
ת אומית לתכני
להתייעלות אנרגטית

300-21602ל החשמריכת צום צצמ



- 2 -

ת יפוריאהה ביטקרידהת וארוהל שם יחנמהם יווקבב שחתהבה יגרנאהד רשמי דיל עה בתכנו זה דובע
 snalPn oitcAy cneicffiEy grenEr ofe cnadiuG)ת יטגרנאת ולעייתהלת וימואלת וינכתת ביתכל
UE/72/21e 20vitcerir Dednu)ןיבהי וגיההת דעורצוא הדרש מתוצלמ התטוי טל עססבתהב ו-
הממח יזג תוטילפ תתחפהל ימואל דעי שוביגל תידרשמ

 ,1

.היגרנאה דרשמ ינותנו הביבסה תנגהל דרשמה

ה כירצלם יאיבמשם ייגולונכטת ונורתפלס חייתמ( ycenicffi eygeren) תיטגרנא תולעייתה חנומה
. הלועה פתוע אוציבה ליגרנל אר שתוה ינטק

ל שו, םינטקהום ילודגהה יגרנאהי נכרצל ש, לארשיבה יגרנאהק שמל שי נויחד עיה ניהת יטגרנאת ולעייתה
ל וז, ןימא, חוטבי דיתעה יגרנאק שמת חטבהלח תפמהא יהת יטגרנאת ולעייתהם. לועבוץ ראבב שותל כ
ן וכסיחלת מרותת יטגרנאת ולעייתה. הנידמל כלע פשבם ייקשד יחיהה יגרנאהב אשמה שעמלו הז. יקנו
ל טנהת תחפהל- י מואלהר ושימבו, םימהת ורוקמור יוואהם והיזת תחפהל, םייחהת וכיאר ופישל, תויולעב
. ילארשיק השמל הת שיטגרנת אואמצעלה ויגרנא אוביית בולת, הילכלכה

ה יגרנאל עת ואצוההת את יחפהלו דעונר שאם ידעצת טרפמת יטגרנאת ולעייתהלת ימואלהת ינכתה
.יבויי חגולוקן אזאל מה ערימך שותת וורישת המרע בוגפי ללב, מהש בומישת הל אעיילו

 ,2

.הוטיט ,5102ר אונ, ילארשית ביטגרנאת הולעייתהם הוחח תותי פ1
, לארשיי למואד לעיה לצלמהה וממי חזת גוטילת פתחפהל לאיצנטופת הניח ב2
.5102ר במטפ, סהביבסת הנגהד לרשמה  

jordi
מונגש
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 םויה לןוכ נרשא כ,למשח לושקיב בךשמת מלודיג בןייפאת מלמשח הקשמו ,ההוב גלארשי בםייח התמר
ש וקיבהת תחפהבד קמתהלש י, ךכיפל. תלבגומה ניהם ישדחתמה יגרנאת ורוקממל משחר ציילת לוכיה
ר תויבה לוזהוה ריהמהך רדהה ניהת יטגרנאת וליעי. טרפבת יטגרנאת ולעייתהם ודיקבול לכבל משחל
.תויקשת מויולען בוכסיחלם וייתביבם סירגתם את עודדומתה, ליטגרנן אוחטיס בוסיבל
ת לדגהבך רוצהת את כסוחא יהן כש, ילאוטריוה יגרנאר וקמל אכת יטגרנאת ולעייתהלם יסחייתמם לועב
ז ובזבהת נטקהת ועצמאבת גשומת יטגרנאת ולעייתה. השורדהה יגרנאהת קפסאך ותל משחהר וציי
 ץופיוש) םישדח םינבמ ןונכתו תיטגרנא םיליעי למשח ירישכמב ושמיש ,הכירצה לוהינו (ןוכנ ושמיש)

.היגרנר אומיל שת שונורקי על פ( עםימייק
רשא, תיטגרנאהת ולעייתההם וחתבך שמתמוב יציר ופישר כינם ינורחאהם ירושעהת עבראך להמב
תכלהת וקיחרמו יתועפשהך א, תימלועהה יגרנאהת כרעמלר תויבם ייתועמשמהם ייונישהד חאה ווהמ
. תורבודן מניאט שעמכ
 תנבשAE I(yncge Aygren ElnaoitnaretIn )י מלועהן וגראבת ורבחהת ונידמבש פנלה יגרנאהת כירצ
ר תויבה הובגהא יהש פנלה סנכההשת ורמלת אז, 9801ז אמו ארנא לשת וכומנת ומרלה דרי 5012
 3.דימתן מפואת בבחרתה מיגרני אתורישה לשיגהה ודדמנש
תיטגרנאת ולעייתהבת ועקשהה ניהה יגרנאהת כירצלת ילכלכהה חימצהן יבק ותינלת ירקיעהה ביסה

ינכרצו לכס חהלת אועקשי ה, כהארא מבף הרגם. הייגולונכם טירופין שכת וונורחאם הינש ה25 ךלהבמ
ט75. היגרנאה דןויליר  ת,םירלו  שךו  נםה  מםינה  גתומר  יתוהוב  שרתו  של  איתורי  ה.היגרנ  תולעות 
.דבלם בייפסם כיחוורת לומצמטצן מנית איטגרנת אולעייתהת בועקשההמ

3 ffeygnerEmerTmuideM/stroepR/stmenhcattA/ni.gro.atig.www//:ptt hyceniffic E-ygnerE
fpd.5102tropeRtekraMynceici

ריצקת

:ערק

http://www.gita.org.in/Attachments/Reports/MediumTermEnergyefficiencyMarketReport2015.pdf
http://www.gita.org.in/Attachments/Reports/MediumTermEnergyefficiencyMarketReport2015.pdf
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ות עקשהה מאצותי כעבז טגם ויקלא דובל ייות שענמיות הבקעי בפסון ככסחי
:510-20991ם ינש בAIEות ינדמת בטיגרנות אלעייתהב
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ה יישעתל, םינכרצלת ולעותהת אן חבר שא, (REEM )501 2troep Rtekra Myceniffic EygnerE ח"וד
:י, כאצת מיטגרנת אולעייתהה מאצותה כלשממלו

םויכה יגרנאהת כירצ. 4012 תנבש 32.%- בה רפתשה DECO- התוניד מל שתיטגרנא התומיצע   ה.1
,םירלוד ןוילירט 58.-בב חרתהי מלוגהי מוקמהר צותהשד ועב, 0002ת נשבה יגרנאהת כירצלה ווש

ן יבד ומיצהת אל טבלו חילצהה לאת ונידמבש, ךכל עע יבצמר בדה. 6%2 לש לודיג הוויםמה  
.תיטגרנאהת ולעייתהלת סחוימו זה חלצהלת ירקיעהה מורתה. היגרנאהת כירצלת ילכלכהה חימצה

4012ת נשב. תיטגרנאהת וליעיבר ופישלה מאתהבר פתשמ DECO-הת ונידמבי טגרנאהן וחטיבה . 2
.AIE-ת הונידמם ליקלו דאבוא יה למאתהן בכל, והעש-טאו-הר ט920,2ת וחפו לכסח, נהדבל
.רלוד דראילי מ80ל י שפסן כוכסיחא בטבתם היקלדי ועבז טא גובייך ברוצת העינמ

תולעיית התולועפ מהאצות כ0919 זאמ 2CO תוטיל פל שתונוט ידראילי מ2.10 וענמ נAIE-ה תונידמב  .3
לכס לויזלת צולע מ2-ת בימלועת הוממחתהת הלבגל הה שרטמת הגשהת לומרור תש, אתיטגרנא
.זירם פכסהה ברדגוהי שפ, כרתויה

תיטגרנא תולעייתה ל.המיאת מתויניד מל שהכימת בלודג להיופצ AIE-הת ונידמבת יטגרנאהת וליעיה . 4
 הרוטרפמט התיילע ת אליבגה לתנ מלע תשרדנ ה,הממח היז גתוטילפ מ0%4ת תחפהל של איצנטופ
.0520ת נד ש, עסויזלת צולע מ2-ת מוחפת לימלועה

תולועפה מאצותת כולבקתמת הוברת הולעותת הל אארשה ימינפ, התורחת אוחתופת מונידו ממ    כ
. התכירצת בולעייתהלה ויגרנאש לוקיבת התחפהה לתוירחאה בריכהת ויטגרנת אולעייתה
 עד %17ת וחפלל שר ועישבל משחהת כירצם וצמצל שי מואלד עיבד ומעלה בייחתהל ארשין כל
ל טוה, ךכם של. "ליגרכם יקסע"ש יחרתי פלה נשה תואבה יופצהל משחהת כירצלס חיב 0032 תנש
ם ידעיהם ושיילת ימואלת ינכת"א שונב, 1602.40.10 םומי 3041' סמה לשממת טלחהב, דרשמהל ע
ת יטגרנאת ולעייתהלת ימואלת ינכתב ותכל, "תיטגרנאת ולעייתהלוה ממחי זגת וטילפת תחפהל
.חווט תוכרא
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:הדובעת השיט
הכשלהי נותנל ע, תושיגנות ומסרופמת ויעוצקמת ודובעל שה יצרגטניאל עה ססבתהו זה דובע
לשת יעוצקמה דובעם עב ולישבם יכמסומם ייתלשממם ימרוגמם ינותנל ע, הקיטסיטטסלת יזכרמה
,ישילשהוי נשהר זגמבם ימרוגמת ויעוצקמת עדת ווחל עף סונ, היגרנאהד רשממם מוחתבם יחמומ
.תורפסת המישרם ביטרופמה

:םיאצממה רקיע
ל ארשיל ש( ימלוגר צותח "שלמל, טפנן וטך רעה ווש- ן "טעש)ת יטגרנאהת ומיצעה, 4012 תנבש

 תיפוס ההיכרצ התניחב%5.7ב- הרפתשה
ה יגרנאהת קפסאשד ועב, %7.2ל שר ופישה יהה נשה תואבי כ, הלגמ( שפנלן "טעש)ש פנלה יגרנאל ש
ד ומיצהם וצמצלך רדבת יבויחה מגמל עע יבצמר בדהן. "טעשי פלא 8910- בה לדגק שמלת ינושארה
ת ולעייתהלת וינכתבי תועמשמן פואבע יקשהלש יך א, לארשיבה יגרנאהת כירצלת ילכלכהה חימצהן יב
. יסחן יפואק בא רלי וטולוסבן אפואה ביגרנאת הכירת צת איחפהת לנל מת עיטגרנא
 תשנל האושוהב 0032ת נשד ע %71-כבל ודגלה יופצל ארשיבל משחהת כירצ, "ליגרכם יקסע"ש יחרתב
ת כירצם וצמצלי מואלהד עיבה דימעך רוצל. העש-טאו-הרט 96ל שת יקשמה כירצלע יגהלו 4012
 תנש ב"ליגר כםיקסע" שיחרת בלמשח התכירצ מ%17ת יחפהלש י, (245 ס'מ הלשממ תטחלה) לשמחה
.0032ת נשה בעש-טאו-הר ט80-כה לכירצת הת איחפהר למול, כ0032
םייבחורם יעצמאם ניאש, תיטגרנאהת ולעייתההי עצמאל לכם ושיי

32.%- בעצוממ בורפתשה ש,DECO - התונידמ להאוושהב 5.   4 

מייצרים  זו,  בתכנית  המפורטים  6 

-ט-ואהרט 158. ל עדומע תהכירצה שך כ,למשח התכירצ בהעש-טאו-הר ט8.10ל שה תחפהל איצנטופ
ה תחפהלע יגהלת נמל ע. קשמלד ואמם יילכלככו אצמנה לאה תחפהי עצמאמ %70י כ, ןייצלש י. העש
ם ייבחורהת ולעייתההי עצמאם. ייבחורהה תחפההי עצמאת אם גם שיילש ים יפסונה עש-טאו-הרט 5 לש
. ימואלד עיכה בצוהר שאו זמר תויה לודגה תחפהר שפאים מושייו, וזת רבוחל ש 82ד ומעבם יטרופמ
ב רף סכם יכסוחול משחהק שמת וביצילם ימרותו זת ינכותבם יטרופמהת יטגרנאהת ולעייתההי עצמא
ד עיבה דימעם ירשפאמול ארשיבה ממחהי זגת וטילפת אר תויבי תועמשמהן פואבם יתיחפמ, קשמל
ר זגמן כש, 0032ת נשבש פנלה ממחי זגת טילפלן וט 7.7ל שר ועישלת וטילפהת תחפהל שי מואלה
.7(0032 תנשב תוטילפה לכ ךסמ %5.52) לארשיב הממח יזג תוטילפ לש יטננימודה רוקמה וניה למשחה

תכירצה בתחפהת הן אכ ו0032ת נד שם עינום שירזגי מל פל עמשחת הכירך צת סג איצא מבף הרגה
ו.ת זינכתם ביטרופמת היטגרנאת הולעייתהי העצמש אומית מובקעה ביופצל המשחה

.61.9.41ם ב סרו. פ2.21ח ו, לשפנה ליגרנל את שיפוה סכירצה ויגרנס אח, יתינושאה ריגרנת אקפס א4
5 REEM5 10, 2troep Rtekra Myceniffic EygnerE.
ו.ת זינכל ת ש27ד ומעם ביטרופם מייבחום ריעצמ א6
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ביתי תעשייתי ומים חקלאות
מסחרי-ציבורי תחבורה הרשות הפלסטינית

" ליגרם כיקסעחיש "רתל במשחת הכירת ציזחת
0032:7ת נד שת עיטגרנת אולעייתהם ליעצמאם הושיר יחאלו

םיקסע" שיחרתל האוושהב 0032ת נשד ע %17ל של משחהת כירצבה תחפההד עיבד ומעלת נמל ע
וזת ינכתך שמהבם יטרופמה, (תופידעהר דסי פל)ת ולעייתההי עצמאת אע ימטהלש י, "ליגרכ
:תואבת הואלבטם בימכוסמו

, הביבסת הנגהד לרשמ, הלארשיי למואד לעיה לצלמהה וממי חזת גוטילת פתחפהל לאיצנטופת הניח ב7
.511 דועמ, 5102ר במטפ   ס
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:יתיבר הזגמם ביצלמומיות הינדמי הלכות ולעייתהי העצמל אות שפידם עלוס

 לאינצטופ
וןכסיח

 2030תנלש

קשמות ללע
תנד שטו ענ

2030

ותיינדי מלכ
לץמומ

תיכלכל תויאדכ
 טאו-הג)מ

) "חש/עהש

 לאינצטופ
טמעהה

 2030תנלש

 תוחנה
תיוזכרמ

יעצמא
תולעיתיהה

לםוס
תופידע

ח״שלמ8.9 

/ ט-ואהגיג132.4 
עהש

-155.5
ח״שלמ

ת  אלע. ה1
תועדו   מ
םינכרצ   ה

ה אוול. ה2
**" הכר   "

-3774 90% : םייחך ש* מ
םינש   15 

* 15%  ןוכסיח
ת   כירצ  ב
היגרנא  ה
, םים מומיח  ל
ה  נשהל מח  ה
יתשימחה  

לאיצנטו* פ
0%9: העמט   ה

תויגולונכט
תעינלמ
תורבטצה
ידודת בינבא

ששמ

.1

ח"323.7  שלמ

/ ט-ואהגיג493 
עהש

-283.2
ח״שלמ

ק פב סוי. ח1
למהחש 

 , תולעייתהל   
ל יבור תשא     

ת ולעייתהל   
ל צם אג   
י שמתשמ   

ה צקה     
םינייפמק2. 

-1815 -  10% עד
ת כירצן מוכסיח
ק שמה ליגרנאה
תיב

:תועדומ
תלאעה
תועדומ
רוביצה

תתחפלה
מלשח

.2

ח"שלמ 4.372

/ט-ואהגיג 048
עהש

7.531-
ח״שלמ

ב ויחך שמ. ה1
ת ויוון תומי   ס
היגרנ   א

תנוקתן וכד. ע2
ת וליעי   ל
תילאמיני   מ
י  רישכמ   ל
**למשח   ה

ה   אוולה. 3
"הכר   "

109-  0%9 תלפחה*
יםשירכמהמ
יםשירכמל
 הירוטגקב
 רתויה בליעיה
יתטגרנא

: םייחך ש* מ
ם. ינ ש15-כ   
ת פלחב הצק   

י רישכ מ
ק שמל במש   ח
ל עד מוע   

הנבש %7-   כ

 רפויש
תוליעיה
ירישכל מש
 מלשח

:םינלב
,םיררקמ
תונכומ
ישביימו
 ,הסיבכ
יםלכ יחידמ

.3

<ך <שמה
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:יתיבר הזגמם ביצלמומיות הינדמי הלכות ולעייתהי העצמל אות שפידם עלוס

 לאינצטופ
וןכסיח

 2030תנלש

קשמות ללע
תנד שטו ענ

2030

ותיינדי מלכ
לץמומ

תיכלכל תויאדכ
 טאו-הג)מ

) "חש/עהש

 לאינצטופ
טמעהה

 2030תנלש

 תוחנה
תיוזכרמ

יעצמא
תולעיתיהה

לםוס
תופידע

ח"לשמ 928

/ט-ואהגיג 414
עהש

711-
ח״שלמ

בויך חשמ. ה1
תויוון תומי   ס
היגרנ   א

ן וכד. ע2
תונק   ת
תוליעי   ל
תילאמיני   מ
י   רישכמ   ל
למשח   ה

"הכרה "אוול. ה3

528-  0%9 תלפחה*
יםשירכמהמ
יםשירכמל
 הירוטגקב
 רתויה בליעיה
יתטגרנא

 4%8- כ* ל
תיבי הקשמ  מ
 ,ןגזש מ  י
 ע -צוממב  ו
 תיק בשל מכ  ל
םינמזג 2.5ש   י
 הכירה צבשוח* 
 לת שעצוממ  

שט"וק 81,11-  כ
  הדיחית ליתנ  ש
תח  א
   תפסות נולע* 

 הדיחת יפלחה  ל
;"חש 005 -תח  א
ד -יחן יגזמ  ל
;"חש 0001   

   יניה מדיחי  ל
ת -יזכר  מ

ח " ש030  
ת   ודיחי  ל
ת ולתופ  מ

תויטדרנטס  

:ריואו גוזמי
 רושפ

תוליעיה
םינמזג לש

.4

ח"שלמ 310

/ט-ואהגיג 5.20
עהש

5-9
ח״לשמ

בויך חשמ. ה1
תויוון תומי   ס
היגרנ   א

תונקן תוכדע. 2
תוליעי   ל
תילאמיני   מ
י   רישכמ   ל
למשח   ה

"הכרה "אוול. ה3

-1527 ת ורו* נ
ןובילו ןגולה

ו פלחו– י
FLC תורונב
ת ורו נ5%* 
,ןגולה

ת ורו נ5%
ןוליב

ת כרוה צרוא* ת
 %10-    כ
ת כירצ   מ
ל משח   ה
תיתיב   ה

: םייחך שמ * 
ן – ובי, לןגולה

;םישנ  10
FLC - 8 
; םישנ
EDL - 40 

םינש

 :רהואת
תורונ

תיונוכחס

.5

<ך <שמה
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:יתיבר הזגמם ביצלמומיות הינדמי הלכות ולעייתהי העצמל אות שפידם עלוס

(. ח"שבל )משחן בוכסיחת הוחת פולעייתהת הולע *
ם ייושעה, קושבת ומייקהת ורחאת ואוולהת מועלת יסחים ילקמם יאנתבת יאקנבה אוולה: "הכר"ה אוולה * *

ת כרעמהל ומן חביה יגרנאהד רשמ. 'וכות כשוממר זחהת פוקתב, םיכומנת יבירי רועישבא טבתהל
. הי זלל כו שתונכתית הת איאקנבה

.תוחתופמהת ונידמבם יגוהנהם יטרדנטסלב לם ישב– ל משחהי רישכמלת ילאמינימת וליעילת ונקתן וכדע * **

 לאינצטופ
וןכסיח

 2030תנלש

קשמות ללע
תנד שטו ענ

2030

ותיינדי מלכ
לץמומ

תיכלכל תויאדכ
 טאו-הג)מ

) "חש/עהש

 לאינצטופ
טמעהה

 2030תנלש

 תוחנה
תיוזכרמ

יעצמא
תולעיתיהה

לםוס
תופידע

ח"שלמ 78

/ט-ואהגיג 511
עהש

61-
ח״שלמ

ך  שמ. ה1
ן ומיב סוי   ח
תויוו   ת
היגרנ   א

ן וכד. ע2
תונק   ת
תוליעי   ל
תילאמיני   מ
י   רישכמ   ל
למשח   ה

 האוול. ה3
"הכר   "

89-2  תלפחה*
0%9
יםשירכמהמ
יםשירכמל
 הירוטגקב
להיעיה
 רתויב
יתטגרנא

: םייחך שמ*
 25 ם–ירוטאידר 
 ;םישנ 

-רלות סוכרע מ
 ;םישנ 30 
  10 -םינמזג 
םינש 
םיעוצים בדקמ*
( PCO :)
; 53. -ןמזג 
;1ר-וטאידר 

65.0- רלו' סע מ
: קשמב בצמ*
ת   ודיחי מ%27 

 ת וממוחר מויד ה
, םינגזת מרזע ב
ת וממוח מ%20 
םירוטאיד ריד ילע 
 .%67-כו 

 תרזעבת וממוח מ
רסול 

תורכעמ
:םימוח
תלפחה
יםרוטאידר
תורכעמו

 תוססובמ
רסול

םינמזגל

6.
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:יתיישעתר הזגמם ביצלמומיות הינדמי הלכות ולעייתהי העצמל אות שפידם עלוס

 לאינצטופ
וןכסיח

 2030תנלש

קשמות ללע
תנד שטו ענ

2030

ותיינדי מלכ
לץמומ

תיכלכל תויאדכ
 טאו-הג)מ

) "חש/עהש

 לאינצטופ
טמעהה

 2030תנלש

 תוחנה
תיוזכרמ

יעצמא
תולעיתיהה

לםוס
תופידע

ח״שלמ 863

/ט-ואהגיג 749
עהש

8.705-
ח״שלמ

ףדעוג מורי. ד1
תרגסמ   ב
ןתמ לםיזרכ   מ
םיקנע   מ
תולעייתה   ל
תיטגרנ   א

ן ת. מ2
**םיקנע   מ

9301- 5%9 
 םריתאהמ
םיייתישעתה

: םייחך ש* מ
ם ינ ש15   
ת כרעה   )

(םיחמו   מ
היגנרא ןכוסיח *

ל ע שצומ   מ
ל ר כובע 8%   

רת   א

 תורכעמ
ליהונל
 היגרנא
(SEM)

1.

ח״שלמ638 

/ ט-ואהגיג973 
עהש

- 580.4
ח״שלמ

ה אוול. ה1
**** ״הכר״ 

ן ת. מ2
** םיקנע   מ

-1916  תלפחה
 90%

םירלי׳צהמ

: םייחך ש* מ
ם ינ ש   15
ת כרעה (   
(םיחמו   מ
היגרנן אוכסי* ח
ל  ע שצומ  מ

ר ובע  17% 
ריווי אוביע   
ר ובע%37-  ו  

םיי מוביע   

 שימוש
***םירלי׳צב

.2

ח״שלמ443 

/ ט-ואהגיג676 
עהש

-384
ח״שלמ

ה אוול. ה1
**** ״הכר״ 

ן ת. מ2
** םיקנע   מ

-1824  90%
 םיועמנהמ
םיימאמתה

 

: םייחך ש* מ
ם ינ ש   15
תכרעה (   
(םיחמו   מ
י תסווש בומי* ש
ל יבות יוריה  מ
ןוכסיח-30%   ל
היגרנא  ב

 שימוש
 יתוסוב

 תורימה
םיועמנב

.3

ח״שלמ14.3 

/ ט-ואהגי ג9.21
עהש

-16.9
ח״שלמ

ה אוול. ה1
**** ״הכר״ 

ן ת. מ2
** םיקנע   מ

-2482  תלפחה
 5%

 םירלי׳צהמ
םימ יויבעב

 

: םייחך ש* מ
ם ינ ש   20
תכרעה (   
(םיחמו   מ

Integrated *
Part Load   

Value=9   

 שימוש
 תובאשבמ
 םחו
תומירתאויג

.4

ח״שלמ 6.10

/ט-ואהגיג 2.16
עהש

-9.5
ח״שלמ

ה אוול. ה1
**** ״הכר״ 

ן ת. מ2
** םיקנע   מ

-1883  90%
 יםחסדמהמ
םיימאמתה

: םייחך ש* מ
ם ינ ש   20
תכרעה (   
(םיחמו   מ
ש ומי* ש
י תסוו  ב
ל יבות יוריה  מ
-30%   ל
ן וכסי  ח
היגרנא  ב

 שימוש
 יתוסוב

 תורימה
י סחדר מובע
 ,ווירא
 יםטנקה

-וליק 30מ-
טאו

.5

המשך <<
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:יתיישעתר הזגמם ביצלמומיות הינדמי הלכות ולעייתהי העצמל אות שפידם עלוס

 לאינצטופ
וןכסיח

 2030תנלש

קשמות ללע
תנד שטו ענ

2030

ותיינדי מלכ
לץמומ

תיכלכל תויאדכ
 טאו-הג)מ

) "חש/עהש

 לאינצטופ
טמעהה

 2030תנלש

 תוחנה
תיוזכרמ

יעצמא
תולעיתיהה

לםוס
תופידע

ח״שלמ948  -643.5 ה אוול. ה1 -4179 -הגמ300  : םייחך ש* מ ׳עמב שימוש .6
ח״שלמ **** ״הכר״  טאו ה נ ש  20 היצרנג  -וק

/ ט-ואהרט1.9  ן ת. מ2 תכרעה מלשח ם וחל ש  )
עהש ** םיקנע   מ םיפסנו

 ינקתבמ
CHP

(םיחמו  מ
ת חנ* ה
ת וליצ  נ

מלשחו
 )CHP(

ז ת גענומ
ת ילמשח יםטנק רוצילי  יעטב  )
דרשמ (
(הלכלכה (תימרתו

**** 70% -

 ,היגרנא
 רתבחתמה

 תלרש
ו ה אקולחה
 הכלוהת השרל

 םירקבמ
 הוהזמם הבש
ה רישת ילעות

קשלמ
*****למשחה

(. ח"שבל )משחן בוכסיחת הוחת פולעייתהת הולע*
ם ידעצו נחביי. היגרנאהד רשמב יצקתמוא שונבו רבעשה לשממהת וטלחהלם אתהבם יקנעמן תמ * *

. סי מדען צוג, כםיפסום ניילכלכ
ם.ימבם ירלי'צהל שש ומישהת וליעיא שונם ג, רתיהן יב, לקשיים ירלי'צת פלחהלד ודיעי כלהמת רגסמב * **
א טבתהלם ייושע, קושבת ומייקהת ורחאת ואוולהת מועלת יסחים ילקמם יאנתבה אוולה: "הכר"ה אוולה ****

. 'וכך ושומר מזחך השמ, בםיכומת ניביי ררועישב
ו.פוגט לקיורל פן כוחבש לן יל כע, וםינום שיטקיורן פיב בחד רענם מייק * ****
, קשמבל משחהר וציית אם צמצלה יופצה ניאה יצרנג-וקי נקתמת מקה, למשחהת ושרת כרעהל * *****

, למשחהת ושרח. כומו ניאק שמלן וכסיחהן כל עו, %70-מה כומנת ויהלה יופצם ינקתמהת וליצנן כש
71.11.21.
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:יחרסמ-יורביצר הזגמם ביצלמומות היינדמי הלכות ולעייתהי העצמל אות שפידם עלוס

 לאינצטופ
וןכסיח

0302 תנלש

קשמות ללע
תנד שטו ענ
0302

ותיינדי מלכ
לץמומ

תיכלכל תויאדכ
 טאו-הג)מ
("חש/עהש

 לאינצטופ
טמעהה

0302 תנלש

 תוחנה
תיוזכרמ

יעמצא
תולעיתיהה

לםוס
תופידע

ח"לשמ 2.25

/ט-ואהגיג 2.44
עהש

1.21- 
ח״לשמ

ה אוול. . ה1
**"הרכ"
ן ת . מ2
***םיקנעמ
ה –ניק. ת3
ותילעי וםמיינמ
יתטגרנא

738- 0%9 תלפחה
יםשירכמהמ
 יםשירכמל
םלייעיה
רתויב

: םייחך ש* מ
םינש 15    

 תרכעה)
ם(יחמומ

 תוליעיה רופיש
י רישכל מש

יםנבל למחש
(םינמזג אלל)

.1

ח"שלמ 5.20

-הגגי 3.028
הע/שטאו

1.16- 
ח״לשמ

ם יניינ. ב1
ם -ימייק
"הכר" אהוולה
ם יניינ. ב2
םידשח

ן קתב בוי– ח
ף ופכ ב8125
-תועל תניחבל
****תלעות
יטגרנג אורי . ד3
דרשמ/ןיינבל
תינחבל וףפכב

תעלות תועל

48-3 4% 
םינבמהמ
םימייקה

5%5 
םינבמהמ

שיםדהח

: םייחך ש* מ
נהש 05   
ת    כרעה   )

(םיחמו   מ
ל ן שוכסי* ח

 ת כירצ ב%14  
לה שיגרנ  א
ת וכרע  מ
ם  ולק  א
ב   ושיח  )

ע צומ  מ
ל ל שלקוש  מ
ם ירזגמ-ת  ת
(םינו  ש

ד ודיבר הופיש
 תוגגו תוריקלש
ת ושירי דל פע
ןקתד בודיבה

8125

.2

ח"לשמ 16.4

/ט-ואהגיג 5.68
עהש

8.8- 
ח״לשמ

ם יניינ. ב1
ם -ימייק
"הכר" אהוולה
ם יניינ. ב2
ב ויחם – ישדח
8125 ןקתב
תינחבל וףפכב

תעלות-תועל
יטגרנג אורי. ד3
דרשמ/ןיינבל
תינחבל וףפכב

תעלות-תועל

52-2 6% 
םינבמהמ
םימייקה

5%5 
םינבמהמ

שיםדהח

: םייחך ש* מ
נהש 20   
ת כרעה   )

(םיחמו   מ
ל ן שוכסי* ח

ת כירצ ב%3  
היגרנא  ה

ת ונולג חוגיז
םאתהב

8125 ןקלת

.3

<ך <שמה
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:יחרסמ-יורביצר הזגמם ביצלמומות היינדמי הלכות ולעייתהי העצמל אות שפידם עלוס

  לאינצטופ
 וןכסיח

 2030תנלש

 קשמות ללע
 תנד שטו ענ

2030

 ותיינדי מלכ
לץמומ

תיכלכל  תויאדכ
  טאו-הג)מ

) "חש/עהש

 לאינצטופ
 טמעהה

 2030תנלש

 תוחנה
תיוזכרמ

 יעמצא
תולעיתיהה

 לםוס
תופידע

ח" 1,155  שלמ

/ ט-ואהרט 1.76 
עהש

-692.1
ח״שלמ

" הכרה "אוול. ה1  
םיקנען מת. מ2

-703 י תסו * 
 - תורימה
יועמנמ 4 0%
ת וכרע מ
 םולקאה
 ריסח

 יםתסהוו
ו דמער ישא)

 0%3 על
 ללכמ
 םיועמנה

( קשבמ
י לדגמ * 
 ר -וריק
%10  ופיליח
 םירלי'צהמ
- םירלי'צ * 
%010

ם ייך חשמ * 
: תוריהת מסו

םינש 10
ם ייך חשמ * 

 15 :רלי'צ
םינש

ת וריהת מסו * 
ן וכסיב חינמ
 %15 לש
 תרכעה)

ם(יחמומ
ר וריי קלדגמ * 

 םיבינמ
ל ן שוכסיח
 רמחק) %15
ת נגל הש
ה(ביבסה
ם ירלי'צ * 
 םלייעי

 םיבינמ
ל ן שוכסיח
ת כרעה )%15
ם(יחמומ

 תורכעמ
 *****םולקא
י תסל ולוכ (

 תורימה
 ילדגומ
ר(וריק

.4

ח" 29.2  לשמ

/ ט-ואהגיג502.3 
עהש

-264.1
ח״שלמ

" הכרה "אוול. ה1
םיקנען מת. מ2

-942 ת כיר צ10%
 למהחש
 תירחהמס

 רבוע
 תורכעמ
םולקא

: םייחך שמ * 
ה נ ש20

ת  כרעה)
ם(יחמומ

 לן שוכסיח * 
 כתירצב 0%4
היגרנאה

 שימוש
ם וחת ובאשמב
תומירתאויג

.5

ח" 61.412  שלמ

/ ט-ואהגיג105.9 
עהש

-57 
ח״שלמ

ם יניינב . 1
 ם-ימייק
"הכר" אהוולה

 םיניינב  .2
ם – ישדח
ן קתב בויח

ף ופכ ב8125
 תניחלב
תעלות–תועל

 יטגרנג אוריד . 3
 דרשמ/ןיינבל
 תינחבל וףפכב

תעלות-תועל

-960 ששמ  יככוס
 5% -

 םיניינבהמ
 וייםפיצ
 םייביטקלפר

 10% –
םיניינבהמ

: םייחך שמ * 
נהש 30

  -שמי שככוס * 
ל ן שוכסיח

ת כירצ ב8%
 היגרנאה

םולקלא
 וייםפיצ  *

– םייביטקלפר
ל ן שוכסיח

ת כירצ ב6%
 היגרנאה

םולקלא

: שמת שללצה
ש מי שככוס
 וייםפיצו
םייביטקלפר

.6

<ך <שמה
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:יחרסמ-יורביצר הזגמם ביצלמומות היינדמי הלכות ולעייתהי העצמל אות שפידם עלוס

 לאינצטופ
וןכסיח

 2030תנלש

קשמות ללע
תנד שטו ענ

2030

ותיינדי מלכ
לץמומ

תיכלכל תויאדכ
 טאו-הג)מ

) "חש/עהש

 לאינצטופ
טמעהה

 2030תנלש

 תוחנה
תיוזכרמ

יעמצא
תולעיתיהה

לםוס
תופידע

ח"122.6  לשמ

/הגיג        1.781 טאו-
עהש

- 85.1
ח״לשמ

 האוול. ה1
**" הכר   "

 ןת. מ2
*** םיקנע    מ

-815  90%תלפחה
יםשירכמהמ
 יםשירכמל
םלייעיה
רתויב

: םייחך שמ* 
נהש   30 
ת כרעה (   
(םיחמו   מ
ל ן שוכסי* ח

ת כירצ ב  5%
היגרנא  ה
ת   כרעה (  
(םיחמו  מ

/םוחל וצינ
י רויי שרוק
 תורכעמב
ינאמכרורואו  

)MVHR(

.7

ח"שלמ 8.613

 /ט-ואהגיג 8.820
עהש

- 101.8
ח״לשמ

" הכרה "אוול. ה1
םיקנען מת. מ2

-873 ינממב90% 
םידרשמה
) תרכעה
ם(יחמומ

:  םייחך שמ *
ה נ ש  20
ת כרעה (  
(םיחמו  מ
ל ן שוכסי* ח

ת כירצ ב  10%
ה יגרנא  ה

תכרעי הל פע ) 
, םיחמו  מ

  10%- ןזמהמב 
תוכרעמ  ה
א לת לולעו  פ
(םדת אוחכו  נ

/םוחל וצינ
י רויי שרוק
 תורכעמב
י נאכר מורווא

)MVHR(

.8

ח"שלמ 913

 /ט-ואהגיג 5.406
עהש

5.313- 
ח״לשמ

"הכרה "אוול. ה1
םיקנען מת. מ2

80-9 לכ תלפחה
- ת בורונה

EDL 
/רות אודיחי)
ט(או

ם ייך חש* מ
 EDLת ורו   נ

ה נ ש40   - 
שומיש   ב
ם ייך חש* מ
 5T תורונ   

ם ינ ש   8
שומיש   ב

 תורונ
תיונוכחס

תרונר לבעמ)
טנרסולפ
5Tו  -EDL)

.9

<ך <שמה
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:יחרסמ-יורביצר הזגמם ביצלמומות היינדמי הלכות ולעייתהי העצמל אות שפידם עלוס

 

 לאינצטופ
וןכסיח

 2030תנלש

קשמות ללע
תנד שטו ענ

2030

ותיינדי מלכ
לץמומ

תיכלכל תויאדכ
 טאו-הג)מ
("חש/עהש

 לאינצטופ
טמעהה

 2030תנלש

 תוחנה
תיוזכרמ

יעמצא
תולעיתיהה

לםוס
תופידע

ח"329.43  שלמ

/ ט-ואהגיג573.2 
עהש

- 22.4
ח״לשמ

" הכרה "אוול. ה1
םיקנען מת. מ2

-969 לכ תלפחה
- ת בורונה

 LED
/רות אודיחי (
ט(או

ם ייך חש* מ
 EDLת ורו   נ

ה נ ש   - 40
שומיש   ב
ל ן שוכסי* ח

היגרנאב  50%
ה רונ  ל
ה אוושה  ב
יתיגולונכטל 

סייחו  -
 High  

 pressure  
/sodium  

 metal  
 halide  

בוחת ררואת .10

(. ח"שבל )משחן בוכסיחת הוחת פולעייתהת הולע*
םייושע ה,קוש בתומייק התורחא תואוול התמוע לתיסחי םילק מםיאנת בתיאקנ בהאוול ה:"הכר" האוולה  **

ת כרעמהל ומן חביה יגרנאהד רשמ. 'וכות כשוממר זחהת פוקתב, םיכומנת יביר י רועישא בטבתהל
. הי זלל כו שתונכתית הת איאקנבה

.אשונו ברבעה שלשממת הוטלחהם לאתהם ביקנען מתמ * **
ףותיש ב,םייטנוולר ההלשממ הימרו גם עתלעות-תול עתניח ב,רתי הןי ב,לולכ ת8125 ןקתב בויח תניחב ****

ם.ירוגמה ליינבת לויולעל הת עוכלשהב לם ליש, ביקסער הזגמה
ם.ימבם ירלי'צהל שש ומישהת וליעיא שונם ג, רתיהן יב, לקשיי, םירלי'צת פלחהלד ודיעי כלהמת רגסמב * ****
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:םימר הזגמם ביצלמומות היינדמי הלכות ולעייתהי העצמל אות שפידם עלוס

 לאינצטופ
וןכסיח

 2030תנלש

קשמות ללע
תנד שעטו נ

2030

ותיינדי מלכ
לץמומ

תיכלכל תויאדכ
 טאו-הג)מ
("חש/עהש

 לאינצטופ
טמעהה

 2030תנלש

 תוחנה
תיוזכרמ

יעמצא
תולעיתיהה

לםוס
תופידע

ח"22.6  שלמ

/ ט-ואהגיג187.1 
עהש

- 115.2
ח״לשמ

ה  אוול. ה1
**" הכר   "

ן ת. מ2
*** םיקנע   מ

-1978  90%
 תבואשממ
םמיה

: םייחך ש* מ
ם ינ ש  11
תוכרעה (  
(םיחמו  מ
ת וליע* י
ת עצומ  מ
ת ובאשל מ  ש

תימויק 
:   תושדח  ו

 66.5%  
, %4.73-  ו
המאתה  ב

 רפויש
ל ת שוליעיה
םית מובאשמ

.1

ח"57.6  שלמ

/ ט-ואהגיג88 
עהש

-18.2
ח" לשמ

ה  אוול. ה1
**" הכר   "

ן ת. מ2
*** םיקנע   מ

-663  נתטקה
ף לדז הוחא

 %12מ-
ל-8%

:םייחך ש* מ
ם  ינ ש  15

תכרעה   )
(םיחמו מ  

 תתפחה
ם ין מדבוא
י דל יע
תורכעמ
ץחל ליהונ

.2

(. ח”של )משחן בוכסיחת הוחת פולעייתהת הולע * 
ם ייושעה, קושבת ומייקהת ורחאת ואוולהת מועלת יסחים ילקמם יאנתבת יאקנבה אוולה: "הכר"ה אוולה * *

ת כרעמהל ומן חביה יגרנאהד רשמ. 'וכות כשוממר זחהת פוקתב, םיכומנת יבירי רועישבא טבתהל
.הי זלל כו שתונכתית הת איאקנבה

0032ת נשד ע %17ת וחפלל שת יטגרנאת ולעייתהל שת וינידמהד עיבד ומעלת נמל ע, ןכו מכ
תתחפהלת ויבחורת וינכתם ג, ליעלשם יעצמאהל עף סונ, םדקלש י, "ליגרכם יקסע"ש יחרתלה אוושהב
.קשמה ביגרנאת הכירצ
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:תיובוחר תוצלמה
:םיללוה כלם אימסם. חירזגמל הלל כם עיעיפשת מיטגרנת אולעייתם הודיקם לימסחהם מיבר
.תוהובת גוינושאן רות הויולע- 

.תועדומע ודר יסו- ח
ן.וכיסה לפיש- ח
.תוינוצית חולעול תת שומיכי בשו- ק

תולעייתהלת ויגטרטסאת וינכתח ותיפד דועלש י, תיטגרנאהת ולעייתההב צקת אץ יאהלת נמל ע
תולועפן הה פיכאוב צמת כרעה, ףסונב. עובקן פואבן נכדעלו( p umtotoB) תימוקמה המרב תיטגרנא
תיטגרנאת ולעייתהלת יגטרטסאהת ינכתהת ורטמת אג ישהלום ירעפהת את והזלת נמל עת ויטירק
היגרנאהד רשמבת יטגרנאת ולעייתהף גאי דיל עו עצוביה לאת ולועפי כ, עצומ. תימואלהה מרב
ם.ייטנוולרם היפוגף הותישבם וואיתב

:ותשרדות נלועפ

, קשמבה יגרנאהת כירצל שת מאן מזבם יטרופמם ינותנף וסיא: םידדמת רדגהום ינותנף וסיא. 1
    ם ירדגומם ידדמל עס סבתתה דידמהת רוצן. נוכדעות וינידמה יגטרטסאת וינכתח ותיפר שפאלי דכ
י זגת וטילפת תחפהלה רקבהוב קעמהך רעמת ועצמאבע ובקן פואבן חביתת ינכתהת וליעים. ירשואמו

ך רוצלב יוחמה רקבהך רעמת מקהי כ, ןיוצי. הביבסהת נגהלד רשמהי דיל עם קומה, (RVM) מהחמ
.הממי חזת גתחפהם ליימואל-ןיבם הימכסהף הקותם מיימואלם הידעים הושיר יחב אקעמ

   ת ויגולונכטבום יקוושב, היגרנאבש ומישי סופדל שח ותינל עס סבתהב: הלועפת וינכותוה יגטרטסא. 2
  ת וליעיהר ופישלוד ודיעלה לועפת וינכותות ויגטרטסאע ובקן פואבן כדעלוש בגלה לשממהל ע, תושדח
ר עזמל, ריסהלו סניות וילכלכת ועקשהש ומימלם ימוסחמי והיזו ללכיה לאת וינכת. קשמבת יטגרנאה
   ת ולעותהת או ביניר שא, תולועפהת אר זגמל כבף דעתלש י, ףסונב. הלאם ימוסחמל ער בגתהלו א
.תורשואה מכרעת הוטישם וירורם בינמת זוחולם וידער יידגהש ל. ירתוית בוהובגה

   ם וחתבת יטרפה עקשהל על קהלה לשממהל ע: תיטגרנאהת ולעייתההם וחתבת יטרפה עקשה. 3
   ם יטרדנטסת ריציו( חותיפור קחמ)ת יגולונכטת לוכית יינבבה כימתי דיל עת יטגרנאהת ולעייתהה
ת ועצמאבם ירזגמהל כלן ימאי נכטע ויסוע דית צפה: לולכלם יכירצו לאם ידעצ. תומיאוה דידמי לוקוטורפל
ן מוימה דובעח וכלה שיגש ים ירזגמהל כלשח יטבהלי דכה רשכהת וינכותוך וניח; ידועייט נרטניאר תא
 תושחת לע רבגתהלו היגולודותמב תויבקע חיטבהל תנמ לע תומיאו הדידמ ילוקווטרפ חותיפ ;ךרוצה ידכ
.תיטגרנת אולעייתל הם שיטקיורש פומיל מל עקהת לנל מן עומיי מנונגנל מח שותי; פתואדווה-יא

   ת אות וינידמהת אן כדעלוך ירעהלה לשממהל ע: השומימלם יעצמאהות וינידמל שה כרעהוה פיכא. 4
:םיאבת הונורקעי הל פ( עםינש שמחת לחאי )תפוקס תיסל בם עירזגמל הלכה בשומימם ליעצמא
    ףיעסל םאתהב ,המושיי רחאלו הכלהמב תינכות הלש תויביטקפאהו תוינידהמ תא ךירהעלו רטנל שי •   

ס יסבכו שמשיי תנשהח "ודהמת ונקסמהות ואצותהר שאכ, הלשממלח "ודג יצהלש יה נשל כבו, 2       
.תובקועת הוטלחהת הלבק     ל

     יפ לע םהילע תולחה תובוחב םידמוע םניא רשא םיפוגה תוהז תא רוביצל ףוקש ןפואב םסרפל שי •   
.יתנן שפואק בו    ח 
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:םינמב

י כ, ךירעמ AIE-הן וגראם. ירזגמהל כבם ינבמהם וחתבת יגרנאת ולעייתהלי תועמשמל איצנטופם ייק
ל שת יחכונהת יתנשהל משחהת כירצלה וושה יהי( 0032ת נשד ע)ה נשלה זם וחתבן וכסיחהל איצנטופ
ת כירצ. 5012 תנשל DECO- התוניד מלכ בלמשח התכיר צךס מ%1-כר מולכ, 8יודיח ןפוי יתרבה תוצרא
ד בלבו מצעה נבמלם ירושקשה תחפהי עצמא)ו זת ינכתבם יניוצמהה תחפההי עצמאי פל על משחה
ם ימייקן אכם ג. 0032ת נשד עה עש-טאו-הרט .57ל שה תחפהב ינת( הנבמהל שו דועיילר שקא לל
 תועדומ רסוח ןוגכ םימסח - ןוכסיח הלאיצנטופ אולמ תא שממל תנמ לע םהליע רבגתהל שי שםירגתא
ת ייעב, םוחתבם ישודיחהת אם יריכמהם יכמסומע וצקמי לעבבר סוח, תיטגרנאהת ולעייתההם וחתבע דיו

ת לעות-תולעב ושיחבי שוקך כל שבו, ןוכסיחלם ילבוקמה דידמי עצמאם ושייבי שוק, "ריכשמ-רכוש"ה
.תיסחה יובי גנושאן רות העקשהך וורח אווטל

:ותשרדות נלועפ

: הנבל מת שילאמינית מוליעין לקת. 1
ו נביי, םיצופישבם יאצמנהם ינבמם גו מכ, םישדחהם יניינבהל כי כ, השירדהת אן וחבלה לשממהל ע
ה נבמבה יגרנאהת כירצת אר עזמלו תרטמש( SEPM)ת ילאמינימת יטגרנאת וליעילת ושירדן קתי פל ע
ת פטעמת את ללוכה, תיטסילוהה שיגט וקנלש י. הנבמהל שו ייחך שמלה יגרנאהת ויולעת אל יזוהלו

ת אץ מאלץ ילממה יגרנאהד רשמ. עובקן פואבה פיכאא דוולך רוצש י, ףסונבו. בן קתומהד ויצהון יינבה
ם ימרוגהם עד חית לעות-תולעת ניחבלף ופכב, תאז. EEDL ינקימראה קןתה וא 8125 ילאשריה קןתה
ם.ירוגמה ליינבת לויולעל הת עוכלשהב לם ליש, ביקסער הזגמף הותישבם וייטנוולרם הייתלשממה

: היגרנת אספואה מיינב. 2
י דיל עק ושבם ינימזו יהיה לאכם ינבמשך כלה פיאשוס פאו טנה יגרנאת כירצי לעבם ינבמת יינבד ודיע
ת ולעלס חייתהבק רא לוא למם ייחר וזחמס יסבל עת ילכלכת לעות-תולעח ותינל שה טישת עמטה
 התעמטה והיגרנא היספוא מםינבמ הרפס מתלדגה לתינכ תתנכ היד יל עעצבתה ללכו יךלהמ ה.הנבמה
. בורקר הושעק בשמב
:לולכת לוינידמל הע
, 0032ת נשל( היגרנאי ספואמם יניינב)ס פאו טנה יגרנאי כרוצם יניינבל שק ושח תנר ובעם ירורבם ידעי. א
, ןוכישהוי וניבהד רשמוה יגרנאד רשמל שת פתושמת יעוצקמה דובעס יסבל עה שדחה יינבלס חייתהב
ם.ירוגמם לינבמת בודקמתך הות
ם ינבמת יינבל שי דיתעט רדנטסל kar MhcenBל אכה יגרנאי ספואמם ינבמלס חייתהלוף ואשלש י. ב
.םידשח

:יםנבמל יהגרנא תוויות. 3
, םייתיישעת, םיירוביצ, םיירחסמם ינבמל לוכ)ם ישדחם ינבמבה יגרנאי עוציבל שה כרעהת ניחבלל ועפל
ה רוצבה יגרנאת יוותכם תגצהוה יגרנאהי עוציבל שה כרעהל, םימייקם ינבמם גך שמהבו( תורידום יניינב
ד בלבו, םירכושלום ילאיצנטופם ינוקל, הנבמהי לעבלה נבמבה יגרנאהת כירצל עע דימת קפסמה, הרורב
.רצקח הווטי בקסער הזגמל הת עוכלשהב לם ליש, בתלעות-תולת עניחת בועצמאן בחביה יא זשונש

8 ygre En5 2fdp.1012_mocer52/noiatcilbups/noiatcilbupeerfs/noiatcilbup/gro.aei.www//:pt ht,101 2,AEI/DCEO 

   snoitadenmmoce RycenifficE 

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/25recom_2011.pdf, 25 Energy Efficiency Recommendations
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/25recom_2011.pdf
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/25recom_2011.pdf, 25 Energy Efficiency Recommendations
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/25recom_2011.pdf, 25 Energy Efficiency Recommendations
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:םינבמת ביטגרנת אוליער יופישת לויגולונכם טושיי. 4
 רפשלת נמל ע, דועום ידוודל, םיניינבבם ומיחור וריקת וכרעמלת יטגרנאת וליעים ומינימלם ינקתם ימייק
ם.ימייקם וישדם חינבל מם שיללוכה היגרנאי העוצית בא
:תללוכ, התוינידת מליבם חשייש לי

.רפתשהת לוכישמן מהל שכם כינבמם הוחתת בויגולונכטם לומיניי מעוציבם לינקתן הוכד. ע    א
 ,תויומלתש התמר בןהו תיסיסב ההרשכה התמר בן הםוחת בםיכמסו מעוצק מישנא רישכהלו ךישמה ל.     ב
 דימת מיוני שםיי ק,ףסו בנ.היגולונכט הם גךכ ותדמת מהחימצ באצמ נתיטגרנא התולעייתה הםוח תכן    ש

  ישנ אלכ לרבעו יה זאשו ני כשרדנ ו,תיטגרנ אתולעייתה מעבונ הןוכסיח ל שתומיאה והדידמ הםוחת ב  
ם.וחתע בוצקמ  ה  

:למשי חרישכמ

:ץלמוה מם זוחתת ביטגרנאת הוליעית הר אפשת לנל מע
    לעה יגרנאהת ויוותת גצהב ויחת אף וכאלוך ישמהלש ים. וחתבם ימדקתמם ינקתם ימייקל ארשיב. 1

 תוליעי תוגרד בלשמח יריש מכל שאוביי לע םירסוא הםינק תןכדעלו רציי לךישמהל ןכו ,לשמח יריש    מכ
 .היגולונכטהת אם אותהן פואבם ינשה מכי דמי בקען פואבט רדנטסהת את ולעהלוה כומנת יטגרנא 
.תוחתופמת הונידמם ביגוהנם היטרדנטסב לם ליש, בתאז 

.למשח הירישכ מל שםינקת בהדימ עףוכא לןכ ולמשח התכיר צל שתומיאל ורוטינ לםיבאש מתוצקה ל.2

 הדידמה ילוקוטורפו םירצומה תקידב ינקת יכ ,חיטבהל שי :דויצו למשח ירישכמ רובע הדידמ ילוקוטורפ .3
 תלוכיס סבלת נמל עם הבש ומישום יימואל-ןיבם ילוקוטורפח ותיפם דקלש י. ףטושן פואבם ינכדעתמ 
.תרחסה ניגולונכל טם שיעוציבר הובעת ימואל-ןיה באוושה 

תושידחת ויגולונכטל שה עמטההת צאהלף ואשלש י: דויצול משחי רישכמר ובעק ושי ונישת וינידמ. 4
:םיללוו כלם אידעם. ציצירמת תועצמאק בשמת ביטגרנת אוליעיו 
(.תיקשמה המרה בהובת גילכלת כויאדי כלעם ביטקיורפלם )ייפסם כיצירמ. תא 
.קשמה ביגרנאם ביינוכסם חירצול מם שתונימא זודי, והיגרני ארקסש וכת רוינכ. תב 
ש וקיבהת לדגהלע ייסתר שא, תמאותמת וינידמס סבלה רטמבי מואל-ןיבה לועפף ותישבך ישמהלג.  

.דויצם וירישכל מר שחסה   ו

:רהואת

תיומוקמה תויושרב למהחש תכירצמ 0%4- כ, תימלועהל משחהת כירצמ %20ט עמכה ווהמה רואת
:ץלמוה מר זזגמל במשחת הכירת צר אפשת לנל מ. עיתיישעתר הזגמם בילודה גיגרני אנכרל צצאו

ם וחתבם לועלת יסחית ומדקתמת ונקתו נקתוהל ארשיב: הליעיא לה רואתבש ומישה גרדהבר וסאל. 1
.תושד חתויגולונכ טחותיפ לםאתה בעוב קןפוא בןנכדע לכן ותונקת הת אףכואל וךישמה לש י.הרואתה 

ה דידמי לוקוטורפו, תוליעים ומינימלת ונקתל שע ובקן וכדעבוש ומישב, חותיפבך ומתלוך ישמהלש י. 2
ם.יריחם סירצור מוב עםיעוצית בואוושר השפאת לנל מעי מואל-ןיה בדיה מנקב 

ת אם דקלת נמל עה רואתל של והינת וכרעמוה עמטהם דקלש י: למשחבת ינוכסחה רואתת וכרעמ. 3
, הכרדהוע דימת רבעהם יללוכם יפסונם יעצמא. הרואתת וכרעמלם יטרדנטסבוי עבטר ואבש ומישה 
ם.ילהנמלם וינבמי הלעב, לםינלבק, לםילכירדאת לונווכמה 
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:היישעת

לשה יצזימיטפואהוש ומישהם ודיקלת וינידמי לכת ועצמאבש ממתהלל וכיה זר זגמבל איצנטופהב ור
.היגרנל אוהית נוכרעת מועצמאת בללות כוליער יופישלה ויגרנאם ביינוכסם חייתיישעת תוכרעמד וויצ
:ץלמוי מתיישעתר הזגמה ביגרנן אוכסיג חישהי לדכ
 :יהגרנא ליהונ. 1
ו א, OSI 10005ן קתבד ומעלם יינוניבום ינטקם ינכרצד דועלום ילודגה יגרנאי נכרצמש ורדלש י 
 ל ע.םהיצמא מל עיתפוק תוחוי דוףכאל ו,ורטלוגר היד יל ערשוא מךר עוהו שהיגרנ אלוהי נלוקוטורפב 
:לולכה ליגרנאל הוהיי נעצמא 
.היגרנא תכירצ לש דועיתו הדידמ ,היגרנא ירקס תועצמאב ותכרעהו יטגרנא ןוכסיחל לאיצנטופ יוהיז .א 
ל ער דגוה)ם ילודגה יגרנאי נכרצם ירדגומהם ינכרצב רקבה יגרנאהי רקסת ואצותל שן שומימב ויח. ב 

(.רוטלוגרי הד   י
.(םילו גדםינכר צרובע )ושממ לוטנקנ שתולועפה והיגרנא בןוכסיח ללאיצנטופ הרק סל שיבמו פחווי ד.ג 

:יתייעשת דויצ. 2
ם סחם ייקא לו, יתיישעתר ושכמלי לאמינימת וליעיף סת ובייחמה, תומדקתמת ונקתו נקתוהל ארשיב 
:ע לגונה בך זמסמת בוטרופמ, התופסות נולועע פצבש ל י.הא זשוני בגולונכט 
.רתות יוליעת יויגולונכת טעמטהם ליצירמן תת. מא 
ה יגרנאר קסע וציבבק וחי פל עם ישרדנה, קשמבה יגרנאהי נכרצל לכל עה פיכאהות רוקיבהת רבגה. ב 

ו.שומימו       

 :עיומקצ תוריש. 3
:יטרפר הזגמל ביעת פיטגרנת אולעייתק הות שריצד ידועמ 
יעוצקמר מוחם וסרפן כוש יגנר תאבם ייעוצקמם ינכתת אלעהי דיל עת ינכטה כימתוץ ועיי. א 

.תויעוצקת מואנדסת ווכרדל הע עדימ   ו 
.תויעוצקת מורשכהם ליצירמן תתמ. ב 
תולועפמה אצותכק שמלן וכסיחל שם ידיחאת ומיאוה דידמי לוקוטורפל שת וכרעמת עמטהג.  

.תיטגרנת אולעייתל ה ש  
,תיטגרנאת ולעייתהר ובעח כומן ויסינל עי טנוולרע דימוה הובגת וכיאבי עוצקמר מוחם וסרפ. ד 

ם יעוציבת ואוושהל לוכה, םייפואי פל עם ייתיישעתהם ירזגמה-תתל כלה מיאתמש 
       (gkinramchneB),תיטנוולת רימואל-ןיה באוושר השפאת לנל מ ע.

 :המילשמ ותיינדמ. 4
ן תת מר איבעהלה וליעה ייגולונכת טונווכו( מחווך טוראן וותך מילהתבת )וידיסבות סרסהך בומתש לי 
:ידל ין עומית מלוכח ייטבהל" וךסחש נ"טוק"ם ליצירמתה 
9( םינבם ליטקיפיטרן סוגכ" )ךסחש נ"טוקל "ת שולועד פוסבסח לוות טכורה אדובת עינכת תבית. כא 

.תיטגרנת אולעייתהם ביטקיורת פכרעהת בוינוצית חויולעם בב גשחתהל    ו
ה יגרנאבי נוכסחי תיישעתד ויצבת ועקשהד ודיעל עש גדב, םיפסונם יילכלכם יצירמתבך רוצהת ניחב. ב

.הג זוסת מועקשהי לטרן פומיח מופיטו

(.steacfiitre CteihW)ת יטגרנת אולעייתת הודועתר בח ס9
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: "םישדם חינקחשת "סנכהל ומשחק השמת בורחד תודיע. 5
. תינויוושות יעוצקמה רוצבת להונמה, הפוקשות יביטקייבואת ורחתת רשפאמה, הביבסר ציילש י 
.ךורח אווטה ליגרנאק השמב לת אינכן תיכהש לך ים כשל 

:םוכיס
 עה-שטאו-הרט 96ל על ארשיבל משחהת כירצד ומעת, 0032ת נשלל משחהת כירצת יזחתי פל ע
למשחה תכירצ לע ,%17 - בלמשח התכירצ תתחפ הל שדעי בדומע לתנ מלע ."ליגר כםיקסע" שיחרתב

.עה-שטאו-הרט 9.79ל ד עומע ל0032 תנבש

 0032ת נשד על משחהת כירצת את יחפי( םייבחורם ניאש)ל יעלשת ואלבטבם יראותמהם יעצמאהם ושיי
ט6.48-כל בהעש-טאו-הר  הןפוא  ב:אב  הרזגמ  ביתיב  ט5.12-  ב,העש-טאו-הר  הרזגמ  ביתיישעת   -.14 
 .עה-שטאו-הרט 72.0-ם בימר הזגמבה ועש-טאו-הר ט34.-י ברוביצ-ירחסמר הזגמ, בהעש-טאו-הרט

 תילכלכה תולעהו ,העש-טאו-רהט 28.10-בת מכתסמה לאם יעצמאי דיל עת לבקתמהה כירצהת תחפה
 ןכ לעו ,ח"ש דראילימ 9.79-כב תכרעומ קשמל תלעותה רשאכ ,ח"ש דראילימ 3.24-כב תכרעומ קשמל
.5102 תנשל ןוו מה,ח" שדראילימ 56ל שו טנת יקשמת לעותבך רעומה תחפההי עצמאי יחך רואלן וכסיחה

ף את יחפהלי ופצת ויבחורהת וצלמההל כש ומימי דיל עת יטגרנאהת ולעייתההל של איצנטופהי וצימ
תמולע %20ל שת ללוכה תחפהי דכל, דעיבד ומעלת נמל עם ישרדנהה עש-טאו-הרט 55.-ל רבעמ
-ט-ואהרט 2.79ל עד ומעת 0032ת נשבל ארשיבת ללוכהל משחהת כירצשך כ, "ליגרכם יקסע"ש יחרת
.עהש

אלל)י מואלהד עיבה דימעלו ליבויר שא, םייניבהי דעית אוי פוסהד עיהת אם יארמם יאבהם יפרגה
(.הדובעך הלהמם ביטרופמם הייבחורם היעצמאה

" ליגרם כיקסעחיש "רתק בשמל במשחת הכירצ
:(העש-טאו-הרטת )יטגרנות אלעייתי הדל יה עכירצת החתפש החירתבו
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סה"כ צריכת חשמל במשק*

ו.ה זדובעם ביטרופמם הייבחורם היעצמאהת מעבונ, ההתחפת הללוה כנית איטגרנאת הולעייתהש היחרתל במשחת הכיר* צ

ות לעייתהי דעיבד ומעלת נמל עות שרדנות לועפס טוטס
:םייינבי הדעיבות יטגרנא
 טרפ מ.תובורק הםינש לתומיש מהיגרנא הדרש מעב ק,תיטגרנ אתולעיית ה%17ל שד עיבד ומעלת נמל ע
ם ידדמהו נחבייה נשל כבש, איהה נבההר שאכ, דעיהת גשהלם ינשת כוראך רדבן ושארהד עצהו ניהה ז
ת ושרדנת ולועפס וטטסן להלם. יטקננהם ידעצהת אש דחמן וחבלוב ושלת נמל ע, החלצההת מרע בקיתו
:דעיב הדיעמל

סטוטש סוביג יעצמאד העומ יאחראם הורגה יעמצהא  רואית יעמצהא גוס  רגזמ

ןחבה נלם אימיב
 ןוכסיחה לאיצנוטפ
לארשיל במשחב
ם ינות מנקתת הועצמאב

ל משחת השרבםיכמח
, למשחת הושי רדל יע
ת ויאדח ככותל שככו

לעפוא יוט הקיורפה

10

הינת שיצחמ
8102

 דרשמ
-היגרנאה
ר ומיף שגא
היגרנא

ל משי חנומ
םיכמח

תועדות מאלעה יתיב

ק וחרמה טילשם ירשפאמה, םימכחם ינומו, תמאן מזבה כירצהת אם יגיצמה, למשחי נומ- ם ימכחם ינומ 10
(.היצקילפו אב אשחת מועצמאבם )יינזבזם בירישכל מע עדימל ומשי חרצומב

<ך <שמה
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סטוטש סוביג יעצמאד העומ יאחראם הורגה יעמצהא רואית יעמצהאגוס רגזמ 

ד רשמה בלכלכף הגא
ה ניחע בצבה ייגרנאה
ע יצהת לורשפאל הש
" תוכר"ת ואוולן הונגנמ
דרשם מף עותישב
הלכלכה

ה ביתכה המייתסה
9ל ת שיעוצקמה
י רצוא מוביית לונקת
סיסל בעל )משח
' סה מלשמת מטלחה
(. 4102.01.22ם וי מ8112
תדעוות לונקתת השגה
ה יינשת היצחמה בלכלכה
8102 לש

, ןושארה הצקמם הייתסה
 74ך סם ביקנעו מנתינ
.טיםקוירפ 09- ח ל"שלמ
 ליחית 8102 לתיחתב
לף שסוב נבס
םינקעמ

ךיארתל דע
עצבתת 81.21.13

תניחבל הודעב
תמקהל תורשפהא
רומאכ ןנוגנמ

ךשמתמ

6102.90.10

היגרנאד הרשמ
דרשם מף עותישב
דרשמה ,הלכלכה
הביבסה נתגהל
רצואד הרשמו

היגרנאד הרשמ

,היגרנאד הרשמ
,רצואד הרשמ
תנהג דשרמ

דשרמו הביבהס
הלכלכה

ןתל מה שניחב
חתיקלל ותרשפא
" הכרה "אוולה
 םינקבהמ
טיםקוירפל

 תועלייתבה
יתטגרנא
יטרת פיק בשמב
ן וכסיי חולת)

(ש"טובק

ןומסיל וביח שךמה
ל עהיגרנת אויוות
ןכל ומשחי הרצומ
ת ונקן תוכדע
 תוליעלי
אויבלי תליאמינימ
למהחש ישירכמ

ם יקנעת מינכת
 030ל ף שקיהב
.ח"שלמ
ם ינתים ניקנעמה
ת ורחס תיסל בע
"ךסחש נ"טוקל "ש
י זת גתחפהו

מהחמ

עתמטה
הליעה ייגולונכט
ידל י ערתוי

 םיננוגנמ
םיילכלכ

הינקת יוינש

עתמטה
הליעה ייגולונכט
תלער בתוי
הוהבג ותילצנ
תוכערמ עתמטהו

לוהינל תמוחכ
ידל י עהיגרנא
םיילכלכ םינונגנמ

יתיב

יתיב

יתייעשת

ם יזרכת מדעה ומקוה
םרוג רתיחלב
ת ע איצר יש, איסנניפ
תואוולהה
ם עטת מוידועייה
םייטנוולרה םידרשמה

זרכם מוסרפ
לן שושאן רועברב
8102

יללכה בהחש
,רצואד הרשמב
,היגרנאד הרשמ
םיביצתק ףגא
,רצואד הרשמב
תנהג דשרמ

דשרמו הביבהס
הלכלכה

תויוברע תינכת
005ל ף שקיהב
 .ח"שלמ
ן ונגנב מלושי
 תפדעהל
תויגולונכט
תוילארשי

עתמטה
הליעה ייגולונכט
תלער בתוי
הוהבג ותילצנ
תוכערמ עתמטהו

לוהינל תמוחכ
ידל י עהיגרנא
םיילכלכ םינונגנמ

יתייעשת

 5-כך במוד תרשמה
 תולעייתהם לייזכרם מיסנכ
הני שדת מיטגרנא

ףטוש פןאוב היגרנאד הרשמ ך מוד תרשמה
םיסנבכ
םודיקם לייצרא
 תועדומה
תולעייתהל
יתטגרנא

רהבסה - יתייעשת
-ירחסמ
ריוביצ

<ך <שמה
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ם ימייקתה מנל שכ
 10-ד כרשמח הוקיפב
י נומת מרשכהם ליסרוק
.היגרנא

ס רום קייקת ה1702 תנבש
ה יגרני אנוממי לדועיי
הלשממ ידרשמב
י דועיס ירוקך ומת סודיחיו
תיומוקמ תויושרל

יפף לטון שפואב
תורקומ תונקת
ל עחוקיפה )יגרנא
( –היגרנאת הכירצ
3919

היגרנאד הרשמ ינוממה לרשכה
ל כה ביגרנא
.םירזגמה
ם יארחם אינוממה
ת כירל צע
על ,היגנראה
 טיםקוירפ

תתחפלה
, היגרנאת הכירצב
ח "וי דוליל מעו

ןווקי מתנה שכירצ

 תרוכשה
כתמסהו

היגרני אנוממ

- יתייעשת
-ירחסמ
ירוביצ

, ןושארה הצקמם הייתסה
 74ך סם ביקנעו מנתינ
.טיםקוירפ 09- ח ל"שלמ
ב בל סיחת י8102 לתיחתב
םיקנעל מף שסונ

6102.90.10 ,היגרנאד הרשמ
,רצואד הרשמ
תנהג דשרמ

דשרמו הביבהס
הלכלכה

ם יקנעת מינכת
 030ל ף שקיהב
.ח"שלמ
ם ינתים ניקנעמה
ת ורחס תיסל בע
"ךסחש נ"טוקל "ש
י זת גתחפהו

מהחמ

ריישכמ תנתקה
יעצמאל ומשח
םלייעי הרואת
יתטגרנא

דודיבר הופיש
םינבל מש

תוכרעת מנקתה
לוהינל תומחכ
היגרנא

שימוש
וםח ותבאשמב
תומירתאויג

-ירוביצ
ריחסמ

ם יזרכת מדעה ומקוה
םרוג רתיחלב
ת ע איצר יש, איסנניפ
תואוולהה
ם עטת מוידועייה
םייטנוולרה םידרשמה

זרכם מוסרפ
ןושאר ןועברב
8102

תיללכה תבהחש
,רצואד הרשמב
,היגרנאד הרשמ
םיביצתק ףגא
,רצואד הרשמב
תנהג דשרמ

דשרמו הביבהס
הלכלכה

תויוברע תינכת
005ל ף שקיהב
ב לושח. י"שלמ
ת פדעהן לונגנמ
תויגולונכט
תוילארשי

ריישכמ תנתקה
יעצמאל ומשח
םלייעי הרואת
יתטגרנא

דודיבר הופיש
םינבל מש

תוכרעת מנקתה
לוהינל תומחכ
היגרנא

שימוש
וםח ותבאשמב
תומירתאויג

-ירוביצ
ריחסמ

<ך <שמה
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, ןושארה הצקמם הייתסה
 74ך סם ביקנעו מנתינ
.טיםקוירפ- 90 ח ל"שלמ
ב בל סיחת י8102 לתיחתב
םיקנעל מף שסונ

01.09.2016 ,היגרנאד הרשמ
,רצואד הרשמ
תנהג דשרמ

דשרמו הביבהס
הלכלכה

ם יקנעת מינכת
 030ל ף שקיהב
ל  עח."שלמ
ל ת שורחס תיסב
ך"סחנ ש"טקו"
י זת גתחפהו

מהחמ

דודיבר הופיש
םינבל מש

 -ירוביצ
ירחסמ

ם יזרכת מדעה ומקוה
, יסננים פרות גריחבל
תואוולהת הע איצר ישא
ם עטת מוידועייה
םייטנוולרה םידרשמה

ןועברם בוסרפ
 2018ןושאר

ףגאי וללכב השחה
דרשמב םיביצתק

ד רש, מרצואה
דרש, מהיגרנאה
הביבסה נתגה
הלכלכה דרשמו

תויוברע תינכת
005ל ף שקיהב
ר דגוח. י"שלמ
ת פדעהן לונגנמ
תויגולונכט
תוילארשי

דודיבר הופיש
םינבל מש

 -ירוביצ
ירחסמ

ף תושמם הזימת הרגסמב
ת כירי צופיע מצבתמ
ן תי, נתויושל רה שיגרנאה
ם ימייקת, מיעוצקי מוויל
זכרם מקומן ווי עימי

עדימ

8102ף וד סע היגרנאד הרשמ
זכרמ ףויתשב
ימוקמן הוטלשה

ם עףתושם מזימ
ןוטלשז הכרמ
ימומקה

תלאעה
תועדומ

 ריוביצ

ו מסרפת ה1702 ךלהבמ
ת ורבחם ליזרכמ
תויושרלו  תיוגולונכט
 8102ך להמב, ותוימוקמ
רוטיי נרישכו מנקתוי
י תת בורשעה ברקבו

םיזרכמו ברחבייר שפסה

9102ף וד סע היגרנאד הרשמ תוכרעת מנקתה
ל והינת לומכח
היגרנא
רפי סתבב

הרבסוהוךינח  
רפי סתבב

 -ירוביצ
תויושר

- 900 ה בעמטות הינכותה
, ץראי הבחרר בפי סתב
העמטום הימגדת הכרע

, רפי סת ב060-  ה בד כע
ר תח אתופה מלם אימיבו

וו בעמטוי, ששדי חכוניח
ו קפוהם שיחקלה
ת ינכותת הלעפהמ
הד כע

העמהטה ךילתה
תינוכהת לש

- ל בחת היכוניחה
2012

היגרנאד הרשמ
דרשמ ףויתשב
וךינחה

יתכוניח יתנכת
ןוכסיח יאושנב
תויגרנאו היגרנאב
ת ותיכת לושדחתמ
םירמול חלו, כ'ט-'א

כתרעמ ,םיבוכת
שהמחהל םימגד
יכוני חרתאו

הרבסוהוךינח  
רפי סתבב

 ריוביצ

ם סרפת י8102ךלהבמ  
ר גאש מוביגז לרכמ
ש משר יגאמם. הירקוס
ה לשממי הדרשל מלת כא
םדקיך ומסת הודיחיו
ה יגרני ארקע סוציב
תודיחיבוםידרשמב  

8102ף וד סע היגרנאד הרשמ
,ל"כשח ףויתשב
רצואד הרשמ

ש וביגה לניחב
, םירקול סר שגאמ
י רקו סעצביש
ידרשמה ביגרנא
ךרוצה ללשממ
 תרכעה
לאיצנטפוה
 תולעייתהל
יתטגרנא
ילתשממה רזגמב

תוצלמה ןתומ
תולעייתהל

תועדות מאלעה ירוביצ

<ך <שמה
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ס רום קייקת ה1702 תנבש
י דרשמה ליגרני אנוממ
,ךמת סודיחיה ולשממ
י גיצו נו ברשכוהש
ר תין הי, בםידרשמה
ת כירח צוויא דלמל
תוארן לתי. נהיגרנא
ח ווית דד ארשמר התאב
למהחש תכירצ
, תודיחיהם וידרשמל הש
ו פתתשם ההיגיצנש
 8102ת נש. בסרוקב
ףסוס נרום קייקתי

תטלחי הל פע
3014' סה מלשממ

היגרנאד הרשמ י נותם נוסרפ
ל משחת הכירצ
י דרשל מלל כש
להשממה
מךהס תודיחיו

תפוישק ירוביצ

ף תושמם הזימת הרגסמב
ת כירי צופיע מצבתמ
ן תי, נתויושל רה שיגרנאה
ם ימייקת, מיעוצקי מוויל
זכרם מקומן ווי עימי

עדימ

8102ף וד סע היגרנאד הרשמ
זכרמ ףויתשב
ימוקמן הוטלשה

ם עףתושם מזימ
ןוטלשז הכרמ
ימומקה

תוליעי רופיש
םית מובאשמ
םיצעמאו
ןדבאו תתחפהל

םמי

םמי

ם יזרכת מדעה ומקוה
, יסננים פרות גריחבל
ת ואוולהת הע איצר ישא
ם עטת מוידועייה
םייטנוולרהםידרשמה  

זרכם מוסרפ
ןושאר ןועברב

2018

ףגאי וללכב השחה
דרשמב םיביצתק

דרש, מרצואה
דרש, מהיגרנאה
הביבסה נתגה
הלכלכה דרשמו

ושמישה תניחב
תויוברע תינכתב
005ל ף שקיהב
ר דגוח. י"שלמ
ת פדעהן לונגנמ
תויגולונכט
תוילארשי

תוליעי רופיש
םית מובאשמ
םיצעמאו
ןדבאו תתחפהל

םמי

םמי

ת ללוכת הימואלת הינכתה
ה לשממה ללם איעצמא
.1702י לוש ידו חךלהמב
ת ורעהה למסרות פינכתה
ם אתהה בנכדוער ווביצה
ולבקתהת שורעהל

ךשמתמ היגרנאד הרשמ ם ינותף נוסיא
רתדגהו

יהגטרטסא ,יםדדמ
הלועת פינכתו

ע דיל מוהינ
ידדמו

החצלה

יבחור

תורבר חגאם מייק
   ESCOםידיתפקילבעו

תולעיית  הםוחתם ביפסונ
ה לם אימי. בתיטגרנאה
ת ידועית יינכת תשבוגמ
זה זרגמל

ךשמתמ היגרנאד הרשמ ת ורבד חודיע
ESCO

 Energy(
 Service

)Company
ף דה מזוחי דל יע
ר גא, מץלמומ
, תושרות מורבח
י עצמאם וירקוס
ם ידיחה אדידמ
ף סונ, בםילבוקמ
תורשפאל
םיוולכ  םבוליש
ת ויוברן ערקב
הטלחח הוכמ
 1403ס'מ

םימוסמח תרהס
תועקשל הע
םחותב תטיורפ
תולעייתהה
יתטגרנאה

יבחור

<ך <שמה
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 , ןורחת אוטויב טבר סחאל
ר יכזת תשגת הארקל
תלוכיל ה עףסו. נקוחה
ת וסנל קיטהת לילהנימה
ם ניר אשם אינכרל צע

, קוחת הושירדם בידמוע
ת ם אי גונישר השפאי

י בתש כיגהת ללוכיה
םושיא

30.6.18 שאד ררשמ
ףותיבש להשממה

, היגרנאד הרשם מע
םיטשפמהדרשמ  
רצואד הרשמו

ח ווית דפיכא
ל משחת הכירצ
ירקס עויצוב
םינכרל צה עיגרנא
ך ל כם עיביוחמה
קו חיפל

הקיק חיוניש יבחור

ף ותישה ביגרנאד הרשמ
ה קורה ייינבה לצעומם הע
םיעצמאת הן אחב
י טגרנג אורידם לישרדנה
ם.ינבל מש

 , הלועת פינכה תבתכנ
ד עםסרופר תשא

ה ירחא. ל81.21.13ה- 
ל ת שורשפן אחבית
י טגרנג אורית דעמטה

 . לארשים בינבמל הלכל
ת בול ח עטלחויל שככ
ת ומישן יחבי, תגוריד
עצויבה

30.9.16 ,היגרנאד הרשמ
דרשמם ה עףותישב
,הביבסה נתגהל
ןוכישה דרשמ
דרשמו יוניהבו

רצואה

ת ונקש תוביג
י טגרנג אורידל
ינבמל הבוח
םידרשומ םירוגמ
יל פ עםישדח

-ןיב תויוגלודומת
תומיאול

תינחבל וףפכב
תעלות -תועל

תבו חעבקית
ל י שטגרנג אוריד
םירוגמ יניינב
שיםדח יםדרשמו

ן קי תל פע
 5282לארשי

יבחור

ף ותישב בתכה נלם אימיב
ה קורה ייינבה לצעומם הע
תספואה מיינבך לירדמ
ל כ. כלארשיה ביגרנא

 , עוצית בבול ח עטלחויש
י פה ללועת פינכת
ש בוגך תירדמת הוצלמה
-31.12.2019 ך היראתד לע

היינבך לירדמה
ה -יגרנת אספואמ
תינכ. ת1702 ףסו
םאתהה בלועפה
ףות - סוצלמהל

2019

,היגרנאד הרשמ
ןוכישה דרשמ
תנהג דשרמו

הביבסה

ת ניחבף לופכב
תעלות  -תועל

תינכש תבוגת
ל ה שעמטהל
ת ספואה מיינב
היגרנא

תספואה מיינב
היגרנא

יבחור

ת לעול פמשחת הושר
ד רשם מם עואיתב

 , הרדסם אושייה ליגרנאה
ל ה שתחפד הדוער תשא
ע ומישם לסרו. פהכירצה
ר שפאמ, ההקיקחן הוקית
ת וליעפת לונוישין רתמ
ם יפירעת תעיבקלו
. תוליעפת הרדסך הרוצל

 , םינונגנמר האן שיב
ל ת שויאדכם הן גחבית

ת מועט לאו- הגנן הונגנמ
םיירשאפ  םיננוגנמ
ל משחת הושם. רירחא
ן ונגנמת הם אדקת
היצלוגת ררגסמף בדעומה

ךיארתל דע
בשוגת31.12.18 

תעיומקצ הדמע
ןנוגנמ םושייל

טאו- לארשבי הגנה

למהחש תושר
דרשמ ףויתשב
היגרנאה

י פירען תונגנמ
ת לעייתד הודיעל
יתטגרנא

ןנוגנמ
- Nega-Watt

ל משת חקפהל
רצויו מניאש

יבחור

<ך <שמה
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סטוטש סוביג יעצמאד העומ יאחראם הורגה יעמצהא  רואית יעמצהא גוס  רגזמ

ף ותיש, בםיסמת הושר
ת נגהד לרשמם הע

, היגרנאד הרשמה וביבסה
ם ירצות ממישת רנחוב
ץאות מחן פתמל

31.12.18 רצואד הרשמ
דרשמ ףויתשב
דרשמה ויגרנאה
הביבסה נתגה

ותיינדמ  תינחב
ץ אות מחי פוסימ
ם יליעם יירצומל
יכסחו יתטגרנא
מלשח

 םיננוגנמ
םיילכלכ

יבחור

ה ידמת הנחבה נלם אימיב
יתביטקפאה  יתתרושקתה

, רוטקל סכר לתויב
ר תש אדוחל מיבקמבו

ס יסבה היהי, שטנרטניאה
םיידיתעה םינייפמקל

31.12.18 ,היגרנאד הרשמ
היגרנר אומיף שגא
תורבודה ףויתשב

 םינייפמק
תאלעלה
םילכת לועדומה
 םיגיולונכט
םסינניופ
 תולעייתהל
יתטגרנא

תועדות מאלעה יבחור

 םומי 8112ר פסמה לשממת טלחהלם אתהב IARת ניחבע צבתתת ולעייתההת רגסמבד עצל כר ובע: הרעה
."ירוטלוגרל הטנת התחפהא "שונ ב4102.01.22
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.

תומגמ והיצלוג ר,הריק ס:ילארשי הקשמ בתיטגרנ אתולעייתה

:יללע כקר
ר צקהן מזהח ווטבק שמהל לכל שוה ייסולכואהל שה יגרנאהי כרוצת אק פסלה יגרנאהק שמל שו דיקפת
ת ויולען יבם לוהן וזיאל עה רימשך ות, ינרדומק שמלם ישורדהת וליעיות ונימז, תונימאת מרב, ךוראהו

.תיולכלוכ תיותביבס ,תיותרבח
ם ייחהת מרבה יילעה, הייסולכואבל ודיגהל שבר תיהן יב, היגרנאלש וקיבהך לוהור בוגת ונורחאהם ינשב
ם ייוצמהע קרקי באשמל וצינב, םייפסכם יבאשמת עקשהבך ורכה יגרנאבר בוגש ומיש. תילכלכהה חימצהו
ת ולעייתהל שה מגמר בכמה זח תפתהלה לחהם לועב. ימילקאהר בשמהת אם יצעמף אור וסחמב

 שומי שךו תתוילכל כתולעותו םירצו מתקפהבו היגראנ היבאש מל שלכשו מלוצינ באתטתבמ ה,תיטגראנ
ה מכסהת מייקם לועהי בחרבם ינושם יחמומב רקב. תינרדומהם ייחהת וכיאל עה רימשוה יגרנאבת חפומ
ך להמבש חרתהלה זי ונישל עשו, היגרנאם יכרוצום ירציימו נאו בשן פואבי דוסיי ונישבי דיימהך רוצלס חיב
י ונישש רודר גתאהף קיה םילקא הרבש מל שתומייאמ הויתועפשה מענמיה לתנ מל עתובורק הםינשה
.תילכלה כחימל צה ערימך שו, תהיגרנם איכרוצם ויציפ, מםיקיפו מנו אבן שפואף ביקמ
ל עייתהלוה יגרנאלש וקיבהת את יחפהלה תוירחאבל ארשיה ריכה, תורחאת וחתופמת ונידמלה מודב
ו חוכמו נקתוהשת ונקתב, 9819- ן"שתה, היגרנאת ורוקמק וחב, רתיהן יב, תאזה רידסהה נידמה. התכירצב
 אשונב 803.3.1מ- 1623' סמה טלחה: 6120-8020ם ינשבו לבקתהש, תוירקיעה לשממת וטלחהש מחבו
 אשונב 80.9.18מ- 5904' סמה טלחה; "למשחהת כירצם וצמצ- ת יטגרנאת ולעייתהלם ידעצש וביג"
 שוביג" אשנוב 0.11.182מ- 8025' סמה טלחה; "למשחהת כירצבם וצמצ- ת יטגרנאת ולעייתהלם ידעצ"
 תתחפה" אשונב 5120.90.20 םוי מ245' סמה טלחה; "לארשיבה ממחי זגת וטילפת תחפהלת ימואלת ינכת
 אשונב 1602.40.10 םוי מ3014 'ס מהשלמ מתטלחהבו "קשמ בהיגרנ האתכירצ לועייו הממח יז גתוטליפ
ה לאת וטלחהב. "תיטגרנאת ולעייתהלוה ממחי זגת וטילפת תחפהלם ידעיהם ושיילת ימואלת ינכת"
 עד %17ת וחפלל שר ועישבל משחהת כירצם וצמצל שי מואלד עיבד ומעלל ארשית נידמה בייחתה
י ונישא ללר מולכ)" ליגרכם יקסע"ש יחרתי פלה נשה תואבה יופצהל משחהת כירצלס חיב 0032 תנש
.(וםחתב ותיינדמ
 לעייל וםיבאש מעיקשה לםיפסו נםיצירמ תש ילארש יתנידמ ל,םייתואירבה וםייתביבס הםילוקיש הדבלמ
 תוביש חש ילארשי בהיגרנא הקש מתוביצי לןכל ו,יטילופואי גי אהני הלארש י.קשמ בהיגרנא התכיר צתא
ה תרטמר בעלת אל ארשית או מדקיה יגרנאהר ומישי צמאמ. הנושארה גרדממת יגטרטסאות ינוחטיב
ע ייסלל וכיש, "ישימחהק לדהג וס"כע ודיה יגרנאבן וכסיחה. תיסנניפת ונתיאוי טגרנאן וחטיבת גשהל
ת עיבטת תחפהוי פסכן וכסיחם הו לשם ידיחיהי אוולהי רצותר שאו, היגרנאלר בוגהש וקיבהת קפסהב
ת ויגולונכטלי מוקמק ושח תפלוי מלועהק ושלס נכיהלה ובגל איצנטופל ארשיל, ףסונב. תיגולוקאהל גרה
ם ינשבח תפתמת יטגרנאת ולעייתהלור ומישלת ויגולונכטהק ושם. יוולנם יתורישלות יטגרנאת ולעייתה
.DECO-ת הונידב מרקבת וימואל-ןיבה הריזל בארשל יה שדמעק מוזיר חשפאית וונורחאה
הרוצה בלוצינק ושמה ביגרנאש בומישל הועיא יוה היגרנאד הרשמה ביגרנר אומישף לגאל הו שדיקפת
.תיבטימ
ל משחהת כירצבם וצמצ– ת יטגרנאת ולעייתהלת ימואלהת ינכתה"ה שבוג, תומדוקת ודובעל עס סבתהב
0320-6120."

11

.1102י א, מתושדחתת מויגרנד אחויח מ"ו, דןושאק רר, פ(CCPIם )ילקי איונישי לתלשממ-ןיבל הנאפ ה11
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:לארשיל במשחת הכירב - צצת מונמת
ל משחהת כירצה תלע, 5012 עד 0202ם ינשב. למשחר וציילה נפומל ארשיבה יגרנאהק שמל שי ראהק לחה
י נותנת את זכרמה אבהה לבטה. 2.97%ל שע צוממי תנשל ודיגה ווהמה, העש-טאו-הרט 58-כל 04-כמ לארשיב
י נותנול ארשילל משחהת רבחי חווידבם יעיפומם השי פכ 5120-2020 יםנשב לארשיב וייהנשיו למהחש תכירצ
.הקיטסיטטת סיזכרמה הכשלה

ם יעבצה. ש"טוקי יונלימבם יגצומם יונתנה)ם ישונהם ירזגמהי פל 5102 דע 0202ם ינשבל ארשיבל משחהת כירצ
: (םויסי מנכרטור צקוך סת( בוםדא )הוהבג( ובוהצת )יונינ, ב(קוריה )כומל נמשת חכירם צילמסמ

יםלשויר  חרזמ תביאש -ירחסמ
"כהס פ"ש+ ר םמי יתייעשת ילאקח ירוביצ יתיב נהש

39,928 2,300 2,242 9,432 1,621 11,586 12,747 2002

41,721 2,454 2,501 9,728 1,674 11,999 13,365 2003

42,932 2,598 2,728 9,880 1,701 12,508 13,517 2004

44,309 2,863 2,708 10,237 1,699 13,083 13,719 2005

46,175 3,097 2,838 10,387 1,755 13,785 14,313 2006

49,323 3,457 3,021 11,178 1,852 14,766 15,049 2007

50,160 3,666 2,749 11,218 1,827 15,499 15,201 2008

48,948 3,783 2,404 10,329 1,690 15,625 15,117 2009

51,979 3,966 3,029 10,647 1,614 17,132 15,591 2010

53,069 4,225 3,015 10,987 1,731 17,202 15,909 2011

57,085 4,547 3,175 11,849 1,837 18,433 17,244 2012

56,794 4,675 3,109 13,182 1,935 17,753 15,662 2013

56,162 4,844 2,404 15,211 1,769 15,953 15,981 2014

57,801 - - - - - - *2015

ההובה גכירצ כהומנ  כהירצ

י תפוקתח "וד– מ "עבל ארשילל משחהת רבח; 'א 30ה לבט, 1102י טסיטטסח "וד, לארשילל משחהת רבח: רוקמ
.75' מע, 2,10ה לבט, 5012 תנש ליתפוק תח"ו ד –מ"ע בלארשי ללמשח התרבח  ;27' מע, 2,10ה לבט, 4012 תנשל

.היגרנאד הרשי מדל ים עיכרעו מ5012ת נשם בינותנ* ה
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ל משחהק שמל שת ללוכהה כירצהה לפכוה 2120-2020ן יבשר ושעהך להמב, ליעלה לבטבת וארלר שפאשי פכ
 רוצי י.(פ"חי )םייטר פלמש חינרצי מלמש חתיכר צםיללו כהיגרנ אתיכר צינות נ3012ת נשמל חה. 5.1- כי פלארישב
 דמוע יתנש העצוממ הלודיג הבצ ק.הפוקת הךרוא לתיתדונ תהמגמ הי כף א,היילע תמגמ באצמ נלארשי במלשחה

ה ובגא והם אם ג, 1.9% לע דמועה ,לארשיב יעבטה הייסולכואה לודיג בצק ידי לע רבסומ תויהל לוכי וניאו %29.2 על
 םינכדועמה 5012ת נשלל משחהת כירצי נותנ. 12םיגצומ ה(50.) יפוריא הדוחיא העצומממו (%3.1) ימלוהע עצומהממ
.4012ת נשה בכירצך הס( ל%29.2י )תנשע הצוממל הודיגב הצת קפסוי הדל יו עכרעון הכל, וונידים בנין איידע

.6012/5/020-ם לינכדוע, מ(cidn Itneopmleve DdlorWorsta)י מלועק הנבי הנותי נפ ל12
WORG.POP.PS/ortacidni/gor.knadblorw.atad//:sptth
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.6012/5/020-ם לינכדוע, מ(orstacidn Itneopmleve DdlorW)י מלועק הנב: הרוקמ

ו ניאל ודיגהך ס 9020- מלח הןכל ו,הייסולכו אינדמו אבושיח להשד חהטי שהסנכו ה8020ל שב לושמהד קפמהת ובקעב* 
ת יזכרמהה כשלה, תונותיעלה עדוה, 1102ת נשלל ארשיבי פרגומדהב צמהת ריקס: ךותמ. לודיגהי ביכרמם וכסל שה אצות
.הקיסטיטסטל

:(יתנשל הודיגז החו אעצוממם ביגצום מיונתנהי )עבטה הייסולכואל הודיב גצק

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW
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:לארשים בילקאויי הינשה ויגרנאת הכירצ
ר שא, ימלועהי מילקאהר בשמהי דיל עו קלחבר בסומת ויהלל וכיי לארשיהק שמבר בוגהה יגרנאהת כירצב צק
י כ, שגדומום ילקאהי יונישם יטרופמ 13 "לארשיבם יימילקאם ייוניש"ח "ודב. לארשיבר יוואהג זמל עם גע יפשמ
ל דבהה, תאזם ע. ימלועהה רוטרפמטהך להמלו נרוזאבת עצוממהה רוטרפמטהך להמן יבת יללכה מאתהת מייק
ת ורדסח ותינ. ימלועהף רגבם ייקשי פכל ודגה כו ניא 05-ה תונש לש ולא ןיבל 0002-הת ונשבת ורוטרפמטהן יב
 על 0002-ה ותנשב ותבצייתוה 09-הת ונשך להמבת ורוטרפמטהע צוממבת טלובה יילעש יי כ, הארמם ינותנה
.05-ת הונל שה שזה מובע גצוממ
 לא 1102 עדו 3919 תנש מ,תור קםינ שם גדאו מתומח הםינש הדצ לוי ה05- התונשב שדוע ב:ףסו נלדב הןייצ לשי

.7919ת נט שעמ, ליתנב שרע הצוממהה מרה קנף שה אתייה

( 0919-1619ם ינשי )תנב שרע הצוממהה מנל שכל בארשית בימיוה הטוררפמטע הצומש מרפה
:((לחוכם )ינ ש5ל ץ שע רצומג מצויו מלעע וצוממהש מרפהת הל אמסב מוהצו הקה)

.5' מ ע3ר וי. א5102ץ ר, מיגולורואטמת הורישי האצמ, מלארשים ביימילקם אייוניח ש"ו ד13
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.5' מ ע3ר וי , א5102ץ ר, מיגולורואטמת הורישי האצמ, מלארשים ביימילקם אייוניח ש"ו: דרוקמ

ם ילקאי עוריאל שב רם ימיר פסמן הבשם ינשלל ארשיבה הובגה יגרנאה כרצנן הבשם ינשהת אם יוושמר שאכ
ה ברהה יגרנאהת כירצי כ, םיאורם ימהת ביאשר וטקסת אם ינחובר שאכ. תיבויחה מאתהת מייקי כ, םיאור, ינוציק
 םימשגה טועימ ימי תפוקת ןהב הדדמנ רשא (1102, 3012) םייתנש ויה וז הפוקתב .3012-0012 םנישב הדדמנ רתויב
.יאלקחר הוטקסה ביגרנאת הכירי צנותנם לם גאוה תן זותם. ניינוצים קוי חעורין אכר ותויה בכוראה
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5120-2002ם ינשל בארשים בייונצים קילקי אעוריא

ריוואג זמי עוריאת ריקס"י גולורואטמהת ורישהח "ודבם יעיפומהר וקמהי נותנך ותמה יגרנאהד רשמל שם ינותנח ותינ
.15020707,1000' סה מסר, ג"לארשיי בנוציק

םיונשם הירזגמי הפל לארשיה ביגרנאת הכירצוי בות שינמגמ
ת כירצף אל ע( םיזוחאב)ק שמבם ינושהם ירזגמלה יגרנאהת קולחה תנתשהא לט עמכן ורחאהר ושעבי כ, רמולן תינ
ל ע, יתיישעתהר זגמבה יגרנאהת כירצת יילעבד דמני תועמשמהי ונישה, השעמל. תרבוגהת יטולוסבאהה יגרנאה
.יתיבר הזגמל הה שכירצח התן נובשח

20142002

מזרח ירושלים + רש"פ       שאיבת מים       תעשייתי       חקלאי       מסחרי-ציבורי       ביתי
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 1402ו- 0202ם ינשק בשמל במשחת הכירצ
:(תללוכל המשחת הכירצם מיזוחאם ביגצום מיונתנהם )יונשם הירזגמי הל פע
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ות לעייתהות לועפא לל 0032ת נשלל ארשיבל משחהת כירצת יזחת
תיטרגנא
ת כוראן ונכתת כרעמ"ל דומ( 1) :םינו שםילדו מינ שתרזע בהקדב נ0032ת נשד על ארשיבל משחהת כירצת יזחת

, היגרנאת כירצר חאב קעמלול והינלם לועהי בחרבת ולשממ 80-כ שמשמ רשא P AEL"תיפולח היגרנלא חווט
ל שם יירטמונוקאם ילדומ( 2)-ום ינום שישיחרתח ותינ; תוטילפוק לד, היגרנאת ויזחתע וציב; תוטילפוק לדבש ומיש

NDXIRETM( ןורטיי אלדומ, "ןלהל")הצי קשומיל שם שיבכרום מינתשם מיללור כש, א.
ת וינידמר דעהבש חרתהלי ופצהה יגרנאהת כירצבל ודיגלת סחייתמ" ליגרכם יקסע"ש יחרתבה יגרנאהת כירצת יזחת
י -פוריאד הוחיאת הויחנהם לאתה, ב5012ת נד שת עמייקו הל זעת פסות ניתלשמת מוליעו פא
snaln Poitcy Acneciffiy Egrenl Eanoitar Noe fcnadiuG.
 %62- בקשמ בלמשח התכי צרלדג ת0032 תנש ב,(הט מואר )PALE- הלדומ ב"ליגר כםיקסע "שיחר תתיזח תי פלע
 יםנוש היםרזגמ הין בהכירצ הייחס ,ה זשחיר תי פלע .העש-טאו-הרט 96 ל שהכיר צךס ליעגתו 5012 תשנ מתועל
ה רוצתבג לפתהלה יופצי לארשיהק שמבל משחהת כירצ 0032ת נשב. תובורקהם ינשה 15ך רואלם ימודו ראשיי

ר זגמהו ניהו ירחאי תועמשמהר זגמה, קשמבת ללוכהה כירצהך סמ %23-כה ווהיי רוביצ-ירחסמהר זגמה: האבה
.יודיח 5%2ל ם עידמוע, הםימה ויישעתי הרזגו מירחאל, ו%72ה ווהמ, היתיבה

41  

 מ" בעסרדיירטוק אתרב ח,הביבס התנגה לדרשמ הל שףתוש מםיחמו מםיצעו יתוו ציד יל עעצוב וןנכו תלדומ ה14
 יזג תוטילפ תתחפהל ימואל דעי שוביגל תידרשמ-ןיבה יוגיהה תדעו רובע ygner E &tenmnorivn EodraciR רתבחו

.מהחמ

רבמטפ, סהביבסת הנגהד לרשמ, ה"לארשיי למואד לעיה לצלמהה וממי חזת גוטילת פתחפהל לאיצנטופת הניחב: "רוקמ
.215ד ומ ע37ם ישר, ת5102
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 0302ת נשת ליזחם - תיונשם הירזגמי הל פל עמשחת הכירצות במגמ
(0302ו- 5022, 0202, 5012ם ינשק לשמה בכירצך הסם מיזחואם כיגצום מיונתנה)

ביתימסחרי/ציבוריתעשייה ומיםהרשות הפלסטינית חקלאות
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,"לארשיי למואד לעיה לצלמהה וממי חזת גוטילת פתחפהל לאיצנטופת הניחבך "ותה מיגרנאד הרשי מדל ים עינותד נוביע
.215ד ומ ע96ה לב, ט5102ר במטפ, סהביבסת הנגהד לרשמה

"שיחרת ב0032ת נשבה יגרנאהת כירצת יזחת כםיקסע  ב"ליגר  ה יגרנאהת כירצת יזחתלה מוד PALE- הלדומ 
י פל ע(. המאתהב, העש-טאו-הרט 49 תמועל עה-שטאו-הרט 96)ן ורטיאי לדומי פל ע" ליגרכם יקסע"ש יחרתב
 תשנ מתועל 5%4- בקשמ בלמשח התכיר צלדג ת0032ת נשב, ןורטיאהי לדומב" ליגרכם יקסע"ש יחרתת יזחת
 רזגמ הםני ה0032 תנש בםייתועמשמ הםירזגמ ה,הז שיחר תיפ לע .העש-טאו-הרט 49 ל שכהירצ ךס לעגיתו 5012
 0%3 הווהמה ,יתיבה רזגמה םהירחאו ,קשמב תללוכה הכירצה ךסמ %75-כ ווהיש ,וידחי יתיישעתהו ירויבצ-ירחסמה
.קשמל במשחת הכורצתמ

תיטגרנאות הלעייתהחום התה ביצלוגה ורקיקח
םיק . חו1
ם תאצקה, היגרנאהת ורוקמל וצינל שה רדסהר שפאלא יהה זק וחל שו תרטמ - 9819- ן"שת, היגרנאת ורוקמק וח. א
ן.וכסיחבת ווליעים בהש בומישם וינושק השמי הכרוצם לאתה ב  
, הרודסת ינכתי פלד ובעלה לשממהת אב ייחלו יהן וקיתהת ורטמ, 1102- א"עשתה( ןוקית)ה יגרנאת ורוקמק וח. ב
 הנממ םירוטפ ויהש ,השלממה ידרשמ לע םג קוחה חוכמ תונקתה תא ליחהל ;תולעייתהל םידדמו םידעי ליכתש   
.תולעייתהת הו אדדועים שיילכלם כינונגנר מצייל; וירוקמק הוח ב  

ותנק . ת2
תיטגרנת אוליעי/תוליצ. נא
.4020- ד"סש, ת(הביאי שנקתמת ביטגרנת אוליצת נקידבה )יגרנת אורוקת מונק( ת1
.4020- ד"סש, ת(זגו בי אלזוק נלדם ביקסום מיממחמה בריעבת הוליצת נקידבה )יגרנת אורוקת מונק( ת2
, (םיידרשמם וייתים ביילמשם חירישכמה לנתמב הצמי בברי מלמשק חפסהה )יגרנת אורוקת מונק( ת3

.1102- א"עשת    
.1102- א"עש, ת(היזיוולט טלקמי לברי מלמשק חפסהה )יגרנת אורוקת מונק( ת4
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, (העת שארוה( )רוריי קרישכל מה שיגרנת אכירל צע עדימת ויטגרנת אולעייתהה )יגרנת אורוקת מונק( ת5
.0702 -ז"סש   ת

.4020- ד"סש, ת(רוריי קרישכל מה שיגרנת אכירל צע עדימת ויטגרנת אולעייתהה )יגרנת אורוקת מונק( ת6
.1102- א"עש, ת(םינבמם בינת פרואתת לילמשה חרונת לירעזת מיטגרנת אוליעיה )יגרנת אורוקת מונק( ת7
.4020- ה"סש, ת(םינגזמי בטגרנג אורידי וטגרנן אומי, סתיטגרנת אוליעיה )יגרנת אורוקת מונק( ת8
.9020- ט"סש, ת(תינרואולה פרונל לטנת לירעזת מוליעד ידמה )יגרנת אורוקת מונק( ת9

.4020- ד"סש, ת(םיילמשה חארשי העונל מה שיגרנת אוליצנה )יגרנת אורוקת מונק( ת10
.3919- ג"נש, ת(םיילמשם חומיי חרונתי בטגרנן אומיסה )יגרנת אורוקת מונק( ת11
.9020- ע"ש, ת(יתיל במשר חישכמת ליברה מיגרנת אכירצה )יגרנת אורוקת מונק( ת12
.4020- ד"סש, ת(קלדם ביקסומר הוטיי קדודה בריעבת הוליצר נופישה )יגרנת אורוקת מונק( ת13
,  (תוינרואולת פורונ( )םינבמם בינת פרואתת לילמשה חרונת לירעזת מיטגרנת אוליעיה )יגרנת אורוקת מונק( ת14

.2012- ב"עש     ת
.3012- ג"עש, ת(םיר מורית קדיחל ית שיתפוקה תדידמת וירעזת מיטגרנת אוליעיה )יגרנת אורוקת מונק( ת15
.3012- ג"עש, ת(השדם חיר מורית קדיחית לירעזת מיטגרנת אוליעיה )יגרנת אורוקת מונק( ת16
י רודית שטילקי לתרפם סיקיפר אימל מל שיעה פנתמב הצמי בברי מלמשק חפסהה )יגרנת אורוקת מונק( ת17

.5012- ה"עש, ת(היזיוול     ט

היגרני ארק. סב
.3919- ג"נש, ת(היגרנר אומישל לאיצנטור פותיאר לקע סוציב )היגרנת אורוקת מונק( ת1

היגרנת אכירח צויודוח וקי. פג
.3919- ד"נש, ת(היגרנת אכירת צוליעל יח עוקיפה )יגרנת אורוקת מונק( ת1
.4020- ה"סש, ת(היגרנת אורוקי – מלהנס מנקת )וילהנמת הוריבעת הונק( ת2

הלשמטות מלח. ה3
ה טלחהב-  8020 ץרבמ 13, למשחהת כירצם וצמצ- ת יטגרנאת ולעייתהלם ידעצש וביג, 1623' סמה טלחה. א
ת נשי פל, 2020 תנשב היופצ ההכירצה תמועל %20ל שר ועישבל ארשיל של משחהת כירצת חפותו יפלו, דעיע בקנ

.6002 סייחו

ה טלחהב-  8020 רבמטפבס 10, למשחהת כירצבם וצמצ- ת יטגרנאת ולעייתהלם ידעצ, 5904' סמה טלחה. ב
.2020ת נשה ביופצה הכירצת המוע ל%20ל ר שועישל בארשל יל שמשחת הכירת צחפוו תיפל, ודעע יבקנ

 דעיב דומעל טלחו ה- 0012 רבבמונב 28, לארשיבה ממחי זגת וטילפת תחפהלת ימואלש וביג, 8025' סמה טלחהג. 
ד עט לפיהלם ייופצהה ממחהי זגת וטילפמ %20 תיחפהל 9020ר במצדבן גהנפוקת דיעוובו לה בייחתהל ארשיש
."ליגרם כיקסעש "יחרי תפ ל2020 תנש

ה ממחי זגת וטילפת תחפהלם ידעיהם ושיילת ימואלת ינכתש וביג, 3041 תבקוע הטחלהו 245' סמה טלחה. ד
ם שלט וקנלה לשממהי דרשמל עשם ידעצל שה רושת ללוכה טלחהה-  6012 לירפבא 10 ,תיטגרנא תולעייתהלו

 יחסב 0032ת נשד ע %17ת וחפלל שר ועישבל משחהת כירצם וצמצלות וטילפת תחפהלי מואלהד עיבה דימע
ת דיעוובל ארשית לשממת ובייחתהבה דימעלו, "ליגרכם יקסע"ש יחרתי פלה נשה תואבה יופצהל משחהת כירצל
(.5012ז )ירפ
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0102ת טיגרנות אלעייתהה ליגרנאד הרשת מינכת

ערק
 םוצמצ :תיטגראנ תולעייתהל תימואלה תינכתה" את םימהו היגראנה ,תוימואלה תויתשתה דרשמ םסרפ 0012 ילויב
ת רטמ. בייחמוי משרד מעמה לביקא לוה לשממהר ושיאלה אבוהא לו זת ינכת. "2020-0120 למהחש תכירצב
ח וכת נחתבך רוצהל וטיבי דכד ע, למשחהת ואצוהבך וסחלוק שמבל משחהת כירצת אל עיילה תייהת ינכתה
, "תילאוטריוח וכת נחתת מקה"ה נוכמל משחן וכסיחי צמאמל שה אצותכח וכת ונחתל שן תמקהבב וכיע. תפסונ
 2020ת נשד עך סחיישת ונחתהל שן לדוג, תינכתהי פל. היגרנאהת כירצבן וכסיחהת וכזבם קותא לשה נחתו נייה
 5.16-כ )םירלו דדראילי מ25.4- בךרעו ה"תילאוטריוו ההנחתה" מהאצות כגשוי שיפסכ הןוכסיחה ו,טאו-הגי ג43. ואה
 15.(ח"ד שראילימ
 %20 םוצמ צל שעדי התגשה ל עד,הגרדה בלארשי בלמשח התכיר צת אומצמצי ש,םיעד צל שהרו שהגצו התניכתב
.2020ת נשה ביוזחה הכירצהמ
י רחסמהר זגמבת ולעייתה; 2020ת נשבן וכסיחהל לכמ %27.4- י תיבהר זגמבג שותת ולעייתההב רימת ינכתהי פל
 ;ןוכסיחה ללכמ %2.71-ל תיארחא היה תיתיישעתה רזגמב תולעיית ה;ןוכסיח הללכמ 322.%-ל תיארחא היה תירויבצ
ל משחת כירצבן וכסיחה זחנת ינכתבן. וכסיחהל לכמ %3.7-לת יארחאה יהתת וימוקמהת ויושרהר זגמבת ולעייתהו
ח "שי דראילימ 25ל שם וכסבל משחת שיכרל שת ולעבה תחפהו, 2020ת נשבש "טוקד ראילימ 3.16ל שת ומכב

16:תולעייתהת הג אישהת לנל מו עעצוהם שידעצי הרקין עלה(. ל8020ת נשן לווהמ )2020-1120 םנילש

יתיר בזגמ
, םינגזמ, םיררקמל שת יברמהל משחהת כירצלר שאבה ניקתהי וניש. למשחי רישכמר ובעת ונושת ונקתן וכדע. 1
; G עד A- מ,תוליעי ל שתוגר ד7ת עיבקול משחי רישכמל שי טגרנאהג ורידהי וניש; םילכי חידמוה סיבכי שביימ
ם.ימחם הימז הרבם לר גוביו חרשפאיך שה כסיבת כונוכמת לונקי תוניש

ך א, םילעופם ניאר שאכל משחי רישכמל שה כירצהת את יחפהלו דעונה לאת ונקתהנתמהב צמת ונקת. 2
ותיתיב הלמשח התכיר צךס מ%5-כה תוויהה נתמהבה כירצה, תינכתהי נותני פל. הלועפלם יניתממ  סךמ %3- 
 0%8-בה נתמהב צמבה כירצהת אן יטקהלת ורומאד רשמהש ביגשת ושדחהת ונקתה. תירוביצ-תירחסמהה כירצה
ם.ירישכר מוקיים לורגר לומו אניר אש, איגולונכי טונית שרזעב

ן יאש, הסנכהת וטועמת ובכשמת יבי קשמלד עונה זף יעסם. יינזבזבל משחי רישכמת פלחהלם יצירמתן תמ. 3
ם ינוירטירקהם. תושרבשם יינזבזבהום ינשיהם ירישכמהם וקמבם יינוכסחום ישדחל משחי רישכמש וכרלם תורשפאב
ת יבהי קשמר פסמות יבהק שמלי תנשי טגרנאן וכסיח: ויהו זת רגסמבם ירישכמת פלחהלו אצוהשם יירקיעה
ם.ינגזמם ויררקו מיו הרחבנם שירישכמ. ההג זוסר מישכם מתושרב, שהסנכהת הוטועת מובכשב

ך וסחלל וכיות יבהי קשמל לכמ %70-כלע יגמה זם וחתבת ולעייתההל איצנטופ. תוינוכסחת ורונבת ורונת פלחה. 4
.הרואתל למשחת הכירצ מ0%9 עד

 . 71

.16.5.18ה סינך כירא, תלארשק ינר בת, א 0102י לוי ב1ם ויג ליציר העשי הפ ל15
xpsa.tluafeDs/egaPs/eatRegnahcxEs/tekraMe/h/li.gro.iob.www//:ptht

ת ולעייתהלה לשממת וטלחהם ושייר חאב קעמ: תיטגרנאת ולעייתה": ךותמו נושלכח קלנת ולועפהם וכיס 16
ם ודיקלה לכלכהת דעול שה נשמהת דעוולש גוה. 4102ר במבונ, רקחמהוע דימהז כרמ, תסנכה, "למשחהק שמב
.הקויר יהגרנא

.תוימוקמת הויושרל העי ורוביצ-ירחסמר הזגמל הם עה גלחך , איתיבר הזגמת החה תעיפוו מה זנק ת17

http://www.boi.org.il/he/Markets/ExchangeRates/Pages/Default.aspx
http://www.boi.org.il/he/Markets/ExchangeRates/Pages/Default.aspx
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י פלם. ירישכמבש ומישהן פואבו אטבתיש, םינכרצהב רקבת וגהנתהי יונישד דועלם תרטמם. יימוסרפם ינייפמק. 5
 הדובע תחנה לע הכמתסה תניכותה ,תאז םע .רתוי ןוכנ שומישמ האצותכ %15ל שן וכסיחלע יגהלר שפא, תוכרעהה
.תוריהי זמעטת מאז, והרבסת הוינכתה מאצות כ%10ל ר שועישן בוכסיל חש

ירחסמ–ירוביצ רזגמ
 כהירצהמ 0%3 ,הכירצה ללכמ 0%6-כ םיווהמ וםמיוח ורריק :וםלקא ותכרעמב איה הז רזגמב למשחה תכירצ רקיע
, ןולמי תב, םינוינק: םהה זר זגמבם יירקיעהם ינקתמהי גוסם. ירחאם ישומישלם ישדקומ %10ו- ,הראותל תשדקומ
ת כרעמ, הלשממי דרשמ, ההובגה לכשהלת ודסומ, החוורת ודסומות וימינפ, םילוחי תב, םיידועיסת ודסומות ובאי תב
ם.ירחם איירחסם מיפנען ווחטיבה
:הר זזגמר לשאת בוירקיעת הוצלמהה
.תיטגרנם איליעם יירלי'צת לונקם תודי . ק1
.תיטגרנת אוליעת יוכרעת מנקתר הובץ עאות מחת פקנע . ה2
ם.הינייפאי מפ, לםינושם הירזגמר הובם עיצירמת תוינכר תובג . ת3

:יתיישער תזגמ
ה קיטמואינפור יוואת סיחדת וכרעמו( 0%3)ם ירלי'צ, (0%3)ר וציית וכרעמם הה זר זגמבם יירקיעהל משחהי נכרצ
.תורחת אוכרעמר ווריי קלדג, מהרואת תוכרען מית בקלחתה מכירצר הא(. ש%15(

:תוצלמהר הקיע
.רתות יוליעית וושידר חוצית יויגולונכת טשיכד רודיעם ליצירמן תת. מ1
ו אה פלחהבה כימת, תוליעיל שי למינימף סבו ביוחישך כת ולודגג וזימת וכרעמם יתרשמשם ירלי'צלה ניקתי וניש. 2

.יתיישעתר הזגמה בכרדהה ורבס, הםינשם יירלי'ל צג שורדש   ב
.תויטמואינת פוכרעמר ויוות אסיחת דוכרעג מורדר שובם עיצירמן תת. מ3
   ןוכסיח ולוהי נתוכרע מתנקתה והרוא תתוכרע מגורדש והפלח הרוב עתולעיית היצירמת ויוסי מתובט הןתמ .4

.היגרנ   א

:יותמוקמויות השרר הזגמ
.קשמה בכירצל הלכך מרע ל%5-ת בוימוקמת הויושרר הזגמה בכירצה הכרעו, התינכתת הרגסמב
ת וכרעמלש דקומ 0%4-כ, םיירוביצם יחטשות ובוחרת רואתלך רצנת ויושרבל משחהת כירצל ש( %54)י ראהק לח
 םישדקומ םיפסנו %10- וםינב מךות בהרואת לתשדקו מלמשח התכירצ מ%10-כ, םינבמב( םומיחוג וזימ)ם ולקא
ם.ינום שיכרצל
:ץלמות הוימוקמת הויושרל במשחת הכירם צוצמם צשל
ם.ינבת מוגגי במרל תופיטג ווזית מוכרע, מהרואת תוכרעג מורדשת לויושרם ליצירמת תת. ל1
.תולעייתי הכילהת תלחתם השך לומי נלכלי כתרבג חורידת בויושרת לוחוטת בת. ל2
.הכירי צחוויר דיבעהם לבייחלת וויושרה ביגרני אנומת מונמ. ל3
.תוסנק תלטהב םג ,ראשה ןיב ,אטבתת וז הפיכא .תולעייתה רדעיה ןיגב תוימוקמ תויושרב תיתלהנמ הפיכא עוציב .4

ותצלמום והשיי
ת ולעייתההב יצקת. 

 ,הייעשתה דרשמו (ח"שמל 411)ה ביבסהת נגהד רשמלו רבעוהי רחסמהר זגמבוה יישעתהי רזגמבת יטגרנאה
. ריוואם והיזם וצמצלוה ממחי זגת וטילפם וצמצלה לשממהת וטלחהח וכמ( ח"שלמ 04) הקסועתהו רחסהמ

18 יתיב הרזגמ בתולעייתה לח" שןוילי מ269 ל שםוכס בהיגרנא הדרש מבצקו ת1120-2020 םינבש

.20102.11.8ם וי מ8025' סה מלשמת מטלח ה18
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היגרנאהד רשמי בושיחי פל עו, 11204-120ם ינשבל עופהל או אצוהי תיבהר זגמבת יטגרנאת ולעייתהלם יטקיורפ 19, 
 התחפ הםיווהמ ה,ש"טו קןוילי מ036- כ עלדמו ע1012-5012 םינש בןוכסיח התולוע פבק עלמשח בגשוה שןוכסיחה

.יתיבר הזגמם ביינזבזל במשי חרישכת מפלחהו באטבתת הוירקיעת הולועפ. ה2COן וף טל א754-ל כש

. היגרנאהד רשמבה יגרנאר ומישף גא, םיעוציבר קחוה קיטסיטטסם וחתת להנימ, היגרנאהד רשמי נותני פל 19
ד רשמה ביגרנר אומיף שג, אםיעוציר בקחה וקיטסיטטם סוחת תלהנית מוכרע, ההיגרנאד הרשי מנותי נפ ל20

.היגרנא    ה

 .

 (ש"טוי קיונלימל )משחון בכסחי
:5012-1012ם ינשי בתיבר הזגמות בלעייתות הלועות פבקעב

(ש"טוי קיונלימי )תנון שכסחי ילמשר חישכמ

133 םיררקמ

49 םינמזג

4.4 ששמ  ידוד

80 תורונ )*(

186.4 "כהס

.תורוי נבגת לושדת חונקו תניקתן הכר מחאן לכ, ש3102-2102ם ינשף לקת תורונט הקיורפג בצומן הוכסיח* ה

 תיונזבזב תיוגולונכט תפלהחל 5012-1012ם ינשבה יגרנאהד רשמל עפ, יתיבהר זגמבם ירישכמהת פלחהל עף סונ
 318-כל שי תנשן וכסיחו בינהה לאם יטקיורפ. יתיישעתהוי רוביצ-ירחסמהם ירזגמבת וינוכסחות ושדחת ויגולונכטב
02ש"וטק ןוילימ

ד רשמל הות שלעייתות הלועות פבקע( בש"טוי קיונלימל )משחן בוכסחי
:51021-102ם ינשי בתיישעתי והורביצ-יחרסמם הירזגמב

םיטקיופרה פרסמ

לעופו בעצובש

15

דרשמם העטק מנעמ

("חשלמ) מ"מע %81 ללוכ

5.04

ט קוירפהות לע

(ח"של)מ

27.85

נתיש ןוכסיח

("שטוק ינוילימ)

17.88

ת לחתת הנש

טקירופה

2011

85 12.86 83.61 51.31 2012

14 1.64 6.65 3.59 2013

176 26.8 127.37 65.11 2014

110 15.23 96.33 45.16 2015

430 61.57 341.82 183.05 "כהס
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הינדמר הקבח מ"וות דצלמה
:תוירקית עוצלמה המו כנתי( נ4012ר בוטקואה )נידמר הקבח מ"ודב
.היגרנת אורוקק מוחב מייחתמי שפ, כ2020ת נד שת עיטגרנת אולעייתהת לימואת לינכה תלשממר בשא. ל1

 תכמסך הילת הם אייסלה ויגרנת אורוקק מוח חוכת מונקתל הה שפיכאהת ורוקיבת הוליעת פר אידסהל .2
 תולחם שיפוגל הה שיגרנאת הכירל צם עלם שינותס ניסר בוציד ירשמי ה, כץלמון הו כמ. כףגאם ליחקפמה    

.קוחת הוארום ההיל ע   

 תייחנה ,םייתלשממה םיפוגב תולעייתה ידעיו תולעייתה תינכת שבגל :םייתלשממה םיפוגב תיטגרנא תולעייתה .3
 םיפוג בתועצובמ התולועפ הל עעדי מתלבק ללועפ ל,תינכת הםושיי לתולוע פועציב לםייתלשממ הםיפוגה  
 עבקי יללכ הבשח הףגא  כי,ץלמו הן כומ כ.ךרוצ התדימ בקוח החוכ מתונקומ התויכומס בשמתשהלו םייתלשממה  
ם.ייתלשמם מינבמת ביטגרנאת הולעייתהט הקיורע פוציבר לורם בינמח זול  
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ילארשיק השמת ביטגרנות אלעייתל האיצנטופ

יללכ
ל שה רטמהת גשהלי מלועהץ מאמלם ורתל, 425' סמה טלחהב, לארשיה בייחתה 5012 רבמטפבס 29-ה ךיארתב
.1/02P.Cו- 1/91P.Cת וטלחי הפ, לםילקאי הוניא ששונם ב"ואל הת שרגסמת הנמא
, הביבסהת נגהד רשמו שיגהת וטילפהת תחפהלל איצנטופהת ניחבלת ידרשמ-ןיבהה דעווהת דובעל עס סבתהב
21.לארשת ילשמי מדל יר עשור אשאל וארשי ידעת יר אידגמ, הףתושך ממסה מיגרנאד הרשמר וצואד הרשמ

:ורדגוהי שפל כארשת ילשמי מדען ילהל
 0032 תנש בהיופצ ההכירצ להאוושה בקשמ בתיללכ הלמשח התכירצ ב%17ל שה תחפה- ת יטגרנאת ולעייתה. 1

.תופסות ניטגרנת אולעייתת הולועא פל   ל
.0032ת נשת בשדחתה מיגרני אדל יו עקפוסק ישמל במשחת הכירצ מ%17ת - שדחתה מיגרנ. א2
.תירוביה צרובחתש בומישת ליטרה פעוסנש בומישה מ%20ל ר שבעת – מירוביה צרובח. ת3

 תכירצמ %17ל שה חתפה– ן ושארהד עיהת גשהלת נווכומ 6120-0320 תיטגרנא תולעייתהל תימואלה תינכתה
ם.יפסות ניטגרנת אולעייתי הדעא צלל - 0302ת נשה בויפצה הכירצה לאושוהק בשמל במשחה
 דרש מליבו יןתוא שתולועפ הת אהגימצ ותויופיד עירד סהרידג מ,רזג מלכ בםישרדנ הםידעצ הת אתטפר מתינכתה
.ילארשיק השמת ביטגרנאת הולעייתת המגל מה שקוזיחת לושרדנ, התוידיתת עולועפת לוצלמהה ויגרנאה

יתיבר הזגמם בינבמת בטיגרנות אלעייתה
יתיר בזגמ

21 dednetns I'learsn Ioitubirtnod Cenimretey DllanoitaC - NDNI5102ר במטפס29     ב.
fpd.CDNI02%elarsI/tsriF02%elarsI/stnemuocDdehsilbPu/yrtsiegrdcn/tni.cccfnu.4www//:ptth

.75' מ, ע2,10ה לב, ט5102ת נשי לתפוקח ת"ומ – ד"על בארשיל למשחת הרב ח22

מזרח ירושלים + רש"פ       שאיבת מים       תעשייתי       חקלאי       מסחרי-ציבורי       ביתי

2014

28%

28%

27%

3%

5%

9%

ילכל
 4012ת נשבי תיבהר זגמהל של משחהת כירצ
 הדמעו קשמב למשחה תכירצ ךסמ %28 תהווהי
22. ש"טון קוילי מ819,51 על

ה ווהמי תיבהר זגמבל משחהת כירצח תנ
י בקען פואבק שמבל משחהת כירצמש ילשכ
י נכרצר וטקסה ווהמן כלו, רושעמר תויך שמב

.יתועמשמ

http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/Israel%20First/Israel%20INDC.pdf
http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/Israel%20First/Israel%20INDC.pdf
http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/Israel%20First/Israel%20INDC.pdf
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ם יעיפשמוה זם עה זה מילהבם יאצמנם בורבר שא, םימרוגה מכמה רקיעבת עפשומם ירוגמי נבמבל משחהת כירצ
:רחאל הד עחאה
(.הנבמח הט, שתושפר נפסמת )יבק השל מדו. ג1
ם.ילקי ארוז. א2
.ימונוקא-ויצוב סצ. מ3
.למשחי הרישכר מפס. מ4
.למשחי הרישכג מו. ס5
.למשחי הרישכל מת שיטגרנת אוליע י.6
ם.ינכרצת הוגהנת. ה7
(.תונקתם ויקוחת )ויניד. מ8

שותפר נפסי מפח ללופל מארשית ביק בשמל למשת חכירצ
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הוצאה שוטפת על צריכת חשמל )ש"ח(הוצאה על צריכת חשמל כשיעור מההוצאה לתצרוכת
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1.5
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3.5

0 1 2 3 4 5 6 7‹–
מספר נפשות

ע דימהור קחמהז כרמ, 2102י אמ, "הסנכהות יבק שמל דוגי פלת יבי קשמבל משחת כירצל עם ינותנ"ך ותמה יגרנאהד רשמי דיל עם ינותנד וביע

ן.הן כונמת אסנכר הבחב לתכ, מתסנכל הש

ר פסמשל ככ. למשחת שיכרלה אצוההות יבהק שמבת ושפנהר פסמן יבת יבויחה מאתהש יי כ, תוארלר שפא
ל שי ללכהך סהמי סחיהק לחהן כו( ח"ש)ל משחת שיכרל עת פטושהה אצוההם גה לדג, לדגה חפשמבת ושפנה
ה לעמות ושפנש של עבע צוממת יבק שמל שת פטושהה אצוההל סמל משחהל שי סחיהק לחה(. %)ת יבהת ואצוה
.דבלת בחש אפל נעת ביק בשל מת שיסחיה האצוהה( מ5%2ע )ברכה בובג
ת אא טבמא והו" היגרנאת ומיצע"י ורקהד דמא והה יגרנאהם וחתבר תויבם יישומישהום יבושחהם ידדמהד חא
ש י, תונידמן יבת יטגרנאת וליעית וושהלת נמל ע, המגודל. היגרנאי תורישלש וקיבהן יבלה יגרנאהת כירצן יבס חיה
ה יגרנאהת ומיצעשל ככ, השעמל. הלשי מלוגהי מואלהר צותהן יבלה נידמל שה יגרנאהת כירצן יבס חיהת אא טבל
 לע .היגרנא רתוי םיעיקש מימלו גיומא לרצו תתדיחי ל כרובע שתוי ה,רתוי תינזבז בהיגרנא התכיר ציזא ,רתוי ההובג
ש וקיבה"ת אג ציימהד דמכ" רוידהת ודיחיר פסמ"ד דמר חבני תיבהר זגמבם ינבמבת יטגרנאת ומיצעא טבלת נמ
ם יירקיעהל משחהי רישכמר פסמם עה ובגם אתמבא צמנק שמבר וידהת ודיחיר פסמשן וויכ, "היגרנאי תורישל
(.םינגזמה וסיבי כשביי, מהסיבת כונוכ, מםיררקמ)
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1402ת נשי בתיבר הזגמם בייזכרל ממשי חרשיכת מקזחור אעיש

תיבק השמת בושפר נפסמ
6+ 5 4 3 2 1 לכך הס

275.9 318.2 388.9 367.7 582.2 438.8 2,371.6
תיהביקמש  

יהסולוכאב
(םילפא)

ךסמםיזואח  
רול טכל בכה

99.9 100.0 100.0 99.8 100.0 99.6 99.9 ררקמ

42.5 24.0 22.4 22.2 22.1 9.4 24.4 קועמ איפקמ 

37.4 27.1 31.4 35.3 39.7 38.7 35.5
ל ושיבר לונת
הייפלאו

66.0 73.6 69.7 63.4 56.0 38.0 59.6 הייפאלר וונת
דלבב

68.6 76.1 70.8 67.8 60.9 56.9 65.8 לושיבל  ייםירכ

80.1 86.6 89.5 90.6 86.5 76.8 85.1 לגורקימ

33.9 52.9 52.1 42.5 39.4 20.3 39.5 יםלכ  יחדמ

32.3 47.3 44.5 40.5 29.2 16.8 34.0  רטיהול שירכמ
םמי

99.0 99.3 99.1 98.0 96.3 84.3 95.5 הסיבכ  נתוכמ

53.3 57.4 54.1 43.3 31.4 19.9 40.9 הסיבש כביימ

83.1 89.5 91.7 88.9 88.0 78.5 86.6 ןמזג

59.0 70.6 67.7 67.7 62.9 44.6 61.6 קבא  באוש

69.6 91.4 92.2 92.2 93.2 88.1 89.0 יהזווילט

38.5 66.5 65.4 63.4 58.9 33.6 54.6 תויזיוולי טתש
רתויו

34.3 49.0 50.0 43.5 37.5 28.3 40.0 DVD תרכעמ

23.9 15.9 14.4 12.1 9.9 11.8 13.8 ילטיגיד ריממ 

80.7 93.4 90.6 89.5 76.7 63.6 81.3 שבחמ

34.8 52.5 47.9 42.6 29.8 13.0 35.3 םיבשחי מנש
רתויו

42.0 57.8 59.1 35.7 26.3 16.6 36.2 /טבלאט
עגב משחמ

15.5 31.1 21.4 10.1 5.8 3.4 13.1 םקיחשמ  תסולנוק

98.0 99.3 99.6 99.0 96.1 87.1 96.1 ד יין נופלט
תוחפד לחא

93.6 96.3 97.0 92.2 78.5 5.0 74.2 םינופלי טנש
רתויו יםדיינ

.6.111.72: הסינ, כהקיטסיטטסת ליזכרה מכשל. התיבק השמת בושפר נפסי מפא למייי קנם בירצול מת עולע– ב 51ח ו: לרוקמ
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ע צוממהי תנשהי ונישהי פל עה כרעוהר שא, 0032ת נשד עה יופצהת יטגרנאהת ומיצעהת אה ארמא בהף רגה
.11.%ל ד עמוע, ה1102ת נד שע ו0102ת נן שיבר שושעד בדמנש

o 5t Nropel RacinhceA TE? , Eekat ts ieot dah: wegnahr coivaheh bgurohy tcneicffiy egreng eniveihAc/3102 ר:וקמ

 .

23 naeproue Ehf te ovitcerit Dnemucoe dhg tniynapmocct anemssesst Acapm, Irepag Pnikroff Watn SoissimmoC 

sevitecri Dgnilaepe ryltnequesbu s andgnind ame andycneicffi eygren en olicnou Ceh tf o andtneamilarP 

lan9 fi7 7(1102)EC, S1102.6.2, 2slessur, B}lan0 fi8 7(1102)ECS} {lan0 fi7 3(1102)MOCEC {/23/600d 2nEC a/8/4002 .

fdp.tmenssessa_tcapmi_9770_1102_ces/evitcerid_1102/cod/ede/yceniffice/ygener/eu.aporeu.ce//:ptt heSe 

יורדות הדחיר יפסמי ותיבר הזגמל למשחת הכירות צמיצע
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51מ " ע2ם ישר, ת5102ר במטפ, סהביבסת הנגהד לרשמ, ה"לארשיי למואד לעיה לצלמהה וממי חזת גוטילת פתחפהל לאיצנטופת הניחב "*

ת יפוריאהה ביטקרידהת וארוהך מסמ: םייביטמרופניאם ינייפמקום ימכחל משחי נומי דיל עת ועדומת אלעה
י כו, היגרנאת רמשמת וגהנתהלת ינזבזבת וגהנתהמם תוגהנתהת או נשים ינכרצהי כ, חינמת יטגרנאת ולעייתהל
23ךוראך ושמתי מטגרנן אוכסיחל ליבוה יי זוניש

" ekat ts ieot dah: Wegnahr coivaheh bguorhy tcneciffiy egreng eniveihcA – AEE?"-הח "ודת ניחב
. התחפהי עצמאל כל %0-2%5ל של משחהת כירצבה תחפהלל יבוית יבהי קשמב רקבי תוגהנתהי ונישי כ, הלגמ
.רתון יותמי ונרמר שואת בילארשית היזחתת הה אדימעו מת זיזחת

:תיפוריאה הביטקרידות האורי הל פם עינכרות צגהנתב הרקי בותגהנתוי הינת שונוכויות מינדמ

remusnong cingaho cs tecnerefec rfiiecpth sis weiciloy pgren1       E.e 1blaT
tou-llo rerte mtrasm ro/nd aouriva beh 

yiclo prgyenE  genha cruoiv behaermunso co tsecenerfeR
tuo-llor retet mramr so/dna

ylppuf sy otriucen sC oE/98/500e 2vitceriD d namee dmit-laef rn ooitpode ahs tegrauocnE
temenganam

y grene esu-dnn eC oE/32/600e 2vitceriD
seicvrse

sretet mramf sn ooitcudortne ihs tegrauocnE

(*)e gakcan poitasliraebd lirihT g nliily bgrenn ey icnerapsnras teriuqRe
n oitcudortne ihs tegrauocnd enn aoitamrofni

sert metram sfo
s educlnd in9 a00r 2ebmetpen Se icroo ftnd ieretne egakcan poitasliraebd liruhe th T(*) :etoN

: etisben woissimmon Caeporue Ehe te, ssilater doF.  snoitaluged rns aevitcerif dr oebmua n
mth.en_noitalsigel/noitalsigel/yticirtcele_sag/ygener/ue.aporue.ce//:ptth

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/doc/2011_directive/sec_2011_0779_impact_assessment.pdf
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/legislation/legislation_en.htm
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:יפוריאד החויאי - הותגהנתוי הינשה מאצותה כיגרנאון בכסחיל האיצנטופ

     Table ES.1  
Intervention

Feedback

Potential energy savings due to measures trgeting behaviour

Range of energy savings
5-15%

Direct feedback )including smart meters( 5-15%

Indirect feedback )e.g. enhanced billing( 2-10%
Feedback and target setting 5-15%
Energy audits 5-20%
Community-based initiatives 5-20%

Combination interventions )of more than one( 5-20%
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Clear 
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Market drivers Dynamic movers

Laggards

No clear
Strategy

Clear legal
framework

Clear legal
frameworkLegal and Regulatory Status

Waverers

Latvia

Slovakia
Slovenia
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Ambiguous movers
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Netherlands

Spain

Italy

Malta

Denmark
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WaverersWaverers

RomaniaRomaniaRomaniaRomania
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SpainSpain

ItalyItaly

MaltaMaltaMalta
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PolandPoland

AustriaAustria

SlovakiaSlovakia
SloveniaSloveniaSloveniaSloveniaSlovenia

LuxemburgLuxemburgLuxemburg

Lithuania

Cyprus
Bulgaria

Hungary

tcejo pronige rtrmaS ר:וקמ

y egreng eniveihAc�o 5t Nropel RacinhceA TE? , Eekat ts ieot dah: wegnahr coivaheh bgurohy tcneic/3102 ר:וקמ

 תוגהנתהי ונישר חאב קעמום ימכחם ינומת נקתהת וללוכהה פוריאי בחרבת ובר" תועדומת אלעה"ת וינכתן נשי
 תדימל ומל את ונושהת ונידמבת וינכתהל שי קוחהס וטטסהת אט רופא בהף רגה. למשחבן וכסיחהום ינכרצה
 םדקת מתיסחי העמט הךילהתב ואצמנ וקדבנ שתונידמהמ )28 ךותמ 21( %75י כת וארלן תינ. 3012ל ן וכנן תעמטה
.קשמם ביכלהמת העמטה והרורת בינידה מיוותת הולע) ב28ך ות מ12ת (יצחמי ככו

 ngiretem-tramf sn ooitatnemeplmf ie otao dss tergor3       P.e 2rugiF
eprou En isemmargrop
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24 dnatdrahrhE-rentia' LpikS. 'n Ahod Jn. at Aa, Kyllenno; Dnera, KzenitraM. '010s . 2evitaiting Inireted MecnavdA 

,notgnihsa, W'seitinutroppg OnivaS-yticirtceld Elohesuor How feive- Rate: A Msmargrok Pcabdeel FaitnediseR 

ymonoct EneicffiE-ygrenn Er aol ficnuon Cacirem: A.C.D.

ם ימכחם ינומת וינכותת ובקעבן וכסיחהע צוממי כ, וארה, 010-25991ם ינשהן יבב "הראבו כרענר שא, םירקחמ 36
 laredFe-הי דיל ער קסך רענ, ףסונב. %8.3-%21 יןב עהנ וןכסחי יחוהוכ למהחש וןבחש ךרד תועדומ תאלעהו

onissim Comyortaluge RygrenEם.ימדקתה מדידי מלכש בומיל ש ע
 ,תוחוקלה תורי שתא רפשל תנמ לע תאז תושוע םימכח הםינומב תושמתשמ רשא תורבחהמ 6%6י כ, הליגר קסה
 %19ק רו, םיסכנל והינר ובע %39, קפוסמהל משחת וכיאת אר פשלי דכ %42, וקי דספהות וקספהר ותיאל %53
ן וכסיחהי כ, אצמנת ורחאוה ילטיא, הילרטסואבשה ירוטקיוו מכ, תונושת ונידמב, דגנמשיםוקיב ליהונ רובע
ב ורבם. ינומהי ארוקת ויולעבן וכסיחלת פקזנם ימכחהם ינומהמת יברמהת לעותהוי ספאה יהל משחלש וקיבב
ו.נמת מוכומל נעופת בולעותה, וןונכתל הה עלול עעופת בולע, ההלת אונידמם בירקמה
.הט זקיורפת מולעותע לגונל במשחת הושרה בניחם בוית כעצבתו מלת אורתות סונקסר מואל

 .24

:בושמג הוי סל פל עמשחון בכסחיע הצוממ
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Based on 36 studies implemented between 1995-2010
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(Provided real time)
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advise on daily 

or weekly basis
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Real-time 
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Real-Time Plus 
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appliance level

 gnivaS-yticirtceld Elohesuor How feiveR-ate: A Msmargrok pcabdeel faitnedised rns aevitaiting Inireted MecnavdA ר:וקמ
 

seitinutorppO , דועמ , 0012 ניוי iii

םינבל למשי חרשיכמ
ם יליעיום ישדחם יררקמלם ינשים יררקמת פלחהלם יטקיורפה עבראה יגרנאהד רשמע ציב 4012-1012 םינבש
ם יטקיורפהל כך סב. הייסולכואהל לכלם יינשות יאכזת רדגומהה ייסולכואלם יינש, B יטגרנא גורידב תיטגרנא
 ופלחו הםתרגסמ בםיליע יא לםינגז מתפלחה לםיטקיור פינ שוכר נע4012-2012ם ינשבם. יררקמ 000,621-כ ופלחוה
 ופלחוה ותרגסמב שמש תוכרעמב םיילמשח םידוד תפלחהל טקיורפ לחה 3012 תנשבו םיליעי אל םינגזמ 000,33-כ
.טקיורל פכן מוכסיחת הן אכק ושמלה ויגרנאד הרשמת לויולעת הת אטרוה פאבה הלבטם. הידו ד254,3-כ
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םינגזמם ויררקת מפלחהם לטיקוירפון מכסחיות ולע

יקשהמ  ןוכסיחה

ם ינ ש8- ור לצייב

(ח"של)מ

ות לך עס

 םינרכצל

(ח"של)מ

י תנון שכסחי

ת יי בקשמל

("שטוק יניולימ)

י תנון שכסחי

ת יי בקשמל

(ח"של)מ

ות לך עסםטיקיורפ

 דרשלמ

(ח"של)מ

290 84 133 313 152 םיררקמ

104 30 47 115 48 םינמזג

394 114 180 428 200 "כהס

ל ער זחההו, (םינכרצלוד רשמלת ולעהך ס)ח "שן וילימ 862-בה מכתסהק שמלה עקשההך סי כ, תוארלר שפא
(. םינש 8- ללמש חרוציי ביקשמ הןוכסיחה ותיב היקשמ לןוכסיח הךס )ח" שדראילי מ603.1ל עד מועה עקשהה
ם.ילק ש2ו כסחק נשמי הדל יע עקשור השל אקל של כר עמולכ

Algeria S

Argentina

Austria S SL TC TRE TRE

Benin

Botswana

Brazil SL

Colombia SL TRE
(IT,VAT)

TRE
(IT,VAT)

TRE
(IT,VAT)

Croatia S TRE (VATL)
Cyprus S
Czech Republic S SL TRE (VATL)
Denmark

seisidbuS 
rfo 

sgindluib

ngistixE
gnlliewd

ngistixE
gnlliewd

ngistixE
gnlliewd

ngistixE
gnlliewd

ewN 
gnlliewd

tofS 
ros fnaol
sgindluib

 
ygrenr eot fiderx caT 
tnmepiqu etneiffice 

or ftnestmevn ior 
dlhoeshou

escneiplpAescneiplpA psmaL

tneicffiy egrenr eon foitcudex raT 
tnemtsev inr otnemuipqe

raolS 
 retwa 
srteaeh

52 יתיבר הזגמיות בינדי מדעצת לימואל-ןיה באוושה 

<ך <שמה

25 cilnuo cygren edrloW 0731//61 :הסיכנ, 5012 רבמצלד כןדועמ. 

serusa-medna-seicilo-pyceniffice-ygener/atad/gro.ygenerdlrow.www//:sptth

; seidisbu; stiduy agren: EEA; secnailppt aneicffienn ix oa: TTI; ecror Fuoban Lx oad Tedde Aula: VLTAV; seidisbu: SS

; snaol-tfo: SSL; yrotadna: MM; tnempiuqt eneicffiy egrenr eox fat tropm: ITI; noitcudex ra: TETR; tiderx ca: TTC

y greny erotadna: MCRM; satous Qgnivay Sgren: EEQM ;yrtanolu V:V; xad tedde aulag vnidulcn, ixae tsahcru: PPT

; o: NN; se: YY; snals pgnivay sgreny erotadna: MMSP; stiduy agreny erotadna: MAEM; dennal: PP ;gnitorpe ronitpmusonc

rsegna maygren eyortadna M:EMM; srar cox fan toitartsigel raunn: ATA

https://www.worldenergy.org/data/energy-efficiency-policies-and-measures
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יתיבר הזגמיות בינדי מדעצת לימואל-יןה באוושה

<ך <שמה

; seidisbu; stiduy agren: EEA; secnailppt aneicffienn ix oa: TTI; ecror Fuoban Lx oad Tedde Aula: VLTAV; seidisbu: SS

; snaol-tfo: SSL; yrotadna: MM; tnempiuqt eneicffiy egrenr eox fat tropm: ITI; noitcudex ra: TETR; tiderx ca: TTC

y greny erotadna: MCRM; satous Qgnivay Sgren: EEQM ;yrtanolu V:V; xad tedde aulag vnidulcn, ixae tsahcru: PPT

; o: NN; se: YY; snals pgnivay sgreny erotadna: MMSP; stiduy agreny erotadna: MAEM; dennal: PP ;gnitorpe ronitpmusonc

rsegna maygren eyortadna M:EMM; srar cox fan toitartsigel raunn: ATA
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יתיבר הזגמיות בינדי מדעצת לימואל-יןה באוושה
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Serbia S SL TC TRE TRE

Singapore
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Slovenia S SL
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Spain S SL TRE )IT(
Sri lanka TC IT

Swaziland

Sweden S TC TRE

Switzerland S TC
Thailand TC TRE

Tunisia S TC IT IT IT IT

 United Arab
Emirates

United states S SL TC TC TRE TRE TRE TRE

Uruguay SL IT TRE 
)IT, VAT(

Vietnam

<ך <שמה

; seidisbu; stiduy agren: EEA; secnailppt aneicffienn ix oa: TTI; ecror Fuoban Lx oad Tedde Aula: VLTAV; seidisbu: SS

; snaol-tfo: SSL; yrotadna: MM; tnempiuqt eneicffiy egrenr eox fat tropm: ITI; noitcudex ra: TETR; tiderx ca: TTC

y greny erotadna: MCRM; satous Qgnivay Sgren: EEQM ;yrtanolu V:V; xad tedde aulag vnidulcn, ixae tsahcru: PPT

; o: NN; se: YY; snals pgnivay sgreny erotadna: MMSP; stiduy agreny erotadna: MAEM; dennal: PP ;gnitorpe ronitpmusonc

rsegna maygren eyortadna M:EMM; srar cox fan toitartsigel raunn: ATA
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tnempiuqt enaicffiy egrenr eos fnaot lfos / seidisbuS 
sdlhoes houni

raolS 
 retwa 
srteaeh

doWo 
sovets

Algeria Africa S S

Argentina Latin America S
Austria Europe EA S S S S,SL S,SL S
Benin Africa S
Botswana Africa

Brazil Latin America S S S S S
Colombia Latin America SL SL SL SL SL SL
Croatia Europe S S S S S
Cyprus Europe S S S S S S
Czech Republic Europe

Denmark Europe
Ecuador Latin America S
El salvador Latin America

Estonia Europe EA

Finland Europe EA S S

France Europe S S S

Germany Europe S S S,SL S,SL S

Ghana Africa S S
Indonesia Asia non-OECD

Israel Middle-East EA S S S

Italy Europe S S S S S S

Japan Asia OECD EA S S

Kenya Africa S S S S S S S

Latvia Europe EA

Lebanon Middle-East SL SL S,SL S,SL SL SL

Lithuania Europe S

Malta Europe EA SL SL S SL
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 retwa 
srteaeh

doWo 
sovets

Mexico Latin America SL SL S,SL SL S SL
Nepal Asia non-OECD

Netherlands Europe S

Nigeria Africa S
Pakistan Asia non-OECD EA

Philippines Asia non-OECD S

Poland Europe S

Portugal Europe EA S S S
Republic of
Korea Asia non-OECD S S S

Romania Europe S

Serbia Europe EA
Singapore Asia non-OECD

Slovakia Europe S S

Slovenia Europe SL SL S,SL S

South Africa Europe S S

Spain Europe S S S S S
Sri lanka Asia non-OECD

Swaziland Africa

Sweden Europe S

Switzerland Europe S S S
Thailand Asia non-OECD

Tunisia Africa S S S S S

United Arab
Emirates

Middle-East

United States North America EA S S S S S S

Uruguay Latin America EA S S,SL

Vietnam Asia non-OECD
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sroatreigrfeR gnihsWa 
esnihcaM

dlhoesouHrAi 
ngionitidonc

psmaL tnmehsianB yrotdaanM
or fnginiatr

slanosisfeorp

)SPEM (dsdarant Secanmrofre Pygren EmmuiniM
sdlhoes houn isencailpp arof

raolS 
 retwa 
srteaeh

ngistixE
gnlliewd

ewn
gnlliewd

Algeria M M)2005( Y want to get 
Auditor's 

agreement
Argentina M)2009( M)2012( M)2012( M)2012( M)V( Y N

Austria M)M,2010( M)M,2011( M)M,2013( M)2009( M)M,2015( M)M,2013( M)M,1995( Y

Benin M)P,2016( M)P( M)P,2016( Y N

Botswana M)V( M)V( M)P( M)P( N

Brazil M)M,2007( M)M,2007( M)M,2006( M)( Y N

Colombia M)M,( M)P( M)M,2014( M)P( M)V( MSP Y N

Croatia M)P( M)P( M)P( M)P( M)M( M)2008( MEA Y Y )Enginers(

Cyprus M M M M M M)M,2013( M)M,2007( Y Y )Energy 
auditors(

http://www.

Czech
Republic M M)2007(

mpoenex.
cz/experti/

ExpertListEng.
aspx

Denmark M)1999( M M)P( M M)2010( M)2010( Y

Ecuador M)M,2009( M)M,2013( M)M,2013( M)M,2013( M)M,2014( M)M,2011( M)M,2011( Y N

El Salvador M)M,2010( M)V,2013( M)P,2016( M)M,2010( N

Estonia M)2004( M M)P( M)2004( M)2007( Y Y )Energy 
auditors(

Finland M)2000,2010( M)2011( M)P,2013( )2002,
2009( M)2012( M)2012( Y Y )Energy 

auditors(
France M)1998,1966( M)( M)P( M M)M,2007( M)2013( MEA Y N

Germany M)1998( M M)M( M M)2012,2002( M)2014,2002( IMEA Y Consultants(

Ghana M)M,2009( M)2006( M)2006( M)P( Y N

Indonesia M)( M)( M)M,2016( M
)2009,2015(

M)P( M)V( M)(

and building 
which consumes 

energy over 
6000 TOE/year
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raolS 
 retwa 
srteaeh

ngistixE
gnlliewd

ewn
gnlliewd

Israel M)1986( M M M M M MEA Y

Italy M)2005( M)1998( M)M( M)2008( M)2011( M)2013( Y N

Japan M)M,2006( M)M,2008( M)M,2009( M)2008( M)V,2009( Y N

Kenya
M)P, Short
term )2015-

2019(

M)P, Short term
2015-2019(

M MEQ N

Y )Energy 
managers, 

energy 
auditors 
& energy 
officers(

Latvia M M M)P( M)2002( M)2001( M)2001( Y N

Lebanon M)V,2007( M)P,2017( M)V,2008( M)V,2007( M)V,2008( M)P,2017( MEA Y N

Lithuania M)2008( M)2008( M)P( M)2008( M)M,2020( MEA Y

Malta M)2009( M)M( M)M( M)M,2006( M)2006( OR Y

Y )PV & SWH 
installers, 
energy 
auditors 
& energy 

managers(

Mexico M)M,1995( M)2010( M)M,1995( M)M,1998( M)V,2005( M)M,2011( Y

N )Energy 
efficiency 
& energy 

management 
systems(

Nepal
Netherlands M)2012( M)2012( Y

Nigeria MS MS)P,( MS S)2003,
201(

MS)P,( M)V,2012( M)V( Planned N N

Pakistan MS)P( MS)P( MS)P( MS)V( MS)P( M)V( Y

Philippines MS)P( MS)P( MS)2002.2002( MS)2002( M)M,2015( M)2005(

Poland MS)2003( MS MS)P( MS)2005( M)2002( M)2008( MEA Y Y )Auditor(

Portugal M)M,2013( M)M,2013( OR Y N

<ך <שמה

; seidisbu; stiduy agren: EEA; secnailppt aneicffienn ix oa: TTI; ecror Fuoban Lx oad Tedde Aula: VLTAV; seidisbu: SS

; snaol-tfo: SSL; yrotadna: MM; tnempiuqt eneicffiy egrenr eox fat tropm: ITI; noitcudex ra: TETR; tiderx ca: TTC

y greny erotadna: MCRM; satous Qgnivay Sgren: EEQM ;yrtanolu V:V; xad tedde aulag vnidulcn, ixae tsahcru: PPT

; o: NN; se: YY; snals pgnivay sgreny erotadna: MMSP; stiduy agreny erotadna: MAEM; dennal: PP ;gnitorpe ronitpmusonc

rsegna maygren eyortadna M:EMM; srar cox fan toitartsigel raunn: ATA



- 56 -

 

יתיבר הזגמיות בינדי מדעצת לימואל-יןה באוושה

roS fPEM
ngistixe 

sgindluib

roS fPEM
ewn

sgindluib

rethO 
yrotlauegr
stnemustrni

tencsndeacnI
psmal 

tuo-easph

yrotdaanM 
or fnginiatr

slanosisfeorp

gnihsWa 
esnihcaM

sroatreigrfeR dlhoesouHrAi 
ngionitidonc

psmaL tnmehsianB yrotdaanM
or fnginiatr

slanosisfeorp

)SPEM (dsdarant Secanmrofre Pygren EmmuiniM
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 retwa 
srteaeh

ngistixE
gnlliewd

ewn
gnlliewd

 Republic of
Korea

MS)2010( MS)2006( MS)2010( MS)2003( MS)2011( M)2008(

Romania MS)1997,2001( MS)2001( MS)M,2011( MS)2001( M)M( MEA Y
Energy auditors 

in industry & 
energy manager(

Serbia MS)P( MS)P( MS)P( MS)P( MS)P( M)M( M OR Y
Y )Energy saving 

managers & 
energy saving 

advisors(
Singapore MS)M,2011( MS)M,2011( S)M,July 2015( M)2008( N N

Slovakia MS MS MS)M( MS MS)V( M)M,1975( M)M,1975( MCR Y Y )Energy 
managers(

Slovenia MS)2001( MS MS)M( MS
M

)2010,2014(
M

)2010,2014( Y
Y )Course to 
get licence

Y )Measurment 
& verification 

South Africa MS)P( MS)P( MS)P( MS
)V,2010(

MS)P( M)V,2011( M)M,2011( Y )M&V(. In 
process energy 

managers & 
energy auditors

Spain M)V,2007( MS)1996( MS)M,2011( MS)2007( M
)2007,2006( Y N

Sri lanka MS)M,2010( M)V,2015(

Swaziland MS)P( MS)P( MS)P( MS)P( MS)P( M)V( M)P( N N

Sweden MS)1999( MS MS)P( MS)2001( M)2012( M)2012( MEA Y N

Switzerland MS)2003( MS)2003( MS)2003( M)2009( M)2009( Y Y

Thailand MS)2006( MS)P( MS)2005( MS)V( M)M,2009( N

Tunisia
MS

)2004,2006( MS)2009,2010( MS)( MS)2005( M)2009,
2009(

OR Y

Y )Audit 
offices, 

installers 
companies 
)CES VP((
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ngistixE
gnlliewd
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gnlliewd

 United Arab
Emirates

MS)M,( MS)M,( MS)2011( MS)V,( M)M,2003( Y

United States MS)2001( MS)2007( MS)2007( MS)2006( MS)2004( M)V,2010( Y

Uruguay M)M( Y N

Vietnam MS)2007, 2015( MS)2015( MS)2015( S)1999, 2015( MS)2005( M)2005,
2013(

Y Y )Energy 
managers(
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י תיבהר זגמבות לעייתההי עצמאד ודיעלם יצלמומם ייינדמם ילכ
ם:תעטמהלו
י נידמי לכל כלר שאכ, םינושם יינידמם ילכבש מתשהלר שפאק שמבת ולעייתההי עצמאת אע ימטהלת נמל ע
 תוינידמ היל כוטרופי שךמה ב.תולעייתה היעצמא עמטוי וב שרזגמ בןכו ומצע ילכ בתולת כםינו שתונורסחו תונותרי

ו עמטוהר בכר שא, םינושהם ינונגנמהת ניחבי פל עת ולעייתההי עצמאמד חאל כת עמטהלר תויבם ימיאתמה
.ותונש ותינדמב
:תוירוגטה קמכם ליקלחתי מתיבר הזגמת ביטגרנ אתולעייתד הודיעת לוינידמי הלכ
:םייסנינות פיינדי מל . כ1
ם ימוחתם ויידועים ייטקיורת פרגסמץ בופישה ויגרנר אקד סוסבסת )יטגרנת אולעייתהם ליטקיורפת בופתתש. הא

(.ןמז    ב
."תוכרת "ואוול. הב

:םיילקסיות פיינדי מל. כ 2
.סי מוכי. זא
.סת מתחפ. הב
.ץאות מח. פג
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:םייטורלוגיות רינדי מל . כ3
.היגרנת אויוו. תא
.(SEPM)י לאמינית מוליעט ירדנט. סב
 ותדסבסמ ותחנבנה ותינדמהמ %34י כ, תוארלר שפא, יתיבהר זגמבם ייסנניפהת וינידמהי לכת אם ינחובר שאכ
ם ינבמלה יגרנאי רקסע וציבבי נומימע ויסבר קיעבר בודמר שאכ, םירוגמי ניינבבת יטגרנאת ולעייתהלם יטקיורפ
ן יבה זג וסמם יטקיורפלי רשפאהן ומימהה בוגבי נושם ייק. רקסהת כירעת ובקעבה נבמהץ ופישבן כום ימייק
.ביצקתבן ומזם בימוחתם וידועים ייטקיורפר בבודם מלוכב, ותונידמה
ם יכומנה בת יבירהי רועיששה אוולה, רמולכ, "תוכר"ת ואוולהת תלו רחבת ונחבנהת ונידמהמ %23ק ר, תאזת מועל
ר שאכ(. הנש 05 דע יםמויסמ יםרקמב) רתיו יםוכרא יןקוליסה תחוולו תיולניוצנוונוק תיואקנב תואוולהב רשאמ רתיו
 ,דוע וםירונ ת,שמ שידו דםינגז מ,םיררק מומ כ,תיטגרנ אםיליע ימלש חירישכמ ל"הכר "האוולה בו אםיקנעמ ברבודמ
י קפסת בייחמ, תאזת מועל, ליזרב. "תוכר"ת ואוולהו אם יקנעמן תמת ורשפאמת ונידמהמ 42.5%5-5%י כ, םיאור
 תפלחה ידי לע בורל ,כהומנ הסנכה ילעב בא יתבב תיגטרנא תולעייתהב (וטנ) םיחוורהמ (0%6) קלח עיקשהל למשח
.רתום ייליעיל למשחי הרצומ
ן כש, הזק יפאבת ורחובת ונחבנהת ונידמהמ %7-%31ק רי כ, םיאורם יילקסיפהת וינידמהי לכת אם ינחובר שאכ
%15-, םיילקסיפהת וינידמהי לכת מועל. יתיבהר זגמלם ימיאתמת וחפום ילברוסמב קעמי נונגנמש רודה זל ולסמ

מ09.5% התונידמה  מתונחבנ  בתושמתש  רםילכ  כ,םירוטלוג  ברשא  י עוציבלם ינקתש ית ונידמהמ %38-%5.09- 
ם יילאמינימה יגרנאי עוציבלם ינקתש ית ונידמהמ %15ב- .(SEPM) ייםיתב למחש ישירכמל ייםלאמינימ יהגרנא
מ%29-בו םימייק םנייניבל יתונידמה  תםנש  לםינק  איעוציב  מהיגרנ  לםיילאמיני  חםיניינב  כ,םישד  ברשא   -4%3 
י כ, רוריבבה ארמה זי טסיטטסח ותינם. ינבמלה יגרנאהי רקסע וציבלה שרומן וישירבח רכהש ית ונחבנהת ונידמהמ
.הר זוטקסר באשי הנל פם עיירוטלוגת רוינידי מלכש בומישת לופידש עי

יתיבר הזגמת בולעייתי העצמא

0302ת נשי לתיבר הזגמת בילוה שחתפות הלע

אבניתמודעותתאורהמכשירי חשמל לבנים
מערכת חימוםהצללת שמשבידוד קירות וגגותזיגוג חלונות
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-2,000
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0 151 304 455 608 761 912 1,065 1,216 1,369 1,521 1,674 1,827 1,978 2,131

2,000

4,000

6,000

8,000

-6,000

-4,000

)GWh( הפחתה
מיזוג אויר
משאבת חום תרמית

,"לארשיי למואד לעיה לצלמהה וממי חזת גוטילת פתחפהל לאיצנטופת הניחבך "ותה מיגרנאד הרשי מדל ים עינותד נוביע
.51ד ומ ע5ם ישר, תהביבסת הנגהד לרשמ, ה5012 ברמטפס
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ש ת ייק בש  מ
םינמזג 2.5  

ה כירה צבשו* ח
ל ת שעצומ  מ
 WhK 81,11-  כ
ת יתנ  ש
.תחה אדיחי  ל
 ת פסות נולע* 

ת פלחה  ל
: תחה אדיח  י
ן גזמ  ל 050₪  
0001₪, דיח  י
י ניה מדיחי  ל
תיזכר  מ

  1003₪  
ת  ודיחי  ל
ת ולתופ  מ

תויטדרנטס 

 0%9ת פלח* ה
ם ירישכמה  מ
ם ירישכמ  ל
ה  ירוגטק  ב
ר תויה בליעי  ה
ת  יטגרנ  א

ב ויחך שמ. ה1
ת ויוון תומי   ס
היגרנ   א

ת ונקן תוכדע. 2
ת וליעי   ל
ת ילאמיני   מ
י רישכמ   ל
למשח   ה

ה אוול. ה3
***הכ   ר

ח"שלמ 923

/ט-ואהגיג 414
עהש

ח"שלמ -711 528-

<ך <שמה
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 לאינצטופ
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1; ר - וטאיד  ר
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ת ודיחי  מ%27  
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6

יתיבר הזגמות בלעייתי העצמל אות שפידם עלוס

, 5102ר במטפ, סהביבסת הנגהד לרשמ, ה"לארשיי למואד לעיה לצלמהה וממי חזת גוטילת פתחפהל לאיצנטופת הניחב: "ךותם מינותד נוביע
ו.לגות עינורש עהדוקי נלעם ביכר ע.44ד ומ ע1 םירשת

(. ח"של )משחן בוכסיחת הוחת פולעייתהת הולע*    
, םיכומת ניביי ררועישא בטבתהם לייושע, הקושת בומייקת הורחת אואוולת המועת ליסחם יילקם מיאנתת ביאקנה באוול: ה"הכרה "אוולה*  *

. הי זלל כו שתונכתית הת איאקנבת הכרעמל הון מחבה ייגרנאד הרש. מ'וכך ושומר מזחך השמב     
.תוחתופמת הונידמם ביגוהנם היטרדנטסב לם לישל – במשחי הרישכמת לילאמינית מוליעית לונקן תוכד* ע**
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:יתיבר הזגמות – הצלמות והאצות
ן וכסיחלי ברמהל איצנטופה, תולעייתההי עצמאף ודעתת לבטמות ילושהה תחפההת ולעף רגמק יסהלר שפאשי פכ
 קשמב למשחה תכירצ ךסמ 13.%ה ווהמה זן וכסיח. 0032 תנשב העש-טאו-הרט 02.3ל שן וכסיחל עד מועה יגרנאב
."ליגרם כיקסעש "יחרתם בירוגמל למשחת הכירך צס מ%5.11ו-
ן הם ייאדכר שאם יעצמאהת אם גו, (0%9 )קשמ לדוא מםייחוו רואצמ נרש אתלועייתה היעצמ את אללו כה זןוכסיח
ת נחתת מקהבה כורכהת ולעה, ריוואם והיזב קעה אולחתבה דירי) 62תוינוציח תויועל תניחבמ ןהו תיטגנרא נהיחבמ
ם ניאך א( 'וכו 72רצוימש "טוקר ובער יוואם והיזל שת ויולע, למשחלש וקיבהי אישל עת ונעלת נמל עת פסונח וכ
(.%10ו )טי נלכלב כושיחם בייחוור
 לאיצנטופ ה,(תוינוצי חתויול עבויש חאלל )קשמ לתילכל כםייחוו רואצמ נרש אתולעייתה היעצמ אלל כל ששומימב
 .%347- וקשמ בלמשח התכיר צךס מ32.% הוו מהה זןוכסי ח.0032 תנשב עה-שטאו-הרט 239.1ל עד מוען וכסיחל
."ליגרם כיקסעש "יחרתם בירוגמל למשחת הכירך צסמ

יתשייער תזגמ
ילכל
ר זגמבת יטגרנאת ולעייתהלי שממהל איצנטופה. תימלועהת יפוסהה יגרנאהת כירצמש ילשה ווהמה יישעתהר זגמ
(. DOINU; a090 2,AIE ,1102 )ה זרזגמ לתיתנש ההיגרנא התכירצ מ6%2ל עד מועת ימלועהה מרבי תיישעתה
 רזג מדח אדצ מ.תייישתע הרזגמ בהיגרנא התכיר צת אלעיי לץמאמ בםלוע היבחר בומשו יםינו שםיעצמא ותוינכות
ה רטמבת עבקנהת וינידמהל ען כל, הנושה יגרנאת כירצל יפורפי לעבם יפנע-תתל שב חרן ווגמי נפל עע רתשמה ז
ת וליעיהר ופישלת ולועפ, דגנמ. תושימגר שפאתשה רוצבת ננכותמת ויהלה יישעתבת יטגרנאהת וליעיהת אר פשל
ם ירזגמבת ומודת ולועפלס חיבד ואמה הובגת לעות-תולעס חית ולעבכת ורדגומי תיישעתהר זגמבת יטגרנאה
28.יטגרנ אןוחיטבכ והיגרנ אתיכר צתתחפה כ,הממ חיז גתויטל פתתחפה כ,ןוירפ כתורדגו מתולעות הרשא כ,םירחא

ב כרומה זר זגמש, ךכבץ וענם ירזגמהר אשי נפל עי תיישעתהר זגמבת יטגרנאת ולעייתהם ודיקלי תועמשמן ורתי
ם.ירזגמר האשת ליסחן יט" קםינקחשר "פסממ
ל עה דמעוק שמבל משחהת כירצך סמ %72 תהווהי 4012ת נשבי תיישעתהר זגמהל של משחהת כירצ, לארשיב
.רושער מתוך ישמי בבקן עפואק בשמל במשחת הכירצש מילשה כווהמ, הש"טון קוילי מ115,21
 היישעת הרזגמ בלמשח התכיר צ"ליגר כםיקסע "שיחרת ב,ידרשמ-ןיב התווצ הרוב עקדבנ שPALE- הלדו מי פלע
 ,היגרנא הדשר מל שתונב ה פילע0032 תנשב עה-שטאו-הרט 191. - לעיגתו 4012 תנשמ %62- בל ודגלה יופצ
 תכיר צןכלו ,(פ"יח) טייםרפ יםנרצי מלמ החשתכירצ וןת נללכ נא ליםנות הנסיסבב שיווןכ מ,ידמ ליתנרמ שוז יתזחת

ת כירצי כ, ךירעמה יגרנאהד רשמ. לדומהי בושיחלה חקלנשו זמה הובג 4012-3012 יםנשב שייהעתב למהחש
עה-שטאו-הרט 21-ע ליג ת0032ת נשה ביישעתל במשחה

 .29 

.30

.רצואד הרשר מוב. ע1-323מ ", ע5102ר אונ, י"לארשית ביטגרנאת הולעייתהם הוחח תותיפ "26
.רצואד הרשר מוב. ע16מ ", ע5102ר אונ, י"לארשית ביטגרנאת הולעייתהם הוחח תותיפ "72

28 210, 2yrtsudn iro fsmemargor ptemengana mygner E;yceng Aygner ElanoitanertnI

, הביבסת הנגהד לרשמ, ה"לארשיי למואד לעיה לצלמהה וממי חזת גוטילת פתחפהל לאיצנטופת הניח ב29
.65ד ומ ע10ם ישר, ת0215ר במטפ    ס

 יםפ"יח יםללוכה 31204-120 םינשה מכהירצ הינותנו 13 ףרג יפ ללמשח הכתירצב לודיג התמגמ יפ לע כהרע ה30
.1ה לבט    מ
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מקור: "בחינת הפוטנציאל להפחתת פליטות גזי חממה והמלצה ליעד לאומי לישראל", המשרד להגנת הסביבה, ספטמבר 2015, תרשים 10 עמוד 6565ד ומ ע10ם ישר, ת5012ר במטפ, סהביבסת הנגהד לרשמ, ה"לארשיי למואד לעיה לצלמהה וממחי זת גוטילת פתחפהל לאיצנטופת הניחב: "רוקמ
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:0302ת נשי לתיישעתר הזגמת בילה שוחתפות הלע
י מואלד עילה צלמהוה ממחי זגת וטילפת תחפהלל איצנטופהת ניחב"ך ותמה יגרנאהד רשמי דיל עם ינותנד וביע
.66ד ומ ע11ם ישר , ת5012ר במטפ, סהביבסת הנגהד לרשמ, ה"לארשיל
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:יתיישעתר הזגמם ביצלמומיות הינדמי הלכות ולעייתי העצמל אות שפידם עלוס
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: םייחך ש* מ
נהש  20 

ת כרעה )
ם(יחמומ 
שימוש* 

י תסוו  ב
ל יבות יוריה  מ
ןוכסיח-30%    ל
היגרנא  ב

יתוסוב  ושמיש
ר ובת עוריהמ
,ווירא  יחסדמ
30-מ  יםטנקה

kw

5

<ך <שמה



- 64 -

(. ח"שבל )משחן בוכסיחת הוחת פולעייתהת הול  ע*      
. סי מדען צוג, כםיפסום ניילכלם כידעו צנחבי. יהיגרנאד הרשב מיצקתמא ושונו ברבעה שלשממת הוטלחהם לאתהם ביקנען מת  מ*    *
ם. ימם בירלי'צל הש שומישת הוליעא ישום נ, גרתין הי, בלקשים יירלי'ת צפלחהד לודיי עכלהת מרגסמ ב*    **
ך  שמ, בםיכומת ניביי ררועישא בטבתהם לייוש, עקושת בומייקת הורחת אואוולת המועת ליסחם יילקם מיאנתה באוול: ה"הכרה "אוול ה*   ***

. 'וכך ושומר מזח ה        
ו. פוגט לקיורל פן כוחבש לן יל כע, וםינום שיטקיורן פיב בחד רענם מייק*   ****
ה כומת נויהה ליופם צינקתמת הוליצן נכ, שקשמל במשחר הוצית ים אצמצה ליופה צניה איצרנג-וי קנקתת ממק, הלמשחת הושת רכרעה* ל*****

.7.111.21, למשחת הושח. רכוו מניק אשמן לוכסיחן הל כע, ו%70-  מ 

 לםוס

תופידע

יעצמא

תולעיתיהה

 תוחנה

תיוזכרמ

 לאינצטופ
 מעהטה

 תנלש
0302

 תויאדכ
תיכלכל

ט-או הגמ)
("חש/עהש

 יכל
 תוינימד
לץמומ

 תלוע
טו ק נשמל

ת נד שע
0302*

 לאינצטופ
 וןכסיח

 תנלש
0302

ח"שלמ 849 

 /ט-ואהרט 91.
עהש

ח"של  מ-5.346 ה אוול. ה1
"הכר   "

םיקנען מת. מ2

9741-  ט-ואהגמ 030
ם יפסול נמשח

 PCH ינקתבמ
ד רשמם )ינטק
(הלכלכה

: םייחך ש* מ
ה נ ש20  
ת כרעה  )

(םיחמו  מ
ת וליצת נחנ* ה
ת ילמשח  )
( - תימרת  ו
  %70******

 תכרעמב שימוש
ל ה שיצרנג-וק
ל משחם ווח
(PCH )
י עבז טת גענומ
, היגרנר אוצייל
 רתבחתמה
ה קולחת השרל
ת שרו לא
 הלכוהה
ם הבם שירקמב
ת לעוה תהוזמ
ק שמה לרישי

*****למשחה

6

:יתיישעתר הזגמם ביצלמומיות הינדמי הלכות ולעייתי העצמל אות שפידם עלוס

יתיישעתר הזגמות – הצלמות והאצות
ן וכסיחלי ברמהל איצנטופה, תולעייתההי עצמאף ודעתת לבטות ילושהה תחפההת ולעף רגמק יסהלן תינשי פכ
ל משחהת כירצך סמ %72.4ה ווהמה זן וכסיח. 0032 תנשב עה-שטאו-הרט 70.14ל שן וכסיחל עד מועה יגרנאב
31 הביבס התנג הדרש מתכרע הי פל עליגר כםיקס עשיחרת בהיישעת ללמשח התכיר צךס מ%19 או %21ו- שקמב

ם.יילכלו כאצמו ננחבר נשם איעצמאל ה. כהמאתהה ביגרנאד הרשמו
. םיטקיורפש הומימם לינבום מירגתה אמם כימיי, קםיילכלו כאצמה ניישעתר הזגמה בתחפהי העצמאת שורמל 23

, הביבסת הנגהד לרשמ, ה"לארשיי למואד לעיה לצלמהה וממי חזת גוטילת פתחפהל לאיצנטופת הניחב "13
.65ד ומ , ע5102ר במטפ    ס

.לארשיה לקורה ייגרנת אורב ח23
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תיטגרנת אולעייתהם ליטקיורפן לומית מורוק: מרגתא
ם.ידדום בינוילימ/ח"י שפלת אואת – מיסחת יונטת קואקס ע•

.ינוצין חומיל מר שוסח• מ
.ילוה שיגרנאא השול נלך כרדם ביקזם חינכרל צצה - אליחי תקסח עותי• פ
ן.וכסיחהה מנהנו הניע איקשמם היינוניבם וינטם קיקסעל בלך כרדם – ביעגפם ניינמם זינכר• צ
ן.וכסיחהה מנהנו הניע איקשמ, הלעייתהס לרטנין אי( אןוישיא רללל )משי חקלחמ• ל

םוחתר בוביצן הומאת וועדו, מעד: ירגתא
.ישחוו מנין אוכסיחם הירזה – תחוטן בי• א
?תדבות עכרעף מילחהע לודת – מילועפה תיצרני• א
.תועדומבע ודיר בוסח• מ
ם.וחתן בומר אסו• ח

ת רסהלם יבאשמת ונפהלש ין כלו, לארשיבת יטגרנאהת ולעייתההק ושל שה ענתההת אם יבכעמו לאם ירגתא
:םיאבת הונורתפו העצוהא ושונם בילוגת עונחלוך שרעה יגרנאד הרשו. מלם איבוכיע
ן וחטיבת שרת דמעהו תרטמש, 3041' סמה טלחהח וכמה נידמת וברעבת ואוולהן רקל שי תלשממן ונגנמת מקה• 
תולעייתה לםיטקיור פעוצי בךרוצ לםיקס עיד יל עו אתולעייתה התורב חיד ילע תוחקלנ שתויאקנב התואוולהל  
.תיטגרנא  

.תיטגרנת אולעייתי הטקיורע פוציבם ליקנעת מקנעהי לתלשמן מונגנת ממק• ה
 eciv Serygner E-OCSE)ת יטגרנת אולעייתהת לורית שורבל חות מורשקתהץ ללמוד מיחה אזוח חסום נוסרפ • 

   ynpaCom) .
ת וינתהלום ימולשתהב ושיחן פואל, תולעייתההת לועפמה אצותכת יטגרנאהת ולעייתההת דידמן פואלס חייתיה זוחה
.תופסונ

םוחתר בוביצן הומאת וועדומע וד: יןורתפ
 ת ורבחהת ונימאות וריש, תוכיאת ניחבר חאל( תורישוה נקתה, םירקס)ת יטגרנאת ולעייתהלת ורבחר גאמת מקה• 
, (תודמעומהת ורבחהת ניחבלה יגולודותמהל עט לחויר גאמהת חיתפם רטב)ה מעטמי מו אה לשממהי דיל ע  
ת ורבחלה יגרנאהי רקסת ורבחן יבה דרפהר וצילע צומ. היגרנאהד רשמל שי משרהר תאבה מישרהם וסרפו  
 ם ויכם. יניינעד וגינמע נמיהלת נמל עת ויטנוולרהת ורבחהל שת ובייחתהי דיל ער קסהת וצלמהת את ושמממה  

.רוביצת לורישה כיגרנאד הרשי מדל ית עלהונמ, ההיגרני ארקות סמישת רמיי  ק
  ת דידמן פואלס חייתיה זוחה. תיטגרנאת ולעייתהלת ורבחל ומת ורשקתהלץ למומד יחאה זוחח סונם וסרפ• 

.תופסות נוינתהלם וימולשתב הושין חפוא, לתולעייתהת הלועפה מאצותת כיטגרנאת הולעייתה  ה
ו כסחר שאת יטגרנאת ולעייתהלם יטקיורפם וסרפ. היגרנאהד רשמל שי משרהר תאב" החלצהי רופיס"ם וסרפ• 

.הק זושן בומאר הסות חו אתיחפף יסכל ומשח  ב
.קוי חל פם עיביוחם מניר אשם אינכרצה ליגרנר אקע סוציבם ליקנע• מ

ם וסרפום וזיי. היישעתבח תפמי שנאלם יידועיים ייעוצקמם יסרוקל שח ותיפום ודיק, םוזיי– ת ונמוימוע דית יינב• 
ם.ייעוצקם מיסנל כ  ש

ל ער שואמהת ולעייתהת ולועפמה אצותכת יטגרנאהת ולעייתההת דידמלד יחא( רתויו אד חא)ל וקוטורפם וסרפ• 
.היגרנאד הרשי מד  י

.היגרנאד הרשם מעטת מיטגרנת אולעייתהם לירקע סוציבד ליחט אמרום פוסרפן ווכדך עשמ• ה
.ףטושע וובד קימתן מפואה ביגרנאד הרשל מי שמשרר התאי בעוצקר ממול חם שימוסרן פוכד ע•
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33 י תישיעתר הזגמיות בינדי מדעצת לימואל-יןה באוושה

33 cilnuo cygren edrloW617/0/31: הסינ, כ5102ר במצדן לכדוע מ.
serusa-medna-seicilo-pyceniffice-ygener/atad/gro.ygenerdlrow.www//:sptth 

seisidbuS 
rgyen erof
sitdua

roS fPEM 
liartsudin 

sorto mcitrecel

yrtsud in inseidibsuS

ystrudnI citreclE
rsotno

rethO 
yrotlauegr 
stnemustrni

tearelcceA 
noatiicerped

or fselbaL 
liartsudin 

sorto mcitrecel

Algeria Africa EA S LB)P( MEA,MCR
Argentina Latin America LB)V,2010( MS)P(
Austria Europe EA S LB)M,2011( MS)2011( OR
Brazil Latin America S LB)M( MS)M,2002( MSP,MSP

Colombia Latin America S)175%( S)16%( LB)P( MS)P(
Croatia Europe S S)40-80( S)40-80(
Cyprus Europe MS)2011( IMCR, MEA

Czech Europe LB)M( MS
Republic 

Denmark Europe MS)2011( MEM,MCR
MSP

Ecuador Latin America LB)P,2015( MS)P,2015(
El Salvador Latin America S)100( S)40%( MS)M,2010(
Estonia Europe LB)M( MS MCR, MEA
Finland Europe EA S)15-25( LB)M( MS)2011( MEA

France Europe EA AD LB)M( MS MEM

Germany Europe S S LB)M,2011( MS MEA
Ghana Africa EA

Indonesia  Asia
non-OECD

MS MEA,MEM
MSP,MCR

Israel Middle-East EA S S MS MEA,MEM
MCR

Italy Europe LB)M( MS

Japan Asia OECD EA S AD LB)M,2015( MEA,MEM
MCR,MSP

Kenya Africa S S S)0( MS)P( MEQ,MEM
MEA

Latvia Europe S LB)M( MS OR

Lebanon Middle-East

Lithuania Europe LB)M( MS
Malta Europe LB)M,2009( MEA
Mexico Latin America S LB)M( MS)M,1995( MCR

; gnitropen roitpmusnoy cgreny erotadna: MCRM; satous Qgnivay Sgren: EEQM; yrotadna: MM; tiduy agren: EEA; seidisbu: SS

rsegna maygren eyortadna M:EMM; snals pgnivay sgreny erotadna: MMSP; stiduy agreny erotadna: MAEM; dennal: PP

<ך <שמה

https://www.worldenergy.org/data/energy-efficiency-policies-and-measures
https://www.worldenergy.org/data/energy-efficiency-policies-and-measures
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seisidbuS 
rgyen erof 
sitdua

roS fPEM 
liartsudin 

sorto mcitrecel

yrtsud in inseidibsuS

ystrudnI citreclE
rsotno

rethO 
yrotlauegr 
stnemustrni

tearelcceA 
noatiicerped

or fselbaL 
liartsudin 

sorto mcitrecel

Nepal  Asia
non-OECD S

Nigeria Africa MS)P( Planned

Pakistan  Asia
non-OECD EA MS)P( MEA

Philippines
  AAsisiaa

non-OECDnon-OECD EA MCR

Poland Europe S LB)M( MS MEM,MSP

Portugal Europe S S S LB)( MS)2011( MCR, MEM,
MSP, MEA

 Republic of
Korea Asia OECD EA LB)M( MS)2010( MCR, MSP, 

MEA

Romania Europe S LB)M,2011( MS)2011( MEA, MEM,
MSP, MCR

Serbia Europe EA MCR

Singapore  Asia
non-OECD

S AD MEM, MCR, 
MSP

Slovakia Europe MS MCR, MEA,
, MEM

Slovenia Europe MS MEA
South Africa Africa EA S AD MS)V,2011( MSP,MEQ
Spain Europe MS

Sri lanka  Asia
non-OECD

LB)P( MS)P,2011( MEA,MEM,
MCR,MSP

Swaziland Africa S S LB)P( MS)P(
Sweden Europe LB)M( MS

Switzerland Europe MS)P(

Thailand
 Asia

non-OECD S S MS)2007(
MCR,MEM,

MSP
Tunisia Africa S MEA,MCR

United States  North
America

EA MS)2007(

Uruguay Latin America EA S

Vietnam  Asia
non-OECD EA LB)M,2013( MS)2015(

MEA,MEM,
MCR,MSP

; gnitropen roitpmusnoy cgreny erotadna: MCRM; satous Qgnivay Sgren: EEQM; yrotadna: MM; tiduy agren: EEA; seidisbu: SS

rsegna maygren eyortadna M:EMM; snals pgnivay sgreny erotadna: MMSP; stiduy agreny erotadna: MAEM; dennal: PP
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יתיישעתר הזגמיות בינדי מדעצת לימואל-ןיה באוושה

Mandatory training for professionals Existence of Energy 
Service Company (ESCO)

 Mandatory training Type of professionals concerned Turnover  Financial
for professionals incentive

Algeria Y For Auditor's agreement

Argentina N

Austia € 15,000,000

Brazil N Y Soft loans to 
ESCOS

Colombia N $ 5,000,000 No financial 
incentives

Croatia N Enginers $ 10,000,000

Cyprus Y Energy Auditors € 2,000,000

 Czech
Republic Y Energy experts € 0

Denmark € 8-25 Million

Ecuador Y Industrial Engineering or 
related field

El Salvador N

Estonia N

Finland Y Energy Auditors Y Y

France N € 4-5 Billion N/A

Germany Y Energy managers, energy
consultants € 1.7-2.4 Billion

Ghana Y Decision makers

Indonesia Energy manager for industry 
which consumes

Israel Y Energy Auditors excluded Y Y

Italy Y Energy manager N/A

Japan N 0 n

Kenya Y Energy managers, energy 
auditors, energy o�cers

Numerous 
incentives as 
the ESCO's 
do not exist

Latvia N € 1-5 Million

Lebanon $ 500,000

Lithuania

>ך >שמה

 yrotadanM :MSP; satous Qgnivay SgrenE: QE M;rsegna maygren eyortadnaM: ME; MAE M:yrotadna Myg enerstidua; AE

sYe  Y:o;N:  N,deannlP:  P;gnitorpe ronitpmuson cygren eyortadnaM: RC M;nsa plsngiva sygrene
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Mandatory training for professionals Existence of Energy 
Service Company (ESCO)

nginia tryortadnaM 
slaonissefor porf

Type of professionals concerned Turnover  Financial

Malta Y Energy Auditors 
and Energy Managers

incentive

Mexico N Systems

Nepal

Nigeria N available

Pakistan

Philippines

Poland N

Portugal N € 30,000,000
 Republic of
Korea

$ 112,000,000

Romania Y Energy Auditors
and Energy  Managers € 50,000,000 NO

Serbia N
 sergana mgniva sygnerE

gniva sygner Edna
Singapore Y Energy Managers

Slovakia Y Energy Managers € 10-12 Million

Slovenia N Y

South Africa Y Energy Managers 
and Energy  Auditors

Y
Various 
funding 

mechanisms
Spain N Unknown

Sri lanka
Swaziland Y Energineers, business owners none
Sweden N € 60-80 Million
Switzerland N € 170-350 Million

e lbisnopsn Reosres = PERP
roi Sen;ygner Erof

sERf Pl oever lehgis = HERP
Thailand Y $ 87,000,000

Tunisia Y
Audit o�cers, installers 

companies
United States $ 5,100,000

as "ESCO A" 

Uruguay N Y
can apply for 
income tax 
reduction

Vietnam Y Energy Managers

 yrotadanM :MSP; satous Qgnivay SgrenE: QE M;rsegna maygren eyortadnaM: ME; MAE M:yrotadna Myg enerstidua; AE

sYe  Y:o;N:  N,deannlP:  P;gnitorpe ronitpmuson cygren eyortadnaM: RC M;nsa plsngiva sygrene
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יתשייעתר הזגמות בלעייתהי העצמת אעמטהלד וודיעם ליצלמום מייינדם מילכ
ת ונורתיי נידמי לכל כלר שאכ, םינושם יינידמם ילכבש מתשהלן תינק שמבת ולעייתההי עצמאת אע ימטהלת נמל ע
ם ימיאתמהת וינידמהי לכו טרופיך שמהב. עמטוית ולעייתההי עצמאו בר זגמבן כוו מצעי לכבת ולתכם ינושת ונורסחו
.תונו שתונידמ בועמטו הרב כרש אםינוש הםינונגנמ התניח בי פל עתולעייתה היעצמא מדח אל כתעמטה לרתויב

:תואבת הוירוגטקם ליקלחתי מתיישעתר הזגמת ביטגרנת אולעייתד הודיעת לוינידמי הלכ
:םייסננית פוינידי מל . כ1

םיקנע. מא
"תוכרת "ואוול. הב

:םיילקסי פתוינידי מל . כ2
ץאות מח. פא

:םיירוטלוגת רוינידי מל . כ3
היגרנת אויוו. תא
(SEPM)י לאמינית מוליעט ירדנט. סב

 דוסבס ותקינעמ ותחנבנה ותינדמהמ %94י כ, םיאורי תיישעתהר זגמבם ייסנניפהת וינידמהי לכת אם ינחובר שאכ
י לכת אם ינחובר שאכ(. םיעונמת פלחהן וגכ)ת יגולונכטת ולעייתהלד וסבסת וקינעמ %37-כוה יגרנאי רקסע וציבל
 ותחנבנה ותינדמהמ 6%9 ,תא זתמוע ל.ה זקיפא בתורחו בתונבחנ התונידמה מ4ק רי כם יאור, םיילקסיפהת וינידמה
 ,םייתיישעת םיעונמ לע יטגרנא ןומיס תובייחמ (תונידמ 94 ךות מ72 )תונידמה מ5%5 :ייםרוטלוגר יםלכב תושמתשמ
 ותינדמהמ %76ו- (SEPM )בייח מילאמיני מתוליע יף סועב ק(לארש יללו כ,תוניד מ94 ךותמ 37) ותינדמהמ %75
ת ולעייתהל איצנטופר קסע וציבו א/וה יגרנאל הנמל שי ונימת ובייחמ( לארשיל לוכ, תונידמ 94 ךותמ 33) ונחבנש
ךותמ 20ו )נחבנת שונידמה מ%15, ףסונ. בלמשת חכירח צוויו דא/ת ויטגרנת אולעייתת הינכו תא/ת ויטגרנא

(.םכסן מחבר מבעמה בנתומת )יעוצקה מרשכו הן אוישית רושרו( דלארשל ילו, כתוניד מ39

:COSE תרובח
 eon)ד חאד עצבר צומכת יטגרנאת ולעייתהש וכרלר שפאש, ךכל עך מתסמ COSE-הת ורבחל שי קסעהל דומה

oph sopst) תולעייתהלל איצנטופהר קסת א, ןומימהת את ללוכב ורלת ורשקתההר שאכן מעת ורשקתהל ש ,
ם עת ורשקתהל שה זל דומם. יעוציבס סובמה זוחת רזעבש ארמע ודיך וראן מזך רואלה קוזחתהוה יגולונכטהת או
ת ונורתיהם עד חים לואו. תיטגרנאת ולעייתהל שם יטקיורפע צבלי מצען ומימי רסחת וחוקללר שפאמת וחוקל
 תיחפהל תושקבמ COSE-ה תורבחמ קלח רשאכ ,קוש תולבגמ תרצוי יפסכה חוורב תודקמתהה ,הז לדומב םירורבה
. ל ודגי פסכהח וורהור צקן הלשר זחההן מזר שאת ויגולונכטם ושייבת ודקמתמן כלות ולטונן השן וכיסהת א 43

ל איצנטופהל כש מומיא ל( IRO= ם ינש 4-2 )רצק החווט לםיילכל כםידעצ ברקיע בתרחו בCOSE-הת רבחם א
ן.קתמת ביטגרנת אולעייתהל
 36.-ב ךרעומ ב"הראב COSE-ה קוש ,(אבה ףרגה) weiverv Otekra Myanpmo Ceciv SerygnerEח "ודי פל
ק וש, המודב(. %7ל שי תנשל ודיג) 2402ת נשבם ירלודד ראילימ 5.11- ללודג ליופצו 5012ת נשלם ירלודד ראילימ
 יתנ שלודיג )5012 תנש בםירלו דדראליי מ13.-ל 5012 תנש בםירלו דדראליי מ72.- מלודג ליופ צהפוריא בCOSE-ה
.(%7.1 לש 53

34 510 2TROEP RTEKRA MYCENICIF EFYGER ENM TERMUIED MAEI , 86 דועמ .

35 5012 trpoe rhcareseR ,ם.ילהנר מיצק ת4 דועמ
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הפוריאבב ו"הרא בCOSEות רבות חליעפ מ2402-1502ם ינשות לויפה צינדות מסנכה

אירופהארה"ב
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hcraese RtnaigvaN ר:וקמ

36 4102 310 2seirtnu Conaeopru Eon Nor ftorpe Rtekra MOCS E,onissim ComnaeopruE712ד ומ, ע.

ם ויכם. ירלודד ראילימ 1-5.1-ב ךרעומ לארשיב COSE-הק וש
ן ניאן קלחר שא, (עצוממבם ידבוע 05ת וקיסעמה, תויטרפת ורבח)ה יגרנאהד רשמל שר גאמבת ורבח 34 תומשור
ב ור(. ח"ודהת ביתכן מזלן וכנ) COSEל דוממה פוצמכם יאלמת יטגרנאת ולעייתהי תורישת וקפסמן ניאו את וליעפ
. ירוביצ-ירחסמהי ותיישעתר הזגמהם מיעיגת מוחוקלה

3012ת נשלי פוריאהד וחיאהם עטמח "ודי פל ע 36, 
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ירויבצ-ירחסמ רזגמ
ילכל

 359,15 לע הדמעו קשמב למשחה תכירצ ךסמ %28 התוויה 4012 תנבש ירוביצ-ירחסמה רזגמה לש למשחה תכירצ
 ,"ליגרכ םיקסע" שיחרתב .רשועמ רתוי ךשמב יבקע ןפואב קשמב למשחה תכירצמ שילש הווהמה ש"וטק ןוילימ
.0032 תנשב עה-שטאו-הרט 8.30כ-ל 4012 תנשב עה-שטאו-הרט 9.15מ- 97%-כב לודגל ויהפצ למהחש תכירצ
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ת וטילת פתחפהל לאיצנטופת הניחבך "ותה מיגרנאד הרשי מדל ים עינותד נובי. עורבם עינשת ליסחה ינטל קמשת חכירה צדדמ נ4102 תנש*ב
50ד ומ ע3ם ישר , ת5012ר במטפ, סהביבסת הנגהד לרשמ, ה"לארשיי למואד לעיה לצלמהה וממי חזג

,  

י רקסע וציבלע גונבה יגרנאהי אשונבת ומייקהת ויללכהת ונקתלם יפופכם יירוביצהם יפוגהום יירחסמהם יפוגה
 היע ב."ריכשמ-רכו"ש התייע בןוג כ,םיפסו נםיידוחי יםירגת אינפ בדמו עה זרזג מך אה,יגרנ אהנומ מיונימל והיגרנא
ס כנהל שה קוזחתהול ועפתהת ויולעשל ככ– ך פיהלא לא, לעייתהלץ ירמתן יאס כנהר יכשמלש, ךכבת נייפאתמו ז
ה זוחל עת וברם ימעפת ססובמס כנהר יכשמן יבלו ניבת ורשקתההשן וויכ, ריכשמהל שח וורהם גל דגך כ, תולדג
ת ויושרבת יטגרנאת ולעייתהת ולועפל ער זחההן מזש, ךכבה צועני רוביצהר זגמבת פסונת רכומה יעב. +ת ולעל ש

ל יחתהלת וימוקמהת ויושרהי שארלץ ירמתן יא( 1: תוביסי תשמר גתאה ווהמה זן ותנם. ינש 5-מ לודג תוימוקהמ
 ,תויתשת הגורדש/הפלח הבעק תוחנו היא תא קר ושיגרי םיחרזא הםתנוה כןמז ברשא כ,בחר נלד גורדס בםיטקיורפ
ן ומימת חקלת ולוכית וקזחת ויושר- ן ומימהם סח( 2. אבהר וביצהר חבנל שו תנוהכן מזבק רש גרוין וכסיחהד ועב
ת ולעייתהע צבלת ולוכין ניאה שעמלן השך כ, תורצקת ופוקתלת ולבגומת ושלחת ויושרשד ועבת וכוראת ופוקתל
.תיטגרנא

.75ד ומ, ע2,10ה לב, ט5102ת נשי לתפוקח ת"ומ – ד"על בארשיל למשחת הרב ח37

"ליגרם כיקסעחיש "רתי בורביצ-יחרסמר הזגמל במשחת הכירת ציזחת



- 73 -

:יותמוקמויות השרב בחות רוראת
ת כירצר שאכ

ש"וטק ןוילימ 5.701ל עה דמע 5012ת נשבה זר זגמבל משחה
 , 83 הנש בח" שדראילי מ2.1- כל עת דמועל משחת כירצל עת וימוקמהת ויושרהל שת יתנשהה אצוהה

ת ויושרבל משחהת כירצבי תנשהל ודיגהר ועיש
2020 תנש בקשמ בהכירצ הךס מ%7- כתווה לדיתעו ,%6- בדמא נתוימוקמה

 . 93

 ףרג)
ת ויושרבת יטגרנאת ולעייתהלם יטקיורפלל יבומהד מעומהו ניהן כלו, תושרבל משחהת כירצמ( בף רג) %55-ל (א
.תוימומקה

  41 0%5ן יבה ווהמת ובוחרר ואמ  .40 

:ותימוקמשויות הרל במשחת הכירוח צליפ
א.

ב.

תאורת רחוב ושטחים ציבוריים

תאורת רחוב ושטחים ציבוריים

מערכות אקלים )קירור וחימום(

מערכות אקלים

מבנים - מערכות תאורה

תאורת מבנים

אחר

אחר

45%
40%

10%

5%

40%

10%

45%

5%

ת סירפל שת קיודמב צמת נומתת לבקות ושרבה רואתהי נכרצל שי נושארי ופימל עת תשומת ולעייתההך ילהת
י ופימ. תויזכרמלום ינבמלה קולחי פל, ץוחום ינפת רואתלה יגרנאהת כירצום הינייפאמ, תושרהב חרמבת ורונה
ך רוצלה שורדה, עדיהת יתשתת אם הלה נקמון וכסיחלת ויונמדזהר תאלת וטלחההי לבקמג רדי דיבע ייסמה ז
ע די)ק שמבם יללכהם ירגתאהל עם יפסוותמל יעלם ירגתאה. תימושייה דובעת ינכתש וביגות ולעייתהי דעיץ ומיא

.0102ר במצ, דימוקמן הוטלשז הכר, מ"הביבסג התת "ינכתה ביגרנאק הר פ38
.6102.80.90ך יראתה בסינ. כ5102ת נ, שםירוטקי סל פק - עשמת הכיר, צ22ח ו ל39

      xpsa.tehcaramlehanem/esgaP/essaeleRessrP/nsoitacibluP/li.vog.uap//:ptth

.0102י לו, יםימהה ויגרנא, התוימואלת הויתשתד הרש, מתיטגרנת אולעייתהת לימואלת הינכת ה04
.תיומוקמ תויושר 75ל ח שותיי נל פ" עהביבסג התת "ינכל תב א שלח ש"ו ד41

http://pua.gov.il/Publications/PressReleases/Pages/menahelmarachet.aspx
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ת ולעייתההם וחתבר וביצהן ומאת ייעבלן ורתפהת אה בוחבת נמוטה זר זגמבה עקשהך א( 'וכור וביצן ומא, תועדומו
ם ינויד. ךרדן וויכור וביצהל לכלא מגודה ווהמ( הלשממי דרשמל עש גדב)ם יירוביצת ודסומבת ולעייתה. תיטגרנאה
ה יתולועפלת ואושנם היניעי כ, ולעהת וימוקמת ויושרם ען כות יטגרנאהת ולעייתההם וחתבת ויטרפת ורבחם ע
ם ירחאם ימרוגות וריש/דויצי קפסם עה לשממהל שת ורשקתההך רדת אן וחבלם ישקבמם השך כ, הלשממהל ש
 םעבט מםני העצב תהלשמ מרשא תיטגרנא תולעייתה לםיטקיורפ ףסונ ב.התגמדו כתושעלו דומל לתנ מלע םוחתב
.יטרפר הזגמהם מת גועקו שעינתיי ומוקמק הושת הו אלידגו ילת אועקשן הכלם וילודם גיטקיורפ

יורביצ-יחרסמר הזגמות בלעייתי העצמא

0302ת נשי לורביצ-יחרסמר הזגמת בילה שוחתפות הלע

, "לארשיי למואד לעיה לצלמהה וממי חזת גוטילת פתחפהל לאיצנטופת הניחבך "ותה מיגרנאד הרשי מדל ים עינותד נוביע
52ד ומ ע6ם ישר , ת5012ר במטפ, סהביבסת הנגהד לרשמה

יורביצ-יחרסמר הזגמ, הותצלמות והאצות
ן וכסיחלי ברמהל איצנטופה, תולעייתההי עצמאף ודעתת לבטמות ילושהה תחפההת ולעף רגמק יסהלר שפאשי פכ
 %14- וקשמ בלמשח התכיר צךס מ5%4.4ה ווהמה זן וכסיח. 0032 תנשב עה-שטאו-הרט 34.ל עד מועה יגרנאב
."ליגרם כיקסעש "יחרתי ברוביצ-ירחסמר הזגמל במשחת הכירך צסמ
ב ושחו בי רוביצהק לחהו, רתויבב ושחר זגמו ניהי רוביצ-ירחסמהר זגמהם. יילכלכו אצמנו נחבנר שאם יעצמאהל כ
ר בודמו, בייחמד מעמו ניהה זד מעמ. תוימוקמהת ויושרהוה לשממהל שך מסת ודיחימב כרומה זר זגמ. דחוימב
ל משחוף סכת כסוחק רה ניאי רוביצהר זגמבת יטגרנאת ולעייתה- ו יקלחם וכסמר תויה וושם לשהו בשב צמב

-2,000
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א והל ארשיבת יטגרנאהת ולעייתההק ושם. ירזגמהר אשם גו לעפיה בשך רדהת אה וותמא לא, םוהיזה תיחפמו
ל עפתק רא לה לשך מסהת ודיחיל עה לשממהי כץ למומן כלו, וילותיחבא צמנן יידעך א, ברל איצנטופל עבק וש
.הלה שיתודיחיה במגוה דווהתע ויקשף תא אלה – אלם אוחתם בימסת חרסהל

24 יורביצ-יחרסמר הזגמיות בינדי מדעצת לימואל-ןיה באוושה 
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<ך <שמה

42 cilnuo cygren edrloW617/0/31: הסינ, כ5102ר במצדן לכדוע מ.
serusa-medna-seicilo-pyceniffice-ygener/atad/gro.ygenerdlrow.www//:sptth.

sgnivay Sgren: EEQMs reganay mgreny erotadna: MEMMs eidisbut siduy agren: EEAs tiduy agreny erotadna: MAEM 

gnitropen roitpmusnoy cgreny erotadna: MCRMs e: YYo : NNd ennal: PPs nals pgnivay sgreny erotadna: MMSPs atouQ

https://www.worldenergy.org/data/energy-efficiency-policies-and-measures
https://www.worldenergy.org/data/energy-efficiency-policies-and-measures
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יורביצ-יחרסמר הזגמיות בינדי מדעצת לימואל-ןיה באוושה
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יורביצ-יחרסמר הזגמיות בינדי מדעצת לימואל-ןיה באוושה
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sgindluib
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ngistixE
sgindluib

clibuP & 
laciremmoC
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sgindluib

laciremmoC
sgindluib

Tunisia Africa S MS Y Y
)2010,2008(

 United Arab
Emirates

MS)M,2008(
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America MS)V(

Uruguay Latin America S S SL SL Y

Vietnam  Asia
non-OECD

S MS)2005( MS)2005(

sgnivay Sgren: EEQMs reganay mgreny erotadna: MEMMs eidisbut siduy agren: EEAs tiduy agreny erotadna: MAEM 

gnitropen roitpmusnoy cgreny erotadna: MCRMs e: YYo : NNd ennal: PPs nals pgnivay sgreny erotadna: MMSPs atouQ

-יחרסמהר זגמבות לעייתההי עצמאל שה עמטהלוד ודיעלם יצלמומם ייינדמם ילכ
ירוביצ
י נידמי לכל כלר שאכ, םינושם יינידמם ילכבש מתשהלר שפאק שמבת ולעייתההי עצמאת אע ימטהלת נמל ע
ת וינידמהי לכו טרופיך שמהב. תולעייתההי עצמאע מטויו בשר זגמבן כוו מצעי לכבת ולתכ, םינושת ונורסחות ונורתי

ו עמטוהר בכר שאם ינושהם ינונגנמהת ניחבי פל עת ולעייתההי עצמאמד חאל כת עמטהלר תויבם ימיאתמה
.ותונש ותינדמב

:תוירוגטה קמכם ליקלחתי מרוביצ-ירחסמר הזגמת ביטגרנת אולעייתד הודיעת לוינידמי הלכ
:םייסננית פוינידי מל . כ1

.תיטגרנ אתולעייתהם ליקנע. מא
."תוכרת "ואוול. הב

:םיירוטלוגת רוינידי מל . כ2
.היגרנת אויוו. תא
(.SEPMי )לאמינית מוליעט ירדנט. סב

 ותשמתשמ ותינדמהמ 5%5  כי,תואר לרשפא ,5012 רבמצ לדכןדועמ ה ,lcinuoy Cgrend ErloW- הל שח"וד היפל
ר זגמבם יניינבבת יטגרנאת ולעייתהלד וסבסת וקינעמו נחבנשת ונידמהמ( 35/32( %34 :םייסנינפ ותיינדמ ילכב
ה ניאו נחבנשת ונידמהמת חאא לף א(. הכומנת יבירב)" תוכר"ת ואוולהת וקינעמ( 35/41( 6%2-ו ירוביצ-ירחסמה
( 357/4( 8%8, םיירוטלוגרת וינידמי לכת ניחבמ. תיטגרנאת ולעייתהד דועלת נמל עם יילקסיפם ילכבת שמתשמ
ן וגכ, םיבחרנם יאשונבם ימייקם יניינבל( 35/23( 0%6-ום ישדחם יניינבלת יטגרנאת וליעים ומינימו עבקת ונידמהמ
.'דכה ויגרנת אכירצן ליינד בו, קלמשת חכיר, צדודיב
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יורביצ-יחרסמר הזגמם ביצלמומיות הינדמי הלכות ולעייתי העצמל אות שפידם עלוס

למשחון בכסחי *0302ת נד שו עטק נשמות ללע ץלמויות מינדי מלכ תולעיתיהה יעצמא תויפדע  םלוס

ח"שלמ 1,155 

הע/ שטאו-הגי ג376,1

ח"של  מ692.1- ***"הכרה "אוול. ה1
םיקנען מת. מ2

* *םולקת אוכרעמ
ת וריהי מתסל ולוכ)

(רוריק  ילדגומ

1

ח"שלמ 319 

הע/ שטאו-הגי ג5.406

ח"של  מ5.31-3 "הכרה "אוול. ה1
םיקנען מת. מ2

ת וינוכסת חורונ
ט נסורולת פרונר לבעמ)

 T5-וEDL

2

ח"שלמ 329.43 

הע/ שטאו-הגי ג2.357

ח"של  מ4.2-2 "הכרה "אוול. ה1
םיקנען מת. מ2

בוחת ררואת 3

ח"שלמ 329.2 

הע/ שטאו-הגי ג3205.

ח"של  מ -264.1 "הכרה "אוול. ה1
םיקנען מת. מ2

ם וחת ובאשמש בומיש
תומירתאויג

4

ח"שלמ 20.5 

הע/ שטאו-הגי ג3.028

ח"של  מ -61.1 ם -  ימיים קיניינ. ב1
"הכרה "אוול   ה

ב ויחם - ישדם חיניינ. ב2
ף ופכ* ב**8125 ןקתב
,תעלות-תועל  תניחבל
ב ם לישי בתיבר הגזמבו
ת ויולעל העת וכלשהל
***ם *ירוגמה ליינבל
/ ןיינבי לטגרנג אורי. ד3
ת ניחבף לופכד ברשמ

תעלות-תועל

ל ד שודיבר הופיש
י ל פת עוגגת ווריק
ן קתד בודיבת הושירד

5281

5

ח"שלמ 136.8 

הע/ שטאו-הגי ג8.820

ח"של  מ -101.8 ה אוולה )"הכרה "אוול. ה1
ו( אתוכומת נויבירב
םיקנען מת. מ2

ה רואתת לוחכוי ננשייח
גזוימו

6

ח"שלמ 122.6 

הע/ שטאו-הגי ג1.781

ח"של  מ -85.1 " הכרה "אוול. ה1
םיקנען מת. מ2

י רויר שוק/םול חוצינ
י נאכר מורוות אוכרעמב

)MVHR(

7

ח"שלמ 61.41 

הע/ שטאו-הגי ג9.510

ח"של  מ -57 ם -  ימיים קיניינ. ב1
ה אוולה" )הכרה "אוול   ה
(תוכומת נויביר   ב

ב וים - חישדם חיניינ. ב2
ף ופכ ב8125ן קת   ב
תלעות-תולת עניחב   ל

/ ןיינבי לטגרנג אורי. ד3
ת ניחבף לופכד ברש   מ
תלעות-תול   ע

: שמת שללצה
ם ייופיצש ומי שככוס
םייביטקלפר

8

<ך <שמה
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יורביצ-יחרסמר הזגמם ביצלמומיות הינדמי הלכות ולעייתי העצמל אות שפידם עלוס

למשחון בכסחי

ח" 4.61  שלמ

הע/ שטאו- הגי ג5.68

*0302ת נד שו עטק נשמות ללע

ח" של  מ8-.8

ץלמויות מינדי מלכ

ם -  ימיים קיניינ. ב 1
ה אוולה" )הכרה "אוול   ה

(תווכמנ תיובירב
ב ויחם - ישדם חיניינ. ב 2

ף ופכ ב 5281ןקתב
תעלות תניחבל -תועל

/ ןיינבי לטגרנג אורי. ד 3
ת ניחבף לופכד ברשמ

תעלות -תועל

תולעיתיהה יעצמא

ם אתהת בונולג חוגיז
 5281 ןקתל

תויפדע םלוס

9

ח" 25.2  שלמ

הע/ שטאו- הגי ג2.44

ח" של  מ -12.1 םיקנען מת. מ 1
ם ומיניה - מניק. ת 2

יתטגרנא תוליעי

ל ת שוליעיר הופיש
ם ינבל למשי חרישכמ
(םינמזג) אלל

10

(.   ח”של )משחן בוכסיחת הוחת פולעייתהת הולע     * 
ם. ימם בירלי'צל הש שומישת הוליעא ישום נ, גרתין הי, בלקשי, יםירלי'ת צפלחהד לודיי עכלהת מרגסמב  *  *
א טבתהלם ייושעה, קושבת ומייקהת ורחאת ואוולהת מועלת יסחים ילקמם יאנתבת יאקנבה אוולה: "הכר"ה אוולה * **

. 'וכך ושומר מזחך השמ, בםיכומת ניביי ררועישב      
, יקסער הזגמף הותיש, בםייטנוולרה הלשממי המרום גת עלעות-תולת עניח, ברתין הי, בלולכ ת8125ן קתב בוית חניח* ב***

ם.ירוגמה ליינבת לויולעל הת עוכלשהב לם ליש  ב     

ל יעיהי עצמאהמם תופידער דסי פלק שמלם יילכלכו אצמנר שאת ולעייתההי עצמאת את מכסמל יעלה לבטה
(.10ט )עך מסור חשי אעצמא( ל1ר )תויב

םימק השמת בטיגרנות אלעייתה
י מ)" םייתוכאלמ"ן הום ייעבטן ה, םימת קולחול ופיט, הקפהם. יקודהן ילמוגי סחים ימייקמה יגרנאהום ימהק שמ
ם יכרוצה לאל כ– ם המם יקפומהם יחלוקהת בשהוה כלוה, םיכפשבל ופיטוף וסיא, (םילפתומם יחילמם ימום י

ם ימן יבו לאן ילמוגי סחים. ימם ילצנמה יגרנאר וצייום יקלדת קפהבם ירושקהם יכילהתהת יברמ, ליבקמב. היגרנא
(. הבולשת כרעמ= ס וסקנ)" היגרנאום ימס וסקנ"י עוצקמהי וניכלות ימואל-ןיבב לת מושתלה נורחאלו כזה יגרנאל
ן ונכתת אד חאלת וברת ונידמבו לחה, תודרפנת וכרעמכם ימהת וכרעמלוה יגרנאהת וכרעמלו סחייתהם ינפלשד ועב
.תוכרעמי התש

ם ידקוממם הך א, םימהק שמבת יטגרנאת ולעייתהלת וינידמת וינכתץ מאלה נושארהה נידמהא יהה ינרופילק
ד רפסבםימר וזחמם ימדקמו את לבומהם ימהת ומכת אם יליבגמם יעצומהת ונורתפהו, םימהת כלוהת ייעבב
 ygner Edn anoitacfiiservi Dro fetutitsn Ihsina SpheT)ה יגרנאת ורוקמר ומישון וויגלי דרפסהן וכמהם זי

onitavresCon) ת ויגולונכטשד יקפתהו, הייתשי מבל ופיטום יי מת לפתהל שה יגרנאהת וכירצת כרעהלר קחמ
ולה איגרנת אוכירם צוצמצא ללמת לולוכת יוינשדח

 .43

.44 
ם ואיתום ימוה יגרנא, םילקאן יבשם ירשקבת וזכורמה, תויאטיסרבינואר קחמת וינכתה מכת ומייקה ילרטסואב

34 weivee Rrutareti: A Lsuxey Ngrend Enr aeta ,W3102 טסוגוא.
ל ועיית לויגולונכטת ווטי, שהכירי צפקיי הופי, מלארשיבם ולועה ביגרנאם לין מיק בשממהם – "כסח מ"וד 44

.3102, "םוחתם בימהה ויגרנאד הרשת מוליעד פוקימת לוצלמש הוביג, וקשממ    ה
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.הממחי זת גוטילת פתחפהי למואד לעש יוביגת לידרשמ-ןיבי הוגיהת הדע ו54
ל ועיילת ויגולונכטות וטיש, הכירצי פקיהי ופימ, לארשיבום לועבה יגרנאלם ימן יבק שממה"– ם כסמח "וד" 64

."םוחתם בימהה ויגרנאד הרשת מוליעד פוקימת לוצלמש הוביג, וקשממ    ה
(.הנכהן בוכדעם )ימק השמח לווטת הכורב אאת הינכר תושים אר עשוא, ת6102ט סוגו, אםימת הושת ריזח ת47

ת לזנהלם ילעפמת מקהלת וינכותי מואלח ותיפלה צעומהה רצען יסב. היגרנאהום ימהי קשמל שן ונכתהת וינידמ
ת ונימזהת ויעבת אף ירחהלם ילולעות ולודגם ימת ויומכם ישרודו לאם ילעפמשן וויכ( noitacfiiuql LiaoC) םפח

 44.הנידמם בימל הת שוכיאהו
י לארדפהד רשמהם יקהל יבקמבם. ימוה יגרנאן יבן ילמוגהי סחיבם יריכמהם יקוחת ונידמע שתו קקוחב "הראב
ן נכתלה תרטמר שא, (mae Tygolonhce Tygner EertaW)" היגרנאהום ימהת ויגולונכטת צובק"ת אה יגרנאל
noitragetnh Icraesr Reetad Wny agrene EhT "קוחח סונ, ףסונבו. לאן ילמוגי סחילה נסחייתתש, פ"ומת וינכת

tAc", תקפלה ולש חותיפהו רקחמה תוינכתב םימ תוכירצ לש םילוקיש לולכל ינקירמאה היגרנאה דרשמ לע הפכיש 
, לארשיבום לועבה יגרנאלם ימן יבק שממה"– ם כסמח "וד"ק פוה 3012י אמב, 44לארשיב. היגרנאר וציילום יקלד
ם ימהוה יגרנאהד רשמת וליעפד וקימלת וצלמהש וביגו, קשממהל ועיילת ויגולונכטות וטיש, הכירצי פקיהי ופימ
ה כרענש, 0032ת נשלם ימהת כירצת יזחת. יטגרנאן וכסיחלוה יגרנאהת כירצר ופישלם יעצמאו בו גצוהש, "םוחתב

ה ניאר שא, (ק"מלמ 567,2( 2012ט סוגוא, םימהק שמלב אהת ינכתל עה ססבתה
תינכדעם הימת הכירת ציזחתי מתוהן מפואה בנוש

 ,45 תידרשמ-ןיהב הדעווה רובע
.(מ"קלמ470,2(  47

לדומבש ומישה שענם הבשם יחילמם ימת לפתהלום יי מת לפתהל( ק"מ/ש"טוק)ת ילוגסה יגרנאת כירצי נותנ 
46.היגרנאד הרשמם בייוצמם הינותנם לימוד

0302-7102ם ינשי ללארשיק השמם בימת הכירת ציזחת 47

הכירכ צ" הס מ" בצ עבטם לימ ירוזא תואלקח השייעת תיב נהש

םיריפש םיריפש םיריפש כלמ "כהס , שפנה לכירצ הייסולאוכ

םיגוסה םיחימל םיחימל הכיצר /ק הנש"מ /שפנ שפיון נלימ

*יןחלוק (כ) "הס

(כ"הס)

2,234 1,547 0 34 137  187  516
472

)1,175)

29  93
)121)

767 90 8.5 2017

2,302 1,589 5 45 145  182  514
503

)1,198)

29  94
)122)

788 90 8.7 2020

2,704 1,912 131 50 217  181  507
582

)1,270)

29  96
)125)

911 90 10.1 2030

: תינכותהת רגסמבם יקדבנה, (יעבטע ציהבת ונושד בלמ)ם יפסונם ישיחרתל לוכ; ן"דפשת אם יללוכן יחלוקי מ* 
, ףוחהת עוצרבע ציהבה דירי, תואלקחבה דירי, םילקאי וניש, פ"שרלה קפסא, שפנלה כירצ, הייסולכואל ודיגב צק  
ה כירצת חפת ללוכת ואלקחלוה יישעתל, תיבלם יריפשת כירצ. עבטלת פסות, יברעמהר ההר פיווקאד וביא 
ן.דרת יכלממה וז, עפ"שרה לקפסל אלות כירוזה אכירצם ויריפם שימן ב"דפשן ויחלוי קלעפר מובג, תתואלקחל  
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םימר הזגמות בלעייתי העצמא

0302ת נשם לימר הזגמת בילה שוחתפות הלע

משאבות מיםהפחתת אובדן מים
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ת תחפהלי מואלד עיש וביגלת ידרשמ-ןיבהי וגיההת דעוי נותנך ותמה יגרנאהד רשמי דיל עם ינותנד וביע
.66ד ומ ע11ם ישר. תהממי חזת גוטילפ

םימר הזגמות בלעייתי העצמל אות שפידם עלוס

 לאינצטופ
ה חתפה
0302 תנלש

ק שמות ללע
וטנ

ץלמויות מינדי מלכ ת ילכליות כאדכ
- טא והגמ)

/ ₪העש

 לאינצטופ
 מעהטה
0302 תנלש

 תוחנה

תיוזכרמ

 יעמצא

תולעיתיה

 לםוס

תופידע

ח"שלמ 6.212

-הגיג 1781.
הע/ שטאו

2.511-
ח"שלמ

ת ילאמינית מוליעת יונק. ת1
היגרנת אורוקק מוחח וכמ   )
ר צואד הרשם מף עותיש   ב
**(םימת הושר   ו

ם יקנען מרקם )יקנען מת. מ2
ה לשמת מטלחח הוכ   מ

   3014)

8791- 0%9 
 תובשאממ
םמיה

11: םייחך ש- מ
יל פעם )ינש
(םיחמות מוכרעה

תעצות מוליע- י
תובשאמ לש
 –תשודחו תימויק

,%4.73ו- 66.5%
המאתהב

 רופיש
 תוליעיה
 לש
 תובשאמ
םמי

1

ח"שלמ 67.5

-הגיג 97.8
הע/ שטאו

ח"שלמ -2.81 ןרקם )יקנען מת. מ1
תטלחח הוכם מיקנע   מ
(3014' סה מלשמ   מ

366- ז וחת אנטקה
 הפילדה

8%-ל %12מ-

: םייחך שמ
תכרעהם )ינ ש15 

ם(יחמומ

 תתפחה
םין מדבוא
י דל יע
 תורכעמ
ץחל ליהונ

2

ת נגהלד רשמה, "לארשילי מואלד עילה צלמהוה ממחי זגת וטילפת תחפהלל איצנטופהת ניחב": ךותמם ינותנד וביע
ו. לגות עינורשה עדוקי נלעם ביכר ע.63ד ומ ע18ה לב ט,5102ר במטפ, סהביבסה
(. ח”של )משחן בוכסיחת הוחת פולעייתהת הולע  * 
ת ירשפאה עפשהר ואלם ימהת ושרור צואהד רשמל ומם ואיתבו נקתוים ימהק שמבת ילאמינימת וליעית ונקת* *

ם. ינושם היליפתמם הם עיידיתעהם וימייקן הויכיזי המכסל ה ע
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םימר הזגות – מצלמות והאצות
 סךמ %3.0-כ ,עה-שטאו-הגיג 752ל עד מועול ודגו ניאם ימהק שמבת ולעייתהמה אצותכג שוישן וכסיחהר ועיש
ת ולעייתההע וציבת ולע, תאזם ע. 0032ת נשלב אהת ינכתל שש וקיבהת יזחתלם אתהבי ופצה, למשחלש וקיבה
ת ולעייתהע וציבלת ילכלכה קדצהת מייקן כל עו, םייוזחהל משחהי ריחמלם אתהבת כסחנהה יגרנאהת ולעמה כומנ
ם.ימק השמב

םייבחוות רלעייתי העצמא
:יותמוקמויות השרר הזגמם ליייניפום אירגתא
י אנתה ווהמר ודסוה נבומן פואבו לוהינוב כרומו ניהת וימוקמת ויושרבת ולעייתהל שך ילהת: ותעדומוע דיי רעפ
ם ולגהי פסכהוי טגרנאהן וכסיחהל איצנטופלם יעדומם ניאת וימוקמהת ויושרבם ידיקפתי לעב, בורלו. תחלצהל
ע דיי רעפש ית יטגרנאהת ולעייתההם וחתלת ועדומת מייקם הבשם ירקמבם ג. תיטגרנאת ולעייתהת וינכותב
ר ומאה מ, תימוקמהת ושרהת מרבת יטגרנאת ולעייתהלת ינכתל הנלון יכהלך מסומי מר מולכ, ךילהתהת ענהב
.רקות סריחבם בילוקישם הה המה ויגרנר אקל סולכל

ו ניהת וימוקמת ויושרבת יטגרנאת ולעייתהט קיורפל של עופלה אצוהבם ייזכרמהם ימסחהד חא: ןומימוב יצקת
ם. ינש 7-6-כל שה עקשהר זחהת פוקתח ינהלל בוקמץ וחת רואתת פלחהל שם יטקיורפב. יביצקתהם סחה
 המר בתוימוק מתויושר ל.םינ ש32-- כל שהעקש הרזח התפוק תחינ להלבוק מםינפ תרוא תתפלח הל שםיטקיורפב
.טקיורפן הומימש לורדב היצקתס הויגי בשוש קה יכומת נימונוקא-ויצוס

:ותצלמ והותונרתפ
-ויצוסג ורידבת ויושרלי תועמשמר גתאה ווהמת יטגרנאת ולעייתהלם יטקיורפבת ינושארה עקשה: ןומימוב יצקת
ת ולעייתהע וציבר חאלשם ינשהך רואלב רף סכת ימוקמהת ושרהך וסחתת לעות-תולעב ושיחבשד ועב. ךומני מונוקא
ר ותיאבוי ארשאת לבקבת ושרהל עת ושקהלוך וראת ויהלל ולעה עקשההר זחהן מז, םינפת רואתות ובוחרר ואמב
ו.לן איעם מיטקיורפן לומית מורוקמ
:םהב, וםיירשפן אומיי מלולסה ממש כי
ל     ולכמת בוחמתמ, ההיגרני אתוריל שת שויקפה סשעמן לו הלת אורב - חCOSEת ורבת חועצמאן בומי. מ1

 ל שםידק מןונכ ת,היגרנ אירק סעוצי בםללכב ו,תיטגרנ אתולעיית הל שטקיור פםושי יךרוצ לםישרדנ הםיתוריש   ה
ן.קתוהד שויצי בנוכסחל ויעש יומישה לכרדהר ווטי, נהנקת, הןומי, מתולעייתהט הקיור  פ 
(.tcart ConecnamorfrePת )ואצוה תנתול מומגתה בזות חרזעה בני הCOSE-ת הרבל חות מורשקתהת הרו  צ 

48:תואצוה תנתוה מזול חם שיגוה סשולם שימייק

תרבח. טקיורפהת ויולעבת אשונת ושרה, הזן ומימל דומי פל ע: (gnvia SdeentarauG )חטבומ הןוכסיח ה
 .גשוה אלש הרקמל החטוב הדימעמו שארמ תרדמוג מןז תפוקתב גשויש ןוכסיח החיטבמ היגרנאה יתוריש
 טרמפ התושירד בדמוע דויצה שאדוו לתנ מלע טקיורפ הל כךרוא לםירטונ מהיגרנ האתכירצו דויצ היעוצי    ב
.זרכמר בדגוהי שנכט   ה

קעהשהה תולעב אתשונ COSE- התרב ח,ה זןומי מלדו מי פל ע:(gniva SderaSh )ןוכסיח בתופתתש ה
 COSE- התרב חם עתורשקתה ה.לעופ בתגשומ הןוכסיח התמר לםאתה בה לתמלש מתושרה ו,תינושארה
םירגאנוםירטונמתכרעמהיעוציב,וזהטישבםג.םינש01-3ל שה כוראה פוקתך רואלב ורי פל עה ניה
.תורשקהת הפוקל תך כרואף ליצן רפוא   ב

…

…

        

.4102ר אונ, יתוימוקמת הויושרץ בוחם וינת פרואתת ביטגרנת אולעייתהך לירד מ48



- 83 -

תורשקתה הת א,טקיורפ לןומי מתגשה בךרוצ הת אתושר לתכסוח ה זהזוח סיס בלע תולעיית הטקיור פםודיק
 ןיע מטקיורפ בםינומט הםינוכיס להמצ עת אתפשו חהני אאי הףסונב ודויצ התנקתה לםיינכ טםיצעו ים ע
 גשומ שיפסכ הןוכסיחה מיקל חןפוא בתינה נו א,תינה נא לתושר התורשקתה התפוק תךשמ ב,דגנ מ.ה  ז
 לוקוטורפ יפ לע ןוכסיחה תדידמ תרוצ תא הזוחב ןגעל שי ,ףסונב .תונושארה ויתונשב טקיורפה םושיימ 

.שארם מכסון מוכסית חדיד מ
ש… עתטי  הןוגי  )ריחמ   geaffuhaC) :הת רבח, וזה טישב -COSE תוכרעמת אא למן פואבת לעפתמ
 .שאר מעוב קריחמ בCOSE- התרבח מהיגרנא היתורי שתא שכור (תימוק מתושר) חוקל הרשא כ,היגרנאה
 י עוציל בח עקפת לושרל ה. עשארע מודר ייחמה, והרואתת הוכרעל מועפתך ברוצת הת ארתייו מה זטיש
.הזוחם לאתהבה ויוצרת הוכיאק בפוסת מורישי הח כיטבהת לנל מ עCOSE-ת הרבח

 יצופי שביצקת וליג ריתל בביצק ת,ףטוש הביצקת הדמוע הצעומ התושר ל:(הצעומ הביצקת בשומי )שימצ עןומי מ.2
 רשפא יאו הדימ ב.רתוי בהלוזהו הטושפ התינומימ ההיצפוא היהוז ,תלצונ מיתל בהרתי ביצקת בהרתונ םא .ץי   ק

  ,תולעייתה היטקיורפ לש םיגוס הלכל םיאתמ וניא הז ץורע .האוול התחיקלל היצפוא ההנשי ,ביצקתב שמתשהל   
 ץורע שך כיד כדע ,םתעקש התרומ תהוב גרזח הםישרו דםיעיקשמהו ,הוב גןוכי סילעב לםישבחנ ם הםיתע לןכ   ש
ת רטמת לוימוקת מויושרת לואוולם היקינעם מיימוקם מיקנם. בסחיהל לולם עייטרפם וייאקנת בורוקמן מומימ   ה
.שורדן הומימ ה%010ד ל עה שדמעהבת ויסחר ייהמט וושך פילהר בבוד. מהיגרנאן בוכסיט חקיורע פוצי   ב

 "היסקד" קנב רצי הז ןורסיח לע רבגתהל ידכ .תושרה לש תוולמה סמועל תופסותימ ןומימה תויולעש ,אוה ןורסיח ה    
. טקיורפת הויובייחתהה לברת עושרה" וטקיורת פרבחו "ניה הוולו הב, ש"ירוביט צקיורן פומימל "דול מארשי   

.טקיורפת הרבד חצם מינמוזר מסול חב שצמק בל רעפות תוברע   ה

ם יצקמר צואהוה לכלכהד רשמם עף ותישבה ביבסהת נגהלד רשמהוה יגרנאהד רשמ: םייתלשממם יקנעמ. 3
.תיטגרנת אולעייתהם ביטקיור פשומימם ליקנעמם ליביצק   ת

   שומימ להלשמ מיקנע מתלבק לתודמעו מתשגה להנכו מהיהתו תיטגרנא תולעיית התינכ תןיכ תתושר הי כץלמומ    
ת ויוברען תמלן ונגנמה נידמהם יקת 3041 'ס מהלשמ מתטלח הי פל ע,ףסונ ב.תיטגרנ אתולעייתה בםיטקיורפ   

ת תחפהבות יטגרנאת ולעייתהבה עקשם שלת ואוולהלם ינש 10ל שה פוקתלח "שלמ 005ל שף קיהבה נידמ   
ם.ינע שבראח ל"של מ030ל ף שקיהם ביקנעת מינכות תמקן הכ, והממי חזת גוטיל  פ 
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רומי שףג א.4102 ראורב פ,(תוריד )רכמ הקוח בהיגרנ אתיוו תתגצה להשירד התללכ התניח ב -2852ה דמער יינ 49
ם.ימהה ויגרנא, התוימואלת הויתשתד הרש, מהיגרנ   א 
05 gnita Ryceniffic EygnerE.

15T Ce Ahn te icire Psuod Hng anitay Rcneicffiy Egren;E

     tca-ecir-pesuo-hdna-gnita-ryceniffice-ygener/tenmucod/gro.gnitargnidliub.www//:sptth

52 ygrene ehn t2 o00r 2ebmece6 Df 1l oicnuoe Chf td ont anemailran Paeproue Ehf tEC o/19/200e 2vitceriD

    sgindlui bf oecnarmofrep .

      24072l:VRESIRU=i?ur/TXTN/E/tnetnoc-galelu/e.paoure.xel-ure//:ptth.

531 10, 2oykon Ts imuinimodnon ceerm groe fcnediv? Edeulas v" issenneerGh "cihW.”

      fdp.argiuus_adishoy-repap/selfi/moc.dapepyt.kosklin//:ptth 

45s muinimodnor Com fetsyg Snileban Leero Gyko.T

(היגרנ אתרמשה מיינבם )ינבמה ליגרנת אויות
.למשחי הרישכם מוחתם בינכרצת הופדעת הה אתניי שטגרנאג הורידת היוו, תןורחאר הושעך הלהמב
ה יגרנאהת כירצת וליעיך כר תויה ובגג ורידהשל ככ. B או A גוירדב יםשירכמ שוכרל יםפידעמ יםנכרצה בור ,םיוכ
ה קוזחתהת ואצוהס כנהת שיכרר חאלח" שןוילי מ12.-כבך רעומע צוממס כנר יחמ. רתויה הובגר ישכמהל ש
ם ייקא לשם ושמ, הרידהת שיכרת עבן ובשחבת וחקלנן ניאה לאת ואצוהם. ולקאת ואצוהל ען ניהר תויבת והובגה
ה יגרנאהת כירצת ודואל עע דימלם ישכורהר וביצת פישחלם ורגתה יגרנאת יוות. הזא שונע דימן "לדנהק ושב
ל ש, ללכבם א, הטעומב לת מושתלם יכוזן יינבל שה יגרנאהת כירצן וגכם יטביה. התגצהב ויחי דיל עה נבמהל ש
ה ליחתכלמן ווכמהן פואבה נבמהל שי לכירדאן ונכת. ילכלכהוי נונכתהן פהל עש גדם ימשר שא, ןיינבהי סדנהמ
ה נבמהם ומיחור וריקל, הרואתלת שמשמהל משחהת כירצל שר כינם וצמצבע ייסלל וכיה יגרנאבל יעיש ומישל
ר פושמד ודיבם יללוכה יגרנאת כסוחה יינבם ושייבון ונכתבם ישמשמהם יצופנם יעצמא. תונושהל ועפתהת וכרעמלו

ם ומיחלות יעבטהה רואתהל וצינלה מיאתמה רוצבב חרמבה נבמהם וקימות ושמשהות ותלדה, הנבמהת וריקל ש
 םינושאר הםיבלשה מרב כהגירנא לעדו מןונכ תדדוע לבושח .ץיק בףדוע םומיח תעינמ לתוללצה בשומי שןכ ו,ףרוחב
ת כירצם וחתבם יטרדנטסת גשהח יטבהלת נמל עה יגרנאת יוותת גצהב ויחלר ורבך רוצם ייקו, ןונכתהך ילהתל ש
ם.יניינבה ביגרנאה
0202ת נשמת ובייחמה יגרנאת יוותלת ונקתת ומייקי פוריאהד וחיאהת ונידמב

, ו 94

, הירטסואב, לגוטרופבה מגודל
, ןיסירפקב, היכ'צב, ןילופב, היקבולסב, הינבולסב, הטלמב, אטילב, היבטלב, הירגנוהב, הינוטסאב, דנלניפב, הידוושב
 (,8020)ד נלוהב, (9020)ה ינמרגב, (9020)ה ילטיאב, קרמנדב, דנלריאב, גרובמסקולב, היגלבב, היטאורקב, הירגלובב
 כתירצמ 0%4-כל עם יארחאה פוריאבם ינבמ(. 8020)ד רפסבו( 1102( ןוויב ,(0702) הניטירבב ,(8020) תרפצב
. קשמבת ללוכהה כירצהמ 0%6-מר תויה ווהמם ינבמהי דיל על משחהת כירצל ארשיב, האוושהך רוצל. למשחה
םינבמל שם ייטגרנאם יעוציבלע גונב, תיפוריאהה ביטקרידהי פל

 , 05  15 

ר ופישלד וחיאהת ורבחל כמה שירדה נשי
ת יוותת אק יפהלש יה יחנההי פל ע. היגרנאת יוותבם נומיסך רוצלם ינבמלת יטגרנאה ניחבלת וטישת גצהלוה יצלוגר
ו.תרכשו הו אתריכ, מונונכת תעה בנבמל הה שיגרנאה
ם. יילאיצנטופהם ינוקלי טגרנאהג ורידהם וסרפב ייחמה, 5020ת נשבם יפתושמם יתב( CSLTG)  גוית ןונגנמ חתופ ,ןפיב

 52

 9991 תנשמ רכב םיביוחמ םיסכנ ירכומ הילרטסואב
היגרנאת יוותת רזעבם היתורידל שת יטגרנאהת וליעיהת ודואל עע דימק פסל

 .53 54 םניבמה יגוס לכל ירוביצהו יטרפה רזגמה לע הלח היחנהה
)EER) ,ע וציבלת וצלמהת ללוכה

סכנת הריחבי בתועמשן מוירטירקת ליטגרנאה הכירצהתה אכפח הווידת הבו, חםוים. כייטגרנם אירופיש
 05

. 15  

י תבל שם יקלח: הנכהב)ם ידרשמ, םירוגמי נבמלה יגרנאת כירצי פלם ינבמג וריד: 2852י לארשין קתם ייק, לארשיב
ם וחתבת וליעפת לבגהי דיל עק ושי לשכן קתלא יהו תרטמ, יללכן פואבה יצלוגרת רטמכ(. תונולמום ילוחי תב, ןולמ
ת ושירד. בחרהי רוביצהס רטניאהת את ומדקמה, תויוליעפות וגהנתהת ריצילה תנווכהות וליעפהל עח וקיפ, םיוסמ
 מתזויב ןכוה רשא ,2852 ןקת .ומצעב הלא תשוירד םייקמ וניא קשוה רשאכ תווגהנה ,םוימנימ תשוירד בורל ןה ןקת
א לו, היינבהם וחתבר רושהת ועדומהר סוחלל יעיוי עוצקמה נעמת תלד עונש, ירטנולוון קתו ניהה יגרנאהד רשמ

https://www.buildingrating.org/document/energy-efficiency-rating-and-house-price-act
https://www.buildingrating.org/document/energy-efficiency-rating-and-house-price-act
https://www.buildingrating.org/document/energy-efficiency-rating-and-house-price-act
https://www.buildingrating.org/document/energy-efficiency-rating-and-house-price-act
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l27042
http://nilskok.typepad.com/files/paper-yoshida_sugiura.pdf


- 85 -

ז כרמהון וינכטהי דיל עך רענר קחמה. היגרנאלע דומן ונכתלם יחנמם יווקח ותיפום יניינבל שי מרתד וקפת 55
.0202ץ ר, מהיגרנאד הרשר מובה ערוטקטיכראח בותיפר וקחמל

56 Ud Eetcelen ss itned rne acirn poitcasnarn tt ocapmr iiehd tns agnidliun bs ietacfiitree ccnamrofrey pgrenE 

310 2li Apr,onissim Comnaeopru  E.seirtnuoc

ה נבמהי נייפאמות פטעמהי ביכרמל שן ונכתהת מרת אא טבמן קתבשת ורידהג ורידם. ומינימת גרדלה שירדת מייק
 5401ן קתבד מועשה נבמו ניה 2825ן קתל שס וחייהה נבמ 1102ת נשמ. אצמנא והו בשי מילקאהר וזאהי פל
 םימיב .תיטגרנאה תוליעיב ןוכסיחל איבת 5401ן קתבד מועשה נבמל עמה גרדל כר שאכ, םירטמרפה מכד ועו

 2852ן קתי פל Cה גרדל בקישן יינב, המאתההל שם ייונישהד חאלם אתהב. 2825ן קתל שה מאתהה מייתסהו לא
.5401ן קת תושירדד במום עירוגמל
ג ורידת ולעבת ורידת שיכרבה יילע- ך וראהור צקהח ווטבן "לדנהק ושל עת ועפשהת ויהלת ויופצה זכך להמל
ם גך כו) 55 %20ת וחפלבה גרדלה גרדמר בעמבת רפתשמת יטגרנאהת וליעיהת מרש, ןייצלי ואר. הובגי טגרנא
ר ופישבת אטבתמו, הלוער וידת דיחיל שת יטגרנאהת וליעיהת מר, הגרדבם ילועשל ככ(. ןכרצלי פסכהן וכסיחה
א שונלם ישכורהר וביצת אף ושחתה יגרנאת יוות(. ימילקאהר וזאבת ולתכ) 0%4-ל %10 ןיב תיטגרנאה תוליעיה
ק ושבע בקנה יינקהר יחמ, בורל. השיכרהת עבן כרצהל שת עדהל וקישל עע יפשתוה נבמהל שה יגרנאהת כירצ
ע יפשיות ופידעס כנלק ינעי, היגרנאב" ינוכסח"ד וקפתח יכומה, יטגרנאג ורידת ללכה. עציהלש וקיבהן יבש גפמב
ה זע דימב לשלות ונושת ורידן יבת וושהלן כרצהל כויו תועצמאבש, ןונגנמה ווהתה יגרנאהת יוות. הרידלש וקיבהל ע
.שהיכרה ילקוישב
 ריח מו אהריכמ הריח מלע היגרנא התיוו תל שהעפשה הת אוקד ברשאםירקחמ באומצ לרשפ אךכ לןיכומיס
ר ופישה- ו ריחמן יבלס כנהל שת יטגרנאהת וליעיהן יבי בויחר שקא צמנא לה ינטירבב, םנמא. סכנהל שה רכשהה
 יטגרנא הגוריד בתח אהגרד בהייל ע,תא זתמוע ל,הירטסאו בך א,סכנ הריחמ ב4%ל שה דיריבא טבתמת חאה גרדב
 יבויח רשק םייק יכ ,אצמנ היגלבב .הרכשהה קושב 4.4%-בו הריכמל דעוימה ן"לדנה קושב 8%-לש לודיגב תאטבתמ
ת יטגרנאהת וליעיהת עפשה- ה רכשההר יחמו אה ריכמהר יחמן יבלס כנהל שת יטגרנאהת וליעיהן יבק הבומ
 %2.3-ת - כקהבון מיידך ע, אהנטה קתייה הרכשהי הריחל מה עעפשה. העצוממר היחמל הע מ%3.4-כב תכרעמו
 היי על כיאצמ נייסרמ ב,תיטגרנא התוליעי הןיב להרכשה/הרכימ הריח מןי ביבוי חרש קאצמ נתפרצ ב.עצוממ העלמ
ת אטבתמת יטגרנאהת וליעיהת עפשה, דנלריאב. %3.4-בה ובגהר יחמבה רכשה/הריכמלל יבותת יטגרנאה גרדב
ת כרעומה עפשההה רכשהלת ורידהק ושבר שאכ, הריכמלת ורידהק ושבע צוממהל עמ 2.8%-ב ריחמה תיילעב
.1.4%-כב
ת ולעת אט עמל ידגהלה לולעת ונתשמהק ושהת ושירדלת ונעלם ינלבקהת פיאש, רצקהח ווטבי כ, חינהלר יבס
 ,ךכיפ ל.הנ ש05 תוחפ לאו הלארשיב םינבנ הםירוגמ יניינ בל שינונכת הםייח הךרוא ש,רוכזל בושח ,אתז םע .היינבה
ת יוותת גצהבב ויחש, קפסא לל, םיקיסמו נאל יעלג צומהמ. ריבסן מזך ותה מצעת אר יזחתת ימעפד חה עקשה
.טרפי בתיבר הזגמבק ושמל הלכר בכיה ניגרנן אוכסיחם לורגה תיגרנא

 ,55 56 
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 ,  

.5102, היגולודותך ממסת – מיטגרנת אולעייתהם לייפירעם תינונגנ מ57
Energy Saving Certificate )ESC(, Energy Efficiency Credit )EEC(, white tag :58 יכול להיקרא גם

59s  ecneirepxt eekrad mnt apecno: csetacfiitree Ctih, Weruhcrot bcejrot preCetihWrou E

 5102ת נשל למשחק השב מצח מ"ו ד60
      fdp.5120_tuhesr_hcod/stnemucod/essaeleressrp/nsoitaciblup/li.vog.uap//:sptth 

75 (םינבם לטיקיפיטרסט )אה וגנ
ש ממה יגרנאלת רבוגהה שירדהת אק פסלן תינה תרזעבשן וויכ, "ישימחהק לדה"ת יטגרנאהת וליעיהה תנוכר בעב
 תטיל פיד יל עץרא הרוד כתומחמתה לםימר תוםינבוא מםיקל דתפישר שדוע בלב א.םוינרו או אטפ נ,ז ג,םח פומכ
.יפסן כוכסיא חות היטגרנת אוליעל יי שדיחיי האוולר הצו, תםיים חינכסם מייניערם גירוכה וממי חזג

ק פסמלו אק לחמלת ולעייתהד עיר דגומ, ןונגנמלם אתהב. ב"הראבוה פוריאבה בחרהבם שוימ
ת ועצמאבו א, םזויא והשם יכלהמי דיל ע)ר תויבה כומנהת ולעבו שממלי שפוחא והו– ( "ביוחמה": ןלהל)ל משח
ת ולעהת אל יטמב יוחמה(. ruHotta WagNe)ה עש-טאו-הגנבד דמנה, ("םיטקיפיטרס")" ןוכסיח"הת שיכרלז רכמ
(. (םינכרצהו )יתוחוקל לת עינכותש הומימה מאצותת כפדועה
:תונושת הונידמם ביצירמתת הוינכן תיה באוושן הלהל

 60 טאו הנגה ןוננגמ

ת יתנה שעקשה
(םיבייחומה םימרוגה)

ם ימורגר הפסמ
םיבייוחמה

?הבוחי הל מע
(קלח/מקפסמ)

ישום ת ילחית

תינכותה

הנימד

ורין אוילי מ064 2,454  םקיפסמ
(היגרנאי הרזגל מכ ( 2006 תרפצ

 םקיפסמ
ורין אוילי מ051,1  6 (ז, גלמשח ( 1994 יהטנירב

 םילקחמ
ורין אוילי מ669  66 (ז, גלמשח ( 2005 הילטאי

 םקיפסמ
ורין אוילי מ472  200 (םומי, חז, גלמשח ( 2013 ןליופ

ורין אוילי מ213  ןותן ניא
) דאל מודר גפסמ)

 /םקיפמס
םילודג םיכנרצ

( היגרנאי הרזגל מכ (
2014 הריטסוא

ורין אוילי מ914  501 םילקחמ
(םומי, חז, גלמשח ( 2006 רקמנד

ת נמל עת ולעייתהת בוחם עב ולישבן הבם ישמתשמו, תוריחסת ודועתם הם ינבלהם יטקיפיטרסה, םירקמהב ורב
ע צבלם ישרדנל משחל שם יציפמו אם יקפס, םינרצי, וזכת כרעמת חת. שארמר דגומ- ה יגרנאבן וכסיחג ישהל
י טגרנאן וכסיחז וחאלם תוביוחמם עד חאה נקבם ילוער שא, יפוסהש מתשמהר ובעת יטגרנאת ולעייתהלם ידעצ
ם ה, היגרנאת כירצר ובעע בקנשד עיבם ידמועא לה יגרנאהי קלחמ/ינרצים א. קוחי פל עש ארמר דגומי תנש
ה תמואוה דדמנשם עפל כבם ינרצילת ונתינות וקפנומ( םינבלהם יטקיפיטרסה)ת ודועתהסנקם לשלם ישרדנ
 העגהל )םהיכרוצ לםיאתי שןפו באתודועת בשמתשה לםילוכ יםיקלחמ/םינרצי ה -יטגרנ אןוכסי חל שתמיוס מתומכ
י כ, החיטבמת ודועתבר וחסלת לוכיה(. םהידעיבד ומעלם ילוכים ניאש, םירחאם ימרוגלה ריכמלו אם הלשד עיל
ל לוכהן וכסיחהד עיי כ, תוחיטבמן מצעת ודועתהו ליאו, רתויבת ילאמינימהת ולעבג שומת ללוכהה יגרנאבן וכסיחה
5012ת נשמל משחהת ושרח "ודי פל עג. שויה יגרנאב

95

415( הל ש(עירכ מבור  וםיצוביק   ייםזורד יםבושיי 4- 
.למשק חלחן מוישית רלבך קילהתם ביאצמנ

60

https://pua.gov.il/publications/pressreleases/documents/doch_reshut_2015.pdf
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:ותימוקמשויות הרל במשחת הכירוח צליפ

תונושת הופולחי הפם ליירוטסיל המשי חקלחת מוגלפתה

םיבושי' יסמ הופחלה

40 ךומח נתי מנכרצ

16 (םילאיצנטופד )דון בכרת צפולח

20 הוותמת לופרטצר הושיאת לושקו בשיגה

137 םיירוטסים היקלחה מוותמת לופרטצת הפולח

72 וטילהח  אל

285 "כהס

:תונושת הופולחי הפם ליירוטסיל המשי חקלחת מוגלפתה

קיבלו אישור הצטרפות למתווה

צרכן בודד

צרכני מתח נמוך

לא החליטו

בקשות שטרם קיבלו אישור הצטרפות למתווה

48%

5.6%

14%

25%

7%

ם יבלשם ביאצמם ניצוביק
וה ותמות לפרטצהם לישונה

.םיירוטיסה םיקלמח

ה שקישו בגה היישעי תורזא
 וןישירו הקולח וןישיר תלבקל
, דחה איישעור תז, אהקפסא
.ןיושיל רבי, קןאת שיב

ה שקיש בגד החיון אנק
 וןישירו הקולח וןישיר תלבקל
ה.קפסה

ת שרו לעידום היזורם דיבישוי
.והותמ לםותפרטצל הע

451

6

1

4

.44-34מ ". ע5102ת נשל למשחק השב מצח מ"ו: דרוקמ

 ותטיל פתחתפה לימוא לדע ישוביג לתידרשמ-ןיב היוגיה התדע וותצלמ הםע המכסהב )ץלמו מ,ילע לורמא הוראל
ב רקבת ולעייתהי עצמאע ימטהלו שרדייר שא, למשחי קפסל עת יטגרנאת ולעייתהת בוחת לטהן וחבל( הממחי זג
, הנשבח "שלמ 441-כל עד מועש רדנהב יצקתהך ס, הדעווהת ונקסמי פל עם. ינושהם ירזגמבל משחהי נכרצ
ת ויופצהת וסנכההמת יתועמשמן טקו ניהה זם וכס. 0032 עד 2620-מ ח"שלמ 071 דועו , 5022 עדו 6012מ- לחה
(. ןחבנשר תויבך ומנהל טיהב)ה נשלח "שלמ 034-כב 5012י נותנס יסבל עת וכרעומה, םוהיזהל טיהת לטהמה נידמל
 ןתני 5012ת נשב. 0032ד עח "שד ראילימ 10-כל שת ויתועמשמן והת ועקשהף נמלה יופצו זת יתלשממה עקשה
י נרציל שב ויחת וכזבת ובר- ו לדוגבי שילשה" היגרנאהר וקמ"כב "הראבת רדגומת יטגרנאת ולעייתהי כ, תוארל
.1.5%-ל כת עדמועת היתנת שיטגרנת אולעייתהל במשח
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:5102ת נשב ב"הראל במשור חציות יורקז מחוא
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ד דועמו ניאך כבו, םלועבת ורחאת ונידמלה אוושהב( ןלהלף רגו אר)י סחין פואבך ומנל ארשיבל משחהף ירעת
ת ולעהל ומל את דדמנת יטגרנאת ולעייתהלם יטקיורפת ויאדכ, ףסונב. קשמבל משחבש ומישבת ולעייתה
ו.לאם יטקיורפל שת ויאדכהת את יחפמך ומנל משחף ירעתשן אכמ, למשחבש ומישהת ולע, ונייהד, תיביטנרטלאה

ותת שונוינדמל במשחי הרחית מאושוה
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:תורוקמ
ר במטפ, סהביבסת הנגהד לרשמ, הלארשיי למואד לעיה לצלמהה וממי חזת גוטילת פתחפהל לאיצנטופת הניחב
5012.

5.מ " ע3ר וי. א5012ץ ר, מיגולורואטמת הורישי האצמ, מלארשים ביימילקם אייוניח ש"וד
ר בוטקו, אהיגרנאן בוכסיחם הודי: קםימהה ויגרנא, התוימואלת הויתשתד הרש, מ א45י תנח ש"ו, דהנידמר הקבמ
.343-153' מ, ע4012

.75מ ", ע0,12ה לב, ט5012ת נשי לתפוקח ת"ומ - ד"על בארשיל למשחת הרבח

.רצואד הרשר מוב ע,5012ר אונ, י"לארשית ביטגרנאת הולעייתהם הוחח תותיפ"

. 6012י לו, יתונורתפה וביי למסי חופיל - מארשית ביטגרנת אולעייתה
.לארשיה לקורה ייגרנת אורבד חוגיל א"כנ, מסנרן פתיל את שגצמ

, קשממהל ועיילת ויגולונכטות וטיש, הכירצי פקיהי ופימ, לארשיבום לועבה יגרנאלם ימן יבק שממה- ם כסמח "וד
 .3012, "םוחתם בימהה ויגרנאד הרשת מוליעד פוקימת לוצלמש הוביגו

.ימשר רושיך אילהה תרבא ען לייד ע,6012ט סוגו, אםימת הושת ריזחת

.0012ר במצ, דימוקמן הוטלשז הכר, מהביבסג הת תינכתה ביגרנאק הרפ

.6012.80.90ך יראתה בסינ . כ5012ת נם - שירוטקי סל פק - עשמת הכיר, צ 22 חול
xpsa.tehcaramlehanem/esgaP/essaleeRessrP/nsoitacibluP/li.vog.uap//:ptth

.0012י לו, יםימהה ויגרנא, התוימואלת הויתשתד הרש, מתיטגרנת אולעייתהת לימואלת הינכתה

.תיומוקמ תויושר 75ל ח שותיי נל פ" עהביבסג התת "ינכל תב א שלח ש"וד

.4012ר אונ, יתוימוקמת הויושרץ בוחם וינת פרואתת ביטגרנת אולעייתהך לירדמ

.5012, היגולודותך ממסת – מיטגרנת אולעייתהם לייפירעם תינונגנמ

.5012ת נשל למשחק השב מצח מ"וד

fdp.5102_tuhesr_hcod/stnemucod/essaleeressrp/nsoitaciblup/li.vog.uap//:ptth

(.דראם )ירוגי מנבמי לטגרנג אוריד

. 4012ר אורב, פ(תורידר )כמק הוחה ביגרנת איוות תגצהה לשירדת הללכת הניח- ב 2852ה דמר עיינ
ם.ימהה ויגרנא, התוימואלת הויתשתד הרש, מהיגרנר אומיף שגא

http://pua.gov.il/Publications/PressReleases/Pages/menahelmarachet.aspx
http://pua.gov.il/publications/pressreleases/documents/doch_reshut_2015.pdf
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ר קחמלז כרמהון וינכטהי דיל עך רענר קחמה. היגרנאלע דומן ונכתלם יחנמם יווקח ותיפום יניינבל שי מרתד וקפת
.0202ץ ר, מהיגרנאד הרשר מובה ערוטקטיכראח בותיפו

5012,tropeh rcaesReם.ילהנר מיצק ת4ד ומ. ע

seigetrat: Syrtsudnr Ios fnoitisnray Tgolonhcey Tgren, E(a9002) (ycnegy Agrenl EanoitanretnI)A EI 

4012=DI_SBUP?psa.cseD_wen_eerf/snoitaclibup/gro.aei.ww, wnoitulovl Rearitsudnt Ixee Nhr tof

elbaniatsur Soy fcneciffiy Egrenl Earitsudn. I110t 2ropt Renempolevel Daritsudn, I(1102)O DINU 

annei, Vsdnedivil Daciod Snc aimonoc, Elatnemnorivng Enriutpa: Cnoitaerh CtlaeW

stcepsorm PreT-muided Mns adnert Tekra, M510t 2ropt Reekray Mcneciffiy Egren .E

fdp.5102troepRtekraMycenifficeygnerEmerTmuideM/stroepR/stmenhcattA/ni.gro.atig.www//:ptth

fdp.1102_mocer52/noiatcilbup/snoiatcilbupeerf/snoiatcilbup/gro.aei.www//:pt ht110 2,AEI/DCEO

25 snoitadmenmoce Ryceniffic EygnerE

510, 29p 2e, S(CDNI)n oitubritnod Cenimretey Dllanoitad Nednetns I'lerasI

lcinuoy cgrend erlo  W617/0/31: הסינ , כ5012ר במצדן לכדועמ.
serusa-medna-seicilo-pyceniffice-ygener/atad/gro.ygenerdlrow.www//:sptth

fe ovitcerit Dnemucoe dhg tniynapmocct anemssesst Acapm, Irepag Pnikroff Watn SoissimmoC 

yltenuqesbu sdn agnidmen adn ayceniffic eyg enern olicnuo Che tf odn atmenailra Pnaeporu Ehet 

,}lan0 fi8 7(1102)CES} {lan0 fi7 3(1102)MOCC {E/32/600d 2nC aE/8/400s 2evitcerig Dnliaeper 

.1102/cod/dee/yceniffice/ygener/ue.aporue.ce//:ptt he Se.la fin97 7(1102)CE S,1102.6.2 2,slessurB 

fdp.ntemssessa_tcapmi_9770_1102_ces/evitcerid

gnrieted MecnavdA. '010. 2rentia' LpikS. 'n Ahod Jn. at Aa, Kyllenno; Dnera, KzenitraM-tdrahrhE 

gnivaS-ytciritceld Elohesuor How feiv- Reate: A Msmragork Pcabdeel Faitnedisd Rens aevitaitinI 

ymonoct EneciffiE-ygrenn Er aocil fnuon Cacriem: A.C., Dnotgnihsa, W'seitinutropp.O

dlohesuor How feivRe-ate: A Msmragork pcabdeel faitnedised rnas evitaiting Inrieted MecnavdA 

seitinutroppg OnivaS-ytciritcel ,Eד ומ , ע0012 ניויiii.

AE I510 2TROEP RTEKRA MYCENICIF EFYGER ENM TERMUIED 

310, 2N9 E896R 2Ut Erop, Reseritnuon CaeporuE-nor Not fropt ReekraO MCS ,E3012 טסגווא ,
weive Rerutraet: A Lisxuey Ngrend Enr aetaW

eruhcort bcejort preCetihWoru, Esecneriexpt eekrad mnt apecno: csetacfiitree CtihW

http://www.iea.org/publications/free_new_Desc.asp?PUBS_ID=2104
http://www.gita.org.in/Attachments/Reports/MediumTermEnergyefficiencyMarketReport2015.pdf
http://www.gita.org.in/Attachments/Reports/MediumTermEnergyefficiencyMarketReport2015.pdf
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/25recom_2011.pdf
https://www.worldenergy.org/data/energy-efficiency-policies-and-measures
https://www.worldenergy.org/data/energy-efficiency-policies-and-measures
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/doc/2011. directive/sec_2011_0779_impact_assessment.pdf
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/doc/2011. directive/sec_2011_0779_impact_assessment.pdf
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/doc/2011. directive/sec_2011_0779_impact_assessment.pdf
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ygrenee htn o2 002r ebmeceD6 1f ocil nuoCe htf od nat nemarliaPn aeporuEe htf oC E/19/2002e vitceriD 

24072l:VRESIRU=i?ur/TXTN//Etnetnoc-galelu/e.apoure.xelure//:ptt h.gsnidliu bf oecnamrofrep

smuinimodnor Com fetsyg Snlieban Leero GykoT

110, 2oykon Ts imuinimodnon ceerm gore fcnediv? Edeulas v” issenneerG”h cih.W

fdp.argiuus_adishoy-repap/selfi/moc.dapepyt.kosklin//:ptth

TCe Ahn te icrie Psuod Hng anity Racneciffiy Egren.E

fdp.tca-ecir-pesuo-here/sbup/snoitacilbup/tuoba/au.vog.shertan.www//:ptth

ns itned rne acrin poitcasnran tt ocapmr iiehd tns agnidilun bs ietacfiitree ccnamrofrey pgrenE 

310ril 2p, Anoissimmon Caeporu. EseritnuoU cd Eetceles

http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l27042
http://nilskok.typepad.com/files/paper-yoshida_sugiura.pdf
http://nilskok.typepad.com/files/paper-yoshida_sugiura.pdf
http://www.nathers.gov.au/about/publications/pubs/eer-house-price-act.pdf
http://www.nathers.gov.au/about/publications/pubs/eer-house-price-act.pdf



