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 1 ראשוניתאנרגיה  .1

  2019שנת  – תמהיל אנרגיה ראשונית .1.1

ללא ע אנרגיה המצויים בטב מוגדרת כסך ההפקה והלכידה של אנרגיה ממקורות אנרגיה ראשונית

 פוסיליים והמיוצרת ממקורות מתחדשים. בדלקים  הגלומההמרה או שינוי. זוהי האנרגיה  תהליכי

 :2019בשנת  OECDומדינות  2אנרגיה ראשונית של מדינת ישראל צריכתלהלן תמהיל 

 

 

                                                           
 BP Statistical Review of World Energy June 2019: המידע בפרק זה הינו מקור 1

כי מצאנו לנכון לעבוד בעיקר עם מקור נתונים זה, שמעניק את סקירת הנתונים הרחבה ביותר שמצאנו שבו כלולה נציין 
גם מדינת ישראל, כך שההשוואה של ישראל מדינות אחרות הינה על בסיס אחיד שאינו מצריך עיבוד והתאמה של 

  .זהו מקור הנתונים ,ן אחרתלא מצויאם  –בפרק זה הנתונים. 

"ס בישראל של ייצור הלמנתוני  עליו הוספנו את .BP -ר הנתונים לישראל: סך האנרגיות המתחדשות נלקחו ממקו 2
, על בסיס 2019. לנתונים אלה עשינו התאמה לשנת 2018כפי שפורסמו בעדכון האחרון נכון לשנת  שמש, ודידמאנרגיה 

 שנתי, בהתאם לגידול השנתי בשנים האחרונות. 2%גידול 

נעשית התמרה במעבר בין ייצור חשמל לאנרגיה ראשונית. מצאנו לנכון שלא  BPבמתודולוגיה של חישובי  נבהיר כי
 לבצע התמרה זו במעבר בין אנרגיה לחימום מים לאנרגיה ראשונית. 

 בלבד, בשל מגבלות מידע. BPשאינן ישראל, השתמשנו בנתונים כפי שהם מופיעים בסקירת  OECD-ביתר מדינות ה
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-מדינות הבהשוואה לניתן לראות שרכיב הגז הטבעי בתמהיל הדלקים בישראל משמעותי יותר 

OECDבישראל נעשה שימוש נרחב בפחם ודלקים  בלבד, בהתאמה. 28%-כ אל מול 34% ד על, ועומ

, וזאת אל מול שימוש נרחב יותר באנרגיות מתחדשות ואנרגיה גרעינית (62%-פוסיליים אחרים )כ

מתמהיל הדלקים  3.7%-כ היווהשעור האנרגיות המתחדשות בישראל  :OECD-במדינות ה

, אשר OECDבמדינות  12.5%-בהשוואה לכ ,2019בשנת  ניתששימשו לייצור האנרגיה הראשו

  בישראל.כלל  ה מיוצרתמתמהיל הדלקים( שאינ 7.6%-ינית )כבאנרגיה גרע בנוסף עושות שימוש

 :בארץ ובעולם מגמות –האנרגיה הראשונית תמהיל  .1.1.1

 :20193שנת ועד  1980להלן תמהיל האנרגיה הראשונית בישראל, החל משנת 

 

  

                                                           
, 2017-2013הפקת אנרגיה מדודי שמש לחימום מים )כלומר שאינם לייצור חשמל( הם לפי נתוני הלמ"ס בשנים  נתוני 3

לא מופיעים נתוני הפקת  1980-2010. בשנים 2018-2019וכן  2011-2012ועיבוד של אגף כלכלה במשרד האנרגיה לשנים 
 אנרגיה מדודי שמש לחימום מים.
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 :האנרגיה הראשונית בישראל, ממוקד בשנים האחרונות ללהלן תמהי

 

תלויה באופן מוחלט בנפט, חלו שינויים ישראל הייתה בהן , 80 -ה תחילת שנותניתן לראות כי מאז 

דרמטיים בתמהיל האנרגיה הראשונית, כאשר הפחם ובהמשך הגז הטבעי הפכו למרכיב משמעותי 

מאז שנת  עלה בהדרגה חלקו היחסי של הגז הטבעיכי  נראהשנים האחרונות, בבו. בהתמקדות 

. עלייה זו שנבעה מבעיות אספקה ממצרים באותה שנה 2012, למעט ירידה נקודתית בשנת 2003

 (.19%-לכ 38%-)מכ 2003מאז בקירוב בחצי באה בעיקר על חשבון פחם, שחלקו היחסי הצטמצם 

בלבד  18%ועד  2012בשנת  34%-ות, מכמעניין לראות את השינוי החד בירידת הפחם בשנים האחרונ

  .2019בשנת 

)במקביל  2012בשנת  עלה מעט, 2010שנת ב 48%-לכ 2003שנת ב 62%-ירד מכ גם הוא שיעור הנפט

 שנת בין 45%-43%והתייצב על ירד שוב ומאז ( , בעקבות פיצוץ בצינורלירידה הזמנית בגז הטבעי

, אך נותר עלה באופן משמעותי ,2009עד  שהיה זניח, . שיעור האנרגיות המתחדשות2019שנת ל 2013

 קטן.
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 :OECD-ניתן להשוות את מגמות אלו למגמות שהתרחשו בתמהיל האנרגיה הראשונית במדינות ה

 

, לא אירעו שינויים עצומים OECD-מדינות הכל תמהיל האנרגיה הראשונית של בניתן לראות כי 

שני השינויים העיקריים . (80-)ואפילו מאז שנות ה 2019ועד  2003בתמהיל האנרגיה הראשונית מאז 

 12.5%-( ל2003) 6.4%-מ עצמו,כמעט והכפיל  2003, שמאז האנרגיות המתחדשותהיו עלייה בשיעור 

לפחות  (2003) 20.5%-מכ, , שעיקרה בשנים האחרונותשבתמהיל וירידה בשיעור הפחם(; 2019)

 . 2019שנת ב 28%-לכ 2003-ב 21.5%-כמה גז הטבעי עלשימוש בשיעור ה. (2019) 14%מ

. השימוש 2019בשנת  38.4%-לכ 2003שנת ב 42%-כממנגד, נרשמה ירידה בשיעורי צריכת הנפט 

הוא מצוי  אולם, 2000-ועד לשנות ה 80-משנות העלה באופן דרמטי אמנם באנרגיה הגרעינית 

 7.6%-ועמד על כ (9% מעלל במהלכו עמד ע) 2000-של שנות ההראשון  העשוראז מ הדיירבמגמת 

 .2019-ב

ינויים ששינויים מהותיים בתמהיל האנרגיה, אך יצוין, כי בחלוקה למדינות ספציפיות, ניתן לראות 

 כאשר משקללים את נתוני כלל המדינות החברות בארגון. אלו זניחים יחסית
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 השוואה בינלאומית: – 2019 מרכיבי האנרגיה הראשונית .1.1.2

 מתוך סך האנרגיה הראשונית: נפט צריכת יעורשהשוואה של להלן 

 

 השימושמסך  44%-כ) בנפטנעשה בישראל שימוש נרחב יחסית  2019ניתן לראות כי בשנת 

השימוש בגז  רחבתעם הכמובן ש OECD (%38.)4-מדינות ה של ממוצעה, מעל (אנרגיה ראשוניתב

 . במשק הישראלי בסך האנרגיה הראשוניתחלקו היחסי של הנפט לפחות טבעי צפוי 

  

                                                           
מתייחסים לממוצע המשוקלל של כלל המדינות  OECD-המציגים את ממוצע מדינות האלא אם יצוין אחרת, המדדים  4

 החברות בארגון.
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 מתוך סך האנרגיה הראשונית: פחם צריכת שיעורשל  עולמיתהשוואה להלן 

 
ממוצע המ רק מעט בשיעור גבוהצריכת הפחם בישראל כמקור אנרגיה ראשוני הייתה  2019בשנת 

כאמור, וכפי שהוצג לעיל, צריכת  , בהתאמה.14%לעומת  18%-כ - OECD-המדינות המשוקלל של 

דומה שיעור אל ירדה באופן משמעותי בשנים האחרונות, וכיום ישראל ממוקמת בהפחם בישר

 לממוצע העולמי. 

 

 מתוך סך האנרגיה הראשונית:  גז טבעי צריכתשיעור  להלן השוואה עולמית של
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גבוה היה  םראשוניהאנרגיה ה ותמקורמתוך סך  צריכת הגז הטבעי בישראלשיעור  2019בשנת 

 34%-וסיפק כהשימוש בגז טבעי בישראל התרחב באופן משמעותי  .OECD-המדינות מממוצע 

בגז  מייצור האנרגיה הראשונית, נתון המציב את ישראל בחלק העליון של השימושים העולמיים

 .טבעי

 

 ,2019מסך האנרגיה הראשונית בשנת  אנרגיות מתחדשותלהלן השוואה בינלאומית של שיעור 

 ושאר אנרגיות מתחדשות: 5רוח, שמש, אלקטרית-בחלוקה לאנרגיה הידרו

 
האנרגיות  .OECD-ה מדינותביחס ל אנרגיות מתחדשותמסתמכת מעט מאוד על  ישראל

רית, אנרגיות רוח, אנרגיות המופקות ממתקנים הידרו אהמתחדשות מורכבות מאנרגיה סול

 בישראל סך השימוש באנרגיות .ומביומסה דלקים-ביואנרגיה המופקת מ, וכן אלקטריים

 . OECD-כממוצע של מדינות ה 12.5%מסך האנרגיה הראשונית, לעומת  3.7%-מתחדשות מהווה כ

 גבוה הראשונית האנרגיה סך מתוך)שמש( סולארית  הבאנרגי השימוש שיעורזאת,  עם

 .OECDבמדינות  1.7%לעומת ממוצע של  OECD: 3.5%-ה מדינות מממוצע בישראל משמעותית

מסך האנרגיה  2.2%-נרגיה משמש לסקטור החשמל עמד על כייצור הא בישראל זאת כאשר

נראה שתחום מסך האנרגיה הראשונית.  .%31-, וייצור אנרגיה מדודי שמש תרם כ6הראשונית

הפקת האנרגיה משמש, יחד עם יכולת אגירה משמעותית, נמצא כעת לפני פריצה טכנולוגית שתביא 

 י העולם. לירידת מחירים ושימוש נרחב יותר בישראל וברחב

ישראל נמצאת בחלק התחתון , OECD -לעומת השימוש הנרחב באנרגית שמש, יחסית למדינות ה

הייצור המועט יחסית של חשמל מאנרגית  .בשיעור השימוש באנרגית רוח OECD-של מדינות ה

                                                           
 2ראה לעיל הערה  –לחישוב נתוני ישראל  5

 מתוך סך ייצור החשמל, כפי שמפורט בהמשך. 5%-שהם כ 6
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רוח נובע, בין השאר, מתנאים טופוגרפיים ומשטר רוחות שאינם מאפשרים ייצור אינטנסיבי של 

 מאנרגית זו בשטח מדינת ישראל. חשמל 

 האנרגיה כללתוך מ מתחדשות באנרגיות שימוששיעור הב המובילות במדינות כי לציין ראוי

, המאופיינות באמינות אלקטריות הידרו כוח בתחנות המופקת באנרגיה שימוש ניכר הראשונית

 מתחנות האנרגיה פקתה שיעור לדוגמא, גיהבנור. בויציבות גבוה ביחס לאנרגיות מתחדשות אחרות

משאר אנרגיות  3.9%, ורק הראשונית האנרגיה הפקת מכלל 63% על עומדאלקטריות -הידרו

משיעור האנרגיות מחצית קרוב ל OECD-ה במדינות .שיעור דומה לישראל –מתחדשות 

(. 12.5%מסך האנרגיה הראשונית העומדת על  5.3%המתחדשות מופק מאנרגיה הידרו אלקטרית )

ממקור  פקת החשמל, הבדירוג זה רק את דרום קוריאה OECD-מבין מדינות ההמקדימה  ,בישראל

 . בשל התנאים הגאוגרפיים שאינם מאפשרים זאת זה זניחה

 

  דלקים ביו .1.1.3

 המופקים דלק חומרי לקבוצת כולל שםוהם , המתחדשות האנרגיות בקבוצת נכלליםביו דלקים 

 .לתחבורה)פוסיליים(  מחצביים לדלקים תחליףר בעיק המהווים, מתחדשים ביולוגיים ממקורות

 :נחלקים למספר קבוצותדלקים  ביו

 'דוגמת תירס וקנה סוכר ,הפקת דלקים ממזון המשמש למאכל -דור א. 

  'המשתמש בפסולת חקלאית ואורגניתדור ב. 

 לאחרונה אף התבשרנו כי חברת התעופה וירג'ין  -דלק מאצות תעל הפק המבוסס 3ור ד

 מאופייןואילך ש 2שתמש בדלק זה. העולם נוטה להשתמש בביו דלקים מדור מתכוונת לה

. ביו אתנול וביו דיזל - ברמת זיהום נמוכה ובערך אנרגטי הדומה לדלקים הפוסיליים

, עקב העלות הגבוהה הגלומה בהפקת אנרגיה בדרך זו זניחהשימוש בביו דלקים בישראל 

של ח"ג פוטנציאליים  וכמויות מוגבלותן, ועלויותיה טכנולוגיות חדשניותקשיי יישום 

 .אורגנית( פסולת)ביומסה ו

הגדילה עשות . ר בתחבורההמפיקות ביו דלקים, בעיקמדינות מוצגת צריכה של בדיאגרמה המצ"ב 

גם בצרפת  .E10בנזין  -ביו אתנול 10%-מהול בשבשטחה מהבנזין בתחנות הדלק  98%-ארה"ב ש

 E.10תחנות רבות של קיימות 
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. כך, למשל, גדלה 178%דלקים בעולם בשיעור של -( גדלה צריכת הביו2008-2019בעשור האחרון )

אין עדיין הפקה  . בישראל3,700%-, ובאינדונזיה בכ150%-דלקים בארה"ב ב-צריכת הביו

 דלקים.-משמעותית של ביו

 אנרגיה גרעינית .1.1.4

 ך האנרגיה הראשונית: מתוך ס אנרגיה גרעיניתבשיעור השימוש  להלן השוואה עולמית של

במדינות רבות, אנרגיה גרעינית אינה נמצאת בתמהיל האנרגיה הראשונית של ישראל. בראייה מו כ

מסך האנרגיה  36%עולמית, צרפת מובילה בשיעור השימוש באנרגיה גרעינית, עם שיעור העולה על 

 . 8%-עומד על קרוב ל OECD-ממוצע האה, הראשונית. לשם השוו
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 אנרגטית עצימות .1.2

 תיאור המדד .1.2.1

מדד העצימות האנרגטית מחשב את כמות האנרגיה הנדרשת במדינה ליחידת תוצר. המדד מציג 

התוצר המקומי הגולמי )תמ"ג( במדינה רמת את היחס בין סך כל אספקת האנרגיה הראשונית לבין 

מחירים נתן היב ,בתמ"גהנצרכת במשק האנרגיה  של כמותבשנה נתונה. היחס מחושב על ידי חילוק 

 .7קבועים

 

 רלוונטיות המדד לפיתוח בר קיימא .1.2.2

מאפייני אספקת האנרגיה, עצימות השימוש באנרגיה והאופן שבו הם משתנים על פני זמן במדינה 

. ההשפעות הסביבתיות של אקיימ-משפיעים רבות על מצב הסביבה ועל היכולת לשמר כלכלה בת

: פליטות גזי חממה, פליטות מזהמי אוויר אספקת אנרגיה וצריכתה נוגעות לתחומים רבים

וצמיחה  אקיימ-שימושי קרקע ועוד. מבחינת יעדי פיתוח ברזיהומי קרקע, מקומיים, איכות מים, 

 נובעות מייצורההבין צריכת האנרגיה והפליטות  להפחתת הקשרירוקה האתגר המרכזי הוא להביא 

ככל שהמדד נמוך יותר, כך הוא לכן  .תלבין הצמיחה הכלכלית, וזאת באמצעות התייעלות אנרגטי

 ,מדדים נוספיםבשילוב  ,מדד העצימות האנרגטית יכול לסייעמשקף מגמת ניתוק חזקה יותר. 

יתרה מכך, . זיהום סביבתיבהערכת היעילות האנרגטית במדינה ובהערכת המאמצים להפחתת 

המבוססות על שימוש ת אנרגיה לבין התמ"ג עשויה לשקף החלפת תעשיוצריכת ירידה ביחס שבין 

, או התפתחות בתעשיות עתירות הון אנושי ,בעלות עצימות אנרגטית גבוההולכן  ,רב באנרגיה

 . טכנולוגית

  

                                                           
ריכת החשמל לנפש, נדגיש כי אין זה מדד של השימוש באנרגיה ביחס לנפש, בדומה למדד המוצג בהמשך של יחס צ 7

 המשמעות היא שבוחנים מה המשק מייצר עם האנרגיה הזו, ולא רק צורך לנפש.  .תוצרביחס לאלא 



 2019משק האנרגיה בישראל 

   14 

)בדגש על מדינות החברות לן השוואה של מדד העצימות האנרגטית בין ישראל למדינות נבחרות לה

 :OECD(8 בארגון

 

ות האנרגיה הנדרשת במדינה לייצור יחידת תוצר, ר וכאמור, עצימות אנרגטית מחשבת את כמחמא

ניתן  .אנרגיהברמת התייעלות גבוהה יותר בשימוש  - הרי שככל שהערך המחושב נמוך יותר, משמעו

ממרבית  באנרגיהיעילה יותר בשימוש לראות כי ישראל נמצאת בחלק התחתון של הדירוג, משמע 

ובע מאופי המשק הישראלי, המכוון יותר ייתכן והדבר נ .OECD-ומממוצע ה המדינות שנבחנו

תעשייה המסורתית הדורשת תשומות אנרגטיות גבוהות לטק והמידע, ופחות -לתחום תעשיית ההיי

 יותר. 

 9משק הגז הטבעי  .1.3

 הגז הטבעי משקמבנה  .1.3.1

 ,במפעלים, כוח תחנותל ונקי יעילמקומי זמין,  אנרגיה כמקור משמשמשק הגז הטבעי בישראל 

מבוסס על עיקרון הגישה  הטבעי הגז משק. הביתי סקטורב גם שומישיכנס להל צפוי ובקרוב

 צרכן ועד מהמאגר הטבעי הגז אספקת שרשרת לאורך ההפרדה עקרון ועל (Open Access) הפתוחה

מוטלת חובה לספק את שירותיהם במשק זה רישיונות ה, על בעלי . כלומר(Unbundling) הקצה

, שוויוניפליה, על בסיס אצרכן )בהתאם לתנאי הרישיון( ללא לכל צרכן ולכל מי שמבקש להיות 

 בקבלת השירותים.  וללא התנייה

                                                           
(; נתוני התמ"ג PJ, הנתונים בפטג'ול )9BP Statistical Review of World Energy June 201 -נתוני אנרגיה מקור:  8
 .אגף כלכלה של משרד האנרגיה -ניםנתו עיבודבמיליארדי דולרים; המטבע העולמית, קרן  –

" של רשות 2019שנת  -סקירת ההתפתחויות במשק הגז הטבעי בפרק זה, אם לא מצוין אחרת מקור הנתונים הינו: " 9

 pdf2019he/ng_/2019ng_/https://www.gov.il/BlobFolder/reports.הגז הטבעי: 

 

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/ng_2019/he/ng_2019.pdf
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 גז הטבעי בישראל. ה במשקהיא הרגולטור  רשות הגז הטבעי

מאחר ולבעלי רישיונות התשתית קיימת בלעדיות וצרכן יכול לרכוש שירותי תשתית מגורם יחיד 

 .נקבעים בתהליך מכרזיובפיקוח של הרגולטור נם היבמשק, תעריפי התשתית )הולכה וחלוקה( 

. באופן זה יכול יםמסחרי נקבעים בהתאם לשיקוליםועמלת השיווק,  הטבעי מחיר הגזלעומת זאת, 

 .הטבעי ספק הגז מולכל צרכן לבחור משווק עמו הוא מעוניין להתקשר או אף להתקשר ישירות 

 בישראל:הטבעי הגז  משקלהלן תרשים מבנה 

 

 ים משמעותיים בשנת הסקירהאירוע .1.3.2

 החלה הזרמת הגז 2019בדצמבר  31-ב: אגר לוויתן למערכת ההולכה הארציתחיבור מ ,

של ישראל השנתית את יכולת ההפקה  למשק. ההזרמה מהמאגר הכפילה אגר לוויתןממ

באופן אמין ובטוח  לספקמדובר בפרויקט מורכב שמטרתו . BCM 23-לכ BCM 11-מכ

ק"מ מערבית  130-כ) ביםכמויות עצומות של גז טבעי ממעבה האדמה  ובמשך עשרות שנים,

  .חו"לשווקי לאל צרכנים בשוק הישראלי ו (לחופי חיפה

 כריש – הכלכליים במים טבעיגז  תגלית נמצאה, שנים 6 מזה לראשונה:  ת גז טבעיותגלי

  10צפון.

 ונפט  פוש גז טבעיחי רישיונות 8העניק משרד האנרגיה : ונפט חיפוש גז טבעי נותרישיו

ארבעה רישיונות . הישראלית רציו לשותפותו PHAROS-ו CAIRNלחברות הבריטיות 

של  וכניסתןרישיונות ה. 11"הזדמנות ישראלית"שותפות לו נוספים הוענקו לחברת אנרג'יאן

והמשך פיתוח  למשק ןחברות אירופאיות נוספות לישראל, לצד חיבורה של אסדת לווית

                                                           
 במאגר נבדקת על ידי המשרד.הכמות המוערכת  10

11 https://www.gov.il/he/departments/news/os_300719    

https://www.gov.il/he/departments/news/os_300719
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הגברת  המשךללהוביל לחיזוק הביטחון האנרגטי במשק ו ייםצפותנין, -מאגר כריש

 התחרות בתחום זה. 

 83 : נחתמו שני הסכמי ייצוא למצרים, המתירים ייצוא שלאוייצ BCM  ממאגרי לוויתן

  שנה. 15-ותמר ל

  כמיליון שקלים לטובת פרויקט הקמת של : המשרד סייע במימון בסך זירת מסחרהקמת

 כאשר רשות הגז הטבעי מקדמת את ההסדרה הרגולטורית לזירה. ,גז טבעיבזירת מסחר 

 הגז הטבעי מוזרם למערכת ההולכה  2019החל מחודש נובמבר  :מעבר לבקרת זרימה

בהתאם למשטר של בקרת זרימה. כלומר, ספקי הגז הטבעי מזרימים גז טבעי למערכת 

התפעוליים של  ההולכה בהתאם להזמנות הצרכנים בלבד וללא התחשבות בלחץ ובצרכים

מערכת ההולכה, כפי שהיה נהוג עד כה. לפיכך, נוצר מצב חדש שבו בעל רישיון ההולכה 

 .וצרכני הגז הטבעי נדרשים להתערבות אקטיבית לשמירה על איזון המערכת

 חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ  2019במהלך שנת : המשך פיתוח מערכת ההולכה

ם: המקטע לירושלים, מקטע דברת עמק הירדן גבול השלימה את הקמת המקטעים הבאי

ירדן, הכפלת מקטע תל קשיש דברת וכן הכפלת מקטע צפית קריית גת. בימים אלו החברה 

סתיים ברבעון הראשון של שנת פועלת להכפלת מקטע קריית גת אשל הנשיא, אשר צפוי לה

 מערכת ההולכה.כמו כן, החברה מקדמת את חיבורה של תחנת הכוח באר טוביה ל. 2022

ק"מ של צנרת  755 -חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ הקימה סה"כ כ ,2019נכון לשנת 

 .הולכה

 הטבעי הגז שלהחלוקה  בתחום: הושלמו הצעדים הבאים מערכת החלוקה: 

o חדשים למערכת החלוקה ולרשת ההולכה.  צרכנים 25 חוברו 

o הטבעי. הסכמים עבור חיבור צרכנים לתשתית גז  23 נחתמו 

o טבעי לגז בארץ חדשות שכונות חיבורטובת שקלים חדשים ל מיליון 80-כ שוריינו.  

o  ק"מ צנרת חלוקת גז טבעי, באופן שהגדיל את סך צנרת החלוקה  158נפרסו

 . ק"מ 508-ל 2019שנפרסה עד סוף שנת 

o ,מיליון שקלים  84 הוקצו כדי לפרוס צנרת נוספת ולחבר עשרות צרכנים נוספים

 רשת החלוקה.  להקמת



 2019משק האנרגיה בישראל 

   17 

 

 מקורות ושימושים .1.3.3

צריכת הגז הטבעי במשק בשנה זו . במשק נמשכה מגמת העלייה בצריכת הגז הטבעי 2019בשנת 

מגמת העלייה בצריכת הגז . נראה כי BCM 11.25ועמדה על  2018ביחס לשנת  1.3%-כעלתה ב

 .2020הטבעי צפויה להימשך גם בשנת 

 : BCMבמונחי ,, לפי ספק2008 – 2019נים הטבעי בשהגז  מקורות להלן התפלגות
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חבלות עקב  ,2012שנת ב .למשק העיקריהיווה את מקור אספקת הגז מאגר ים תטיס  2012עד שנת 

 2013משנת ממצרים. החל  נפגעה קשות אספקת הגז ,צינור הגז ממצרים לישראלב חוזרות ונשנות

, BCM 10.48-סיפק מאגר תמר כ 2019 שנת במהלך .ממאגר תמר ת הגז למשק נעשתהעיקר אספק

מקור האספקה העיקרי של גז טבעי היווה את מאגר תמר . בשנה זו מסך צריכת הגז 93%המהווים 

  , שבסופה החל לזרום גז טבעי למשק גם ממאגר לוויתן.2019בשנת 

 

 : 2010-2019 בשנים טבעי לגז צריכהה התפלגות התפתחות להלן
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חשמל, כאשר יתר הגז נצרך ה סקטור הטבעי בישראל הייתה עבור לאורך השנים, עיקר צריכת הגז

, 83%-ל 78%על בין  2013מאז  ו של החשמל בצריכת הגז הטבעי עמדחלקסך על ידי התעשייה. 

 .BCM 11.25מתוך  BCM 8.81שהם  78%ובשנת הסקירה עמד על 

 70%ברמה של מעל , גז טבעי במשק לשהצרכן המרכזי  הייתה חח"י, 2013לראות כי עד שנת  ניתן

וחיבור  , התפתחות משק החשמל הפרטיהגז הטבעי מאגריבשוק. לאחר חיבור  צריכת הגזמ

פחות  צורכת"י חח 2019 בשנתבו  מצבל עד השתנההביקושים  הרכב ,התעשייה למערכת ההולכה

 22%התעשייה  הצריכה,מכלל  27%-כ מהוויםבמשק, כאשר היח"פים מכמות הגז הנצרך  50%-מ

 .6%וגנרציה קהו

, ומאז עלו 2012אפסית עד לשנת ת גז טבעי עמדו על צריכיצרני החשמל הפרטיים ומתקני קוגנרציה 

 .2019-ב BCM 3.62-בהדרגה עד לצריכה של כ

, והוא מאפשר יבוא גז טבעי למשק בתצורת גז נוזלי מקשר ימי מול חופי חדרה הוקם 2013בתחילת 

(LNG המקשר .) מחד מהמאגריםתקלות בהזרמה מ ביקוש הנובעיםמאפשר לגשר על פערי ,

 . מאידך ומאפשר השלמת אספקת גז למשק בזמנים של שיאי ביקוש לגז

 

להתפתחות של משק  בהתאם ,זאת .מגמת עלייהב LNG-השימוש ב 2015ניתן לראות כי החל משנת 

סת מאגרי גז עם כני .וגוברים לגז טבעי במשקההולכים הגז הטבעי בכלל, וכתוצאה מהביקושים 

 םייתכן והצורך במצוף הימי יקטן כיוון שיהיו מקורות אלטרנטיביי ,טבעי נוספים למערכת

ככל תמשיך, בין השאר  LNGעם זאת, ייתכן שצריכה משמעותית של  משק.אספקת גז טבעי לל

 העולמיים יהוו אלטרנטיבה אטרקטיבית. LNG-מחירי הש
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 בעלות על מאגרי הגז הטבעי המרכזיים .1.3.4

. להלן מאגרי תנין וכריש ובנוסף גם, ליוויתןוגרי הגז הטבעי המרכזיים בישראל הם תמר מא

 :12 2019שנת  האמורים, נכון לסוףהחברות השותפות במאגרים 

 

 

                                                           
 מקור: מנהל אוצרות טבע, משרד האנרגיה 12
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 עתודות גז בישראל .1.3.5

  :13להלן מצב עתודות מאגרי הגז הטבעי בישראל

גודל המאגר/  ספק  מאגר

 מקור אספקה

(BCM) 

 סטטוס

 

 יליםמאגרים פע

 221 -כ נותרו -2019נכון לסוף  301 תמר 

BCM 

 2019נכנס למשק בסוף  500 לוויתן

LNG  תלוי בביקוש תלוי בביקוש 

 BCM 721 +801 קיימים  מקורותסה"כ 

 

 

 

 מאגרים עתידיים

צפוי להיכנס למשק בסוף  32  14כריש

2021 

צפוי להיכנס למשק בשנת  23 תנין 

2024 

 וע מתי ייכנס למשקלא יד 5 שמשון 

 לא ידוע מתי ייכנס למשק  8 דלית 

  68 סה"כ עתידי 

 

  .2019נכון לסוף שנת  BCM 721-בישראל עומדות על כעתודות הגז הטבעי המוכחות אומדן סך 

                                                           
ממאגר תמר, שנלקחה מנתוני רשות  2019רד האנרגיה, עם התאמה לעניין צריכת משוער לפי מנהל אוצרות טבע, מש 13

 הגז
 צפון שהתגלה לאחרונה עדיין נבדקת על ידי המשרד.-הכמות המוערכת במאגר כריש 14
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 השוואה בינלאומית –גז טבעי  מחירי .1.3.6

של כל מדינה ומערך  לאור הייחודיותהינה מורכבת בין מדינות שונות  השוואה של מחירי הגז הטבעי

שונה. קשה במיוחד למצוא מדינות בעלות מאפיינים דומים לשוק הגז הגז ה ולכתמקורות והה

ות הן בצד ההיצע )בעל יחסית שוק ריכוזיקיומו של הטבעי בישראל, בין השאר מהסיבות הבאות: 

ם נמוכים ביקושיהיותו של משק הגז הטבעי משק עם הן בצד הביקוש )חח"י(, ו( מאגריםדומה ב

 פוליטיות ועוד. -עתודות גז גדולות, ישראל הינה מדינה מבודדת מסיבות גאויחסית ו

 

מחירי  תלהלן השווא ובמשנה הזהירות הנדרשת לטובת השוואת מחירים מורכבת זו, לאור האמור,

  :15נקודות מכירה ידועות ותמדינות בעלישראל לבין  2019לשנת  גז טבעי

 

 
מחירים באירופה )מדדי גרמניה, מהמעט גבוהים מחירים בישראל ות כי הבהשוואה זו ניתן לרא

די זהים למחירים שהיו בקוריאה. עם זאת המחירים , ומדינות צפון אמריקהוב הולנד ובריטניה(

 . LNGת בעיקר מיפן הצורכזולים משמעותית בישראל היו 

 ים בישראל משקפים מחירהמחיריו ומאחר בהסתכלות רחבה יותר על המחירים בשנים האחרונות,

להלן השוואת מחירים הכוללת גם מחירים , וטרמינלים SPOT יצרכנים ולא מחירים מול חוז

 : ועד סוף שנת הסקירה 2016מיוני במוקדי מכירה אלה, 

 מחירי הגז הטבעי בארה"ב נבחנו באופן כפול - ארה"ב: 

o Henry Hub: גז טבעי, מוקדי מסחר מרכזיים ל 30-ב פועלים למעלה מ”בארה

-שבלואיזיאנה. החוזים העתידיים שנסחרים ב  Henry Hubוהמרכזי ביניהם הוא

NYMEX  הם חוזיHenry Hub  כלומר הם משקפים את מחיר הגז הטבעי ,

מחירי  םהינהגז הטבעי נסחר  בהם יםלאספקה פיסית במוקד זה. כמובן שהמחיר

                                                           
, ומחירי ישראל לפי ממוצע של פרסום של רשות הגז 9BP Statistical Review of World Energy June 201 מקור: 15

 .2019וקלל המפורסם לציבור במהלך שנת למחיר המש



 2019משק האנרגיה בישראל 

   23 

SPOT ,באותו  וש לגז טבעיבין מוקד למוקד בהתאם להיצע וביק משתנים שהם כך

 .יום ובאותו, מיקום

o כפי שמתפרסם על ידי ארגון - מחיר ממוצע של הגז הטבעי לתחנות כוח EIA 

האמריקאי. נציין כי המחיר הנ"ל הוא ממוצע לכלל המדינה וכי נמצא שיש שונות 

 .גבוהה של המחיר בין המדינות השונות

 ה, שכן למרות שרוב היבשת מרושתת שוק הגז באירופה הוא מגוון ומורכב לבחינ – אירופה

אירופה כולה )לא כולל  ,הגז טבעי מגיע ממגוון רחב מאוד של מקורות. מצד אחד ,בצנרת

רוסיה( הינה יבואנית נטו של גז טבעי ולכן מייבאת גז בצנרת ממזרח )רוסיה( ומדרום )צפון 

ירופה, רבים )צפון א קומותבמאירופה גם מפיקה גז  ,. במקבילLNGאפריקה( וגם 

על מחיר אחד של גז  הצביעבריטניה, ומקורות אחרים פנים יבשתיים(. לאור זאת קשה ל

נהוג לבחון  ,מדד שבוחן את מחירי הגז הטבעי באירופה באופן מייצג אמודטבעי. בכדי ל

אחד מהמקורות הבאים: המחיר בשער הכניסה לגרמניה, מחיר בנקודת המסחר בבריטניה 

(NBPובשנים האחרונו ,)( ת גם נקודת המסחר של הולנדTTF הבנק העולמי בחר במדד .)

TTF  בכדי לייצג את המחיר באירופה. מסיבה זו, ומכיוון שמבדיקתנו עולה שיש התאמה

 , מצאנו לנכון לעשות שימוש בנתון זה. NBPובין  TTFמאוד בין המחירים של  הגבוה
 

 עי שמייבאת כמעט את כולו מדובר במדינה בעלת נפח צריכה משמעותי של גז טב – יפן

, כלומר  commodityהוא מוצר LNG-)יותר מאשר כל אירופה יחד(. מכיוון ש LNGבצורת 

יפן משמש שניתן להשתמש בו כפי שהוא בכל מקום בעולם באופן זהה, המחיר שלו במוצר 

 בעולם.  LNG-אינדיקציה למחיר הכ
 

  נקבע כי על בעלי הזכויות  2015ט באוגוס 16מיום  476בפרק ד' להחלטת הממשלה : ישראל

במאגרי הגז הטבעי להציע ללקוחות הפוטנציאלים חלופות מחיר שונות. כחלק מחלופות 

אלו יש להציע חלופה של ממוצע המשוקלל של מחירי הגז הטבעי בכלל המשק, וחלופה 

 נוספות עבור יצרני חשמל פרטיים )קונבנציונאלי(.

רשות הגז הטבעי מפרסמת כל רבעון את מחיר הגז  ,2016חל מהרבעון השלישי של שנת ה

 . קונבנציונאלי הטבעי המשוקלל, ואת מחיר הגז הטבעי ליצרני חשמל פרטיים

ני החשמל הפרטיים, כאשר המחיר רנציין כי ישנו פער בין המחיר המשוקלל ובין המחיר ליצ

  המשוקלל גבוה יותר.
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 :201916ועד סוף שנת  6201להלן השוואת של המחירים הנ"ל מאמצע שנת 

 

במהלך של כשלוש וחצי השנים  $ ליחידת חום 12עד  6.8$ביפן נע בטווח של  LNGמחיר גז טבעי 

, ובנקודת המסחר 9.5$עד  3.6$, כאשר במקביל באירופה המחיר נע בטווח של 11/2019שהסתיימו ב 

וה מאשר בישראל, לעומת ביפן היה תמיד גב המחירכי ניתן לראות . 4.2$עד  2.2$בין  של ארה"ב

לאורך כל התקופה, והמחיר בשנה  בישראל מהמחיר נמוך היה"ב בארה מסחר בנקודת המחיר זאת

ובמקרה אומנם כאשר עורכים השוואה בין המחיר לצרכנים, החולפת ירד עוד ביחס לשנה הקודמת. 

מקרים נרשמו  אףו ,תחנות כוח, ניתן לראות כי פער המחירים בין ישראל לארה"ב מצטמצםזה ל

 .בישראללצרכנים דומים בהם המחיר הממוצע לתחנות כוח בארה"ב היה נמוך מהמחיר 

, אך עלה אחר כך, 2016שנת מחצית הראשונה של נמוך מאשר בישראל ב היהרופה יהמחיר בא

. 3.6$ד באופן דרמטי, עד שהגיע למחיר של יר 2019, ובמהלך שנת ארוכה גבוה יותר ונשאר תקופה

 בשינוי מגמה במחירי הגז באירופה. מדובר 

, והמחירים התקופה כלהיו הגבוהים ביותר לאורך  LNG-ה מחירי כי לראות מענייןבאופן כללי, 

. לא קרה אף לא מקרה אחד בו המחירים באירופה התקופהבארה"ב היו הנמוכים ביותר לאורך כל 

סביב  וועמד, ות יחסיתיציבנים במתאפיימחיר הגז בישראל  ."בארהמהיו גבוהים מיפן או נמוכים 

  לאורך כל התקופה. 6$-5$

 

 במשק הגז הטבעי בישראלמרכזיים להמשך  אתגרים .1.3.7

 המשך הקמת פרויקט לחיבור תנין וכריש למערכת ההולכה. 

 המשך הרחבת מערכת ההולכה לקליטת ביקושים עתידיים של גז טבעי. 

                                                           
. EIAהבנק העולמי. מחירי תחנות כוח בארה"ב  –ביפן  LNGמקור: נקודות מסחר של ארה"ב ואירופה ומחירי  16

 פרסום רשות הגז. –מחירי ישראל 
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  הזרמת גז טבעי למדינות שכנות: ירדן ומצריםהמשך. 

 שך היערכות משקית למצבי חירוםהמ. 

 קביעת מערך אחסון עתידי למצבים שונים של מחסור באספקת גז טבעי. 

 בטיחות ורישוי ובחוק משק הגז הטבעי-הכנסת שינויים נדרשים בחוק הגז. 

 עידוד פיתוח בורסה לסחר בגז טבעי. 

 :המשך פיתוח רשת החלוקה 

o יבור צרכנים נוספיםהמשך סיוע לחברות החלוקה בפיתוח רשת החלוקה וח. 

o ניתוח סקר צרכני גז טבעי ובחינת פוטנציאל השימוש בגז טבעי ברשת החלוקה. 

o בחינת האצת פיתוח רשת החלוקה במסגרת פעימה ג'. 

o קידום שלב שלישי לחיבור צרכנים מרוחקים. 

o המשך חיבור שכונות חדשות לגז טבעי. 
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 ותזקיקיו נפט .1.4

 17כמויות .1.4.1

מיליון חביות  77.7-כ םשה ,של נפט ותזקיקיומיליון טון  10.6-כ כהצרמדינת ישראל בשנת הסקירה 

המשמעות  בשנה זו. 18ביום חביות נפטמיליון  98.2-בכלל העולם, נצרכו כ .בשנהנפט של מוצרי נפט 

שראל מקבילה לצריכה מדינת י השנתית של ת הנפטצריכ 2019שבשנת  הכמותית לכך הינה

 .עות בלבדש 19-כבהעולמית 

)בז"ן ובחיפה בשליטת פז(  -בז"א הנפט המיוצרים במשק, מיוצרים בבתי הזיקוק באשדוד ) תזקיקי

 בהתאמה. 60% -ו 40%, בשיעורים ממוצעים של כ בשליטת החברה לישראל( -

-2015תזקיקי נפט בישראל בשנים של  )כולל רש"פ( משקיתהצריכה ההמתאר את  תרשיםלהלן 

2019: 

 

 וקייבחלק משמעותי מהתעשייה, הצריכה של מוצרי נפט ותזקמר גלם כחולמרות השימוש בגז טבעי 

שני המוצרים  .2019-ל 2018 יםשנהבין  2%-ירדה בכ אולם ,2019ועד  2015מאז שנת  5%-בכ הגדל

 סולרהדלקים העיקריים המשמשים כיום להנעת רכבים, שנצרכו בכמויות הגדולות ביותר היו 

 בשנים שנבחנו. צריכתם עלתה , ש95לתחבורה ובנזין 

  

                                                           
טגיה, , אגף אסטרBIמקור הנתונים בפרק זה, אלא אם נאמר אחרת: מנהל הדלק של משרד האנרגיה; עיבוד: מערכת  17

 משרד האנרגיה

 BPמקור:  18
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-2015ישראל בשנים ל)כולל חומר זינה לזיקוק(  גולמיה פטנה יבואהמתאר את  םלהלן תרשי

2019: 

 
-2016התאושש מעט בשנים , 2015פחת לאחר  לישראל ניתן לראות כי ייבוא הנפט וחומרי הזינה

בכמויות גדולות  מגמה זו תואמת את מגמת ייבוא הנפט הגולמי, שיובא ונותר נמוך משיאו. 2019

באופן משמעותית, הצטמצם ייבוא חומרי הזינה יש לציין, כי  בהרבה מאשר חומרי הזינה לזיקוק.

 בשנים שנבחנו. ,עקבי

 

 :2015-2019תזקיקי נפט בישראל בשנים היבוא המשקי של להלן תרשים המתאר את 

 

, ירדה הכמות 2017-ל 2015 ניתן לראות כי ייבוא התזקיקים הינו תנודתי יחסית. לאחר עלייה בין

הפך לתזקיק המיובא  (HVGOואקום כבד )סולר . 2019, אך חזרה לטפס בשנת 2018-המיובאת ב
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שנת כמעט והוכפל בהשוואה ל 2019בשנת  והיבוא שלובכמויות הגדולות ביותר בשנה האחרונה, 

פחתה  תיתעופ הכמות המיובאת של בנזין ואילו ,2017-. מזוט אינו מיובא לישראל החל מ2018

 משמעותית. 

  

 :2015-2019לחו"ל, בשנים מהמשק הייצוא של תזקיקי נפט  כמותתרשים המתאר את להלן 

 
כלל בעיקר סולר ומזוט,  ,2019מיליון טון בשנת  5.15-תזקיקים מישראל עמד על כהסך ייצוא 

בשנה ו יה שליאת מגמת העלייצוא הסולר המשיך עליה קלה ביחס לשנה הקודמת.  ומייצג

, וזאת 2019-במעט . לעומתו, ייצוא הבנזין פחת 2015בשנת תקרב לרמתו בכך הוא מ, והאחרונה

 . 2018-ל 2017לאחר שהכפיל את עצמו בין 

ליצוא המשתקף בדיאגרמה לעיל, וכפי שהוצג בדיאגרמה הקודמת, למשק מתקיים גם ל יבמקב

 הבנזין הוא העיקרי בהם.ו ,שנהבטון מיליארד  2.2כ של תזקיקים בכמות של שנתי ממוצע יבוא 

 םעל מנת לנסות ולמכור אות תזקיקים מייבאיםיזמים  –הדבר נובע בעיקר מסיבות מסחריות 

תזקיקים המוצעים המחירי את הרצון לרסן וכן עקב , יעלה בישראל םכאשר מחירבמחיר גבוה יותר 

 . על ידי בתי הזיקוק במשק

 

 נפט מחירי .1.4.2

ע מקיומם ואיתורם של שדות נפט מתחת לפני הקרקע או קרקעית הים. היצע הנפט הגולמי מושפ

אלא גם  ,אנרגיה לא רק ממאגרי נפט וגז טבעיבשנים האחרונות פותחו שיטות לגילוי והפקה של 

ארה"ב נהפכה כך  .בכמויות גדולות מבעברמה שאפשר להפיק נפט גולמי וגז , וגזשמן שדות פצלי מ

 .העולמי בשוק הנפטמאוד לשחקן מרכזי 

הסנקציות המחודשות על  ולכן למרות בוטל האיסור על יצוא נפט גולמי מארה"ב, 2015בשלהי 

בין  ,זאת .יםת מחירועלי רשמולא  העולמיים, מחירי הנפט המשבר בוונצואלהו 2019-ן באאיר

 ארה"ב. שסיפקההנוסף הנפט היצע בשל  ,השאר
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, ומחירו נקבע בהתאם. להלן (commodity) מוצר שנסחר בבורסאות העולם הנפט הגולמי הוא

 :19 2019-2010י בשנים נבדולר אמריק Brentמחיר חבית נפט מסוג 

 

מחירה הממוצע של חבית מסוג אז . 2016 תחילת שנת ועד 2012-מחיר חבית נפט חווה צניחה מ

Brent   הנפט.  קשיים ליצואניותלפור בכלכלות המפותחות וילש הובילהמחיר הנמוך  .$44-כעמד על

. 2018-ב לחבית $71-ממוצע של כהחל במגמת עליה ועמד על חלה תפנית ומחיר הנפט  2016אמצע מ

 בממוצע בשנה זו. $64-ירידה במחירו, שעמד על כשוב חלה  2019שנת אולם, ב

לחבית  $44-ת של כעל רמה מינימאלי עמדחבית נפט  מחיר -רוחב על פני העשור האחרון  בחתך

 . 2011-2012 יםלחבית בשנ $111-כ רמה מקסימאלית של ל, וע2016שנת תחילת ב

  

                                                           
 מקור הנתונים: הבנק העולמי 19
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 20 משק החשמל .2

 21תיאור המשק .2.1

 חברת החשמל .2.1.1

(, 99.85%חברה ממשלתית )מוחזקת על ידי הממשלה בשיעור של  היא חברת החשמל לישראל

 ולרשות הפלסטינית.  ומספקת אותו לכל מגזרי המשק בישראל , מוליכהחשמל המייצרת

 12.8 כוח עם כושר ייצור מותקן כולל שלעשר אתרים של תחנות  שישהפעילה החברה מחזיקה ומ

וואט. ההספק המותקן של חח"י צפוי לקטון בשנים הבאות בגין מכירת תחנות ליצרנים -יגה'ג

מדינת  ברחבי. האתרים, המצויים 2025ג'יגה וואט בשנת  8.7פרטיים במסגרת הרפורמה, עד לכדי 

ידי החברה -קרקעין הנמצאים בעיקרם בבעלות החברה או מוחכרים עלישראל, ממוקמים על גבי מ

ו מספר יחידות נפרדות מהמדינה. כל אחד מאתרי תחנות הכוח של החברה כולל יחידה אחת א

יחידות ייצור קיטוריות,  16יחידות ייצור, מתוכן  58היו לחברה  2019בדצמבר  31-ב ל.לייצור חשמ

בינות גז יחידות טור 13-ויחידות טורבינות גז תעשייתיות  13ת, יחידות טורבינות גז סילוניו 16

 במחזור משולב )"מחז"מ"(.

בנוסף לייצור חשמל החברה אחראית כיום גם על ניהול מערכת החשמל, הכולל, בין השאר, את 

 הבקרה וההולכה של החשמל והכנת המלצה על תוכנית פיתוח למשק החשמל. הסחר, מערך הגיבוי, 

 .12/2020ל המערכת צפויה להיות מופרדת מחח"י בתחילת חברת ניהו

 

 יצרני חשמל פרטיים .2.1.1

יצרני חשמל פרטיים )להלן: יח"פים( תופסים בהדרגה נתח משמעותי יותר של משק החשמל בשנים 

לחזק תנאי  והרפורמה במשק החשמל שמטרתתהליך יישום האחרונות, וזאת בין השאר כחלק מ

  תחרות במשק זה.

לייצור חשמל בבעלות פרטית, עם כושר ייצור מותקן  ותיחידות ייצור קונבנציונאלי 36 ןכיום ישנ

 ג'יגה וואט.  4.3-כולל של כ

אנרגיות נוספים המייצרים חשמל באמצעות מתקני  ישנם יצרני חשמל פרטיים יחידות אלו,מלבד 

 2019ל בשנת מתחדשות, הפזורים ברחבי בארץ. סך ההספק המותקן של אנרגיות מתחדשות בישרא

 ג'יגה וואט.  2.3-עמד על כ

ההספק המותקן לייצור חשמל חלוקת  להלן דיאגרמה שלעל מנת לקבל תמונת מצב מקיפה יותר, 

 אנרגיות מתחדשותיצרני חשמל בקונבנציונאליים ו יצרני חשמל פרטיים ,במשק, בין חברת החשמל

  :22 יצרני פרטיים(שהינם )

                                                           
 " של רשות החשמל.2019ח מצב משק החשמל לשנת ”דובפרק זה, אם לא מצוין אחרת מקור הנתונים הינו: " 20

 .2019מקור הנתונים בתת פרק זה: דוח תקופתי של חברת החשמל לשנת  21

 , כפי שיוגדר בהמשך.אקוויוולנטיספק המותקן בפועל, ולא ההספק כאשר הספק של אנרגיות מתחדשות מוצג לפי הה 22
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 חשמלייצור תמהיל דלקים ל .2.2

. ביחס לשנה הקודמת 4.5%-, גידול של כTWh 72.5-על כ עמד 2019חשמל בישראל בשנת ייצור הך ס

, 30%-מביקושים אלו, הפחם כ 64%-כבאמצעותו ניתן מענה להגז הטבעי היווה את חומר הגלם 

 :2010-2019תמהיל הדלקים המשקי בשנים להלן  .( ודלקים4.6%והשאר אנרגיות מתחדשות )

 

 וכמעט כל היתר פחם ממהחשמל יוצר  60% -כבתחילת העשור בעוד שיתן לראות כי נמהדיאגרמה 

  .השתנה לחלוטיןהמצב  2019שנת הרי שבגז טבעי, מ

המשך גידול שימוש בגז טבעי ובאנרגיות מתחדשות )כפי  צופותכי התחזיות לשנים הבאות  ,נציין

ותית את הזיהום הסביבתי. שיפורט בהמשך( וזאת על חשבון הפחם, דבר שעשוי לצמצם משמע

 אושרו עקרונות מדיניות מחייבים לסגירת יתרה מכך, שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ, הודיע כי 

, הצפי 2019עד לתום  השימוש בפחם לצמצום, כך שמעבר 2025תחנות הכוח הפחמיות עד לשנת 

 .והלאה 2025שנת לייצור חשמל עד סוף פחם של שימוש בלהפסקה מוחלטת הוא 
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 חשמל -הספק מותקן  .2.3

נמצא משק החשמל בישראל  , לאחר אישורה של הרפורמה במשק החשמל,האחרונות נתייםבש

שמטרתה להפוך את המשק  ישום הרפורמה. רפורמהי לשבעיצומו של תהליך ארוך ומורכב 

או יתרונות כאשר המונופול הממשלתי יוותר במקטעים בהם לא קיימת התכנות לתחרותי יותר, 

, . הדבר מתבטא במגוון אפיקיםלתחרות חופשית ואלו מהווים בעיקרם מונופול טבעיים כלכלי

לרבות במגמה של הגדלת הנתח של יצרני החשמל הפרטיים בסך ההספק המותקן לייצור חשמל 

 במשק.

 :, בחלוקה לפי בעלות על המתקנים2019במשק בשנת  ההספק המותקןלהלן 

 

)ללא הפנמת השפעת מקדם  וואט-ג'יגה 19.4במשק עומד על  ההספק המותקן 2019נכון לסוף שנת 

יצרנים פרטיים )לא כולל אנרגיות מתחדשות( של  4.3-כ ,של חברת החשמל 12.8-, מתוכם כהספק(

ההספק המותקן של האנרגיות  בהכפלת. וואט מותקן של אנרגיות מתחדשות-ג'יגה 2.3ועוד 

ההספק המותקן במשק, כולל הפנמת  .GW 0.7הספק של מתקבל מקדם הספק בהמתחדשות 

 וואט. -ג'יגה 17.7מקדם ההספק, היא 

הוא מתחדשות בישראל כיום האנרגיות רוב המכריע של השה , היאמקדם ההספקאותו מהות 

יכולת הספק  השמש. הסתמכות על מקור אנרגיה זה מעניקאנרגית הטכנולוגיות המסתמכות על מ

 ,קיימת. לכן של מתקני ייצור חשמל אלה אינהמינות מוגבלת לאור שעות השמש, כך שבלילה הז

הספק ביש להתחשב לכל הפחות גם להסתמך על אנרגיות מתחדשות אלו  כאשר בוחנים כיצד ניתן

רשות החשמל מצאה לנכון להכפיל את ההספק של  ,לאור זאת ,הזמין בשעות הלילה. בין השאר

הראות את ההספק המשקי עם ובלי אנרגיות . מסיבה זו נהוג לעיתים ל30%מקדם של באנרגיות אלו 

 , וזה הנתון המוצג לעיל. "(אקוויוולנטי)"הספק  מתחדשות, כפי שגם מוצג לעיתים בהמשך

 

על ידי היח"פים, לייצור החשמל במשק, בחלוקה לייצור על ידי חברת החשמל ו ייצורלהלן היקף 

 :2014-2019בשנים 
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נותר יציב למדי במהלך השנים הללו, הייצור של היח"פים, ניתן לראות, כי בעוד הייצור של חח"י 

 -כמובהתאם סך הייצור, גדל באופן ניכר. חלקם היחסי של היח"פים בייצור החשמל בישראל עלה 

 .2019שנת ב 34% -כאל  2014בשנת  16%

 :לפי טכנולוגיות, 2019במשק החשמל בישראל בשנת  תמהיל ההספק המותקןלהלן 

 

 

 

 

 



 2019משק האנרגיה בישראל 

   34 

ועתידות להיכנס  תכנון או הקמה יבתהליכ ותנמצא ,שאושרו ,חדשות כוח נוספות תחנותהלן ל

 : (PVלא כוללים מתקני ) משק החשמלהייצור בלמערך  בשנים הקרובות

 : 2019מתקנים בהקמה נכון לשנת  –יצרני חשמל פרטיים 

הספק  שם חברה טכנולוגיה
MW 

מועד סגירה 
 פיננסית

שנת חיבור 
 צפויה

מתקני 
 בגזייצור 

 2021 02/03/2017 148 סי חדרה בע"מ.פי.או

 2020 15/04/2019 451 אי.פי.אמ באר טוביה בע"מ

 2022 17/12/2022 186 אתגל תחנות כוח, שותפות מוגבלת

 2023 10/2/2020 396 צומת אנרגיה בע"מ

 2022-2024 לא רלוונטי 300 מתקנים מבוזרים ברשת החלוקה

 -- 1,481 סה"כ מתקני ייצור בגז
-- 

אגירה 
 שאובה

 2022 03/07/2017 344 כוכב אגירה שאובה בע"מ

 -- 644 סה"כ אגירה שאובה
-- 

 

)לא קונבנציונאלי מגה וואט של הספק מותקן  785-כנס למשק עוד כיצפויות לה 2021שנת וכולל עד 

מותקן מתוכנן כולל אגירה שאובה(, מתוכן התחנה המשמעותית ביותר היא בבאר טוביה, עם הספק 

 וואט. -מגה 451של 

 שיאי ביקוש, רזרבה משקית ותחזיות  .2.4

, לרבות 2013-2019מוצגים שיאי הביקוש לחשמל בעונות הקיץ והחורף בשנים  בדיאגרמה המצורפת

 :הרזרבות שנגזרו משיאים אלו

 

עמדו  ביקושי השיא השנתיים 2019ביקושי השיא השנתיים בישראל נרשמו לרוב בעונת הקיץ. בשנת 

, GW 17.0(, כאשר ההספק המותקן )ללא אנרגיה מתחדשת( עמד על 13.1)ובחורף  GW 13.6 על

בשנת  26%-מכעלתה )כולל מתחדשות( ניתן לראות שהרזרבה המשקית . 26%-כלומר רזרבה של כ

. 34%-30%-כבשנה לאחר מכן, אולם ירדה ובשנים הבאות התייצבה על  40%-עד לקרוב ל 2013

, כי הפער בין ההספק הכולל אנרגיות מתחדשות וההספק שאינו כולל אותן גדל עם ניתן לראות
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הייתה נמוכה יחסית לשנים קודמות,  השנים. ללא המתחדשות, בשנה האחרונה הרזרבה המשקית

 .17%מעל הרף המינימלי שנקבע על ידי רשות החשמל, של  הועדיין גבוה

בה בפועל ביום נתון, שכן ההספק הזמין רבהכרח הרזאינה הינה תיאורטית ויש לציין כי רזרבה זו 

כך שבקיץ ההספק הזמין נמוך יותר באשר בחורף,  -מושפע משורה של משתנים כגון: טמפרטורה 

 שביקו ית שיאותחנות שנמצאות בתחזוקה, תקלות מקומיות, ועוד. לאור זאת הרזרבה הזמינה בשע

גיע למצבים בהם היו רק מאות ספורות של , כך שלעיתים המשק הבפועל נמוכה משמעתית הייתה

 אחוזים בודדים בלבד.  –וואט רזרבה, כלומר -מגה

  

 צריכת החשמל לפי סקטור  .2.4.1

 :2017-2019בשנים  ,סוג הצרכןבישראל, לפי צריכת החשמל התפתחות להלן 

 

עבור ו המגזר הביתי מצדהיו  2019ת בישראל בשנשנרשמו המשמעותיים ביותר לחשמל  הביקושים

אך מפיקה חלק  ,צרכנית מרכזית של אנרגיה מהווה אמנםמבנים ציבורים ומסחריים. התעשייה 

 . )מפורט בהמשך( גז טבעי ודלקים אחריםת באמצעות צריכמצרכי האנרגיה שלה מרכזי 
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 לנפש חשמל ייצור .2.4.2

 קילו וואט לנפש 8.4-שהם כ ,2019בשנת  שעה וואט-טרה 71.84-משק החשמל של ישראל סיפק כ

 שנה.ב

 

 :23להלן השוואה של החשמל המיוצר לנפש בין מספר מדינות נבחרות

 

ככל שהערך המתקבל נמוך יותר, משמעות הדבר היא כי צריכת החשמל לנפש שלעיל, השוואה ב

  .קטנה יותר

, ועולה ממנה כי ישראל OECD-עשתה בעיקר אל מול מדינות החברות בארגון הההשוואה נ

המדינות, מעל מספר מדינות מפותחות כדוגמת גרמניה, ספרד, הולנד, ממוקמת בשליש העליון של 

כי נתון זה אינו דומה למדד  נזכיר. ב ואחרותארה"צרפת, ניו זילנד, ובריטניה, אך מתחת ל שווייץ

 הצריכהבוחן את  אאל ,תוצר יחידתהנדרשת לייצור  האנרגיה סךלעצימות אנרגטית, שמודד את 

 ד. הממוצעת לנפש של חשמל בלב

 

  

                                                           
 נתוני האו"ם.  :, מספר הנפשות לכל מדינהBP –מקור: ייצור חשמל  23

נציין, כי איסלנד לא נכללה בגרף זה, מפני שנתוניה היו גבוהים באופן חריג מאוד )גבוהים יותר מפי שניים מנורבגיה, 

 המדינות שנבחנו(. שזכתה למדד השני בגובהו מבין
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 מתחדשות אנרגיות .2.4.3

במהלך העשור האחרון קיבלה ממשלת ישראל מספר החלטות בנוגע ליעד ממשלתי בתחום 

 האנרגיות המתחדשות, להלן ההחלטות המרכזיות:

 10% לפיו ,החליטה ממשלה על קביעת יעד בתחום האנרגיות המתחדשות 29/1/2009-ב 

. בנוסף, הוגדר יעד ביניים מתחדשתאנרגיה  עשה באמצעותי 2020מייצור החשמל עד לשנת 

 . 2014מצריכת החשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות עד שנת  5%של ייצור 

 מסמך מדיניות לשילוב  2010בשנת  פרסם משרד האנרגיה והמים על בסיס החלטה זו

 אנרגיה מתחדשת במערך ייצור החשמל בישראל. 

  ובה אישרה מחדש 3484טה קיבלה ממשלת ישראל את המלצות המסמך בהחל 2011ביולי ,

והגדירה מכסות לייצור חשמל מאנרגיות סולאריות,  2009את היעדים שנקבעו בשנת 

 מסה ופסולת. -גז, ביו-אנרגיית רוח ואנרגיה המבוססת על ביו

  לקראת ועידת פריז, התקבלה החלטת ממשלה על הפחתת גזי חממה 2015בספטמבר ,

ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת היתר באמצעות  וייעול צריכת האנרגיה במשק, וזאת בין

 .2030בשנת  17%-ו ,2025שנת מסך יצור החשמל עד  13%בשיעור של 

 עקרונות מדיניות מחייבים ליעד  שר האנרגיה ד"ר יובל שטייניץ קבע, 2019 בחודש יוני

הגדלת יעד האנרגיות המתחדשות מסך כוונתו לבחון את על הודיע ו האנרגיות המתחדשות

 . 30%-ל 2030ור החשמל לשנת ייצ

 החלטות הממשלה בתחום האנרגיה המתחדשת לאורך השנים:סיכום להלן 

 שנת יעד תאריך/תחום
אחוז אנרגיות 

מתחדשות 
 מסך הייצור

 פרטים נוספים

11/2002 
2007 2%  
2016 5%  

1/2009 
2014 5% 

 
2020 10% 

7/2011 -- -- 

קבלת המלצות מסמך המדיניות לשילוב  -
 אנרגיה מתחדשת.

 .2009-אישור מחודש של היעדים שנקבעו ב -
קביעת מכסות לייצור חשמל מאנרגיות  -

 מסה ופסולת.-גז, ביו-סולאריות, רוח, ביו

9/2015 
2025 13% 

 קביעת היעדים נעשתה לקראת ועידת פריז.
2030 17% 
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  :2019-עד ל 2012להלן התפתחות האנרגיה המתחדשת בישראל משנת 

 

ניתן לראות, כי ההספק המותקן של האנרגיות המתחדשות בישראל עלה באופן משמעותי בשנים 

בשנת  תמפוטנציאל הצריכה המשקי 6% -ייצור של כ תיכוללרמת הגיע  2019סוף שנת ב, והאחרונות

הגידול העיקרי היה בהספק פוטו וולטאי, שנותר המקור הכמעט בלעדי של אנרגיות  .2019

לעומת ל. אולם, בשנה האחרונה עלה בצורה ניכרת גם ההספק התרמו סולארי. מתחדשות בישרא

 הספק הרוח והאנרגיות המתחדשות האחרות נותרו זניחים. זאת, 

רים קטנים על אם סולגידול משמעותי ביצור אנרגיה מתחדשת בזכות מתקניעוד צפוי  2020בשנת 

 החשמל רשות שפרסמהות מכרזים באמצענוספים המתוכננים לקום גגות, מתקנים חדשים  גבי

דבר זה צפוי להביא את ישראל לעמוד ביעד  .ומתקנים נוספים שהקמתם תושלם בשנים אלו

 מייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות 10%יכולת ייצור של  של 2020הביניים שנקבע לשנת 

קני . נתונים אלו לא כוללים מתהפנויות להקמת הספקים נוספים ברשת החשמללהלן המכסות 

PV : 

 סוג מתקן
מכסה  מכסה

 24שמומשה
מכסה 
 תאריך מרבי לסגירה פיננסית פנויה

MW 
 31/12/2022 607 123 730 גדול -טורבינות רוח
 31/12/2020 10 0 10 קטן -טורבינות רוח

 31/12/2020 156 644 800 אגירה שאובה
ביו גז, מטמנות 
 31/12/2020 69 31 100 והידרואלקטרי

 31/12/2020 48 2 50 ץמתקני חלו
 להשלמת תמונת המכסות הפנויות ברשת החשמל:

 31/12/2023 500 0 500 מתקנים קונבנציונליים

 

                                                           
 31/12/2019נכון ליום  מכסה שמומשה כוללת מתקנים בהפעלה מסחרית ומתקנים לאחר סגירה פיננסית 24



 2019משק האנרגיה בישראל 

   39 

שנת  , נכון לסוףPVלהקמת הספקים נוספים ברשת החשמל באמצעות מתקני  ניצול המכסותלהלן 

2019 : 

 

 

  

 מכסה סוג מכסה
 KW 300 50פוטו וולטאי עד 

 60 מכרז קרקע תמנע
 PV2 40 -כרז אשלים מ

 50 מתקני חלוץ
 235 1 -הליך תחרותי מתח גבוה 
 105 2 -הליך תחרותי מתח גבוה 
 260 3 -הליך תחרותי מתח גבוה 
 213 4 -הליך תחרותי מתח גבוה 

וולטאיים קרקעיים שאינם נכללים  אסדרה למתקנים פוטו
 300 במכסה הזוכה בהליכים תחרותיים

 100 ק״ו 15גגות עד 
 750 ק"ו( 200ק"ו ועד  100ק״ו )עד  15גגות מעל 

 325 מכרז גגות
 68 2מכרז גגות 

אסדרה לקביעת תעריף ותנאי זכאות לתעריף למתקנים פוטו 
וולטאיים על גבי גגות ומאגרי מים שאינם נכללים במכסה 

 הזוכה בהליכים תחרותיים
300 

 240 מכרז מתח עליון
 0 מתקנים לא מדווחים
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 שמש ודיד .2.4.4

 .בארץ המופקת הסולרית מהאנרגיה משמעותי מרכיב מהווה השמש דודי האנרגיה הנקלטת ע"י

די שמש ולמעשה ישראל היא ככל הנראה המדינה היחידה בעולם בה ישנה חובה להתקנה של ד

 לטובת חימום מים בייתי. אנרגיה זו אינה נלקחת בחשבון בעת הצגה של ייצור חשמל מאנרגיה

בעת בחינה של גורם זה עם זאת ברור שיש לכלול  .די שמש לא מייצרים חשמלוכן מדתחדשת, שמ

 ייצור אנרגיה מתחדשת מתוך סך האנרגיה הראשונית.

 :25 2019-2013 בשנים בארץ שמש דיודלהלן ייצור האנרגיה ב

 

 

 

 

 מחירים .2.5

 החשמל בישראל תעריפי .2.5.1

י החשמל בישראל )ללא מע"מ(, החל מחיר החשמל בישראל שונה עבור צרכנים שונים. להלן תעריפ

 :1.1.20-מ

 בתעריף אחיד:צרכניים 

                                                           
. נתונים אלו הינם הבסיס לתחשיבים המוצגים לעיל במשרד כלכלה אגף עיבוד 2019-2018"ס, למ נתוני 2017-2013 25

 בפרק האנרגיה הראשונית. 
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 סוג התעריף מהות התעריף מספר

קיבולת  תשלום תשלום חודשי קבוע בש"ח 
 בש"ח

מחיר כל 
קוט"ש 
 באגורות

  חודשי-ללקוח דו
 ללקוח

 חודשי-חד

 
 –בש"ח ל 
KVA 
 בשנה

בסיס ונה מ
 פאזיחד 

בסיס ונה מ
 תלת פאזי

1  
 
 

 כללי
 

תשלום חודשי קבוע 
 חלוקה

 
7.85 
 
 

 
9.09 
 
 

 
123.68 

 1.89 

 

 

46.9 

תשלום  חודשי קבוע 
 אספקה

 
10.93 

 

 
10.88  

 
84.67 

2  
 

 ביתי

תשלום חודשי קבוע 
 חלוקה

 
7.85 

 
9.09 
 

 
123.68 

 
 

1.89 

 
 

44.84 
תשלום חודשי קבוע 

 אספקה
 

10.93 
 

 
10.88 

 
84.67 

3  
 

 מאור רחובות 
 ציבוריים

תשלום חודשי קבוע 
 חלוקה

 
7.85 
 

 
9.09 

 
123.68 

 
1.89 

 
38.49 

תשלום חודשי קבוע 
 אספקה

 
10.93 

 
10.88 

 
84.67 
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צרכנים התעשייתיים משתנה בהתאם לעונת הצריכה ולשעת החשמל למחיר  ם:צרכנים תעשייתי

עריפי החשמל לפי עומס צריכה, כפי שמוגדר על ידי רשות החשמל. להלן טבלה מרכזת של ת

 המערכת וזמני הצריכה )תעו"ז(:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אספקה אספקה במתח נמוך  
 במתח גבוה

 אספקה 
 חודשי -דו חד חודשי ניהול יומי במתח עליון

 
 

 א

 
 תשלום 
 חודשי 

 קבוע
 

תשלום חודשי 
 קבוע חלוקה

 
 ש"ח 252.32

 
 ש"ח 116.28

 
 ש"ח 25.24

 
 ש"ח     362.99

 
 ש"ח    950.77

שלום חודשי ת
 קבוע אספקה

 
 ש"ח 115.22

 
 ש"ח 84.67

 
 ש"ח 10.86

 
 ש"ח 115.22

 
 ש"ח      138.47

     
 

 ב
 

 תשלום קיבולת
 KVA-בש"ח ל

 בשנה
 

 ש"ח לשנה  1.89                  
 

 
 ש"ח לשנה      14.20

 
 ש"ח לשנה    8.43

 
 
 ג

 
 תשלום בעד הקוט"ש

 
 :בעד כל הקוט"ש                    

 
 בקיץ:          בשעות הפסגה

 בשעות הגבע                    
 בשעות השפל                     

 
 בחורף:        בשעות הפסגה

 בשעות הגבע                    
 בשעות השפל                            

 
 באביב או בסתיו:

 בשעות הפסגה                    
 בשעות הגבע                    

 בשעות השפל                                   

 
 
 
 
 

 אגורות   102.72                    
 אגורות      46.71                    
 אגורות     32.13                    

 
 
 
 
 
 

 

 אגורות  93.10                    
 אגורות    56.22                    

 אגורות    34.70                    
 

 
 אגורות  45.44                    
 אגורות   37.65                    
                אגורות   31.07                    

 
 
 
 
 

 אגורות    89.20
 אגורות     37.61
 אגורות      24.67

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 אגורות    81.81
 אגורות     48.04
 אגורות     27.45

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 אגורות    37.26
 אגורות     29.98
 אגורות      24.15

 
 
 
 
 

 אגורות   83.78
 אגורות   34.35
 אגורות  22.17

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 אגורות    77.56
 אגורות     45.30
  אגורות      25.07

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 אגורות    34.47
 אגורות     27.41
 אגורות     21.89
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, בהתאם להחלטות רשות 2006-2020השנים  בין ביתי במשקחשמל הלהלן התפתחות תעריף ה

 26(:)אג' לקוט"ש ללא מע"מ החשמל

 

-עלה מ תעריף החשמל הביתי ,2020תחילת ועד  2006אוקטובר שבין תקופה במהתרשים עולה כי 

, בין אוקטובר אלייםיבמונחים ר ליים.אנומינ, במונחים אגו' לקוט"ש 44.84-אג' לקוט"ש ל 41.66

)השינויים המתוארים  תקופות 4-ללחלק פרק זמן זה ניתן . 11%-חלה ירידה של כ 2020לינואר  2006

 :הם במונחים ריאליים(

  15%-בשיעור של כ עלייהחלה  2008עד חודש יולי  2006בר ואוקטמחודש. 

  24%-ור של כבשיע ירידהחלה  2011עד חודש מרס  2008 יולימחודש. 

  26%-בשיעור של כ עלייהחלה  2013עד חודש מאי  2011מחודש מרס. 

, שנבעה בין השאר 19%-בשיעור של כ ירידהחלה  2019עד חודש ינואר  2013מחודש מאי 

 בשל הזרמת הגז הטבעי ממאגרים ישראליים למשק החשמל. 

קטעים בשרשרת האספקה , לפי המ1.1.2020, שפורסם ביום להלן מבנה התעריף הביתי לחשמל

 לצרכנים הביתיים:

                                                           
עלות הקיבולת שכן בגרף זה מופיעה עלות האנרגיה בלבד, . ורכב מרכיב אנרגיה ורכיב קיבולתהביתי מ התעריף 2019החל מינואר  26

       .ת על פי גודל חיבור הצרכןמחושב
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מכלל  61%-אגורות, שהם כ 26.9: הכולל את עלויות הדלקיםעיקר התעריף נגזר מרכיב הייצור 

אגורות בגין הולכה  2.3-: כים נתח משמעותי מהתעריףספגם הולכה וחלוקה יחד תוהתעריף הביתי. 

 .התעריף מכלל יחד 22%-אגורות בגין חלוקה, שהם סה"כ כ 7.5-וכ
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 בינלאומית מחיריםהשוואת  .2.5.2

להלן השוואה של תעריף החשמל הביתי בישראל אל מול התעריפים במדינות אירופה )נכון לתחילת 

 27(:2020שנת 

 

נמוכים יחסית למרבית מדינות אירופה. ממוצע מחיר י מחיר החשמל במדינת ישראל ניתן לראות כ

ממחיר  50%-לקוט"ש, וגבוה בכ₪  0.832-ומד על כ(, עEU-28החשמל במדינות האיחוד האירופי )

. מחיר החשמל בגרמניה הוא היקר )כולל מע"מ( לקוט"ש₪  0.52-כ , העומד עלהחשמל בישראל

באיחוד האירופי וגבוה מהמחיר בישראל ביותר מפי שניים, בעוד מחיר החשמל הזול ביותר באיחוד 

משתנה חשוב  כי שער המט"ח הינויצוין, ל. מהמחיר בישרא 70%-הוא בבולגריה, שעומד על פחות מ

 לשנות לחלוטין את המיקום של ישראל ביחס למדינות אחרות. עשויבהשוואה הנ"ל, ושינוי בו 

 

 איכות הסביבה .2.6

 .דלק שריפת בגין לוואי תוצרי של שונים סוגים לאטמוספרה נפלטים החשמל ייצור בתהליך

אשר  (PMחלקיקים )ו (NOx(, תחמוצות חנקן )SO2חמצנית )-: גפרית דוהינם שבהם העיקריים

שפליטתם גורמת להתחממות , (CO2חמצני )-חמן דופ ובעיקרחממה  גזי, ומקומי גורמים לזיהום

  .האטמוספרה של כדור הארץ

  

                                                           
, מקור: בנק 2019ליורו, לפי שער חליפין ממוצע מדצמבר ₪  3.86 -; שער מט"ח Eurostatמקור מחירים באירופה:  27

 ישראל
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 : הדלקיםתיאור המזהמים והפליטות בתהליכי ההפקה והשריפה של  להלן

 אוויר הפוגעים בבריאות האדם:  מזהמי SO2
28 ,NOx

29 ,PM2.5
30 ,PM10,31OC, 32HC .הנזקים 

 האקלימיים וממאפייניו הפליטה ממקום ומושפעים מקומיים הם אלו מזהמים מפליטת

  .הדמוגרפייםו

 והם משפיעים ברמה  חממה שפליטתם גורמת להתחממות האטמוספרה של כדור הארץ גזי

(, משפחת N2O) מצניח-חנקן תת (,CH4אן )(, מתO3(, אוזון )CO2) צניחמ-פחמן דו :גלובלית

תהליך "אפקט החממה" ל(. פליטות אלו תורמת CFC'sפחמימנים  -פלורו  -הפראונים )כלורו 

  33.המשפיע על טמפרטורות הקיום המאוזנות בכדור הארץ

י הגז הטבע ,מבין שלושת הדלקים הפוסיליים המשמשים לייצור חשמל )גז טבעי, פחם, תזקיקי נפט(

פחות  30%: בשיעור של לכל יחידת אנרגיה מיוצרת את רמת הפחמן הדו חמצני הנמוכה ביותרפולט 

 פחות מפחם בוער.  45%-מנפט בוער ו

 :2019-201134בין השנים  סיכום העלויות החיצוניות המוכרות ע"י המשרד להגנת הסביבהלהלן 

 

                                                           
28 SO2- דו חמצנית  פריתגו 

29 NOx-  זיהום אוויר עבור הרלוונטיותמונח כללי עבור תחמוצות חנקן  

30 PM2.5, PM10 – מיקרומטר 10/2.5ם הקטנים מקוטר אווירודינמי של חלקיקי 
31 CO- כתיב כימי בת חמצני דו פחמן 
32 HC- פחמןו מימן המורכבת כולה תרכובת אורגנית הוא פחמימנים 
בתהליך אפקט החממה גזי חממה הנמצאים באטמוספרה סביב כדור הארץ מאפשרים לקרינה קצרת גל מהשמש  33

לעבור, אך כולאים חלק מהקרינה ארוכת הגל המוחזרת מפני הקרקע ומומרת לחום. השינויים בתהליך הטבעי עלולים 
 .שונים בעולם ולפגיעה אקלימית משמעותית באזורים שוניםלהביא לשינויים חריגים בטמפרטורות באזורים 

מקור: המשרד להגנת הסביבה :  34
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Pages/AirExternalCost.aspx 

https://en.wikipedia.org/wiki/Air_pollution
https://en.wikipedia.org/wiki/Air_pollution
https://en.wikipedia.org/wiki/Organic_compound
https://en.wikipedia.org/wiki/Organic_compound
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Pages/AirExternalCost.aspx
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עלו בשנים האחרונות, והפליטות ים ניתן לראות, כי ערכי העלויות החיצוניות של מרבית המזהמ

הערכים הגבוהים ביותר. העלויות  יבעלינם המזהמים ה (PM2.5חלקיקים )בעיקר מסוג  כאשר

 .בעשור האחרון חמצני לא השתנו מהותית-החיצוניות של פחמן דו

 

 :2012-2019להלן פליטות מזהמים מסקטור החשמל בישראל בשנים 

 

. פליטות גופרית 2019-ל 2013פחתו באופן משמעותי בין השנים  פליטות המזהמים במשק החשמל

. הירידה 57%-( פחתו בכNO2חמצני )-, בעוד פליטות חנקן דו75%( ירדו בכמעט SO2חמצנית )-דו

 והגידול בפחם השימוש הגבלת, פחמיות בתחנות סולקנים התקנתמ בפליטות נובעת, בין היתר,

, חלה ירידה 2018שנת בהשוואה ל .ובאמצעות גז טבעי חדשתמת אנרגיהחשמל באמצעות  ביצור

 (.29%)ירידה של  SO2-( וגם בפליטות ה13%)ירידה של  NO2-, גם בפליטות ה2019שנת ניכרת ב

ניתן  35,, לפי נתוני המשרד להגנת הסביבהאלהבמידה ומכמתים את השווי הכלכלי של פליטות 

בשווי הפליטות, כאשר עיקר הירידה  58%-מת ירידה של כקיי 2019ועד  2013לראות כי מאז שנת 

 , ככל הנראה בעקבות הפחתה משמעותית של השימוש בפחם. 2015החלה משנת 

 נוספתמשמעותית צפויה ירידה , ןבאתר אורות רבי 1-4עם סגירת יחידות , 2022בשנת יצוין, כי 

 .בפליטות המזהמים

  

                                                           
35 http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Pages/AirExternalCost.aspx 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Pages/AirExternalCost.aspx
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 :2012-2019קטור החשמל בשנים ( מסCO2חמצני )-חמן דולהלן פליטות פ

 

חמצני מסקטור החשמל, והתייצבו מאז -פחתו פליטות הפחמן דו 2012-2014ניתן לראות כי בשנים 

היו בעיות של הזרמת גז טבעי למשק, שהובילו  2012שנת מיליוני טון בשנה. יש לציין, כי ב 35-37על 

בולטת על רקע העלייה בייצור  2014 מאז שנתפליטות רמת הההתייצבות ב .פליטותלגידול ברמת ה

  ., ולמרות עליה זוהחשמל המשקי בשנים אלו

 בשנים אלו:בסקטור החשמל חמצני לנפש -להלן פליטות הפחמן דו

 

 CO2 -ההייתה בעיה של הזרמת גז טבעי למשק( רמת פליטות שכאמור, במהלכה ) 2012מאז שנת 

משק החשמל , מה שיאפשר ל2025משיך עד שנת לנפש נמצאת במגמת ירידה. ירידה זו צפויה לה

בזכות הפחתת בעיקר,  זאת ,החלטת הממשלה להפחתת פליטותב 2030לשנת  שנקבעלעמוד ביעד 

, צפויה ירידה ניכרת 2020כבר בשנת  .ובגז טבעי גידול בשימוש באנרגיה מתחדשתהשימוש בפחם וה

עלייה, לאחר שנתיים יציבות, בשימוש  -. זאת, על רקע שילוב בין כמה גורמים CO2 -בפליטות ה

בגז הטבעי; הפחתה בשימוש בפחם; עלייה בשימוש באנרגיות מתחדשות; וירידה בכמויות הסולר 

 והמזוט הדרושות לייצור חשמל במשק.
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 משק החשמל  -מרכזיים  םיאתגר .2.7

 צמצום השימוש בפחם -הפחתת פליטות  .2.7.1

בפורט טבעי ובאנרגיות מתחדשות )כפי שימוש בגז להרחבת הממשיך לפעול משרד האנרגיה 

עד  לצמצם משמעותית את הזיהום הסביבתי צפוישפחם, דבר ל כתחליף( וזאת בתחילת פרק זה

שנת ב .גז טבעימ וכל היתר מסולר 2%, פחםממהחשמל יוצר  59%-כבתחילת העשור  .2025שנת 

 5% ,את הפחםחליף אשר ה בגז טבעי נעשהמייצור החשמל  65%-כ .השתנה לחלוטיןהמצב  2019

 מפחם נעשה באמצעות מיצור החשמל 30%רק  מיצור החשמל נעשה באמצעות אנרגיות מתחדשות,

 .במזוט ובסולר 0% -ו)עם מערכות מהמתקדמות בעולם להפחתת פליטות( 

 :2025להלן תוכנית סוף עידן הפחם  
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 רפורמה במשק החשמלהמשך קידום ה .2.7.2

הקובע ומסדיר את הרפורמה במשק החשמלי , משק החשמלנכנס לתוקף חוק  ,2018ביולי  26-ב

עיקרי הרפורמה כוללים צעדים להגברת התחרות במשק החשמל והתייעלות של חברת  .בישראל

 .החשמל

 :צעדים להגברת התחרות במשק החשמל

 חברת ניהול המערכת)יעבור מחברת החשמל לחברה ממשלתית  - ניהול מערכת החשמל 

במטרה לצמצם את ניגודי העניינים הקיימים היום בין היצרנים  12/2020עד תחילת ( בע"מ

, החברה קיבלה ארכה של חצי שנה עד 12/2019)מועד מקורי נקבע ל  מנהל המערכת לבין

 .(12/2020, ואורכה נוספת של חצי שנה עד 6/2020

 שנים חמישה אתרי ייצור חשמל  5פני -חברת החשמל תמכור בהדרגה על - מקטע הייצור

המהווים כשליש מהספק הייצור של החברה ורבע )וואט -מגה 4,500טבעי בהספק של  בגז

ושטחים פוטנציאליים להקמת אתרי  (2017הייצור בכלל המשק נכון לדצמבר  מהספק

תחנות  ייצור נוספים. חברת החשמל לא תקים תחנות כוח נוספות למעט שחלוף עתידי של

 בעי. תוקם חברת בת שתחזיק במחז"מיםבחדרה בתחנות של גז ט 1-4הכוח הפחמיות 

 החדשים שיוקמו באתר "אורות רבין".

 יישאר במלואו בידי חברת החשמל עקב היותו מונופול טבעי. - מקטע ההולכה 

 בשל היתרון לגודל הקיים במקטע החלוקה, המקטע יישאר ברובו בידי  - מקטע החלוקה

יורשו להמשיך להפעיל את שטחי החשמל, למעט בעלי רישיונות חלוקה קיימים אשר  חברת

מהצריכה השנתית  10%-שלהם, במגבלה שרישיונות חלוקה אלה לא יחרגו מ החלוקה

 בתוספת גידול טבעי בצריכה בשטחי החלוקה. במשק

 ייפתח לתחרות. חברת החשמל לא תתחרה במקטע האספקה במתח על - מקטע האספקה 

ף שתקבע רשות החשמל. במקטע עליון, מתח עליון ומתח גבוה, אלא תגבה לפי תערי

במתח נמוך חברת החשמל תורשה להתחרות רק אם נתח השוק שלה במקטע זה  האספקה

 .60%-ירד מ
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צפויה לעבור שינויים , 2025משק החשמל בשנת פעילות השחקנים המרכזיים ב ,האמורלאור כל 

  :2019שנת פעילותם בבהשוואה ל

 

 .הייצור צפוי לעלות, על חשבון חלקה של חברת החשמל במקטעשל היצרנים הפרטיים החזוי חלקם 

, וניהול המערכת יעבור לשליטת 2025שנת ל בהדרגה עד מקטע האספקה צפוי להיפתח לתחרות

חברה ממשלתית חדשה. מקטע ההולכה אמור להישאר, על פי הרפורמה שאושרה למשק החשמל, 

 בשליטת חברת חשמל, וכך גם רוב מקטע החלוקה.
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 מתחדשות  אנרגיותעדי הממשלה לעמידה בי .2.7.3

 ,17%כדי לממש את יעדי החדירה המשמעותיים של אנרגיה מתחדשת לייצור חשמל בהיקף של 

 המתחדשות האנרגיות ליעד המחייבים המדיניות עקרונותלאור  30%-ל ואף לנסות ולהגדיל אותם

 :יש צורך להתמודד עם מספר אתגרים ,שר האנרגיהשל 

 סס במידה רבה על אספקת אנרגיה בלתי יציבה מצד אחד ומבוזרת ניהול משק חשמל המתב

ערכות ימאוד מצד שני, דורש הערכות מיוחדת ברשת החשמל ובניהול הייצור והאספקה. ה

תוספת קווי לרבות , נוספת רשת חשמלפריסת הנדסית זו כרוכה בהשקעות משמעותיות ב

מות שיודעות לקלוט את החשמל בהכנסת יכולת אגירה, במערכות ניהול חכוחלוקה, הולכה 

אופטימיזציה של משאבי הייצור והרשת הקיימים וניהול ביצוע בתדר בלתי יציב ומבוזר תוך 

 הביקושים.

 .איתור והקצאת קרקעות לצורך הפקת האנרגיה מהשמש 

  פיתוח מערך ההשנאה לצורך הולכת החשמל מאזורי הייצור בדרום לאזורי הביקוש במרכז

 הארץ.

מצד חברת החשמל וכן ברמת אלו, שההתמודדות עימם תלויה בעיקרה בריכוז מאמץ  לצד אתגרים

, קיימים משתנים חיצוניים, אשר עשויים להשפיע במידה רבה על יכולתו של המשק הממשלה

. מדינת ישראל נעדרת יכולת ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות לעמוד ביעדי ייצור גבוהים יותר

אף יכולת ייצור החשמל באמצעות אנרגיית רוח מוגבלת מסיבות באמצעים הידרו אלקטריים ו

שונות. לאור זאת, ייצורה של אנרגיה מתחדשת מבוסס ברובו המכריע, בטווח הזמן הנראה לעין, 

על שימוש באנרגיית שמש. אנרגיה זו מתאפיינת בשונות גבוהה על פני שעות היממה, ובצורך 

 :הבאים ציריםבדמות טכנולוגית רצויה בעיקר בשימוש בקרקעות בהיקף ניכר. לפיכך התק

 בהמשך.מפורט כ, . פיתוח יכולת אגירה )כולל אגירה שעתית, יומית ועונתית(1

 וולטאים.-. הגברת נצילות התאים הפוטו2

 . הפחתת עלויות ההתקנה של מערכות סולאריות. 3

 ייצורההתקנה ו גורמים אלו הינם בעלי השפעה מהותית על היכולת להגביר בעתיד את היקף

 באנרגיה מתחדשת.החשמל 

 

 חשמל אגירת .2.7.4

 יותר דומיננטי הופך החשמל ששוק משום הן, וגובר הולך החשמל במשק אנרגיה באגירת הצורך

חשמל באופן אפשר אספקת מ שאינו, יםמתחדשממקורות  הייצור חדירת בשל והן, האנרגיה במשק

 היבטים בשל יותר אף נדרש זה צורך ראלבישביקוש. מותאם בהכרח לשעות  ואינוורציף יציב 

והן בשל היותה של ישראל הלכה  ,חרום למצבי דלקים תלאגיר גם חשיבות שיש כך, ביטחוניים

 למעשה אי אנרגטי.

האגירה תאפשר ניהול טוב יותר של המשאבים במשק החשמל: הן מבחינת ייצוב תדר החשמל 

להקמת מתקני את השקעות ההון הנדרשות  ברשת, והן מבחינת שיטוח עקום הצריכה, מה שיצמצם

, הן תפוס תאוצה רבה בשנים הקרובותייצור חשמל. קיימת סבירות גבוהה כי תחום האגירה י

והן מבחינת כמות החשמל שניתן יהיה  כדאיות הכלכלית הכרוכה בשימוש במתקנים אלהבהיבט ה

על ידי חברת טסלה . כך למשל נחנכה לאחרונה תחנת אגירה בסוללות ליתיום בהם לאגור
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מיליון דולר. נציין כי  60-80-ובעלות משוערת של כ MWh 129-ו MW 100באוסטרליה בהיקף 

כבר קיימת סבירות כי . לפיכך 36בשנה 20%-מחירי הסוללות יורדים בשנים האחרונות בקצב של כ

  .ובהבשנים הקרובות ירד מחיר הסוללות אל מתחת למחיר האגירה השא

 ויצריכוהחשמל  תואספק היצור ממערך מהותייםמרכיבים צפויות להוות  רהאגי מערכותלכן, 

 640 -, מתוכם כ MW 800של בהיקף שאובה אגירה מתוכננת כיום .ובקרה שליטה, לניהול מערכות

MW מתקני  תוספת של יחייב 17%תחדשות בהיקף שיעלה על בהקמה. סביר ששימוש באנרגיות מ

 .בהדרגה אגירה

אגירה כזו בעלות סבירה, הנמוכה משמעותית מעלותה של אגירה שאובה כיום, קיומה של יכולת 

גביר את היקף הייצור באנרגיה ככל שהמשק י לייצוב התדר ושיטוח עקומת הייצורהינה הכרחית 

 מתחדשת.

 :2019חשמל שמומנו על ידי המשרד בשנת הסקירה  לאגירתבין הפרויקטים 

קיבלה מענק שחברת "אוגווינד",  ידי עלויר מערכת אגירת אנרגיה במיכלי או פיתוח .1

, כך שהאגירה PV"ח. המערכת מתוכננת לפעול בצמוד לשדה שמיליון  1.5-על סך כ

 תתרחש בשעות השמש והפריקה תתבצע בשעות בהן לא ניתן לייצר חשמל סולארי.

וקם על ידי חברת "שורש". החברה זכתה תמערכת אגירה בשילוב יצור סולארי ש .2

עם סוללות על אחד  PVמיליון ש"ח לשילוב מערכת  1.5-שרד על סך כבמענק מהמ

. זאת, כדי לבחון את האפשרות לניתוק המפעל מרשת החשמל החברההמבנים במפעל 

 והסתמכות על ייצור חשמל סולארי בלבד. 

נועד  הפרויקט"ח. שאלף  450-פרויקט ייחודי לאגירה ניידת, שזכה במענק על סך כ .3

ת אנרגיה על בסיס סוללות שיותקנו על גבי משאיות. המערכת להקים מערכת אגיר

פרוק את החשמל ותיטען משדות סולאריים בהם חיבור החשמל איננו מספק, ת

במקומות בהם יש ביקוש לחשמל. כמו כן, תוכל המערכת לשמש כגיבוי למקרים של 

 הפסקות חשמל.

ניהול אנרגיה בישראל לתכנון, הקמה והפעלה של מתקני אגירה ונוספים פרויקטים  5 .4

אגירה במתחם הפרויקטים: בדיקת התכנות ל אלף ש"ח. 800 של כולל למענק זכו

, הפעלת חוות שרתים בנגב באמצעות אנרגיה אגירה במתחם מספנות ישראל, השפד''ן

אילת מתצרוכת החשמל של העיר  100%בדיקת היתכנות לאספקת אגירה, ומתחדשת 

גריד בקיבוץ -מיקרו, ובחינת הקמת ני אגירהבאמצעות אנרגיות מתחדשות ומתק

 .מעלה גלבוע
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 ביזור מערך הייצור של החשמל  .2.7.5

אנרגיה מתחדשת מבוזרת, ובכלל זה ייצור חשמל סולארי החשמל ב הרחבת יכולת ייצורבמקביל ל

בעקבות התפתחות רשת ההולכה  כןעל גגות ויצור חשמל מפסולת במתקנים קטנים ואפילו זעירים, ו

בקוגנרציה  ותמקומיחשמל בתחנות ייצור מתרחב ייצור החשמל גם של הגז הטבעי,  והחלוקה

במתקנים קטנים וזעירים. הייצור המקומי מאפשר ניצול של החום במקומות בהם הוא נדרש, 

לחילופין ניתן להמיר את החום לקור ולהשתמש בו לצרכי מיזוג או קירור. כך ניתן להגיע ליעילות 

ומבוזר בקוגנרציה לייצור מקומי . 30%-60%במקום  60-90%עד לטווח של  כוללת בניצול הדלק

 החשמלאספקת יתרונות משמעותיים הן ביעילות ניצול הדלקים כאמור, הן בהיבט של אמינות 

 ברחבי הארץ מפוזרהמספר יצרנים גדול  של קיומםבנוסף,  .)שאינה תלויה ברשת החשמל הארצית(

הפחתת אובדנים ברשת משום  וכן מאפשר גדולות בעת לחימה מפחית סיכונים לפגיעה בתחנות

ב ותינהרחיב את מדיניות נכונה, ניתן ל באמצעות. נעשית במקום הייצורצריכת החשמל עיקר ש

הקמת ב השקעותלצמצם את ו לנסות ייצור המקומי ליישור עקום הצריכה, ובכךעודפים מהה

 תחנות כוח חדשות. 

גם  ,בין היתר יאפשר,, יחד עם התקדמות יכולת אגירת האנרגיה, הייצור המבוזר ממקורות שונים

בעלי קמפוסים מקומיים  ויצירתגרידים, -מיקרו –יצירת רשתות חשמל מקומיות ומנוהלות 

 נדרשתלקידום תהליך זה מתאפשרת היום. זו העצמאות אנרגטית גדולה הרבה יותר מאשר 

 ית של כלל המערכת. אופטימיזציה טכנית וכלכל ליצירת תומכת רגולציה

 ,יתרון בביזור מתקיים רק בהינתן פרופיל צריכה מקומי המתאים לטכנולוגיות הקיימותכי הנבהיר 

שבאנרגיות מתחדשות,  ששימו ,יותר של הדלקים, או לחילופין האשר מאפשרות נצילות גבוה

ת נקודות הכוללות יכולת אגירה משמעותית. לולא כן אין יתרון מובהק בהבאת הייצור לקרב

 .37הצריכה

 

 שיפור ביעילות קליטת האנרגיה מהשמש )ליחידת שטח( .2.7.6

( הקבוע עלות הוןל גדלה תפוקה) החשמל מחיר על הן משפיעהמתקנים הסולארים  יעילות שיפור

 בישראל רבה משמעות בעלתחום , נתונה אנרגיהכמות  הפקת לצורך הנדרשים השטחים על והן

 וולטאים פוטו תאים של הממוצעת הניצולת( Bloomberg) ותטכנולוגי תחזיות פי על. הצפופה

 לצורך. 2040 שנת עד 24.4%-לו 2025 בשנת 21%-ל עד ,2016 בשנת 16.8% של מרמה עלותל צפויה

 אלו שמגמות ככל. בתחוםטכנולוגי  פיתוח מאמץ המשך נדרש מהםלמעלה  ואף אלה שיפורים

 אחד יוסר ובכךנתונה,  שטח ביחידת יותר רבהה גדולים בהיקפים חשמל ייצור יתאפשר, יתרחשו

 .בישראל מתחדשת אנרגיהליצור משמעותי של  המשמעותיים החסמים

  

                                                           
ם זאת, בהינתן חיבור הבתים גם למערכת הארצית כאמצעי גיבוי, מלבד חסכון אפשרי בתשתיות הולכה וחלוקה. ע 37

 המשמעות היא כי חסכון זה לא ימומש. 
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 נוספיםאתגרים  .2.7.7

 :החשמל במשק נוספים אתגרים ישנם, לעיל לאמור בנוסף

 צריכת  2030 לשנתעד , 17.12.2017 מיום 3269התאם להחלטת ממשלה ב: יתטאנרג התייעלות

עצימות ה , מה שיוביל, בין היתר גם להקטנת17%-בלהצטמצם  החשמל במשק צריכה

 . במשק אנרגטיתה

 לחירום , תשתיות ורגולציה לשעתדלקים מלאי הבטחת.  

 בפרק, בהמשך שיפורט כפי: טעינה עמדות פריסת כולל, חשמליים לרכבים הרכב ציי מעבר 

 .התחבורה

 

 אנרגטית התייעלות .2.8

חיים והצמיחה הכלכלית המהירה תורמים לעלייה בצריכת קצב גידול האוכלוסין, העלייה ברמת ה

מרכיב משמעותי  האנרגטית להיות תההתייעלועל ככלל ובישראל בפרט. משום כך,  בעולםהאנרגיה 

במדיניות האנרגיה הנקבעת ברמה הלאומית, שכן האנרגיה הזולה, הנקייה והבטוחה ביותר היא זו 

בראשונה, היכולת לסייע למשק לספק את האנרגיה נמנע. להתייעלות באנרגיה, בראש ושיצורה 

כמות משאבים מוגבלת )כדוגמת מקורות אנרגיה מתכלים ומשאבי  לו לתפקוד תקין, עםהנדרשת 

לצמצום צריכת האנרגיה צפויים להביא לחיסכון כלכלי  וביליםהמקרקע(. בד בבד, מהלכים 

 .המשק, הן ברמת הצרכנים והן ברמת ולהקטנת הזיהום הסביבתי

התייעלות באנרגיה מהווה נדבך משמעותי  מלבד התועלות הכלכליות לצרכנים ולמשק,

באסטרטגיה העולמית בכל הנוגע להתמודדות עם משבר האקלים דרך הפחתת פליטות גזי חממה. 

מפליטות גזי החממה נגרמות כתוצאה  80% -הדבר רלוונטי במיוחד לישראל, שבה למעלה מ

 ור אנרגיה.ייצבתהליכי משריפת דלקים 

 

 חזון התייעלות באנרגיה .2.8.1

במסגרת עדכון התכנית הלאומית להתייעלות באנרגיה שנכתבת בימים אלה, ייקבעו היעדים לשנת 

 : שינויים מהותיים 2תכנית מציגה ה. 2030ולשנת  2025

עוסקת בהתייעלות בצריכת אנרגיה סופית בכל המגזרים )לעומת עיסוק בהתייעלות  התכנית. 1

 שמל בלבד בעבר( בצריכת ח

)צריכת אנרגיה ליחידת תוצר, כפי שהוצג לעיל(.  במשק עצימות אנרגיהליעד למדד חדש קביעת . 2

נוספים כגון קידום אנרגיות מתחדשות במרחב הבנוי ומתן כלים  חידושיםכמו כן, התכנית מציעה 

 .גיהתומכת התייעלות בצריכת אנר לרשויות מקומיות להכין תכניות פעולה עירוניות

 

 מוצעים מדיניותצעדי  .2.8.2

 נגה וואט .1

במסגרת ועדת ההיגוי שתלווה את  מחדש צפוי להיבחןמנגנון תעריפי לעידוד התייעלות אנרגטית 

לעידוד התייעלות באנרגיה . זהו מנגנון 2021בשנת יישום התכנית הלאומית להתייעלות באנרגיה 
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אשר יתקבל כתוצאה חיסכון  לעודדמטרתו  .חדש בישראלהוא אך  ,בו שימוש בעולם שנעשה

 מתגמול עבור קוט"ש שלא נצרך. 

 

 וקהילות אנרגיה בנייה מאופסת אנרגיה .2

היא אפס )לאחר קיזוז  , נטו,מבנים מאופסי אנרגיה הם מבנים אשר צריכת האנרגיה השנתית בהם

 . המחייה בהםהיקף האנרגיה המיוצרת בהם(, וזאת מבלי לפגוע בתנאי 

ייצור אנרגיה מתחדשת מחוץ לאתר על מנת  סביר שיידרשו מבני משרדים, עבור בנייה רוויה א

גדול יותר, במבנה האיפוס תלויה בגודל המבנה. ככל שמספר הקומות  יכולתלהגיע לאיפוס מלא )

ייצור אנרגיה קטן יותר(. מסיבה זו, מקובל באיחוד היחסי לכל יחידת דיור/משרד לשם השטח 

, כלומר כמעט מאופס Nearly zero energy buildingsגיה ברמת האירופי לחשב את איפוס האנר

ממבני המגורים )צמודי קרקע ורווי קומות(, מבני החינוך, מבני  20%-10%-, כ2030אנרגיה. עד שנת 

עקרונות בנייה מאופסת אנרגיה ובאופן ל בהתאםקומות( החדשים יבנו  3-5משרדים )הציבור וה

 וולונטרי.

ייצור אנרגיות מתחדשות בקהילות ומעבר יש לעודד אופסת אנרגיה בישראל לצורך קידום בנייה מ

בישראל והגדלת כושר ייצור של אנרגיה לרשת מבוזרת. מעבר לקידום תרבות הבנייה מאופסת 

אנרגיות מתחדשות, התהליכים יעודדו גם חוסן אנרגטי וכלכלי, יביאו לצמצום איבוד האנרגיה 

 ים ויצירת מקומות עבודה חדשים.ברשת ויעודדו פיתוחים טכנולוג

 להלן העשייה בתחום זה במהלך שנת הסקירה:

 הסתיימה כתיבת עבודה ותהליך שיתוף הציבור על בנייה מאופסת אנרגיה 

  מבנים אנרגיה בנכתב מפרט לבנייה מאופסת אנרגיה שמהווה מתודולוגיה למדידה של

 . רטמפבמאופסים ומחדד את ההגדרות של בנייה מאופסת אנרגיה 

  הקמת מבנים מאופסי אנרגיה.בהסתיימו מבחני עלות תועלת לייזם ולמשק 

 טיוטה ליעדים למבנים מאופסים. מהפורס 

 .נמצאים בשלבי העבודה אחרוניםהאמורים מדיניות הכלי 

 

 בפועל במבנים חדשים וקיימים ת חשמלצריכל טידירוג אנרג .3

בפועל בכלל המגזרים.  ת חשמלריכצטי, על בסיס פועל להטמעת דירוג אנרג האנרגיה משרד

במסגרת החזון של שר האנרגיה לגמילת  וששולב ,Energy Starעקרונות תעשה בהתאם ל ההטמעה

 .2030ישראל מדלקים מזהמים לשנת 

האמריקאית והתקיימו מספר  Energy Star, הוזמנו לישראל שני מומחים מתכנית 2019מבר בספט

 אנרגיה והמשרד להגנת הסביבה ובעלי עניין נוספים.מפגשים עם אנשי מקצוע מטעם משרד ה

 100לקהל הרחב בהשתתפות  על בניה מאופסת אנרגיה התקיימה סדנא 12.9.2019בתאריך כמו כן, 

והשלמת ביצוע סקר אנרגיה  הפלטפורמהנציגים מסקטורים שונים. חשוב לציין כי במקביל להקמת 

 ".Energy Starשימוש במותג "ל EPAפעל לקבלת זיכיון מצוות י המשרדבמבנים 
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 התייעלות אנרגטית במשרדי הממשלה .4

החשיבות שבביצוע פעולות להתייעלות באנרגיה בקרב משרדי הממשלה אינה מסתכמת בחיסכון 

, תועלות כלכליות וסביבתיות בלבד. בפעולה זו משדרת הממשלה מסר חשוב לציבורבואנרגיה ב

להתייעלות בסקטורים  תי שמתווה דרך פעולה אפשריומייצרת אפקט חינוכ נותנת דוגמא אישית,

נוספים. לפיכך, מדינות בעולם מכינות תכניות ומיישמות פעולות אקטיביות להפחתת הצריכה 

 במשרדי ממשלתן. 

ממוני אנרגיה לנציגי משרדי ממשלה ויחידות סמך. כמו כן בחר  המשרד יזם וממן שני קורסי

וצמצום הוצאות רדי ממשלה במסגרת תהליך סקירת המשרד לעסוק בהתייעלות באנרגיה במש

, בין היתר, ממשלה שתכלול המשרד ממשיך לקדם החלטתהמובל על ידי משרד רה"מ. הממשלה, 

: התקנת מערכות לייצור אנרגיה סולארית על גבי גגות מבני המשרדים, עמידה הבאיםרכיבים ה את

 אנרגיה לאיתור פוטנציאל התייעלות. וביצוע סקריהמשרדית אנרגיה הביעדי התייעלות בצריכת 

 

 פעילות משמעותית של התייעלות אנרגטית בשנת הסקירה .5

משקיע בפרויקטים ייעודיים של התייעלות אנרגטית בכל המגזרים )תעשייה,  האנרגיה משרד

להגביר מודעות לטכנולוגיות ו אנרגיה ציבורי, מוניציפלי(, במטרה לחסוך בעלויות-מסחרי

שמשרד  ות המשמעותית בתחום של התייעלות אנרגטיתלמהפעילהלן חלק . מתקדמות בענף

 :2019בשנת  האנרגיה קידם

  במסגרת שיתוף פעולה בין משרד האנרגיה, מפעל הפיס, ומרכז השלטון המקומי הוקמה קרן

הלוואות להאצת הטמעת אנרגיות מתחדשות ברשויות המקומיות בישראל. מטרת הקרן היא 

מתן הלוואה לצורך התקנת מערכות אנרגיה סולארית. אמצעות יות בלסייע לרשויות המקומ

חיסכון יובילו למקורות אנרגיה נקייה, חשמל ממערכות אלה ייצרו עבור הרשויות המקומיות 

החזר ההלוואה. תקופת תום תקופת תזרים הכנסות קבוע, לאחר צרו ייבהוצאות החשמל וכן 

ובסופה ייווצר לרשות המקומית מקור הכנסה קבוע , על פי רוב, שנים 7-החזר ההלוואה הינה כ

רשויות ברחבי הארץ,  141-, הוגשו לקרן התמיכות בקשות מ2020נכון ליוני  .לתקציב השוטף

שהותקן ברשויות עד עודכן הממסך ההספק  4)כמות הגבוהה פי  MW 142בהספק כולל של 

את  תבחןמפעל הפיס, אשר כה(. הבקשות יועברו לאישור וועדה משותפת של משרד האנרגיה ו

 הקצאת ההלוואות לכל רשות.

  ,לקדם משרד האנרגיה מעונייןלאור הצלחת הקרן והביקוש הגבוה מצד הרשויות המקומיות 

 ,משאבים נוספים למימון ותמיכה בהתקנת מערכות נוספות לייצור חשמל מקומי אתהקצ

 ובפרט באמצעות מנגנוני סיוע לרשויות המקומיות.

 תכנית רב שנתית לפיתוח 2025החלטת ממשלה מס'  - תית לפיתוח הדרוםתכנית רב שנ :

מיליון שקלים, שיובילו  4-פרויקטים בעלות של כ 12-ניתנו מענקים ל 2019הדרום. בשנת 

 17-מיליון קוט"ש ולמימון פרויקטים בעלות כוללת של כ 8-של כבצריכת חשמל לחיסכון שנתי 

ש"ח, להתייעלות ליון ימ 8.5-בב מענקים נוסף בסך של כס יפורסם 2020מיליון שקלים. בשנת 

 .החלטת הממשלהאותה באנרגיה בדרום הארץ, בהתאם ל
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 108 מיליון ש"ח, כדי לייעל את  62-מפעלי תעשייה ורשויות מקומיות יזכו למענק כולל של כ

שנתי לחיסכון  הובילולהפחית פליטת גזי חממה. פרויקטים אלו צפויים לשלהן צריכת האנרגיה 

 מיליון קוט"ש. 175-של כבגובה בצריכת החשמל 

  לקרן למתן מלש"ח לעשר שנים  500במסגרת החלטות הממשלה המוזכרות לעיל, הוקצו

הפחתת פליטות גזי חממה. והתייעלות באנרגיה פרוייקטים לבהשקעה שייועדו להלוואות 

בנקים שיעניקו את  גובש מנגנון הקרן ונבחרו ,בשותפות עם משרד האוצר 2018במהלך שנת 

החל מנגנון ההלוואות לפעול ופורסם קמפיין משותף למשרד  2019ההלוואות. במהלך שנת 

 2020קרן ההלוואות. בשנת קיומה של משרד הגנת הסביבה להעלאת המודעות ללהאנרגיה ו

שימוש בפני לווים פוטנציאלים באת החסמים העומדים  ,בשיתוף עם משרד האוצר ,יבחן האגף

 קרן ויפעל לטיפול בהם.ה כספיב
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 משק התחבורה  .3

 תיאור המשק .3.1

תושבי גידול הכלכלי והדמוגרפי של קצב ההתחבורה בישראל מתפתח, בין השאר, בהתאם ל משק

ואת  את משק הדלקים המיועדים לתחבורה ולהתאיםצורך לפתח קיים  ,המדינה. לאור זאת

, דלק ןה המובילות חברות השיווק כאשר, דלק נותתח 1,200-כ ןישנ 2019 למחצית נכון. תשתיותיו

כלי רכב המונעים באמצעות חשמל, גז טבעי, או מימן, כמו גם שיפורים  .וטן אלון ור, דסונול, פז

בסקטור התחבורה. מגמה הקונבנציונלים צריכת הדלקים את להקטין  צפוייםביעילות המנועים, 

 דגמי רכב חשמליים והיברידיים.זו עשויה להתגבר עם הגברת קצב פיתוח וייצור 

 : 2019-201038מספר הרכבים בישראל בשנים  להלן

 

 :הדלק לפי סוג 2019כלי הרכב בישראל בשנת להלן פילוח  האמורה,הרכבים כמות מתוך 

                                                           
 מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; זהו מקור הנתונים בפרק זה, אלא אם נאמר אחרת 38
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מסך  80%-כמהווים הם ו בים בהם נעשה השימוש הנרחב ביותר,רכבים המונעים בבנזין הינם הרכ

  (.3,600,649מתוך  2,888,853) על הכביש הרכבים

 להלן התפתחות מספר כלי הרכב ההיברידיים בישראל בשנים האחרונות:
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 כמות הדלקים .3.2

 :201939 שנתב בישראל בדלקים שימושה התפלגות להלן

 

. מתוך השימוש בבנזין, כחצי אחוז 2019בנזין היה הדלק המרכזי שבו נעשה שימוש לתחבורה בשנת 

  .95שאר בבנזין , וה98בלבד היה בבנזין 

, חלקם של רכבי הסולר 80%הינו כלי הרכב מעניין לראות שאף שחלקם של רכבי הבנזין בשוק 

 6-רכב אלה הינו קרוב לכלי היחס בין שני סוגי ו(, 3.1)דיאגרמה בסעיף  14%בשוק כלי הרכב הינו 

לל תעופה(. מסך הדלקים לתחבורה, כו 40%-בהתאמה, צריכת הדלקים שלהם דומה )סביב ה 1 -ל

העובדה שרוב הרכבים המונעים בסולר הינם רכבים כבדים, עם נסועה גבוהה  משקף אתנתון זה 

 וצריכת דלק גבוהה לכל ק"מ נסועה.

 

  מחירים  .3.3

 מבנה מחירי בנזין  .3.3.1

,  1996 -מחיר הבנזין בארץ מפוקח על פי פרק ה' לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, תשנ"ו

 מפקח על יישום החוק. ו, בתחנה בנזין לליטר המרבימחיר הגולטור קובע את הר -כלומר

 על הפיקוח בעבר. שנים עשרות בפיקוח נמצא תדלוק בתחנות הנמכר אוקטן 95 בנזין מחיר

 וכן, זיקוק בית בשער מחירים על פיקוח וכלליותר  רחב בהיקף היה הדלק משק בתחום המחירים

 הוצאו, הדלק משק שעבר שינויים בשל, השנים עם. התדלוק בתחנות וסולר בנזין מחירי על פיקוח

ברמת קביעת מחיר  התדלוק בתחנות מפוקח שמחירו היחיד המוצר וכיום מפיקוח שונים מחירים

 . אוקטן 95 בנזין הואמקסימלי 

  

                                                           
 , אגף אסטרטגיה, משרד האנרגיהBIמקור: מנהל הדלק של משרד האנרגיה; עיבוד: מערכת  39
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 :אוקטן 95 הבנזין מחיר מבנה להלן

 Laveraבנמל הבנזין  המחיר נקבע על סמך שקלול ממוצע מחירי -הזיקוק בתי שער מחיר .א

 ימי המסחר שקדמו לשני ימי העבודה האחרונים בכל חודש.  5-ב (CIF W MEDבצרפת )

מס עקיף המוטל על דלק, טבק ואלכוהול, מתעדכן בינואר, מאי וספטמבר. מס  -בלו מס .ב

 .בקירוב לליטר בנזין₪  3.07על היום הבלו עומד 

 . המרווח נקבע על ידי הרגולטור. הדלק וקחברות שיו של השיווק הוצאות סך -שיווק מרווח .ג

 .17%על המחיר מושת מס ערך מוסף בשיעור  -"ממע .ד

, במשאבות תדלוק עצמי על ידי הצרכן ישירות נעשה אינו והתדלוק במידה -מלא שירות .ה

 אגורות 21 בשיעור שירות דמי מתוספיםהדלק  למחיר אזיאלא על ידי מתדלק בתחנה, 

 .לליטר

 

 :201940י הבנזין לרכבים במדינות אירופה, נכון לסוף שנת להלן השוואת מחיר

 
 6.16על  2019בסוף שנת ועמד  מדינות אירופה,גבוה ביחס למרבית מחיר הבנזין לרכבים בישראל 

ש"ח.  5.27-(, שעמד על כEU-28מחיר הממוצע באיחוד האירופי )מה 17%-גבוה בכמחיר זה  .ש"ח

לשנות לחלוטין את  עשויוב בהשוואה הנ"ל, ושינוי בו משתנה חש כי שער המט"ח הינויצוין, 

מחיר הדלק במדינות נבהיר, כי ביחס לשנה הקודמת,  המיקום של ישראל ביחס למדינות אחרות.

  .בעיקר בשל ירידת שער המט"ח הנראה ככלאירופה ירד בהשוואה למחירו בישראל, 

  

  

                                                           
מדינות אירופה, פרסום מנהל  ( עבורEuropean Commission; מקור: הנציבות האירופית )2019דצמבר מחירי  40

 , מקור: בנק ישראל2019ליורו, לפי שער ממוצע בחודש דצמבר ₪  3.86עבור ישראל; שער מט"ח  הדלק
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 סולר בתחנות תדלוק .3.3.2

ברמת דיווח על מחירים וכמויות  -' לחוק הפיקוח, כלומרהדלק מפוקח לפי פרק ז בתחנותהסולר 

 בשנת הוסר הסולר מחירי על הפיקוחהסולר שנמכרות בתחנות. הדיווח נעשה על ידי חברות הדלק. 

 . לתחרות הענף את לפתוח הייתה העיקרית שמטרתה, הדלק במשק הרפורמה במסגרת 1993

 

 איכות הסביבה .3.4

-2011התחבורה בין השנים משק ב ופלטות מזהמים שוניםלהלן ערכי העלויות החיצוניות של 

2019:41 

 

עלויות ניתן לראות, כי ערכי העלויות החיצוניות של מרבית המזהמים עלו מעט בשנים האחרונות. 

-דוהפחמן החמצני ו-חדהפחמן עלות הערכים גבוהים יותר, בעוד  ותבעלהינן ( PM) חלקיקיםה

 .נמוכות יותר חמצני

  

                                                           
 הסביבה להגנת המשרד: הנתונים מקור 41
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 2019:42-ו 2018יהום מתחבורה ברחובות נבחרים בישראל בשנים זהלהלן נתוני 

 

-ו 2018( ברחובות נבחרים בישראל בשנים NOxהגרף משווה בין כמות פליטות תחמוצות חנקן )

 2019בשנת  החנקן תחמוצות ערכי מעט וי במרבית הרחובות שנבחנו פחתניתן לראות, כ. 2019

ב בעל הערכים הגבוהים ביותר מבין אלו שנמדדו הרחו. 2018 שנתערכים שנרשמו בבהשוואה ל

אילן -היה רחוב גיסין בפתח תקווה, שתפס את מקומו של רחוב ברומוצגים בגרף  2019בשנת 

 דירוג זה בשנה הקודמת.הוביל שבירושלים 

 חדשות טכנולוגיות .3.5

 חשמלייםרכבים  .3.5.1

ת עמדות הצרכנים א ,באמצעות סקר ,מחקר שנערך עבור משרד האנרגיה מיפהרכבים פרטיים: 

 הרכב חשמלי מצד אחד, והמוטיבצי הם בבואם לרכושהחסמים העומדים בפנילעניין בישראל 

מצד שני. מהמחקר עולה שהחסם המרכזי, כפי שנתפס בעיני הצרכנים, בהינתן היצע  רכישהל

תשתיות הטעינה, גודל לרכב חשמלי בארץ. מספיקות רכבים בשוק, הינו היעדר תשתיות טעינה 

ם על מנת לאפשר מרחקי נסיעה יחיוני, צבר ומרחק הנסועה שהוא מאפשר, וכן מהירות הנסיעההמ

המחקר מראה שהמוטיבציה העיקרית לרכישת רכב חשמלי היא כלכלית, . ארוכים במשך זמן סביר

החיסכון בעלויות הדלק. עוד עולה מהמחקר כי על סמך הניסיון מהחדירה מבעיקר ונובעת 

היברידיים לשוק הרכב הישראלי, על מנת לעבור את התהום השיווקית דרושה  המוצלחת של רכבים

מכירות הרכב השנתיות, סך מ 3%מכירת רכבים חשמליים בשיעור של לפחות  מסה קריטית של

 . (2017על סמך מספר מסירות הרכב בשנת )רכבים  8,000-דהיינו כ

 

                                                           
 המשרד להגנת הסביבהמקור הנתונים: מרכז לניטור אווירי )מנ"א( של  42
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 חשמליים לרכבים טעינה עמדות בהקמת עידוד .3.5.2

ארבעה קולות קוראים לסיוע במימון הקמת עמדות טעינה לכלי  משרד האנרגיהסם פר 2018בשנת 

שיהיו  ,2020-2021בשנים נקודות טעינה  2,500-כרכב חשמליים, כשהיעד המוצהר הינו הקמה של 

פזורות ברחבי הארץ ובמקומות בעלי אופי מגוון. עמדות אלו יהוו את בסיס הטעינה הראשוני 

בבית הנהג(, ויותקנו בכבישים מהירים, בשטחי רשויות מקומיות  במרחב הציבורי )שאינו

 ובקניונים, חניונים, מוקדי ציבור ומקומות עבודה. 

 : הקולות הקוראיםתוצאות להלן 

 רשויות מקומיות, מדרום הארץ ועד צפונה, זכו  30מעל  לרשויות המקומיות: קול קורא

ציבורי -במרחב המוניציפאלי( ACרגילות )טעינה תמיכה להקמת עמדות ל בקול קורא

שקעי  731-בסך הכל כ -לרשויות מקומיות )עמדות שיוצבו במדרכות, חניונים עירוניים וכו'( 

תמיכת משרד  .מיליון ש"ח 7בתמיכת המשרד ובסך מענקים כולל של שיוקמו טעינה, 

, כתלות במצב עמדות הטעינהמעלות ההקמה של  65-75%האנרגיה עומדת על סבסוד של 

הרשויות לפרסם מכרזים אמורות סוציו אקונומי של הרשות המקומית. בשלב הבא ה

מדובר בעמדות  .2021לחברות שיקימו את העמדות בשטחן, והן צפויות לקום עד אמצע 

קילוואט, כשהזמן שיידרש לטעינה מלאה עשוי לנוע  22-( בהספק של כACטעינה רגילות )

 בין שעתיים לארבע שעות.

 ת : בקול קורא לתמיכה בהקמת עמדות טעינה רגילוב הציבורי למחצהקול קורא במרח

(AC ) חברות  9במרחב הציבורי למחצה )חניוני קניונים, מרכזי קניות ובילויים וכו'( זכו

אתרים שונים, ויקבלו מהמשרד מענקים בסכום  148-שקעי טעינה ב 812שונות, אשר יקימו 

 כים ניתן למצוא את רשת קניוני עזריאלי, מרכזימיליון ש"ח. בין האתרים הזו 3.2כולל של 

ביג, סניפי איקאה השונים, מרכז שרונה, בילו סנטר ומתחמי הגרנד קניון והסינמה סיטי. 

, כאשר גם במקרה זה מדובר בעמדות טעינה 2020הצפי להקמת עמדות אלה הוא עד סוף 

אה עשוי לנוע בין קילוואט, כשהזמן שיידרש לטעינה מל 22-( בהספק של כACרגילות )

 שעתיים לארבע שעות.

 :בקול קורא לתמיכה בהקמת עמדות טעינה רגילות קול קורא למעסיקים) AC(  למעסיקים

חברות שונות, ביניהן גם רשויות מקומיות, חברות ויבואניות רכב. מדובר בסך הכל  9זכו 

בקול ₪. ון שקעי טעינה, עבורן מעביר המשרד מענקים בסכום כולל של שני מילי 940-ב

אחוזים מעלות ההקמה של השקעים, כאשר  50קורא זה, מעניק המשרד סבסוד של עד 

המענק עצמו מותנה בכך שהמעסיקים עצמם ירכשו כלי רכב חשמלי. אלה שייעשו כן, יוכלו 

החברות הזוכות בבקשה להתקנת שקע טעינה במחיר מסובסד. הצפי מלפנות לאחת 

 .2021להקמת שקעים אלה הוא עד אמצע 

 להקמת ₪ מיליון  16-: בקול קורא גדול נוסף, הוקצו כקול קורא לעמדות טעינה מהירות

דקות טעינה  7-( לכלי רכב חשמליים ברחבי הארץ. כDCעמדות טעינה מהירות ) 111

ק''ו הספק מותקן(, יספיקו  150-בעמדה אולטרה מהירה לרכבים המותאמים לכך )כ

ק''ו הספק  50-דקות טעינה בעמדות מהירות )כ 20-וכ ק"מ ברכב חשמלי 100-לנסיעה של כ

של מדינת ולרוחבה . עמדות אלה יהיו פרוסות לאורכה יאפשרו מרחק נסיעה דומה מותקן(

ישראל ויאפשרו לנוהגים בכלי רכב חשמלי נסיעה רציפה לאורך מאות קילומטרים, תוך 
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להקמת עמדות אלו הוא זמן טעינה קצר משמעותית ביחס לעמדות הטעינה הרגילות. הצפי 

 .2020עד סוף 

 הקולות במסגרת ,הטעינה עמדות להקמת"ח ש מיליון 29 בסך מענקים ניתנו, 2019 שנת במהלך

 15-הארץ וליותר מ מרחבירשויות מקומיות  30-כלהמענקים הועברו . 2018-ב שפורסמו הקוראים

 חברות טעינה, דלק ויבואני רכב. 

 

 פעילות משמעותית בשנת הסקירה .3.6

שימוש  ם בגין בלו עודף שנגבה ע"י רשויות המס מחברות שיווק הדלקים, בגיןניתנו החזרי .1

 .מתחדשת באנרגיה שימוש עידודל םאמצעיהכחלק מ, (20B) ביודיזל ליטר 519,756-ב

, כל תחנות הדלק בארץ מאפשרות תדלוק באמצעות דלקן אוניברסלי, 2019מינואר  החל .2

מולה נחתם הסכם תדלוק באמצעות דלקן על ידי  דלוקהמאפשר תדלוק פתוח בכל תחנת ת

-כ, 2019 במהלך. מהלך זה הובל על ידי משרד האנרגיה במשך שנים רבות. בעל צי הרכב

 שכזה.  דלקןכלי רכב התקינו  440,000

"ד בגטתחנות תדלוק  29-כ"ד(. גט) דחוס טבעי בגז תדלוק תחנות להקמת חוזים נחתמו .3

 חברות. 13די הקרובות על י בשנים יוקמו

 יםמענק העניק המשרדבמסגרת מימון פיתוח של פרויקטים חדשניים בתחום התחבורה,  .4

 :כמפורט מתקדמות בטכנולוגיות רכבים לפיתוח

a. טיפוס של כלי רכב חשמלי, זעיר ומתקפל -אב תוהרכב לפיתוחמיליון שקל  2-כ

 . לשימוש עירוני

b. ישראל בבמימן ש''ח להקמת תחנת דלק ראשונה יון מל 3 -כ 

c. לחשמל 1000ש''ח להסבת רכב מרוץ פורמולה יון מל 1.5 -כ 

d. ש''ח להפעלת מערך רכבים חשמליים תפעולים ברשויות המקומיות. יון מל 1.3 -כ 

 :2019מהלכים נוספים שהתרחשו במהלך  .5
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 אתגרים כלליים .3.7

 להנעת רכבים ומעבר םהינו הפחתת השימוש במוצרי דלק מזהמיבמשק התחבורה יעד מרכזי 

. הדלקים החליפיים העיקריים להנעת , תוך שמירה על אספקת אנרגיה רציפהלהנעה חליפית

 ניצול משאב הגז הטבעי .)גט"ד( גז טבעיוחשמל הינם  ,רכבים, המצויים כיום בשלבי כניסה לשוק

יצור חשמל עבור רכבים חשמליים ובין אם להנעה ישירה כחומר גלם ל)בין אם  להנעת רכביםמשק ב

כמו גם  ,הפחתת הנזקים הבריאותיים מזיהום אוויר ופליטת גזי חממהיוביל לטבעי( ת גז באמצעו

 .חיזוק עצמאותנו האנרגטיתל

 : לעידוד הנעת רכבים בדלקים חליפיים צעדי המדיניות המוצעים על ידי משרד האנרגיה

 לקידום פרישת תשתיות טעינה / תדלוק:צעדים 

  תשתיות טעינה לרכב חשמלי במבני מגורים הסדרת רגולציה והסרת חסמים לפרישת

 ובמתחמים ציבוריים לרבות רגולציה תכנונית.

  .השלמת ההליכים הסטטוטוריים הנדרשים לפישוט הקמתן של תחנות תדלוק בגט"ד 

 .מתן תמריצים כלכליים להקמת עמדות טעינה ותחנות גט"ד 

 

 צעדים לקידום חדירת רכבים חשמליים / רכבים מונעי גט"ד:

 ום מדורג של איסור מכירת רכבי נוסעים המונעים בבנזין או בסולרייש. 

 .החלת תקינה בינלאומית לגבי תחבורה חשמלית לרבות כלל מכלולי הרכב והטעינה 

  מדיניות מיסוי שתעודד ותאיץ רכישת רכבים חשמליים. בהתאם למתווה המוצע, שיעור המס

, ולאחר מכן יועלה בהדרגה עד לערך 2025עד לשנת  10%על רכבים חשמליים יוותר ברמה של 

 לרמת הזיהום של הרכב.  שיותאם

 חברות ממשלתיות. / תייםשילוב רכבים חשמליים / רכבים מונעי גט''ד בציי הרכב הממשל 
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  הסברה ממוקדת לקהלים רלוונטיים בציבור בדבר האפשרות למעבר להנעות חלופיות

 והיתרונות הגלומים בכך.
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 אנרגיה בתעשייה  .4

 צריכת אנרגיה בתעשייה .4.1

  :43סוג דלקלפי , 2019לתעשייה בישראל בשנת  צריכת כמויות הדלקים להלן

 

 

טבעי הגז גם המסך צריכת האנרגיה.  55%-כ –על חשמל  העיקרבמתבססת כיום התעשייה בישראל 

 אחריםמסך צריכת האנרגיה. דלקים  38%-הינו מרכיב חשוב בייצור אנרגיה בתעשייה, ומהווה כ

מצריכת  8%-בעיקר גפ"מ, מזוט וסולר, ומהווים יחדיו פחות מותזקקי נפט ה הינם יבתעשי

 האנרגיה בתעשייה. 

 

 חשמל בתעשייה .4.2

של  הראשוניתחשמל, בנוסף למקורות האנרגיה  תעל צריכבעיקר מתבססת כאמור התעשייה 

מקורות גם ב דלקים וגז טבעי. בשנים האחרונות השימוש בחשמל בתעשייה גדל, וחלו תמורות

 החשמל לתעשייה, כפי שניתן לראות להלן:אספקת 

                                                           
 של רשות הגז הטבעי. 2018מסמך סיכום  –מקורות: גז טבעי  43

 2019חשמל: דוח רשות החשמל 
 אומדנים של מנהל הדלק, משרד האנרגיה.  –שאר דלקים 

על בסיס ערך קלורי עליון בפרסום של  –אגף כלכלה, משרד האנרגיה, באופן הבא: המרת הדלקים לשעט"ן  –עיבוד 
הטבעי ליחידות המרה  רשות הגז

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/shimua_natural_gas/he/ShimuaConJan15.pdf 
 האנרגיה , לפי מחשבון מנהל אוצרות טבע, משרדBCM  =0.9 MTOE 1המרת גז טבעי לשעטן: 

 שעטן )בקירוב( TWH  =1.28 1המרת חשמל לשעטן: 
, דומה לנצילות המקסימלית של מפעליים 40%מכיוון שחשמל הוא במונחי צריכה בפועל, התחשבנו בנצילות של 

  תעשייתיים.

גז טבעי
37.5%

חשמל
54.6%

מזוט
2.9%

גפמ
3.7%

סולר
1.3%

2019מקורות האנרגיה המרכזיים לתעשייה בישראל 

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/shimua_natural_gas/he/ShimuaConJan15.pdf
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, 2019בשנת  14.9 -כ ועד 2017בשנת  TWh 12.6-צריכת החשמל של סקטור התעשייה עלה מכסך 

 .18% -עלייה של כ

בשנת  70%עד כמעט  2017בשנת  57%-באותה העת, נתח השוק של יצרני החשמל הפרטיים עלה מכ

שסיפקו גם את כמות ול בצריכה סופק על ידי יצרני החשמל הפרטיים, . למעשה, כל הגיד2019

 ין אותם שנים.בהקטנת אספקת החשמל של חח"י לתעשיה 

 

 גז טבעי בתעשייה .4.3

תעשייה . מפעלי 38%-, כמרכיב מרכזי מאוד מצריכת האנרגיה של התעשייה אף הואגז טבעי היווה 

מפוקחים על ידי  קה. דמי ההולכה והחלוקהשתות הולכה וחלור באמצעותגז טבעי  ו לאספקתחובר

  רשות הגז הטבעי.

הולכה הגז הטבעי הגולמי מופק במאגר הימי שלחופי הארץ, ועובר משם במערכת צינורות כזכור, 

 עד לתחנת קבלה בחופי המדינה, שם הוא עובר טיפול לשם הפיכתו לגז טבעי מתאים לשימוש.

רות רחבים המרכיבים את מערכת ההולכה הארצית, מתחנת הקבלה מוזרם הגז בלחץ גבוה בצינו

זרמת הגז השהוקמה ומנוהלת על ידי חברת נתיבי גז לישראל )נתג"ז( ומשמשת כעורק ראשי ל

שבצנרת ההולכה מסופק בחלקו ישירות לצרכנים גדולים )תחנות כח, מפעלי תעשיה במדינה. הגז 

( PRMS)הם פועלים מתקנים לצמתים מרכזיים ברחבי הארץ, בגדולים(, ובחלקו מוזרם 

ומעבירים אותו לרשת מבצעים מניה של הכמות המוזרמת דרכם,  ,המפחיתים את לחץ הגז

 .החלוקה

בר( לצרכנים קטנים. רשת החלוקה מתוכננת,  16ספקת גז טבעי בלחץ נמוך )עד מרשת החלוקה 

 . המלאה חריותם, ומצויה בבעלותם ובאאזוריים מוקמת ומופעלת על ידי בעלי רישיונות חלוקה
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אזורי רישיונות. בכל אזור נבחר במכרז פומבי בעל רישיון חלוקה אחד, שקיבל  6-למחולקת ישראל 

  .שנה 25בלעדיות בהקמה, הפעלה ותחזוקה של רשת החלוקה למשך 

 :2017-2019להלן צריכת הגז הטבעי בתעשייה בשנים 

 

 20%-ידול של כ, גBCM 2.4-כם בכהסת 2019סה"כ צריכת הגז הטבעי בסקטור התעשייה בשנת 

צרכני תעשיה גדולים וכן  מצדביקושים עלייה במבעיקר הגידול נובע  .2018בהשוואה לשנת 

 .חדשים לרשת החלוקה גז טבעי מחיבורם של צרכני

 :201944חלוקה בדצמבר רשת הלהלן סטאטוס צרכני 

 

הינם  2019מהצרכנים שצרכו גז טבעי מרשת החלוקה בשנת  73%בטבלה שלהלן ניתן לראות כי 

 .באזורי החלוקה נגב ודרום

                                                           
 מקור: רשות הגז הטבעי 44
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2012-2019בתעשייהצריכת גז טבעי 

 צורכים מחוברים חתומים  חברה

 30 35 57 נגב גז טבעי 

 14 18 50 דרום  גז טבעי

 8 10 42 חדרה והעמקים

 3 6 19 מרכז 

 5 7 43 מרימון גז טבעי 

 0 0 9 רותם ירושלים 

 60 76 220 סה"כ 
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צרכנים לרשת  76תעשייה גדולים למערכת ההולכה,  צרכני 25מחוברים  2019סוף שנת נכון ל

בעיקר באזור חדרה  CNG צרכנים הצורכים גז טבעי דחוס המשונע במשאיות 9-החלוקה ו

 .והעמקים

להרחיב את  מנת על ,החלוקה רשתפרישת  האצתל תכנית אלו בימים מקדמת הטבעי הגז רשות

צרכני גז טבעי נוספים לרשת  300 -ל כחיבורם ש בגז טבעי באמצעות ההתעשייהשימוש של מפעלי 

 החלוקה. 

קידום פרישת הצנרת, חיבור לתחנות תדלוק ושיפור שמטרתן התוכנית מחולקת לשלוש פעימות 

 יתירות המערכת. 

פעימה הראשונה כוללת שלושה חלקים: מענקים לפרישת קווים, מענקים להגדלת ספיקות קווים 

 -חלוקה בגובה של כמתן מענקים לחברות ה מתוכנן פעימה זוב. PRMSומענקים להקמת תחנות 

 קל.מיליון ש 200

החלק הראשון של התוכנית הינו האצת פרישת רשת החלוקה וחיבור צרכנים. המענק יינתן בהתאם 

  .להתקדמות הביצוע

החלק השני של התוכנית כולל מענקים להגדלת ספיקות של קווים מתוכננים ברשת החלוקה. 

לצרכנים עתידיים בכמות גדולה יותר, גם שר לחברות החלוקה לספק גז טבעי הגדלת הספיקה תאפ

 תחנות קוגנרציה ועוד( וכן להוסיף יתירות משמעותית למערכת. ק, )תחנות תדלו

. PRMS החלק השלישי של התכנית כולל מענק בגובה של כמיליון שקל להקמת תחנות הפחתת לחץ

ת ותפחית את עלות חיבור צרכנים לרשת החלוקה. הקמת תחנות כאמור תשפר את יתירות המערכ

הפעימה השנייה של התכנית כוללת אף היא שלושה חלקים בדומה לפעימה הראשונה של תכנית 

 .₪מיליון  86ההאצה ועד כה נחתמו הסכמים בסך כולל של 

 

 


