
התוכנית להצלת
ישראל מאנרגיה מזהמת



• בשנת 2040 יחיו בישראל כ- 13 מיליון אנשים. 
• בשנת 2040 ישראל המדינה הצפופה במערב.

• בשנת 2040 יסעו כ- 6.4 מיליון מכוניות.
• בשנת 2040 ייצור החשמל כפול מהייצור היום.

 



בשנים האחרונות ישנם בישראל  •  
       כ- 2,200 מקרי מוות בשנה בשל זיהום אוויר

.)OECD(       
•  ללא תכנית ההצלה: עד שנת 2040  

       צפויים כ- 62,000 )הערכה( מקרי מוות
        מזיהום אוויר בישראל.

ללא תכנית ההצלה



• הפסקת השימוש בפחם
  בייצור חשמל בכל תחנות הכח הפחמיות.

• מעבר לייצור חשמל בגז טבעי
  ובאנרגיות מתחדשות בלבד.

• 100% מכלי הרכב הפרטיים החדשים 
  יהיו חשמליים.

• 100% מהמשאיות והאוטובוסים החדשים 
  יהיו חשמליים או יונעו בגט׳׳ד.

• תיאסר כניסת כלי רכב למדינה המונעים
  בבנזין או בסולר.

• חיבור התעשייה לרשת החלוקה.
• הפסקת השימוש במוצרי דלק מזהמים

  והחלפתם במקורות אנרגיה יעילים ונקיים יותר.

תעשייהתחבורהחשמל

יעדי התוכנית להצלת ישראל מאנרגיה מזהמת

השלכות
• תועלת שנתית למשק של כ- 5.8 מיליארד ₪.

• הפחתה של כ- 60% בנזקי זיהום האוויר בישראל.

2030



בשלוש השנים האחרונות:

מתווה הגז

תכנית לביטחון אנרגטי

הסרת חסמים
לאנרגיות מתחדשות

התכנית לתשתיות
טעינה ותדלוק

רפורמה
במשק החשמל
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מצטרפים למגמות העולמיות

מעבר לתחבורה נקייה

הסכם פריז

אנרגיות מתחדשות:
שיפור בביצועים וירידת מחירים

 פיתוחים טכנולוגיים



הפסקת ייצור חשמל מפחם
• 2028: הפסקת השימוש בפחם.

אנרגיות מתחדשות
• 2030: 17% ייצור.

• 2022: בחינת הגדלת יעד השימוש באנרגיות מתחדשות, 
          בהינתן התפתחויות טכנולוגיות.

יעדים

ייצור חשמל עד 2030 

 הפסקת פעילות היחידות הפחמיות



מעבר לייצור בגז טבעי  
• 2022: סגירת היחידות הפחמיות 1-4 בחדרה.  

• 2023: הסבת יחידה פחמית ראשונה לגז טבעי בתחנת הכוח רוטנברג באשקלון.  
• 2025-2028: הפסקה מוחלטת של שימוש בפחם בתחנות הפחמיות.   

קידום אנרגיות מתחדשות  
• קביעת תוכנית פיתוח משלימה לחברת החשמל לחיבור אנרגיות מתחדשות עד ה-1.1.19.   

• איתור קרקעות להקמת תשתיות של אנרגיה מתחדשת: תמ"א 41 - תוספת של 33 אלף דונם.  
• מימוש פוטנציאל האנרגיה המתחדשת בגגות נכסי הדיור הממשלתי וגופים המתוקצבים  

.pv-על ידי המדינה: 6000 נכסים שיספקו ביחד 400 מגה וואט ב           

צעדי מדיניות נדרשים

ייצור חשמל עד 2030



תחבורה בגז טבעי ובחשמל עד 2030

מכירות כלי רכב חדשים
• כלי רכב פרטיים – 100% חשמליים. 
• משאיות ואוטובוסים – חשמל וגט"ד

  )גז טבעי דחוס(.

יעדי ביניים - כלי רכב חשמליים
27,000 :2022 •

177,000 :2025 •
665,000 :2028 •

• 2030: 1.4 מיליון

יעדי חדירת רכב חשמלי בישראליעדים



תחבורה בגז טבעי ובחשמל עד 2030

קידום תשתיות טעינה בחשמל/תדלוק בגט"ד: פיתרון בעיית הביצה 
והתרנגולת על ידי השקעה ממשלתית בהקמת תשתיות.

• תמיכה בהקמת תחנות תדלוק בגט"ד: 100 מיליון ₪
  ל-37 תחנות עד שנת 2020.

• תמיכה בהקמת עמדות טעינה ציבוריות: 25 מיליון ₪
  לכ-2000 עמדות טעינה ועידוד הקמת עמדות טעינה

  במבני מגורים עד שנת 2020.

הטמעת השימוש בכלי רכב חשמליים/מונעים בגט"ד
• הטלה הדרגתית של מגבלות על מכירת כלי רכב

  המונעים בבנזין או סולר.
• איסור על מכירת כלי רכב מונעי בנזין משנת 2030.

• מיסוי תומך ברכישת כלי רכב חשמליים/מונעים בגט"ד. 

צעדי מדיניות נדרשים



מוצרי הדלק בתעשייה עד 2030 

• הפסקת השימוש במזוט, גפ"ם וסולר.
• תעשייה כבדה: המשך צריכת גז טבעי מרשת ההולכה.

• תעשייה קלה ומסחר:
  1. חיבור צרכנים לרשת החלוקה.

  2. פתרונות חלופיים לצרכנים שלא חוברו: למשל, גט׳׳ד.

יעדים
B

C
M



צעדי מדיניות נדרשים
רשת החלוקה של הגז הטבעי

• 650 מיליון ₪: תמיכה תקציבית בהאצת פרישת רשת החלוקה.
• חיבור אזור הערבה ואילת לגז טבעי.

• אכיפה כנגד בעלי רישיונות שלא יעמדו בדרישות פרישת רשת החלוקה.
מצד הצרכנים

• נטילת מענקי ההסבה מצרכנים שחוברו לרשת ואיחרו בהשלמת ההסבה. 
• איסור שימוש במוצרי דלק מזהמים בתעשייה החל מהשנת 2030.

 

צעדי מדיניות נדרשים

מוצרי הדלק בתעשייה עד 2030 



התייעלות אנרגטית עד 2030

עמידה ביעד לאומי של צמצום צריכת החשמל בשיעור 
של לפחות 17% עד שנת 2030 ביחס לצריכת החשמל 

הצפויה בשנה זו.

תרחיש עסקים כרגיל
צריכת החשמל תעמוד 

על כ-96 טרה וואט.

עמידה ביעד לאומי
• הפחתה של 16 טרה וואט.
• צריכת החשמל תעמוד על

  כ-80 טרה וואט.

יעדים



התייעלות אנרגטית עד 2030 

צעדי מדיניות נדרשים
בנייה מאופסת אנרגיה ודירוג אנרגטי
• גיבוש תקן לבנייה מאופסת אנרגיה.

• קביעת יעדים לאומיים לבנייה מאופסת אנרגיה - 20%-10% מהמבנים.
עיר בת קיימא וחכמה באנרגיה

• עיר מודל לשימוש יעיל וחכם באנרגיה. 
מוסדות ממשלתיים

• קידום התייעלות באנרגיה בכלל מתקני ומשרדי הממשלה כמובילה בתחום.
כלים תעריפיים לעידוד התייעלות אנרגטית במשק החשמל



ביטחון אנרגטי

הבטחת רציפות ייצור חשמל מגז טבעי
• שמירת יכולת ייצור חשמל ממוצרי דלק חלופיים )סולר ופחם(.

• פריסת רשת מוצרי דלק חלופיים לכלל תחנות הכוח.
• הקמת מאגר גז יבשתי.  

רציפות אספקת אנרגיה לתחבורה
• יכולת טעינה בעת שיבושים באספקת החשמל.

• תעדוף הבטחת אספקת גז טבעי להנעת כלי רכב בגט"ד במצב חירום.
רציפות אספקת אנרגיה בתעשייה

• הגדרת מפעלים חיוניים שיחויבו ביכולת דואלית. 



החיסכון של כולנו 

חיסכון שנתי למשק מהפחתת זיהום האוויר: כ- 2.3 מיליארד ₪
חיסכון שנתי בעלויות סביבתיות



החיסכון של כולנו 

חיסכון שנתי כולל למשק: כ- 5.8 מיליארד ₪
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חיסכון שנתי כולל למשק



החיסכון של כולנו

התועלת המצטברת למשק עד שנת 2040: כ- 78.4 מיליארד ₪



תודה


