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רקע    

תפיסה חדשה

עדכון תכנית לאומית  

תכנית לאומית להפחתת •

גזי חממה

יעד להתייעלות  קביעת •

17%בחשמל 

: תקציב •

ח למענקים"מלש300•

ח להלוואות"מלש500•

542החלטת ממשלה 

חובת הכנת תכנית לאומית•

קביעת יעדים  •

קביעת אמצעי מדיניות•

שנים5עדכון תכנית כל •

חוק מקורות אנרגיה

אישור תכנית לאומית  •

להתייעלות באנרגיה

ללא תקציב למימוש•

יש לעדכן את התכנית תוך  •

שנתיים

3269החלטת ממשלה 
להפחתתלאומיתתכניתגיבוש•

בישראלחממהגזיפליטות

ח"מלש539בסךייעודיתקציב•

:עבור.2020-2011לשנים

במגזרחשמלצריכתהפחתת•

הביתי

ח"גזפליטותלהפחתתהשקעות•

והסברהלחינוךפעולות•

2508החלטת ממשלה 

2020

2015 1989

2017 2010



(2018ס"למנתוני )פילוח צריכת אנרגיה לפי מגזרים רקע

תחבורה
43%

אחר
7%

תעשייה
22%

ביתי
15%

ציבורי-מסחרי
13%

מבנים
28%



2020חידושים מרכזיים בתכנית  

מהתייעלות בחשמל להתייעלות באנרגיה

Your 
Text 
Here

Your 
Text 
Here

Your 
Text 
Here

2015
התייעלות  

בחשמל

קביעת מדד חדש2030-ב17%: יעד התייעלות 

2020
התייעלות  באנרגיה

דלקים+ חשמל 

חשמול מגזרי המשק



3

שכיח

1

צמיחהשלעולםלמצבמתאים
באוכלוסייהוגידולכלכלית

אתביותרהטובהבצורהמשקף
במשקהאנרגיהצריכתיעילות

למדינותהשוואהמאפשר2
אחרות

4

מדדים משניים  
חיסכון באנרגיה מיישום צעדי התוכנית

(עצימות אנרגיה)צריכת אנרגיה ליחידת תוצר -מדד ראשי 

עצימות אנרגיה –בחירת מדד חדש 

מדד
עצימות באנרגיה

ניטור  
החיסכון 
מצעדי 

הממשלה

מדדי 
התייעלות  

מגזריים

2020חידושים מרכזיים בתכנית  



2030באנרגיה המחשת החיסכון -השפעת צעדי התכנית 

 1100MW-כ

דונם11,000-כ
קרקעי/ מבונה

PVייצור תזקיקי נפט בשנה CO2e

מגוואט12,000–מתוך כ מיליון טון79–מתוך כ 

 850MW-כ

גז טבעיכ"תח

מיליון טון8מתוך 

CO2מיליון טון 6 מיליון טון1-כ

6.5TWh-שנתי חסכון 

מתחדשות30%הכרחי להשגת יעד ממשלתי *  
* מגוואט  4000מגוואט מתוך 1400ולצורך הקמה של 

30%70%

12.5TWh-שנתי חסכון 



סיכום החיסכון והתועלת מצעדי התוכנית

תועלת משקית  

מצטברת ללא עלויות  

ח  "חיצוניות במלש

[NPV2020]

תועלת משקית מצטברת 

ח"במלש

[NPV2020]

2030יעד

[GWh]
2030

[tCO2e]
תחום פעילות

2,440 3,450 - 2,830 955,000 ותקנותרגולציה . 1

10,500 14,500 1,800 1,900 1,300,000 במבניםהתייעלות . 2

1,000 2,000 1,400 400 630,000 (רשויות מקומיות)מקיימת בערים אנרגיה . 3

350 502 - 330 111,000 במשרדי ממשלההתייעלות . 4

1,200 2,000 - 2,000 700,000 מענקים והלוואותתמריצים . 5

51,600 65,000 - 10,200 2,320,000 בתחום התחבורההתייעלות . 6

מיליארד  67-כ

ח"ש

מיליארד  87-כ

ח"ש

3.2TWh-כ
17.5-כ

TWh
מיליון טון  6-כ

CO2e
כ"סה

התייעלות 

באנרגיה

ייצור 

אנרגיה מתחדשת



2030תועלת צעדי המדיניות לשנת 

תועלת משקית  

מצטברת ללא עלויות  

ח  "חיצוניות במלש

[NPV2020]

תועלת משקית  

ח  "מצטברת במלש

[NPV2020]

2030ייצור בשנת / חיסכון
[GWh]

2030הפחתה בשנת 
[tCO2e]

צעדי המדיניות 

1,050 1,420 - 1,200 420,000
רפורמה בייבוא מוצרי חשמל

230 370 - 480 170,000
בקרב גופים  ISO 50001י "חיוב ת

מחדשים היתר פליטה/ המבקשים

1,000 1,400 - 1,000 315,000 חובת ביצוע סקר -עדכון תקנות
לאיתור פוטנציאל שימור אנרגיה

160 260 - 150 50,000
עדכון לתקנות חימום מים

רגולציה ותקנות. 1



2030תועלת צעדי המדיניות לשנת 

תועלת משקית מצטברת ללא 

ח "עלויות חיצוניות במלש

[NPV2020]

תועלת משקית  

ח  "מצטברת במלש

[NPV2020]

2030ייצור בשנת / חיסכון
[GWh]

2030הפחתה בשנת 
[tCO2e]

צעדי המדיניות 

3,000 5,500 1,800 600 850,000
חיוב בנייה מאופסת אנרגיה  

במבנים חדשים

7,500 9,000 - 1,300 450,000

לבנייה  5281י "חובת בנייה לפי ת
ירוקה

לרבות תמיכה לטובת יישום במבני ציבור

דירוג אנרגיה ליחידות דיור  

התייעלות במבנים. 2

נמצא בהליך שיתוף ציבור  –חלופות אנרגיה למגזר הביתי   



2030תועלת צעדי המדיניות לשנת 

תועלת משקית מצטברת 

ללא עלויות חיצוניות  

[NPV2020]ח "במלש

תועלת משקית  

ח  "מצטברת במלש

[NPV2020]

2030ייצור בשנת / חיסכון
[GWh]

2030הפחתה בשנת 
[tCO2e]

צעדי המדיניות 

1,000 2,000 1,400 400 630,000

תוכנית לאומית לאקלים ואנרגיה 
מקיימת ברשויות מקומיות

מדריך להכנת תכניות
הקמת פורום ערים לאנרגיה

סיוע למימוש תכניות הפעולה

איפוס צריכת החשמל המוניציפלית
איפוס צריכת החשמל בנכסי -

:הרשויות המקומיות
מהצריכה תיוצר ממתחדשות  80%

ג גגות ומעטפת נכסי הרשות"ע

(רשויות מקומיות)אנרגיה מקיימת בערים . 3



2030תועלת צעדי המדיניות לשנת 

תועלת משקית מצטברת 

ללא עלויות חיצוניות  

[NPV2020]ח "במלש

תועלת משקית  

ח  "מצטברת במלש

[NPV2020]

2030ייצור בשנת / חיסכון
[GWh]

2030הפחתה בשנת 
[tCO2e]

צעדי המדיניות 

170 225 140 48,000

מבני  )משרדי ממשלה ויחידות סמך 
(הממשלה

:החלטת ממשלה 
oקביעת יעדי התייעלות
oחובת ביצוע סקר להתייעלות
oהתקנת מערכות ייצור סולאריות

180 277 190 63,000
פרויקטים בהובלת משרדי ממשלה  

תקציב ייעודי למשרד הביטחון ובסיסי  
כבאות והצלה, ס"שב, משטרה, ל"צה

התייעלות במשרדי ממשלה. 4



2030תועלת צעדי המדיניות לשנת 

תועלת משקית מצטברת 

ללא עלויות חיצוניות  

[NPV2020]ח "במלש

תועלת משקית  

ח  "מצטברת במלש

[NPV2020]

2030ייצור בשנת / חיסכון
[GWh]

2030הפחתה בשנת 
[tCO2e]

צעדי המדיניות 

1,200 2,000 - 2,000 700,000

מענקי תמיכה להתייעלות באנרגיה 
ח"מיליארד ש–
o  הרחבת קרן מענקים להתייעלות

בשנים  ח"מלש700: באנרגיה 
2021-2025

o 300: משרדי ממשלהתקצוב
2021-2025בשנים ח"מלש

כלכלית-לא כומת אנרגטית הקמת קרן הלוואות לעידוד אנרגיה 
מתחדשת ברשויות מקומיות  

בדומה לקרן ההלוואות בשיתוף  *
מפעל הפיס

מענקים והלוואות, תמריצים. 5



2030תועלת צעדי המדיניות לשנת 

תועלת משקית מצטברת ללא 

ח "עלויות חיצוניות במלש

[NPV2020]

תועלת משקית מצטברת 

[NPV2020]ח "במלש

2030ייצור בשנת / חיסכון
[GWh]

2030הפחתה בשנת 
[tCO2e] צעדי המדיניות 

50,000 63,000 - 9,000 2,000,000

מעבר לתחבורה חשמלית*
משרדביעדילתמוךבמטרהלאומיתכנון

,מזהמיםרכבכלימכירתלאיסורהאנרגיה
,חשמליתטעינהתשתיתהקמה:לרבות
מתן,ופיתוחמחקר,החשמלמשקשלהכנה

חסמיםהסרת,מעודדיםוכליםתמריצים
והסברה

1,600 2,000 - 1,200 320,000
דירוג אנרגיה לצמיגי רכב

בחינת עומק למשמעויות של חיוב דירוג 
אם  )אנרגיה מינימלי בעת ייבוא צמיגי רכב 

(כצמיג נפרד ואם כמכלול במכונית מיובאת

התייעלות בתחבורה. 6

2050בהתאם לתרחיש משרד האנרגיה לחדירת רכבים חשמליים עד שנת *



צעדים תומכים נוספים

בקרה ואכיפה דיגיטציה

הקמת מערכת דיגיטלית  
לניהול המידע המדווח  

למשרד האנרגיה מתוקף  
חוק ותקנות

מודעות הציבור

הסברה , חינוך הכשרה
וקמפיינים להעלאת  

מודעות הציבור



השוואת אפקטיביות צעדי המדיניות בהשגת התייעלות באנרגיה 

בידוד מעטפת  
,  מבנים קיימים

96GWh 

זיגוג חלונות  
במבנים  

30, קיימים
GWh

חיוב בנייה 
מאופסת 

600, אנרגיה 

GWh

איפוס צריכת  
החשמל 

, המוניציפלית
400GWh

עדכון תקנות  
1000, מזגנים

GWh

דירוג אנרגטי  
מינימלי לצמיגי 

1200GWh, רכב

הטמעת מערכת  
ניהול אנרגיה  
,  בהיתרי פליטה

480GWh

חיוב תקן 
, בנייה ירוקה 

1300GWh

החלטת  
ממשלה 

להתייעלות 
באנרגיה  
במשרדי  

ממשלה ויחידות 
140GWh, סמך

התייעלות 
באנרגיה  

10, ס "בשב

GWh

עדכון תקנות  
סקר  
,  אנרגיה

1000GWh

התייעלות 
באנרגיה  
במשרד  

180, הביטחון

GWh

תקנות  
חימום 

150, מים

GWh

תקצוב נוסף למענקי תמיכה 
בפרויקטים להתייעלות באנרגיה  

2000GWh, ח"מלש1000בסך 

עדכון תקנות  
,  מכשירי קירור

105GWh

עדכון תקנות  
למכשירי חשמל  

95, ביתיים

GWh
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(וואט שעה-יגה'ג)2030התייעלות באנרגיה בשנת 

ש"לקוט' אג21-כ-עלויות חיצוניות ללאעלות ייצור חשמל משקית 

ש"לקוט' אג26-כ-עלויות חיצוניות כוללעלות ייצור חשמל משקית 

(עלות ליחידת אנרגיה נחסכת)היעילות הכלכלית של האמצעי :גובה העמודה•
2030פוטנציאל החיסכון באנרגיה בשנת :רוחב העמודה•

צעדים תחת עלות ייצור החשמל המשקית הינם כדאיים כלכלית•



התייעלות באנרגיה ככלי להאצת המשק לאור משבר הקורונה

IEA-מבוסס על נתוני ארגון ה

?הזדמנותסיכון או –משבר הקורונה 

הזדמנות להאצת הכלכלה והגדלת אפשרויות התעסוקה

מינוף השקעות במשק לטובת התייעלות באנרגיה  •

הרחבת הביקוש למוצרים ושירותים יעילים באנרגיה•

עידוד חדשנות טכנולוגית•

הזדמנויות במישור החברתי

שינוי דפוסי התנהגות צרכנית והגברת המודעות  •

להתייעלות באנרגיה

עסקים ורשויות  , ערים: שילוב כלל שכבות החברה•

מקומיות

תוכנית המענקים  
להתייעלות באנרגיה 

2025-2021בשנים 

4,000–כ 
משרות חדשות

10,700–כ 
משרות חדשות

איפוס צריכת  
החשמל  

המוניציפלית

המחשת התרומה של התוכנית הלאומית



תחזית צריכת אנרגיה בתרחישי התוכנית

ללא פעילות  -תרחיש ייחוס
ממשלתית חדשה

בהינתן יישום  -תרחיש הפחתה 
מלא של צעדי התוכנית
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5.5-חיסכון של כ
TWh 2025בשנת

16.5-חיסכון של כ
TWh 2030בשנת



תחזית שיפור בעצימות בתרחישי התוכנית

2025יעד לשנת 

ביחס לשנת 2025עד שנת 11%שיפור של 
( שיפור שנתי ממוצע1.2%-כ)2015

2030יעד לשנת 

בעצימות באנרגיה עד שנת 18%שיפור של •
שיפור 1.3%-כ)2015ביחס לשנת 2030

(שנתי ממוצע

כחלק מהתוכנית הלאומית הבאה ייבחן עדכון  •
תוך שאיפה להתוות את הדרך  , ליעד הלאומי
לשיפור נוסף

התייעלות בצריכת אנרגיה שתוגדר 
בהתאם לפעילות ממשלתית נוספת

עצימות אנרגיה בתרחיש  
ללא פעילות  -הייחוס

ממשלתית חדשה

עצימות אנרגיה בתרחיש  
בהינתן יישום מלא של  -ההפחתה 

צעדי התוכנית
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תקציבים והשקעות במסגרת התוכנית

השקעות בהתייעלות  
1,310, באנרגיה

מינוף השקעות לאנרגיה  
עלות  )2,250, מתחדשת
(ח"מלש130-תקציבית

תקציבים עבור צעדים  
107, תומכים

תקציבים ייעודיים  
, למשרדי ממשלה

רשויות מקומיות  
וגופים ציבוריים  

נוספים
קרו הלוואת לייצור פי וי 

יישום באמצעות  + 
משרדי ממשלה



הצעדים הבאים–סיכום 

מקורות תקציביים למימוש התכנית. 1

אישור ממשלה-קידום מחליטים   . 2

משרדית לליווי  יישום התכנית-הקמת ועדת היגוי בין. 3



תודה על זמנכם


