרחיש 5.5

תמהיל המקורות לייצור חשמל באותה  נתוני לעבהסתמך  ,פליטות גזי חממהמקדם ההמרה ל בושיח ,בשלב ראשון

 .)13לה טב( ש"לקוט וכמות פליטת המזהמים ,באחוזים ,השנה

A*B=C 

 CO2 חישוב מקדם ההמרה לפליטות-1משוואה 
A- אחוז מסך ייצור החשמל בישראל. 

B- ש"גרם לקוט(טת מזהמים פלי.( 

C- ממוצע פליטת המזהמים השנתי לפי תמהיל הדלקים בו השתמשו באותה  -)ש"גרם לקוט( מקדם ההמרה

 .השנה לייצור חשמל במשק החשמל בישראל

 

 חישוב מקדם ההמרה לפליטות גזי החממה- בחברת חשמל- 2015
     

 מקור ייצור
A- 

אחוז מסך ייצור החשמל 
 בחברת חשמל -במשק

B- 
גרם (פליטת מזהמים 

 )ט"לקוש

C- 
חישוב מקדם ההמרה לפליטות גזי 

 2015חממה לשנת 
 )ט"גרם לקוש(

 

  489.6 850 57.60% פחם
  178.9 430 41.60% גז

  4.2 594 0.70% סולר
  0.8 753 0.10% מזוט

  100.00%   673.4  
   ח השנתי של חברת חשמל"תמהיל הדלקים לפי הדו*

 , ש "גרם לקוט 693ה שבחרה החשמל פירסבה לאותה השנה הינו מקדם ההמר** 
  .זה חלק מקובץ חישוב פליטות גזי חממה של המשרד להגנת הסביבה

 2015  חישוב מקדם ההמרה לפליטות גזי החממה בחברת חשמל בשנת -14טבלה 
 
 :בנוסחא שימושתוך כמות פליטות גזי החממה  מחושבבשלב שני . 2

C)*(D/1000=E 

 )MtCO2e(חישוב כמות פליטות גזי חממה  -2משוואה 

 

B פליטת מזהמים -
 מקור ייצור (גרם לקוש"ט)

 פחם 850
 גז 430
 סולר 594
 מזוט 753

ממוצע יצור ממקורות  656.75
 קונבנציונאלים

 תאים פוטוולטאים 80
 אנרגיית רוח יבשתית 30
 אנרגיית רוח ימית 20
 הידרו 30
 ביומסה 85

ממוצע יצור ממקורות  41.25
 מתחדשים
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D- 15טבלה נתוני צריכת החשמל בפועל והתחזית לשנים הבאות מתפרסת על ידי חברת החשמל המרוכזת ב 

 ).ש"מיליארדי קוט(בעמודה צריכת החשמל 

 
 חזית ביקוש לחשמלת-15טבלה 

 

לפי  ,מקדם ההמרה המתאים לשנה זו חישוב : 2015שנת לבחברת חשמל  CO2עבור חישוב כמות פליטות ה, לדוגמא

ון הצריכה בנת שימושו ,1משוואה בשימוש , )12איור ( זו תמהיל מקורות ייצור החשמל שהחברה השתמשה בו בשנה

-לשנה זו 2משוואה באמצעות  CO2 -כמות פליטות  חישוב .)15טבלה ( )ש"מיליארדי קוט( 62.1 -2015בפועל לשנת 

MtCO2e41.81 ) 16טבלה.( 

 
 CO2 ,2000-2013כמות פליטות גזי חממה בכלל ו -13איור .            חברת החשמל לפני ואחרי דרישת האוצר סל הדלקים של -12איור 

 

 שמל לצורך תכנון משק החשמלתחזית הביקוש לח
 ועל תנאי עומס חום קיצוני, ג לנפש"בתמ 1.9% גידול שנתי של התחזית מסתמכת על נתוני חברת החשמל ומתבססת על 

 )מגוואט(שיאי ביקוש   )ש"מיליארדי קוט(  צריכה  )ש"מיליארדי קוט( ייצור   שנה
2010* 58.5 52 11,530 
2011* 59.9 53.1 11,157 
2012* 62 57.9 11,920 
2013* 61.5 56.9 11,640 
2014 64.5 60.3 12,690 
2015 66.4 62.1 12,980 
2016  67.8 63.4 13,191 
2017 70.1 65.5 13,670 
2018 72.4 67.7 14,126 
2019  74.8 69.9 14,577 
2020 76.9 71.9 14,960 
2021 79.2 74 15,446 
2022 81.5 76.2 15,895 
2023  83.9 78.4 16,348 
2024 86.2 80.6 16,767 
2025 88.5 82.7 17,265 
2026 91 85 17,734 
2027 93.6 87.5 18,236 
2028 96.1 89.8 18,688 
2029 98.7 92.2 19,237 
2030 101.1 94.5 19,711 

   .בפועל הנתונים*  
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 חשמל תבחבר -CO2חישוב כמות פליטות 
C-  חישוב מקדם ההמרה לפליטות גזי

 )MtCO2e( CO2כמות פליטות  -E )ש"מיליארדי קוט(צריכת החשמל  -D )ט"גרם לקוש( 2015חממה לשנת 

673.4 62.1 41.81 
 2015בחברת חשמל בשנת  2COכמות פליטות  חישוב -16טבלה 

 

כמות  2013יתן לראות כי בשנת נהלישכה לסטטיסטיקה  יבבדיקה מול נתונ, על מנת לבחון את אמינות התוצאה

  .MtCO2e 71.72 אלפי טון כלומר 41,722 מייצור אנרגיה עמד על   CO2-פליטות ה

החלטה שהתקבלה לאחרונה לגבי הניתן להסתכל על  2CO-ל כמות פליטות העלבדיקת השפעת תמהיל ייצור החשמל 

בשימוש בפחם  15%של פחתה העל  29.12.15בשר האנרגיה הכריז  :ין פחם לגזבתמהיל הייצור בחברת חשמל 

 . ולקנים בתחנות הכח הפחמיותההפחתה תתרחש עד להתקנת הס, בחברת חשמל

כבר מפחית את פליטות , ללא כל פעולה משמעותית, ניתן לראות כי שינוי תמהיל הדלקים בחברת חשמל מפחם לגז

ועד , עד כמה רחוק ניתן ללכת בשינוי התמהיל בחינת. ניתן לראות את הפוטנציאל החבוי בפעולה זו. 8%ח בכ "הפד

 .ליטותכמה שינוי זה יכול להפחית את הפ

 

    2015תמהיל ייצור החשמל בישראל נכון לשנת 

 מקור ייצור
A-  אחוז מסך ייצור

 -החשמל במשק
 בחברת חשמל

B-  פליטת
גרם (מזהמים 
 )ט"לקוש

C-  חישוב מקדם
ההמרה לפליטות גזי 

גרם ( 2015 ,חממה
 )ט"לקוש

D-  צריכת
החשמל 

מיליארדי (
 )ש"קוט

E-  כמות
 CO2פליטות 

(MtCO2e) 

     489.6 850 57.60% **חברת חשמל פחם

     173.29 430 40.30% **חברת חשמל גז טבעי
     5.59 430 1.30% חברת חשמל גז נוזלי

     4.158 594 0.70% סולר
     0.753 753 0.10% מזוט

של חברת החשמל 2015לפי דוח תקופתי לשנת *   673.39 62.10 41,817.58 
ח לפי תמהיל ייצור החשמל לפני החלטת שר האנרגיה"חישוב כמות פליטות פד  -17טבלה   

 

   גז/שינוי תמהיל פחם -2015תמהיל ייצור החשמל בישראל נכון לשנת 

 מקור ייצור
A-  אחוז מסך ייצור

 -החשמל במשק
 בחברת חשמל

B-  פליטת
גרם (מזהמים 
 )ט"לקוש

C-  חישוב מקדם
י ההמרה לפליטות גז

 2015חממה לשנת 
 )ט"גרם לקוש(

D-  צריכת
החשמל 

מיליארדי (
 )ש"קוט

E-  כמות
 CO2פליטות 

(MtCO2e) 

     387.6 850 45.60% **חברת חשמל פחם
     219.73 430 51.10% **חברת חשמל גז טבעי

     5.59 430 1.30% חברת חשמל גז נוזלי
     4.158 594 0.70% סולר
     0.753 753 0.10% מזוט

 38,367.31 62.10 617.83  של חברת החשמל 2015לפי דוח תקופתי לשנת * 
2016שינוי תמהיל ייצור החשמל בעקבות דרישת שר האנרגיה באפריל **     

 MtCO2e 3,450.28 הנובעת משינוי תמהיל הדלקים בחברת חשמל בין פחם וגז CO2חיסכון הכמות פליטות 
 ח לפי תמהיל ייצור החשמל לאחר החלטת שר האנרגיה"חישוב כמות פליטות פד -18טבלה 

 

 ח לפי התרחישים השונים"חישוב כמות פליטות פד 5.6

 

35 
 



  

 .וחישוב מקדם ההמרה לפליטות גזי חממה לפי כל תמהיל שנבחן. תמהיל התחזיות השנתיות באחוזים בכל תרחיש שנבחן בכל שנה נבדקת -19  טבלה
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 לכל תרחיש 2COחישוב כמות פליטות  -20 טבלה
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.אמצעי ההפחתה ופוטנציאל ההפחתה של גזי חממה לפי היעד השאפתני -21טבלה    

 

 

יש לבחון ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות  רים הכרח אמיתי בפיתוח והגדלת מגזעל מנת לחזק את המסקנה כי קי

 .22טבלה כפי שניתן לראות ב, פחםמשהוא בעל מקדם פליטה נמוך , ייצור חשמל מגז טבעי 100%אפשרות של את 

 

   גז %100תמהיל ייצור החשמל של 

     

 מקור ייצור
A-  אחוז מסך ייצור

 -החשמל במשק
 בחברת חשמל

C-  חישוב מקדם
ההמרה לפליטות גזי 

 2015חממה לשנת 
 )ט"גרם לקוש(

D-  צריכת החשמל
 )ש"מיליארדי קוט(

E-  כמות פליטותCO2 
(MtCO2e) 

 40.64 94.50 430 100.00% גז
 .ייצור חשמל מגז טבעי 100%של במקרה  CO2בחינת כמות פליטות ה -22טבלה 

 

אם ישראל תייצר את  .את התמונה עוד יותרומחזקת מבהירה ייצור חשמל באמצעות גז  100%האפשרות של  בחינת

, 2030כלומר בשנים הבאות לאחר שנת , כל החשמל הדרוש לה באמצעות גז בלבד נגיע ליעד אותו הציבה לעצמה

ח שלו נמוכה "למרות שכמות פליטות הפד, ל תייצר את החשמל רק מגזאם ישרא, שהביקוש לחשמל ימשיך לעלות

 .לא נוכל להמשיך ביעד ולא נוכל לעמוד ביעד גבוה יותר בהמשך, יותר

 עבורו ולספקלכן המסקנה מניתוח כל הנתונים מביאה למסקה כי ישראל חייבת לפתח את מגזר האנרגיות המתחדשות 

קיים דיון רחב לגבי עתיד משק החשמל  .מדעית וסביבתית, חינה כלכליתבאת כל האמצעים הדרושים לפיתוחו הן מ

האם להקים קו נוסף על מנת להגדיל את השימוש בו ולא להסתכן בתקלה בקו , וכמה ממנו צריך להסתמך על גז טבעי

ף לגז יש לבחון לעומק האם כדאי להשקיע כלכלית בפיתוח קו נוס, הבודד שיכולה לשבש את אספקת החשמל למדינה

 .על גזכדאי להשקיע כסף ומאמץ בפיתוח ייצור מאנרגיות מתחדשות ואת התחנות הקיימות להפוך למבוססות או שמא 
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כל התרחישים עומדים ביעד אותו , ח חפץ"כי מלבד תרחיש עסקים כרגיל ודו19  טבלהניתן להסיק מניתוח נתוני 

 . 2030והן בשנת  2025הן בשנת , מה ישראל לגבי ייצור אנרגיה ממקורות מתחדשיםהציבה לעצ

 . ח היחידי בו לא מחשבים ייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים לכן אינו עומד ביעד"ח חפץ הינו הדו"דו

מלבד תרחיש עסקים כרגיל ומלבד התרחיש שנבחן והומלץ  .מסקנה דומה20 טבלהניתן להסיק מניתוח נתוני , כמו כן

ישראל עתידה לעמוד ביעד אותו הציבה , גז טבעי 49%פחם ו 51%המדבר על תמהיל דלקים של  ,ח חפץ"עליו בדו

אפילו באמצעים המינימליים שהוצעו ביעד המתון , ות השונים"לעצמה במקרה ותנקוט באמצעים המומלצים בדוח

 . 2015ת ח הסופי משנ"בדו

ביעד המתון . הוא בכמות ההטמעה של אנרגיות מתחדשות, ח הסופי"בדוההבדל העיקרי בין היעד המתון לשאפתני 

הוטמעו תחנות תרמו סולאריות ותחנות רוח , לא הוקמו תחנות תרמו סולאריות, לא מוצה PV-פוטנציאל לוחות ה

 .ת בכלליבשתיות בעלות הספק נמוך יותר ולא הוקמו תחנות רוח ימיו

ניתן לראות , למגזר ייצור החשמל MtCO2e42יעד של , כאשר מנתחים את ההפרשים בין היעד שאותו קבעה ישראל

בנוסף לכך . כלומר הפחתת גזי החממה עלתה, גדל ההפרש ,ככל שמגדילים את ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשותכי 

 ממקורות אנרגיה שייצור חשמלגיע להפרש יתן להנלא  ,גזעות צייצור חשמל באמ 100% גם בתרחיש ההיפותטי של

, מהיעד MtCO2e 1.6הפרש של , MtCO2e40.6גז מגיע לכמות פליטות של  100%אם תרחיש . ןנות יםמתחדש

הפרשים של , ד השאפתניעבי MtCO2e33 ביעד המתון ו MtCO2e37ח הסופי מדברים על "התרחישים של הדו

MtCO2e5-8.8 בהתאמה . 

נתון זה מתבסס . בלבד MtCO2e31.5לפליטות של  הח מיקנזי המגיע"הוא התוצאה של דו, לבחון אותו שישנתון נוסף 

ייצור החשמל  להדבר מחזק את המסקנה כי כיוון תמהי. אנרגיות מתחדשות 25% -גז ו 75%על תמהיל ייצור של 

 .במשק בישראל צריך להתפתח לכיוון ייצור מגז ואנרגיות מתחדשות

ייצור  80%יכולה לגדול עד ליעד השאפתני אותו מציב המחקר שנערך בסטנפורד המדבר על  הפחתת הפליטות

 .מהיעד MtCO2e30.8פער עצום של  , בלבד MtCO2e11.2המגיע לפליטות של , 2030מאנרגיות מתחדשות לשנת 

ל בטוח והציבה היא הלכה ע, מכאן ניתן להסיק כי היעד אותו הציבה לעצמה ישראל הינו יעד לא שאפתני במיוחד

או נקיטת פעולות ומצד שני אינו דורש מאמץ גדול במיוחד , לעצמה יעד שמצד אחד רב הסיכויים כי תעמוד בו

 .מצד המדינהמשמעותיות 

היא כי לא מספיק להסתפק בייצור חשמל רק באמצעות 20 טבלהו 19  טבלהמסקנה נוספת הנובעת מניתוח הנתונים ב

יש צורך אמיתי להגדיל את נפח הפקת ייצור החשמל ממקורות מתחדשים על מנת , ח חפץ"כפי שמוצע בדו, פחם וגז

 .המהווה את המגזר העיקרי לפליטות בארץ ובעולם, להפחית משמעותית את פליטות החממה במגזר זה
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 יות המתחדשות בישראלמגזר האנרג 5.7

מדיניות , 1999בשנת , בעקבות הכרזת מדינת ישראל על חברת החשמל כמונופול ולאחר חקיקת חוק משק החשמל

הגדלת כושר ייצור החשמל מיצרנים בהחלה ק ממדיניות זו למעודדת את התחרות במשק החשמל וכחהחלה הממשלה 

קוגנרציה ואנרגיה שאובה החלו , גז: קורות קונבנציאונאליםבין היצרנים הפרטיים אשר מייצרים חשמל ממ. פרטיים

הממשלה . פוטוולטאיות חבעיקר תחנות כ, להכנס למגזר ייצור החשמל גם יצרני חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשים

יעד מנחה לייצור חשמל  בה נקבע 2009משנת  4450בהחלטת ממשלה מספר בחוק עיגנה את השינוי במשק החשמל 

 5%יעד ביניים של ו) וואט-מגה 2760 -כ( 2020מצריכת האנרגיה בישראל עד לשנת  10%דשת של מאנרגיה מתח

גיוס  ,מחסור בשטחי קרקע, בפני יישום החלטה זו בניהם ריבוי גופים ייצרני חשמלעומדים חסמים רבים . 2014לשנת 

נכון ש ךל אלו ועוד הובילו לככ .הון להקמה הראשונית של התחנות ותעריפי חשמל שיתמרצו את הקמת תחנות אלו

 -היעד חצי מ ,בלבד 2.6%כושר ייצור חשמל של יצרנים פרטיים מאנרגיות מחדשות עומד על , יעד זה לא הושג 2015ל

כאשר בוחנים את נתוני הרישיונות הקבועים והמותנים שרשות החשמל , אך. 2015ח סופי "דו לפי) 19  טבלה( 5%

 ).23טבלה (ממקורות מתחדשים  4.5%מיוצר כ, כיום, 2016ניתן לראות כי נכון ל ,רסמתמפ

 

 
  .כיום -תמהיל ייצור חשמל ממקורות מתחדשים -23טבלה 

 

. ות על גגותעשה באמצעות מערכות פוטוולטאיות קטנות ובינוניות המותקננייצור ממקורות מתחדשים העיקר 

טורבינות רוח ושדות  ,טכלונולוגיות אחרות כגון מתקני ביוגז. מעטות טכנולוגיה זו יחסית יקרה לכן הוקצו לה מכסות

 Feed in(תעריף הזנה  תמריצי ההעניקהמדינה על מנת לתמרץ הקמת מתקנים אלו . כמעט ולא קודמו יםסולריים גדול

Triff ( שנה 20לרכוש את כל החשמל המיוצר בתעריף גבוה קבוע ומובטח לשמשמעותם כי חברת חשמל מחוייבת .

יצרני החשמל הפרטיים מאנרגיות מתחדשות אכן מקבלים תעריף גבוה משמעותית , מבחינת תעריפי מכירת החשמל

ש כאשר "אגורות לקוט 45-230מאנרגיות מתחדשות מקבלים בין . מאלו המייצרים חשמל בטכנולוגיות קונבנציאונליות

בדרך זו מנסה הממשלה לעודד יצרנים פרטיים . אגורות בלבד 26.52ריף הייצור של חברת החשמל עומד על תע

העלות העודפת של תעריף . להקמת מתקני ייצור מאנרגיה מתחדשת בכלל ועל פני טכנולוגיות קונבנציונאליות בפרט

 .החשמל מוטל בפועל על כלל צרכני החשמל במשק

1% 
1% 3% 

0% 0% 

38% 
57% 

תהמיל ייצור חשמל ממקורות 
 מתחדשים כיום

 הידרואלקטרי

 רוח יבשה

 ביוגז

 P.Vגגות 

קרקע   P.V 

תהמיל ייצור חשמל ממקורות 
 מתחדשים כיום

    
הספק  MW % טכנולוגיה

 מצטבר 
 6.70 0.04% הידרואלקטרי

 6.20 0.04% רוח יבשה
 27.00 0.16% ביוגז

 0.00 0.00% ביומאסה
 0.00 0.00% תרמוסולאר

 P.V 1.70% 290.90גגות 
 P.V 2.60% 445.00קרקע  

 775.80 4.54% כ"סה
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נוספו מכסות לייצור חשמל ממתקנים פוטו וולטאים אך הם הוסטו ממכסות  201422ת משנ 2117בהחלטת הממשלה 

עודכן היעד בה , 542מספר , התקבלה החלטת ממשלה נוספת 2015בשנת . ממקורות אחרים של אנרגיות מתחדשות

 .יזהיעד עליו התחייבה ישראל בועידת פר זה ,2030לשנת  17%ו 2025מאנרגיות מתחדשות לשנת  13%לייצור 

 
 2015, החשמל רשות י"ע שניתנו ומותנים קבועים תרשיונו מתחדשים ממקורות חשמל ייצור תמהיל -24טבלה 

 

 

בניגוד להחלטת הממשלה על יעד , בלבד 2.6% -4.5%בין  כיום סך ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות עומד על

ם יתידיהעשבוחנים את רשימת הרשיונות הקבועים והמותנים התקפים היום ו, בנוסף. 2014לשנת  5%הביניים של 

 9.2%להיות רק כ  הניתן לראות כי כמות ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות עתיד )24טבלה ( 2030להיות בתוקף עד 

 .משני נתונים אלו כי ישראל אינה עתידה לעמוד ביעד אותו הציבה לעצמה בועידת פריז להסיקניתן . 2030עד לשנת 

 
 2030 -תרחיש עסקים כרגיל -תמהיל ייצור החשמל ממקורות מתחדשים  -25טבלה 

 ועדת החלטת על בעררים דיון - מתחדשים ממקורות חשמל לייצור הממשלה יעדי יישום" :בנושא 2014 באוקטובר 22 מיום הממשלה של 2117 מספר החלטה 22
 השרים

 ."מתחדשות אנרגיות ויישום פיתוח ,קידום לעניין

0% 

25% 

2% 
0% 
0% 

0% 

73% 

תמהיל ייצור חשמל ממקורות מתחדשים לפי  
י רשות  "רשיונות קבועים ומותנים שניתנו ע

 2030החשמל 

 הידרואלקטרי

 רוח

 ביוגז

 ביומאסה

 תרמוסולאר

 סולארי

P.V 

1% 

18% 

4% 

19% 58% 

תמהיל ייצור חשמל ממקורות מתחדשים  
 2030לפי עסקים כרגיל  

 הידרואלקטרי

 רוח  

 ביוגז וביומסה

תחנת כח  
 סולארית ממוקדת

P.V  

תמהיל ייצור חשמל ממקורות מתחדשים רשיונות 
2030, רשות החשמל י"עקבועים ומותנים שניתנו    

הספק  MW % טכנולוגיה
 מצטבר 

 6.72 0.29% הידרואלקטרי
 563.33 24.44% רוח

 34.80 1.51% ביוגז
 10.00 0.43% ביומאסה

 1.50 0.07% תרמוסולאר
 0.50 0.02% סולארי

P.V 73.24% 1,688.21 
כ הספק לרשיונות "סה

י "קבועות ומותנים שניתנו ע
 2015רשות החשמל נכון ל

100.00% 2,305.05 

   
 MW( 25,099.70( 2030הספק צפוי לשנת 

אחוז מתחדשות מתוך סך ייצור החשמל 
 9.2% 2030-במשק

תמהיל ייצור חשמל ממקורות מתחדשים 
 2030ים כרגיל לשנת לפי תרחיש עסק

 % טכנולוגיה
MW 

הספק 
 מצטבר 

 12.55 0.05% הידרואלקטרי
 333.83 1.33% רוח 

 82.83 0.33% ביוגז וביומסה
תחנת כח סולארית 

 361.44 1.44% ממוקדת

P.V  4.44% 1,114.43 
 7.59%כ "סה

מההספק הצפוי 
 2030לשנת 

7.59% 1,905.07 
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2030 -לפי יעד מתון -תמהיל ייצור החשמל ממקורות מתחדשים  -26טבלה   

 

 
 
 

27טבלה  .2030 -יעד שאפתני  -ת מתחדשים תמהיל ייצור החשמל ממקורו -  
 

טבלה  (מהחשמל שלו ממקורות מתחדשים  23.14%משק החשמל עתידי לייצר  2015, ח סופי"לפי היעד המתון מדו

הן לפי היעד  ,ח זה"דובה ל המומלציםאם ישראל תפעל לפי הפעולות ). 27טבלה ( 33.4%ולפי היעד השאפתני כ )26

אך אם תמשיך לפי אותו מתווה הקיים כיום ללא שינוי היא . היא תעמוד ביעד פריז ,המתון והן לפי היעד השאפתני

ההבדל העיקרי בין היעד המתון לשאפתני הוא בכמות ההטמעה של  .משימה אותה הציבה לעצמהבידה להכשל תע

הוטמעו תחנות , לא הוקמו תחנות תרמות סולאריות, לא מוצה PV-וחות הביעד המתון פוטנציאל ל. אנרגיות מתחדשות

 .תרמו סולאריות ותחנות רוח יבשתיות בעלות הספק נמוך יותר ולא הוקמו תחנות רוח ימיות בכלל

בין , מכל התחזיות כי מקור האנרגיה המתחדשת ממנו מופק מרבית החשמל הוא בכל התחזיות השמש תניתן לראו

 .0.04-18% היבשתית הרוח ,השמש ואחרי 57-81%

1% 

12% 5% 
2% 

1% 

79% 

תמהיל ייצור חשמל ממקורות מתחדשים לפי יעד   
 2030מתון 

 הידרואלקטרי

 רוח  

 ביוגז

 ביומסה

דלק שמקורו  
 מפסולת

1% 

11% 
3% 3% 

1% 

81% 

תמהיל ייצור חשמל ממקורות מתחדשים לפי יעד   
 2030שאפתני  

 הידרואלקטרי

 רוח  

 ביוגז

 ביומסה

דלק שמקורו  
 מפסולת

תמהיל ייצור החשמל ממקורות 
2030מתחדשים לפי יעד מתון לשנת   

 % טכנולוגיה
MW 

הספק 
 מצטבר 

 47.69 0.19% הידרואלקטרי
 682.71 2.72% רוח 

 273.59 1.09% ביוגז
 112.95 0.45% ביומסה

דלק שמקורו 
 95.38 0.38% מפסולת

 4,595.76 18.31% סולארי
 23.1%כ "סה

מההספק הצפוי 
 2030לשנת 

23.14% 5,808.07 

 תמהיל ייצור חשמל ממקורות
 2030  מתחדשים לפי יעד שאפתני

 % טכנולוגיה
MW 

הספק 
 טבר מצ

 47.69 0.19% הידרואלקטרי
 896.06 3.57% רוח 

 273.59 1.09% ביוגז
 266.06 1.06% ביומסה

דלק שמקורו 
 95.38 0.38% מפסולת

 6,804.53 27.11% סולארי
 23.1%כ "סה

מההספק הצפוי 
 2030לשנת 

33.40% 8,383.30 
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ניתן לראות כי למרות שכל  ,המנתח את כל התחזיות וההחלטות שמדינת ישראל קיבלה בנושא ,5.6  35מ המסקנה

לא תעמוד ביעד זה אלא אם  ישראל, במגזר האנרגיות המתחדשות התחזיות היו מעל ליעד שישראל הציבה לעצמה

 .ינקטו אמצעים משמעותיים יותר לשינוי המצב

ביעד אותו הציבה לעצמה גם עמוד תלא  היאצור החשמל ממקורות מתחדשים יאם ישראל לא תעמוד ביעד י ,בנוסף

 כי ללא פיתוח ועמידה ביעד של ייצור חשמל היאהמסקנה הנובעת מפרק זה , מבחינת הפחתת פליטות גזי חממה

ישראל חייבת להתחיל לנקוט באמצעי פיתוח  תמדינ .מאנרגיות מתחדשות לא ניתן לעמוד גם ביעד הפחתת הפליטות

משמעותיים יותר של ייצור החשמל ממקורות מתחדשים אם ברצונה להיות חלק מהמדינות המפותחות בעולם ולקחת 

 .ה העולמית לאיכות הסביבה העולמית והמקומית שלנוגחלק בדא

מיקום וכלכליות , ון במחקרים עתידיים כיצד לתמרץ ואילו פרוייקטים מומלץ לתעדף מבחינת סוג מקור הייצוריש לבח

מל על ייצור מאנרגיות מתחדשות ולאפשר לה שאולי ניתן להסיר את הטאבו מחברת הח. על מנת לפתח את מגזר זה

 .אנרגיה מתחדשיםעל מקורות  גםלהמיר חלק מהתחנות הקיימות לתחנות משולבות הפועלות 

 ייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות  80-100% 5.8

100% Clean and Renewable Wind, Water, and Sunlight (WWS) All-Sector Energy Roadmaps for 139 Countries of the World. 

, יהשתע, קרור/םחימו, תחבורה, חשמל( כל תשתיות האנרגיה לכל המטרות מפת דרכים להמרת פותחה ,מאמר זהב

). WWS(מים ושמש , על אנרגיה המופקת ממקורות רוח שיתקיימו ,ביניהם ישראל, ממדינות העולם 139של  )חקלאות

 . 2050המרה עד שנת  100%ו  2030מהתכנית עד שנת  80%ליישום  נתמתוכנ כיםמפת הדרנקודת הציון של 

 :הצעדים שיש לנקוט על מנת להצליח להגיע ליעד הינם

המערכות  פעולת כל ,יעילות החשמל גבוהה יותרמכיוון ש. חימום ועוד/קירור, תחבורה :כל האמצעייםל מוחיש .1

 .ל כל המערכתולתפעלייצר חשמל  ויהיה צורך וחושמל יהיהכל ה -סיס משותף תקל על תפעול המערכתב על

 .הגדלת היעילות האנרגטית על מנת להפחית את הדרישה לחשמל .2

באמצעות מקורות  ,לייצור חשמל אחר גרעין וכל מקור מתכלה, מזוט, גז, ל מפחםהמרת כל ייצור החשמ .3

 ).WWS- Wind,  Water, Sun. (מים ושמש, רוח, אנרגיה מתחדשים

 יחסית לתחזית עסקים כרגיל 31.4%ב  2050תוריד את דרישת האנרגיה עד שנת העולם  בכלנקיטת צעדים אלו 

 :באמצעות עד עולמי זה באמצעות מקורות מתחדשיםהשגת י. מהתיעלות אנרגטית 6.9%ועוד 

 מתחנות כח PVאנרגיית שמש  - 40.8%

 אנרגית רוח יבשתית - 19.8%

 אנרגיית רוח ימית - 12.7%

 ). CSP- power solar Concentrated(תחנות כח מרוכזות  -  %7.7

 ממשלתיים/ המתקונת על גגות מסחריים  PVאנרגיית  -   7.0%

 המתקונת על גגות PVית אנרגי -   6.5%

 הידרואלקטרי -4.3%

 גיאוטרמי - 0.73%

 גלים - 0.38%

 גאות ושפל - 0.06%
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המרת ייצור החשמל , התייעלות אנרגטית ומצד שניהקטנת הדרישה לחשמל באמצעות על מצד אחד המחקר מדבר 

 .14איור כפי שניתן לראות ב. ממקורות קונבנציונאלים למתחדשים

 
 .הקטנת הדרישהלחשמל מצד אחד והגדלת ייצור חשמל ממקורות מתחדשים -14איור 

 

 יצירת עבודות חדשות בהקמה ותפעול, הינו הקטנת מקרי המוות הנובעים מזיהום אווירמשינוי זה הרווח הגדול 

 ,מכיוון שניתנת עצמאות אנרגטית לכל מדינה ,עולמייםהפחתת הקונפליקטים ה, השגת מחירי אנרגיה יציבים, המערכת

 .וכמובן נמנעת העלייה הדרמטית בפליטות גזי חממה הגורמת לשינויי מזג אוויר קיצוניים

 :לכל מדינה של ההערכתוך  ,והקטנת זיהום האווירצום פליטות מברורה שמטרתה ציהמחקר משתמש במתודולוגיה 

 ). WWS( אנרגיות מתחדשות 100%ובתרחיש  )BAU( ם כרגילצריכת אנרגיה עתידית בתרחיש עסקי •

 .מתחדשות 100%מהמעבר לייצור אנרגיה מ 37.3%כי ישראל יכולה לחסוך כ 29טבלה ניתן לראות מ

 . 100%מספר המתקנים והשטח הדרוש לכל מדינה על מנת לעמוד ביעד ה •

ערכה על כמות השטח שניתן לנצל על מנת לקבל ה .ם מגני חניה ועוד'גיגר, גגוני חניה, שטחי גגות של מבנים •

 .וולטאים-עבור התקנת תאים פוטו

 .מתחדשות  100%לפי תרחיש עסקים כרגיל ותרחיש  2050בהערכת מחיר עלות האנרגיה היום ו •

 .100%הפחתה בזיהום אוויר ומקרה מוות ועלותם כתוצאה מיישום  •

 . כתוצאה מהפחתת ההתחממות הגלובאליתיסכון וח  CO2הפחתה בהיקף פליטות  •

 .מתחדשות 100%עבודה וההכנסות כתוצאה מהמקומות במספר השינוי  •

 :המתודולוגיה של המחקר מתבססת על השלבים הבאים

 ...ועודרכבים , אשפה ,מיםויבשה  יגידול טבעי שטח, אוכלוסיה: כל מדינהבסיס של בחינת נתוני  .1

Country Israel 

Year 2015 2030 2050 
Projected Population 7,935,000 9,459,000 10,828,000 

Conversion 1.000 1.192 1.365 

Country Land area (km^2) Water area (km^2) 
Israel 21,640 6,061 

Country km Coastline length 
Israel 273 

 תוני מדינת ישראל שנאספו עבור המחקרנ -28טבלה 
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ובדיקה כמה  WWSבתרחיש עסקים כרגיל וב 2050צריכת החשמל וההספק העתידי להיות בהערכת בדיקת 

 .  37.3% -לחסוך כ בישראל ניתן. אנרגיות מתחדשות 100%ניתן לחסוך באמצעות המעבר ל

 
 ).WWS(מתחדשות 100%נדרש בתוצאה מהמעבר לשינוי בכל מדינה בהספק ה -29טבלה 

 

ההתכנות של כל  בחינת). 30טבלה (בדיקת תמהיל מקורות האנרגיה המתחדשים המתאימים לכל מדינה  .2

שלה  יישוםה הפוטנציאל מדינה לכל אחת ממקורות ייצור האנרגיה המתחדשות אשר נבחנו במחקר ומה 

יקת התכנות טורבינות רוח דאורך רצועת החוף לב, מדינהבבכל איזור  רוחה מהירותקת בדי. מדינההבאותה 

לבחינת  ,שטח קרקע פנוי, יםהעתידי, שטח הגגות הקיימים, מדינהבבחינת כמות הקרינה . יבשתיות וימיות

 ,היל ישראל מתבסס על קרינת השמשכי תמ 30טבלה ניתן לראות מ .'התכנות שימוש בתאים פוטוולטאים וכו

תחנות כח לייצור חשמל מהשמש , הממשל/מבני מסחר, גגות מגוריםעל   מותקניםה PVמתבסס על עיקרו 

 ,לבסוף. רוח ימיתורוח יבשתית  :הוא הרוחלישראל המקור השני שנמצא מתאים . )תרמי, ממוקד( לסוגיהם

 . אנרגיה ממקורות מתחדשים 100%הפקת  ניצול גאות ושפל והידרואלקטרי להשלמת התמונה של

 

 לפי המחקר 2050לישראל לשנת  WWSתמהיל ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות  -30טבלה 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 
 



 . )31טבלה ב(מייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות  80%בה ניתן ליישם  2030נקודת ביניים בשנת  קיימתבמאמר 

 

  
תמהיל ייצור החשמל ממקורות מתחדשים לפי מחקר  -31טבלה 

 ייצור חשמל ממקורות מתחדשים 100% -אוניברסיטת סטנפורד
 

 

 

 

חות שנבחנו "בדומה לתחזיות שנמצאו בדו, ניתן להסיק מתמהיל מקורות הייצור שנמצא עבור ישראל במחקר זה כי

יש לבחון את . אחוז 87%כ, בעבודה זו מרבית פוטנציאל הייצור של מדינת ישראל נמצא בייצור ממקור השמש

אפשרות הכנסת . האפשריות השונות להתכנות זו מהנחת פנלים סולרים על גגות מבני מגורים ומבני מסחר וממשלה

ל ומדיניות מדינת ישראל לגבי אופן השימוש בחשמל חובת התקנה בתקן לבנייה ירוקה לאחר הסדר מול רשות החשמ

התכנות הקמת תחנות כח בשטח גדול המצריכים קו . אם לשימוש עצמי מקומי אם לחיבור לרשת הארצית, שיוצר

שימוש בטכנולוגיה שתהייה כלכלית על מנת שפרוייקט זה לא יפול בדומה לפרוייקט באשלים שעד היום . הובלה ארוך

 .שסבל מבעיות בירוקרטיה ובעיות כלכליותמכיוון לא הוקם 

 . גיאות ושפל וגלים, בשונה מהתחזיות שנבחנו מהדוחות שהוכנו בארץ נמצא פוטנציאל להפקת אנרגיה מרוח ימית

 

. מחקר שנערך במוסד שמואל נאמן, נערך מחקר לבחינת התכנות הקמת חוות רוח בים בחופי ישראל 2002בשנת 

. מול חוף ארז בדרום ומול חדרה במרכז, הרוח בשני אתרים ימיים מול חופי ישראלנערכה הערכה של פוטנציאל 

נכון לשנה בה נערך המחקר ובוצעה הערכה , נבחנו מספר טורבינות מודרניות. ההנחה כי עצמת הרוח אינה מספיקה

נכון לאותו זמן  ,נמצא כי. הקמת התחנהההכנסה הצפויה לעומת עלות , כלכלית של הקמת חווה ימית בנקודות אלו

אך נמצאו תקופות בהם , לא קיימת הצדקה כלכלית להצבת טורבינות רוח ימיות בנקודות שנבחנו ,כתיבת המחקר

מאז אותו מחקר . קיימת רוח מספקת לייצור החשמל אך לא מספיק על מנת להחזיר את ההשקעה הכלכלית הגבוה

עדיין קיימת בעיה  כלכלית וסביבתית, ינה טכנולוגיתהן מבח, שנה ותחום טורבינות הרוח התפתח רבות 14עברו כ

ולבדוק האם ההצדקה  ייצור מתחדש זהמומלץ לבחון מחדש את היתכנות מקור , אך. סביבתית לציפוריםובטחונית 

ות הקיימות באולי ניתן להתבסס על הארו .יתן להוסיף עוד מקור אנרגיה שלא התחשבנו בונאולי , הכלכלית השתנתה

 .יש לקחת בחשבון את כל השיקולים. ס לתחנה מסוג זהבחדרה לבסי

0% 

0% 0% 

10% 

3% 

0% 

47% 
20% 

14% 

6% 

תמהיל ייצור חשמל ממקורות 
מתחדשים לפי מחקר אוניברסיטת  

 סטנפורד

 גאות ושפל

 גלים

 הידרואלקטרי

תמהיל ייצור חשמל ממקורות מתחדשים לפי מחקר 
בישראל סטנפורד אוניברסיטת    

 הספק  MW % טכנולוגיה

 20.08 0.10% גאות ושפל

 0.00 0.00% גלים

 0.00 0.00% הידרואלקטרי
 2,007.98 10.00% רוח יבשתית

 602.39 3.00% רוח ימית
 0.00 0.00% גאוטרמי

 9,537.89 47.50% תחנת כח סולארית

 4,015.95 20.00% תחנת כח סולארית ממוקדת
P.V על גגות מסחר /

 2,750.93 13.70% ממשלה

P.V 1,144.55 5.70% על גגות מגורים 
 במההספק  80%כ "סה

2030 100.00% 20,079.76 

 .ממתחדשות   2030מהספק הייצור לשנת  80%*
 MW  25,097:מההספק הדרוש לישראל הוא 100%

 ש"מיליארד קוט 94.5חשמל לשנה זו היא צריכה ה** 
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 אגירת אנרגיה 5.9

שלה להחשב כמקור אנרגיה נרגיה מתחדשת ועל האפשרות האמיתית הבעיה העיקרית הטמונה בהתבססות על א

בתחנת כח סטנדרטית פשוט . תחנת כח מסחרית עבור הפעלת, יצירת המשכיות אספקת אנרגיההינה  ,עיקרי ומהיימן

כאשר מדובר על מקורות מהטבע לא . מזוט וכל מקור מתכלה שעליו מתבססת התחנה, גז, להזמין עוד פחם ממשיכים

. או שלא נושבות רוחות, שעת לילה, לפעמים מעונן. ועצמתם למרות הנוכחות האינסופית שלהם םניתן לשלוט ברציפות

 . לאספקה גריד החשמל עליו מתבססת המדינה לא יכול לתפקד ללא איזון בין דרישה

עם המשך חדירת ייצור . אך לא בטוח שזוהי התשובה לטווח ארוך, כיום קיים שימוש באגירת אנרגיה באמצעות בטריות

שיש לאחסן והבטריות היקרות לא יוכלו לעמוד האנרגיה החשמל באמצעות מקורות מתחדשים כשמש ורוח תגדל כמות 

 .נדרשת והן מבחינת כלכליות הפעולהבמשימה הן מבחינת יכולת אגירה של כמות האנרגיה ה

 

 :טכנולוגיות עתידיות שיכולות לתת את התשובה בעתיד לבעייה זו 3ישנן 

ביצוע הפרדה חשמלית מייצור אנרגיה משמש ורוח  -) Chemical Energy Storage(איחסון אנרגיה כימית  •

 . 2016סוף ב KW315בקיבולת  עתידה לספק בטריהטכנולוגיהזו . מימן ומתאןל, נוספיםקורות מתחדשים מומ

טכנולוגיה זו מצריכה איחסון תת  -)ompressed Air Energy StorageC(איחסון אנרגיה באמצעות אוויר דחוס  •

לתחנת כח הפועלת על טכנולוגית רוח בהספק של . שמשועבור איחסון אנרגיית רוח  קרקעי טבעי או מלאכותי

MW 100  יתאפשר איחסון של ביןMW/h 200-400 ניתן גם לאחסן במערות . ברבע מהמחיר של בטריות

 ).h/MW2 שתאחסן  h/MW500פיילוט בטקסס של תחנת כח . (גדולות

ניצול קוי גובה טבעיים בין שני מאגרי מים  -)Pumped Hydro(  השאוב )אגירה(אנרגיה איחסון באמצעות  •

באמצעות שאיבת מים ממאגר , תאנרגיה הנשמרת בצורת אנרגיה פוטנציאלי. המאפשרים איחסון אנרגיה

מופלים המים השאובים והאנרגיה הפוטנציאלית הופכת , ברגע שיש צורך להשתמש באנרגיה זו. נמוך לגבוה

י שיכון "מתקן כזה בגלבוע בישראל עימים אלו נבנה ב .המשמשת לייצור חשמל) תנועה(לאנרגיה קינטית 

 .300MW23ק של התחנה מתוכננן להיות בהספ. ובינוי ואלקטרה בנייה

 

 
 מאפייני הפרוייקט בגלבוע שאובה אנרגיה מתקן - 16איור                   

 

 

23 http://www.civileng.co.il-  בגלבועאגירה שאובה : זרקור פרוייקט, אבי. קטש. 

 מתקן אנרגיה שאובה בגלבוע תמונה מהאוויר -15איור 

                                                   

http://www.civileng.co.il-/


, קיימת חשיבות עילאית לפתירת בעיית איחסון האנרגיה בלעדיו משק האנרגיה המתחדשת לא יוכל להתקדם

 100% -נורווגיה ושבדיה עתידות לייצור כ, ניהכבר היום גרמ. להתפתח ולהיות שיטת ייצור החשמל העיקרית

 . מדינות בעלות משאבי טבע גדולים ומעט אוכלוסיה יכולים להקלע לבעיה דומה. מהאנרגיה הדרושה להם

ייצור חשמל על גגות ביתיים שיאגר בבטריות בנפח ). Solar Bank(רעיון חדש שנמצא בהתהוות הוא הבנק הסולארי 

 . למכור את עודפי החשמל המיוצר לשכניםוניתן יהיה להשתמש בו  ,רוח או בזמנים נטולי ,האיחסון ביתי ובזמן הליל

 התייעלות אנרגטית בישראלפוטנציאל הפחתת גזי חממה באמצעות  6

 ,האוכלוסין גידול אך. מוגבלת ובלתי שוטפת חשמל מאספקת נהנים אשר אזרחיה ,מפותחת מדינה ,ישראל מדינת

 .להחשמ בצריכת ניכר לגידול האחרונים בעשורים הביאו בישראל המהירה הכלכלית יחהוהצמ החיים ברמת העלייה

נובעות משריפת (פליטות גזי החממה מתחלקות לפליטות ישירות  ,17איור ניתן לראות בכפי ש ,ח מיקנזי"לפי ניתוח דו

הפליטות העקיפות הנובעות מייצור חשמל משויכות ). ר חשמלנובעות מייצו(ופליטות עקיפות ) דלקים ותהליכים כימיים

צריכת החשמל במבנים עקב תאורה משויכת כפליטה : לדוגמא(בהתאם לצריכת החשמל בכל מגזר  למגזרים השונים

כך שסך הפליטות העקיפות מכלל המגזרים שווה לפליטות הישירות המתקבלות ממגזר החשמל  .)עקיפה ממבנים

)MtCO2e 32 תפקיד מכריע במאמץ מהווה  המבניםסקטור ניתן לראות כי , מניתוח סך כל הפליטות). 2005 בשנת

 החשמלמכלל צריכת חשמל  50%-30%-ביןצורך  ,מגזר המבנים בעולם. פליטות גזי החממה בהקטנתהגלובלי 

  .העולמיות כשליש מכלל פליטות גזי החממה המהווההעולמית 

מהפליטות ממגזר  65%אך אחראי ל .מסך פליטות גזי חממה של המדינה 30% לבישראל ענף הבנייה אחראי 

ייצור  הכולל את ,מגזר האנרגיהמכיוון ש, הפחתת פליטות גזי החממהפוטנציאל על רחבה בהסתכלות . החשמל

קיימת חשיבות מהמעלה הראשונה  ,הפליטות ומגזר המבנים הינו הצרכן העיקרי של החשמל אחראי למרבית ,החשמל

 .להפחתת צריכת החשמל ממבנים שיקטין את כמות החשמל שיש לייצר מלכתחילה במאמץ

 
 ח מיקנזי"דו, התפלגות פליטות גזי חממה לפי מגזרים -17איור 

 

 

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

ניתן לשער ) ש בשנים הנבחנות לפי נתוני חברת החשמל"צריכת החשמל במיליארדי קוט -11 טבלה(ו הנתונים שנאספ

בשנה  2-3%-ניתן לראות כי צריכת החשמל גדלה בשיעור של כ. ולצפות להיכן פני השוק מועדות בשנים הקרובות
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בצריכת האנרגיה באמצעות התייעלות אנרגטית ומצד שני כיצד  להפחית את העליה ,ועלינו לבחון כיצד ניתן מצד אחד

 . 4.1 ה באמצעות שינוי תמהיל ייצור החשמל כמפורט בפרק יניתן להפחית את הזיהום הנובע בעקבות

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

 ציבורי-המסחריובמגזר  )30-31%( ניתן לראות כי צריכת החשמל במגזר הביתי). 18איור (פ "ומזרח ירושלים והרש

המגזרים המשמעותיים  ,בשני מגזרים אלוביותר מכל המגזרים ולכן אתמקד בעבודה זו  יםהגבוה םה )27-33%(

 .CO2אנרגיה ופליטות , סכון בחשמלמבחינת פוטנציאל החיביותר 

 
 של חברת החשמל 2010ח דין וחשבון סטטיסטי לשנת "מתוך דו. התפלגות צריכת החשמל לפי סוג הצרכנות -18איור 

 

מכלל  75%-כי כ הינהמסחרי /הציבוריבמגזר התפלגות צריכת החשמל במגזר הביתי והמסקנה הנובעת מניתוח 

 . בכל אחד מהמגזרים בתמהילשונה אך , )19איור (חימום /מכשירי חשמל ומיזוג, מתאורהבהם נובעת  הצריכה

בשלושת אמצעי , מסחרי/ביתי וציבורי, אתמקד בפוטנציאל ההפחתה בכל אחד מהמגזרים הנבחרים בעבודה זו, לכן

 .חימום/מיזוגכשירי חשמל ומ, תאורה, ההפחתה המירביים שנמצאו

 
 ח מיקנזי"דו, התפלגות צריכת החשמל במבנים -19איור 
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 הביתי המגזר 6.1

6.1.1  מכשירי חשמל לבנים 

כלומר החלפת ). 19איור ( 35%-כ למכשירי חשמל לבנים מגזר הביתי צריכת החשמל הגדולה ביותר שייכתב

 דבר שיוביל להפחתת ,וביל לצמצום בצריכת החשמל הביתיתליים הביתיים במכשירים יעילים יותר המכשירים החשמ

מכשיר חשמל  להגדרתבתכנית להתייעלות אנרגטית שפיתח המשרד לתשתיות לאומיות קיים ניסיון . גזי חממה פליטת

 כלומר עידכון, על התקנותגברה טכנולוגית ה שהתפתחותם חשמל ישנם מכשירי. שוקליעיל ואת התכנות חדירתו 

ה ביותר א כי מכשירי החשמל בעלי התועלת הגבוהצנמ. בעל השפעה נמוכה יותרהינו תקנות או עידוד החלפתם ה

 :נמוכה יותר הינםההשפעה הבעלי  מכשירי החשמל .מזגנים מייבשי כביסה ומדיחי כלים, מקררים :הינם למשק

היעיל  מסמל את הדירוג האנרגטי Aכאשר  A-Gטי למכשירי החשמל בין הוגדר דירוג אנרג. התנורים  ומכונות הכביסה

לבחון את שיעור החיסכון , בשלב ראשוןעל מנת לבחון את פוטנציאל ההתייעלות האנרגטית עבור כל מכשיר יש . ביותר

 לפוטנציאהמוצרים שנמצאו כבעלי . חדירת כל מכשיר לשוקפוטנציאל בחשמל של כל מכשיר ובשלב שני שיעור 

 .ממשלתיים םהכולת תמריצים וסיבסודי, עבורו תכנית החלפת מכשירי חשמל יושמה , ביותר גבוהההתייעלות 

 ייבוא חל איסור (Stand-By Loss). המתנה במצב מכשיריםה צריכתהתכנית המליצה לעדכן את תקנות , בנוסף

 זה עתיד להובילשינוי . מכשירי חשמל בהם ההספק החשמלי במצב המתנה יעלה על ההספק שנקבע בתקן

 .הביתימסך הצריכה במגזר  5% עסקים כרגילהמהווה במצב  ,מצריכת החשמל במצב המתנה 80%להתייעלות של כ 

, יסובסדו החלפת מקררים 2011-2013בהצהרה כי בין השנים במסגרת מסקנות התכנית יצא משרד האנרגיה והמים 

 25%מסבסדת כ שהוקמה קרן ממשלתית להתייעלות אנרגטית  .יעילים אנרגטיתבישנים מזגנים ונורות חסכוניות 

שנים  10ח ל"מיליון ש 450 -כתוקצבו מזגנים ומכונות כביסה לשכבות החלשות ו, מעלות הכספית של מקררים

 . להחלפת מכשירי חשמל ישנים ביעילים אנרגטית

בעוד . ש רק מהחלפת מקררים"קוט 1278 -מדובר על חיסכון אנרגטי של כ ,2010בתכנית להתייעלות אנרגטית משנת 

 KW/h  330חיסכון של כ אחד מאמצעי ההפחתה המוצעים במגזר המגורים מדבר על , 2015שבדוח השנתי משנת 

כי כבר התרחשה התייעלות אנרגטית מסויימת במשק  יש להניח .בלבד מייבשי כביסה ומדיחי כלים, מהחלפת מקררים

 . 2010-2015בישראל בין השנים 

והתכנית ) מימין( 2015, ח בסופי"פוטנציאל חיסכון בצרכת החשמל באמצעות החלפת מוצרי חשמל לבנים במגזר הביתי לפי הדו -20יור א
 )משמאל(להתייעות אנרגטית 

ת שלילית של תחום מכשירי חשמל במגזר הביתי בעלות שוליב MtCO2e 0.26ניתן לראות כי קיים פוטנציאל חיסכון של 

tCO2eq/למשק בעל רווחיות כלכלית  וגםח "בפליטות פד בעל פוטנציאל חיסכוןכלומר אמצעי זה . )23איור ( 500ח "ש. 

6.1.2 מיזוג וחימום 

פן אומ. על כל רבדיוזה  תחוםיש לבחון את  לכן, תחומיםמיזוג האוויר והחימום טומן בחובו היקף רחב של תתי  תחום

  .תויעילותה האנרגטימערכת מיזוג האוויר טכנולוגיית במערכות מיזוג האוויר עד להשימוש ומשך זמן השימוש 

 . כללית במגזר זההמצריכת החשמל  30% יםמהוו המיזוג והחימוםבמגזר הביתי ,  19איור לפי 
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, מקומית-באתר מהרמה העירונית מיקומומבחינת  ,מבנהנכון של אדריכלי תכנון  -תכנון מיזוג פסיבי •

השפעות מבנים , המאפשר חדירת איוורור טיבעי התלוי בכיוון הרוח באתר התחשבות באקלים המקומי

כל זאת ועוד משפיעים . חדירת תאורה טבעית והכוונת אור, אלמנטי הצללה, חומרי מעטפת ,הפניות, שכנים

התקן לבנייה ירוקה מאגד בתוכו את . במבנהשל המשתמש  האוויר על כמות ועצמת השימוש במערכות מיזוג

חשיבות גבוהה בתכנון מוקדם רגיש  קיימתבניה חדשה ב. נכוןסביבתי  -אקלימייים לתכנון תהכללים הסביב

ם שינוי והתאמת המבנה עבור מבנישיפוץ במקרים של . ת אור ואווירלנתונים הטיבעיים של האתר מבחינ

 נתון. ישתנוגורמים אלו לא כי היא ה חלכן ההנ ,עלות כלכלית גבוהה תובעלי מורכבת תכנון מיזוג פסיב

 ,לכן. לשנות זאת בעתיד כמעט בלי אפשרי ,מותאם אקלימית לאתר בו נבנהלהיות חתכילה לא תוכנן לשמ

קשה לכמת את פוטנציאל ההפחתה מבחינת גזי . קיימת חשיבות גבוהה לתכנון אקלימי נכון מבעוד מועד

 .הרבה וזו אך חשוב לציין את חשיבות לתחוםחממה 

חום עובדה שתתרום /בהפחתת איבודי הקורבעל השפעה ניכרת  קירות וגג המבנהטוב של בידוד  -בידוד •

גם . הפחתת צריכת החשמל והקטנת פליטות גזי החממהב תתרום ,להקטנת השימוש במערכות המיזוג

ח הסופי "ההנחה שנלקחה בדו). רטרופיט(פור מבנים קיימים בתחום הבידוד יש להפריד בין בניה חדשה ושי

 . ביחידות דיור חדשות 15%ביחידות דיור קיימות וב 20%בידוד איכותי יוביל לחיסכון של  כי

  .מכיל את התקנות המלאות לבידוד מבנים, תקן חובה בבנייה חדשה,  1045י "ת

 :מקריםסות לבידוד המבנה בשני קיימת התייח, תקן הוולנטרי לבנייה ירוקהה, 5281י "ת

o  ת שיטות פשוטות ויעילות לחימום ומערכות לחימום סולרי פאסיבי המתאר -הגישה המרשמית -1בחלק

באמצעות הצללות ואיוורור  וקירורם בקיץבאמצעות החדרת קרינת שמש ישירה מדרום ביניינים בחורף 

גם . יום עבור חימום הבית בשעות הלילהב) מסה תרמית(קרינה במסת הבניין את הניתן לאגור . טיבעי

בניין באופן טיבעי מיזוג הקיימת חשיבות גבוהה בשלב התכנון המוקדם על מנת לדאוג ל ,בתחום זה

יש . תכנון מסה תרמית לאגירהושטח זיגוג משמעותי לשמש הדרומית , הבניין הפנייה נכונה שלבאמצעות 

 . הפחתת הפסדי אנרגיהולאטום את מעטפת הבניין באופן מיטבי ל לבודד

, ניתן להוסיף שכבת בידוד תרמית לקירות הבניין, קיים קושי גדול בשינוי נתונים אלו, בשיפוץ בניין קיים

אפשרות נוספת הינו שיפור הזיגוג . שטח איבוד ההשלכה לכך הינהיתרון בהעלאת יכולת הבידוד אך 

  .חום/רויבודי הקלזיגוג מבודד יותר ובכך ניתן להפחית את אקיים בבניין 

בצריכת האנרגיה למערכות  4%לפי נתוני משרד הבינוי והשיכון שידרוג הזיגוג יכול להוביל לחיסכון של 

בעלי פוטנציאל חיסכון בצריכת אנרגיה  ,אלמנטי הצללה וציפויים רפלקטיבים לחלונות הוספת .איקלום

 .פלקטיביים לחלונותרמציפוים ון חיסכ 6%ו ) brises soleils(להצללות  8%למערכות אקלום של כ 

o  אסטרטגיות , בפרק תופעת איי החום העירוניים, באופן עקיף, קיימת המבנההתייחסות נוספת בתקן לבידוד

חומרים וגוונים בעלי מקדם מחזיתות המבנה  תכנון. להפחתת ספיגת חום באמצעות קירות וגגות המבנה

 . בעלי גוון מתון, ɑ ≤ 0.55 ≥ 0.35בליעה  

גוונים בהירים בעלי אלבדו בעל ,  ɑ ≥ 0.35בחומרים בעלי מקדם בליעה ניתן להשתמש גג המבנה  כנון בת

שימוש בגוונים בהירים . תאים פוטוולטאים וגגות מגוננים, מבני הצללה כגון פרגולותאו להשתמש ב .גבוה

שימוש . כות מיזוגקירור המבנה באופן טיבעי ומפחיתה את הצורך בשימוש במערבמעטפת ובגג תורמת ב

. והן ייצור חשמל עבור המבנה ומתן הצללה לגג וקירור ןה, מטרה כפולה תבתאים פוטוולטאים על הגג משרת

שימוש בגגות ירוקים מבודד היטב את גג המבנה ומקרר אותו ויחד עם זאת מקטין את הצורך בהפעלת 

 .ומה העליונה של המבנהבעיקר בק, הקטנת צריכת החשמל והפחתת גזי חממה, מערכות המיזוג
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 .אמצעי הפחתה זהמ MtCO2e 1.3ח חפץ קיים פוטנציאל הפחתה של"לפי נתוני דו

 :בכמה תחומים הבידודמוצעים מגוון אמצעים להתייעלות אנרגטית בתחום , 2015ח הסופי משנת "בדו

מהמבנים  50%ויבנו כ ותהקיימ יחידות הדיורמ 2%ישופצו בו  2030היעד לשנת יישום : תוספת בידוד .א

בצריכת  20%שידרוג הבידוד עתיד להוביל לחיסכון של ). 5281י "ת(החדשים לפי תקן הבנייה הירוקה 

 .חדשות ביחידות דיור 15%קיימים והאנרגיה למערכות אקלום בבניינים 

 ובנייתמיחידות הדיור הקיימות  2% -הזיגוג בשל שידרוג  2030היעד לשנת יישום : זיגוג חלונות משופר  .ב

 4%שידרוג הזיגוג עתיד להוביל לחיסכון של ). 5281י "ת(מהמבנים החדשים לפי תקן הבנייה הירוקה  50%כ

 .במגזר הביתי בצריכת האנרגיה למערכות אקלום בבניינים חדשים וקיימים

 10%יותקנו על כבו  2030היעד לשנת יישום : הצללות מפני השמש באמצעות ציפויים רפלקטיביים לחלונות .ג

 5%ועל כ חיסכון בצריכת האנרגיה למערכות אקלום 6%שעתידיים להוביל ל, נים ציפויים רפלקטיבייםמהמב

 .חיסכון בצריכת האנרגיה למערכות אקלום 8%שעתידיים להוביל ל,  Brises soleilמהמבנים

 :שאנוב 2015ח הסופי מ"ישנם מספר מנגנוני הפחתה המוזכרים בדו-אווירמיזוג מערכת  ,יעילות אנרגטית •

 .במזגגנים ,)רדיאטורים(מהמערכות המבוססות החשמליות  80%חימום על סולר והמערכות מ 50%החלפת  .א

ממשקי  84%ב יעילים יותרלמזגנים מה 90%הפחתה של  לפוטנציא שיעור. שיפור יעילותם של מזגנים קיימים .ב

 .הבית בהם יש מגזנים

יותקנו  2030ממשקי הבית עד  0.5%ה ורק ביכולת ההטמעה הינה זניח. שימוש במשאבות חום גאוטרמיות .ג

  .לפי המשרד להגנת הסביבה, בקירור 20-50%בחימום ו 30-70%פוטנציאל הפחתה של  אלו בעלותמערכות 

בעלות ,  ממיזוג אוויר MtCO2e 0.38-ו מחימום MtCO2e 0.44כי קיים פוטנציאל חיסכון של  23איור מניתן לראות 

לעומתם פוטנציאל  .משקבעלי רווח כלכלי לח וגם "בפליטות פד כים גםחוס אלו םכלומר אמצעי, ולית שלילית ש

ומזיגוג ) MtCO2e 0.015(ממשאבות חום גיאוטרמיות, )MtCO2e 0.07(מבידוד , )MtCO2e 0.045(החיסכון מהצללות 

)MtCO2e 0.015( ,הפעלת הכלכלית של עלות הח אך "טות פדכלומר אמנם חוסכים בפל, בעלי עלות שולית חיובית

. 500-3,500ח "ש/q tCO2eבין  ,עולה כסף למשק םכלכלית הפעלת, הםשל יםמההחזר יםגבוה אלואמצעי הפחתה 

6.1.3 תאורה 

מהאנרגיה בעולם  17.5% -מצביעה כי כ, סך צריכת החשמלתוך מ ,מערכות תאורהבחינת  צריכת החשמל עבור 

החשמל לתאורה צריכת , בארץ ).2006משנת  IEA -ניתוח של המתוך (מסחר מרביתה למבני , משמשת לתאורה

מצריכת  14% -כ במגזר הביתי התאורה מהווה ).נתוני חברת חשמלמ( מכלל החשמל הנצרך במשק 10% -כ מהווה

 . 19איור , החשמל הכוללת

בראשן . וואט 60נורות לא יעילות בהספק העולה על  תכירמעל בוועדת הכלכלה תקנות האוסרות  ואושר 2011 שנתב

 .ש"קוט 650 -סתכם בשישנתי למשק בית חיסכון אנרגטי ל כי מהלך זה יביא הערכהה. נורות הליבון

הינם כי אם בתרחיש עסקים כרגיל מרבית , 2015משנת , ח הסופי"הנחות הייסוד שהתבססו עליהם במסגרת הדו

נורות  5%נורות הלוגן ו 5%כך שנותרות ) CFL(גן מוחלפות בנורות פלורסנטיות קומפקטיות נורות הליבון ולורות ההלו

 1%שנותרות כך  LEDההלוגן והפלורסנט בנורות , הליבוןהחלפת כל נורות , ההפחתהתרחיש זאת בלעומת . ליבון

  ).CFL(נורות פלורסנטיות  12%וגן ולנורות ה 1%, נורות ליבון
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 :32טבלה ב מוצגיםסוגי התאורה הקיימים כיום בשוק  ונות של כלבחינת היתרונות והחסר

אך אינה יעילה אנרגטית ונמצאה כתאורה , )CRI-% 90-100(נורת הליבון בעלת מקדם מסירות צבע גבוה ביותר  •

 ). מיזוג אווירעבור  המוסיפה לצריכה האנרגטית, בנוסף לעובדה כי היא מחממת את הסביבה(הבזבזנית ביותר 

הנורות הפלורסנטיות הקומפקטיות יעילות ו) וואט/לומן 75-104(התאורה הפלרוסנטית בעלת יעילות אורית טובה  •

התאורה הפלורסנטית , לכן. הגדלת היעילות האורית פוגעת באיכות התאורה, אך. )וואט/לומן  34-87(אף יותר 

-ok2700  טמפרטורת צבע(המאופיין בצבע קר  אורך גל קצר בעלת, )CRI %75-90(בעלת מסירות צבע נמוכה 

 . םכל הדלקה מקצרת חייונטייה להבהוב בעלת , מיקודאו  לא ניתנת לעמעום, התאורה גדולה פיזית, )6500

איור  עוד לא הגיעה לנתוניה הסופייםאך , נחשבת כפורצת דרך, נמצאת בהתפתחות מתמדת שעדייןתאורת הלד  •

ועוד  צריכת האנרגיה שלה נמוכה, )וואט/לומן 50-100(תאורה זו היעילה ביותר מבחינת יעילות אורית . )21

את  תספקניתן לצפות כי נורת הלד . תוך שמירה על צריכת אנרגיה נמוכה, יגדל שטף האור שלה ,תשתפר

יתרון . הנורות בהשוואה לשארחייה הארוך  בנוסף למשך, בעתיד בתחום היעילות האורית ,הנתונים הטובים ביותר

ניתן , כתוצאה מכך,  RGB-צבעי הנורה נפרשים לאורך כל מניפת צבעי הנובע מהעובדה כי , תאורת הלד נוסף של

יש לפתח את תחום , מחקרים שנערכו לאחרונהכפי שניתן ללמוד מ ,כאשר, כמעט כל צבע רצוי מהקר לחם לקבל

, תוך שמירה על איכות שטף האור, עבור מניעת השפעות בריאותיות מסוכנות ,נורות הלד בעלות האור החם

 . נמוכהגיה המסירות הצבע וצריכת האנר

הנגרמות משימוש בנורות , 2COשימוש בתאורה בעלת צריכת אנרגיה נמוכה מורידה בהתאמה גם את פליטות ה

 KWh/y219-משתמשת ב, וואט 60צורכת , שעות 1,200 -עלת משך חיים של כליבון בהנורת . 21איור  ,יעילות יותר

 W 13-15שעות על 8,000 -נורת פלורוסנט קומפקטית עובדת למשך של כ, לעומתה. CO2פאונד של  225ופולטת 

 25,000נורת הלד עובדת יותר מ, לעומת שתיהן. בשנה CO2פאונד  56וכתוצאה מכך פולטת  KWh/y55-ב ומשתמשת

 .פחות משתיהן, פאונד לשנה CO2 45בלבד ולכן פולטת רק  KWh/y 44-ומשתמשת ב W8-12ות בצריכה של שע

 ,אור מקורות של מאפיינים וזריכ -22איור             .התאורה גופי של האורית היעילות התפתחות -21איור 
LED basic introduction Distributor Meeting L+B 2010                  2010, מוסד שמואל נאמן" חיסכון באנרגיה במערכות תאורה"

הפחתתה שלה בפליטות הצריכת האנרגיה הנמוכה שלה ויכולת , נורת הלד חסכונית ביותר מבחינת יעילותה האורית 

CO2  , זו הסיבה שעל מנת לממש את פוטנציאל ההפחתה של גזי חממה יש לשאוף כי מגזר התאורה יעבור לתאורת

מרבית התאורה במשקי הבית מבוססת לד ולא  2015ח הסופי משנת "וזו הסיבה כי לפי הנחות היסוד מהדו, דהל

בעלות שולית  ,ה במגזר הביתיתחום התאורמ MtCO2e0.12קיים פוטנציאל חיסכון של . הלוגן או פלורסנט, ליבון

 .רווחי מבחינה כלכלית למשקח וגם "כלומר אמצעי זה חוסך בפליטות פד ).23איור ( 850ח"ש/ tCO2eqשלילית של 
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6.1.4 הסברה 

נושא ההסברה והעלאת מודעות הציבור נכנס תחת 

שינויים  םאלו אינ .קטגוריה של שינויים התנהגותיים

יים או טטכנולוגים הדורשים מאמצעים בירוקר

עצמו הציבור  בהתנהגותאלו שינויים  .מערכתיים

תוצאות זו הסיבה ש, מודעות ובהבנה שלובהתלויים 

  ערכים מעורפלים יבעל ואל םהתנהגותי יםשינוי

ח מיקנזי ניתן להפחית "לפי דו. במידה מסוימת

, 2030בפליטות גזי חממה לשנת  MtCO2e-7כ

שימוש  י"עבאמצעות העלאת מודעות הציבור לנושא 

פנים ובהליכה והגדלת השימוש בא, מופחת בתאורה

הפחתת , העלאת טמפרטורת המיזוג במבנים, רגלית

הציבור  תן להגדיל את מודעותני. צריכת הבשר ועוד

הצגת צריכת החשמל בזמן , בהפצת מסעות פירסום

וח הסופי "לפי הד .שליטה מרחוק ועוד מנגנונים, אמת

בלבד באמצעות  MtCO2e 0.293 -ניתן להפחית כ

      . העלאת המודעות
 –ריכוז מאפיינים של מקורות אור  -32טבלה         

 2010, נאמן מוסד שמואל" חיסכון באנרגיה במערכות תאורה" 

6.1.5 סיכום פוטנציאל ההפחתה במגזר הביתי 

על פוטנציאל ההפחתה של גזי חממה במגזר הביתי  בעלי ההשפעה הגדולה ביותר אמצעי ההפחתה סקירתלאחר 

עות תיכנון צהקטנת צריכת החשמל באמ, החלפה ושידרוג מכשירי חשמל לבנים :הכוללים מבחינת התייעלות אנרגטית

ישנן  נמצא כי. שידרוג מערכות מיזוג האוויר ומעבר לנורות חסכניות ,תאים למקום ולאקלים בו נבנהמראשוני נכון ה

 אך ,העלאת מודעות והחלפת דודי מים בעלי מחזור מים סגור המונע הצטברות אבנית: תה נוספים כגוןאמצעי הפח

 .)23איור ( ריווחיאינו תועלת / בחינת עלותמכלומר יישומם , למשקשלילית שולית עלות בעלי  ,אלואמצעי ההפחתה 

כי פוטנציאל ההפחתה המראה , 33טבלה  ,ית הפעולה הלאומיתמתוך תכנאת פוטנציאל ההפחתה  משוויםכאשר 

מהמגזר  ההפחתהפוטנציאל בו , )23איור (ח הסופי "לפוטנציאל ההפחתה מתוך הדו MtCO2e4.89 במגזר הביתי הינו

. ה בפוטנציאל ההפחתה במגזר הביתיניתן להסיק כי התרחשה יריד, בלבד MtCO2e 1.7הביתי הינו

 :ה סיבותמנובע מכ וז תמשמעותי ירידהניתוח 

 .2030ולא לשנת  2020נתחת את הפוטנציאל לשנת מ 2011התכנית הלאומית שנכתבה בשנת  •

 .ות אלו"פעולה שבוצעה בין כתיבת שני דוח. ביעילים אנרגטית, סובסדו החלפת מקררים 2011-2013בשנים  •

מהלך . בראשן נורות הליבון. וואט 60נורות לא יעילות בהספק העולה על  תמכירעל  איסור חל 2011 שנתמ •

 .שהחל את יישומו לאחר כתיבת תכנית הפעולה הלאומית

מרבית ייצור החשמל היה באמצעות פחם ורק בשנת , בשנה בה נכתבה תכנית הפעולה הלאומית, 2011ב •

החשמל מיוצר ייצור מחצי כיע ייצור החשמל למאזן של הג, השנה בה חובר מאגר תמר לרשת החשמל, 2013
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שינוי זה משמעותי מבחינת כמות פוטנציאל הפחתת הפליטות הנובע . ר מגזוצימהחשמל ממפחם וחצי 

ה והובילה תגם עם ההתייעלות האנרגטית על .כתוצאה מהתייעלות אנרגטית, מהפחתת צריכת חשמל

החממה תהייה קטנה יותר כי משק החשמל חסכוני יותר  ההפחתה בפליטות גזי, להקטנה בצריכת החשמל

 .מבחינת פליטות מלחתכילה כתוצאה משינוי תמהיל הדלקים

 .2015ח הסופי "לפי הדו  -2030עקומת עלות ההפחתה השולית במגורים בשנת  -23איור 

 2011, לפי התכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה   2020ח לשנת "דפוטנציאל ההפחתה של פ -33טבלה 

ההפחתה  להפעיל את מנגנוני ההפחתה בעלי עלות, באופן טיבעי, החות אלו כי ישראל החל"המסקנה מהשוואת שני דו

 . פעולות שהחלו כבר ביישומןניתן להתחיל לראות את תוצאות ניצני ה. ראשונים תרהים יוהשולית הגבו

נקיטת שני הכולל היש להיכנס לשלב  ,והפשוטות יותר לביצוע, מו חלק מהפעולות הכלכליותשלאחר שכבר יו ,אך כיום

אחרת פוטנציאל ההפחתה יילך ויקטן וישראל . אמצעיים מורכבים יותר לביצוע הן מבחינה כלכלית והן מבחינה מדינית
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מכיוון שהציבה לעצמה יעד יחסית נמוך הכולל  2030לשנת  אולי תצליח לעמוד ביעד הראשון אותו הציבה לעצמה

אך עם השנים ישראל תאלץ לשים לעצמה יעדים מרחיקי לכת יותר על . נקיטת אמצעים כלכליים ופשוטים ליישום בלבד

יש להתחיל להכין . אליהם ישראל מעוניינת להשתייך, מנת להשתוות למאמצי ויעדי שאר המדינות המפותחות בעולם

הינה נמוכה מידי בהשוואה  מהמגזר הביתי MtCO2e1.7 הפחתה שלש מכיווןפעולות רחבות יותר את הקרקע ל

 .אנרגטית במגזר זההלפוטנציאל שיש מהתייעלות 

6.2 המגזר הציבורי/מסחרי 

  .'ווכ משרדים ,אירוח ,בריאות מוסדות ,וממכר שירות מרכזי ,חינוך מבני ,מסחריים מבנים כולל המסחרי הסקטור

 בושיעור הגידול בצריכת החשמל כאשר  .כולו מסך צריכת החשמל במשק 26% -כ המהוו זהל במגזר החשמצריכת 

מצריכת החשמל  60%כי  24איור ניתן לראות מ ).גבוה מגידול סך הצריכה במשקשיעור (בשנה  6% -בכ מתמסתכ זה

כאשר מערכות התאורה משפיעות גם על מערכות . ות תאורהעבור מערכ 30%במגזר זה הינה עבור מערכות אקלום וכ

  .גוררת צורך בהגדלת צריכת החשמל עבור אקלום, האקלום בכך שמערכת תאורה מחממת

 ). 2010-2020 להתייעלות הלאומית התכנית( והציבורי המסחרי במגזר לשימושים החשמל צריכת פילוח -24איור 

6.2.1 מכשירי חשמל לבנים 

כשירי התייחסות לשידרוג מ לא קיימת, 2010בשנת בתכנית להתייעלות אנרגטית שפיתח המשרד לתשתיות לאומיות 

ניתן לראות , כמו כן. מיסחרי מלבד הגדרת תקנות למצב המתנה של מכשירי החשמל/חשמל לבנים במגזר הציבורי

ממכשירי החשמל  90%שידרוג  ,שירי החשמל הלבניםכי אמנן קיימת התייחסות לתחום מכ, 2015משנת ח הסופי "בדו

עקומת עלות ההפחתה השולית אך לפי . 2015במגזר זה למכשירים מהקטגוריה היעיליה ביותר הקיימת נכון לשנת 

 . דבלב MtCO2e0.04 כ, הינה מינימאלית מסחרי/בציבוריזר גזה במשל אמצעי  התרומהנראה כי , 24איור ב

עלות ההפחתה במיוחד כאשר  ,אך כל תרומה בעלת חשיבות ,אינו גדול במיוחדמאמצעי זה פוטנציאל ההפחתה אמנם 

 .למשק ריווחיתאך  מועטה פליטותהפחתת , 25איור משלילית וכלכלית למשק כפי שניתן לראות  השולית למשק

 .יעה ממיזוג אוויר ותאורהההפחתה המשמעותית ביותר במגזר זה מג

6.2.2 מיזוג וחימום 

מסחרי בתחום /מרבית המנופים המוצעים להתייעלות אנרגטית במגזר הציבורי, 2011-לפי תכנית הפעולה הלאומית מ

 .כללהתיחסות לתכנון מיזוג פסיבי ובידוד  ללא. שידרוג מצננים ומערכות איקלום: טכנולוגים בלבדמיזוג וחימום הינן 

 :מוצעים מגוון אמצעים להתייעלות אנרגטית בתחום המיזוג בכמה תחומים, 2015ח הסופי משנת "ודבלעומת זאת 

. במבנים קיימים ומורכז ויקרמבנים חדשים ב אפשרי יישומו מכיוון שעיקר ,לא קיימת התייחסות -תכנון מיזוג פסיבי •

56 



  :ירות וגג המבנה באמצעותאמצעים לשיפור הבידוד של קמספר  םמוצעי 2015משנת ח הסופי "בדו -בידוד •

מהמבנים החדשים  55%מהמבנים הקיימים ויבנו כ 4%ישופצו  2030היעד הינו כי עד לשנת  :תוספת בידוד .א

בצריכת האנרגיה  14%עתיד להוביל לחיסכון של שידרוג הבידוד . )5281י "ת(לפי תקן הבנייה הירוקה 

 .למערכות אקלום בבניינים חדשים וקיימים

 55%מהמבנים הקיימים ויבנו כ 6% -ישופץ הזיגוג ב 2030היעד הינו כי עד לשנת : חלונותה זיגוגשיפור   .ב

 3%שידרוג הזיגוג עתיד להוביל לחיסכון של ). 5281י "ת(מהמבנים החדשים לפי תקן הבנייה הירוקה 

 .בצריכת האנרגיה למערכות אקלום בבניינים חדשים וקיימים

 10%כ ליותקנו ע 2030היעד הינו כי עד לשנת : רפלקטיביים לחלונות הצללות מפני השמש באמצעות ציפויים .ג

 5%ועל כ חיסכון בצריכת האנרגיה למערכות אקלום 6%שעתידיים להוביל ל, מהמבנים ציפויים רפלקטיביים

 .חיסכון בצריכת האנרגיה למערכות אקלום 8%שעתידיים להוביל ל,  Brises soleilמהמבנים

 :בנושא 2015ח הסופי מ"ישנם מספר מנגנוני הפחתה המוזכרים בדו -ת מיזוג אווירומערכשל יעילות אנרגטית  •

מווסתי  40% -כ שידרוגממערכות האקלום ו 70%התקנת ווסתי מהירות בהתייעלות ארגטית באמצעות  .א

. הקיימים מנועי מערכות האיקלום המהירות ב

 .מגזר המסחרימגדלי קירור ב ילרים ב'מהצ 10%החלפת  .ב

 .ילרים הקיימים ליעילים יותר'ל הצשידרוג כ .ג

  . באנרגיה במגזר 40%לחיסכון של  שיובילוממערכות האקלום המסחריות  10%ב משאבות חום גאוטרמיות .ד

ממערכות האקלום  20%ב) MVHR(מערכות איוורור מכאניות בקור שיורי /הטמעת מערכות המנצלות חום .ה

 .אנרגיה ממערכות איקלוםבצריכת ה 5%במגזר המסחרי שעתיד להוביל לחיסכון של

ממשאבות חום  MtCO2e0.28, מהצללות MtCO2e0.06, ממיזוג אוויר MtCO2e1.17קיים פוטנציאל חיסכון של  

 מזיגוג MtCO2e0.045מבידוד ו MtCO2e 1.16, קור במערכות איוורור מכאני/מניצול חום MtCO2e 1.11 ,גיאוטרמיות

כלומר כל , עלות שולית שלילית  יבעל םח זה הינ"ציבורי בדו/מגזר המסחריהמוצעים באמצעי ההפחתה  כל. )25איור (

. משקבעלי ריווחיות כללית לח וגם "האמצעים חוסכים גם בפליטות פד

6.2.3 תאורה 

שני צרכני משמעותיים מאוד . מסחרי/הציבורימכלל הצריכה במגזר  30%התאורה במגזר המסחרי ציבורי אחראית לכ

 . והרשויות המקומיות בתחום התאורה הינן המשרדים

עומס מוסיפים את הכש. במשק כולו של צריכת חשמל לתאורה 10%-מתוך ה 20%אחראית לבמבני משרדים התאורה 

  .במשרדים מצריכת החשמל 40%יכולה להגיע עד השפעת התאורה  ,תרמי המסולק באמצעות מיזוג אווירה

הן עבור תאורת רחוב והן עבור שטחים , יכת החשמל הינה עבור מערכות תאורהמצר 45%-כ, ברשויות המקומיות

שיפור וייעול מערכות  .)אשר תאורה משפיעה גם עליה(מצריכת החשמל הינה עבור מערכות אקלום  40%. ציבוריים

תכנית  יושמתמ, לכן. וסביבתי רב, כלכלי, התאורה במגזר זה תהייה בעלת השפעה רבה ותגרור אחריה חיסכון אנרגטי

על כל . רשותכל עלות של ימתכנית ההתי 20-30%תמריצי תמיכה של התיעלות אנרגטית לרשויות המקומיות המציעה 

 ,שטחים ציבוריים, תאורת רחובות פרוייקטירשות מקומית להציע תכנית התיעלות אנרגטית הכוללת נושאים כגון 

 .יהתאורת מבנים ומערכות ניהול לחיסכון באנרג, רמזורים

 LEDהחלפת כל גופי התאורה בתאורה  :םהינתחום התאורה ב 2015ח הסופי משנת "דוב אמצעי ההפחתה המוצעים

 MtCO2e0.322-ניתן לראות כי שידרוג זה יכול להוביל לחיסכון של כ 25איור ב .גם בתאורת הרחובגם במבנים ו

 . ציבורי לתאורה יעילה/שידרוג כלל התאורה במגזר המסחרימוספים נ MtCO2e0.35-ו שידרוג תאורה הרחובמ
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6.2.4   מערכות שליטה ובקרה 

תאורה הלד . תוספת להפחתת גזי החממה מגיעה מהטמעת מערכות שליטה ובקרה על מערכות האיקלום והתאורה

בשנים  .הציבוריהן למזגר הביתי והן למזגר  החכמושליטה ובקרה מאפשרת תאורה מבוקרת  מערכת בתוספתהיעילה 

ובקרת  מיזוג, תאורה, האחרונות ישנם פיתוחים רבים בתחום מערכות הבקרה המאפשרות שליטה על מערכות חשמל

שליטה . בניהם גם התאורה בבית וברחוב, מערכות אלו מאפשרות את יעול השימוש במכשירי החשמל הרבים. אנשים

 .CO2בות פעילות חסכוניות יותר בחשמל ובפליטות תכנון מבנים ירוקים וסבי, זו מאפשרת חיסכון אנרגטי

מהמשרדים מתוך ההנחה כי מיזוג  90%הטמעת חיישני נוחכות לתאורה במיזוג ב תמוצע 2015ח הסופי משנת "בדו

 .MtCO2e0.11 אמצעי זה בלבד עתידי להוביל לחיסכון של. ותכחמהזמן ללא נו 10%ותאורה פועלים לפחות 

 .נוספות שיכולות להטמע במגזר זה ולהוביל לחיסכון נוסף ובקרה הישנן מערכות שליט

6.2.5 סיכום פוטנציאל ההפחתה במגזר המסחרי 

. MtCO2e 1.897 -מסחרי על ידי התייעלות אנרגטית כ/ניתן לחסוך במגזר הציבורימראה כי מית תכנית הפעולה הלאו

בניגוד למגזר הביתי בו . MtCO2e 2.65 -כ, גבוה יותרפוטנציאל ההפחתה הינו  2015ח הסופי משנת "לעומת זאת בדו

ציבורי פוטנציאל / מית במגזר המסחריוח הסופי היה נמוך יותר לעומת תכנית הפעולה הלא"פוטנציאל ההפחתה בדו

 . 6.1.5  ההפחתה גדל עם השנים למרות אותן סיבות שנימנו בפרק 

כל ר מבודדים את נושא התאורה ומיזוג האוויר אשמנתחים את ההפרש ניראה כי המספרים מתקרבים אחד לשני כשכ

המיזוג בתכנית הלאומית לא קיימת התייחסות לאמצעים נוספים מעבר לייעול התאורה ושידרוג טכנולוגיות . לחודאחת 

ח "בדו MtCO2e 1.17לעומת  MtCO2e1.32 -בתכנית הלאומית הינו כ וג האווירמיזסך החיסכון ממערכות . אוויר

וח "בד MtCO2e 0.7לעומת  MtCO2e0.6 -בתחום התאורה בתכנית הלאומית קיים פוטנציאל חיסכון של כ. הסופי

. עותיההבדל המשמ אןח הסופי הוצעו אמצעי הפחתה נוספים שלא הוצעו בתכנית הלאומית ומכ"נראה כי בדו. הסופי

ניצול ו א"מערכות בקרה על תאורה ומ, משאבות חום גיאוטרמיות, מכשירי חשמל, זיגוג, בידוד, הצללה: אמצעים כגון

 .הושמטו קור במערכות איוורור מכאני/חום
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 2015ח הסופי "לפי הדו. 2030-ציבורי ב/ עקומת עלות ההפחתה השולית במסחר -25איור 

 .2020לשנת  2011המנופים המוצעים בתכנית הפעולה הלאומית בשנת  -34טבלה 
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6.3 סיכום פוטנציאל החיסכון בפליטות גזי חממה באמצעות התייעלות אנרגטית מנופים 

ואמצעי התייעלות מוצעים בדו"ח הסופי משנת 2015 למגזר הביתי 
הפחתה פוטנציאלית  המנוף

)MtCO2e (0.7דם מק 
הפחתת צריכת החשמל 

)KW/h( 
 המגזר הביתי

 4% 0.07 החלפת דודים בעלי מחזור מים סגור למניעת אבנית
 17% 0.293 העלאת מודעות הציבור
 7% 0.12 החלפת תאורה ליעילה

 26% 0.442 החלפת מערכות סולר וחשמל במזגנים
 15% 0.26 החלפת מכשירי חשמל ליעילים

 23% 0.387 םשיפור יעילות מזגני

 3% 0.045 הצללות וציפויים רפלקטיבים לחלונות
 4% 0.07 שיפור בידוד בקירות וגגות
 1% 0.015 משאבות חום גיאוטרמיות

 1% 0.015 שיפור זיגוג החלונות
 100% 1.72 כ מגזר ביתי"סה

 למגזר הביתי 2015משנת ח הסופי "המנופים ואמצעי ההתייעלות המוצעים בדו -35טבלה 

 מסחרי/למגזר הציבורי 2015ח הסופי משנת "מנופים ואמצעי התייעלות מוצעים בדו
הפחתה פוטנציאלית  המנוף

)MtCO2e ( 0.7מקדם 
הפחתת צריכת החשמל 

)KW/h( 
 ציבורי/ המגזר המסחרי

 12% 0.322 החלפת תאורת רחוב ללדים 
 2% 0.06 הצללות וציפויים רפלקטיבים לחלונות

 11% 0.28 משאבות חום גיאוטרמיות
 13% 0.35 החלפת תאורה ליעילה

 4% 0.11 א"מערכות בקרה על תאורה ומ
 4% 0.11 קור במערכות איוורור מכאני/ניצול חום

 2% 0.04 החלפת מכשיר חשמל ליעילים
 44% 1.17 שיפור יעילות מזגנים

 6% 0.16 שיפור בידוד של קירות וגגות
 2% 0.045 גוג החלונותשיפור זי

 100% 2.65 ציבורי/כ מגזר מסחרי"סה
 למגזר הציבורי מסחרי 2015ח הסופי משנת "המנופים ואמצעי ההתייעלות המוצעים בדו -36טבלה 

ייצור ממהפליטות נובעות  -52%מתוכו כ .MtCO2e76.3לפי היעד המתון הינו  2030סך הפליטות העתידיות לשנת 

איור (פליטות ממגזר המבנים  65%ל  מגזר המבנים האחראימכאן נובע כי . MtCO2e39.68 כלומר פליטות של, החשמל

 .MtCO2e25.76 -עתיד לפלוט כ) ח מיקנזי"דו, התפלגות פליטות גזי חממה לפי מגזרים -17

הנובע מיישום המנופים ואמצעי  ,ציבורי/ר הביתי והמסחריסיכום פוטנציאל ההפחתה מהתייעלות אנרגטית במגז

 ).36טבלה ו  35טבלה (בסך הכל  MtCO2e 4.3ניתן לראות כי הוא  , ההתייעלות המופיעים בו

זי החממה מסקטור המבנים מהווה יבורי בתחום פליטות גצ /כלומר ההתייעלות האנרגטית מהמגזרים הביתי והמסחרי

  .)37 טבלה( ייצור החשמלמגזר מסך הפליטות מ 17%

אבחן את ההשפעה של שינוי תמהיל הדלקים לעומת ההתייעלות האנרגטית והשפעתם על פוטנציאל ההפחתה 

 . הכוללת של גזי החממה
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 יעד המתוןתרחיש ה תרחיש עסקים כרגיל
 -2030כמות פליטות גזי חממה לשנת 

 MtCO2e( 105.50(תרחיש עסקים כרגיל  
יעד מתון   -2030כמות פליטות גזי חממה לשנת  

)MtCO2e( 76.3

  -פליטות גזי חממה במגזר ייצור חשמל
52%  )MtCO2e( 54.8652% -פליטות גזי חממה במגזר ייצור חשמל  

)MtCO2e( 39.6 

  -גזי חממה במגזר מבנים פליטות
 MtCO2e( 35.66(ממגזר ייצור החשמל  65%

ממגזר ייצור  65% -פליטות גזי חממה במגזר מבנים 
MtCO2e( 25.7(החשמל 

, תרחיש עסקם כרגיל, מקדם ההמרה כיום
 0.66 2015ח סופי "דו

הפחתת פליטות כתוצאה מהתייעלות אנרגטית במגזר  
MtCO2e( 4.30(-מתוןביעד  -הביתי והמסחרי ציבורי 

אחוז ההתייעלות האנגטית במגזר הביתי והמסחרי  
17% ציבורי מסך הפליטות במגזר המבנים

 חממה גזי פליטות הפחתת נתוני סיכום -37טבלה 

עסקים כרגיל  
ח סופי "דו-

ח "דו
 מקנזי

- ח סופי"דו
 יעד מתון

 -ח סופי"דו
 יעד שאפתני

100% 
 מתחדשות

100
 גז %

 0.43 0.12 0.35 0.39 0.33 0.54 )ט"ג לקוש"ק(  CO2מקדם ההמרה לפליטות 

כמות פליטות כתוצאה משינוי תמהיל הדלקים 
ביתי הההתייעלות האנרגטית במגזר + 

 מסחרי/ וציבורי
24.22 15.06 17.72 15.91 5.38 19.46 

 ,גילאחוז הפליטות מעסקים כר
 80% 22% 66% 73% 62% 100%   2030לשנת ,ח סופי "הדו

 הנובעים משינוי תמהיל הדלקים ומההתייעלות האנרגטית תרחיש לכל המרה מקדם לפי חממה גזי חישוב פליטות-38טבלה 

 : ה הנובעים משתי הפעולות שנבחנו בעבודה זומסכמת את כמות פליטות גזי החממה 38טבלה מ

 .חות השונים שנערכו לאורך השנים האחרונות בישראל"שינוי תמהיל הדלקים לפי כל אחד מתרחישים המוצעים בדו. 1

שעל פיו  2015ח הסופי משנת "ההפחתת פליטות גזי החממה הנובעים מההתייעלות האנרגטית המוצעת בדו. 2

 .ועידת האקלים האחרונהישראל התחייבה בפריז ב

מניתוח התוצאות ניתן להסיק כי קיים משקל רב יותר לשינוי תמהיל הדלקים לייצור חשמל מאשר להתייעלות 

קונבנציאונאלים כמות ככל שייצור החשמל יתבצע בתרחיש הכולל יותר מקורות ייצור מתחשים ופחות . האנרגטית

ייצור אנרגיה ממקורות  80%חקר סטנפורד המדבר על ביעד מ 88%ביעד המתון עד  27%מ( ההפחתה תגדל 

כל עוד אין שינוי בסוג וכמות האמצעים , בכל המקרים 17%אחוז ההתייעלות האנרגטית נשאר ). 2030מתחדשים עד 

כמות הפליטות מייצור אותה כמות חשמל תקטן ואיתה , אך ככל שייצור האנרגיה ממקורות מתחדשים גדל. המיושמים

 .יהיו מתוך סך פליטות קטן יותר 17%אותם , ליטות מהתייעלות אנרגטיתתקטן כמות הפ

 .MtCO2e 6.06 )=כמות פליטות גזי החממה בתרחיש עסקים כרגיל ממגזר מבנים( MtCO2e 35.66מתוך  17%

 .MtCO2e 4.38 )=כמות פליטות גזי החממה בתרחיש יעד מתון ממגזר מבנים( MtCO2e 25.79מתוך  17%לעומת 

הנושא בעל חשיבות ממעלה ראשונה במיוחד לאור כמות ואופן , ר שאין צורך להשקיע בהתיעלות אנרגטיתאין הדב

אך המסקנה הנובעת מניתוח נתונים אלו מצביעה על כך שישראל צריכה למקד את ההשקעה . ייצור החשמל כיום

בוי פוטנציאל ההפחתה מדינית שלה בפיתוח ייצור חשמל ממקורות מתחדשים מכיוון שבתחום זה ח -הכלכלית

 .המשמעותי ביותר
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7. סיכום – היתכנות עמידת ישראל היעד שהציב לעצמה בועידת פריז , 2015. 

. בועידת פריז האחרונהמדינת ישראל הציבה לעצמה יעד להפחתת פליטות גזי חממה והתחייבה בפני מדינות העולם 

 . 2030שנת לפליטות גזי חממה  MtCO2e81 שמשמעותו , לנפש tCO2e 7.7היעד אותו הציבה לעצמה עומד על 

, בכלל MtCO2e105.5 -לנפש ו tCO2e9.95 ישראל עתידה לפלוט  ,2015ח סופי "המופיע בדו ,לפי תרחיש עסקים כרגיל

  .ללא נקיטת אמצעים נוספים מאלו הננקטים כיום

המובילה לעליה  תת חיוביבעלת צמיחה כלכלי, בעלת גידול אוכלוסין חיובי, מדינת ישראל הינה מדינה מפותחת

 . עלייה בכמות פליטות גזי חממהכתוצאה מכך לגורמת לעלייה בצריכת החשמל והמתמדת ברמת החיים 

מכלל הפליטות  52%נמצא כי המגזר האחראי למרבית פליטות גזי החממה הוא מגזר ייצור החשמל בישראל המהווה 

ו תכאשר מחשבים את היעד או. תרחיש עסקים כרגילב MtCO2e54 -מגזר ייצור החשמל עתיד לפלוט כ. בישראל

 .דבלב MtCO2e42 -כ טולפלכי עליו , הינהמגזר ייצור החשמל  עבורפרשנותו , הציבה לעמה ישראל בועידת פאריז

 :בתחום ייצור החשמל ופוטנציאל ההפחתה בו מבחינת תדקמתמ וז הדובע ,ךכמ האצותכ

 .תייעלות אנרגטית המפחיתה את צריכת החשמל וכמות יצור החשמלשינוי תמהיל מקורות ייצור החשמל ומבחינת ה

כאשר המגזר הביתי , האחראי למרבית פליטות גזי החממה הינוסקטור המבנים , סקטור ייצור החשמלב

ההתייעלות הפחתת גזי החממה מפוטנציאל  תא תנחוב וז הדובע. יים בורצרכני החשמל העיק הינםמסחרי /והציבורי

מסך  75%-חימום ותאורה מהווים כ/ מיזוג, נמצא כי ההתיעלות במכשירי חשמל. במבנים במגזרים אלו האנרגטית

ישנם  ,רשאכ. התייעלות בהם הינה בעלת תועלת מישקית רווחית מבחינה כלכליתה. הצריכה הכוללת במגזרים אלו

 .חממה למשקאך בעלי ערך הפחתת גזי  ,רווחיים פחות או שאינן רווחיים כלל, אמצעי הפחתה נוספים

, ח הסופי"לפי תכנית הפעולה הלאומית הנוקטת באמצעי הפחתה טכנולוגיים בלבד ולפי אמצעי ההפחתה המוצעים בדו

לנקוט , עד היום, כי ישראל בחרה קיסהלניתן  ,למשקכלכלית רווחית אשר מרבית אמצעי הפחתה שמציעה בעלי 

 . באמצעי פעולה פשוטים וכלכליים בלבד

חינת הפחתת גזי מב ,ראל תוכל להמשיך להשתייך למדינות המפותחות בעולםשהינה כי על מנת שיעבודה הת נמסק

 .תופליט תתחפהב ךרע תולעבוכלכליות רווחיות ות סרעליה להתחיל לנקוט בפעולות התייעלות אנרגטית גם ח ,חממה

דה לעמוד ביעד אותו הציבה ישראל עתי, חות והמחקרים שנבדקו"מתוך הדו, לפי כל התרחישים שנבחנו בעבודה זו

אם לא תנקוט באמצעים אלו ותמשיך לפעול אך . אלוחות "דוט בכל האמצעים המוצעים בכל אחת מלעצמה אם תנקו

 -ניתן לנבא כי תהייה רחוקה מיעדה בתחום ייצור החשמל בכ, תרחיש עסקים כרגיל, באותה מדיניות המתקיימת כיום

MtCO2e12. ח הסופי ישראל עתידה לפלוט כ"תו מציע הדולפי היעד המתון או, בנוסף MtCO2e37  ממגזר ייצור

ייצור חשמל  23%אך יעד זה מדבר על תמהיל מקורות ייצור של כ. מיעד ישראל MtCO2e5 יעד הנמוך ב, החשמל

ולפי רשימת  2.6%כמות ייצור החשמל ממקורות מתחדשים עומדת על  2015לשנת  ןוכנכאשר , ממקורות מתחדשים

 9.2%ממקורות מתחדשים ועתידה לייצר  4.5%ת רישראל מייצ 2016,נכון לשנת  ,הרישיונות הקבועים המותנים

 .2030מתחדשים לשנת נראה כי ישראל רחוקה מיעד ייצור החשמל ממקורות  .2030בלבד בשנת 

 . 

אל הפחיתה כמויות ישר ,בשנים האחרונות. לישראל חשיבות ייצור החשמל ממקורות מתחדשים אתעבודה זו בחנה 

את משק על מנת לתכנן . 52.4% -מהמעבר לייצור חשמל מגז העומד כיום עד כגזי חממה כתוצאה גדולות של פליטות 

שיובילו אותה לעמוד ביעד אותו הציבה לעצמה עליה לפתח ולקדם תשתיות , לעתיד הרחוק םגכוללת בראייה החשמל 

  .2030שנת  אחרייב לעצמה בהתחייבות הבאה היעד אותו תצ לעברוגם לתכנן קדימה  2030לשנת 
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האם על ישראל להשקיע בפיתוח ביסוס משק החשמל על גז או שמא עליה להשקיע בפיתוח , הינההשאלה הנשאלת 

תפלוט כ מגז טיבעי היא  100%נראה כי גם אם ישראל תעבור לייצור חשמל  .החשמל ממקורות מתחדשים רייצו

MtCO2e 40.6 תהייה רחוקה בכלומר , גזי חממה MtCO2e1.4 ר לה לעמוד ביעד פשהפרש קטן זה יא .מהיעד בלבד

 .אך לא יאפשר לה להפתח לעתיד ולהמשיך להגדיל את הפתחתת גזי החממה 2030

הפעולה שהוצעו אם ינקטו אמצעי  2030ישראל עתידה לעמוד ביעד אותו הציבה לעצמה בועידת פאריז לשנת , לסיכום

הנובעת מעבודה זו היא כי ישראל חייבת לפתח ולקדם את  ,אלרישלההמלצה . 2015שנת י מפח הסו"ביעד המתון בדו

רגיות מתחדשות הקיים היום בישראל איננו גדול משק ייצור החשמל מאנ. תחום ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות

 לעמודלא תאפשר ו 2030לעמוד ביעד לא חוסר פיתוחו תוביל את ישראל . מספיק ונטול תכנית פיתוח לטווח ארוך

 .ביעד גבוה יותר בשנים הבאות

הינם הפעולות הפשוטות בעלות , והפעולות המומלצותהפעולות שננקטו עד היום  ,מבחינת התייעלות אנרגטית ,ףסונב

 תולועפל םג םמושייו תולועפה תלדגהו תיטגרנאה תולעיתהה םוחת חותיפו םודיק אלל .בלבד ת רווחית למשקכלכליו

 .רתוי םיינתפאש םיידיתע םידעיב דומעל לכות אל ,תויחוור תוחפ

יעד אותו הציבה לעצמה הוא הלמרות ש, עתידה לעמוד ביעד אם ישראל לא תפעל לשינוי המצב כיום היא לאנראה כי 

מדינה כולה ומצד שני נמוך סך הפליטות ביעד שמצד אחד תלוי במספר הפליטות לנפש ולא , יעד לא שאפתני במיוחד

 .ח הסופי"אפילו מהיעד המתון שהוצע בדו

כי על ישראל להתמקד ולקדם במלוא המרץ את פיתוח ייצור החשמל מאנרגיות הינן עבודה זו הנובעות ממסקנות ה

מתקיים כיום של היוחד במצב במ, נושא ההתייעלות האנרגטית בעל חשיבות מהמעלה הראשונה למשק. מתחדשות

, מתחדשיםאך קיימת חשיבות רבה יותר לפיתוח תחום ייצור החשמל ממקורות אנרגיה . ייצור חשמל בעיקר מפחם וגז

 .לא תוכל לעמוד ביעדים עתידייםגם ו 2030ללא קידום תחום זה ישראל לא תעמוד ביעד הקרוב לשנת 

 .  לכולםל לסביבת חיים נקייה ואיכותית יפיתוחו יוב. כלל תושביהוקידום תחום זה הינו לטובת המדינה  ,של יוםבסופו 

העמדות שישראל צריכה לאמץ לעצמה על מנת לפתח את יש לבחון במחקרים עתידיים אילו פעולות יש לנקוט ומה 

 :ופיתוח מקורות חדשים? אלו תמריצים לתת? אלו פרוייקטים לתעדף. תחום ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות

 . ובהחגגות לאספקת חשמל פרטית וציבורית באמצעות תמריצים ויישום תקן ירוק הפוטוולטאים על  תאיםיישום  -

 . כלכלית ומדינית להבטחת הקמתה, שמש שתלווה ממשלתית באופן צמודמקור  הקמת תחנת כח מבוססת -

 . בחינת הסרת הטאבו מחברת החשמל ולאפשר לה להמיר חלק מתחנות הכח שלה מפחם וגז למקורות מתחדשים -

יש . לפי מחקר סטנפוד קיימת התכנות הפקת אנרגיה משימוש במקור הרוח, בחינת מקורות מתחדשים חדשים -

 .קרים שיבחנו התכנות זו מחדש הן עבור רוח יבשתית והן עבור רוח ימיתלקדם מח

העצמאי והמבודד , על מנת לאפשר למשק החשמל בישראל, לא מבטריות, פיתוח טכנולוגיות אגירת אנרגיה חדשים -

 .להתחיל להתבסס על שימוש בחשמל המיוצר ממקורות אנרגיה מתחדשים, מסביבתו

63 



8. בבליוגרפיה 

משרד,  2020 –2010החשמל בצריכת צמצום – אנרגטית להתייעלות הלאומית התכנית (2010). 'ע דרורי ,'א דיהזב בית
 .והמים האנרגיה ,הלאומיות התשתיות

 .ישראל, אוניברסיטת חיפה, מדד קיימות לאמצעי התייעלות אנרגטית במשק השמל בישראל). 2016(' גולדרט ט

 .הטכניון ,נאמן שמואל מוסד 12 'מס האנרגיה פורום דיון והמלצות סיכום ,המים במשק נרגיהא (2008) . 'ט וגולדרט 'ג גרוסמן

  .עמדה נייר ,ישראל של החשמל ובמשק החשמל בחברת הרפורמה (2013). 'נ וסגל 'ש דולב

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

מרכז , 2508' החלטה מס -התכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה: מעקב אחר ביצוע החלטת ממשלה). 2012(', י רונן
 .המחקר והפיתוח של הכנסת

 .לפי מקור, פליטות של גזי חממה 27.7 לוח ,לישראל הסטטיסטי השנתון( 2013). לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

 הסביבה להגנת המשרד אתר ,)ועידת ריו(פסגת כדור הארץ  ,המשרד אתר – הסביבה להגנת המשרד

-bjectsEnv/InternationalRelations/globalhttp://www.sviva.gov.il/su
conferences/SustainableDevelopmentConference/Pages/EarthSummitHistory.aspx#GovXParagraphTitle1 

, ח סופי "דו בחינת הפוטנציאל להפחתת פליטות גזי חממה והמלצה ליעד לאומי לישראל ).2015( הסביבה להגנת המשרד

 .2015ספטמבר 

 .הוראות לקביעת שיטת חישוב מיטבית לפליטות והעברות לסביבה ). 2012( הסביבה להגנת שרדהמ

ח ניטור ומעקב אחר יישום החלטות הממשלה לצמצום צריכת החשמל ולהפחתת פליטות גזי "דו ).2014( הסביבה להגנת המשרד

 .חממה

ת גזי חממה בישראל סקירת המצב הקיים ובחינת פליטו). DHV MED) .2009חברת , חפץ. חברת א, המשרד להגנת הסביבה

 . ירושלים. אמצעים להפחתה

 .שלומי לוי ,טכנולוגית סקירה – סולארית אנרגיה באמצעות חשמל ייצור ,] 3 [ החברה אתר ,לישראל החשמל חברת
s://www.iec.co.il/ElectricityProfessionals/DocLib4/solarenergy.pdfhttp 

 .2015ח תקופתי לשנת "דו, )2015. (לישראל החשמל חברת

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

, השיווק אגף, לקוחות חטיבת .נוחה ואפקטיבית תוך חיסכון בהוצאות החשמל, ילהתאורה יע). 2009( .לישראל החשמל חברת
 .הצריכה לייעול המחלקה

מרכז , מעקב אחר הליך הצבת יעדים וגיבוש תכנית פעולה להפחתת גזי חממה בישראלמעקב ). 2016(', בן ארי ש -ספקטור
 .המחקר והפיתוח של הכנסת

חסמים והצעות , התייעלות אנרגטית בישראל דרכים למימוש). 2009(' סגל נ', פארן י-כהן ',דולב ש, פורום ישראלי לאנרגיה
 .מדיניות לפתרונות

64 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/global-conferences/SustainableDevelopmentConference/Pages/EarthSummitHistory.aspx%23GovXParagraphTitle1
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/global-conferences/SustainableDevelopmentConference/Pages/EarthSummitHistory.aspx%23GovXParagraphTitle1
https://www.iec.co.il/ElectricityProfessionals/DocLib4/solarenergy.pdf


ל והמתלצות ליישום "מימון ציבורי להתייעלות אנרגטית ניסיון מחו). 2010(' סגל נ', פארן י-כהן', דולב ש, פורום ישראלי לאנרגיה
 .בישראל

 .ח מסכם למחקר"דו -בחינת התכנות הקמת חוות רוח בים). 2002. (הטכניון, לאומית מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות

סיכום והמלצות דיון פורום . חיסכון באנרגיה במערכות תאורה). 2010(הטכניון , מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
 .19' האנרגיה מס

 ,בישראל החשמל משק ,  המשרד אתר  ,והמים האנרגיה משרד

http://energy.gov.il/Subjects/Electricity/Pages/GxmsMniAboutElectricity.aspx 

-2010ריכת החשמל צמצום בצ -התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית ).2010( האנרגיה והמים, משרד התשתיות הלאומיות
2020. 

עדכון תקנות והחלפת מוצרי : אגף שימור אנרגיה .התייעלות אנרגטית במגזר הביתי, האנרגיה והמים, משרד התשתיות הלאומיות
 .חשמל

 .הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק, )2015(, 524החלטת ממשלה מספר , משרד ראש הממשלה

 .תכנית לאומית ליישום היעדים להפחתת פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית). 2016(, משרד ראש הממשלה

 .בישראל חממה גזי הפחתת עלות עקומת ,בישראל חממה גזי פליטות הפחתת פוטנציאל 2009) .( מקינזי

מל ולהפחתת פיליטות גזי ח ניטור ומעקב אחר יישום החלטות הממשלה לצמצום צריכת החש"דו). 2014( 'שמואלי לו'פרואקטור ג
 . המשרד להגנת הסביבה ,חממה

. המשרד להגנת הסביבה, ם בפריז"לקראת הסכמי האו, תכנית לאומית להפחתת פליטות גזי חממה). 2015. (ג, פרואקטור

ובינוי שיכון (אגירה שאובה בגלבוע : זרקור פרוייקט). 2016(' קטש א, בנייה וסביבה, הפורטל הישראלי להנדסה אזרחית
 lw.civileng.co.ihttp://wwבנייה-ואלקטרה-ובינוי-שיכון-בגלבוע-שאובה-אגירה-פרוייקט-זרקור                                   ).אלקטרה

 .סטטוס רישיונות מותנים וקבועים, הרשות לשירותים ציבוריים, רשות החשמל
http://pua.gov.il/Licenses/Pages/Status.aspx 

 .2015ח מצב משק החשמל לשנת "הרשות לשירותים ציבורייםדו, רשות החשמל

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

 .מכון התקנים הישראלי, "דרישות לבנייני מגורים: בנייה בת קיימה בנייה ירוקה", 2011, 2חלק  5281י "תקן ישראלי ת

Business Insider, Wile R' (2013). Solar Power Could Be A Totla Game-changer- But They Still Need To Figure 
Out One Thing.  http://www.businessinsider.com/renewable-energy-storage-problem-2013-11 

FORTUNE, Nyquist S' (2015). How energy storage could change everything about renewable. 
http://fortune.com/2015/09/24/future-renewable-energy-storage/ 

gtm, Parkinson G' (2013). The long-Term Energy Storage Challenge: Batteries Not Included. 
http://www.greentechmedia.com/articles/read/the-long-term-storage-challenge-batteries-not-included 

65 

http://energy.gov.il/Subjects/Electricity/Pages/GxmsMniAboutElectricity.aspx
http://www.civileng.co.il/%D7%96%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%A8-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%90%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A2-%D7%A9%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
http://www.civileng.co.il/%D7%96%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%A8-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%90%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A2-%D7%A9%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
http://www.civileng.co.i-/
http://pua.gov.il/Licenses/Pages/Status.aspx
http://www.businessinsider.com/renewable-energy-storage-problem-2013-11
http://fortune.com/2015/09/24/future-renewable-energy-storage/
http://www.greentechmedia.com/articles/read/the-long-term-storage-challenge-batteries-not-included


Khan, K. Abas, N. (2011). Comparative study of energy saving light sources, Renewable and Sustainable 
Energy Reviews, 15, 296–309. 
 
Leung D.Y.C', Caramanna G', Maroto-Valer M' (2014), An overview of currnt status of carbon dioxide capture 
and storage technologies, Renewable and Sustainable Energy Reviews 39, 426-443. 
 
Jacobson Z. M,  A. Delucchi. A. M, Ingraffea R.A, Howarth W.H, Bazouin G., Bridgeland B., Burkart K., Chang 
M., Chowdhury N, Cook R., Escher G., Galka M., Han L., Heavey C., Hernandez A., Jacobson D.F., Jacobson D.S, 
Miranda B., Novotny G., Pellat M., Quach P., Romano A., Stewart D., Vogel L., Wang S., Wang H., Willman L., 
Yeskoo T.(2014)., A roadmap for repowering California for all purposes with wind, water, and sunlight. Energy, 
73, 875-889. 
 
Jacobson Z. M,  A. Delucchi. A. M, Ingraffea R.A, Howarth W.H, Bazouin G., Bridgeland B., Burkart K., Chang 
M., Chowdhury N, Cook R., Escher G., Galka M., Han L., Heavey C., Hernandez A., Jacobson D.F., Jacobson D.S, 
Miranda B., Novotny G., Pellat M., Quach P., Romano A., Stewart D., Vogel L., Wang S., Wang H., Willman L., 
Yeskoo T.(2014)., 100% Clean and Renewable Wind, Water, and Sunlight (WWS) All- Sector Energy 
Roadmaps for 139 Countries of the World. Stanford University, Berkeley, Technical University of Berlin. 
 
Triple Pundit, Fletcher D' (2014). Sustainable Renewable Energy Storage: Are We There Yet? 
http://www.triplepundit.com/2014/09/storage-solutions-wind-solar-energy/ 
 
QUARTZ, Coren J. M' (2016), Germany had so much renewable energy on Sunday that it had to pay people 
to use electricity.   http://qz.com/680661/germany-had-so-much-renewable-energy-on-sunday-that-it-had-to-
pay-people-to-use-electricity/ 
 
QUARTZ, Werber C' (2015), Where in the world have we achieved 100% renewable power?  
http://qz.com/576437/which-places-have-achieved-100-renewable-power/ 
 
REneweconomy, Parkinson G' (2013). The new thinking in energy sorage- creating a solar bank. 
http://reneweconomy.com.au/2013/the-new-thinking-in-energy-storage-creating-a-solar-bank-57928 
 
Stanford, Shwartz M'. (2014). Wind farm can provide a a surolus of reliable clean energy to society, Stanford 
studt finds. http://news.stanford.edu/news/2014/march/wind-farm-energy-032014.html 
 
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. 
 
Tsunemasa, T. (2007). Present Status of Energy Saving Technologies and Future Prospect in White LED 
Lighting. Institute of Electrical Engineers of Japan.  
 
UN, United Nations Framework Convention on Climate Change, Kyoto Protocol. 
http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php 
 
UN, United Nations Framework Convention on Climate Change, Appendix 1- Quantified economy-wide 
emissions targets for 2020.. 
http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php 
 
Weisser D.A (2006) guide to life-cycle greenhouse gas (GHG) emissions supply technologies, Planning and 
Economics Studies Section, International Atomic Energy Agency, Vienna, Austria.  
 

66 
 

http://www.triplepundit.com/2014/09/storage-solutions-wind-solar-energy/
http://qz.com/680661/germany-had-so-much-renewable-energy-on-sunday-that-it-had-to-pay-people-to-use-electricity/
http://qz.com/680661/germany-had-so-much-renewable-energy-on-sunday-that-it-had-to-pay-people-to-use-electricity/
http://qz.com/576437/which-places-have-achieved-100-renewable-power/
http://reneweconomy.com.au/2013/the-new-thinking-in-energy-storage-creating-a-solar-bank-57928
http://news.stanford.edu/news/2014/march/wind-farm-energy-032014.html
http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php
http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php


 יחידותקיצורים ו: 'נספח א

CCS Carbon capture and storage 

טכנולוגיות לתפיסת ואחסון גזי חממה 

CFL נורת פלורסנט קונפקטית  compact fluorescent light-  

CO2 דו תחמוצת הפחמן 

CO2e  שווה ערך פחמן דו חמצני

CST Concentrated solar thermal 

 טכנולוגיית ייצור חשמל הממירה אנרגית שמש לחום וניצולו להפעלת גנרטור

GHG Greenhouse gas  - גזי חממה :CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6 

Gt ןמיליארד טו -יגה טון'ג 

GWh Gigawatt hour 

Mt מיליון טון -מגה טון 

MW Megawatt  

MWh מגה וואט לשעה 

LED דיודה מוליכה למחצה הפולטת אור ממעבר זרם Light Emitting Diode- 

PV י המרת קרינת שמש ישירות לזרם חשמלי"יצור חשמל ע Photo voltaic- 

t טון 

TWh 1012 , טריליון וואה שעה, טרה וואט לשעה 

חום , מים,רוח , אנרגיה שמקורה בקרינת שמש: אנרגיה ממקורות שאינן מתכלים אנרגיה מתחדשת

 .מסה-גיאוטרמי וביו

 מעובה פחמימני גז מ"גפ

 וחשבון דין ח"דו

 כנסת חבר כ"ח

 לישראל חשמל חברת י"חח

 ראש יושב ר"יו

 פרטי חשמל יצרן פ"יח

 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ס"למ

 משולב מחזור מ"מחז

. תרחיש הבסיס להשוואת כמות פליטות שניתנות להפחתה עסקים כרגיל

 חמצני דו פחמן ח"פד

י יישום אמצעי ההפחתה "ע" עסקים כרגיל"כמות גזי חממה ניתנים להפחתה לעומת  פונציאל הפחתה

 קילומטר מ"ק

 שעה וואט קילו ש"קוט

 חמצני דו פחמן ערך שווה ח"פד ע"ש

 גולמי מקומי תוצר ג"תמ
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