
התייעלות אנרגטית בישראל

אדי בית הזבדי

2016יולי  



שימור אנרגיה

הגדרה

מבלי לפגוע , אצל צרכן סופיהאנרגיה צריכת הפחתת ההוצאות על 

.ברמת השירות האנרגטית ובאיכות הסביבה

וירטואליתכחתחנת = שימור אנרגיה 



פוטנציאל החיסכון

מגזר הציבורי
25%-35%

בתי מלון
25%-35%

תעשיה
20%-25%

תחבורה
25%-45%

מגזר הביתי
30%-40%

מגזר המסחרי
25%-30%

המדינה  

קובעת  

פוטנציאל  

לחיסכון  

באנרגיה  

20%-כ



אנרגטיתכתוצאה מהתייעלות תועלות למשק 

תועלת כלכלית וסביבתית

שיקום תשתיות

הגבלה של העלייה בצריכת האנרגיה

.דלקיםהקטנת התלות ביבוא 

שיפור תחרותיות של התעשייה



1989ן"תשחוק מקורות אנרגיה 

היעדים הלאומיים להפחתת פליטות והתייעלות אנרגטית

2030עד שנת 17%לפחות צמצום צריכת החשמל בשיעור של 

לעומת תרחיש עסקים כרגיל

:  מאנרגיה מתחדשתייצור חשמל 

2030מסך הצריכה ב 17%ולפחות , 2025מסך צריכת החשמל ב 13%לפחות 

2030עד לשנת 20%צמצום הנסועה הפרטית בשיעור של 

חוקים והחלטות ממשלה לקידום
התייעלות אנרגטית



החלטות ממשלה לקידום
התייעלות אנרגטית

2015לקראת ועידת פאריס 542החלטת ממשלה מספר •
2030טון פליטות גזי חממה לנפש לשנת 7.7יעד של •

התייעלות אנרגטית17%•

אנרגיות מתחדשות17%•

2019–2016למענקים לשנים ח"מלש300תקציב של •

בערבויות מדינהח"מלש500•

החלטת ממשלה מפורטת ליישום הצעדים•



החלטות ממשלה לקידום
התייעלות אנרגטית

1403מספר החלטת ממשלה •

(Negawatt)מנגנונים נוספים להפחתת צריכת החשמל •

בעבודה –סטאטוס •

דירוג אנרגטי למבנים•
מיזם משותף עם המועצה לבנייה ירוקה–סטאטוס •

(ס"להגנמשרד )הפחתת צריכת אנרגיה במבנים •
בעבודה–סטאטוס •

התייעלות אנרגטית במשרדי ממשלה•
לקראת סיום גיבוש קורס ייעודי–סטאטוס •



הממשלהיעדי 

המשקמגזרילכלוהדלקיםהאנרגיהאספקתאמינות•

,מלחמה)שונותמסיבותאספקהומשבריחירוםלשעתהיערכות•

(וכדומהאדמהרעידות,אקליםאירועי,תקלות,טרוראירועי

אירופייםלתקניםהמתאימים,גבוההבאיכותדלקיםאספקת•

מתקדמים

הסביבהאיכותמטעמיהנדרשיםונקייםמתקדמיםלדלקיםהסבה•

הדלקבמשקוהיעילותהתחרותיותקידום•



המשך-יעדי הממשלה 

באמצעי  , ם"והגפ,הדלקמלחמה בתופעות עברייניות בתחום •

פיקוח ואכיפה, חקיקה

וחשמלבדלקיםשימור וייעול השימוש באנרגיה וחסכון •

ממקורות  דלקיםלרבות הטמעת , לשימושי המשקהדלקיםגיוון סל •

'גז וכו-סינט"גביופיולמתחדשים כמו 

שאינו סודי או  )והצגת המידע , איסוף וניהול המידע במשק הדלק•

המגזר העסקי בארץ , באופן זמין ושקוף לגורמי הממשלה( מסחרי

ובעולם ולכלל הציבור



יעדי האגף לשימור אנרגיה

.קביעת מדדים להתייעלות אנרגטית וגיבוש תכנית להתייעלות וחיסכון באנרגיה•

הקטנת צריכת האנרגיה במגזרים השונים•

יישום יעדי ההתייעלות והחיסכון בצריכת האנרגיה והאצת הפעילות להתייעלות  •

הציבורי התעשייתי והמסחרי, אנרגטית במגזר הביתי

שינוי התנהגות צרכנית של צרכני האנרגיה השונים•

הכנה וקידום של תקנות להתייעלות אנרגטית לכל המגזרים והטכנולוגיות•



אמצעים להשגת היעדים

רגולציה חקיקה תקינה ואכיפה•

איסוף והפצת מידע על צריכת אנרגיה בישראל•

הכשרת בעלי מקצוע והפצה של מידע  , קידום טכנולוגיות להתייעלות אנרגטית•

מקצועי

חינוך לחיסכון באנרגיה ושינוי עמדות בקרב הציבור הכללי•

פיתוח שיטות מימון להתייעלות אנרגטית•



תמריצים

חינוך

הסברה
הכשרה

איסוף  

וניתוח  
מידע

רגולציה

סקרים

בנייה  

משמרת 
אנרגיה

אכיפה
קידום  

התייעלות  
אנרגטית



תקנות תקנות

לכל המגזרים והטכנולוגיותוקידום של תקנות להתייעלות אנרגטית הכנה •

דירוג אנרגטי וצריכה מקסימאלית מותרת של מכשירי חשמלקידום •

התקניםובשדרוג מעבדות בתחום האנרגיה במכון תמיכה בהקמה •

,  תקנים להתייעלות אנרגטית100-האחרונות פורסמו יותר מבשנים •

אנרגיהאנרגיות מתחדשות וניהול 

הוביל 2005עדכון תקנות יעילות אנרגטית של מקררים ומזגנים בשנת 
פרסום תקנות המגבילות יבוא נורות  . 2014טרה עד 7-לחיסכון של כ

2014טרה עד 1-כהוביל לחיסכון של 2011ואט בשנת 60ליבון מעל 



תקינה
תקנות

לכל המגזרים והטכנולוגיותוקידום של תקנות להתייעלות אנרגטית הכנה •

דירוג אנרגטי וצריכה מקסימאלית מותרת של מכשירי חשמלקידום •

,  תקנים להתייעלות אנרגטית100-האחרונות פורסמו יותר מבשנים •

אנרגיהאנרגיות מתחדשות וניהול 

הוביל  2005עדכון תקנות יעילות אנרגטית של מקררים ומזגנים ב
פרסום תקנות המגבילות יבוא נורות  . 2014טרה עד 7-לחיסכון של כ

2014טרה עד 1-כהוביל לחיסכון של 2011ואט ב60ליבון מעל 



סקרי אנרגיה
סקרים

:האנרגיהצרכנימחויבים(1993)אנרגיהמקורותתקנותפיעל נ"טשעבעל צריכה של צרכן
(טון שווה ערך נפט)

מחויב לבצע
תדירות 

ביצוע

שנים

5סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה2000

סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה1500
7

10000
סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה  

ומימושו
תוך שלוש  

שנים עם כניסת התקנות המשודרגות לתוקף* 

 עבור כל ארגון שמעוניין לצמצם את סקר אנרגיה הוא הצעד הראשוני והחיוני
צריכת האנרגיה שלו

האגף אחראי על . באגף הוכן מפרט לביצוע הסקרים ומאגר מקוון של הסוקרים
ריכוז הממצאים ואכיפת ביצוע הסקרים, בדיקת הסקרים



אכיפת תקנות
אכיפה

קנסות  90הוטלו , 2015מתחילת שנת 
על אי דיווח צריכה שנתי ברשויות 

אי ביצוע , מקומיות ובתאגידי מים
סקרים במפעלים ועל מכירת נורות 

שאסורות ליבוא בחנויות

האגף אחראי על אכיפת תקנות  
מקורות אנרגיה ועמידה בתנאי  

המכרזים שמתפרסמים

ביקורות שטח מתבצעות באופן שוטף  
,  בחנויות למכירת מוצרי חשמל

,  רשויות מקומיות, בתי עסק, מפעלים
שיווק ויבוא ומעברי גבול , אתרי יצוא

בכל רחבי הארץ  

בוצעה אכיפה  2013-2015בשנים 
במסגרת הפרויקטים להחלפת מכשירי 

חשמל ישנים למגזר משקי הבית וכן 
במסגרת הפרויקטים להתייעלות  

אנרגטית בכלל המגזרים

אכיפה



חינוך והסברה

'ט-'אכיתות 

קורס להתייעלות אנרגטית  
עם מוגבלות לאנשים

הסברהפרסום חומר מקצועי וחומרי 

ארגון כנסים והשתלמויות

חינוך

הסברה
הכשרה

אינטרנטאתר 
ערכת דגמים להתייעלות 

אנרגטית ולאנרגיות  
למורים למדעים  מתחדשות 

http://energy.gov.il/Learning/Pages/default.aspx
http://energy.gov.il/Learning/ClassesGimelVav/Class3/Pages/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA %D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94 %D7%9C%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%9D.pdf


הכשרה מקצועית
חינוך

הסברה
הכשרה

 מקצועבעלי גיבוש ועדכון מאגרים מקוונים של

 חברות התייעלות אנרגטית  בימים אלה מגובש מאגר חדש של
בהתאם לקריטריונים שנקבעו בעבודה משותפת עם  אסקווחברות 

ס ומשרד הכלכלה  "משרד להגנ, משרד האוצר

 על בסיס סילבוס ,קורס ממונה אנרגיההסמכת מוסדות להעברת
שנכתב על ידי האגף ומתעדכן על ידו מעת לעת 

 הנדסאים  -בהכשרת ממוני אנרגיה מקצועיים תומך האגף
ומהנדסים



התפלגות צריכת חשמל
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התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית–הגידול בביקוש לחשמל 
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התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית–הגידול בביקוש לחשמל 
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מכרזים: תמריצים
רשויות מקומיות: מגזר

תמריצים

מיליון  50הוקצולפיתוח הדרום במסגרת תכנית רב שנתית 

שקלים לביצוע מיזמים להתייעלות אנרגטית של רשויות  

מפעלי תעשייה ומבני מסחר ביישובי הדרום , מקומיות

(2025החלטת ממשלה )

היישובים הדרוזים במסגרת תכנית לפתוח ולהעצמת 

לביצוע פרויקטים מיליון שקלים 5-הוקצו כרקסיים'הצו

להתייעלות אנרגטית במועצות המקומיות הכלולות בתכנית  

(59החלטת ממשלה )



מכרזים: תמריציםתמריצים
ציבורי-מסחרי : מגזר

המענקים . מענקים להחלפת ציוד ישן ובזבזני בציוד יעיל וחסכוני
ניתנים באמצעות מכרזים

: סוגי מכרזים

מכשור להפחתת, ילרים'צהחלפת : שדרוג טכנולוגיות

ושדרוג מערכות תאורהקוגנרציה, משאבת חום, מתח

יעילות , החלפת יחידות קירור מרכזיות במערכות חדשות

וחסכוניות

ביצוע סקרים מקיפים לאיתור הפוטנציאל לשימור אנרגיה



שנים  
2010-2014

מספר  

מקבלי 
המענק  

חיסכון  

שנתי 
(ח"מלש)

חיסכון  

שנתי 

במיליוני  
ש  "קוט

סך  

המענקים  
(ח"מלש)

עלות כוללת  
(ח"מלש)

20103814.138.95.742.2בתי מלון 

2011458.917.95.027.9טכנולוגיה 

2012141.53.21.66.2טכנולוגיה 

20137726.748.611.876.2ילרים 'צ

20148514.425.28.642.9טכנולוגיה 

2014163.69.42.616.4בתי מלון 

20145917.829.78.652.8ילרים 'צ

2014459.417.910.954.8רשויות מקומית 

35288.9175.844.8271.8סכום כולל

ציבורי-מסחרי: סיכום פרויקטים
תמריצים



ילרים'צ: דוגמא למכרז
תמריצים

 תעשייתי -ציבורי-פורסם מכרז למגזרים מסחרי2015בנובמבר
ויעיליםילרים בזבזנים וישנים בחדשים 'להחלפת צ

 התעשייתימהמגזר 16בקשות מתוכן רק 118למכרז הוגשו

120 מיליון15מצטבר של במענק במכרז צרכנים זכו

 ילר 'שקלים להחלפת צ150,00-250,000במכרז ניתנו מענקים בסך
ישן בחדש  

ילר 'כאשר עלות צ, שקלים113,000-ילר חוסכת בממוצע כ'החלפת צ
שקלים  400,000-חדש היא כ

בזכות המענק מהמשרד ,ROIאורך  , שנים3-4ילר היא'של החלפת צ
שנים  15ילר הוא 'חיי צ



בנייה  

משמרת 
בנייה משמרת אנרגיהאנרגיה

ומתן  , חיוב של דירוג אנרגטי למבנים חדשיםהאגף מעוניין לקדם 

מבנים  עבור בנייה ורכישה של תמריצים לקבלנים ולרוכשים

בדירוג אנרגטי גבוה

 יוזמה ומימון של תוכנה ייעודיתENERGYUIדירוג  -5282י "לת
במבניםאנרגטי 

 למערכות אנרגיה במבנים5280תקן גיבוש

פ  "שת–דירה החיסכון בתחזוקת פוטנציאל כלכלי לבחינת -ניתוח טכנו
.  והשיכוןמשרד הבינוי עם 

 פ עם  "שת–בדיקת ישימות דירוג אנרגטי במבני משרדים קיימים
.הסביבההמשרד להגנת 

 בנושא  להכשרת אנשי מקצוע מיזם משותף עם המועצה לבנייה ירוקה
אנרגיה  תקנים של בנייה משמרת 



מבצעעבודת מחקר

לשימור אנרגיה בבנייניםמדריך 
,  אביתר הראל' פרופ

גוריוןאוניברסיטת בן 
על צריכת  עירוניים -כלכליים-גורמים חברתייםהשפעת 

החשמל במשקי הבית בישראל ועל פוטנציאל החיסכון באנרגיה
,  ר'קיסנגמידדר "ד

גוריוןאוניברסיטת בן 
להקמת מתקן משותף                        כלכלית -טכנובדיקה 

לייצור אנרגיה לקוגנרציה
חברת הלוי דוויק

חברת גדירתעשייתייםומקרריםדחוס יעילות מדחסי אוויר סקר 

ניסנבאוםר אינה "דמדריך לחיסכון באנרגיה בתאורת כבישים ורחובות

על צריכת מוצרים  כלים בכלכלה התנהגותית בחינת השפעה של 
יעילים אנרגטית באמצעות ניסויי שטח באתר זאפ  

פ עם משרד  "שת
ס"הגנ

מבוקר על השפעת מכשירים לניטור                  ניסוי שטח 
צריכת חשמל על חיסכון במשקי בית  
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:באנרגיהחיסכוןאמידת
רגולציהשינויי

 אנרגטיתפרויקטים להתייעלות

:במודליםשימושקידום
נחסךש"קוטשוויהערכתמודלפיתוח(BDO)

חיסכון לפי תקן בינלאומימדידתIPMVP

ס"הלמבשיתוףאנרגטיתלהתייעלותמדדים

איסוף וניתוח מידע
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תודה על ההקשבה


