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-לתחשיבים הטכנו ותרקע והנחות כללי נספח א:

 כלכליים

 רקע .1

 באנרגיהזה יתוארו ויוסברו הנתונים, ההנחות ועקרונות החישוב ששימשו לחישובי ההתייעלות  בפרק

 מתואר המדיניות מצעדי אחד כל. באנרגיה להתייעלות הלאומית התוכנית צעדי של הכלכליים והאומדנים

 הרקע את להציג זו הקדמה מטרת. החישוב ושיטת ההנחות כלל לרבות, ייעודי נספח באמצעות ומוסבר

 החוזרות המרכזיות ההנחות את להניח גם כמו, שננקטה ליתכהכל החישוב לגישת הכלליים וההסברים

 .בפרק הנספחים בכל עצמן על

 המשקית ברמהתועלת -העלות חישובי, משקית בראייה בוצעו זה בפרק המוצגים הכלכליים החישובים

 להתייחס נהוג, המשקי הניתוח במסגרת, כך בתוך. הלאומי"העושר"  על המשפיעים מרכיבים כוללים

 אך, מהאמצעי המושפע לפרט ישירה כלכלית תועלת בעלי ואינם ייתכן אשר חיצונייםתועלת -עלות לרכיבי

 הניתוח במסגרת, דומה באופן(. אויר מזיהום חיצוניות עלויות)כדוגמת  המשק ברמת ונספרים נמדדים

בחשבון היות ומדובר  ותנלקח ןאינ, ותמלוגים מיסוי כגון, המשק בתוך כלכליות העברות, המשקי

 בחשבונאות פנימית המתקזזת בראייה כלל משקית.

 ותוצאות מדדים מציגים הכלכליים הניתוחים, המשקית המבט מנקודת הכלכליות התוצאות על נוסף

 (.המוצע מהצעד המושפע הגורם)או  הצרכן של המבט מנקודת כלכליות

 נתונים והנחות כלליים .2

 :משקית חשמל ייצור עלות .2.1

 דויורדת בהדרגה ע 2020"ש בשנת לקוטאג'  26.65ייצור חשמל למשק הינה  עלות .2.1.1

 . 1 2030"ש בשנת לקוטאג'  25.55לכדי 

חוסכת ייצור חשמל  באנרגיה התייעלות כי ההנחה על מתבסס החישוב .2.1.1.1

קונבנציונאלי בגז טבעי, כמו גם אנרגיה מתחדשת בהתאם לשיעור הנדרש לעמידה 

ביעדים שנקבעו על ידי הממשלה, וזאת בהתאם להנחות שגובשו בשיתוף משרדי 

הממשלה השונים במסגרת המערך הלאומי למעקב ובקרה אחר הפחתת פליטות גזי 

 חממה.

צוניות מזיהום אוויר, בהתאם לעלויות החיצוניות כוללת רכיב עלויות חיזו  עלות .2.1.1.2

אג' מעלות הייצור, אך אינה כוללת עלויות  6-המהווה כ ,2"סלהגנשמפרסם המשרד 

 בלו ותמלוגים על גז טבעי. 

                                                             
 .הלאומית להפחתת זיהום אוירהתוכנית בהתאם לחישובי סקטור החשמל במסגרת  1
2 http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Pages/AirExternalCost.aspx 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Pages/AirExternalCost.aspx
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עלות זו אינה כוללת הרחבה ותפעול של רשת החשמל, וזאת בשל הקושי  .2.1.1.3

 .הרשת של ותפעול הקמה עלויות על באנרגיהבהערכת ההשפעה של התייעלות 

 :החברתי ההיוון שיעור .2.2

משקף את העובדה שלהעדפות זמן השפעה על ערך השקעות  החברתי ההיווןשיעור  .2.2.1

נתון זה מקבל   ממשלתיות ומשקיות נוכחיות בהשוואה להשקעות המבוצעות בעתיד.

משנה תוקף בעת ביצוע ניתוחים כלכליים לצעדי הממשלה, היות ולרוב יישום צעדים אלה, 

כמו גם העלויות והתועלות הגלומות בהם נפרסים על פני פרקי זמן ארוכים באופן יחסי. 

, לרוב מתוכננים בראייה ארוכת באנרגיהפעולות הממשלה, לרבות צעדים להתייעלות 

קן כשלי שוק ולהביא לרווחת התושבים תוך שיקולים אשר לעיתים קיים טווח במטרה לת

 קושי להעריכם כלכלית. 

 .3% -ב מוערך זו בתוכנית החברתי ההיוון שיעור

 :נוספים כלליים נתונים .2.2.2

 3אג' כולל מע"מ 55 -כ הינו הביתי החשמל תעריף .2.2.3

 4 3.5"ח להמרה בין דולר לשקל הינו שע .2.2.4

 בחישובי מנגד"מ. מע כוללים אינם המשקיים בחישובים והתפעול ההון עלויות כלל .2.2.5

 "מ.מע 17% בתוספת עלויות בחשבון נלקחו הצרכן עבור התועלת

 

 

 

 

  

                                                             
3 https://www.iec.co.il/businessclients/pages/domestictariff.aspx 
 15/8/19 , מיוםבנק ישראל 4

https://www.iec.co.il/businessclients/pages/domestictariff.aspx
https://www.boi.org.il/he/Markets/ExchangeRates/Pages/Default.aspx
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 רפורמה בייבוא מוצרי חשמל נספח ב:

 רקע

מינה קבינט יוקר המחיה ועדה בין משרדית להגברת התחרות והסרת החסמים בתחום  2013באוגוסט 

הוועדה, בוצע ניתוח השוואתי של שוק היבוא בישראל לעומת שוקי יבוא  תהייבוא. במסגרת עבוד

 ,שהשוק בישראל מאופיין בנטל אסדרה ועומס בירוקרטי גבוה עלהמשמעותיים בעולם. מדיוני הוועדה 

המכבידים על הגורמים העסקיים ויוצרים חסם משמעותי לייבוא.  בכדי להביא  ,ביחס למדינות מתקדמות

תיקון חוק  בכנסתעבר בקריאה ראשונה  2019ייבוא של מכשירים חשמליים, ביולי להקלות בחסמי ה

 באנרגיהלשנות את דרכי הבדיקה המקדימה של דרישות היעילות  במטרה 1989-מקורות אנרגיה מ

בהליך הייבוא של מוצרים אלה. ההסדר המוצע מתבסס במידה רבה על מודל האסדרה הנהוג באירופה 

( 2( אישור על פי הצהרה מקוונת, )1השוק הישראלי וכולל בעיקרו שלושה יסודות: )תוך התאמתו לצורכי 

אכיפה. ההסדר המוצע יחול גם לעניין מכשירים חשמליים  -( פיקוח בשווקים 3שמירת מסמכים, ) -עקיבות 

של  1858המיוצרים בידי יצרנים בישראל לשם שיווקם בישראל. אי לכך ובהתאם להחלטה מספר 

בוא מוצרי חשמל, הוחלט להביא יבנושא הפחתת הנטל הרגולטורי בי 11.08.2016יום הממשלה מ

בהקדם לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת תיקונים בתקנות המפורטות מטה שהותקנו לפי חוק מקורות 

מוצרי חשמל ביתיים יתאימו לתקינה בין  של האנרגיהעניין נצילות ב המדובריםהאנרגיה. התיקונים 

 :תקינה אשר נהוגה בקרב מדינות מפותחות עם שווקים משמעותיים בהתאם לפירוט שלהלןללאומית או 

  .יהשיטת הבדיקה לעניין נצילות אנרג נושאאימוץ תקנים ב .א

לאומית או בתקינה -, אשר קבועה בתקינה ביןאנרגיהאימוץ עקרונות שיטת החישוב לעניין נצילות  .ב

משמעותיים, למעט רף צריכת האנרגיה המרבית אשר נהוגה בקרב מדינות מפותחות עם שווקים 

 למוצר ואופן הסימון האמור.

 אינם אשר חשמל מוצרי ייבוא למנוע בכדי אנרגיה לנצילות האירופאים הסטנדרטים עם קו יישור .ג

 .בשוק הנוכחית הטכנולוגיה עם אחד בקו עומדים

 :םפירוט תקנות מקורות אנרגיה הרלוונטיי להלן

  2009-למכשיר חשמל ביתי, תש"עצריכת אנרגיה מרבית 

  2004-ומידע על צריכת אנרגיה של מכשירי קירור, תשס"ד באנרגיההתייעלות 

  2004-במזגנים, תשס"ה הודירוג אנרגי ה, סימון אנרגיבאנרגיהיעילות 
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 עדכון תקנות מקורות אנרגיה

 צריכת אנרגיה מרבית למכשיר חשמל ביתי

 תיאור האמצעי .1

התקנה בנושא  מעדכוןהנובעות בהיבט האנרגיה  וההשפעותאת ההשפעות הכלכליות  מעריךאמצעי זה 

. 2030(, החל מצפי כניסתה לתוקף ועד שנת 2009צריכת אנרגיה מרבית למכשיר חשמלי ביתי )תש״ע 

צפויה  המעודכנתהתקנה כבר נכתבה ע״י משרד האנרגיה ובהתחשב בהליך הבירוקרטי הנלווה התקנה 

 באנרגיההחיסכון . 2024 ינואר הינה המשק על הצעד השפעת שתחילת כך 2023 בינוארלהיכנס לתוקף 

לפחות, ומוצרי החשמל הנכללים בתקנה הינם: תנורי אפייה, מדיחי כלים,  5%הרצוי משינוי התקנה הינו 

. 2018-2019בפועל בין השנים  5מכונות כביסה ומייבשי כביסה. הניתוח התבסס על מאגר נתוני מכירות

 בדירוגי הנ״ל המוצרים ייבוא ע״י המתקבל הכלכליוהחסכון  באנרגיהתרחיש ההפחתה מציג את החיסכון 

 שנתיות נמוכות יותר בהתאמה. ובצריכותיותר  גבוהים יהאנרג

 נתונים והנחות – באנרגיההתייעלות חישוב  .2

המכירות שהתקבלו עבור כלל המוצרים מתארים כמויות ועלויות של יחידות אשר נמכרו  נתוני .2.1

)ויפורטו  שונה בפורמט מפולחים אלו נתונים מוצר כל עבור. 2019-2018במשק בשנים 

 בהתאם וחלקם צריכה לנתוני בהתאם חלקם, אנרגיה לדירוג בהתאם בפילוח חלקם(, בהמשך

(. עבור נתונים המפולחים בהתאם לדירוגי אנרגיה, קיים נתח Capacity) המוצר קיבולת לנתוני

 והעלות האנרגיה צריכת. Othersמסוים אשר לא ניתן לסווגו לפי דירוג ונקרא בנספח זה 

 .הדירוגים בשאר הזמינים הנתונים של משוקלל כממוצע הוערכו, אלו יחידות של הממוצעת

)תרחיש עסקים כרגיל ותרחיש הפחתה( הוערך  השנתיות ובצריכותהגידול במכירות  אחוז .2.2

 "ס.הלמוזאת לפי פרסומי  2%בהתאם לקצב הגידול השנתי במשקי בית העומד על 

 .tCO2e/MWh6 0.348הפליטה הנובע מחיסכון בייצור חשמל הינו:  מקדם .2.3

 :אפייה תנורי .2.4

 נמכרו זו בשנה. 2019 בשנת למשק שיובאו תנורים של מכירות נתוני על מבוסס הניתוח .2.4.1

 בהתאם הנמכרות היחידות כמות התפלגות את מציגות להלן הטבלאות. יחידות אלף 197-כ

 .בהתאמה והאירופאי הישראלי האנרגיה לדירוג

 2019תנורי אפייה  – ישראלי אנרגיהלפי דירוג  במשק  נמכרותכמות יחידות  1  טבלה

 ישראלי אנרגיהדירוג  התפלגות כמויות ]%[

77% A 

23% Others 

                                                             
 .GFKמאגר נתוני המכירות התקבל מחברת  5
 2030-2020יהום אויר של המשרד להגנ"ס. ממוצע עבור השנים ע"ב התוכנית הלאומית להפחתת ז 6
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100% Total 

 

 2019תנורי אפייה  –לפי דירוג אירופאי  כמות יחידות נמכרות במשק 2  טבלה

כמות יחידות נמכרות 

 ]יחידות[
 אירופאי אנרגיהדירוג  התפלגות כמויות ]%[

12,000 6.1% A++ 

22,000 11.1% A+ 

123,000 62.6% A 

39,742 20.1% Others 

196,742 100% Total 

 

שניתן לראות, לפי הדירוג הישראלי מרבית התנורים הינם בדירוג האנרגיה הגבוה  כפי .2.4.2

דווקא בדירוגים  נמצאות היחידות רוב, האירופאי הדירוג סקאלת לפי, זאת עם. A -ביותר 

נמוכים יותר. דוגמא זו ממחישה את הפער הקיים בין הדירוג הישראלי והאירופאי. בכדי 

להעריך את החיסכון הפוטנציאלי הנוכחי מעדכון התקנה, הניתוח בחן את הגדלת שיעור 

 הדירוג האירופאי. סקאלתהיחידות בדירוג אנרגיה גבוה במשק על בסיס 

 השנתיות הצריכות כן על, הפעלה למחזור ממוצעת צריכה נחיבמו התקבלו הצריכה נתוני .2.4.3

 :7הבאות ההנחות תחת הוערכו היחידות עבור

 5: לתנור שבועיות פעולות ממוצע

 50: בשנה פעילים שבועות מספר

 "ל:הנ ההנחות תחתהאנרגיה  לדירוג בהתאם היחידות של השנתית הצריכה נתוני להלן

 2019תנורי אפייה  –נתוני צריכה לפי דירוג אירופאי  3 טבלה

צריכה שנתית כלל  סך

 [kWhהיחידות ]

צריכה שנתית ממוצעת 

[kWh] 
 אירופאי אנרגיהדירוג  התפלגות כמויות ]%[

 253 6.1% A++ 

 +A 11.1% 243 "כ   סה 

56,713,935 300 62.6% A 

 288 20.1% Others 

 

המתקבל מייבוא אותה כמות מוצרים אך בדירוגי  החיסכון הוערךההפחתה  בתרחיש .2.4.4

 אנרגיה גבוהים יותר. התפלגות היחידות לפי דירוגן וצריכתן השנתית הינה כדלקמן:

                                                             
 מחשבוני צריכה ממוחשבים של חברת החשמל באמצעות נתונים אלו אומתו מהנדס.הערכות  7
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 2019תנורי אפייה  -תרחיש הפחתה  אנרגיהנתוני צריכה לפי דירוג  4  טבלה

צריכה שנתית כלל  סך

 [kWhהיחידות ]
 אירופאי אנרגיהדירוג  כמויות ]%[ התפלגות

 45% A++ 

 +A 10% סה"כ

53,685,934 45% A 

 0% Others 

 

 אנרגיהתוצאות הניתוח לחיסכון באנרגיה הנובע ממעבר לשימוש בתנורים בדירוג  להלן .2.4.5

מכלל  היעד בשנותיותר. החיסכון באנרגיה משקף את ההפחתה בצריכת חשמל  גבוה

 התנורים שנמכרו ודירוג האנרגיה שלהם עלה כתוצאה מעדכון התקנה.

 2019תנורי אפייה  -תוצאות ניתוח אנרגיה  5טבלה 

 5.34% ]%[ שנתי אנרגיהחסכון 

 15.39 [kWhחסכון שנתי ממוצע ליחידה ]

 3,028,001 [kWh] 2019-חסכון באנרגיה ב

 6,745 [MWh] 2025-בחסכון באנרגיה 

 24,776 [MWh] 2030-חסכון באנרגיה ב

 

 :כלים מדיחי .2.5

 נתונים. 2018 בשנת למשק שיובאו כלים מדיחי עבור מכירות נתוני על מבוסס הניתוח .2.5.1

)הפעלה  הפעלה למחזור צריכה לפי הנמכרות היחידות כמויות התפלגות את מציגים אלה

 :להלן בטבלה לראות שניתן כפי( המדיח של בודדת

 2018מדיחי כלים  -לפי צריכה למחזור הפעלה  כמות יחידות נמכרות במשק 6  טבלה

כמות יחידות נמכרות 

 ]יחידות[
 התפלגות כמויות ]%[

 הפעלה למחזור צריכה

[kWh] 

13,111 13% <0.8 

43,525 44% 0.8 - 1.0 

32,193 32% 1.0 - 1.2 

56 0% 1.2 - 1.4 

0 0% 1.4 - 1.6 

223 0% 1.6 - 1.8 
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10,349 10% >1.8 

99,456 100% Total 

 

 :הבאות ההנחות תחת הוערכו היחידות עבור השנתיות הצריכות .2.5.2

 7: למדיח שבועיים הפעלה מחזורי מספר

 50: בשנה פעילים שבועות מספר

 "ל:הנ ההנחות תחת היחידות של השנתית הצריכה נתוני להלן .2.5.3

 2018מדיחי כלים  -נתוני צריכה שנתית לפי צריכה למחזור הפעלה   7 טבלה

צריכה שנתית  סך

 [kWhכלל היחידות ]

צריכה שנתית 

 [kWhממוצעת ]

התפלגות כמויות 

]%[ 

 למחזור צריכה

 [kWh] הפעלה

 245 13% 0.7 

 315 44% 0.9 

"כסה  385 32% 1.1 

36,198,656 455 0% 1.3 

 525 0% 1.5 

 595 0% 1.7 

 665 10% 1.9 

 

 האנרגיה בצריכת ביטוי לידי באה זו יעילות, יעילותה את משקף יחידה של אנרגיה דירוג .2.5.4

 הפעלה מחזור לכל הצריכה, יותר יעיל כלים שמדיח ככל, זה במקרה. היחידה לתפוקת ביחס

 התפלגות כי הוערך ההפחתה בתרחיש. יותר גבוה שלו האנרגיה ודירוג יותר נמוכה

צריכה שנתית נמוכה, קרי בדירוגי  ותבעל יחידות יותר תכלול בשוק הקיימים המדיחים

אנרגיה גבוהים יותר. השינוי בהתפלגות כמות היחידות והצריכה השנתית של כלל היחידות 

 לפי תרחיש ההפחתה הינו כדלקמן:

 

 2018מדיחי כלים  –תרחיש הפחתה  להצריכה למחזור הפענתוני צריכה לפי  8 טבלה

צריכה שנתית  סך

 [kWhכלל היחידות ]

התפלגות כמויות 

]%[ 

 למחזור צריכה

 [kWh] הפעלה

 28% 0.7 

 40% 0.9 

 1.1 32% סה"כ

31,520,976 0% 1.3 
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 0% 1.5 

 0% 1.7 

 0% 1.9 

 

תוצאות הניתוח לחיסכון באנרגיה הנובע ממעבר לשימוש במדיחי כלים בעלי צריכה  להלן .2.5.5

נמוכה יותר למחזור הפעלה, קרי בדירוגי אנרגיה גבוהים יותר. החיסכון באנרגיה משקף 

מכלל מדיחי הכלים שנמכרו ודירוג האנרגיה  היעד בשנותאת ההפחתה בצריכת החשמל 

 שלהם עלה כתוצאה מעדכון התקנה.

 2018מדיחי כלים  - אנרגיהתוצאות ניתוח  9טבלה 

 12.92% ]%[ שנתי אנרגיהחסכון 

 47.03 [kWhחסכון שנתי ממוצע ליחידה ]

 4,677,680 [kWh] 2019-חסכון באנרגיה ב

 10,630 [MWh] 2025-חסכון באנרגיה ב

 28,415 [MWh] 2030-חסכון באנרגיה ב

 

 :כביסה מכונות .2.6

 בשנה. 2019 בשנת למשק שיובאו כביסה מכונות עבור מכירות נתוני על מבוסס הניתוח .2.6.1

 הנמכרות היחידות כמות התפלגות את מציגות להלן הטבלאות. יחידות אלף 272-כ נמכרו זו

 .בהתאמה והאירופאי הישראליהאנרגיה  לדירוג בהתאם

 2019מכונות כביסה  –ישראלי  רגיהלפי דירוג אנ כמות יחידות נמכרות במשק 10  טבלה

 ישראליאנרגיה דירוג  [%]התפלגות כמויות 

85% A 

15% Others 

100% Total 

 

 2019מכונות כביסה  –לפי דירוג אירופאי  כמות יחידות נמכרות במשק 11  טבלה

כמות יחידות נמכרות 

 ]יחידות[
 אירופאי יהדירוג אנרג התפלגות כמויות ]%[

76,000 26.8% A+++ 

34,000 12.7% A++ 

11,000 4.3% A+ 
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118,000 44.0% A 

33,210 12.2% Others 

272,210 100% Total 

 

 האנרגיה בדירוג הינן הכביסה מכונות מרבית הישראלי הדירוג לפי, לראות שניתן כפי .2.6.2

דווקא בדירוגים  נמצאות היחידות רובהאירופאי,  הדירוג סקאלת. אך לפי A - ביותר הגבוה

נמוכים יותר. בכדי להעריך את החיסכון הפוטנציאלי הנוכחי מעדכון התקנה, הניתוח בחן 

 .האירופאי הדירוג סקאלתאת הגדלת שיעור היחידות בדירוג אנרגיה גבוה במשק על בסיס 

 מבצעת אופיינית כביסה שמכונת ההנחה תחת שנתיים במונחים התקבלו הצריכה נתוני .2.6.3

 :האנרגיה לדירוג בהתאם היחידות של השנתית הצריכה נתוני להלן. בשנה מחזורים 220

 2019מכונות כביסה  –נתוני צריכה לפי דירוג אירופאי  12 טבלה

צריכה שנתית  סך

 [kWhכלל היחידות ]

צריכה שנתית 

 [kWhממוצעת ]

התפלגות כמויות 

]%[ 

 רגיהאנדירוג 

 אירופאי

 198 26.8% A+++ 

 229 12.7% A++ 

 +A 4.3% 238 סה"כ

61,516,929 242 44.0% A 

 226 12.2% Others 

 

 בדירוגי אך מוצרים כמות אותה מייבוא המתקבל החיסכון הוערך ההפחתה בתרחיש .2.6.4

 של השנתית והצריכה דירוג לפי היחידות כמות בהתפלגות השינוי. יותר גבוהים אנרגיה

 :כדלקמן הינה היחידות כלל

 2019מכונות כביסה  –תרחיש הפחתה  היגנתוני צריכה לפי דירוג אנר 13  טבלה

צריכה שנתית כלל  סך

 [kWhהיחידות ]
 אירופאי יהדירוג אנרג התפלגות כמויות ]%[

 45% A+++ 

 50% A++ 

 +A 5% סה"כ

58,628,497 0% A 

 0% Others 
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תוצאות הניתוח לחיסכון באנרגיה הנובע ממעבר לשימוש במכונות כביסה בדירוגי  להלן .2.6.5

מכלל  היעד בשנותאנרגיה גבוהים. החיסכון באנרגיה משקף את ההפחתה בצריכת חשמל 

 מכונות הכביסה שנמכרו ודירוג האנרגיה שלהם עלה כתוצאה מעדכון התקנה.

 2019מכונות כביסה  –תוצאות ניתוח אנרגיה  14טבלה 

 4.7% ]%[ שנתי אנרגיהחסכון 

 10.61 [kWhחסכון שנתי ממוצע ליחידה ]

 2,888,432 [kWh] 2019-חסכון באנרגיה ב

 6,434 [MWh] 2025-חסכון באנרגיה ב

 23,634 [MWh] 2030-חסכון באנרגיה ב

 

 :כביסה מייבשי .2.7

 נתונים. 2018 בשנת למשק שיובאו כביסה מייבשי עבור מכירות נתוני על מבוסס הניתוח .2.7.1

 תחת ממוצעת שנתית צריכה לפי הנמכרות היחידות כמויות התפלגות את מציגים אלה

 השנתית הצריכה נתוני להלן. בשנה מחזורים 160 מבצע ממוצע כביסה מייבש כי ההנחה

 :היחידות של

 2018מייבשי כביסה  -ה שנתית לפי צריכ כמות יחידות נמכרות במשק 15  טבלה

צריכה  סך

שנתית כלל 

היחידות 

[kWh] 

כמות יחידות 

נמכרות 

 ]יחידות[

התפלגות 

 כמויות ]%[

 שנתית צריכה

[kWh] 

 3,200 4% 175 

 9,100 11% 275 

 4,200 5% 325 

 0 0% 375 

 425 3% 3,000 סה"כ

41,865,000 3,800 4% 475 

 42,600 49% 525 

 19,600 23% 575 

 400 0% 625 

 700 1% 675 

 86,500 100% Total 
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 האנרגיה בצריכת ביטוי לידי באה זו יעילות, יעילותה את משקף יחידה של אנרגיה דירוג .2.7.2

 מחזור לכל הצריכה, יותר יעיל כביסה שמייבש ככל, זה במקרה. היחידה לתפוקת ביחס

. יותר גבוה שלו האנרגיה ודירוג, בהתאם יותר נמוכה השנתית הצריכה, יותר נמוכה הפעלה

 ותבעל יחידות יותר תכלול בשוק הקיימים המייבשים התפלגות כי הוערך ההפחתה בתרחיש

צריכה שנתית נמוכה, קרי בדירוגי אנרגיה גבוהים יותר. השינוי בהתפלגות כמות היחידות 

 ת של כלל היחידות לפי תרחיש ההפחתה הינו כדלקמן:והצריכה השנתי

 

 2018מייבשי כביסה  –נתוני צריכה תרחיש הפחתה  16  טבלה

צריכה שנתית כלל  סך

 [kWhהיחידות ]
 [kWh] שנתית צריכה התפלגות כמויות ]%[

 4% 175 

 11% 275 

 6% 325 

 0% 375 

 425 15% סה"כ

39,695,000 15% 475 

 37% 525 

 12% 575 

 0% 625 

 1% 675 

 

תוצאות הניתוח לחיסכון באנרגיה הנובע ממעבר לשימוש במדיחי כלים בעלי צריכה  להלן .2.7.3

שנתית נמוכה יותר, קרי בדירוגי אנרגיה גבוהים יותר. החיסכון באנרגיה משקף את 

 האנרגיה דירוגשמכלל מייבשי הכביסה שנמכרו ו היעד בשנותההפחתה בצריכת חשמל 

 .התקנה מעדכון כתוצאה עלה שלהם

 

 2018מייבשי כביסה  – אנרגיהתוצאות ניתוח  17טבלה 

 5.18% ]%[ שנתי אנרגיהחסכון 

 25.09 [kWhחסכון שנתי ממוצע ליחידה ]

 2,170,000 [kWh] 2019-חסכון באנרגיה ב

 4,931 [MWh] 2025-באנרגיה בחסכון 

 18,113 [MWh] 2030-חסכון באנרגיה ב
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 והנחות נתונים - תועלת עלות חישובי .3

 :כלליים והנחות נתונים .3.1

 .לקוט״שאג׳  55חשמל ביתי לצרכנים הונח כקבוע וחושב לפי  תעריף .3.1.1

 קבועים ונשארו המכירות נתוני ממאגר נלקחו המוצרים כלל עבור הממוצעים המחירים .3.1.2

 עד המדוברים המוצרים של המחירים בטווחי גדולים שינויים צפויים שלא ההנחה תחת

2030. 

 :אפייה תנורי .3.2

 .שנים 10 -כ הונח ממוצע תנור חיי אורך .3.2.1

. 2019 בשנת למשק שיובאו אפייה תנורי עבור מכירות נתוני על התבסס הניתוח כאמור .3.2.2

 :האנרגיה גדירו לפי שהתקבלו הממוצעים המחירים להלן

 2019תנורי אפייה  –נתוני עלויות  18טבלה 

 אירופאי הדירוג אנרגי ]₪[מחיר ממוצע 

2,172 A++ 

3,135 A+ 

1,984 A 

2156 Others 

 

 החיסכון תוצאות להלן, לעיל שתוארו והעלויות אפייה לתנורי שבוצע האנרגיה ניתוח"ב ע .3.2.3

 :המשקית ברמה הכלכלי

 

 2019תנורי אפייה  –תוצאות ניתוח כלכלי  19טבלה 

  תנורים

 2.92 ]שנים[ ניםממוצע לצרכ השקעה החזר

 26.06 [מלש״ח] משקית עלות

חשמל )ללא עלות  למשק מצמצום צריכת חסכון

 [מלש״ח]חיצונית( 

35.89 

 לאוירחיצונית מצמצום פליטות  תועלת

 [מלש״ח]

8.17 

 9.83 [מלש״ח]נטו )ללא עלות חיצונית(  תועלת

 18.01 "ח[מלש( ]חיצונית עלות)כולל  נטו תועלת

 

 :כלים מדיחי .3.3
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 .שנים 5 -כ הונח ממוצע כלים מדיח חיי אורך .3.3.1

. 2018 בשנת למשק שיובאו כליםהניתוח התבסס על נתוני מכירות עבור מדיחי  כאמור .3.3.2

 :הפעלה למחזור הצריכה לפי שהתקבלו הממוצעים המחירים להלן

 2018מדיחי כלים  -נתוני עלויות  20  טבלה

 [kWh] הפעלה למחזור צריכה ]₪[מחיר ממוצע 

2690 <0.8 

2606 0.8 - 1.0 

2306 1.0 - 1.2 

2084 1.2 - 1.4 

1563 1.6 - 1.8 

2120 >1.8 

 

 החיסכון תוצאות להלן, לעיל שתוארו והעלויות כלים למדיחי שבוצע האנרגיה ניתוח"ב ע .3.3.3

 :המשקית ברמה הכלכלי

כלים מדיחי   

 2.51 ]שנים[ ניםממוצע לצרכ השקעה החזר

 35.26 [מלש״ח] משקית עלות

חשמל )ללא עלות למשק מצמצום צריכת  חסכון

 [מלש״ח]חיצונית( 

30.45 

 6.96 [מלש״ח] לאוירחיצונית מצמצום פליטות  תועלת

 4.81- [מלש״ח]נטו )ללא עלות חיצונית(  תועלת

 2.15 "ח[מלש( ]חיצונית עלות)כולל  נטו תועלת

 :כביסה מכונות .3.4

 .שנים 10 -כ הוערך ממוצעת כביסה מכונת חיי אורך .3.4.1

. 2019 בשנת למשק שיובאו כביסה מכונות עבור מכירות נתוני על התבסס הניתוח כאמור .3.4.2

 :היגהאנר דירוג לפי שהתקבלו הממוצעים המחירים להלן

 2019מכונות כביסה  –נתוני עלויות  21  טבלה

 אירופאי הדירוג אנרגי ]₪[מחיר ממוצע 

2,267 A+++ 

1,605 A++ 

1,494 A+ 

1,749 A 

1,874 Others 
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 תוצאות להלן, לעיל שתוארו והעלויות כביסה למכונות שבוצע האנרגיה ניתוח"ב ע .3.4.3

 :המשקית ברמה הכלכלי החיסכון

 2019מכונות כביסה  –תוצאות ניתוח כלכלי  22טבלה 

כביסה מכונות   

 2.88 ]שנים[ ניםממוצע לצרכ השקעה החזר

 24.49 [מלש״ח] משקית עלות

חשמל )ללא עלות  למשק מצמצום צריכת חסכון

 [מלש״ח]חיצונית( 

34.24 

 7.80 [מלש״ח] לאוירחיצונית מצמצום פליטות  תועלת

 9.75 [מלש״ח]נטו )ללא עלות חיצונית(  תועלת

 17.54 "ח[מלש( ]חיצונית עלות)כולל  נטו תועלת

 

 :כביסה מייבשי .3.5

 .שנים 10 -כ הוערך ממוצע כביסה מייבש חיי אורך .3.5.1

. 2018 בשנת למשק שיובאו כביסה מייבשי עבור מכירות נתוני על התבסס הניתוח כאמור .3.5.2

 :היחידות של השנתית לצריכה בהתאם שהתקבלו הממוצעים המחירים להלן

 

 2018מייבשי כביסה  –נתוני עלויות  23  טבלה

 [kWh] שנתית צריכה ]₪[מחיר ממוצע 

₪3 ,456 175 

₪1 ,907 275 

₪2 ,736 325 

₪1 ,675 425 

₪1 ,773 475 

₪1 ,370 525 

₪1 ,867 575 

₪1 ,741 625 

₪1 ,969 675 
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 תוצאות להלן, לעיל שתוארו והעלויות כביסה למייבשי שבוצע האנרגיה ניתוח"ב ע .3.5.3

 :המשקית ברמה הכלכלי החיסכון

כביסה מייבשי   

 2.96 ]שנים[ ניםממוצע לצרכ השקעה החזר

 19.33 [מלש״ח] משקית עלות

חשמל )ללא עלות למשק מצמצום צריכת  חסכון

 [מלש״ח]חיצונית( 

26.24 

 5.98 [מלש״ח] לאוירחיצונית מצמצום פליטות  תועלת

 6.91 [מלש״ח]נטו )ללא עלות חיצונית(  תועלת

 12.88 "ח[מלש( ]חיצונית עלות)כולל  נטו תועלת

 

 סיכום  .4

 (2020השלכות על המשק משינוי התקנה )במונחי ערך נוכחי נקי לשנת  24טבלה 

 תנורי 
 אפייה

 מדיחי
 כלים

 מכונות
 כביסה

 מייבשי
 כביסה

 סך
 המוצרים

 6,745 10,630 6,434 4,931 28,741 [MWh] 2025-ב באנרגיה חסכון

 24,776 28,415 23,634 18,113 94,940 [MWh] 2030-ב באנרגיה חסכון

 2025-ב פליטות הפחתת

[tCO2e] 

2,347 3,699 2,239 1,716 10,002 

 2030-ב פליטות הפחתת

[tCO2e] 

8,622 9,889 8,225 6,303 33,039 

 50.59 12.88 17.54 2.15 18.01 [מלש״ח] נטו משקית תועלת

 17.34 15.40 14.95 24.26 15.17 "ש[קוט]אגו'/"ש נחסך לקוט עלות

 

 

 בבחינת הכדאיות הכלכלית מצעד זה ניתן לראות תועלת משמעותית בראייה משקית.

( כאשר 2025-ב MWh 28,741) 2030-ב MWh 94,940של   באנרגיהבסה"כ הצעד הניב חסכון 

 לקוט״ש העלות. 2020מיליון ש"ח במונחי ערך נוכחי נקי לשנת  50-התועלת המשקית הכוללת נאמדה בכ

. כמות הפליטות שנחסכה מייצור חשמל הינה לקוט״שאגורות  17 -בכנחסך מעדכון התקנה הוערך 

33,039 tCO2e 2030-ב (10,002 tCO2e 2025-ב.) 

 

 



 ,עדכון תקנות מקורות אנרגיה

 ומידע על צריכת אנרגיה של מכשירי קירור באנרגיההתייעלות 

 

 תיאור האמצעי .1

 התייעלותהתקנה בנושא  מעדכוןהכלכליות הנובעות  ההשפעותו האנרגיהאת השפעות  מעריךאמצעי זה 

(, החל מצפי כניסתה לתוקף ועד שנת 2009)תש״ע  קירור מכשירי של אנרגיה צריכת על ומידע באנרגיה

צפויה להיכנס  המעודכנתובהתחשב בהליך הבירוקרטי הנלווה התקנה  עדכון בשלבי. התקנה 2030

הרצוי  באנרגיההחיסכון . 2025 ינואר הינה המשק על הצעד השפעת שתחילת כך 2024 בינוארלתוקף 

לפחות, ומוצרי החשמל הנכללים בתקנה הינם: מקררים ומקפיאים ביתיים  %5הינו משינוי התקנה 

. תרחיש ההפחתה מציג את 2019בפועל בשנת  8ומשרדיים. הניתוח התבסס על מאגר נתוני מכירות

גבוהים יותר  יהע״י ייבוא המוצרים הנ״ל בדירוגי אנרג יםהמתקבלוהחסכון הכלכלי  באנרגיההחיסכון 

 יות נמוכות יותר בהתאמה.שנת ובצריכות

 נתונים והנחות – באנרגיה התייעלותחישוב  .2

המכירות שהתקבלו עבור כלל המוצרים מתארים כמויות ועלויות של יחידות אשר נמכרו  נתוני .2.1

)ויפורטו  שונה בפורמט מפולחים אלו נתונים מוצר כל עבור. 2019-2018במשק בשנים 

 בהתאם וחלקם צריכה לנתוני בהתאם חלקם, אנרגיה לדירוג בהתאם בפילוח חלקם(, בהמשך

, קיים האנרגיה לדירוג בהתאם המפולחים נתונים עבור(. Capacity) המוצר קיבולת לנתוני

 נתוני את להעריך בכדי. Othersנתח מסוים אשר לא ניתן לסווגו לפי דירוג ונקרא בנספח זה 

 עבור והן הצריכה נתוני עבור הן הדירוגים שאר של משוקלל ממוצע בוצע, Others-ה יחידות

 .הממוצעת העלות נתוני

השנתיות )תרחיש עסקים כרגיל ותרחיש הפחתה( הוערך  ובצריכותהגידול במכירות  אחוז .2.2

 "ס.הלמוזאת לפי פרסומי  2%בהתאם לקצב הגידול השנתי במשקי בית העומד על 

 .CO2e/MWh0.348 t9הפליטה הנובע מחיסכון בייצור חשמל הינו:  מקדם .2.3

 :מקררים .2.4

 בשנה. 2019 בשנת למשק שיובאו מקררים של מכירות נתוני על מבוסס הניתוח .2.4.1

 היחידות כמות התפלגות את מציגות להלן הטבלאות. יחידות אלף 265-כ נמכרו זו

 הישראלי והאירופאי בהתאמה. יההאנרג לדירוג בהתאם הנמכרות

 2019מקררים  – ישראלי יהלפי דירוג אנרג כמות יחידות נמכרות במשק  25  טבלה

 ישראלי הדירוג אנרגי התפלגות כמויות ]%[

                                                             
 .GFKמאגר נתוני המכירות התקבל מחברת  8
 2030-2020ע"ב התוכנית הלאומית להפחתת זיהום אויר של המשרד להגנ"ס. ממוצע עבור השנים  9
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42.2% A 

25.0% B 

10.9% C 

2.0% D 

19.9% Others 

100% Total 

 

 2019מקררים  –לפי דירוג אירופאי  כמות יחידות נמכרות במשק 26  טבלה

כמות יחידות נמכרות 

 ]יחידות[
 אירופאי יהדירוג אנרג התפלגות כמויות ]%[

17,000 6.4% A++ 

26,000 9.8% A+ 

83,000 31.3% A 

64,000 24.1% B 

31,000 11.7% C 

8,000 3.0% D 

36,046 13.6% Others 

265,046 100% Total 

שניתן לראות, לפי הדירוג הישראלי מרבית המקררים הינם בדירוגי האנרגיה  כפי .2.4.2

דווקא  נמצאות היחידות רוב, האירופאי הדירוג סקאלת לפי אך. B-ו A –הגבוהים ביותר 

בדירוגים נמוכים יותר. לכן, בכדי להעריך את החיסכון הפוטנציאלי הנוכחי מעדכון 

התקנה, הניתוח בחן את הגדלת שיעור היחידות בדירוג אנרגיה גבוה במשק על בסיס 

 הדירוג האירופאי. סקאלת

 השנתית הצריכה נתוני להלן. ממוצעים שנתיים במונחים התקבלו הצריכה נתוני .2.4.3

 :האנרגיה לדירוג בהתאם תהיחידו של

 2019מקררים  –נתוני צריכה לפי דירוג אירופאי  27 טבלה

צריכה שנתית כלל  סך

 [kWhהיחידות ]

צריכה שנתית ממוצעת 

[kWh] 
 אירופאי יהדירוג אנרג התפלגות כמויות ]%[

 
383 6.4% A++ 

 
463 9.8% A+ 

 A 31.3% 487 סה"כ

139,245,178 588 24.1% B 

 604 11.7% C 
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 621 3.0% D 
 

525 13.6% Others 

המתקבל מייבוא אותה כמות מוצרים אך  החיסכון הוערךההפחתה  בתרחיש .2.4.4

בדירוגי אנרגיה גבוהים יותר. התפלגות היחידות לפי דירוגן וצריכתן השנתית הינה 

 כדלקמן:

 2019מקררים  –תרחיש הפחתה  הנתוני צריכה לפי דירוג אנרגי 28  טבלה

צריכה שנתית כלל  סך

 [kWhהיחידות ]
 אירופאי הדירוג אנרגי התפלגות כמויות ]%[

 15% A++ 

 60% A+ 

 10% A 

 B 15% סה"כ

125,137,633 0% C 

 0% D 

 0% Others 

תוצאות הניתוח לחיסכון באנרגיה הנובע ממעבר לשימוש במקררים בדירוגי  להלן .2.4.5

 היעד בשנותאנרגיה גבוהים. החיסכון באנרגיה משקף את ההפחתה בצריכת חשמל 

 .התקנה מעדכון כתוצאהעלה  שלהם האנרגיה ודירוגמכלל המקררים שנמכרו 

 2019מקררים  –תוצאות ניתוח אנרגיה  29טבלה 

 10.13% ]%[ שנתי אנרגיהחסכון 

 29.27 [kWhחסכון שנתי ממוצע ליחידה ]

 14,107,544 [kWh] 2019-חסכון באנרגיה ב

 15,865 [MWh] 2025-חסכון באנרגיה ב

 99,872 [MWh] 2030-חסכון באנרגיה ב

 :מקפיאים .2.5

 בשנה. 2019 בשנת למשק שיובאו מקפיאים של מכירות נתוני על מבוסס הניתוח .2.5.1

 היחידות כמות התפלגות את מציגות להלן הטבלאות. יחידות אלף 44-כ נמכרו זו

 הישראלי והאירופאי בהתאמה. ההאנרגי לדירוג בהתאם הנמכרות

 2019מקפיאים  – ישראלי הלפי דירוג אנרגי כמות יחידות נמכרות במשק  30  טבלה

 ישראלי הדירוג אנרגי התפלגות כמויות ]%[

30.4% A 
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33.8% B 

14.2% C 

21.6% Others 

100% Total 

 

 2019מקפיאים  –לפי דירוג אירופאי  כמות יחידות נמכרות במשק 31  טבלה

כמות יחידות נמכרות 

 ]יחידות[
 אירופאי הדירוג אנרגי התפלגות כמויות ]%[

3,700 7.5% A++ 

8,640 21.1% A+ 

9,000 19.5% A 

13,400 29.8% B 

3,400 8.5% C 

6,004 13.6% Others 

44,144 100% Total 

 

שניתן לראות, לפי הדירוג הישראלי מרבית המקפיאים הינם בדירוגי האנרגיה  כפי .2.5.2

דווקא  נמצאות היחידות רוב, האירופאי הדירוג סקאלת לפי אך. B-ו A –הגבוהים ביותר 

בדירוגים נמוכים יותר. לכן, בכדי להעריך את החיסכון הפוטנציאלי הנוכחי מעדכון 

התקנה, הניתוח בחן את הגדלת שיעור היחידות בדירוג אנרגיה גבוה במשק על בסיס 

 הדירוג האירופאי. סקאלת

 השנתית הצריכה נתוני להלן. ממוצעים שנתיים במונחים התקבלו הצריכה נתוני .2.5.3

 :האנרגיה לדירוג בהתאם תהיחידו של

 2019מקפיאים  –נתוני צריכה לפי דירוג אירופאי  32 טבלה

צריכה שנתית כלל  סך

 [kWhהיחידות ]

צריכה שנתית ממוצעת 

[kWh] 
 אירופאי הדירוג אנרגי התפלגות כמויות ]%[

 230 7.5% A++ 

 275 21.1% A+ 

 A 19.5% 286 סה"כ

12,920,701 317 29.8% B 

 327 8.5% C 

 293 13.6% Others 



21 
 

המתקבל מייבוא אותה כמות מוצרים אך  החיסכון הוערךההפחתה  בתרחיש .2.5.4

בדירוגי אנרגיה גבוהים יותר. התפלגות היחידות לפי דירוגן וצריכתן השנתית הינה 

 כדלקמן:

 2019מקפיאים  –תרחיש הפחתה  אנרגיהנתוני צריכה לפי דירוג  33  טבלה

צריכה שנתית כלל  סך

 [kWhהיחידות ]
 אירופאי הדירוג אנרגי התפלגות כמויות ]%[

 15% A++ 

 30% A+ 

 A 55% סה"כ

12,108,567 0% B 

 0% C 

 0% Others 

 

תוצאות הניתוח לחיסכון באנרגיה הנובע ממעבר לשימוש במקפיאים  להלן .2.5.5

 בשנותבדירוגי אנרגיה גבוהים. החיסכון באנרגיה משקף את ההפחתה בצריכת חשמל 

 עלה כתוצאה מעדכון התקנה. שלהם המכלל המקפיאים שנמכרו ודירוג האנרגי היעד

 2019מקפיאים  –תוצאות ניתוח אנרגיה  34טבלה 

 6.29% שנתי ]%[ אנרגיהחסכון 

 18.4 [kWhחסכון שנתי ממוצע ליחידה ]

 812,134 [kWh] 2019-חסכון באנרגיה ב

 913 [MWh] 2025-חסכון באנרגיה ב

 5,749 [MWh] 2030-חסכון באנרגיה ב

 נתונים והנחות -חישובי עלות תועלת  .5

 :כלליים והנחות נתונים .5.1

 .לקוט״שאג׳  55חשמל ביתי לצרכנים הונח כקבוע וחושב לפי  תעריף .5.1.1

 קבועים ונשארו המכירות נתוני ממאגר נלקחו המוצרים כלל עבור הממוצעים המחירים .5.1.2

 עד המדוברים המוצרים של המחירים בטווחי גדולים שינויים צפויים שלא ההנחה תחת

2030. 

 :מקררים .5.2

 להלן. 2019 בשנת למשק שיובאו מקררים עבור מכירות נתוני על התבסס הניתוח כאמור .5.2.1

 :אנרגיה דירוג לפי שהתקבלו הממוצעים המחירים
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 2019מקררים  –נתוני עלויות  35טבלה 

 אירופאי הדירוג אנרגי ]₪[מחיר ממוצע 

5,369 A++ 

4,526 A+ 

5,068 A 

4,075 B 

3,944 C 

3,502 D 

4,547 Others 

שבוצע למקררים והעלויות שתוארו לעיל, להלן תוצאות החיסכון  האנרגיה"ב ניתוח ע .5.2.2

 ברמה המשקית: הכלכלי

 2019מקררים  –תוצאות ניתוח כלכלי  36טבלה 

  מקררים

 3.22 ]שנים[ ניםממוצע לצרכ השקעה החזר

 114.06 [מלש״ח] משקית עלות

חשמל )ללא עלות  למשק מצמצום צריכת חסכון

 [מלש״ח]חיצונית( 

142.46 

 33.37 [מלש״ח] לאוירחיצונית מצמצום פליטות  תועלת

 28.40 [מלש״ח]נטו )ללא עלות חיצונית(  תועלת

 61.77 "ח[מלש( ]חיצונית עלות)כולל  נטו תועלת

 :מקפיאים .5.3

 .שנים 10 -כ הוערך ממוצע מקפיא חיי אורך .5.3.1

. 2019 בשנת למשק שיובאו מקפיאים עבור מכירות נתוני על התבסס הניתוח כאמור .5.3.2

 :אנרגיה דירוג לפי שהתקבלו הממוצעים המחירים להלן

 2019מקפיאים  –נתוני עלויות  37טבלה 

 אירופאי הדירוג אנרגי ]₪[מחיר ממוצע 

2,479 A++ 

2,320 A+ 

1,330 A 

1,679 B 

1303 C 

1789 Others 

שבוצע למקפיאים והעלויות שתוארו לעיל, להלן תוצאות החיסכון  האנרגיה"ב ניתוח ע .5.3.3

 ברמה המשקית: הכלכלי

 2019מקפיאים  –תוצאות ניתוח כלכלי  38טבלה 
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  מקפיאים

 1.28 ]שנים[ ניםממוצע לצרכ השקעה החזר

 2.61 [מלש״ח] משקית עלות

חשמל )ללא עלות  מצמצום צריכת למשק חסכון

 [מלש״ח]חיצונית( 

8.20 

 1.87 [מלש״ח] לאוירחיצונית מצמצום פליטות  תועלת

 5.59 [מלש״ח]נטו )ללא עלות חיצונית(  תועלת

 7.45 "ח[מלש( ]חיצונית עלות)כולל  נטו תועלת

 סיכום  .6

 (2020נקי לשנת  השלכות על המשק משינוי התקנה )במונחי ערך נוכחי 39טבלה 

 מקפיאים מקררים 
 סך

 המוצרים

 15,865 913 16,778 [MWh] 2025-ב באנרגיה חסכון

 99,872 5,749 105,621 [MWh] 2030-ב באנרגיה חסכון

 5,521 318 5,839 [tCO2e] 2025-ב פליטות הפחתת

 34,755 2,001 36,756 [tCO2e] 2030-ב פליטות הפחתת

 61.77 [מלש״ח] נטו משקית תועלת
 

7.45 69.22 

 16.12 6.27 16.72 "ש[קוט]אגו'/"ש נחסך לקוט עלות

 

 בבחינת הכדאיות הכלכלית מצעד זה ניתן לראות תועלת משמעותית בראייה משקית.

( כאשר 2025-ב MWh  16,778) 2030-ב MWh 105,621של   באנרגיהבסה"כ הצעד הניב חסכון 

 העלות. 2020מיליון ש"ח במונחי ערך נוכחי נקי לשנת  70-התועלת המשקית הכוללת נאמדה בכ

נחסך. כמות הפליטות  לקוט״שאגורות  16 -בכנחסך כתוצאה מעדכון התקנה הוערכה  לקוט״ש

(.2025-ב tCO2e 5,839) 2030-ב tCO2e 36,756שנחסכה מייצור חשמל הינה 



 רות אנרגיהעדכון תקנות מקו

 במזגנים היגודירוג אנר נרגיהא, סימון באנרגיהיעילות 

 תיאור האמצעי .1

 -המסחרי המגזר עבור והן( 35%) הביתי המגזר עבור הן חשמל בצריכת העיקרי הנתח הינן מיזוג מערכות

 מעריךאמצעי זה  ( וכפועל יוצא משפיעות משמעותית על צריכת החשמל בסקטור המבנים.65%ציבורי )

, באנרגיה יעילותהתקנה בנושא  מעדכוןהנובעות האנרגיה  בהיבט ההשפעותואת ההשפעות הכלכליות 

. התקנה 2030(, החל מצפי כניסתה לתוקף ועד שנת 2004"ה סבמזגנים )תש הודירוג אנרגי האנרגי סימון

 2024 בינוארצפויה להיכנס לתוקף  המעודכנתובהתחשב בהליך הבירוקרטי הנלווה התקנה  עדכון בשלבי

 התקנה הינו מעדכון כתוצאה הרצויהחיסכון . 2025 ינואר הינה המשק על הצעד השפעת שתחילת כך

  דירות בבתי כלל בדרך המותקנות מיזוג יחידות הינם בתקנה הנכללים החשמל ומוצרי, 5% לכל הפחות

. תרחיש ההפחתה מציג את 2018בפועל בשנת  10מכירות נתוני מאגר על התבסס הניתוח.  ומשרדים

 ובצריכותע״י ייבוא מזגנים בדירוגי אנרגיה גבוהים יותר  יםוהכלכלי המתקבל והחסכון באנרגיההחיסכון 

 שנתיות נמוכות יותר בהתאמה.

 נתונים והנחות – באנרגיה התייעלותחישוב  .2

 2018 בשנת במשק נמכרו אשר יחידות של ועלויות כמויות מתארים שהתקבלו המכירות נתוני .2.1

(. Coefficient Of Performance COP -)להלן:  ןבטון קירור ולפי מקדם הביצועים שלה ןתפוקת לפי

במזגנים קובע את דירוג האנרגיה של היחידה. בנתונים המעובדים קיים נתח מסוים אשר  COP-ה

 צריכתן את להעריך בכדי .Othersותפוקה בטון קירור ונקרא בנספח זה  COPלא ניתן לסווגו לפי 

 תפוקות עבור והן הביצועים מקדמי עבור הן משוקלל ממוצע בוצע, Others-ה יחידות של השנתית

 .היחידות

החשמל השנתיות )תרחיש עסקים כרגיל ותרחיש הפחתה(  ובצריכותהגידול במכירות  אחוז .2.2

 "ס.הלמוזאת לפי פרסומי  2%הוערך בהתאם לקצב הגידול השנתי במשקי בית העומד על 

 .tCO2e/MWh11 0.348הפליטה הנובע מחיסכון בייצור חשמל הינו:  מקדם .2.3

 נמכרו זו בשנה. 2018 בשנת למשק שיובאו מיזוג דותייח של מכירות נתוני על מבוסס הניתוח .2.4

 בהתאם הנמכרות היחידות כמות התפלגות את מציגה להלן הטבלה. יחידות אלף 637-כ

 .קירור בטון ותפוקתן הביצועים למקדמי

 

 

 

                                                             
 .GFKמאגר נתוני המכירות התקבל מחברת  10
 2030-2020ע"ב התוכנית הלאומית להפחתת זיהום אויר של המשרד להגנ"ס. ממוצע עבור השנים  11
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 2018מזגנים  –מקדם ביצועים ותפוקה בטון קירור לפי  כמות יחידות נמכרות במשק 40  טבלה

   [RTהספק קירור ]  
  < 3 3-4 4-5 5-6 6-7 > 7 Others 

יח' לפי  סך
COP 

התפלגות  
 COPלפי 

C
O

P
 

> 3,75  177,153 157,132 40,405 45,178 16,498 56,126 11,837 504,330 79% 

3,62 - 3,75  12,161 6,198 125 7,707 11,302 7,941 627 46,060 7% 

3,50 - 3,62  2,045 61 0 55 817 23,214 2,754 28,945 5% 

3,37 -3,50  184 1,348 423 251 1,355 2,836 0 6,397 1% 

3,25 - 3,37  29 24 687 335 0 18,598 204 19,877 3% 

< 3.25  148 508 4 0 0 10,435 13 11,108 2% 

Others 10,584 2,870 1,458 1,041 604 3,000 662 20,218 3% 

 
 לפי' יח סך

 קירור הספק
202,303 168,142 43,103 54,566 30,575 122,149 16,096 636,934 100% 

 

התפלגות  
לפי הספק 

 קירור

32% 26% 7% 9% 5% 19% 3% 100%  

 

 הצריכה הערכת. הביצועים במקדם והן הקירור בהספק הן תלויה היחידות של השנתית הצריכה .2.5

 :הבאות ההנחות על מסתמכת מהקטגוריות אחת כל של השנתית

 מטריות ליחידות( RT –מתפוקת קירור ביחידות בריטיות )טון קירור  12ההמרה מקדם .2.5.1

(kW :הינו )3.52 kW/RT. 

ולאחר מכן חושבה צריכת ההספק החשמלי    kWהומר ליחידות קירור בטוןהקירור  הספק .2.5.2

 . - COPהקירור מחולק ב  הספקשל היחידה כ

2.5.3. COP  מ"צ.  בעונות מעבר ובחורף  32מייצג הספק קירור מקסימלי בטמפרטורת חוץ של

טמפרטורת  בשל והןהעומס הנמוך יותר  בשל הןגבוה יותר,  COP-עומס הקירור נמוך יותר וה

חוץ נמוכה יותר , לפיכך, הוכפלה צריכת האנרגיה המחושבת לפי עומס מקסימלי במקדם 

 עים של היחידות לאורך עונות השנה. המייצג את הביצועים הממוצ 0.7

אלו  מסוגים מיזוג יחידותשעות עבודה של  שלשנתי  באומדןאנרגיה זו הוכפלה  צריכת .2.5.4

 שעות ביום(.  4שעות בשנה )ממוצע של  1500 – בארץ

"ש. סך בקוטלהנחות הנ"ל, להלן טבלת נתוני הצריכה השנתית של היחידות  בהתאם .2.5.5

  הכמויות סך טבלת הכפלתהוערכה ע"י  2018כרו בשנת הצריכה השנתית של היחידות שנמ

 .TWh 2.73-ועומדת על כ מטה השנתית הצריכה נתוני בטבלת מעלה הנמכרות

 

 

 

 

 

 

 2018מזגנים  –נתוני צריכה שנתית לפי מקדם הביצועים ותפוקת היחידות  41 טבלה

                                                             
12 kw.html-to-https://www.rapidtables.com/convert/power/ton 

https://www.rapidtables.com/convert/power/ton-to-kw.html
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 [TRהספק קירור ]  

  2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 4.35 

COP 

3.85 2398 3357 4316 5275 6234 7194 4176 

3.685 2505 3507 4509 5511 6514 7516 4363 

3.56 2593 3630 4668 5705 6742 7780 4516 

3.435 2688 3763 4838 5913 6988 8063 4681 

3.31 2789 3905 5020 6136 7252 8367 4858 

3.185 2899 4058 5217 6377 7536 8696 5048 

3.790 2436 3410 4384 5358 6332 7307 4242 

 

  מלא בעומס מקסימלית יעילות:  תפישות לשתי נחלק בעולם אוויר מיזוג יחידות של אנרגיה דירוג .2.6

(COP )מקסימלית ממוצעת עונתית ויעילות, בישראל כיום כמקובל (SEER )באירופה כמקובל ,

 מעבר בעונות חלקיים עומסים בחשבון לוקחת מקסימלית עונתית יעילות. נוספות וארצות"ב ארה

 ובפרט, זה ערך לשפר במטרה ברכיבים משקיעים היצרנים ובהתאמה, הקיץ מעונת ניכר וחלק

 בצריכת יותר חסכוניות אלו יחידות(. אינוורטררכיב משנה מהירות למדחס )להלן:  את ערך

שלהן בדרך כלל נמוך יותר. לפיכך, אמידת  COP-ה מלא עומס תנאיב אך, השנה לאורך החשמל

( אינו COPבהתאם לדירוג מבוסס יעילות מקסימלית בעומס מלא ) אינוורטריעילות יחידות בעלות 

 -נמוך יותר  COPמשקף את צריכת האנרגיה השנתית של היחידה ונוצר מצב בו יחידות בעלות 

התקנה קיימת אפשרות להגדיר  הינן דווקא החסכוניות יותר. בהמשך לאמור לעיל, בשינוי

גבוהה יותר ובכך לשפר את צריכת החשמל הממוצעת  COPדרישות סף לייצור ומכירת יעילות 

של יחידות המיזוג, ו/או להגדיר יעילות עונתית ממוצעת טובה יותר מזו הקיימת כיום וגם בדרך 

 של שמרני רךע הוערךההפחתה  בתרחישזו לשפר את צריכת האנרגיה של מערכות המיזוג. 

של מזגנים. חיסכון זה יכול להיות גבוה   COP-ל המינימום דרישות מהעלאת שיושג התייעלות 5%

 אף יותר באם יבוצע מעבר לשיטת דירוג אנרגיה עונתית כמתואר לעיל.

( COP) אנרגיה בדירוגי במזגנים לשימוש ממעבר הנובע באנרגיה לחיסכון הניתוח תוצאות להלן .2.7

מכלל יחידות  היעד בשנותגבוהים יותר. החיסכון באנרגיה משקף את ההפחתה בצריכת חשמל 

 .התקנה מעדכון כתוצאה עלהשלהן  האנרגיההמיזוג שדירוג 

 2018מזגנים  –תוצאות ניתוח אנרגיה  42טבלה 

 5% שנתי ]%[ אנרגיהחסכון 

 214 [kWhחסכון שנתי ממוצע ליחידה ]

 136,489 [MWh] 2018-חסכון באנרגיה ב

 156,582 [MWh] 2025-חסכון באנרגיה ב

 985,713 [MWh] 2030-חסכון באנרגיה ב

 



 

27 
 

 נתונים והנחות -חישובי עלות תועלת  .3

 :כלליים והנחות נתונים .3.1

 .לקוט״שאג׳  55חשמל ביתי לצרכנים הונח כקבוע וחושב לפי  תעריף .3.1.1

 שלא ההנחה תחת קבועה ונשארה המכירות נתוני ממאגר נלקחה היחידות סך עלות .3.1.2

 .2030 עד מזגנים של המחירים בטווחי גדולים שינויים צפויים

 שנים. 10 –חיי מזגן ממוצע  אורך .3.1.3

 ערך. 2018 בשנת למשק שיובאו מקררים עבור מכירות נתוני על התבסס הניתוח כאמור .3.1.4

 "ח.מלש 1779.32 -כ על עמד זו בשנה המכירות

 עבור)בארץ  נפוצים מזגנים מותגי של נמכרים דגמים תרינתוני מכירות וסק מניתוח .3.1.5

 בהכרח אינה מיזוג יחידת שלאנרגיה הבדירוג  עלייה(, נמצא כי זהות בתפוקות יחידות

 שעלות בכך זו תוצאה להסביר ניתן.  בירידתו כרוכה אף ולעיתים במחיר בעלייה מלווה

 מאפייניםאשר אינם בהכרח קשורים לדירוג האנרגיה.  ממאפיינים מורכבת מיזוג יחידת

 רמת(, מקום)מגבלת  פיזי גודל מקדם(, אינוורטר) למדחס מהירות משנה: כוללים אלה

, שמרנות לשם, זאת עם'. וכו הרעש רמת, עיצוב(, WIFI-ל חיבור)למשל:  הבקרה תחכום

 יותר. גבוה אנרגיה בדירוג ליחידה ממעבר כתוצאה %5 של במחיר עלייה הונחה זה בניתוח

ברמה  הכלכלישבוצע למזגנים וההנחות לעיל, להלן תוצאות החיסכון  האנרגיה"ב ניתוח ע .3.1.6

 המשקית:

 2018מזגנים  –תוצאות ניתוח כלכלי  43טבלה 

  מזגנים

 1.19 ]שנים[ ניםממוצע לצרכ השקעה החזר

 414.65 [מלש״ח] משקית עלות

חשמל )ללא עלות  למשק מצמצום צריכת חסכון

 [מלש״ח]חיצונית( 

1406.06 

 319.81 [מלש״ח] לאוירחיצונית מצמצום פליטות  תועלת

 991.41 [מלש״ח]נטו )ללא עלות חיצונית(  תועלת

 1311.22 "ח[מלש( ]חיצונית עלות)כולל  נטו תועלת

 סיכום  .4

 משמעותית בראייה משקית. בבחינת הכדאיות הכלכלית מצעד זה ניתן לראות תועלת

כאשר התועלת המשקית הכוללת נאמדה  2030-ב TWh 1-כשל   היבאנרגבסה"כ הצעד הניב חסכון 

נחסך כתוצאה מעדכון  לקוט״ש העלות. 2020מיליון ש"ח במונחי ערך נוכחי נקי לשנת  1300-בכ

עלות נלוות משמעותית. כמות הפליטות  אין זההתקנה אינו משמעותי וזאת מכיוון שהונח שלצעד 

 . tCO2eאלף  350-שנחסכה מייצור חשמל הינה כ
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 (2020השלכות על המשק משינוי התקנה )במונחי ערך נוכחי נקי לשנת  44טבלה 

 מזגנים 

 156,582 [MWh] 2025-ב באנרגיה חסכון

 985,713 [MWh] 2030-ב באנרגיה חסכון

 54,490 [tCO2e] 2025-ב פליטות הפחתת

 343,028 [tCO2e] 2030-ב פליטות הפחתת

 1311.22 [מלש״ח] נטו משקית תועלת

 0.006 "ש[קוט]אגו'/ נחסך"ש לקוט עלות
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 עדכון תקנות חימום מים נספח ג:

 רקע .1

 מים לחימום סולאריות מערכות של התקנה חיוב 1979 בשנת נקבע, והבנייה התכנון תקנון במסגרת

הוחלט לחייב בניינים  ווב לתקנות עדכון בוצע 2012 בשנת. מטר 29 על עולה שאינו בגובה מגורים בבנייני

 סולרית עבור יחידות הדיור בשבע הקומות העליונות.-קומות בהתקנה של מערכת תרמו-רבי

מהתפתחויות טכנולוגיות ובכדי להגדיל את היקפי חימום המים במבני מגורים באמצעים יעילים,  כתוצאה

עדכון שיכון וה בינויה משרדוהתכנון בשיתוף משרד האנרגיה, המשרד להגנת הסביבה  מנהלהוביל 

 אושרו התקנות 13(.2019-)תקנות התכנון והבנייה )תכן הבנייה( )תברואה(, תש"ף והבניה תכנוןתקנות הל

התקנת מערכות סולאריות מרכזיות, או מערכות יעילות אחרות  חויבה ובמסגרתן 2019 שנת במהלך

על  מלאהמגדלי מגורים, זאת במקום הסתמכות ב הדירות כל)כדוגמת משאבות חום( לחימום מי צריכה ב

 דירות שבקומות הנמוכות.  בשל גופי חימום חשמליים,  טכנולוגיות

 תיאור האמצעי .2

צעד זה נבחן פוטנציאל החיסכון באנרגיה הנובע מהרחבה של מספר יח"ד הדיור בהם מותקנות  במסגרת

אחרות. במסגרת הניתוח נלקח בחשבון  באנרגיהמערכות חימום תרמו סולאריות או טכנולוגיות יעילות 

 7-ביח"ד בכי כתוצאה מעדכון התקנות, ובשונה מהמצב הקיים בו מותקנות מערכות תרמו סולאריות רק 

 ההקומות העליונות, לאחר עדכון התקנות, כלל יח"ד במבנים רבי קומות יקבלו אספקת מים בטכנולוגי

רבי קומות,  םיעילה. ההנחה בניתוח זה היא שבמצב הקיים מותקנים דודי חשמל בקומות הנמוכות בבנייני

חום. ככלל הונח כי  כאשר החלופה הנפוצה הינה התקנת מערכת תרמו סולארית מאולצת או משאבות

לאחר עדכון התקנה, בכל מבנה רב קומות יותקנו מערכות תרמו סולאריות בעשר הקומות העליונות, 

 כאשר בכל שאר הקומות יותקנו משאבות חום.

והתקנה עברה את שלבי האישור הנדרשים, במסגרת הניתוח הונח כי עדכון התקנה יחל להשפיע  היות

וזאת בכדי לנסות ולשקף את פרק הזמן הלוקח להוציא לפועל  2023 החל משנת שיאוכלסועל מבנים 

 . 2023-2030 השניםבין  שיאוכלסותוכניות בנייה. על כן נבחנו מבנים רבי קומות 

 נתונים והנחות – באנרגיההתייעלות חישוב  .3

 ומעלה קומות 9 בני"ס, החלק היחסי של יחידות הדיור בבניינים הלמ"ב מחולל הנתונים של ע .3.1

 %43.4.14מסך יחידות הדיור הינו 

"ד בכל סוג בניין, משתנה מס' היחידות היחוכתלות במספר הקומות בבניין ובמספר  היות .3.2

קומות,  15קומות,  9סוגי מבנים:  4המושפעות משינוי התקנה, לצורך הניתוח נלקחו כמייצגים 

                                                             
13 https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_190.htm 
 2018-2017 , ממוצע לשניםדירות ,לפי מספר קומות בבניין, גמר בנייהלמ"ס, מחולל לוחות,  14

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_190.htm


 

30 
 

 בכל המוערך הדיור ותיחיד' ומס המבנים סוגי את המציגה טבלה להלן. קומות  24-ו קומות 18

 :15מבנה

 מס' יח"ד לפי מספר הקומות בבניין - 45טבלה 

 מס' יח"ד מס' קומות

9 26 

15 56 

18 68 

24 92 

 יש בה העליונה לקומה פרט, קומה בכל"ד יח 3 ישנן  קומות 9 בן בבניין כי היא ההנחה .3.2.1

 2 יש בהן העליונות הקומות 2-ל פרט, בקומה"ד יח 4 ישנן כי הונח הבניינים ביתר"ד. יח 2

 16.קומה בכל"ד יח

 :17מטה בטבלה מוצג, בישראל הקומות רבי מסך קומות 9-מ למעלה בהם המבנים שיעור .3.3

 )אחוז( 2017-2018 בשנים בבניינים רבי קומות לפי מספר קומות הבניין "דהתפלגות יח -46טבלה 

 21+ 16-20 11-15 9-10 

2017 16% 17% 21% 46% 

2018 15% 17% 23% 45% 

 46% 22% 17% 15% ממוצע

 :2030 שנת עד להיבנות צפויות אשר"ד יח תחזית להלן .3.4

 18תחזית בניה של יח"ד חדשות לפי שנים )יח"ד( - 47טבלה 

 2025-2021 2030-2026 

תחזית יח"ד 

 לשנה חדשות
55,000 61,000 

 שיעור"ד, יח של הבנייה תחזית של מכפלה באמצעות מחושב, קומות רבי בבניינים"ד יח זרם .3.5

התפלגות יח"ד בבניינים רבי קומות לפי מספר ו( 43.4%) בישראל הבנייה מסך קומות רבי

 :2030(. להלן טבלה המציגה את התוצאות עד שנת 2בניין )טבלה בקומות ה

 

 

 

                                                             
15 RIA  יה למגורים: בניינים חדשים, דירות ושטח הבניינים, לפי שלב בני - 24לוח  -מנהל התכנון, על בסיס ניתוח נתוני למ"ס

 סדרות עתיות -בנייה ומספר קומות בבניין 
 2018, נובמבר (RIAמסמך הערכת השפעות רגולטוריות ) ,מערכות לחימום מים בבתי מגורים 16
 דירות ,לפי מספר קומות בבניין, גמר בנייהלמ"ס, מחולל לוחות,  17
 2040-7201התוכנית האסטרטגית לדיור לשנים  18

http://economy.pmo.gov.il/councilactivity/housing/documents/strategy050717.pdf
http://economy.pmo.gov.il/councilactivity/housing/documents/strategy050717.pdf
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 זרם יח"ד ברבי קומות לפי מספר קומות-48טבלה 

 2025-2021 2030-2026 

 12,058 10,872 קומות 9

 5,806 5,235 קומות 15

 4,497 4,055 קומות 18

 4,086 3,684 קומות 24

 המבנים זרם חושב(, 1)טבלה  מבנה סוג בכל ממוצע"ד יח מספר בדבר להנחה בהתאם .3.6

 :סוג מכל השנתי

 זרם מבנים רבי קומות, לפי מספר קומות -49טבלה 

 2025-2021 2030-2026 

 464 418 קומות 9

 104 93 קומות 15

 66 60 קומות 18

 44 40 קומות 24

"ש. נתון זה חושב בהנחה קוט 2281-האנרגיה השנתית של דוד חשמל הוערכה ב צריכת .3.6.1

וכי דוד חשמל )בבית ללא מערכת חימום מים  Kw 2.5כי הספק דוד חשמל אופייני הינו 

 נוספת( עובד בממוצע שעתיים וחצי ביום.

 20%להערכות הנדסיות, הונח כי מערכת תרמו סולארית מאולצת צורכת  בהתאם .3.6.2

 "ש לשנה.קוט 456מצריכת החשמל של דוד חשמל. דהיינו 

של דוד  מצריכת החשמל 40%להערכות הנדסיות, הונח כי משאבת חום צורכת  בהתאם .3.6.3

 "ש לשנה.קוט 913חשמל. דהיינו 

התכנון,  מינהל( מצעד זה, כפי שנבחנו על ידי RIA) הרגולטוריות ההשפעות הערכת"ב ע .3.6.4

 להן ההנחות בדבר הטכנולוגיות שייושמו בכל סוג מבנה, לאחר עדכון התקנות:

 סולרית מרכזית לכל הקומות.-מערכת תרמו תותקן -קומות 9 ניב ניםבנייב .3.6.4.1

 10-סולרית מרכזית ל-קומות תותקן מערכת תרמו 24-ו 15,18בני  בבניינים .3.6.4.2

 הקומות העליונות ומשאבות חום לשאר הקומות.

 :סוגו לפי בפילוח בודד למבנה השנתית ההפחתה תוצאות להלן .3.6.5

 

 

 

 לפי סוג המבנה  באנרגיהחיסכון  - 50טבלה 
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לבניין  הפחתה שנתית מס' קומות

 לשנה( )קוט"ש

הפחתה שנתית כוללת 

, לפי סוג 2025בשנת 

הבניין )אלפי קוט"ש 

 לשנה(

הפחתה שנתית 

, 2030כוללת בשנת 

)אלפי  לפי סוג הבניין

 קוט"ש לשנה(

 39,126 13,736 10,950 קומות 9

 39,362 13,819 49,275 קומות 15

 33,477 11,753 65,700 קומות 18

 33,727 11,840 98,550 קומות 24

 145,693 51,147 - סה"כ

 

אלפי  51-מוערך בכ 2030-ו 2025זה בשנת  מצעד באנרגיההחיסכון  כי לראות ניתן .3.6.6

MWh אלפי  146 -וMWh .בהתאמה 

 :2030 -ו 2025 בשנים"ח גז פליטות הפחתת חישובי להלן .3.7

 tCO2e/Mwh 19 0.348הפליטה הנובע מחיסכון בייצור חשמל הינו  מקדם .3.7.1

 (tCO2e) 2030 -ו 2025הפחתת פליטות גז"ח בשנים  - 51טבלה 

 רכיב
2025 

[tCO2e] 
2030 

[tCO2e] 

הפחתת פליטות 
 גז"ח

17,818 50,754 

 

 נתונים והנחות -חישובי עלות תועלת .4

. הלאומי"העושר"  על המשפיעים מרכיבים כוללים המשקית ברמהתועלת -העלות חישובי .4.1.1

 ייתכן אשר חיצונייםתועלת -עלות לרכיבי להתייחס נהוג, המשקי הניתוח במסגרת, כך בתוך

 ברמת ונספרים נמדדים אך, מהאמצעי המושפע לפרט ישירה כלכלית תועלת בעלי ואינם

, המשקי הניתוח במסגרת, דומה באופן(. אויר מזיהום חיצוניות עלויות)כדוגמת  המשק

בחשבון היות ומדובר  ותנלקח ןאינ, ותמלוגים מיסוי כגון, המשק בתוך כלכליות העברות

 בחשבונאות פנימית המתקזזת בראייה כלל משקית.

 של החיים ואורך האנרגיה צריכת, התחזוקה, ההון עלות את המציגה טבלה להלן .4.1.2

 מחירי של ובחינה הנדסיות הערכות על מבוססות אלה עלויות. זה ניתוח במרכז הטכנולוגיות

 .דירתיותחימום מים  טכנולוגיות בדבר השוק

 

 מאפיינים ונתונים כלכליים של טכנולוגיות חימום מים - 52טבלה 

                                                             
 2030-2020ע"ב התוכנית הלאומית להפחתת זיהום אויר של המשרד להגנ"ס. ממוצע עבור השנים  19
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 הקמה עלות  

)ש"ח  והתקנה

 (לדירה

עלות אחזקה 

"ח ששנתית )

 (לדירה לשנה

אורך חיים 

 )שנים(

שימוש שנתי 

באנרגיה )קוט"ש 

 ליח"ד(

 2,281 20 200 1,350 דוד חשמל

-מערכת תרמו

מרכזית סולרית 

 )מאולצת(

4,000 190 20 456 

 913 11 110 4,000 משאבת חום

התועלת המשקית לכל סוג בניין )בהתאם למס' הקומות( חושבה ע"ב אותן  חישובי .4.1.3

 בעשרת סולאריות תרמו מערכות, כלומר. באנרגיהההנחות ששימשו לחישובי התייעלות 

 .חום משאבות של התקנה התחתונות ובקומות, העליונות הקומות

ויורדת בהדרגה על לכדי  2020"ש בשנת לקוטאג'  26.65ייצור חשמל למשק הינה  עלות .4.1.4

 . 20 2030"ש בשנת לקוטאג'  25.55

חוסכת ייצור חשמל  באנרגיהמתבסס על ההנחה כי התייעלות  החישוב .4.1.4.1

קונבנציונאלי בגז טבעי, כמו גם אנרגיה מתחדשת בהתאם לשיעור הנדרש לעמידה 

ביעדים שנקבעו על ידי הממשלה, וזאת בהתאם להנחות שגובשו בשיתוף משרדי 

הממשלה השונים במסגרת המערך הלאומי למעקב ובקרה אחר הפחתת פליטות גזי 

 חממה.

ת מזיהום אוויר, בהתאם לעלויות החיצוניות כוללת עלויות חיצוניוזו  עלות .4.1.4.2

 . טבעי גז על ותמלוגים בלו עלויות כוללת אינה אך, 21"סלהגנשמפרסם המשרד 

עלות זו אינה כוללת הרחבה ותפעול של רשת החשמל, וזאת בשל הקושי  .4.1.4.3

 על עלויות הקמה ותפעול של הרשת. באנרגיהבהערכת ההשפעה של התייעלות 

 .2030-2020זה נלקח ממוצע של העלויות בין השנים  בניתוח .4.1.4.4

 22"ממע כולל' אג 55.18 הינו הביתי החשמל תעריף .4.1.5

 3% ב מוערך החברתי ההיוון שיעור .4.1.6

מע"מ. מנגד בחישובי התועלת  ותכולל ןהמשקיים אינ םבחישובי והתפעול ההון עלויות .4.1.7

 מע"מ. 17%עבור הצרכן נלקחו בחשבון עלויות בתוספת 

 :המשקית המבט מנקודת, זה מצעד לבניין השנתית הכלכלית התועלת להלן .4.1.8

 תועלת כלכלית לבניין, לפי מס' הקומות בבניין, מנקודת מבט משקית )ש"ח לשנה( - 53טבלה 

 תועלת שנתית מס' קומות

                                                             
 .נית הלאומית להפחתת זיהום אוירהתוכבהתאם לחישובי סקטור החשמל במסגרת  20
21 http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Pages/AirExternalCost.aspx 
22 https://www.iec.co.il/businessclients/pages/domestictariff.aspx 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Pages/AirExternalCost.aspx
https://www.iec.co.il/businessclients/pages/domestictariff.aspx
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 1,864 קומות 9

 5,879 קומות 15

 7,170 קומות 18

 9,751 קומות 24

התועלת המשקית הכולל בוצעו, כפי שהוסבר לעיל, עבור מבנים הנבנים בין  חישובי .4.1.9

חיי הטכנולוגיה בעלת אורך החיים הארוך ביותר )מערכת תרמו  ולאורך 2030-2023השנים 

. הערך הנוכחי הנקי של התועלת המשקית, 2050שנים. כלומר עד שנת  20-סולארית(

תועלת המשקית ללא רכיבי תועלת חיצונית ה "ח.מלש 260-בכהוערכה  2020בהיוון לשנת 

 ."חמלש 157-בכמהפחתת זיהום אויר הוערכה 

 הצרכן של המבט מנקודת לבנייןזה  מצעדהתועלת הכלכלית השנתית  להלן .4.1.10

 "מ(:מע הכוללות ועלויות ביתי חשמל)תעריף 

 תועלת כלכלית לבניין וליח"ד בבניין, לפי מס' הקומות בבניין, מנקודת המבט של הצרכן )ש"ח לשנה( - 54טבלה 

 תועלת שנתית מס' קומות

תועלת שנתית 

 ליח"דממוצעת 

 בבניין

 187 4,857 קומות 9

 338 18,918 קומות 15

 359 24,441 קומות 18

 386 35,487 קומות 24

 לכלל הממוצע את משקפת מעלה בטבלה שמוצג כפי"ד ליח הממוצעת השנתית התועלת

 בעודהתועלת גבוהה יותר לדירות בקומות התחתונות,  כן כי כמו לציין יש. בבניין הדירות

 טרם גם סולאריות תרמו מערכת קיימת הייתה בהן, העליונות בקומות הדירות עבורש

 .כלל כלכלית תועלת אין, התקנות הטמעת

 סיכום רכיבי התועלת .5

 157) "חמלש 260-בכ המוערכת למשק משמעותית תועלת קיימת כי בבירור לראות ניתן זה צעד בבחינת

. יתרה מכך, גם 2020במונחי ערך נוכחי נקי לשנת  "ח ללא תועלת חיצונית מהפחתת זיהום אויר(מלש

בבחינת התועלת מנקודת המבט של הצרכן ניתן לזהות תועלת לא מבוטלת המגיעה לכדי כמה מאות 

"ש נחסך, בהסתכלות על מבנים לקוטשקלים ליח"ד ממוצעת בשנה. בבחינת מדד העלות המשקית 

)בהתאם להערכת אורך חיי הטכנולוגיה(,  2050ושתועלתם נאמדת עד לשנת  2030הנבנים עד שנת 

   "ש.לקוט' אג 14 -בכ"ש נחסך מוערכת לקוטנמצא כי העלות המשקית 
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 חיוב הטמעה של מערכות ניהול אנרגיה נספח ד:

(ISO 50001בקרב גופים המחויבים בהיתר פליטה ) 

 רקע .1

(. התקן ISO) הבינלאומי התקינה ארגון"י ע נכתב אשר אנרגיה מערכות ניהול תקן הינו  ISO 50001"י ת

מגדיר את הדרישות לקביעה, הטמעה, יישום ושיפור מערכות ניהול האנרגיה בארגון במטרה להביא 

לצמצום צריכת משאבי אנרגיה באופן מתמיד. בין היתר, התקן מחייב ארגונים לקבוע לעצמם יעדים 

התייעלות הקב אחר הצריכה וואמצעים לניהול רציף ומתמיד של מערכות האנרגיה, כמו גם צעדים למע

 על פני זמן. כתוצאה מכך, הטמעת התקן צפויה להביא לחיסכון משמעותי בהוצאות האנרגיה של הצרכן. 

ישנם עשרות בודדות של גופים העומדים בתקן, כאשר מדובר בעיקר בארגונים גדולים הפועלים בישראל 

לשפר את מערך ניהול משאבי האנרגיה בקרב  במטרהגם בחו"ל )כי"ל, בז"ן, תעשיה אווירית וכדומה(. 

מקדם הרגולטור פעולות במטרה לעודד ארגונים לאמץ את התקן. בין צרכני האנרגיה הגדולים במשק, 

רגולטוריים נוספים. ניתן למצוא דוגמא לכך  ומהלכיםאלה, הקלות לגופים המחויבים בביצוע סקר אנרגיה 

 סקר לבצע יוכל, ISO 50001"י תלן המחזיק בתעודה תקפה בתקנות מקורות האנרגיה, הקובעות כי צרכ

 .בתקן מחזיק שאינו לגוף כמוגדר, שנים 4.5 -ל אחת ולא שנים 6 -ל אחת אנרגיה

מגדיר את ערכי הפליטה המותרים, הטכנולוגיות שיש ליישם למניעה וצמצום פליטות,  23היתר הפליטה

 200-זה מחויבים מפעלי התעשיה הגדולים במשק )כ ראמצעי הניטור הנדרשים ונושאים נוספים, בהית

. בנוסף בתעשייה האנרגיה מצריכת עיקרי חלק מהווה אלה ארגונים של האנרגיה צריכתארגונים לערך(. 

מדיניות  להגדיר חובה קיימת, הפליטה שבהיתר האנרגיהלהגבלת היקפי הפליטה המותרים, כחלק מפרק 

דומה ב זאת, באנרגיההתייעלות ל פעולות ביצועארגון לה שלית והתחייבות מנהלת באנרגיהלהתייעלות 

 . ISO 50001"י תל

 התקן, ע''י בדרישות עמידה מבדקי יחייב, פליטה בהיתר החייביםבקרב ארגונים  ISO 50001"י תאימוץ 

גוף מקצועי חיצוני המוסמך לכך. מבדקי האכיפה יהוו חלופה )גם אם לא באופן מלא( לפעולות הבקרה 

והאכיפה אחר יישום הדרישות בפרק האנרגיה, אותן נדרש כיום לבצע הרגולטור. מהלך זה צפוי לצמצם 

 את נטל האכיפה מהרגולטור באופן בולט. 

גדיל את המוטיבציה של ארגונים נוספים ליישם את מודל לה עשויבנוסף, אימוץ התקן בתעשייה הכבדה 

האנרגיה, אינו מהווה  פרקבמקום  ISO 50001"י תלציין כי אימוץ  חשובאנרגיה במסגרתם. הניהול משאבי 

לאילו שמוגדרות במתכונת  דומותנטל משמעותי על הארגונים משום שהם יידרשו לעמוד בדרישות 

 פליטה.ההנוכחית של היתר 

                                                             
23 https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_336.htm 
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 האמצעי תיאור  .2

ב ארגונים המבקשים היתר פליטה חדש או חידוש ויבחאמצעי זה מתמקד בבחינת הפוטנציאל הגלום 

, להחזיק בתעודה לפי דרישות התקן ע"י גוף התעדה בעל הסמכה. 2021 משנת החלהיתר קיים, 

 .Energy BREF-אמצעי זה יהווה חלופה לדרישות המופיעות ב

 :עיקריים מרכיבים שני כולל אנרגיה ניהול לתקן ההתעדה תהליך

)כדוגמת  באנרגיה להתייעלות ייעודיים טכנולוגיים פרויקטים עבור משאבים והקצאת תכנון, זיהוי .1

 (באנרגיה יעילות שאינן מערכות והחלפת שדרוג

תחזוקה נכונה, ניהול נכון של צרכני אנרגיה, ניטור  לרבות, בארגון האנרגיה משאבי של כללי ניהול .2

 והנחיות נהלים לקבוע נדרש אנרגיה ניהול מערכת המטמיע ארגון לדוגמאומניעת אובדני אנרגיה. 

 ייצור)לרבות  אנרגיה משאבי בצריכת וייעול לחיסכון מביא יישומם שעצם בארגון לתהליכים

 (.מתחדשים ממקורות אנרגיה

שוני הן בחיסכון האנרגיה והן  וביניהם מאוד מגוונים בתעשייה באנרגיה להתייעלות טכנולוגיים פרויקטים

כולל בהיקף ההשקעה הנדרשת. מסיבה זו קיים קושי בהערכת רכיב זה באופן פרטני. על כן, אמצעי זה 

 האנרגיה משאבי של כללי וניהול התקן התעדת לרכיב הנלוות והעלויות באנרגיה החיסכון הערכת את

כולל יישום והטמעה של פרויקטים טכנולוגיים  ואינ הניתוח(. ותחזוקה ניטור)לרבות  בלבד בארגון

 ייעודיים להפחתת צריכה.

 המחויבים גופים קיימים, גדולים אנרגיה צרכני גם הינם לרוב פליטה בהיתר החייבים שגופים פי על אף

 הפרטניות ההנחיות מקביעת כחלק. משמעותי באופן גבוהה אינה שלהם האנרגיה שצריכת פליטה בהיתר

צרכן אנרגיה שסך כל  מחויב אנרגיה בסקר, המחשה לשם. זו מחובה ארגונים של בהחרגה הצורך ייבחן

 24טון שווה ערך נפט. 1,250צריכת האנרגיה השנתית הכוללת שלו )דלקים וחשמל( עולה על 

יש לציין כי עיקר החיסכון המושג מצעדי המדיניות בתוכנית הלאומית, כמו גם היעד הלאומי  עוד

להתייעלות באנרגיה מוגדרים במונחי התייעלות בצריכת אנרגיה סופית. עם זאת, באמצעי זה יש 

 הפוטנציאל להביא לחיסכון משמעותי גם בקרב צרכני אנרגיה ראשונית )תחנות כוח לדוגמא(. 

עבור אמצעי זה יוצג החסכון הכולל בצריכת האנרגיה של כלל המפעלים )הן צרכני אנרגיה , לפיכך

ראשונית והן צרכני אנרגיה סופית( וזאת על מנת להעריך את מלוא הפוטנציאל מהצעד. אף על פי כן, 

לצורך הערכת החסכון באנרגיה סופית המושג מהצעדים בתוכנית זו, כמו גם תרומת האמצעים השונים 

 עמידה ביעד הלאומי, תוערך ההשפעה של צעד זה על צרכני אנרגיה סופית בלבד. ל

 נתונים והנחות -חישוב התייעלות באנרגיה .3

סך צריכת האנרגיה הכוללת )אנרגיה ראשונית וסופית( של הארגונים המחויבים בהיתר   3.1

 TWh9.7 -בכמוערך  ISO 50001"י תבארגונים( ואינם מחזיקים  190-פליטה )כ

                                                             
24 https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_001.htm#Seif4 
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 :הבא באופן חושב זה ערך 3.2

 .פליטה בהיתר המחויבים הגופים כלל זיהוי 3.2.1

מרשימת הגופים החייבים בהיתר  ISO 50001"י תבארגונים המחזיקים  ניכוי 3.2.2

 פליטה.

באמצעות מערכת  2018לשנת  הסביבה להגנת למשרד שדווחו נתונים בסיס על 3.2.3

 הארגונים כלל של האנרגיה צריכת נסכמה"ס )מרשם פליטות לסביבה(, המפל

 .ISO 50001"י תלבתעודה  יקיםמחז ואינם פליטה בהיתר המחויבים

דומה, סך צריכת האנרגיה הסופית של הארגונים המחויבים בהיתר פליטה ואינם  באופן 3.3

 TWh  6.6-בכארגונים לערך(, מוערך  170-)כ ISO 50001"י תבמחזיקים 

 U.S. Department of) הברית בארצות האנרגיה משרד במימון שבוצע מחקר פי על 3.4

Energy)25 ,השונים בארגונים האנרגיה ניהול מערכת מהטמעת הנובע באנרגיה החסכון 

 :מרכיבים שני כולל

 ISOבאנרגיה חד פעמי המושג בשנה שלאחר קבלת האישור הרשמי של ת"י  חסכון 3.4.1

 לשםמסך צריכת האנרגיה של הארגון.  10%-5% -בכ. חיסכון זה מוערך 50001

זה אומת עם מפעלי  ערך. 2.5% -זה הרכיב הנ"ל הוערך ב בניתוח, שמרנות

 .ISO 50001"י תלגדולים אשר עברו הליך התעדה  תעשייה

התקן, בעבודה שבוצעה במימון משרד  מהתעדתהחיסכון הראשוני המושג  לאחר 3.4.2

האנרגיה האמריקאי הוערך כי התעדת התקן תורמת לחיסכון שנתי שוטף העומד 

 כה השנתית )לאחר ההתייעלות אשר הושגה בשנים שקדמו(.מיתרת הצרי %1על 

תחזוקה נכונה,  -רכיב זה כולל התייעלות בניהול משאבי האנרגיה בארגונים בלבד

כולל  אינוניהול נכון של צרכני אנרגיה, ניטור ומניעת אובדני אנרגיה וכו'. חיסכון זה 

שמרנות,  לשםריכה. יישום והטמעה של פרויקטים טכנולוגיים ייעודיים להפחתת צ

. ערך זה אומת עם מפעלי תעשייה 0.5% -זה הרכיב הנ"ל הוערך ב בניתוח

 .ISO 50001גדולים אשר עברו הליך התעדה לת"י 

מאחר וחידוש היתר פליטה מתרחש אחת לשבע שנים, הוערך  -קצב חדירת האמצעי לשוק  3.5

כי בכל שנה שביעית מהגופים המחויבים בהיתר פליטה )ולא מחזיקים בתקן כיום( ישלימו 

 2022שביעית מהגופים יחזיקו בתקן, בשנת  2021את תהליך ההתעדה. באופן זה בשנת 

 .  2027בשנת  100%ן, עד לכדי שתי שביעיות מהגופים יחזיקו בתק

 :2030 -ו 2025 בשנים החיסכון הערכת להלן 3.6

 (MWh) 2030 -ו 2025בשנים  באנרגיה כוללת באמצעות הטמעת התקןחיסכון  -55טבלה 

 2030 2025 רכיב
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 476,042 178,939 חסכון באנרגיה

 

 :2030 -ו 2025 בשנים"ח גז פליטות הפחתת חישובי להלן 3.7

מסך צריכת האנרגיה של הארגונים המחויבים   70%-וגז טבעי מהווים כ חשמל 3.7.1

(.  לפיכך, חושבה הפחתת 12% -כ, גז טבעי, 58% -בהיתרי פליטה )חשמל, כ

 ''ח כתוצאה מחיסכון בצריכת חשמל וגז טבעי בלבד.  גזפליטות 

 tCO2e/Mwh 26 0.348הפליטה הנובע מחיסכון בייצור חשמל הינו  מקדם 3.7.2

 27לטון tCO2e 2.78פליטת גז טבעי הינו  מקדם 3.7.3

 MMBTU/ton 28 47.02המרת גז טבעי ליחידת מסה הינו  מקדם 3.7.4

3.7.5 1 MWh 3.41 -שווה ערך ל MMBTU 29 

 :2030 -ו 2025''ח בשנים גזהערכת החסכון בפליטות  להלן 3.7.6

 (tCO2e) 2030 -ו 2025בשנים  גז''ח כתוצאה מהטמעת התקן הפחתת פליטות -56טבלה 

 2030  [tCO2e] [tCO2e]  2025 רכיב

 167,215 57,943 הפחתת פליטות גז''ח

 

 נתונים והנחות -חישובי עלות תועלת .4

מסך צריכת האנרגיה של הארגונים המחויבים   70%-, חשמל וגז טבעי מהווים ככאמור 4.1

 החסכון עלויות חושבו, לפיכך(.  12% -כ, גז טבעי, 58% -בהיתרי פליטה )חשמל, כ

 עבור חשמל וגז טבעי בלבד.   תוהחיצוני והתועלות באנרגיה

 בצריכת מחיסכון ישירה תועלת: פרמטרים שלושה פי על מחושבים תועלת העלות חישובי 4.2

 ההתעדה לתהליך נלוות עלויותו לאוויר מזהמים פליטות מהפחתת חיצונית תועלת, אנרגיה

 .לתקן

 באופן ומחושבת הנחסכים הדלקים עלויות את כוללת זו תועלת -ישירה תועלת 4.2.1

 :הבא

 MMBTUלפי נתוני דו"ח מצב משק החשמל מחיר גז טבעי הוא $/ 4.2.1.1

5.4930  

בסיס מחירי חשמל וגז טבעי ופרופורציית צריכת גז טבעי וחשמל של  על 4.2.1.2

  kwh ₪/0.186הארגונים חושב מקדם צריכת אנרגיה כולל שערכו 

                                                             
 2030-2020ע"ב התוכנית הלאומית להפחתת זיהום אויר של המשרד להגנ"ס. ממוצע עבור השנים  26
 של המשרד להגנ"ס MRV-לפי נתוני מערך ה 27
28 .il/BlobFolder/rfp/shimua_natural_gas/he/ShimuaConJan15.pdfhttps://www.gov 
29 units-glossary#energy-and-converter-https://www.iea.org/reports/unit 
30 https://pua.gov.il/Publications/PressReleases/Pages/doch_mashek_2018.aspx 

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/shimua_natural_gas/he/ShimuaConJan15.pdf
https://www.iea.org/reports/unit-converter-and-glossary#energy-units
https://pua.gov.il/Publications/PressReleases/Pages/doch_mashek_2018.aspx
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חישוב התועלת הישירה לארגונים, הפרמטר המשוכלל משתנה  לצורך 4.2.1.3

בהתאם להערכת עלויות גז טבעי וחשמל לצרכן: בהתאם לתעריף 

 -ב הוערכה לתעשייה הממוצעת החשמל צריכת עלות"י, חח"כללי" של 

kwh ₪/0.46931 .גז טבעי לתעשייה הוערך ב מחיר- MMBTU $/732. 

ת חיצוניות מזיהום אוויר מצריכת חשמל וגז כוללת עלויותועלת זו  -חיצונית תועלת 4.2.2

 טבעי באופן הבא:

''ח ש kwh ₪/0.049החיצונית של ייצור החשמל למשק הינה  העלות 4.2.2.1

''ש. עלות זו כוללת עלויות חיצוניות מזיהום אוויר, בהתאם לעלויות לקוט

 .33החיצוניות שמפרסם המשרד להגנ"ס 

. Toe ₪/403 -החיצונית מצריכת גז הטבעי למשק החשמל הינה העלות 4.2.2.2

"ס משריפת להגנעלות זו חושבה על בסיס מקדמי פליטה של המשרד 

גז טבעי לייצור חשמל והעלויות החיצונית מזיהום אויר עבור משק 

 מקדמי גם כמו, החיצונית והעלות היות. עלות זו שמרנית 34החשמל

 .שבתעשייהלו , נמוכים מאהחשמל במשק הפליטה

 50,000 -העלות השנתית למפעל בגין התעדת התקן הוערכה ב -משקיות עלויות 4.2.3

ש"ח לשנה בממוצע. הערכה זו כוללת את התשלום לגוף ההתעדה בתוספת עלות 

ציוד לצורך  ורכישת התקן התעדת על האחראים עובדים שכרייעוץ וליווי חיצוני, 

ניטור ומעקב. יש לציין שתחת עלות זו נכללות פעולות לתכנון ומיפוי רכיבים 

להתייעלות באנרגיה, אותן נדרש הארגון לבצע כחלק מהליך  פרויקטאלים

ההתעדה. מדובר בגישה שמרנית משום שיישומם אינו נכלל בחישוב ההתייעלות 

 מהאמצעי. הערכה זו מבוססת על ההנחות הבאות: 

ימים בשנה. נתון זה גובש  4.5-מוצע ימי המבדק למפעל הוערך בכמ 4.2.3.1

על בסיס דרישות התקן לגופי התעדה המבצעים מבדקים לתקן ניהול 

. לשם שמרנות הונח כי רמת המורכבות של 35מערכות אנרגיה

הארגונים גבוהה וכי מספר העובדים האפקטיביים למערכת הניהול 

. לפי  נתונים אלה דרישות התקן עובדים 86-175הינם בטווח הנע בין 

ימים ומשך מבדק אישור  3קובעות כי משך מבדק מעקב שנתי הינו 

ימים. במהלך מחזור התעדה תלת שנתי שני מבדקי  7מחדש הינו 

 מעקב ומבדק אישור מחדש אחד.

                                                             
31 20.pdfhttps://www.iec.co.il/HomeClients/Documents/TA0101 
 הערכת מהנדס 32
33 http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Pages/AirExternalCost.aspx 
34 http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Pages/AirExternalCost.aspx 
35 ISO 50003:2014-ation of Requirements for bodies providing audit and certific —Energy management systems  

energy management systems 

https://www.iec.co.il/HomeClients/Documents/TA010120.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Pages/AirExternalCost.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Pages/AirExternalCost.aspx
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 ₪ 3,000מחיר יום מבדק המשולם לגוף התעדה הינו  4.2.3.2

התעדת התקן הוערכה העלות השנתית של שירותי ייעוץ וליווי הגוף ב 4.2.3.3

 שעות ייעוץ. 150ש"ח, תוך הנחה שנדרשות  37,000 -בכ

 ₪36 18,000 הינו מלאה במשרה אחזקה מהנדס של ממוצע שכר 4.2.3.4

ליחידה.  ₪להשתנות בין מאות עד אלפי  ותעלול ניטור ציוד עלויות 4.2.3.5

  ₪37 50,000-העלות השנתית הממוצעת למפעל הוערכה בכ

 3% ב מוערך החברתי ההיוון שיעור 4.3

 38 3.52"ח להמרה בין דולר לשקל הינו שע 4.4

 :2030 שנת עד, זה צעד מיישום המשקית התועלת את המסכמת טבלה להלן 4.5

 )מלש"ח( כוללת באנרגיה מחסכון למשקתועלת -עלות רכיבי סיכום - 57טבלה 

 מלש"ח רכיב

 336 ישירה תועלת

 82 חיצונית תועלת

 49 משקיות עלויות

 369 ''כסה

 

. התועלת 2021התועלת לארגון ממוצע בתעשייה אשר מטמיע את התקן כבר בשנת  להלן 4.6

 . 2020במונחי ערך נוכחי נקי לשנת  2030הוערכה עד שנת 

 תועלת לארגון ממוצע בתעשייה מחסכון באנרגיה כוללת )ש"ח(-סיכום רכיבי עלות - 58טבלה 

 ש"חמל רכיב

 6.7 ישירה תועלת

 1.8 משקיות עלויות
 4.9 ''כסה

 התועלת רכיבי סיכום .5

בניתוח זה, ניתן לראות כי בראייה משקית, צעד זה צפוי  שנאמדההתועלת המשקית כפי  בבחינת

.  2030עד שנת  ₪ מיליון 370-בכלהניב חיסכון כלכלי ניכר. התועלת המשקית מהצעד מוערכת 

המטמיעים מערכת ניהול  ארגוניםלקוט"ש נחסך, בהסתכלות על בבחינת מדד העלות המשקית 

 2.74 -, נמצא כי העלות המשקית לקוט"ש נחסך מוערכת בכ2030עד שנת  ISO 50001אנרגיה ת"י 

 אג' לקוט"ש.

                                                             
36 http://www.shenhar.co.il/salaryInDomain.php?id=216 
 על פי הערכת מהנדס 37

  בנק ישראל, מיום 3815/8/19

http://www.shenhar.co.il/salaryInDomain.php?id=216
https://www.boi.org.il/he/Markets/ExchangeRates/Pages/Default.aspx
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עדכון תקנות מקורות אנרגיה )ביצוע  נספח ה:

סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה(, תשע"ט 

2018 

 רקע .1

לרכז  צרכן/ מפעל/ מוסד/ ארגון. הסקר נועד שלתהליך ניתוח כולל לצריכת אנרגיה  הינוסקר אנרגיה 

. הצמצום הצריכל יםומוקדים פוטנציאל באנרגיהמידע על צריכת האנרגיה, איתור אפשרויות לחיסכון 

את עיקר  הצורכותניתוח מקיף של כלל תשתיות האנרגיה ובחינת המערכות  מבוצע הסקר במסגרת

שאיבה, מנועים,  מתקנידחוס, תאורה,  אווירהאנרגיה במבנה/אתר )מערכות חום וקיטור, מיזוג האוויר, 

הנסקר  בארגוןת חשמל ועוד(. בסיום הסקר מועבר דו"ח מפורט בו מובאים בפני מקבלי ההחלטות ותשתי

על  והמלצהכון באנרגיה הנתונים שעלו מן הסקר. בין היתר מוגשות בדו"ח המלצות ברות יישום לחיס

הסקרים מיועדים לארגונים אשר עוברים את הסף המחייב לביצוע סקר אנרגיה לפי  .תכנית התייעלות

מעוניינים בביצוע פעולות וכן לארגונים אשר אינם עוברים את הסף  גםתקנות מקורות אנרגיה, אך מיועד 

 .באנרגיהלהתייעלות 

ביצוע  -רחיבות בנוגע לסקרי אנרגיה )תקנות מקורות אנרגיה פורסמו תקנות מעודכנות ומ 2019 ביוני

 .1993-( וביטלו את התקנות הקיימות בנושא מ2018-סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה, התשע"ח

 :בתקנהלהלן עיקר השינויים המשמעותיים  

ה ערך שוו טון 1,250-ל 2000-מ ירד אנרגיההמחייב בביצוע סקר  המינימליסף הצריכה השנתי  .1

 נפט בדלקים או בחשמל.

 .(כה עד נהוג שהיה כפישנים  5שנים )לעומת  4.5 -לאחת ל ירד אנרגיה סקרתדירות ביצוע  .2

 הגשת למועד שקדמו השנים משלוש אחת בכל 50001ת''י ל התעדה אישור המציגיםצרכנים 

 .שנים 6-ל אחת סקרהגשת ב יחויבו הסקר תוכנית

המלצות הסקר  במימוש/מבוקרים בהתאם לסעיפים הרלוונטיים בתקנות, מחויבים נתמכיםגופים  .3

 המלצות ״כדאיות כלכלית״(. להלןהצפויות להחזיר את ההשקעה עד שלוש שנים )

 תיאור האמצעי .2

ההשפעות האנרגטיות והכלכליות הנובעות מהשינויים העיקריים בתקנות  נבחנו זה צעד במסגרת

נזקף בעיקר לשינוי  האנרגיה. חיסכון 2030ועד שנת  2020רגיה החל משנת המעודכנות בנושא סקרי אנ

הגופים  היקף הערכתבהיקף הגופים המחויבים בסקר אנרגיה. התועלת מאמצעי זה הוערכה על בסיס 

 המושג החיסכון מידת של והערכההתקנה(  עדכוןהחדשים המחויבים לביצוע סקר אנרגיה )כתוצאה מ

 . האנרגיה למשרד שהוגשו אנרגיה סקרי דגימת על בהסתמך
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 נתונים והנחות – באנרגיההתייעלות חישוב  .3

 שנים 3 של השקעה החזר בעלות)המלצות  כלכלית כדאיות המלצות רק מיושמות זה בניתוח .3.1

 .ביותר הגבוה היישום יחס עם ההמלצות אלו בפועל שכן(, בממוצע ומטה

 פוטנציאל את להעריך במטרה האנרגיה ממשרד שהתקבלו סקרים 20-כ ועיבד בחן הניתוח .3.2

 פוטנציאל כי הונח השוק עם היכרות בסיס ועל המדגם מתוך. אנרגיה מסקר ההתייעלות

 (.שנים 3-מ גבוה השקעתן שהחזר המלצות)כולל  8% הינו ממוצע מסקר ההתייעלות

להערכת שיעור יישום המלצות סקר  39האנרגיה משרד עבור בוצע אשר במחקר נעזר הניתוח .3.3

 50%אנרגיה. מתוך המידע הסטטיסטי שהתקבל ועל בסיס היכרות עם השוק הוערך כי בפועל 

התייעלות באנרגיה  4%לפיכך, סקר ממוצע מביא לידי  .מסך ההמלצות ברות כדאיות כלכלית

 בפועל.

 צריכת. אנרגיה קרס בביצוע המחויבים חדשים גופים 600-כ נוספו, החדשה התקנה בעקבות .3.4

כממוצע של טווח הצריכה  כההוער, התקנה עדכון לאחר סקר בביצוע המחויב גוף של האנרגיה

טשע״ן  2000טשע״ן ) 1600 -המינימלית המחייבת בסקר אנרגיה לפני ואחרי שינוי התקנה, כ

 טשע״ן אחרי(. 1250לפני, 

 .2030 שנת עד משתנה אינה הגופים כמות כי מניח הניתוח .3.5

 נתוני ונותחו השוואתיות בדיקות נערכו בו, האנרגיה למשרד המדווח המידע מאגר בסיס על .3.6

 הוערכה החדשים הגופים של האנרגיה צריכת פילוח, קודמות משנים אנרגיה סקרי של צריכה

 .טבעי גז 5%, גפ״מ 5%, חשמל  90%: כדלקמן

 :באנרגיה החיסכון להערכת שימושי נעשה בהם ההמרה מקדמי .3.7

 MWh :4011.63 MWh/TOE-ל"ן מטשע המרה .3.7.1

 MMBTU/TOE 4039.68גז טבעי:  MMBTU-ל"ן מטשע המרה .3.7.2

 MMBTU :4147.02 MMBTU/ton-ל טבעי גז מטון המרה .3.7.3

 .41TOE/ton094 1"ן: לטשע"מ גפ מטון המרה .3.7.4

עבור כלל הארגונים, על אף ההנחיה  שנים 4.5-ל אחת מבוצע אנרגיה סקר כי הונח זה בניתוח .3.8

 הגופים מספריחסי  שבאופןוזאת מכיוון  ISO 50001"י לתהמקלה לגופים המחזיקים בתעודה 

 "כ(.סה ארגונים 30 -)כ להיום נכון גבוה אינו בישראל לתקן בתעודה המחזיקים

 130 -כ הינו התקנות מעדכון כתוצאה שנה בכל אנרגיה סקר שיבצעו הגופים מספר כי הונח .3.9

 (.שנים 4.5 -הסקר הגשת תדירות חלקי חדשים גופים 600)

 :בפליטות החסכון להערכת שימוש נעשה בהםהפליטה  מימקד .3.10

                                                             
 הערכת שיעור יישום המלצות סקר אנרגיה, חברת "עדליה" 39
 IEA :glossary-and-converter-https://www.iea.org/reports/unitמחשבון המרות  40
מסמך מקצועי להתייחסות הציבור בנושא מקדמי המרה )ערכים קלוריים תחתונים(:  41

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/shimua_natural_gas/he/ShimuaConJan15.pdf 

https://www.iea.org/reports/unit-converter-and-glossary
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/shimua_natural_gas/he/ShimuaConJan15.pdf
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 .tCO2e/MWh42 0.348הנובע מחיסכון בייצור חשמל הינו:  הפליטה מקדם .3.10.1

 .tCO2e/ton43 2.954הפליטה הנובע מחיסכון שימוש בגפ"מ הינו:  מקדם .3.10.2

 tCO2e/ton 432.275: נוהי טבעי בגזהפליטה הנובע מחיסכון שימוש  מקדם .3.10.3

. אנרגיה סקר לביצוע התקנה מעדכוןתוצאות הניתוח לחיסכון באנרגיה הנובע  להלן .3.11

בחשמל ובדלקים עבור גוף בודד במונחים  בשימושהחיסכון באנרגיה משקף את ההפחתה 

 כתוצאה מעדכון התקנה. בשנות היעדשנתיים ועבור כלל המשק 

 תוצאות חיסכון באנרגיה למשק ולצרכן )גוף המחויב בביצוע סקר כתוצאה מעדכון התקנות( 59טבלה 

 סקר בביצוע המחויב לגוף באנרגיה ממוצע חיסכון

 [MWh] התקנה מעדכון כתוצאה

744 

456,595 [MWh] 2025-ב למשק באנרגיה חסכון  

 992,427 [MWh] 2030-ב למשק באנרגיה חסכון

 199,405 [tCO2e] 2025-ב פליטות הפחתת

 313,438 [tCO2e] 2030-ב פליטות הפחתת

 נתונים והנחות -חישובי עלות תועלת .4

 :כלליים והנחות נתונים .4.1

 .44לקוט״שאג׳  47החשמל חושב לפי  תעריף .4.1.1

 .25.6946 -טבעי  גז MMBtu-ל ש״ח, 404245 -: ש״ח לטון גפ״מ דלקים מחירי .4.1.2

 .שנים 10 - מייצג אנרגיה בסקר המבוצעות אופייניות טכנולוגיות אורך .4.1.3

מסך ההשקעה. שיעור  50%-הוערכה ב באנרגיההעודפת מפרויקטים להתייעלות  העלות .4.1.4

 לפירוט". Common Practice"זה משקף את ההשקעה ברכיבי התייעלות נוספים שאינם 

 .תמריצים מענקים והלוואות נספח יב:בנוסף, ראה התייחסות 

. אנרגיה סקר לביצוע התקנה מעדכוןהנובע  הכלכליחיסכון ללהלן תוצאות הניתוח  .4.1.5

עבור גוף בודד במונחים  בחשמל ובדלקים בשימושההפחתה  עלויותהחיסכון משקף את 

 כתוצאה מעדכון התקנה. 2030-שנתיים ועבור כלל המשק ב

תוצאות הניתוח הכלכלי והשפעות שינוי התקנה בראיה משקית ועבור גוף המחויב בביצוע סקר כתוצאה מעדכון התקנות  - 60טבלה 
 (2020)בערך נוכחי נקי לשנת 

                                                             
 2030-2020ע"ב התוכנית הלאומית להפחתת זיהום אויר של המשרד להגנ"ס. ממוצע עבור השנים  42
 ( של המשרד להגנ"סMRVמתוך המערך הלאומי למעקב ובקרה אחר הפחתת פליטות גזי חממה ) 43
 מע"מ %17אג' לקוט"ש בניכוי  55תעריף חשמל ביתי לפי  44
 2019-2010אנרגיה בין השנים  ממוצע עלויות גפ"מ לתעשייה בהתבסס על סקרי 45

 -ממוצע אזורי לגודל צרכן בינוני 46 

fhttps://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/natural_gas_conduction/he/BoardDecision3_17.pd 

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/natural_gas_conduction/he/BoardDecision3_17.pdf
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 אנרגיה סקר צותהמל מיישום עודפת עלות

 מעדכון כתוצאה סקר בביצוע המחויב לגוף

 [אלש״ח] התקנה

575 

 סקר בביצוע המחויב לגוף נטו תועלת

 [מלש״ח] התקנה מעדכון כתוצאה
2.7 

 710 [מלש״ח] משקית עלות

משקי בצריכת אנרגיה )ללא עלות  חסכון

 [מלש״ח]חיצונית( 
1,694 

 לאוירכלכלית מצמצום פליטות  תועלת

 [מלש״ח]
389 

3731, [מלש״ח]נטו  תועלת  

 

 סיכום רכיבי תועלת .5

ניב יבבחינת הכדאיות הכלכלית מצעד זה ניתן לראות תועלת משמעותית בראייה משקית. בסה"כ הצעד 

נצרך כאשר התועלת  לקוט״ש אגו׳ 8.8בעלות של  2030עד  MWh 992,427מצטבר של  אנרגיהחסכון 

 . 2020מלש"ח במונחי ערך נוכחי נקי לשנת  1,373-בכ תנאמדהמשקית הכוללת 
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 47בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה(: ונספח 

 רקע .1

 צריכת ההערכות"פ ע כאשר, הישראלי במשק האנרגיה צריכת על נרחבת השפעה המבנים לסקטור

נתון זה בעל משמעות  48.המשקית החשמל צריכת מסך %60 -כ על עומדת בישראל מבנים של החשמל

הולכת וגוברת כתוצאה מגידול האוכלוסין ועלייה מתמדת באיכות חיי התושבים, המשפיעים באופן ישיר 

על צריכת האנרגיה המשקית. היקפי צריכת האנרגיה, כמו גם השפעות סביבתיות נרחבות נוספות אשר 

בשימושי מבנים והפעילות המבוצעת  באות לידי ביטוי במגוון תחומים רחב, משלבי התכנון והבניה וכלה

במסגרתם, גרמו לכך שגברה המודעות בשנים האחרונות לבנייה בטכנולוגיות ירוקות וזאת בין היתר 

 באמצעות תקני בנייה בת קיימה.

לבנייה בת קיימה )בנייה ירוקה(, כאשר מאז בוצעו מספר עדכונים  5281נכתב לראשונה ת"י  2005בשנת 

, בראשן צריכת האנרגיה סביבתית השפעה בעלי להיבטים מתייחסאשונית. התקן ותוספות לגרסתו הר

מפנים  5281"י בתהאנרגיה  קריטריונישל המבנה, המהווה את הרכיב המשמעותי ביותר בתקן. 

 ומתבססים על מספר תקנים נוספים:

 לדירוג בניינים לפי צריכת אנרגיה. עמידה בדרישות תקן בנייה בת קיימה מחייבת  5282"י ת

 למעט יוצאים מן הכלל(. Cעמידה בדירוג אנרגיה מינימלי )דרגה 

 לבידוד תרמי של מעטפת מבנים. תקן זה הפך מחייב  מינימליות דרישות הקובע 1045"י ת

 .1970במסגרת תקנות התכנון והבנייה כבר בשנת 

 אנרגיה בבניינים. תקן זה כולל ארבעה חלקים הדנים במעטפת הבניין בבנייני  -  5280"י ת

 מגורים, מערכות תאורה, מערכות אקלום ובמערכות אלקטרו מכאניות במבנה.  

מים במבנה, התורמת ה ולצריכת נוספים סביבה להיבטי גם התייחסות בתקן קיימת, האנרגיה לפרק פרט

האנרגיה כתוצאה מהיקפי ההתפלה הגבוהים בישראל. יתרה מכך, לטכנולוגיות בנייה באופן עקיף לצריכת 

ירוקות השפעה משמעותית על איכות חיי התושבים במגוון היבטים רחב, בין היתר: תועלות ממעבר 

לתחבורה חלופית, שיפור הישגי תלמידים במוסדות חינוך, מניעת מחלות והשפעות בריאותיות שליליות 

החלו לחייב בנייה לפי תקן בנייה בת קיימה ,חיוב התקן ברמה  15-סף, היות ורשויות פורום הועוד. בנו

 הלאומית יסייע במניעת העמקה של פערים חברתיים בין רשויות חזקות לפריפריה.

התכנון והבניה "ס מקדמים עדכון לתקנות להגנהבינוי והשיכון בשיתוף משרד האנרגיה והמשרד  משרד

חיוב תקן בנייה בת קיימה במסגרת בקשות חדשות להיתרי בנייה של מבנים הנבנים להביא ל במטרה

תקנות התכנון ל בעדכון כמופיע חדשיםמבנים  מבניית החיסכון בהערכתמתמקד במשק. אמצעי זה 

 .2020 –קיימא(, התש"ף -בניה בת  –והבניה )תכן הבניה 

                                                             
 ניתוח זה מתבסס על ניתוח שבוצע במסגרת התוכנית הלאומית להפחתת זיהום אויר של המשרד להגנת הסביבה 47
 2018ל המשרד להגנ"ס, דו"ח עתודות בנייה ירוקה בישרא 48

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/GreenBuilding/Documents/Green-building-reserves-2018.xlsx.pdf
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 תיאור האמצעי .2

זה בוחן את ההשפעות הנובעות מחיוב תקן בנייה בת קיימה )ברמת כוכב אחד לפחות( על החלק  ניתוח

בשלושה סקטורים בפרט: מגורים, ציבורי מסחרי )ללא מבני חינוך( ובמשק הישראלי  הבנייההארי של 

 התועלת כאשר, 2030ועד שנת  2020מתמקד במבנים הנבנים החל משנת  הניתוחוחינוך )בתי ספר(. 

 שנים.  50 –נאמדת בהתאם לאורך חיי כל מבנה  הכלכלית

לכלכלה  2050ישראל  חזוןיישום בנייה בת קיימה במשק גובש בהתאם ליעדים שנקבעו במסגרת  קצב

 בסביבה מקיימת. להלן היעדים שנקבעו לשיעור התחלות בנייה בת קיימה במשק: תגמשגש

 התחלות בנייה הבנויות בהתאם לתקן בנייה בת קיימה יעדים לשיעור - 61טבלה 

 2030-2050 2025 סקטור

 -מגורים 
 בנייה רוויה

75% 100% 

 100% 75% מסחרי

 100% 50% ציבורי

 

 :הבאים והנתונים להנחות בהתאם הוערךבמשק,  קיימה בתבנייה  גמר שיעור

 שנים 3 הינו לעיל מהסקטורים אחד בכל מבנים של לבנייה הנדרש הזמן משך. 

 בנייה רוויה, מסחרי, ציבורי היו  –שיעור המבנים הירוקים במגזרים: מגורים  2017 בשנת

 בהתאמה. 9%-ו 6%, 7%

 יעדי ובין 2025 לשנת הבנייה ליעדי( 2017)בשנת  בפועל הבניה בין לינארי שינוי קצב הונח 

 .2030-ו 2025 לשנים הבנייה

 במשק, לפי מגזר בנייההמגמר  בנייה ירוקה שיעור - 62טבלה 

 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 סקטור

 -מגורים 
 בנייה רוויה

25% 32% 38% 44% 50% 56% 63% 69% 75% 80% 85% 

 85% 80% 75% 69% 63% 56% 50% 44% 38% 31% 25% מסחרי

 70% 60% 50% 46% 43% 39% 35% 31% 28% 24% 20% ציבורי

 

והתועלות הכלכליות חושבו בהנחה שכל בניין אשר נבנה בהתאם לדרישות תקן  באנרגיהחישובי החיסכון 

 בנייה ירוקה מחליף מבנה אשר היה נבנה שלא ע"פ התקן.

 נתונים והנחות – באנרגיההתייעלות חישוב  .3

 מגורים סקטור

. הערכה זו 80% -הבנייה הרוויה למגורים מתוך סך הבנייה למגורים במשק הוערך ב שיעור .3.1

 גובשה באופן הבא: 
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קרקע למגורים בשנים  צמודיגמר בניית מבנים  49 "ס,הלמבסיס ניתוח נתוני  על .3.1.1

 .23% -כ על עמד 2018-2017

ארוך ההוערך כי בטווח  2050במסגרת הערכת הצוות המקצועי בתוכנית ישראל  .3.1.2

בנייה  80%יותר מבנים בבנייה רוויה על חשבון בנייה נמוכה, תחת ההנחה הבאה:  יבנו

 5-מבנים בני פחות מ 10% -מבנים צמודי קרקע ו 10%קומות ומעלה,  5רוויה בה 

 קומות.

 זו מסיבה. 2050 שנת עדתהליך זה יתרחש באופן הדרגתי ש היא ההערכה .3.1.3

מסך  20%קרקע במשק יעמוד על  צמודתביניים שהיקף בנייה  כערך להעריךהוחלט 

 .2030הבנייה למגורים באופן אחיד עד שנת 

 של הכלכלית התועלת מדידת לצורך הוערך זה נתון. שנים 50-ב הוערך מבנה חיי אורך .3.2

 .התקן לפי שאינה חדשה לבניה ביחס ירוקה מבניה כתוצאה שמושג באנרגיה החיסכון

 מים בצריכת חיסכון, בית במשקי חשמל בצריכת כוןחס: כולל המגורים מסקטור החיסכון רכיב .3.3

 מזהמים פליטות מצמצום כתוצאה כלכלית ותועלת( להתפלה חשמל בייצור חיסכון רכיב)כולל 

 .לאוויר

 :2030 שנת עד להיבנות הצפויות"ד יח כלל תחזית להלן .3.4

 50תחזית בניה של יח"ד חדשות לפי שנים )יח"ד( - 63טבלה 

 2020-2017 2025-2021 2030-2026 

תחזית יח"ד 
 חדשות לשנה

52,000 55,000 61,000 

כלל יח"ד  זרם תחזית של מכפלה באמצעות חושבו להיבנות שצפויות הירוקות"ד יח תחזית .3.5

 (.62טבלה מהזרם החדש ) הירוקות"ד יחושיעור  (63טבלה במשק ) החדשות

 לצריכהקוט"ש למשק בית בשנה.  7,547 -הוערכה ב 2017צריכת החשמל למשק בית לשנת  .3.6

 .להסקה אנרגיה צריכת ורכיב חשמל צריכת רכיב זו

ומבוססת על צריכת החשמל  "שקוט 7,325 -ב הוערכה החשמל צריכת תהערכ .3.6.1

 2017ומספר משקי בית בישראל לשנת  201751בפועל של מגזר מבני מגורים בשנת 

(2,510,300.)52  

מהסקה של משק בית חושב ע"ב מאזן האנרגיה של  באנרגיה הממוצע החיסכון .3.6.2

 :הבאות וההערכות הנתונים בסיס על בוצע החישוב"ש. קוט 222-"ס והוערך בהלמ

אלפי טונות  118-ו 1.2הינן  2017"מ של משקי בשנת הגפוהסולר  צריכת .3.6.2.1

 מטריות, בהתאמה.

                                                             
 דירות, לפי שלב בנייה ומאפייני בניין -2לוחו לוחות מחולל 49
50 http://economy.pmo.gov.il/councilactivity/housing/documents/strategy050717.pdf 
 "סלהגנ"ח של המשרד גזמערך המעקב והבקרה אחר הפחתת פליטות  נתוני"ב ע 51

  לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה פרסומי מתוך 52

http://economy.pmo.gov.il/councilactivity/housing/documents/strategy050717.pdf
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 כלל של חלוקה באמצעות חושבה בית משק של להסקה האנרגיה צריכת .3.6.2.2

 הבית משקי במספר( להסקה"מ וגפ סולר)צריכת  להסקה האנרגיה צריכת

 .בישראל

נוכתה צריכת גפ"מ  2016הכוללת של משקי בית בשנת  "מהגפ מצריכת .3.6.2.3

לבישול )אשר אינה מושפעת מהתייעלות באנרגיה(, זאת בהתאם למספר משקי 

ק"ג גפ"מ בשנה לצורכי  30הבית בישראל ותוך הנחה שמשק בית ממוצע צורך 

 53בישול.

 54לטון   MWh 12.02 הינוהמרת סולר למונחי אנרגיה  יחס .3.6.2.4

  55 לטון  MWh 12.70 הינוהמרת גפ"מ למונחי אנרגיה  יחס .3.6.2.5

 56. %20אחוז החיסכון בצריכת חשמל למבנה ירוק עומד על  .3.7

 57ליטר ליום.  101צריכת המים היומית לנפש הוערכה ב  .3.8

 58. 3.71מספר נפשות הממוצע למשק בית עומד על  .3.9

)משרד  %30 -אחוז החיסכון בצריכת מים כתוצאה מהטמעת תקן בנייה ירוקה הוערך ב .3.10

 59הכלכלה(. 

 %1.21.60-מגזר מבני מגורים הוערך בכ שלשנתי בעצימות צריכת חשמל הגידול ה .3.11

חיי מים מותפלים )לרבות: התפלה, שאיבה והשבה(  מחזורל המוערכת אנרגיהצריכת ה .3.12

 61קוט"ש למ"ק.  3.4עומדת על 

 :2030 לשנת המגורים בסקטור ירוקה מבנייה באנרגיהתוצאות הערכת החיסכון  ןלהל .3.13

 לשנה( MWh) 2030, 2025חיסכון בצריכת חשמל מבנייה ירוקה במגזר המגורים בשנים  - 64טבלה 

 ערך רכיב

חיסכון בצריכת חשמל בשנת 
 בסקטור המגורים 2025

193,664 

חיסכון בצריכת חשמל בשנת 
 סקטור המגוריםב 2030

549,913 

 מסחרי ציבורי סקטור

                                                             
 האנרגיה משרד של הערכות"ב ע 53
54 , United KingdomDepartment of Energy & Climate Change -DECC 
55 , United KingdomDepartment of Energy & Climate Change -DECC 
"ד ליח ירוקה בנייה לתקן בהתאם שנבנו"ד יח בין חשמל בצריכת הפערים נותחו זה בסקר"ס. להגנ המשרד עבור שבוצע לסקר בהתאם 56

 ."דיח 111 במסגרתו ונדגמו בישראל ערים 12-ב בוצע הסקר. סטנדרטיות
57 http://www.technion.ac.il/2015/01/12490/ 
 (2020 פברוארב 23נתונים לרגל יום המשפחה ) -משפחות בישראל המרכזית לסטטיסטיקה,  הלשכה 58
59 https://www.gov.il/he/Departments/Guides/green_construction 
 "חגז פליטות ובקרת לניטור הלאומי המערךחישוב על בסיס תחזיות דו"ח היעד הלאומי להפחתת פליטות ונתוני למ"ס עבור  60
 אנרגיה של מתקני התפלה המוגשים למשרד האנרגיהמתוך סקרי  61

http://www.technion.ac.il/2015/01/12490/
http://cbs.gov.il/www/publications15/meshek_bait/profil_mb.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/green_construction
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 כלכלית ותועלתסקטור המסחרי ציבורי כולל חסכון בצריכת חשמל ברכיב החיסכון  .3.14

. בשל קושי לבסס הערכת חיסכון בצריכת המים לאוויר מזהמים פליטות מצמצום כתוצאה

בניתוח הסקטוריאלי. יש לציין שאכן צפוי חיסכון בסקטור זה, לא כומת רכיב החיסכון במים 

 מסחרי ועל כן מדובר בגישה שמרנית.-בצריכת מים במגזר הציבורי

טבלה ) הציבורי והסקטור המסחרי הסקטור בין ירוקה בנייה יישום בקצב להבדלים פרט .3.15

לעיל( וגמר הבנייה )מ"ר( בכל אחד מהמגזרים, אותן הנחות ונתונים שימשו לחישובי  62

 ציבורי כמגזר אחד. -החיסכון והתועלת. תוצאות הניתוח מוצגות עבור המגזר המסחרי

ציבורי )ללא  המסחרי, השטח הבנוי בסקטור "סהלמנתוני גמר בנייה שמפרסמת  לפי .3.16

  62. 2017מ"ר בשנת  1704 יהמבני חינוך( ה

ות משני העשורים האחרונים אותם מפרסמת הלמ"ס הונח כי אין דיבהתאם לסדרות עתי .3.17

 . 2030גידול בשטח הבנייה השנתית במגזר הציבורי מסחרי עד שנת 

קוט"ש  318 -חרי הוערכה בכצריכת החשמל השנתית הממוצעת של המגזר הציבורי מס .3.18

 63למ"ר. 

 64לשנה.  %1-הגידול השנתי בעצימות צריכת החשמל במגזר המסחרי ציבורי הוערכה ב .3.19

החיסכון בצריכת חשמל כתוצאה מהטמעת תקן בנייה ירוקה במגזר הציבורי מסחרי  .3.20

 65. %20-בכ ךהוער

 לשנת בוריצי -המסחרי בסקטור ירוקה מבנייה באנרגיה החיסכון הערכת תוצאות להלן .3.21

2030: 

 לשנה( MWh) 2030, 2025ציבורי בשנים  -חיסכון בצריכת חשמל מבנייה ירוקה במגזר המסחרי - 65טבלה 

 ערך רכיב

 בשנת חשמל בצריכת חיסכון
 ציבורי המסחרי בסקטור 2025

272,388 

 בשנת חשמל בצריכת חיסכון
 ציבורי המסחרי בסקטור 2030

721,116 

 

 (ספר)בתי  החינוך סקטור

במגזר זה נבחנה בנייה של בתי ספר חדשים בלבד, כאשר זרם הכיתות הירוקות  .3.22

 66כיתות בשנה.  1,879החדשות בבתי ספר עומד בממוצע על 

                                                             
: מסחר, משרדים, הארחה. תחת מבני ציבור נכללו: וכללנ מסחר מבני תחת –שטח בנייה, לפי ייעוד ושלב בנייה  -.1"ס, לוח יד/למ 62

 בריאותובנייני ציבור אחרים, 
 "חגזמתוך תחזיות דו"ח היעד הלאומי להפחתת פליטות  63
 ח היעד הלאומי להפחתת פליטות גז"חמתוך תחזיות דו" 64
 .אגף תכנון סביבתי ובנייה ירוקה"ס, להגנלהערכות המשרד  בהתאם 65
  תקשוב ומערכות מידע משרד החינוך, מינהל66

http://ic.education.gov.il/QvAJAXZfc/opendoc_pc.htm?document=Mabat_rachav.qvw&host=qvsprodlb&sheet=SH11&lang=en-US
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רכיב החיסכון מסקטור החינוך כולל: חסכון בצריכת חשמל, חיסכון בצריכת מים )כולל  .3.23

ותועלת כלכלית כתוצאה מצמצום פליטות מזהמים רכיב חיסכון בייצור חשמל להתפלה( 

 לאוויר.

 67. 28מספר התלמידים הממוצע בכיתה עומד על  .3.24

 68קוט"ש לשנה.  470-צריכת החשמל לתלמיד הוערכה בכ .3.25

החיסכון בצריכת חשמל כתוצאה מהטמעת תקן בנייה ירוקה במגזר החינוך הוערכה  .3.26

 69. %20-בכ

 ניתוחקוב לתלמיד. הערכה זה מבוססת על  8.95-המים לתלמיד הוערכה בכ צריכת .3.27

. במחקר זה נמדדה צריכת המים 201770"ס בשנת להגנ המשרד עבור במחקר שבוצע

 ברשויות, מוביליםמ"ק לשנה(. מחקר זה בוצע בבתי ספר  5,400הממוצעת של בתי הספר )

 אלה במוסדות והשקיה לגינון המים ריכתצ כיגבוהים ולכן סביר  יםמאשכולות סוציו אקונומי

מ"ק לבי"ס, כאשר  5,000. לשם שמרנות נלקחה צריכת מים ממוצעת של מהממוצע גבוהים

 תלמידים(. 558.5כמות זו חולקה במספר התלמידים הממוצע בבתי הספר שבמחקר זה )

 %30.71-ב הוערך ירוקה בנייה תקן מהטמעת כתוצאה מים בצריכת החיסכון אחוז .3.28

חיי מים מותפלים )לרבות: התפלה, שאיבה והשבה(  מחזורל המוערכת אנרגיהצריכת ה .3.29

 .לעיל כאמור קוט"ש למ"ק 3.4עומדת על 

 :2030 לשנת ספר בבתי ירוקה מבנייה באנרגיהתוצאות הערכת החיסכון  להלן .3.30

 לשנה( MWh) 2030, 2025חיסכון בצריכת חשמל מבנייה ירוקה בבתי ספר בשנים  - 66טבלה 

 ערך רכיב

 צריכתלמשק מצמצום  חיסכון
 בסקטור 2025 בשנת חשמל

 החינוך
9,611 

 למשק מצמצום צריכת חיסכון
 בסקטור 2030 בשנת חשמל

 החינוך
24,201 

 

 :המשק כלל על הצעד מיישום באנרגיה החיסכון תוצאות סיכום להלן .3.31

 לשנה( MWhכלל המשק ) -כולל בצריכת אנרגיה חיסכון  - 67טבלה 

 2030 2025 סקטור

 549,913 193,664 מגורים

                                                             
67 https://main.knesset.gov.il/Activity/Info/MMMSummaries19/Education_3.pdf 
 דות חינוך, משרד האנרגיהסצריכת אנרגיה במו דיווחי"ב ע 68
 .אגף תכנון סביבתי ובנייה ירוקה"ס, להגנמשרד להערכות ה בהתאם 69
 ספר-כדאיות כלכלית של יישום בנייה ירוקה בבתי 70
71 https://www.gov.il/he/Departments/Guides/green_construction 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Info/MMMSummaries19/Education_3.pdf
http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib4/r0401-r0500/r0430.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/green_construction
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 -מסחרי
 ציבורי

272,388 721,116 

 24,201 9,611 חינוך

 1,295,230 475,663 סה"כ

 :2030 -ו 2025 בשנים החממה גזי פליטות הפחתת הערכת להלן .3.32

 (tCO2e) 2030 -ו 2025פליטות גזי החממה בשנים הערכת הפחתת  -68טבלה 

 2025 רכיב
[tCO2e] 

2030 
[tCO2e] 

הפחתת 
 פליטות גז"ח

165,704 451,211 

 

 נתונים והנחות –חישוב עלות/ תועלת  .4

 ש"ח. 5,000-העלות העודפת לבניית יח"ד סטנדרטית נאמדה ב .4.1

ביצועו  2010במסגרת התוכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה בישראל, אושר בשנת 

של "פרויקט חלוץ לבניה חדשה בת קיימא". הפרויקט כלל איסוף, עיבוד וניתוח נתונים משלב 

מבנים אשר בוצעו הן תחת תקן בנייה ירוקה והן בבניה  28התכנון ועד שנה לאחר האכלוס, עבור 

. מטרת המחקר הינו בחינת פערי העלות בין בנייה ירוקה ובנייה רגילה. מתוצאות קונבנציונאלית

מחקר זה, מצא המשרד להגנת הסביבה כי בניה רגילה עשויה אף להיות יקרה יותר מבניה 

ירוקה. יתרה מכך, במחקר זה נמצא כי העלויות הבלתי צפויות במבנים אשר נבנו בבניה ירוקה 

אשר נבנו בבניה רגילה. כמו כן, משך שלב הבניה ליח"ד בבניה ירוקה היו נמוכות מאשר במבנים 

  72נמצא קצר יותר מאשר בבניה רגילה. 

על אף תוצאות פרויקט חלוץ ולשם שמרנות, הוחלט בעבודה זו להתבסס על הערכת העלות 

לפי העודפת לפי מחשבון דקל. בבחינת פער העלויות בין בניה ירוקה לבין בנייה קונבנציונאלית, 

 73 ש"ח ליח"ד. 5,000-מחשבון דקל, נמצא כי בניה ירוקה יקרה יותר מבנייה רגילה בכ

. סטנדרטית בנייה מעלות 0.88% ב הוערכה מסחרי ציבורי"ר מ של לבנייה העודפת העלות .4.2

 העלות לשיעור זהה למגורים מבנייה העודפת העלות ששיעור בהנחה בוצעה זו הערכה

 הבנייה בעלויות ההתייקרות שיעור חושב כך לשם. מסחרי הציבורי בסקטור מבנייה העודפת

 5,000"ד )ליח העודפת העלות שיעור חישוב"י ע וזאת"ר מ 100 בגודל מגורים דירת של בלבד

 74"מ(.מע)ללא  הבנייה עלות מתוך( ₪

"ח וזאת בהנחה ותוספת העלות ש 20,000 ב הוערכה לימוד כיתת לבניית העודפת העלות .4.3

מתקציב  3%מ"ר ומעלה( עומדת בממוצע על  750הנדרשת לבניית מבנה חינוך )מגודל של 

 75הבסיס של משרד החינוך לבניית מבנה חינוך 

                                                             
72 %2029.12.2016.pdf-home-http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/greenbuilding/benefits/documents/greenbuilding 
73 %2029.12.2016.pdf-home-bjectsenv/greenbuilding/benefits/documents/greenbuildinghttp://www.sviva.gov.il/su 

&FID=307&PID=920http://www.leviitzhak.co.il/Levi/Templates/showpage.asp?LNGID=2&TMID=8474 
 לפי הערכות אגף תכנון סביבתי ובנייה ירוקה, המשרד להגנת הסביבה  75

http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/greenbuilding/benefits/documents/greenbuilding-home-%2029.12.2016.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/greenbuilding/benefits/documents/greenbuilding-home-%2029.12.2016.pdf
http://www.leviitzhak.co.il/Levi/Templates/showpage.asp?LNGID=2&TMID=84&FID=307&PID=920
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ש"ח לקוב כולל  6.61קוב לחודש, הינו  7עד  -תעריף מים שפירים לבית או לכל צריכה אחרת  .4.4

 76מע"מ. 

קוב בשנה  15,000עד  -מים שפירים לבית או לכל צריכה אחרת לכל כמות נוספת, תעריף  .4.5

 77ש"ח לקוב כולל מע"מ.  12.44הינו 

 ציבורי-עבור המגזר המסחרי 78אג' לקוט"ש כולל מע"מ.  55תעריף החשמל הביתי הינו  .4.6

 .נלקח ערך זה בניכוי מע"מ והחינוך

 תועלת המשקית, נלקחו תעריפי מים ללא מע"מ.-עבור חישובי העלות .4.7

מספר רכיבי תועלת נוספים אשר לא כומתו  קיימה בתלתועלות הכלכליות לעיל, לבנייה  מעבר .4.8

היקפי הפסולת המיוצרים והפחתת הפליטות הנובעת  צמצום: ואל ביןכלכלית בעבודה זו. 

: רוחות  לרבותהשפעות שליליות הקשורות לרווחה ובריאות המשתמשים,  הפחתת ;מכך

בקרבת הבניין, נוחות ויזואלית, אוויר צח, נוחות תרמית, תרכובות אורגניות נדיפות, 

תועלות הנובעות ממעבר לתחבורה חליפית )לרבות כלי רכב לא  ;אקוסטיקה, חשיפה לקרינה

 השהייה בנוחות מעלייה כתוצאה מושגת ותפוקה ביצועיםשיפור  ;ממונעים והליכתיות(

-הבנייה באוכלוסיות במעמד סוציו קריטריוניים חברתיים ע"י האחדת צמצום פער ;במבנה

 אקונומי גבוה ונמוך כאחד.

 סיכום רכיבי התועלת .5

 עד להיבנות הצפויים המבנים חיי לאורךבמונחי ערך נוכחי נקי  החושב תהמשקי התועלת .5.1

 .2030 שנת

כפי שתואר מעלה, מרכיבי התועלת כוללים את החיסכון המשקי בצריכת חשמל ואת העלויות  .5.2

העלות העודפת מבנייה תחת  נאמדההחיצוניות מהפחתת זיהום אוויר במשק. בצד העלות 

 :2020להלן סיכום רכיבי התועלת במונחי ערך נוכחי נקי לשנת  תקן בנייה בת קיימה.

 (2020תועלת משקית כוללת )מלש"ח מהוון לשנת  - 69טבלה 

 ערך רכיב

תועלת משקית  
 מגורים -

4,889 

תועלת משקית  
 מסחרי ציבורי -

4,342 

תועלת משקית  
 חינוך -

132 

 9,363 סה"כ

 

                                                             
2018.pdf-july-http://www.water.gov.il/Hebrew/Rates/2018/rates76 

77 2018.pdf-july-http://www.water.gov.il/Hebrew/Rates/2018/rates  
78 https://www.iec.co.il/homeclients/pages/tariffs.aspx 

http://www.water.gov.il/Hebrew/Rates/2018/rates-july-2018.pdf
http://www.water.gov.il/Hebrew/Rates/2018/rates-july-2018.pdf
https://www.iec.co.il/homeclients/pages/tariffs.aspx
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עלויות חיצוניות מהפחתת  ללאסך התועלת לסקטור המגורים מבנייה בת קיימה  בבחינת .5.3

 .2020"ח, במונחי ערך נוכחי נקי לשנת מלש 7.5 -בכזיהום אויר, התועלת הוערכה 

 :זה מאמצעי המושפע הגורם של המבט מנקודת או, הפרטית הראייה מנקודת התועלת להלן .5.4

 

 תועלת משקית מנקודת מבט של הגורם המושפע מהאמצעי 70טבלה 

 יחידה ערך רכיב

   מגורים

 ש"ח )כולל מע"מ( 5,850 תוספת עלות הון לצרכן

חיסכון שנתי בהוצאות על 
 חשמל

1,094 
חיסכון שנתי מהוון  -ש"ח 

 לאורך חיי הבניין

 ש"ח )כולל מע"מ( 511 חיסכון שנתי בהוצאות על מים

 35,422 תועלת ליח"ד
ערך נוכחי נקי ליח"ד 

 2020הנבנית בשנת 

השקעה ליח"ד  שנות החזר
 לרוכש

 שנים 3.6

   מסחרי ציבורי

שנות החזר השקעה למ"ר 
 מסחרי ציבורי

 שנים 1.95

   חינוך

 שנים 9 שנות החזר השקעה לכיתה

 תועלת ישירה לסקטור החינוך
163,395,221 

 
ערך נוכחי נקי לסקטור 

 החינוך

 

 סיכום רכיבי התועלת .6

 מנקודת והן משקית בראייה הן משמעותית תועלת לראות ניתן זה מצעד הכלכלית הכדאיות בבחינת

במונחי ערך נוכחי  "חש מיליארד 9 -בכ נאמדהמצעד זה,  הכוללת המשקית התועלת. הצרכן של המבט

תועלת משמעותית מצעד זה,  נאמדה אויר זיהוםחיצוניות מהפחתת  עלויות בניכוי גם. 2020נקי לשנת  

"ש נחסך, בהסתכלות על מבנים הנבנים עד לקוטמדד העלות המשקית  בבחינת. מליארד ש"ח 7.5 -בכ

 -כ, נמצא כי העלות המשקית לקוט"ש נחסך מוערכת ביםושתועלתם נאמדת לאורך חיי המבנ 2030שנת 

   "ש.לקוט' אג 5
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 בנייה מאופסת אנרגיה :זנספח 

 רקע .1

המבנים השפעה נרחבת על צריכת האנרגיה במשק הישראלי, כאשר צריכת החשמל של מבנים  לסקטור

מסך צריכת החשמל המשקית. נתון זה בעל משמעות הולכת וגוברת כתוצאה  60% -בישראל עומדת על כ

מגידול האוכלוסין ועלייה מתמדת באיכות חיי התושבים, המשפיעים באופן ישיר על צריכת האנרגיה 

. כתוצאה מכך ובכדי להתמודד עם ההשפעות השליליות של ייצור אנרגיה, רווחת בעולם המגמה המשקית

לקידום טכנולוגיות לייצור חשמל באופן מבוזר, תוך דגש על מבנים המייצרים את האנרגיה הנצרכת 

בתחומם באופן עצמאי )או לכל הפחות את חלקה הארי(. בין הפעולות שננקטו ניתן לזהות כי חלק 

מעותי מהמדינות המובילות בעולם הגישו תוכניות לאומיות שמטרתן להגדיל את מספר המבנים מש

 מאופסי האנרגיה במהלך השנים הקרובות. 

לייצור חשמל  הממשלה מיעדי וכחלק, בישראל מבוזר חשמל וייצור באנרגיה התייעלות לקדם בכדי

סת אנרגיה במשק. כחלק מפעילות זו, מאנרגיות מתחדשות קיימת פעילות לאומית לקידום בנייה מאופ

נתח  2025יעדים מדידים לבניה מאופסת אנרגיה אשר מגדירים כי בשנת  תנעשים מאמצים לקביע

 מבנים מאופסי אנרגיה. תהיה של במשק החדשה הבנייהממשמעותי 

 :רכיבים לשני התייחסות נדרשת במבנים אנרגיהלהשיג איפוס  בכדי

 םהמורכב מאמצעים פאסיביים )כדוגמת בידוד( ואמצעים אקטיביי ,באנרגיה התייעלות רכיב 

 באנרגיה)כדוגמת מיזוג אויר( שמטרתם להביא לצמצום צריכת החשמל באופן כללי. התייעלות 

 מסייעת בכך שמפחיתה את היקף ייצור החשמל הנדרש לאיפוס.

 המתרחשות בתחום הנועד לספק את צריכת החשמל הנדרשת לקיום הפעילויות  חשמל ייצור רכיב

 PVהמבנה. הטכנולוגיה העיקרית לייצור חשמל מקומי באנרגיות מתחדשות הינה מערכות 

(photovoltaic) .המותקנות על גגות 

 תיאור האמצעי .2

 הצפוייםבלבד  חדשיםזה מתמקד בחיוב בנייה מאופסת אנרגיה במסגרת היתרי בנייה של מבנים  אמצעי

 המשקיות ההשפעות נבחנו, זה מצעד התועלת את להעריך בכדי. 2030-2020להיבנות בין השנים 

 :הבאים בסקטורים אנרגיה מאופסת בנייה מחיוב הנובעות

 קרקע צמודי מבנים 

 קומות  3-5מגורים בני  בנייני 

 (ספר)בתי  חינוך מבני 

 מסחר מבני 

 ציבור מבני 
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 אשר הבנייה התחלות מתוך אנרגיה מאוספת בנייה למדדי בהתאם הוערך, זה צעד של היישום קצב

מדדי בנייה  – 1ז נספח) מקיימת בסביבה משגשגת לכלכלה 2050 ישראל תוכנית במסגרת נקבעו

 :הבאות ההנחות תחת בוצעה זו הערכה(. הבנייה התחלות מתוך אנרגיה מאופסת

 אחת שנה הינו קרקע צמוד בית של( בניה לגמר)מהתחלה  הבנייה להשלמת הנדרש הזמן משך. 

 הזמן הנדרש להשלמת הבנייה בקטגוריות המבנים האחרות )קרי מבני חינוך, מבני מסחר  משך

 שנים.  3ומבנים ציבוריים( הינו 

 שנות היערכות של המשק, לרבות עדכון וכתיבת התקנות החדשות.  מהוות 2022-2020 השנים 

 הינו היעד שנות ובין( למשק אנרגיה מאופסי מבנים חדירת תחל)בה  2023 שנת בין השינוי קצב 

 .לינארי

מתוך כלל הבנייה השנתית, בהתאם לקטגוריות המבנים  הבניה גמרלהלן טבלה המציגה את שיעור  

 עליהם תחול חובת בנייה מאופסת אנרגיה.

 ים )אחוז(שיעור יישום צפוי של בנייה מאופסת אנרגיה מתוך גמר הבניה השנתי לכל אחד מסוגי המבנ - 71טבלה 

 שנה
2020-
2022 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 100% 100% 100% 100% 100% 75% 50% 25% 0% בית קרקע פרטי

מבנה מגורים בנייה 
 3-5רוויה 

0% 4% 8% 13% 17% 21% 25% 40% 55% 

 35% 30% 25% 21% 17% 13% 8% 4% 0% מבני מסחר

 55% 40% 25% 21% 17% 13% 8% 4% 0% מבני ציבור

 70% 60% 50% 42% 33% 25% 17% 8% 0% בתי ספר

 

ורכיב ייצור  באנרגיהשהוסבר לעיל, התועלת הנאמדת במסגרת ניתוח זה כוללת רכיבי התייעלות  כפי

 -. עבור כלל המגזרים בגבולות הניתוח, ייצור החשמל ממערכות הPVחשמל באמצעות התקנת מערכות 

PV אנרגיהכלומר איפוס  ,מהווה את יתרת הצריכה הנותרת לאחר הטמעת אמצעים להתייעלות באנרגיה 

קרקע, הנחה זו שמרנית, היות וקיימים מבנים  צמודימלא. יש לציין כי במקרים מסוימים, כדוגמת מבנים 

הייצור לרשת בעלי פוטנציאל ייצור הגבוה מהצריכה החזויה לאותו מבנה. מבנים אלה יזרימו את יתרת 

 החשמל.

 נתונים והנחות – באנרגיההתייעלות חישוב  .3

 .שנים 50-ב הוערך הסקטורים כלל עבור ממוצע מבנה חיי אורך .3.1

 :מגורים מבני .3.2

כוללים  אנרגיהשהוסבר לעיל, קטגוריות מבני המגורים עליהם תחול חובת איפוס  כפי .3.2.1

 קומות. 3-5קרקע ומבני מגורים בני  צמודימבנים 

 :2030 שנת עד להיבנות צפויות אשר"ד יח תחזית להלן .3.2.2
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 79תחזית בניה של יח"ד חדשות לפי שנים )יח"ד( - 72טבלה 

 2020 2025-2021 2030-2026 

תחזית יח"ד 

 לשנה חדשות
52,000 55,000 61,000 

 73טבלה ב מופיע למגורים השנתי הבנייה גמר מתוך מבנה סוג כל של הבנייה שיעור .3.2.3

 מטה. הערכה זו גובשה באופן הבא: 

 פולח 2017-2018גמר הבנייה למגורים בשנים  80 "ס,למבסיס ניתוח נתוני  על .3.2.3.1

 -מבנים צמודי קרקע וכ 23% -קומות(, כ 5בנייה רוויה )מעל  64%-באופן הבא: כ

 קומות. 5בניינים עד  13%

ארוך ההוערך כי בטווח  2050במסגרת הערכת הצוות המקצועי בתוכנית ישראל  .3.2.3.2

 80%יותר מבנים בבנייה רוויה על חשבון בנייה נמוכה, תחת ההנחה הבאה:  יבנו

 קומות. 5-מבנים בני פחות מ 10% -ם צמודי קרקע ומבני 10%בנייה רוויה, 

 זו מסיבה. 2050 שנת עדתהליך זה יתרחש באופן הדרגתי ש היא ההערכה .3.2.3.3

 : 2030ביניים עד שנת  ערכי להעריךהוחלט 

 שיעור גמר בניית יח"ד, לכל סוג מבנה, מזרם גמר בניית יח"ד למגורים )אחוז( - 73טבלה 

 שיעור מגמר בנייה המבנהסוג 

 20% מבנים צמודי קרקע

 10% קומות 3-5יח"ד בבניינים בני 

 70% קומות ומעלה 5יח"ד בבניינים בני 

מבני מגורים )גידול בצריכה למשק בית( הוערך  שלשנתי בעצימות צריכת חשמל הגידול ה .3.2.4

 %1.21.81-בכ

"ש למשק בית קוט 7,325 -ב הוערכה קומות 3-5 בני בבניינים"ד ליח החשמל צריכת .3.2.5

ומבוססת על צריכת  ביתה. הערכה זו משקפת את ממוצע הצריכה של משקי 2017לשנת 

ומספר משקי בית בישראל לשנת  201782החשמל בפועל של מגזר מבני מגורים בשנת 

2017 (2,510,300.)83 

קרקע הוערכה כפי שניים מצריכת החשמל הממוצעת של  צמודיהחשמל במבנים  צריכת .3.2.6

 . 2017"ש לשנת קוט 14,650בית ועומדת על משק 

קרקע הינו    צמודיהחיסכון מהטמעה של אמצעים להתייעלות באנרגיה עבור מבנים  שיעור .3.2.7

 84וכולל אמצעי התייעלות אקטיביים ופאסיביים.  %25

                                                             
 2040-7201התוכנית האסטרטגית לדיור לשנים  79
 דירות, לפי שלב בנייה ומאפייני בניין -2לוחו לוחות מחולל 80
 "חגזהלאומי לניטור ובקרת פליטות  המערךעבור  חישוב על בסיס תחזיות דו"ח היעד הלאומי להפחתת פליטות ונתוני למ"ס 81
 של המשרד להגנ"ס MRV-כפי שדווח למערך ה  לפי נתוני רשות החשמל 82

83 2017לשנת  הפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיק פיל   
  אגף תכנון סביבתי ובנייה ירוקה, המשרד להגנת הסביבהמשרד האנרגיה ולפי הערכות אגף שימור אנרגיה,  84

http://economy.pmo.gov.il/councilactivity/housing/documents/strategy050717.pdf
http://economy.pmo.gov.il/councilactivity/housing/documents/strategy050717.pdf
http://www.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_SHTML?ID=312


 

57 
 

 3-5החיסכון מהטמעה של אמצעים להתייעלות באנרגיה עבור יח"ד במבנים בני  שיעור .3.2.8

 85וכולל אמצעי התייעלות אקטיביים ופאסיביים.  %25קומות הינו 

תוצאות ההפחתה בצריכת החשמל כתוצאה מאמצעים להתייעלות באנרגיה  להלן .3.2.9

 קומות. 3-5קרקע ומבנים בעלי  צמודיוהערכת פוטנציאל ייצור חשמל במבנים 

למבנים  מיישום בנייה מאופסת אנרגיה 2025,2030 יםתוצאות חיסכון בצריכת אנרגיה ופוטנציאל ייצור חשמל משקי בשנ - 74טבלה 

  (לשנה MWh) קומות 3-5צמודי קרקע ומבנים בעלי 

 

התייעלות 

בשנת  באנרגיה

2030 [MWh] 

בשנת ייצור חשמל 

2030 [MWh] 

התייעלות 

בשנת  באנרגיה

2025 [MWh] 

ייצור חשמל בשנת 

2025 [MWh] 

  199,598  66,533  995,612  331,871 קרקע יצמודמבנים 

  8,317  2,772  70,544  23,515 קומות 3-5מבנים בעלי 

  207,914  69,305  1,066,156  355,385 סה"כ

 

 :ספר בתי .3.3

של בתי ספר חדשים בלבד, כאשר זרם הכיתות החדשות בבתי במגזר זה נבחנה בנייה  .3.3.1

   86כיתות בשנה. 879,1ספר עומד בממוצע על 

"ש לשנה. נתון זה גובש בהנחה שמספר קוט 13,440-החשמל לכיתה הוערכה ב צריכת .3.3.2

קוט"ש  470 הינהוצריכת החשמל לתלמיד  87 28התלמידים הממוצע בכיתה עומד על 

 88לשנה. 

וכולל  25%החיסכון מהטמעה של אמצעים להתייעלות באנרגיה בבתי ספר הינו   שיעור .3.3.3

 89אמצעי התייעלות אקטיביים ופאסיביים. 

 -מסחרי ציבורי )צריכה למ"ר מסחריהמגזר בחשמל השנתי בעצימות צריכת הגידול ה .3.3.4

 90לשנה.  %1-ב הוערכהציבורי( 

 באנרגיה להתייעלות מאמצעים כתוצאה החשמל בצריכת ההפחתה תוצאות להלן .3.3.5

 .ספר בבתי חשמל ייצור פוטנציאל והערכת

 

מיישום בנייה מאופסת אנרגיה לבתי  2025,2030בשנים תוצאות חיסכון משקי בצריכת אנרגיה ופוטנציאל ייצור חשמל משקי  -75טבלה  

 (לשנה MWhספר )

                                                             
  אגף תכנון סביבתי ובנייה ירוקה, המשרד להגנת הסביבהלפי הערכות אגף שימור אנרגיה, משרד האנרגיה ו 85

86http://ic.education.gov.il/QvAJAXZfc/opendoc_pc.htm?document=Mabat_rachav.qvw&host=qvsprodlb&sheet=SH1

1&lang=en-US  
87 https://main.knesset.gov.il/Activity/Info/MMMSummaries19/Education_3.pdf 
   ע"ב דיווחי צריכת אנרגיה במוסדות חינוך, משרד האנרגיה88

  אגף תכנון סביבתי ובנייה ירוקה, המשרד להגנת הסביבהלפי הערכות אגף שימור אנרגיה, משרד האנרגיה ו 89
 מתוך תחזיות דו"ח היעד הלאומי להפחתת פליטות גז"ח 90

http://ic.education.gov.il/QvAJAXZfc/opendoc_pc.htm?document=Mabat_rachav.qvw&host=qvsprodlb&sheet=SH11&lang=en-US
http://ic.education.gov.il/QvAJAXZfc/opendoc_pc.htm?document=Mabat_rachav.qvw&host=qvsprodlb&sheet=SH11&lang=en-US
https://main.knesset.gov.il/Activity/Info/MMMSummaries19/Education_3.pdf
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 באנרגיה התייעלות

 2030בשנת 

[MWh] 

חשמל בשנת  ייצור

2030 [MWh] 

 באנרגיה התייעלות

 2025בשנת 

[MWh] 

חשמל בשנת  ייצור

2025 [MWh] 

  9,748  3,249  62,497  20,832 ספר בתי

 :ציבורי מסחרי מגזר .3.4

 הציבורי והסקטור המסחרי הסקטור בין אנרגיה מאופסת בנייה יישום בקצב להבדלים פרט .3.5

לעיל( וגמר הבנייה )מ"ר( בכל אחד מהמגזרים, אותן הנחות ונתונים שימשו לחישובי  71טבלה )

 ציבורי כמגזר אחד. -החיסכון והתועלת. תוצאות הניתוח מוצגות עבור המגזר המסחרי

)ללא מבני חינוך(  ציבורי-המסחרי, השטח הבנוי בסקטור "סהלמנתוני גמר בנייה שמפרסמת  לפי .3.6

  91. 2017מ"ר בשנת  704,1 יהה

בהתאם לסדרות עתיות משני העשורים האחרונים אותם מפרסמת הלמ"ס הונח כי אין גידול  .3.7

 . 2030מסחרי עד שנת -בשטח הבנייה השנתית במגזר הציבורי

קוט"ש  318 -מסחרי הוערכה בכ-צריכת החשמל השנתית הממוצעת של המגזר הציבורי .3.7.1

 92למ"ר. 

 -)צריכה למ"ר מסחרי מסחרי-ציבוריהמגזר בחשמל השנתי בעצימות צריכת הגידול ה .3.7.2

 93לשנה.  %1-ב הוערכהציבורי(  

הינו   מסחרי-ציבוריה מגזרב באנרגיה להתייעלות אמצעים של מהטמעה החיסכון שיעור .3.7.3

  94וכולל אמצעי התייעלות אקטיביים ופאסיביים. %25

 באנרגיה להתייעלות מאמצעים כתוצאה החשמל בצריכת ההפחתה תוצאות להלן .3.7.4

 :ציבורי -המסחרי במגזר חשמל ייצור פוטנציאל והערכת

 במגזרמיישום בנייה מאופסת אנרגיה  2025,2030ים תוצאות חיסכון משקי בצריכת אנרגיה ופוטנציאל ייצור חשמל משקי בשנ -76 טבלה 

 (לשנה MWh) ציבורי -המסחרי

 

 באנרגיההתייעלות 

 2030בשנת 

[MWh] 

ייצור חשמל בשנת 

2030 [MWh] 

 באנרגיההתייעלות 

 2025בשנת 

[MWh] 

ייצור חשמל בשנת 

2025 [MWh] 

 110,019 36,673 705,352 235,117 ציבורי -מסחרי

 

 אמצעי מהטמעת במשק החשמל ייצור ופוטנציאל באנרגיה החיסכון תוצאות סיכום להלן .3.8

 :המדיניות

 

                                                             
תחת מבני מסחר נכללו: מסחר, משרדים, הארחה. תחת מבני ציבור נכללו:  –שטח בנייה, לפי ייעוד ושלב בנייה  -.1למ"ס, לוח יד/ 91

 בנייני ציבור אחרים, ובריאות
 מתוך תחזיות דו"ח היעד הלאומי להפחתת פליטות גז"ח 92
 דו"ח היעד הלאומי להפחתת פליטות גז"ח  מתוך תחזיות93
  אגף תכנון סביבתי ובנייה ירוקה, המשרד להגנת הסביבהלפי הערכות אגף שימור אנרגיה, משרד האנרגיה ו 94
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 -ו 2025 שניםסיכום תוצאות חיסכון משקי בצריכת אנרגיה ופוטנציאל ייצור חשמל משקי מיישום בנייה מאופסת אנרגיה ב - 77טבלה 
2030  (MWh )לשנה 

 

התייעלות 

בשנת  באנרגיה

2030 [MWh] 

ייצור חשמל 

 2030בשנת 

[MWh] 

התייעלות 

בשנת  באנרגיה

2025 [MWh] 

ייצור חשמל 

 2025בשנת 

[MWh] 

 באנרגיהסה"כ חיסכון 

 ((MWhוייצור חשמל 
611,335 1,834,005 109,227 327,682 

 בשנים מקומי חשמל וייצור באנרגיה מהתייעלות החממה גזי פליטות הפחתת הערכת להלן .3.9

 :2030 -ו 2025

 (tCO2e) 2030 -ו 2025הפחתת פליטות מהתייעלות באנרגיה וייצור חשמל מקומי בשנים  - 78טבלה 

 2030 [tCO2e] [tCO2e] 2025 רכיב

 851,867 152,203 הפחתת פליטות גז"ח

 

 נתונים והנחות -חישובי עלות תועלת .4

 :כלליים והנחות נתונים .4.1

כתוצאה מאמצעי זה הינה  PVהמשקית מייצור החשמל באמצעות מערכות  התועלת .4.1.1

. 2030"ש בשנת לקוטאג'  25.3ויורדת בהדרגה על לכדי  2020"ש בשנת לקוטאג'  25.7

 ההנחה(, MRV"ס )להגנבהתאם להנחות מערך המעקב אחר פליטות גז"ח של המשרד 

 הפועלות קונבנציונאליות כוח בתחנות חשמל ייצור יחליף זה מאמצעי החשמל שייצור היא

 .טבעי גז על

 ומגזרציבורי -המסחרי המגזר עבור. 95"ממע כולל' אג 55 -כ הינו הביתי החשמל תעריף .4.1.2

 "מ.מע בניכוי זה ערך נלקח החינוך

 3% ב מוערך החברתי ההיוון שיעור .4.1.3

 שנים 25הינה  PVחיי מערכת  אורך .4.1.4

 96 3.5"ח להמרה בין דולר לשקל הינו שע .4.1.5

 : 97גג מופיעה בטבלה מטה PVעלות מערכת  תחזית .4.1.6

 (KWp/$גג לשימושים ביתיים ומסחריים ) PVעלות הקמת מערכת  – 79טבלה 

 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 רכיב

PV 1435 1462 1491 1523 1558 1595 1637 1682 1732 1795 גג בהספק נמוך 

                                                             
95 ges/domestictariff.aspxhttps://www.iec.co.il/businessclients/pa 2019, מיום ספטמבר 
 15/8/19 , מיוםבנק ישראל 96
 בחישוב. בשוק ונמצאה מתאימה PVאומתה כנגד הצעות מחיר למערכות  2020לשנת  העלות ,Bloombergשל  תחזיותל בהתאם 97

 .זו לתקופה מהוונת שנתית עלות נלקחה

https://www.iec.co.il/businessclients/pages/domestictariff.aspx
https://www.boi.org.il/he/Markets/ExchangeRates/Pages/Default.aspx
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PV  גג בהיקפים

 מסחריים
1351 1302 1263 1229 1198 1170 1144 1120 1099 1079 

 שנים 50 –חיי אמצעי התייעלות פאסיביים זהה לאורך חיי המבנה  אורח .4.1.7

 שנים 10 הינו אקטיביים התייעלות אמצעי חיי אורח .4.1.8

 ההון והתפעול בחישובי המשקיים אינם כוללים מע"מ.  עלויות .4.1.9

 עלויות בחשבון נלקחו בלבד המגורים בסקטור הצרכן עבור התועלת בחישובי .4.1.10

 "מ.מע 17% בתוספת

 :מגורים מבני .4.2

 הוערך ובו האנרגיה משרד"י ע שנעשה מודל על מבוססיםתועלת -העלות חישובי .4.2.1

 ההטמעה עלויות. פוטנציאלי קומות 4 בין ובניין קרקע צמוד למבנה החיסכון פוטנציאל

 "ד.ליח נורמלו

מ"ר בנוי(, הוערכה עלות  200 -קרקע )בתים בגודל של כ צמודימבנים  עבור .4.2.1.1

 ש"ח כולל מע"מ. 15,000 -ההשקעה במערכות מיזוג אויר ב

 קרקע צמוד מבנה: המידה ליחידתהתועלת -העלות רכיבי את המציגה טבלה להלן .4.2.2

 :המשקית ברמה קומות 3-5 בין בבניין"ד ויח

 תועלת משקית במגזר המגורים )ש"ח ליח"ד(-עלות - 80טבלה 

 צמוד קרקע רכיב
 -צמוד קרקע
 החזר שנתי

 קומות 3-5
 -קומות  3-5

 החזר שנתי
אורך חיי 
 טכנולוגיה

תועלת שנתית ליח"ד 
 מחיסכון באנרגיה

 שנתי 641 641 1,282 1,282

תועלת שנתית ליח"ד 
 מייצור חשמל

 שנתי 1,896 1,896 3,792 3,792

אמצעים  -עלות עודפת 
 להתייעלות

- - - - - 

 50 131 3,379 253 6,514 אמצעים פאסיביים

 10 255 2,176 1,524 13,000 אמצעים אקטיביים

 - - - - - ליח"ד PV -עלות עודפת 

 שנתי 225 225 470 470 עלות תפעול שנתית

 25 1,031 17,956 2,151 37,461 עלות הון

סה"כ תועלת משקית 
 שנתית ליחידה

- 676 - 895 - 

 

 :ספר בית .4.3

 פוטנציאל ובו האנרגיה משרד עבור שנעשה מודל על מבוססיםתועלת -העלות חישובי .4.3.1

 .לימוד לכיתת נורמלו ההטמעה עלויות. פוטנציאלי ספר לבית החיסכון

 :המשקית ברמה לימוד לכיתתהתועלת -העלות רכיבי את המציגה טבלה להלן .4.3.2



 

61 
 

 תועלת משקית לבתי ספר )ש"ח לכיתה(-עלות -81טבלה 

 

 :ציבורי מסחרי .4.4

 פוטנציאל ובו האנרגיה משרד עבור שנעשה מודל על מבוססיםתועלת -העלות חישובי .4.4.1

 מ"ר.-שנבחרה המידה' ליח נורמלו ההטמעה עלויות. קומות 4 בן משרדים לבניין החיסכון

המסחרי ציבורי, ברמה  במגזר"ר למהתועלת -העלות רכיבי את המציגה טבלה להלן .4.4.2

 המשקית:

 (למ"ר)ש"ח  קומות 1-4מ"ר בבניין בו תועלת משקית ל-עלות - -82טבלה 

 ציבורי מסחרי רכיב
 -ציבורי מסחרי

 החזר שנתי
אורך חיי 
 טכנולוגיה

"ר מחיסכון למתועלת שנתית 
 באנרגיה

 שנתי 26 26

 שנתי 78 78 תועלת לכיתה מייצור חשמל

אמצעים  -עלות עודפת 
 להתייעלות

-   

 50 3 65 אמצעים פאסיביים

 10 10 85 אמצעים אקטיביים

   - "רלמ PV -עלות עודפת 

 שנתי 3 3 שנתיתעלות תפעול 

 25 11 185 עלות הון

סה"כ תועלת משקית שנתית 
 למ"ר

- 78 - 

 

 :2020 לשנת נקי נוכחי ערך במונחי המשקית הכלכלית התועלת הערכת להלן .4.5

 

 )מלש"ח( תועלת כלכלית משקית נטו - 83טבלה 

 בית ספר רכיב
החזר  -בית ספר

 שנתי
אורך חיי 
 טכנולוגיה

תועלת שנתית לכיתה מחיסכון 
 באנרגיה

 שנתי 1,057 1,057

 שנתי 3,127 3,127 תועלת לכיתה מייצור חשמל

אמצעים  -עלות עודפת 
 להתייעלות )ש"ח(

- - - 

 50 338 8,693 אמצעים פאסיביים

 10 101 861 בייםיאמצעים אקט

 - - - לכיתה PV -עלות עודפת 

 שנתי 486 486 עלות תפעול שנתית

 25 1,672 29,118 עלות הון

סה"כ תועלת משקית שנתית 
 לכיתה

- 1,587 - 
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 תועלת כלכלית נטו סוג המבנה

  1,091 מבנים צמודי קרקע

  199 קומות 3-5מבנים בעלי 

  187 בתי ספר

  4,157 מבני ציבור ומסחר

  5,635 סה"כ

 :הצרכן של המבט מנקודת הכלכלית התועלת הערכת להלן .4.6

 )ש"ח( 2020תועלת כלכלית מנקודת המבט של הצרכן, עבור יחידה הנבנית בשנת  - 84טבלה 

 יחידת מידה סוג המבנה
כלכלית תועלת 

 נטו

 3,234 מבנה מבנים צמודי קרקע

 2,548 יח"ד קומות 3-5מבנים בעלי 

 3,430 כיתה בתי ספר

 124 מ"ר מבני ציבור ומסחר

 סיכום רכיבי התועלת .5

בניתוח זה, ניתן לראות כי גם בראייה משקית וגם  שנאמדההתועלת המשקית כפי  בבחינת

בבחינת התועלת לצרכן, צעד זה צפוי להניב חיסכון כלכלי ניכר. התועלת המשקית מהצעד 

. גם בבחינת התועלת 2020, במונחי ערך נוכחי נקי לשנת שקלים מיליארד 5.5-בכמוערכת 

ות כדאיות כלכלית משמעותית המשקית ללא תועלות חיצוניות מהפחתת זיהום אויר, ניתן לרא

 .2020 לשנת נקי נוכחי ערך במונחי, "חש מיליארד 3 -בכהמוערכת 

.  מדד זה חושב "שלקוט' גא 12.5 -בכ ך"ש נחסך מצעד זה הוערלקוטהמשקי  החיסכון

ניכוי רכיבי  לאחר זאת, מהצעד נטו התועלת בסך באנרגיה החיסכון היקף של חלוקהבאמצעות 

יש להבהיר כי ספירה כפולה בשני צידי המדד(. מ)וזאת כדי להימנע  באנרגיהתועלת מחיסכון 

"ש נחסך קוט, עבור צעד זה כל PVבשל התועלת המשמעותית מייצור אנרגיה במערכות 

 ( מניב עמו חיסכון כלכלי.באנרגיה)מאמצעי התייעלות 

 

 



 הבנייה התחלות מתוך אנרגיה מאופסתמדדי בנייה  – 1ז נספח

הנדרשת יקבעו בהתאם למפרט הגדרות  98ורמת האיפוס פחמן דלי -הגדרה של מבנים מאופסי באנרגיה

משרד להגנת הסביבה שיתעדכן באתר בעת לעת לבניה מאופסת הושיטות חישוב של משרד האנרגיה  ו

 . Zero Carbon-במהלך העבודה ל עודכןת וסהמתודולוגיה של האיפאנרגיה על סיווגיה השונים. 

 

 99הישראלי למשק פחמן ודלי אנרגיה מאופסי חדשים למבנים לאומיים עדיםי  - 85טבלה 

 2050 2045 2040 2035 2030 2025 2022 /שנהמדד המבנה סוג שימוש

 מגורים
 קרקע בית

 פרטי
מהתחלות 

 הבנייה
- %100100      

 מגורים
 מגורים מבנה
-3 רוויה בנייה

5 
 - %25101 %100102     

 מסחר מבני מסחר
מהתחלות 

 הבנייה
- %25103 %50104 %100105    

 שלא מבנים
 למגורים

 מבני
 ציבור

מהתחלות 
 הבנייה

- %25106 %100107     

                                                             
יצור אנרגיה ממקורות מתחדשים הנדרשת בהתאם למדיניות משרד  %-רמת האיפוס של המבנה כוללת התייחסות ל 98

קטגוריות של האיפוס: מבנה מוכן לאיפוס אנרגיה , מבנה כמעט מאופס באנרגיה,  4האנרגיה. למשל, קיימת הפרדה בין 
 Ready Zero Energy Building ,Nearly Zero Energy Building ,Zero ומבנה חיובי בייצור אנרגיה )מבנה מאופס באנרגיה 

Energy Building ו-Energy Positive.)בהתאמה , 
להשגתם, כמו כן  ם)יעדי הביניים( בטבלה הינם יעדי ביניים וכפופים ליישום כלי מדיניות וולונטאריי %100יעדים  עד  99

של הגורמים הרלוונטיים בהתאם למגזר. היעדים ייבדקו באמצעות דיווח למערך לאומי לרישום מבנים ומול  כפופים להסכמה
 .לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה"י עהנתונים של התחלות הבנייה אשר מפורסמים 

באנרגיה למחייבת יעד זה מסמן שנת סיום וכניסה לתוקף של תקנות תכנון והבנייה  מעודכנות להפיכת בנייה מאופסת  100
 למבנה מסוג זה.

אריים להשגתם, כמו כן ונטהביניים( בטבלה הינם יעדי ביניים וכפופים ליישום כלי מדיניות וול י)יעד %100יעדים  עד  101

כפופים להסכמה של הגורמים הרלוונטיים בהתאם למגזר. היעדים ייבדקו באמצעות דיווח למערך לאומי לרישום מבנים ומול 
 ל התחלות הבנייה אשר מפורסמים ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.הנתונים ש

 יעד זה מסמן שנת יעד לתקון תכנון תקנות תכנון והבנייה להפיכת בנייה מאופסת באנרגיה למחייבת למבנה מסוג זה. 102
אריים להשגתם, כמו כן ונטהביניים( בטבלה הינם יעדי ביניים וכפופים ליישום כלי מדיניות וול י)יעד %100יעדים  עד  103

כפופים להסכמה של הגורמים הרלוונטיים בהתאם למגזר. היעדים ייבדקו באמצעות דיווח למערך לאומי לרישום מבנים ומול 
 הנתונים של התחלות הבנייה אשר מפורסמים ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

אריים להשגתם, כמו כן ונטים ליישום כלי מדיניות וולהביניים( בטבלה הינם יעדי ביניים וכפופ י)יעד %100יעדים  עד  104
כפופים להסכמה של הגורמים הרלוונטיים בהתאם למגזר. היעדים ייבדקו באמצעות דיווח למערך לאומי לרישום מבנים ומול 

 הנתונים של התחלות הבנייה אשר מפורסמים ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
וקף של תקנות תכנון והבנייה  מעודכנות להפיכת בנייה מאופסת באנרגיה למחייבת יעד זה מסמן שנת סיום וכניסה לת 105

 למבנה מסוג זה.
אריים להשגתם, כמו כן ונטהביניים( בטבלה הינם יעדי ביניים וכפופים ליישום כלי מדיניות וול י)יעד %100יעדים  עד  106

דקו באמצעות דיווח למערך לאומי לרישום מבנים ומול כפופים להסכמה של הגורמים הרלוונטיים בהתאם למגזר. היעדים ייב
 הנתונים של התחלות הבנייה אשר מפורסמים ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

יעד זה מסמן שנת סיום וכניסה לתוקף של תקנות תכנון והבנייה  מעודכנות להפיכת בנייה מאופסת באנרגיה למחייבת  107

 למבנה מסוג זה.
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מבנים שלא 
 למגורים

 חינוך מבני
מהתחלות 

 הבנייה
- %50 108 %100109     

מבנים שלא 

 למגורים

 ממשלה מבני
 מנהל בבעלות

 הדיור
 הממשלתי

 מהתחלות

 הבניה
%50110 %100111      

 

 

 

 

 

  

                                                             
טאריים להשגתם, כמו כן ונהביניים( בטבלה הינם יעדי ביניים וכפופים ליישום כלי מדיניות וול יד)יע %100יעדים  עד  108

הסכמה של הגורמים הרלוונטיים בהתאם למגזר. היעדים ייבדקו באמצעות דיווח למערך לאומי הרצה של פיילוטים וכפופים ל
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.לרישום מבנים ומול הנתונים של התחלות הבנייה אשר מפורסמים ע"י 

יעד זה מסמן שנת כניסה לתוקף של החלטה מטעם משרד החינוך על שילוב עקרונות בנייה מאופסת אנרגיה בפרוגרמות  109

 של המבנים.
אריים להשגתם, כמו כן טנוהביניים( בטבלה הינם יעדי ביניים וכפופים ליישום כלי מדיניות וול י)יעד %100יעדים  עד  110

להסכמה של הגורמים הרלוונטיים בהתאם למגזר. היעדים ייבדקו באמצעות דיווח למערך לאומי לרישום מבנים ומול כפופים 
 הנתונים של התחלות הבנייה אשר מפורסמים ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 עלות תועלת. יעד זה מסמן שילוב עקרונות למבנים מאופסי אנרגיה במכרזי מנהל הדיור הממשלתי ובכפוף לבדיקת 111
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 איפוס צריכת החשמל המוניציפלית :חנספח 

 רקע .1

החשמל במשק, כאשר כמחצית מצריכה זו  מצריכת 60% -כ מהווה המבנים בסקטורהנצרך  חשמל

 מצריכת נובעת מסחרי-ציבוריה במגזר החשמל מצריכת %8 -כ 112.מסחרי-ציבוריה למגזרמשויכת 

)להלן:  ועוד רחוב תאורת, ספר בתי, עירייה מבני: לאזרח המסופקים שירותים לטובת 113עצמן הרשויות

מכלל הצריכה  2.5%-מהווה כ  הרשותיתזה, צריכת החשמל  באופן(. תצריכה רשותית/ צריכה מוניציפלי

 במשק.

מיושנות ולא יעילות, דבר המגביל הפחתה  המקומיות ברשויות הנפוצות הטכנולוגיות רבים במקרים

, כמו גם הרשויות של האנרגיה משאביבצריכת החשמל בשטחן. מעבר לכך , לרוב אין ניהול מסודר של 

 באופן כללי. הרשות מבניניהול של מערך 

ייצור חשמל ממקורות  הגדלתתהליכי התייעלות באנרגיה מצד אחד ו צתהרגולטור להא מאמצי כחלק

צריכת החשמל הרשותית )קרי, צריכת החשמל  באיפוס הגלוםהפוטנציאל  נבחןמצד שני,  האנרגיה נקיי

 מספר רכיבים: כולל זה צעדמספקת הרשות עצמה(.  שבמבנים ושירותים 

 רכיב ( מערכת ניהול ובקרה חכמיםDASHBOARD) ת המאפשרות והכולל התקנה של מערכ

 נתוני את, לבצע פעולות שליטה ובקרה ולנתח תהחשמל המוניציפלי צריכת אתלרשות לנהל 

 .התייעלות צעדי לקדם במטרה הצריכה

 של אמצעי  והטמעה יישום באמצעות החשמל צריכת של הפחתה הכולל ,באנרגיההתייעלות  רכיב

 :יעילות וטכנולוגיותהתייעלות פאסיביים 

o הרשות מבני של המעטפתבידוד  - במבנים התייעלות 

o לרבות, אנרגיה/ חשמל הצורכות ותהתקנה/ שדרוג של מערכ –במבנים  התייעלות 

 פנים ותאורת אויר מיזוג מערכות

o פתוחים ושטחים רחובות בתאורת התייעלות  

 והשירותיםהחשמל הנדרשת לקיום הפעילויות  צריכת יתרתלספק את  שנועד חשמל ייצור רכיב 

. הטכנולוגיה העיקרית לייצור חשמל מקומי באנרגיות מתחדשות הינה מערכות הרשות שמספקת

PV (photovoltaic) על גגות. נותהמותק 

                                                             
 סקירת מגמות במשק האנרגיה הישראלי –פרק ב' בתוכנית זו  112
 2017ע"ב דיווחי צריכה וסקרי אנרגיה ברשויות מקומיות ומאזן האנרגיה של הלמ"ס לשנת  113
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. ציבורית בניה לרבות, חדשים במבנים הנצרכת האנרגיה לאיפוסזה משתלב עם יעדי הממשלה  צעד

-ו 2025בשנים  בנייתם שמתחילה הציבור ממבני %100115 -ו %25114במסגרת יעדים אלה נקבע כי 

 )בהתאמה(, יהיו מאופסי אנרגיה.  2030

 תיאור האמצעי .2

 -האנרגיה שואף בחזונו להגיע לכדי איפוס מלא של צריכת החשמל המוניציפלית בטווח הבינוני משרד

 80%זו מציב משרד האנרגיה יעד לאיפוס של  תוכנית במסגרתארוך. כצעד ראשוני להשגת יעד זה, 

אמצעי זה   .2025עד  25%, בתוספת יעד ביניים של 2030עד שנת  המוניציפליתמצריכת החשמל 

 מתמקד בבחינת הפוטנציאל הגלום בעמידה ביעדי איפוס אלה.

בהינתן שיעמדו הרשויות ביעדים לעיל. בשנת  המוניציפלית הצריכה איפוס שיעור של הערכה להלן

מותקן.  MW PV 33רת דיווחי הצריכה( על דיווחו הרשויות המקומיות  למשרד האנרגיה )במסג 2019

 בין כאשר, 2022 בשנת יחל הפרויקטים יישום כי הונח עוד. 116הרשותיתמהצריכה  %3רכיב זה משקף 

 .לינארי גידול קצב הונח 2030 לשנת 2025 שנת ובין 2025 לשנת 2022 שנת

 מאופסת מתוך סך הצריכה )אחוז( מוניציפליתשיעור צריכה  - 86טבלה 

 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 שנה

שיעור 
צריכה 

מוניציפלית 
מאופסת 
מתוך סך 
 הצריכה

3% 3% 8% 14% 19% 25% 36% 47% 58% 69% 80% 

 

זה בוצע בהנחה שכלל צריכת האנרגיה הנותרת לאחר יישום אמצעי התייעלות מיוצרת באמצעות  ניתוח

 מלא.  אנרגיה. כלומר איפוס PVמערכות 

 נתונים והנחות – התייעלות באנרגיהחישוב  .3

 . נתון זה גובש באופן הבא: MWh 1,912,550 -בכהוערכה  2018בשנת  המוניציפלית הצריכה .3.1

 נלקחה, 2018-2017רשויות להן דווחה צריכת חשמל במסגרת סקר אנרגיה בשנים  עבור .3.1.1

 .זו צריכה

 של הצריכות בדיווח כמדווח הצריכה נלקחה, אנרגיה סקר בוצע לא עבורן רשויות עבור .3.1.2

 .2018 לשנת הרשויות

                                                             
 )יעיד הביניים( בטבלה הינם יעדי ביניים וכפופים ליישום כלי מדיניות וולטנאריים להשגתם, כמו כן %100יעדים  עד  114

כפופים להסכמה של הגורמים הרלוונטיים בהתאם למגזר. היעדים ייבדקו באמצעות דיווח למערך לאומי לרישום מבנים ומול 
 הנתונים של התחלות הבנייה אשר מפורסמים ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

בנייה מאופסת באנרגיה למחייבת יעד זה מסמן שנת סיום וכניסה לתוקף של תקנות תכנון והבנייה  מעודכנות להפיכת  115

 למבנה מסוג זה.
 להערכת היקף הצריכה( 3)ראה סעיף  pKWל  KWh 1750בהינתן יכולת ייצור של  116



 

67 
 

משני המקורות לעיל, הוערכה  רשותיתרשויות להן לא היו זמינים נתוני צריכה  עבור .3.1.3

"ש לתושב(, קוט 250 -לתושב, מדיווחי הצריכה )כ רשותיתע"ב ממוצע של צריכה  הצריכה

 117"ס.הלמומספר התושבים באותה רשות כפי שמפרסמת 

לצריכת החשמל שחושבה בסעיפים לעיל. תוספת זו נועדה לשקף  20%להוסיף  הוחלט .3.1.4

אשר אינה בהכרח מדווחת ע"י הרשויות היות ואינה משולמת על ידן באופן  רשותיתצריכה 

(, 20%ישיר, לדוגמא: בתי ספר בניהול עצמי ותאגידים עירוניים. הבחירה בערך זה )

התבססה על עבודת מיפוי שבוצעה בעיר גדולה. מבחינה זו עולה כי הצריכה של מתחמים 

. לשם שמרנות נבחר ערך 50% -לכדי כ הגיעה( הרשותיתעירוניים נוספים )מעבר לצריכה 

 נמוך יותר. 

 118.הרשויות של החשמל בצריכת %1 של שנתי גידול קצב הונח .3.2

 גובשה זו הערכה. 20% -בכההתייעלות השנתי מיישום אמצעי הפחתה ברשויות הוערך  שיעור .3.3

 הנתונים עולים זה מניתוח. האנרגיה למשרד שהוגשו אנרגיה מסקרי הפוטנציאל הערכת"ב ע

 :הבאים

החיסכון השנתי הפוטנציאלי חלקי סך הצריכה הרשותית של כלל הרשויות הנסקרות  .3.3.1

 .22%בשנה הינו 

הרשויות הנסקרות  שללפי גודל הצריכה  ההתייעלותהממוצע המשוקלל של פוטנציאל  .3.3.2

 18%הינו 

 .37%הפוטנציאלית של הרשויות שנסקרו הינו  ההתייעלות של הפשוט הממוצע .3.3.3

 התייעלות שנתית ממוצעת 20%ות הוחלט להניח שם שמרנל .3.3.4

 עשור לאורך המקומיות ברשויות יותקנו החשמל בצריכת ההתייעלות אמצעי יישום כי הונח .3.4

 .2030 שנת עד 2021 משנת החל, אחיד ובאופן

 .KWp -"ש לקוט 1,750הינה  PVכי תפוקת הייצור של מערכת  הונח .3.5

 :2030 -ו 2025 בשנים הצפויים החשמל וייצור בחשמל השנתי החיסכון להלן .3.6

 (MWh) 2030 -ו 2025יות בשנים וחיסכון מאמצעים להתייעלות באנרגיה וייצור חשמל ברש - 87טבלה 

 2030 [MWh] [MWh] 2025 רכיב

חיסכון מאמצעים 
 להתייעלות

182,268 431,022 

 1,379,270 467,061 ייצור חשמל סולארי

 :2030 -ו 2025 בשנים"ח גז פליטות הפחתת חישובי להלן .3.7

 tCO2e/Mwh 119 0.348הפליטה הנובע מחיסכון בייצור חשמל הינו  מקדם .3.7.1

                                                             
 2017קובץ הרשויות המקומיות בישראל,  117
 ציבורי -תוני למ"ס היסטוריים במגזר המסחריע"ב ניתוח נ 118
 2030-2020ע"ב התוכנית הלאומית להפחתת זיהום אויר של המשרד להגנ"ס. ממוצע עבור השנים  119



 

68 
 

 (tCO2eהפחתת פליטות גז"ח מחיסכון בחשמל וייצור חשמל מקומי ) - 88טבלה 

 רכיב
2025 

[tCO2e] 
2030 

[tCO2e] 

הפחתת פליטות 
 גז"ח

226,203 630,640 

 נתונים והנחות -חישובי עלות תועלת .4

 הממוצעהתועלת מהתייעלות בצריכת חשמל מנקודת המבט של הרשות המקומית חושב  עבור .4.1

 120"מ.מע ללא הנתונים"ש . לקוט' אג 42.6 -" ציבוריים רחובות"מאור  ותעריף"כללי"  תעריף של

אג'  45התועלת מנקודת המבט של הרשות המקומית, מחיר חשמל המיוצר הינו  בניתוח .4.2

 עד 15 של בינוניים למתקנים החשמל רשות של האסדרה תעריף נלקח שמרנות לשם"ש. לקוט

 .קילוואט 100

 שנים 25הינו  PVחיי מערכת  אורך .4.3

 121 3.5"ח להמרה בין דולר לשקל הינו שע .4.4

ש"ח. הנתון משקף  4,887הינה  KW  1בהספק של  PVהממוצעת של התקנת מערכת  העלות .4.5

את ממוצע העלות של מערכת בהספק נמוך ומערכת בהספק מסחרי וכולל את תחזית ירידת 

יש לציין כי לשם שמרנות נלקחה עלות הקמה גבוהה מעלות  2030.122המחירים עד שנת 

ההתקנה הנפוצה במשק נכון להיום וזאת מפני שהונח כי על מנת להגיע לאחוזים גבוהים של 

הקמה של מערכות הדורשות עלויות נלוות  שתידר תייצור חשמל מתוך הצריכה המוניציפלי

 סטרוקציות מורכבות על גגות הבניין(. גבוהות יותר  )כדוגמת קירוי שטחים או בניה של קונ

 "מ.מע כוללים אינם המשקיים בחישובים והתפעול ההון עלויות .4.6

אג'  14.8 -בכ"ש נחסך מיישום אמצעים להתייעלות באנרגיה הוערכה קוטהעודפת לכל  העלות .4.7

"ש. נתון זה גובש באמצעות ניתוח הפרויקטים שהוגשו לתוכנית המענקים להתייעלות לקוט

 נספח יב:ב פירוטלפירוט ראה  .2019-2017והפחתת פליטות גזי חממה בשנים  באנרגיה

 .תמריצים מענקים והלוואות

 נוכחי ערך במונחי הינם הנתונים. זה צעד מיישום המשקית התועלת את המסכמת טבלה להלן .4.8

. 2030עד שנת  המוניציפלית הצריכה ואיפוס התייעלות צעדי כולל זה ניתוח. 2020 לשנת נקי

 25הינו  PV)ע"ב ההנחה שאורך חיי מערכת  2045התועלת המשקית עד שנת  נאמדהבניתוח 

 שנה(.

 

 

 תועלת )מלש"ח(-סיכום רכיבי עלות - 89טבלה 

                                                             
 1.1.20 -נמוך, בתוקף מ במתח לאספקה האחידים החשמל לפי פרסום תעריפי 120
 15/8/19 , מיוםבנק ישראל 121
 בשוק ונמצאה מתאימה PVאומתה כנגד הצעות מחיר למערכות  2020לשנת  העלות ,Bloombergשל  תחזיותל בהתאם 122

https://www.boi.org.il/he/Markets/ExchangeRates/Pages/Default.aspx
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 מלש"ח רכיב

תועלת מיישום אמצעים להתייעלות 
 באנרגיה

580  

  1,351 תועלת מייצור חשמל סולארי

  1,931 סה"כ

  867 חיצוניות ללא עלויות -סה"כ 

 טבלה המסכמת את התועלת מנקודת המבט של רשות מקומית.  להלן .4.9

בשנה(,  MWh 2000 הצורכת)רשות  קטנה ברשות חשמל צריכת עבור בוצע הניתוח .4.9.1

 45,000בשנה( ורשות גדולה )רשות הצורכת  MWh 10,000רשות בינונית )רשות הצורכת 

MWh .)בשנה 

 לניתוח זהה החשמל ייצור מערכות והתקנת ההתייעלות אמצעי יישום קצב לגבי ההנחות .4.9.2

 .המשקי

 רשויות מקומיות )מלש"ח(תועלת מנקודת המבט של סיכום רכיבי ה - 90טבלה 

 רכיב

 -רשות קטנה 
 2000צריכה של 

MWh  בשנה
 ]מלש"ח[

 -רשות בינונית 
 10,000צריכה של 

MWh  בשנה
 ]מלש"ח[

 -רשות גדולה 
צריכה של 

45,000 MWh 
 בשנה ]מלש"ח[

תועלת מיישום אמצעים 
 להתייעלות באנרגיה

2 8 35 

תועלת מייצור חשמל 
 סולארי

5 21 107 

 142 29 6 סה"כ

 

ההשקעה של כלל הפרויקט )התקנת אמצעי התייעלות וייצור חשמל( עבור הרשות  החזר .4.10

 .שנים 7 -בכהמקומית, הוערך 

 סיכום רכיבי התועלת .5

בניתוח זה, ניתן לראות כי גם בראייה משקית וגם  שנאמדההתועלת המשקית כפי  בבחינת

בבחינת התועלת לצרכן, צעד זה צפוי להניב חיסכון כלכלי ניכר. התועלת המשקית מהצעד 

. גם בבחינת התועלת 2020, במונחי ערך נוכחי נקי לשנת שקלים מיליארד 2-בכמוערכת 

תת זיהום אויר, ניתן לראות כדאיות כלכלית משמעותית המשקית ללא תועלות חיצוניות מהפח

 . 2020, במונחי ערך נוכחי נקי לשנת "חש בכמיליארדהמוערכת 

.  מדד זה חושב "שלקוט' גא 10.4 -בכ ך"ש נחסך מצעד זה הוערלקוטהמשקי  החיסכון

ניכוי רכיבי  לאחר זאת, מהצעד נטו התועלת בסך באנרגיה החיסכון היקף של חלוקהבאמצעות 

יש להבהיר כי כפולה בשני צידי המדד(. ספירה מ)וזאת כדי להימנע  באנרגיהתועלת מחיסכון 

"ש נחסך קוט, עבור צעד זה כל PVבשל התועלת המשמעותית מייצור אנרגיה במערכות 

 ( מניב עמו חיסכון כלכלי.באנרגיה)מאמצעי התייעלות 



החלטת  -התייעלות במשרדי ממשלה נספח ט:

ממשלה להתייעלות בצריכת האנרגיה במשרדי 

 ממשלה ויחידות סמך

 רקע .1

ממשלה ויחידות  ירדבמש האנרגיה בצריכת התייעלות המחייבת ממשלה החלטת נכתבת אלו בימים

בנושא "ממשלה  13.02.2009מיום  1057בהמשך להחלטת הממשלה מס' זו מגובשת  החלטהסמך. 

בנושא "הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת  20.09.2015מיום  542ירוקה", החלטה מספר 

בנושא "תכנית לאומית ליישום היעדים  10.04.2016מיום  1403האנרגיה במשק" והחלטה מספר 

בצריכת  ותלהתייעל להביא ההחלטה מטרתרגטית". להפחתת פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנ

האנרגיה במשרדי הממשלה ויחידות הסמך, לשם צמצום הוצאות גופים אלו ובכדי להדגיש את מחויבות 

 :ההחלטה עיקריהממשלה לחיסכון באנרגיה. 

משרדי הממשלה ויחידות הסמך לעמוד ביעדים הממשלתיים להתייעלות בצריכת האנרגיה, כמפורט  על

 ן:להל

  140לא יעלה על שווה ערך  2024ממוצע צריכת האנרגיה של כל משרד ממשלתי בשנת 

 קוט"ש למ"ר.

  120לא יעלה על שווה ערך  2030ממוצע צריכת האנרגיה של כל משרד ממשלתי בשנת 

 קוט"ש למ"ר.

 תיאור האמצעי  .2

על המשק הנובעות  יהאנרגה בהיבט וההשפעות הכלכליות ההשפעות את בוחן זה הפחתה אמצעי

מעמידה של משרדי הממשלה ויחידות הסמך בהחלטה המתוארת לעיל. לצורך הניתוח הוערך כי כלל 

 משרדי הממשלה יעמדו ביעדי החלטת הממשלה כדלהלן:

 140( מצריכת אנרגיה של 1)ע"פ הנתונים המובאים בטבלה  החורגים המשרדים כלל 

 שצריכתאופן הדרגתי. משרדים ב 2024קוט"ש/מ"ר יעמדו בהחלטת הממשלה עד 

 .שינוי ללא יוותרו"ש/מ"ר קוט 140-מ נמוכה שלהם האנרגיה

 120 של אנרגיה מצריכת( 1 בטבלה המובאים הנתונים)ע"פ  החורגים המשרדים כלל 

באופן הדרגתי. משרדים שצריכת  2030 עד הממשלה בהחלטת יעמדו"ש/מ"ר קוט

 .שינוי ללא יוותרו"ש/מ"ר קוט 120-האנרגיה שלהם נמוכה מ

 נתונים והנחות – באנרגיההתייעלות חישוב   .3

אנרגיה למ"ר במשרדי ממשלה ויחידות סמך לקוח מתוך ניתוח נתוני הדיווחים השנתיים  צריכת .3.1

 , שהתקבל מאגף שימור אנרגיה. 2018של צריכות האנרגיה במשרדי ממשלה עבור שנת 
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 :קטגוריות 2-ל חלוקה בוצעה הצריכות דיווחי נתוני מתוך .3.2

 ש/מ"ר.קוט 140-/יחידות סמך שצריכת האנרגיה הסגולית חורגת ממשרדים" 

 ש/מ"ר.קוט 120-/יחידות סמך שצריכת האנרגיה הסגולית חורגת ממשרדים" 

"ש[ ומדד סגולי       קוט] החשמל צריכת סך]מ"ר[,  השטח סך של חישוב בוצע קטגוריה כל עבור

 "ר[.מ"ש/סך קוט]סך 

שטח מאוכלס ]מ"ר[, צריכת חשמל ]קוט"ש[ ומדד צריכה סגולי ]קוט"ש/מ"ר[ עבור משרדי ממשלה ויחידות סמך מתוך דיווח  – 91טבלה 
 המופרטות מעלה תהקטגוריו 2בחלוקה לפי  2018שנתי של צריכות אנרגיה למשרד האנרגיה לשנת 

 סמך/יחידת ממשלתי משרד

-סגולית גבוהה מ ריכהצ בו

 "ש/מ"רקוט 140

 מאוכלס שטח

 ]מ"ר[

 אנרגיה צריכת

 "ש[קוט]

 סגולית צריכה

 "ש/מ"ר[קוט]

  143.9   1,727,298   12,000  משרד הבינוי והשיכון

  144.2   1,509,579   10,468  משרד האנרגיה

  148.0   6,267,978   42,355  בנק ישראל

משרד הרווחה והשירותים 

 החברתיים

 48,895   7,291,432   149.1  

  152.9   763,290   4,993  משרד הפנים

  176.3   2,271,704   12,882  הנהלת בתי הדין הרבניים

  176.8   2,758,619   15,600  משרד הכלכלה והתעשייה

  180.5   14,440,628   80,000  כנסת ישראל

הרשות הממשלתית למים 

 ולביוב

 5,600   1,011,280   180.6  

  187.5   4,971,644   26,517  משרד הבריאות

  193.4   2,309,959   11,942  המרכז למיפוי ישראל

  195.6   3,050,628   15,596  המשרד להגנת הסביבה

  196.3   7,851,670   40,000  משרד החוץ

  200.3   1,001,527   5,000  השירות המטאורולוגי

  216.9   7,222,912   33,305  רשות האכיפה והגבייה
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משרד ראש הממשלה 

 ונציבות שירות המדינה

 11,196   2,484,082   221.9  

הלשכה המרכזית 

 לסטטיסטיקה )הלמ"ס(

 18,260   4,100,654   224.6  

  275.7   39,043,832   141,626  ביטוח לאומי

  302.5   151,267,672   500,000  משטרת ישראל

  252.2   261,346,387   1,036,234  סה"כ

 

ממשלתי/יחידת סמך  משרד

-צריכה סגולית גבוהה מ בו

 "ש/מ"רקוט 120

 מאוכלס שטח

 ]מ"ר[

 אנרגיה צריכת

 "ש[קוט]

 סגולית צריכה

 "ש/מ"ר[קוט]

משרד החקלאות ופיתוח 

 הכפר

 40,545   4,870,222   120.1  

  125.3   258,436   2,063  ישראלרשות מקרקעי 

  127.9   3,045,054   23,807  משרד האוצר

המשרד לנושאים 

 אסטרטגיים והסברה

 1,087   141,762   130.4  

  134.2   15,715,818   117,113  משרד המשפטים

  143.9   1,727,298   12,000  משרד הבינוי והשיכון

  144.2   1,509,579   10,468  משרד האנרגיה

  148.0   6,267,978   42,355  בנק ישראל

משרד הרווחה והשירותים 

 החברתיים

 48,895   7,291,432   149.1  

  152.9   763,290   4,993  משרד הפנים

  176.3   2,271,704   12,882  הנהלת בתי הדין הרבניים

  176.8   2,758,619   15,600  משרד הכלכלה והתעשייה

  180.5   14,440,628   80,000  כנסת ישראל
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הרשות הממשלתית למים 

 ולביוב

 5,600   1,011,280   180.6  

  187.5   4,971,644   26,517  משרד הבריאות

  193.4   2,309,959   11,942  המרכז למיפוי ישראל

  195.6   3,050,628   15,596  המשרד להגנת הסביבה

  196.3   7,851,670   40,000  החוץמשרד 

  200.3   1,001,527   5,000  השירות המטאורולוגי

  216.9   7,222,912   33,305  רשות האכיפה והגבייה

משרד ראש הממשלה 

 ונציבות שירות המדינה

 11,196   2,484,082   221.9  

הלשכה המרכזית 

 לסטטיסטיקה )הלמ"ס(

 18,260   4,100,654   224.6  

  275.7   39,043,832   141,626  ביטוח לאומי

  302.5   151,267,672   500,000  משטרת ישראל

  233.8  285,377,679  1,220,849  סה"כ

 

 140-תחשיב ההתייעלות הוערך כי משרדים להם צריכת האנרגיה הסגולית גבוהה מ לצורך .3.3

. בשנים אלו 2023-2020"ש/מ"ר בשנים קוט 140-"ש/מ"ר יתייעלו לשם הורדת המדד לקוט

שטח משרדי הממשלה המושפע מאמצעי המדיניות )כלומר משרדים שצריכתם הסגולית גבוהה 

 "ר.מ 1,036,234מהיעד שנקבע( הוא 

 120-תחשיב ההתייעלות הוערך כי משרדים להם צריכת האנרגיה הסגולית גבוהה מ לצורך .3.4

. בשנים אלו 2029-2025"ש/מ"ר בשנים קוט 120-"ש/מ"ר יתייעלו לשם הורדת המדד לקוט

שטח משרדי הממשלה המושפע מאמצעי המדיניות )כלומר משרדים שצריכתם הסגולית גבוהה 

 מ"ר. 1,220,849מהיעד שנקבע( הוא  

 ההחלטה יישום ללאכי סך צריכת האנרגיה במשרדי ממשלה ויחידות סמך המושפעים  הונח .3.5

"ש לשנה, והמדד הסגולי של צריכת קוט 261,346,387 -, כ2025-2019נותרת זהה בין השנים 

 "ש/מ"ר לשנה. קוט 252.2 -אנרגיה/מ"ר נותר זהה גם כן, כ

 ההחלטה יישום ללאכי סך צריכת האנרגיה במשרדי ממשלה ויחידות סמך המושפעים  הונח .3.6

יכת "ש לשנה, והמדד הסגולי של צרקוט 285,377,679 -, כ2040-2026נותרת זהה בין השנים 

 "ש/מ"ר לשנה. קוט 233.8 -אנרגיה/מ"ר נותר זהה גם כן, כ



 

74 
 

 140-היא ו ההחלטה יישום לאחרהאנרגיה הסגולית במשרדי ממשלה ויחידות סמך  צריכת .3.7

, כשהירידה בערך המדד הדרגתית ומתחילה עם יישום הפרויקטים 2024 -"ש/מ"ר בקוט

 : 2021להתייעלות באנרגיה בשנת 

 .2020-2023 שנים 4 של בפריסה ₪ מיליון 6 של בתקציב אנרגיה סקרי ביצוע .3.7.1

-2020 שנים 4 של בפריסה ₪ מיליון 100 של בתקציב להתייעלות שונים פרויקטים הטמעת .3.7.2

2023. 

 120-היא ו ההחלטה יישום לאחרהאנרגיה הסגולית במשרדי ממשלה ויחידות סמך  צריכת .3.8

 הוערך"ש/מ"ר קוט 120-"ש/מ"ר לקוט 140-. לצורך ירידה במדד הסגולי מ2030 -"ש/מ"ר בקוט

 ומתחילה הדרגתית המדד בערך כשהירידה, להתייעלות נוספים פרויקטים בביצוע צורך יהיה כי

 תקציבית השקעה תצריך, אלה פרויקטים יישום כי הוערך, בנוסף(. 2026) הפרויקטים יישום עם

 :נוספת

 . 2026-2029נים ש 4בפריסה של  ₪מיליון  6סקרי אנרגיה בתקציב של  ביצוע .3.8.1

-2026שנים  4בפריסה של  ₪מיליון  20פרויקטים שונים להתייעלות בתקציב של  הטמעת .3.8.2

-2020. תקציב נוסף זה חושב באופן הבא: חושב היחס בין התקציב המושקע בשנים 2029

לחיסכון האנרגיה שהוערך על פני תקופה זו. יחס זה הוכפל בהיקף החיסכון הנדרש  2023

 .2029-2026בשנים 

 .שנים 10 של מייצג חיים אורך הוערך להתייעלות שונים פרויקטים עבור: טכנולוגיות חיי אורך .3.9

 החלטת הממשלהתוצאות חיסכון בצריכת אנרגיה מיישום  -92טבלה 

 MWh]] באנרגיההתייעלות  

 116,274 2025חיסכון באנרגיה בשנת 

 138,876 2030חיסכון באנרגיה בשנת 

 

 :2030 -ו 2025חישובי הפחתת פליטות גז"ח בשנים  להלן .3.10

 .tCO2e/Mwh123 0.348הפליטה הנובע מחיסכון בייצור חשמל הינו  מקדם .3.10.1

 :2030 -ו 2025להלן הערכת החסכון בפליטות גז''ח בשנים  .3.10.2

 

 

 

 החלטת הממשלהמיישום  הפחתת פליטות גז''חתוצאות  -93טבלה 

                                                             
 2030-2020ע"ב התוכנית הלאומית להפחתת זיהום אויר של המשרד להגנ"ס. ממוצע עבור השנים  123
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 tCO2e]הפחתת פליטות גז''ח ] 

בשנת  גז''ח פליטות הפחתת

2025 
40,505 

בשנת  גז''ח פליטות הפחתת

2030 
48,379 

  

 נתונים והנחות -חישובי עלות תועלת .4

 :כלליים והנחות נתונים .4.1

מסך ההשקעה. שיעור  50%-הוערכה ב באנרגיההעודפת מפרויקטים להתייעלות  העלות .4.1.1

". לפירוט Common Practice"זה משקף את ההשקעה ברכיבי התייעלות נוספים שאינם 

 .תמריצים מענקים והלוואות נספח יב:בנוסף, ראה התייחסות 

 עלות פרויקטים להתייעלות  – 94טבלה 

 רכיב
 2020-2023 עלות

[₪]מיליון   

 2026-2029 עלות

[₪]מיליון   

 6.0 6.0 אנרגיה סקרי

 19.4 100.0 להתייעלות פרויקטים

 -להתייעלות פרויקטים

 (50%עלות עודפת )
50.0 9.7 

 15.7 56 הפרויקטים עלות סך

 :2020 לשנת נקי נוכחי ערך במונחי המשקית הכלכלית התועלת הערכת להלן .4.1.2

  2020)מלש"ח( בשנת  כלכלית משקית נטו סיכום עלות תועלת -95טבלה 

 ערך רכיב

 של 2020 לשנת נוכחי ערך

 "ח[מלש] משקי חיסכון

293 

 עלות 2020נוכחי לשנת  ערך

 "ח[מלש] עודפת

66 

 226 "ח[מלשסה"כ תועלת משקית ]

 

 

 

 2020)מלש"ח( בשנת  ללא עלויות חיצוניות מהפחתת זיהום אוויר כלכלית משקית נטו סיכום עלות תועלת -96טבלה 

 ערך רכיב
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של  2020ערך נוכחי לשנת 

 משקי ]מלש"ח[ חיסכון

240  

 עלות 2020נוכחי לשנת  ערך

 "ח[מלש] עודפת

66  

  173 "ח[מלשסה"כ תועלת משקית ]

 "ש.לקוטאגורות  55החשמל למשרדי הממשלה הינו  תעריף .4.1.3

 :2020 לשנת נקי נוכחי ערך במונחי ממשלה למשרדי הכלכלית התועלת הערכת להלן .4.1.4

 2020למשרדי ממשלה )מלש"ח( בשנת כלכלית  עלות תועלתסיכום  -97טבלה 

 ערך רכיב

  42 חיסכון שנתי ]מלש"ח[

  1.6 ]שנים[ השקעה החזר

 

 סיכום  .5

 ביאי זה צעדבבחינת הכדאיות הכלכלית מצעד זה ניתן לראות תועלת משמעותית בראייה משקית. 

' לקוט"ש אגו 5.9בעלות של  2030 תבשנ MWh 138,876 -ו 2025 תבשנ MWh 116,274לחיסכון של 

ש"ח במונחי ערך נוכחי נקי  מיליון 200-מ למעלהנחסך. התועלת המשקית הכוללת מצעד זה, נאמדה ב

 . 2020לשנת 
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, שירות בתי התייעלות במשרדי ממשלה :ינספח 

 המשרד לביטחון פנים -הסוהר

 רקע .1

 המתוכננים במתקני שב"ס: באנרגיהפרויקטים שונים להתייעלות  4זה כולל  אמצעי

 מים  דודיהצבת משאבות חום עם  -מערכות חימום מים הצורכות סולר במשאבות חום החלפת

 לחימום מים בחדרי הסקה בבתי הסוהר: רמון, מעשיהו, מגידו, שיטה, גלבוע ושקמה.

 בבתי הסוהר: צלמון, חרמון, הכרמל, שקמה,  -בתאורת לד הליידתאורת חוץ מסוג מטל  החלפת

 שיטה, גלבוע, איילון, הדרים וקציעות.

 בכלל שב"ס. -לד בתאורת פלורסנט מסוג פנים תאורת החלפת 

 ובקישון לצ'ילר חדש  דקל"ס שב רפואי במרכזת צ'ילר החלפ -אוויר מיזוג מערכות החלפת

 דקל.ו"ק אוההסוהר  בבתיוהחלפת צ'ילרים למזגנים מפוצלים 

הפרויקטים הנ"ל טרם אושר. שירות בתי הסוהר ממתין להקמת הממשלה לצורך קבלת מסגרת  תקציב

 התקציב לשנים הבאות בטרם תועבר בקשה מסודרת למשרד האוצר לתקצוב הפרויקטים.   

 תיאור האמצעי .2

על שב"ס ועל המשק  האנרגיה בהיבט וההשפעות הכלכליות ההשפעות את בוחן זה הפחתה אמצעי

הנובעות מיישום הפרויקטים המתוארים לעיל. ההשפעה הכוללת מיישום ארבעת הפרויקטים המתוכננים 

 לשנים הקרובות לאורך חיי הטכנולוגיה המתוארת. 

 נתונים והנחות – באנרגיההתייעלות חישוב  .3

 :הבאות ההנחות"פ ע"ס, שב"י ע שהועברו חיסכון הערכות על מבוסס באנרגיהההתייעלות  ניתוח

 :חום משאבות .3.1

 "ל/ליטרקק 8,645 סולר היסק ערך .3.1.1

 במערכת כתלות 85-90% בין נעה מים מחמם נצילות .3.1.2

 "צמ 20 נכנסים מים טמפרטורת"צ, מ 60: מים אספקת טמפרטורת .3.1.3

 הסוהר בבית כתלות"ק מ 43-158 בין נעה לחימום יומית מים כמות .3.1.4

 שעות 15: המים צריכת של יומי שעות מספר .3.1.5

 =COP 2.5משאבת חום  יעילות .3.1.6

 :חוץ תאורת .3.2

 500W הליידחשמלי גוף מטל  הספק .3.2.1

  300Wחשמלי גוף לד  הספק .3.2.2

 ביממה שעות 12: הפעלה שעות .3.2.3
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 בשנה ימים 365: פעילות ימי .3.2.4

 3,392 להחלפה תאורה גופי כמות .3.2.5

 :פנים תאורת .3.3

  34W כולל הפסדים: T5  פלורוסנטחשמלי גוף  הספק .3.3.1

  60W :הפסדים כולל( נורות 4-מ המורכב)פאנל T5  פלורוסנטחשמלי גוף  הספק .3.3.2

  42W כולל הפסדים: T8  פלורוסנטחשמלי גוף  הספק .3.3.3

  86W :הפסדים כולל( נורות 4-מ המורכב)פאנל T8  פלורוסנטחשמלי גוף  הספק .3.3.4

  T5/ T8: 20W  פלורוסנטחשמלי גוף לד המחליף נורה מסוג  הספק .3.3.5

  T5/ T8: 40W )פאנל(   פלורוסנטחשמלי גוף לד המחליף נורה מסוג  הספק .3.3.6

 ביממה שעות 10: הפעלה שעות .3.3.7

 בשנה ימים 247: פעילות ימי .3.3.8

 3,200 לד פאנל, 27,586 לד נורות:  להחלפה תאורה גופי כמות .3.3.9

 :אוויר מיזוג מערכות .3.4

, 40% ממוצע,עומס =COP 1.91 יעילות, קירור טון 100 קירור תפוקת"ש: מר'ילר קיים צ .3.4.1

 .שעות 8,760: הפעלה שעות

, 40% ממוצע,עומס =COP 3 יעילות, קירור טון 100 קירור תפוקת"ש: מר'ילר חדש צ .3.4.2

 .שעות 8,760: הפעלה שעות

 , צריכת אנרגיה ע"פ בדיקת נצילות =COP 1.8'ילר קיים קישון: יעילות צ .3.4.3

 =COP 2.8'ילר חדש קישון: יעילות צ .3.4.4

ימים בשנה,  247שעות ביום, ימי פעילות:  9.5ודקל: שעות הפעלה:  "קבאוה'ילר קיים צ  .3.4.5

 .COP=2.3טון קירור, יעילות  60, תפוקת קירור: 60%עומס עבודה: 

ימים  247שעות ביום, ימי פעילות:  9.5"ק ודקל: שעות הפעלה: באוהמזגנים חדשים   .3.4.6

 .COP=3כ"ס, יעילות  1.5, הספק מנוע: 60%בשנה, עומס עבודה: 

 :יכלל .3.5

 124סולר/ליטר MWh :0.0101 MWhל סולר המרת מקדם .3.5.1

ונצילות מערכות הסקה עומד  2.5( של משאבת חום חדשה הינו COPיעילות )המקדם  .3.5.2

 כחלופה חום למשאבות החשמל צריכת תוספת להערכת שימשו אלה מקדמים. 0.8125על 

 .סולר לתנורי

 פרויקטים להתייעלות בשב"סתוצאות חיסכון בצריכת אנרגיה מיישום  - 98טבלה 

                                                             
 לדיווח ולהפחתה של גזי חממה  ימתוך נתוני המערך הוולונטר 124
 הערכת מהנדס 125
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 פרויקט

 אנרגיה בצריכת חיסכון

 ליחידת]בהתאם 

 [האנרגיה

 אנרגיה בצריכת חיסכון

[MWh] 

 חום משאבות

 [סולר]ליטר 
763,496 7,712 

 באמצעות חימום

 במקום חום משאבות

 "ש[קוט] הסקה

-2,467,913 -2,468 

 חיצונית לד תאורת

 "ש[קוט]
2,971,392 2,971 

 פנימית לד תאורת

 "ש[קוט]
1,487,306 1,487 

 אוויר מיזוג מערכות

 "ש[קוט]
575,356 575 

 

 פרויקטים להתייעלות בשב"סמיישום  התוצאות חיסכון משקי בצריכת אנרגיה בשנסיכום  - 99טבלה 

 באנרגיה שנתיתהתייעלות  

 KWh)) 2,566,140 בחשמלסה"כ חיסכון 

 L)) 763,496 בסולרסה"כ חיסכון 

 MWh)) 10,278 באנרגיהסה"כ חיסכון 

 להלן חישובי הפחתת פליטות גז"ח: 3.5.2

 .tCO2e/Mwh126 0.348מקדם הפליטה הנובע מחיסכון בייצור חשמל הינו  3.5.2.1

 127לטון tCO2e 3.18הינו  סולרמקדם פליטת  3.5.2.2

 MWh/L 128 0.0101המרת סולר ליחידת נפח הינו  מקדם 3.5.2.3

 להלן הערכת החסכון בפליטות גז''ח: 3.5.2.4

 פרויקטים להתייעלות בשב"סמיישום  הפחת פליטות גז''ח -100טבלה 

 2030 -ו 2025 

 tCO2e)) 2,956פליטות גז''ח  הפחתת

 

                                                             
 2030-2020ע"ב התוכנית הלאומית להפחתת זיהום אויר של המשרד להגנ"ס. ממוצע עבור השנים  126
 של המשרד להגנ"ס MRV-לפי נתוני מערך ה 127
 ערך לאומי למעקב ובקרה אחר הפחתת גז''ח של המשרד להגנת הסביבה 128
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 נתונים והנחות -חישובי עלות תועלת .4

 :כלליים והנחות נתונים .4.1

 -)חודשים ינואר 2019ש"ח לליטר בממוצע בשנת  2.34סולר להסקה למשק הינה  עלות .4.1.1

בדבר מחירים תיאורטיים של מוצרי דלק  129האנרגיה משרד לפרסומי בהתאםספטמבר( 

 שאינם בפיקוח, בתוספת הערכה של עלויות שיווק והפצה כפי שהתקבלה ממשרד האנרגיה.

אג' כולל  37הינו  הסוהר בתי לשירות"פ נתונים שהועברו משב"ס: תעריף החשמל ע .4.1.2

אג' ממוצע למערכות הפועלות בשעות  55אג' בשעות הפסגה,  63מע"מ בשעות השפל, 

 .₪ 5.69של פסגה, גבע, שפל. מחיר ליטר סולר 

 15'ילרים ומזגנים צשנים,  10שנים, תאורת לד  15חיי טכנולוגיות: משאבות חום  אורך .4.1.3

 שנים.

מסך ההשקעה. שיעור  50%-הוערכה ב באנרגיההעודפת מפרויקטים להתייעלות  העלות .4.1.4

". לפירוט Common Practice"זה משקף את ההשקעה ברכיבי התייעלות נוספים שאינם 

 .תמריצים מענקים והלוואות נספח יב:בנוסף, ראה התייחסות 

 עלות פרויקטים להתייעלות בשב"ס – 101טבלה 

]₪[עלות לשב"ס  רכיב  עלות עודפת  

 4,011,048 8,022,095 משאבות חום

 3,201,000 6,402,000 תאורת לד חיצונית

 508,000 1,016,000 תאורת לד פנימית

 638,803 1,277,605 מערכות מיזוג אוויר

 "ס.שב"י ע הועברה הפרויקטים עלות .4.1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 :2020להלן הערכת התועלת הכלכלית המשקית במונחי ערך נוכחי נקי לשנת  .4.1.6

 עלות תועלת משקית לפי פרוייקטים  - 102טבלה 

חיסכון שנתי  
]₪[משקי   

חיי אורך 
טכנולוגיה 

 ]שנים[

ערך נוכחי 
 2020לשנת 

של חיסכון 
]₪[משקי   

עלות עודפת 
]₪[ 

סה"כ תועלת 
]₪[משקית   
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משאבות חום 
 ]ליטר סולר[

1,144,923 15 13,668,018 4,011,048 9,656,971 

תאורת לד 
חיצונית 
 ]קוט"ש[

772,562 10 6,590,110 3,201,000 3,389,110 

תאורת לד 
 פנימית ]קוט"ש[

386,699 10 3,298,625 508,000 2,790,625 

מערכות מיזוג 
 אוויר ]קוט"ש[

149,593 15 1,785,827 638,803 1,147,024 

 

  2020סיכום עלות תועלת כלכלית משקית נטו  )מלש"ח( בשנת  – 103טבלה 

 ערך רכיב

 של 2020 לשנת נוכחי ערך
"ח[מלש] משקי חיסכון  

25 

"ח[מלש] עודפת עלות  8.4 

"ח[מלשסה"כ תועלת משקית ]  17.0 
 

 

 2020)מלש"ח( בשנת  ללא עלויות חיצוניות מהפחתת זיהום אוויר כלכלית משקית נטו סיכום עלות תועלת -104טבלה 

 ערך רכיב

של  2020ערך נוכחי לשנת 

 חיסכון משקי ]מלש"ח[

25 

 8.4 עלות עודפת ]מלש"ח[

 16.2 ]מלש"ח[סה"כ תועלת משקית 

 

 2020)מלש"ח( בשנת  לשב"ססיכום עלות תועלת כלכלית  -105טבלה 

 ערך רכיב

 8.4 עלות עודפת ]מלש"ח[

 5.8 חיסכון שנתי ]מלש"ח[

 1.45 החזר השקעה ]שנים[

 

 סיכום רכיבי התועלת  .5

 מנקודת והן משקית בראייה הן משמעותית תועלת לראות ניתן זה מצעד הכלכלית הכדאיות בבחינת

 MWh 10,000 של לחיסכון הביאו אשר, משקית עלות ₪ מיליון 6.7  הושקעו כ"סה.  "סשב של המבט

 מיליון 17-. התועלת המשקית הכוללת מצעד זה, נאמדה בכנחסך ש"לקוט' אג 8 -כ של בעלות בשנה

 . 2020ש"ח במונחי ערך נוכחי נקי לשנת 
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משרד  -התייעלות במשרדי ממשלה :אנספח י

 הביטחון

 רקע .1

"ש גדעון שמה, לשנים תרפרויקטים המרכיבים תכנית להתייעלות באנרגיה רב שנתית,  4זה כולל  אמצעי

2020-2018: 

 תאורת פנים מסוג פלורסנט  החלפתT8 לד בתאורת. 

 לד בתאורת"ג/כספידת נלתאורת חוץ מסוג  החלפת. 

 יותר ויעילות חדשות במערכות יעילות ולא ישנות אוויר מיזוג מערכותת החלפ. 

  החלפת תרמויאלים לחימום מים הפועלים על סולר במשאבות חום או במשאבות חום משולבות

 נלים סולריים.אפ

 תיאור האמצעי .2

על משרד הביטחון ועל  וההשפעות בהיבט האנרגיה הכלכליות ההשפעות את בוחן זה הפחתה אמצעי

המשק הנובעות מיישום הפרויקטים המתוארים לעיל. ההשפעה הכוללת מיישום ארבעת הפרויקטים 

 המתוכננים לשנים הקרובות לאורך חיי הטכנולוגיה המתוארת. 

 ייצור מרכזי בהקמת ₪מיליון  200 -"ש גדעון כמתרלפרויקטים אלו, משרד הביטחון משקיע כחלק  בנוסף

, בהחזר השקעה ₪מיליון  28.5( לשימוש במתקניו. פרויקט זה צפוי להניב חיסכון שנתי של PV) חשמל

 שנים.  7של 

 נתונים והנחות – התייעלות באנרגיהחישוב  .3

 :כללי .3.1

 130סולר ליטר/MWh :0.0101 MWhל סולר המרת מקדם .3.1.1

ונצילות מערכות הסקה עומד  2.5( של משאבת חום חדשה הינו COPמקדם היעילות ) .3.1.2

. מקדמים אלה שימשו להערכת תוספת צריכת החשמל למשאבות חום כחלופה 0.8131על 

 לתנורי סולר.

 זה תחשיב מתוך, ההשקעה והחזר התקציב את פרויקט כל עבור העביר הביטחון משרד .3.1.3

 חושב הביטחון משרד שמשלם האנרגיה תעריפי ומתוך, פרויקט מכל כלכלי חיסכון חושב

 .האנרגיה חיסכון

 "שקוט/₪ 0.5 הביטחון למשרד הממוצע החשמל תעריף .3.1.4

 .סולר/ליטר ₪ 5.79 הביטחון משרד עבור הסולר תעריף .3.1.5

                                                             
 לדיווח ולהפחתה של גזי חממה ימתוך נתוני המערך הוולונטר 130
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 לצורך. יושקע פרויקטים באילו נקבע טרם התכנית מתקציב חלק עבור -נוספים פרויקטים .3.1.6

זה יתחלק באופן זהה בין פרויקט החלפת מערכות   תקציב כי הערכות בוצעו זה תחשיב

 במשאבות חום. תרמויאליםמיזוג אוויר ופרויקט החלפת 

 פרויקטים להתייעלות במשרד הביטחוןתוצאות חיסכון בצריכת אנרגיה מיישום  - 106טבלה 

 פרויקט

 אנרגיה בצריכת חיסכון

 ליחידת]בהתאם 

 [האנרגיה

 אנרגיה בצריכת חיסכון

[MWh] 

 80,000 80,000,000 "ש[קוט] פנימית לד תאורת

 24,000 24,000,000 "ש[קוט] חיצונית לד תאורת

 46,250 46,250,000 "ש[קוט] אוויר מיזוג מערכות

 הפסקת השימוש במערכות הסקה

 [סולר]ליטר 
4,641,623 46,886 

 חום משאבות באמצעות חימום

 "ש[קוט] להסקה כחלופה
-15,003,515 -15,004 

 

 פרויקטים להתייעלות במשרד הביטחוןמיישום  התוצאות חיסכון משקי בצריכת אנרגיה בשנסיכום  - 107טבלה 

 
 שנתית באנרגיההתייעלות 

 MWh)) 135,246 בחשמלסה"כ חיסכון 

 L)) 4,641,623 בסולרסה"כ חיסכון 

 MWh)) 182,132 באנרגיהסה"כ חיסכון 

 להלן חישובי הפחתת פליטות גז"ח:  3.2

 .tCO2e/Mwh132 0.348הפליטה הנובע מחסכון בייצור חשמל הינו  מקדם 3.2.1

 133לטון tCO2e 3.18הינו  דולרמקדם פליטת  3.2.2

 MWh/L 134 0.0101המרת סולר ליחידת נפח הינו  מקדם 3.2.3

 להלן הערכת החסכון בפליטות גז''ח: 3.2.4

 

 

 

 

 

                                                             
 2030-2020להגנ"ס. ממוצע עבור השנים ע"ב התוכנית הלאומית להפחתת זיהום אויר של המשרד  132
 של המשרד להגנ"ס MRV-לפי נתוני מערך ה 133
 ערך לאומי למעקב ובקרה אחר הפחתת גז''ח של המשרד להגנת הסביבה 134
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 (tCO2e) פרויקטים להתייעלות במשרד הביטחוןמיישום  גז''ח הפחתת פליטות -108טבלה 

 
 2030 -ו 2025

 tCO2e)) 58,816 פליטות גז''ח הפחתת

 

 נתונים והנחות -חישובי עלות תועלת .4

 :כלליים והנחות נתונים .4.1

 -)חודשים ינואר 2019ש"ח לליטר בממוצע בשנת  2.34סולר להסקה למשק הינה  עלות .4.1.1

בדבר מחירים תיאורטיים של מוצרי דלק  135האנרגיה משרד לפרסומי בהתאםספטמבר( 

 .והפצה שיווק עלויות של הערכה בתוספתשאינם בפיקוח, 

 אוויר מיזוג מערכות, שנים 10 לד תאורת, שנים 15 חום משאבות: טכנולוגיות חיי אורך .4.1.2

 (.שנים 15

 הביטחון משרד"י ע הועברה הפרויקטים עלות .4.1.3

מסך ההשקעה. שיעור  50%-העודפת מפרויקטים להתייעלות באנרגיה הוערכה ב העלות .4.1.4

". לפירוט Common Practice"זה משקף את ההשקעה ברכיבי התייעלות נוספים שאינם 

 .תמריצים מענקים והלוואות נספח יב:בנוסף, ראה התייחסות 

 עלות פרויקטים להתייעלות במשרד הביטחון – 109טבלה 

]₪[ הביטחון למשרד עלות רכיב ]₪[ עודפת עלות   

 70,000,000 140,000,000 פנימית לד תאורת

 30,000,000 60,000,000 חיצונית לד תאורת

 46,250,000 92,500,000 אוויר מיזוג מערכות

 53,750,000 107,500,000 חום משאבות

 

 :2020 לשנת נקי נוכחי ערך במונחי המשקית הכלכלית התועלת הערכת להלן .4.1.5

 עלות תועלת משקית לפי פרוייקטים  - 110טבלה 

חיסכון שנתי  
 ]₪[משקי 

אורך חיי 
טכנולוגיה 

 ]שנים[

ערך נוכחי לשנת 
של חיסכון  2020

 ]₪[משקי 
 ]₪[עלות עודפת 

סה"כ תועלת 
 ]₪[משקית 

תאורת לד 
 פנימית

20,800,000 10 177,428,219 70,000,000 107,428,219 

תאורת לד 
 חיצונית

6,240,000 10 53,228,466 30,000,000 23,228,466 

מערכות מיזוג 
 אוויר

12,025,000 15 143,553,669 46,250,000 97,303,669 

 29,343,806 53,750,000 83,093,806 15 6,960,484 משאבות חום
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  2020)מלש"ח( בשנת  כלכלית משקית נטו סיכום עלות תועלת – 111טבלה 

 ערך רכיב

של  2020ערך נוכחי לשנת 

 חיסכון משקי ]מלש"ח[

457 

 200 עלות עודפת ]מלש"ח[

 257 ]מלש"ח[סה"כ תועלת משקית 

 

 2020)מלש"ח( ללא עלויות חיצוניות מהפחתת זיהום אוויר בשנת  כלכלית משקית נטו סיכום עלות תועלת -112טבלה 

 ערך רכיב

של חיסכון  2020ערך נוכחי לשנת 

 משקי ]מלש"ח[

397 

 200 עלות עודפת ]מלש"ח[

 197 ]מלש"ח[סה"כ תועלת משקית 

 

 2020)מלש"ח( בשנת  למשרד הביטחוןסיכום עלות תועלת כלכלית  -113טבלה 

 ערך רכיב

 200 עלות עודפת ]מלש"ח[

 94 חיסכון שנתי ]מלש"ח[

 2.1 החזר השקעה ]שנים[

 

 סיכום רכיבי התועלת .5

 מנקודת והן משקית בראייה הן משמעותית תועלת לראות ניתן זה מצעד הכלכלית הכדאיות בבחינת

 MWh, אשר הביאו לחיסכון של קיתעלות מש ₪מיליון  160. סה"כ הושקעו הביטחון משרד של המבט

 260-' לקוט"ש נחסך. התועלת המשקית הכוללת מצעד זה, נאמדה בכאג 11בשנה בעלות של  184,633

 . 2020ש"ח במונחי ערך נוכחי נקי לשנת  מיליון



 תמריצים מענקים והלוואות נספח יב:

 רקע .1

באמצעות תמיכה כלכלית  היא באנרגיההדרכים לקידום, יישום והטמעה של פרויקטים להתייעלות  אחת

של הרגולטור בפרויקטים בעלי פוטנציאל התייעלות משמעותי. מדינת ישראל ככלל ומשרד האנרגיה 

בפרט, מקדמים בשנים האחרונות מספר תוכניות מענקים במקביל אשר מטרתן לסייע לפרויקטים 

 :סיבות ממספר תמשמעותי חשיבות הממשלתי למענק. הפועל אל לצאת באנרגיההמניבים התייעלות 

 לא היו מיושמים  אשר באנרגיהממשלתית עשויה להוציא אל הפועל פרויקטים יעילים  תמיכה

באמצעות כוחות השוק בלבד. המענק הממשלתי מצמצם את החזר ההשקעה של היזם בפרויקט, 

ובכך לעיתים קרובות מהווה גורם מכריע לביצוע הפרויקט. למעשה באופן זה ניתן לתמרץ יזמים 

 .אחרים לפרויקטים כחלופה באנרגיהלבצע פרויקטים בעלי רכיבי התייעלות 

 היעילות הטכנולוגיות בכיוון הפרטי השוק את להכווין לרגולטור מאפשרים יםממשלתי מענקים 

 קדימות ומתן חדשה ישראלית טכנולוגיה עידוד גם כמו, טווח ארוך תכנון על דגש תוך ביותר

 .נמוך אקונומי סוציו דירוג בעלות רשויות בקרב  בתמריצים

 האנרגיה הפחתת אחר ובקרה מעקב יעילה בצורה לבצע מאפשרת בפרויקטים ממשלתית תמיכה 

 .שנקבעו ביעדים עמידה אחר לעקוב לרגולטור מאפשר זה כלי. פרויקט כל מהטמעת המושגת

 נתונים והנחות – חישובי התייעלות באנרגיה .2

 והפחתת פליטות גזי חממה  באנרגיהמענקים לפרויקטים להתייעלות  .2.1

 באנרגיהלהפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות  1403במסגרת החלטת ממשלה  .2.1.1

פרסמו המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה והמים ומשרד האוצר תוכנית מענקים 

והפחתת פליטות גזי חממה. תכנית המענקים נותנת עדיפות לעסקים  באנרגיהלהתייעלות 

, בדגש על הפחתת זיהום אוויר 5עד  1רוג ומפעלים קטנים ובינוניים ולרשויות מקומיות בדי

מתעשייה ועידוד השקעות המשלבות טכנולוגית חדשניות ישראליות. לטובת התוכנית 

 . 2020 -ל 2016שנים, בין השנים  4מלש"ח, בפריסה על פני  300הוקצה תקציב של 

 להתייעלות בפרויקטים תמיכה להמשך נוסף תקציב, האנרגיה משרד מבקש, זו בתוכנית

והפחתת פליטות גזי  באנרגיהתוכנית מענקים להתייעלות ב תמיכה המשך: ופרט באנרגיה

המבוקש  התקציבהתייעלות במשרדי הממשלה השונים.  פרויקטיחממה ובנוסף תקצוב 

 .2025-2021, שנים 5 פני על בפריסה"ח ש מיליארד 1 על עומדבמסגרת תוכנית זו 

והתועלות הכלכליות בוצעו בהנחה של ניצול מלא של התקציב  אנרגיהבחישובי החיסכון 

הקיים וניצול מלא של התקציב החדש. תוצאות החיסכון מוצגות בנפרד עבור התקציב הקיים 

 והתקציב החדש שמבקש משרד האנרגיה. 

ובתקצוב של הקרן הקיימת לישראל התקיים מקצה  2016לתקציב הנ"ל, בשנת  בנוסף .2.1.2

 75-"ב אותה הפלטפורמה. במסגרת מקצה זה חולקו למעלה ממענקים אחד נוסף, ע
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 עם יחד"ל קק של המענקים במקצה ניתנו אשר המענקים נכללו זה ניתוח במסגרת"ח. מלש

 והחיסכון ההשקעה בחשבון נלקחה הניתוח במסגרת כי לציין יש. המענקים סבבי שאר

 (.סולארי חשמל לייצור פרויקטים)ולא  בלבד באנרגיה להתייעלות מפרויקטים

לחשב את החיסכון הכלכלי מתוכנית זו, נעשה ניתוח של שלושת מקצי המענקים  בכדי .2.1.3

 המענק, ההשקעה את המציגה טבלה להלן. 2019-2017הראשונים שהתרחשו בין השנים 

 :מקצה בכל שהושג השנתי האנרגיה וחיסכון

 המענקים להתייעלות באנרגיה והפחתת פליטות גז"ח של תוכנית 1-3נתוני מקצים  - 114טבלה 

 כ מענק"סה )₪(סה"כ השקעה  מקצה
סה"כ חיסכון אנרגיה  
מושג בשנה )קוט"ש 

 136לשנה(

 128,321,271 78,908,122 386,427,530 1מקצה 

 168,407,314 83,476,725 436,386,721 2מקצה 

 186,847,990 76,211,105 414,730,814 3מקצה 

"ס להגנ( של המשרד MRV"ח )גז פליטות הפחתת אחרי והבקרה הניטור מערך נתוני"ב ע .2.1.4

 המענקים כאשר. MWh 38,470היקף חיסכון האנרגיה ממקצה המענקים של קק"ל הינו 

 "ח.ש 22,507,303 הינם באנרגיה להתייעלות שניתנו

ממקצה  חיסכוןתחת התקציב הנוכחי )לרבות  המענקים מסבבי האנרגיה החיסכון הערכת .2.1.5

 קק"ל(

התבצעה בהנחה שכלל התקציב הקיים  2030החיסכון באנרגיה בשנת  הערכת .2.1.5.1

, וההנחה שהיחס בין חיסכון באנרגיה שהושג לבין 2020ינוצל במלואו עד שנת 

האנרגיה השנתי  חיסכוןהמענקים שניתנו עד כה )כפי שמוצג לעיל(, יישמר. באופן זה 

 . "ל(קק ממקצה חיסכון)כולל  MWh 646,498הינו  2025,2030המוערך בשנים 

 מיליארד בסך באנרגיה להתייעלות תוכניות של נוסף מתקצוב האנרגיה חיסכון הערכת .2.1.6

 :שנים 5 פני על"ח ש

התבצע בהנחה שכלל התקציב החדש  2030חיסכון האנרגיה בשנת  הערכת .2.1.6.1

בין חיסכון האנרגיה שהושג לבין  שהיחס ובהנחה, 2025ינוצל במלואו עד שנת 

)כפי שמוצג לעיל(,  2017-2019המענקים שניתנו בשלושת סבבי המענקים בין השנים 

 . MWh 2,026,759הינו   2030באנרגיה המוערך בשנת  החיסכוןיישמר. באופן זה 

חודשים )בהתאם להנחיות  24היא כי משך הזמן ליישום הפרויקטים הינו  ההנחה .2.1.6.2

. 137להתייעלות באנרגיה והפחתת פליטות גז"ח( בפרויקטילהגשת בקשת תמיכה 

מהפרויקטים המתוקצבים. מכאן  60%כי ייושמו  הונח 2025-2021לפיכך בין השנים 

 .MWh 1,216,056הינו   2025באנרגיה המוערך בשנת  החיסכוןשהיקף 

 :2030 -ו 2025 בשנים"ח גז פליטות הפחתת חישובי להלן .2.1.6.3

                                                             
 אלנתיבי הגז הטבעי לישרהחיסכון האנרגטי כולל חיסכון בצריכת דלקים בהתאם למקדמי ההמרה המפורסמים ע"י  136
137 https://www.gov.il/he/departments/policies/economy_dgi_instructions_04_41 :16.10.2018, תאריך עדכון 

https://www.ingl.co.il/%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA/%D7%98%D7%91%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%94/
https://www.gov.il/he/departments/policies/economy_dgi_instructions_04_41
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שמרנות, הונח כי כלל הפחתת הפליטות שתושג באמצעות מענקי  לשם .2.1.6.3.1

 שכן שמרנית זו הנחה כי לציין יש. בחשמל מחיסכון כתוצאה תגרםהתמיכה 

, בנוסף. חשמל לייצור מפליטות גבוהים דלק משריפת הפליטה היקפי לרוב

)ללא  בלבד פליטות להפחתת פרויקטים מתוקצבים המענקים תוכנית במסגרת

 נלקחו לא אלה פליטות(, מטמנות גז איסוף כדוגמת, באנרגיה חיסכון של מרכיב

 .בחשבון

 tCO2e/Mwh 0.348הפליטה הנובע מחיסכון בייצור חשמל הינו  מקדם .2.1.6.3.2

138 

 (tCO2e)2030 -ו 2025הפחתת פליטות גז"ח בשנים  - 115טבלה 

 רכיב
2025 

[tCO2e] 
2030 

[tCO2e] 

הפחתת פליטות 
 גז"ח

423,630 706,049 

 

 נוספות מענקים תוכניות .2.2

, באנרגיה להתייעלות בפרויקטים לתמיכה הנוספות המענקים תוכניות עם טבלה להלן .2.2.1

 באנרגיה להתייעלות לפרויקטים שניתן מועט לתקציב פרט. MRV-ה למערך שמדווח כפי

 .2017 בשנת ניתנו התקציבים כלל, הדרום ביישובי

 של המשרד להגנ"ס MRV-נתוני תוכניות המענקים כפי דווחו למערך ה - 116טבלה 

                                                             
 2030-2020עבור השנים  ע"ב התוכנית הלאומית להפחתת זיהום אויר של המשרד להגנ"ס. ממוצע 138

 השקעה ממשלתית )ש"ח( השקעה פרטית )ש"ח( תוכנית

הערכת חיסכון 
 יםבשנ השנתי

2025,2030 
(MWh) 

ביישובי  באנרגיהמענקים להתייעלות 
רשויות מקומיות, מפעלי תעשייה -הדרום

ומוסדות מסחר במסגרת החלטת ממשלה 
2025 

36,866,000 8,700,000 
25,126 

 

מענקים להחלפת צ'ילרים ישנים בצ'ילרים 
 יעילים

90,000,000 13,000,000 45,000 

ברשויות  באנרגיהמענקים להתייעלות 
 מקומיות ובכלל המגזרים

23,200,000 8,190,000 8,256 

מענקי עידוד לפרויקטים להתייעלות 
 בבתי מלון באנרגיה

14,567,000 2,300,000 3,220 

כניות התייעלות ומענקים לקידום ת
ממוקדת טכנולוגיה לצרכני  באנרגיה

 אנרגיה
43,300,000 7,400,000 

26,000 
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 נתונים והנחות -חישובי עלות תועלת .3

 מיועדים אינם אשר רכיבים בתוכה כוללת באנרגיה בהתייעלות תמיכה במענקי ההשקעה סך .3.1

 גם מבוצעים היו מהפרויקטים ניכר חלק כי היא ההנחה כאשר, בלבד באנרגיה להתייעלות

 הנמצאת אויר מיזוג מערכת להחלפת פרויקט כי צפוי, לדוגמא. באנרגיה חיסכון משיקולי במנותק

 בהחלפת הצורך בשל וזאת התייעלות משיקולי במנותק גם הפועל אל יוצא היה, חייה בתום

 יעילות טכנולוגיות בבחירת נוספים משאבים הושקעו אלה בפרויקטים כי ניכר, זאת עם. המערכת

(. על מנת להעריך מהו השיעור אשר Common Practice) במשק השכיחות לטכנולוגיות מעבר

משקף נכונה את העלות העודפת מהשקעה מעבר לטכנולוגיה הבסיסית הנפוצה במשק, הוחלט 

להתבסס על שיעור המענק המקסימלי הניתן במסגרת תוכנית המענקים להתייעלות באנרגיה 

ק אותו נוספים מעבר למענ 30%(, תוך ההנחה כי היזם מוסיף 20%והפחתת פליטות גז"ח )

מסך ההשקעה הכוללת בפרויקט הינה  50%(. לפיכך בניתוח זה 30%מקבל מהמדינה )דהיינו 

עלות עודפת אשר הושקעה לשם השגת ההתייעלות. מדובר בהנחה שמרנית, שכן משמעותה 

  .100%-ב common practiceכי הציוד הנרכש בפרויקט יקר מציוד 

 והפחתת פליטות גזי חממה  באנרגיהתכנית מענקים לפרויקטים להתייעלות  .3.2

 המרכזיות לטכנולוגיות המייצג החיים אורך הוערך הכלכלי החיסכון את להעריך בכדי .3.2.1

 החיים אורך את המציגה טבלה להלן. הראשונים המקצים בשלושת מענק ניתן עבורן

 במסגרת(. יחד טכנולוגיות מספר של שילוב הכולל פרויקטים)או  טכנולוגיה כל של המוערך

 :הממוצע החיים אורך נלקח החישובים

 )שנים( במסגרת מנגנון התמיכות שנכללואורך חיים אופייני של הטכנולוגיות  -117טבלה 

עבור פרויקטים ייחודיים, שאינם נכללים תחת הקטגוריות "הסטנדרטיות"   .3.2.1.1

ופרויקטים המשלבים מס' פרויקטים בעלי מספר רכיבים רב, נלקח בחשבון אורך חיים 

 שנים. 10של 

 :מטה בטבלה מופיעות דלקים של משקיות עלויות .3.2.2

 ממוצעהערכת אורך חיים  פרויקטים

 12.5 מנועים

 12.5 מיזוג מבנים וחימום מים

 10 תאורת פנים ומיזוג מבנים

 10 תאורת חוץ

 12.5 מיזוג מבנים

 7.5 תאורת פנים

 10 תאורת חוץ ומיזוג מבנים

 10 תאורת חוץ ופנים

 10 חימום מים

 10 חוץ וחימום מים תאורת

 10 תאורת פנים, תאורת חוץ ומיזוג מבנים

 10 כללי/אחר/ משולב
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 139עלויות משקיות של דלקים  -118טבלה 

 מזוט משקיתעלות 
 )ש"ח לטון(

 עלות סולר משקית
 )ש"ח לליטר(

 עלות גפ"מ משקית
 )ש"ח לטון(

2.01 2.34 2.09 

 מבוצע החישוב. המענקים תוכנית של 1-3 מקצים של נטו התועלת חישוב תוצאות להלן .3.2.3

 החיסכון פחות, העודפת העלות את משקפת נטו התועלת. המקצה לשנת נוכחי ערך במונחי

 :הנצרכת האנרגיה מהפחתת הכלכלי

 ש"ח לשנת המקצה( ( של מנגנון התמיכות 1-3ערך נוכחי של התועלת נטו עבור מקצים  -119טבלה 

 2019 - 3מקצה  2018 - 2מקצה  2017 - 1מקצה  פרויקטים

  5,338,313    -  17,031,203 מנועים

    -    -  21,943,655 מיזוג מבנים וחימום מים

  15,702,185  1,985,329  8,643,348 תאורת פנים ומיזוג מבנים

  31,190,145  60,776,361  27,312,692 תאורת חוץ

  64,347,944  24,434,944  5,736,920 מיזוג מבנים

  606,594  79,489-  184,646- תאורת פנים

  6,673,719  3,130,616  1,362,652 תאורת חוץ ומיזוג מבנים

  7,541,781    -  375,089 תאורת חוץ ופנים

  16,348,998  27,394,105  1,754,948 חימום מים

    -    -  436,822- תאורת חוץ וחימום מים

תאורת פנים, תאורת חוץ ומיזוג 
 מבנים

-    -    32,178,789  

  58,573,302  49,987,911  18,663,862 כללי/אחר/ משולב

  238,501,768  167,629,778  102,202,901 סה"כ

 

העלות לש"ח השקעה עודפת, בממוצע לשלושת המקצים הראשונים של תוכנית  מדד .3.2.4

 "ש נחסך. לקוטאג'  14.8התמיכה בפרויקטים להתייעלות באנרגיה, הינו 

 "שלקוטמנקודת מבט תקציבית, עלות ההשקעה הממשלתית )המענק הניתן(  בהסתכלות .3.2.5

 "ש. לקוטאג' ש"ח  6 -נחסך הינו כ

 חיסכון)לרבות  הנוכחי התקציב תחת המענקים מסבבי המשקית התועלת הערכת .3.2.6

 "ל(:קק ממקצה

התועלת המשקית חושבה בהינתן ניצול מלא של התקציב הקיים, בתוספת  חישוב .3.2.6.1

 730מוערכת ב  2020המשקית המהוונת לשנת  התועלתהתקציב ממקצה קק"ל. 

 "ח.מלש

 מליארדהתועלת המשקית מתקצוב תוכניות מענקים להתייעלות באנרגיה בסך  הערכת .3.2.7

 שנים: 5ש"ח על פני 

התועלת המשקית חושבה בהינתן ניצול מלא של התקציב המבוקש לשנים  חישוב .3.2.7.1

 "ח.מלש 2,069 -מוערכת ב 2020המשקית לשנת  התועלת. 2025-2021

 נוספות מענקים תוכניות .3.3

                                                             
 שיווק אג' 50 בתוספת 2019ספטמבר -ממוצע שנתי מנתוני ינואר מחירי דלקים תיאורטיים שאינם בפיקוח, 139
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מסך ההשקעה  50%, ההנחה כי העלות העודפת הינה 2"ב ההשקעה המוצגת בסעיף ע .3.3.1

  115בפרויקט, התועלת המשקית משאר תוכנית המענקים להתייעלות באנרגיה הינה 

 "ח.מלש

 

 סיכום רכיבי התועלת .4

 :לעיל הוצגו אשר התוכניות רכיבי המסכמת טבלה להלן

 סיכום רכיבי החיסכון והתועלת מתקציבים שכבר אושרו  -120טבלה 

 

 2021-2025מתמיכה בפרוייקטים להתייעלות באנרגיה בשנים סיכום רכיבי החיסכון והתועלת  - 121טבלה 

 

 

  

 
 באנרגיהחיסכון 

 2030בשנת 
(MWh) 

בשנת  באנרגיהחיסכון 
2025 (MWh) 

תועלת נטו משקית 
 )מלש"ח(

תועלת נטו משקית 
חיצוניות  תועלותללא 

מהפחתת זיהום אויר 
 )מלש"ח(

מנגנון התמיכה 
בפרויקטים להתייעלות 

 באנרגיה
646,498 646,498 730 433 

מענקי התייעלות 
 נוספים

107,602 107,602 115 70 

 503 845 754,100 754,100 סה"כ

 
 באנרגיהחיסכון 

 2030בשנת 
(MWh) 

בשנת  באנרגיהחיסכון 
2025 (MWh) 

תועלת נטו משקית 
 )מלש"ח(

תועלת נטו משקית 
חיצוניות  תועלותללא 

מהפחתת זיהום אויר 
 )מלש"ח(

מנגנון התמיכה 
בפרויקטים להתייעלות 

 באנרגיה
2,026,759 1,216,056 2,069 1,214 
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 140דירוג אנרגיה לצמיגי רכב נספח יג:

 רקע .1

בישראל. להפחתה  הסופית האנרגיה צריכתנתח משמעותי מסך  הסקטור התחבורה מהווב דלקים צריכת

בצריכת האנרגיה במגזר התחבורה משנה תוקף בשל העובדה שצירי תחבורה רבים ממוקמים בקרבת 

אזורי מגורים ועל כן לפליטת מזהמים באזורים אלה השפעה סביבתית ובריאותית גדולה אף יותר. בשל 

 צריכת את להפחית שמטרתם טכנולוגיים שיפורים מציאתמית לכך בשנים האחרונות קיימת מגמה עול

 .רכב כלי של האנרגיה

 כדוגמתסביבתיות ) השפעות)אחיזת כביש(,  בטיחותלצמיג הרכב השפעות רחבות כגון: חסכון בדלק, 

רעש( ועוד. כתוצאה מהשפעות אלה, בשנים האחרונות גוברת המודעות לבחירה נכונה של צמיג הרכב. 

 דירקטיבה)כאשר  1222/2009את דירקטיבה מספר  2009חוד האירופי פרסם בחודש דצמבר על כן האי

 העוסקת בתווי של צמיגי רכב בהתאם לשלושה פרמטרים: 141(2020 בשנת עודכנה זו

 יעילות צריכת הדלק )דירוג אנרגיה( הנגזרת מהתנגדות הגלגול של הצמיג. (1)

 אחיזה על כביש רטוב. (2)

 רמת הרעש של הצמיג. (3)

כל אחד משלושת הפרמטרים מדורג בנפרד, כאשר דירוג האנרגיה ואחיזת הצמיג על כביש רטוב נמדדים  

 142מסמל את הדירוג הגבוה ביותר( ורמת הרעש נמדדת בדציבלים. A) Eל  Aבדירוג הנע בין 

 תיאור האמצעי .2

צמיגים  מהחלת רגולציה האוסרת מכירה של הנובע החיסכון פוטנציאל את בוחןאמצעי הפחתה זה 

ההשפעה העיקרית  143אם כצמיג נפרד ואם כמכלול במכונית מיובאת.בעלי דירוג אנרגיה נמוך, 

תורמים להפחתה בצריכת הדלק  גבוההעומדת בבסיס אמצעי זה הינה שצמיגים בעלי דירוג אנרגיה 

, השונות החלופות, החיסכון פוטנציאל של עומק בחינת לבצע שלוקח הזמן משך כי הונחשל הרכב. 

 .2023 בשנת מתחיל האמצעי יישום כן ועל כשנתיים הינו תקנות תיקון, הצורך ובמידת הקיים המצאי

)שנת  2023היקף החדירה של צמיגים בדירוג גבוה למשק, מוערך בהתאם להנחה כי החל משנת 

מוערך כי  2023בכל שנה. כלומר, בשנת  25%איסור המכירה(, שיעור החלפת הצמיגים יעמוד על 

וכך  50% -אחוז חדירת הצמיגים היעילים יגיע ל 2024מכלל הצמיגים במשק, בשנת  25%לפו יוח

 יוחלפו כלל הצמיגים במשק לצמיגי היעד. 2026הלאה. באופן זה החל משנת 

                                                             
 המשרד להגנת הסביבה.של  בוצע במסגרת התוכנית הלאומית להפחתת זיהום אויר ניתוח זה מתבסס על ניתוח אשר 140
141 -labelling-roductslabels/p-and-tools-environment/standards-change-climate-https://ec.europa.eu/info/energy

products/tyres_en-efficient-ecodesign/energy-and-label-requirements/energy-and-rules 
  //:tyres_en.pdf-ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/user_guide_https_ניתן למצוא הסבר על מרכיבי הדירוג בקישור הבא:   142
 הניתוח אינו מתייחס לשלב ייצור הצמיג אלא לשלב הנסיעה בלבד. 143

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/tyres_en
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/tyres_en
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/user_guide_-_tyres_en.pdf
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בכדי לאפשר ניתוח של ההשפעה הצפויה מהפעלת איסור המכירה של צמיגים בדירוג נמוך, נדרש 

להיום, מידע זה אינו זמין ברמת פירוט  נכוןבישראל ודירוגם האנרגטי. מיפוי של מצאי הצמיגים הקיים 

מספקת. במטרה להעריך את פוטנציאל חיסכון האנרגיה כתוצאה מעלייה בדירוג האנרגיה של הצמיג, 

)שכן בבדיקה שבוצעה חלק  C –ל E -בוצעה הערכה של פוטנציאל החיסכון מעלייה בדירוג הצמיג מ

 קטגוריות רכב: 3-ניכר מהצמיגים הנמכרים בישראל הינם בדירוגים אלה(. הניתוח בוצע ל

 רכבי נוסעים רגילים 

 משאיות קלות 

 משאיות ואוטובוסים 

 נתונים והנחות – התייעלות באנרגיהחישוב  .3

של המשרד להגנת תרחיש "עסקים כרגיל" כפי שהוגדר בתוכנית הלאומית להפחתת זיהום אויר  .3.1

הפחתת הפליטות והסביבה הינו תרחיש הבסיס ממנו אנו מחשבים את החיסכון האנרגיה 

שתתקבל בעקבות הטמעת האמצעי. תרחיש זה משקף את הפעילות במגזר התחבורה ללא 

 צעדי מדיניות חדשים.

כלי זה  פוטנציאל החיסכון בדלק חושב באמצעות מחשבון שמפרסמת הנציבות האירופאית. .3.2

מציגה  122טבלה גבוה )מחשב את אחוז החיסכון בדלק כתוצאה ממעבר לצמיגים בדירוג אנרגיה 

  144את תוצאות החיסכון(.

( זהה לפוטנציאל החיצונית התועלת חישובי)לצורך  הפליטותבניתוח הונח כי פוטנציאל הפחתת  .3.3

 145ההפחתה בצריכת הדלק.

 כלי רכב. קטגורית לפי, Cלצמיג בדירוג  Eחסכון בצריכת דלק כתוצאה ממעבר מצמיג  - 122טבלה 

 סוג הרכב

חסכון באנרגיה כתוצאה 
מעלייה בדירוג האנרגיה 

 )%( של הצמיג

 2.5 רכבי נוסעים רגילים

 1.7 משאיות קלות

 3 משאיות ואוטובוסים

 

 חושב באופן הבא: 2030קצב ההשפעה של האמצעי עד שנת  .3.4

  צמוד לתרחיש עסקים כרגיל  באנרגיה החיסכוןצפי  2021עד שנת 

  לכל רכב בו מוחלפים הצמיגים, בהתאם לאחוז  בדלק חיסכון 2024 -ו 2021בין השנים

מהצמיגים מוחלפים לצמיגים  25%בכל שנה  כאשר ,122טבלה בהחיסכון המופיעה 

 בדירוג גבוה.

                                                             
  products/tyres-efficient-efficiency/energy-https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energyניתן למצוא בקישור: 144
 ההפחתה לתכנית הלאומית להפחתת זיהום אויר. הוסכם בדיון של צוות החשיבה של סקטור התחבורה במסגרת  גיבוש אמצעי 145

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products/tyres
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  כלל הצמיגים במשק הינם צמיגים בדירוג גבוה ועל כן אחוז  2030-ו 2024בין השנים

 החיסכון בדלק חל על כלל הרכבים במשק.

 146: 6הנסועה השנתית מוצגת בטבלה  .3.5

 )מיליון ק"מ( 2015,2023,2028נסועה שנתית לשנים   - 123טבלה 

 סה"כ משאיות אוטובוסים מסחרי רכב פרטי שנה

2015 43,062 3,874 636 1,950 49,522 

2023 47,906 4,268 726 2,108 55,008 

2028 52,309 4,632 811 2,247 60,000 

 

 לעיל. 122טבלה השיפור ביעילות הצמיג מוצג ב .3.6

 :להלןיעילות צריכת הדלק מוצגת  .3.7

 147תצרוכת דלק ממוצעת – 124טבלה 

 
 משאיות אוטובוסים מסחרי רכב פרטי

 4.69 3.02 11.47 13.21 ק"מ לליטר

 

 .סולר צורכים הרכבים קטגוריות שאר בעוד בנזין צורכים פרטיים רכבים כי הונח .3.8

חיסכון האנרגיה חושבו בהתאם לנתוני מודל התחבורה בתוכנית הלאומית להפחתת  תוצאות .3.9

)שנות היעד של התוכנית(. בהתאם  2028-ו 2023עבור השנים  "סלהגנזיהום אויר של המשרד 

וכי קצב השינוי הינו לינארי, חושב החיסכון באנרגיה עד שנת  2028ושנת  2023לשינוי בין שנת 

2030 . 

מכלי הרכב יושפעו  25%רק  2023שתואר לעיל, בניתוח זה ההנחה היא כי בשנת  כפי .3.9.1

משק יהיו צמיגים בדירוג אנרגיה גבוה. חישוב כלל הצמיגים ב 2024מהאמצעי והחל משנת 

 האמצעי בו תיאורטי במצב לחיסכון בהתאם בוצע 2028-2024קצב היישום הלינארי בשנים 

 .2023 בשנת במלואו יושם

 :2028-ו 2023 לשנים בדלקים החיסכון תוצאות את המציגה טבלה להלן .3.10

 )ליטר( 2028 -ו 2023בשנים חיסכון בצריכת דלק  -125 טבלה

דלק נחסך ממעבר לצמיג    
  2023שנת בבדירוג יעד 

דלק נחסך ממעבר לצמיג  
  2028שנת בבדירוג יעד 

  98,967,757  22,659,065 רכב פרטי )בנזין(

  6,867,871  1,582,051 מסחרי )סולר(

  8,067,141  1,804,842 אוטובוסים )סולר(

  14,380,748  3,373,378 משאיות )סולר(

                                                             
. הנתון מחושב הלאומית להפחתת זיהום אויר של המשרד להגנ"ס צריכת הדלק נלקחה מחישובי צריכת הדלק במסגרת מודל התחבורה של התכנית 146

 .2017בהתאם למצאי הרכבים במשק נכון לשנת 
 . הלאומית להפחתת זיהום אוירתכנית נתון זה נלקח מחישובי מודל פליטות מסקטור התחבורה ב 147
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 148לליטר  MWh 0.0102 הינוהמרת סולר למונחי אנרגיה  יחס .3.11

 149לליטר  MWh 0.009 הינוהמרת בנזין למונחי אנרגיה  יחס .3.12

  848,604  -עבור כלל הנסועה במשק הוערך ב 2025חיסכון האנרגיה בשנת  היקף .3.13

MWh. 

   1,230,706  -עבור כלל הנסועה במשק הוערך ב 2030 בשנת האנרגיה חיסכון היקף .3.14

MWh. 

 :2030 -ו 2025 בשנים"ח גז פליטות הפחתת חישובי להלן .3.15

הפליטה לק"מ נסועה עבור קטגוריות הרכבים השונות מבוססים על  מקדמי .3.15.1

 150"סהגנמקדמי הפליטות של המשרד 

 (tCO2eהפחתת פליטות גז"ח ) - 126טבלה 

 2030 [tCO2e] [tCO2e] 2025 רכיב

הפחתת 
 פליטות גז"ח

221,317 320,965 

 

  והנחות נתונים -תועלת עלות חישובי .4

 :בדלק מחסכון תועלת .4.1

ש"ח לליטר בהתאמה. הנתונים הינם  2.53, 2.42מחירי בנזין וסולר ללא מע"מ ובלו הינם  .4.1.1

' אג 50 של שיווק מרווח בתוספת חע"ב מחירים תיאורטיים של מוצרי דלק שאינם בפיקו

 151.לליטר

 152ש"ח לליטר. 6.67מחיר בנזין כולל מע"מ ובלו ובתדלוק בשירות מלא הינו  .4.1.2

 2,726,835.153הינו  2016מספר כלי הרכב הפרטיים בישראל לשנת  .4.1.3

 154לשנה. %2.38הונח כי שיעור צמיחת רכבים פרטיים הינו  .4.1.4

 2028 ו 2023 לשנים פרטי רכב לבעל דלק בצריכת וחיסכון( וסולר בנזין) דלק בצריכת משקי חסכון-127 טבלה

 בעל רכב פרטי  )ש"ח לשנה( כלל המשק )ש"ח לשנה( שנה

180 -כ  72,006,020 2023  

180 -כ  313,966,024 2028  

 :לאוויר מזהמים בפליטות מהפחתה משקית כלכלית תועלת .4.2

                                                             
148DECC- Department of Energy & Climate Change, United Kingdom.  0.85 וצפיפות סולר הינה g/ cm3 
149 DECC- Department of Energy & Climate Change, United Kingdom. 0.749 וצפיפות בנזין הינה g/ cm3 

150 https://www.gov.il/he/departments/general/emission_factors_from_vehicles .חמות פליטות מקדמי שקלול 
151  -  https://www.gov.il/he/Departments/general/theory_rate_fuel_price 2018גיליון 
152  prices-http://www.delek.co.il/Fuel 
153 http://www.cbs.gov.il/shnaton68/st24_11.pdf 
154  p0900/p0823.pdf-http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0801 

https://www.gov.il/he/departments/general/emission_factors_from_vehicles
https://www.gov.il/he/Departments/general/theory_rate_fuel_price
http://www.delek.co.il/Fuel-prices
http://www.cbs.gov.il/shnaton68/st24_11.pdf
http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0801-p0900/p0823.pdf
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מכפלה של היקף הפליטות בתרחיש ההפחתה בפליטת מזהמים חושבה באמצעות  .4.2.1

עסקים כרגיל )כפי שהוגדר בתוכנית הלאומית להפחתת זיהום אויר(, אחוז החיסכון בצריכת 

 ( ואחוז הצמיגים בדירוג גבוה מסך הצמיגים במשק.2דלק )טבלה 

מנסועה אשר שימשו  CO2חושבה באמצעות מקדמי פליטת  CO2ההפחתה בפליטות  .4.2.2

( 123טבלה אומית להפחתת זיהום אויר, הנסועה השנתית )כנית הלולמודל התחבורה בת

 (.122טבלה ואחוז החיסכון בצריכת דלק )

 155אוויר נלקחו מפרסום המשרד להגנת הסביבה. מקדמי העלויות החיצוניות למזהמי .4.2.3

 2028ו  2023תועלת כלכלית למשק כתוצאה מהפחתת פליטות לשנים  – 128טבלה 

 כלל המשק )ש"ח לשנה( שנה

2023 20,013,261  

2028 78,941,070  

 :העלות רכיבי .4.3

עלות צמיג הרכב מושפעת מרכיבים רבים, ביניהם ביצועי הכביש של הצמיג, המותג ועוד.  .4.3.1

נמוך אשר מחירם גבוה  אנרגיהמסקירה שבוצעה ניתן למצוא בשוק צמיגים בעלי דירוג 

גבוה. הסבר אפשרי לעובדה זו ייתכן בכך שמחיר הצמיג  אנרגיהמצמיגים דומים בעלי דירוג 

של הצמיג  אנרגיה. ייתכן כי ביצועי השלו יההאנרג ים מלבד דירוגכולל בתוכו פרמטרים אחר

 לעיתים אינם נחשבים משמעותיים עבור הצרכן ולכן לא מגולמים במחיר.

צמיגי רכב  יבעבודה  שפורסמה על ידי המשרד להגנת הסביבה בוצעה בחינה של מחיר .4.3.2

ביחס לביצועיהם הסביבתיים באמצעות השוואה באתרי אינטרנט בישראל ובבריטניה. 

מבדיקה זו עולה כי לא ניתן להצביע על קשר ישיר בין ביצועיו הסביבתיים של צמיג הרכב 

 156 בין מחירו, זאת בניגוד לפרמטרים אחרים כגון ביצועי הכביש והמותג.ל

בודה זו לא מונחת התייקרות בעלות הצמיג כתוצאה , בעלעיללאור האמור בסעיפים  .4.3.3

 מהחלת התקנה.

של הצמיג, כדוגמת תדירות החלפת  ההאנרגי מרבית רכיבי העלות לא משתנים עם דירוג .4.3.4

 צמיגים, עלויות תפעול והתקנה ועל כן לא נכללו במסגרת הניתוח הכלכלי.

 סיכום רכיבי התועלת .5

 סיכום רכיבי התועלת מאמצעי ההפחתה – 129טבלה 

  )ש"ח( 2030עד שנת  תועלת כלכלית למשק

  405,041,211 תועלת כלכלית משקית מהפחתת פליטות

  1,581,144,195 תועלת כלכלית משקית מחסכון בצריכת דלק

  1,986,185,406 סה"כ תועלת כלכלית משקית

                                                             
155  2018.pdf-http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/svivaair/documents/airexternalcost/airexternalcoast 

156 http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SustainDevelopment/Gov-Sustainability/Documents/green-purchasing-conditions/green-tires.pdf  

http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/svivaair/documents/airexternalcost/airexternalcoast-2018.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SustainDevelopment/Gov-Sustainability/Documents/green-purchasing-conditions/green-tires.pdf
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  )ש"ח( חסכון לבעל רכב פרטי

 1,714 2030לבעל רכב פרטי עד שנת חסכון כולל 

 כדאיות אמצעי ההפחתה .6

גבוה עשויה להניב חסכון  הניתוח זה עולה כי החלפת צמיגי הרכב בצמיגים בעלי דירוג אנרגימ

 בכשנימוערך  2030רכבים והן ברמה המשקית. החיסכון המשקי עד שנת המשמעותי הן לבעלי 

ש"ח.  1500 -מיליארד שקלים, בעוד החיסכון השנתי המוערך לבעל רכב פרטי הינו למעלה מ

ועל כן  שלו ההאנרגי חשוב לציין כי כפי שהוסבר לעיל, לא נמצא מתאם בין עלות הצמיג לדירוג

 אמצעי הפחתה זה כולל רכיבי תועלת בלבד.

 


