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דו”ח המלצות, מרץ 2017

דו"ח זה מוגש לממשלת ישראל על ידי ועדת היגוי בין-משרדית שהתכנסה בין החודשים יוני 2016 לפברואר 2017, 
בראשות המשרד להגנת הסביבה, בהמשך להחלטת ממשלה מספר 1403 מאפריל 2016: תכנית לאומית ליישום 

היעדים להפחתת פליטות של גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית. 

לשון ההחלטה: להטיל על השר להגנת הסביבה, בהתייעצות עם שר האוצר, שר הבינוי והשיכון ושר האנרגיה, לגבש 
ולהגיש לממשלה, עד ליום 30.9.2016, תכנית מפורטת הכוללת אמצעים להפחתת פליטות במבנים קיימים וחדשים 
גזי חממה  טון  מיליון   5.9 גזי חממה במגזר המבנים בסך של  יעד להפחתת פליטות של  בישראל במטרה להשיג 

)mtCO2e( בשנת 2030. הבחינה תכלול, בין השאר, את המרכיבים הבאים:

בחינת אמצעים להרחבה של מספר המבנים החדשים שייבנו עד שנת 2030 על פי תקן הבנייה הירוקה מספר  א. 
5281 וקביעת יעדים להרחבה האמורה במגזר המבנים המסחרי והציבורי. 

בחינה של אמצעים טכנולוגיים להשגת הפחתה של פליטות במבנים ואת היתכנות יישומם.  ב. 
קביעת כלים כלכליים לתמרוץ ולסיוע לעמידה בתקן בנייה ירוקה.  ג. 

הגדלת מספר הגורמים העוסקים בהתעדה של תקן בנייה ירוקה בתיאום עם משרד הכלכלה.   ד. 
בחינת עלות-תועלת של מכלול האמצעים הנדרשים, ולפי הצורך של אמצעים חדשים, לרבות בחינה של מידת  ה. 

הישימות של יעד ההפחתה הכולל למגזר המבנים.1

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/ 1]  ראו החלטת ממשלה 1403 באתר המשרד להגנת הסביבה[
DecisionStockpileGovernment/Pages/2016/Decision1403.aspx
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תקציר 
דו"ח זה מוגש לממשלת ישראל על ידי ועדת היגוי בין-משרדית במטרה להמליץ על כלי מדיניות ואמצעים טכניים 
ביעד  לעמוד  כדי   - ומסחריים  ציבוריים  ומבנים  מגורים  מבני   - המבנים  ממגזר  חממה  גזי  של  פליטות  להפחתת 

ההפחתה הלאומי בשנת 2030. 

פוטנציאל ההפחתה מצמצום של צריכת חשמל במבנים ובמפעלים נאמד ב-7.1 מיליון טון פחמן דו-חמצני ביחס 
לתרחיש עסקים כרגיל בשנת 2030. בתוך כך פוטנציאל ההפחתה מצמצום של צריכת חשמל במבנים בלבד נאמד 

ב-5.9 מיליון טון פחמן דו-חמצני ביחס לתרחיש עסקים כרגיל בשנת 2030.

מגזר המבנים מציג הזדמנויות רבות להתייעלות בצריכת החשמל, לחיסכון בהוצאות על חשמל של משקי בית ושל 
עסקים קטנים ובינוניים, לפיתוח פתרונות טכנולוגיים, לעידוד וגיוון התעסוקה במשק ולשורה של תועלות בריאותיות 

וסביבתיות נוספות. 

עמידה ביעד ההפחתה צפויה להניב תועלות נטו מצטברות )לאחר ניכוי השקעה ליישום היעד( בהיקף מוערך של 
כ-218 מיליארד ש"ח. 

התשתיות  משרד  של  נציגים  כללה  הוועדה   .2016 בשנת  הוקמה  זה  דו"ח  שמגישה  הבין-משרדית  ההיגוי  ועדת 
הלאומיות, האנרגיה והמים, מינהל התכנון במשרד האוצר, משרד הבינוי והשיכון והמשרד להגנת הסביבה. כמו כן 
השתתפו בפגישות הוועדה נציגים מארגונים שאינם ממשלתיים, לרבות המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, פורום 
ה-15 פורום הערים העצמאיות, התאחדות בוני הארץ )התאחדות הקבלנים(, חברת שיכון ובינוי נדל"ן, חברת גרין איי, 

חברת אביב וחברת סולוויו. 

המלצות  שורת  לגבש  במטרה   2017 לפברואר   2016 יוני  החודשים  בין  הכול,  בסך  פעמים  שש  התכנסה  הוועדה 
לממשלה בנושא כלים ואמצעים להפחתת פליטות של גזי חממה במגזר המבנים. 

ציבוריים  מבנים  בתת-מגזר  חממה  גזי  של  פליטות  הפחתת  )א(  מרכזיים:  נושאים  בשלושה  עסקו  הוועדה  דיוני 
ומסחריים, )ב( הפחתת פליטות של גזי חממה בתת-מגזר מבנים למגורים, )ג( ייצור חשמל )מתקנים פוטו-וולטאיים( 

במבני מגורים ובמבנים מסחריים וציבוריים. 

כלכליים,  כלים  סוגים:  משלושה  מדיניות  )כלי  מדיניות  כלי  של  בינלאומית  בסקירה  בדיוניה  הסתייעה  הוועדה 
ולתמרוץ  לעידוד  המימוניים  והמנגנונים  הטכניים  האמצעים  הירוקה,  הבנייה  בתחומי  ואינפורמטיביים(  רגולטוריים 

בנייה שחוסכת בצריכת אנרגיה ובפליטות גזי חממה. 

ואמצעים טכניים  כלי מדיניות  בין  וכן  ובין מבני מגורים  ומסחריים  ציבוריים  בין מבנים  הוועדה חילקה את הדיונים 
והחסמים  עוד עסקו חברי הצוות בכשלי השוק  לזרם המבנים החדש.  ואמצעים  כלים  ובין  למלאי המבנים הקיים 

בסגמנטים השונים של מגזר המבנים ובייצור חשמל במבנים. 

בסופו של התהליך הוועדה גיבשה רשימה של כ-70 המלצות להתערבויות - כלומר, פיתוח ויישום של כלי מדיניות - 
בסגמנטים השונים של מגזר המבנים ועבור ייצור חשמל במבנים. 

חמש המלצות מיידיות )תחילת יישום ב-2018-2017( עלו במסגרת הדיונים: 

1. חיוב התקנה של מונים חכמים בזרם המבנים החדש והתקנה של מונים חכמים במלאי המבנים הקיים בשיעור 
של 10%-25%, שיביא להפחתה של ktCO2 145 בשנת 2030 )זהו שילוב של כלי רגולטורי וכלי אינפורמטיבי(;

2. הכנה של מפרט מבנים מאופסי אנרגיה וחיובו בבנייה חדשה של מבנים של 2-1 יח"ד בלבד, שיוביל להפחתה של 
ktCO2 250 בשנת 2030; בעתיד יש לחשב את ההטמעה של אמצעים להתייעלות אנרגטית של המבנים לצורך 

"איפוס אנרגטי" )זהו כלי רגולטורי(; 
3. חיוב התקנה של מערכות לייצור אנרגיה סולארית במבני ציבור תוך פיתוח קרן השקעות של 500 מלש"ח, שיובילו 
להפחתה של ktCO2 270 בשנת 2030 לפי כושר ייצור מותקן של 305 מגה-וואט )זהו שילוב של כלי רגולטורי 

וכלי כלכלי(; 
4. חיוב התקנה של מערכות לייצור אנרגיה סולארית במבני מסחר תוך פיתוח מנגנון של ערבויות מדינה בסך 500 
ktCO2 נוספים  ktCO2 בשנת 2030. כמו כן ניתן להגיע להפחתה של 613  מלש"ח, שיובילו להפחתה של 270 
באמצעות ניצול מכסות של רשות החשמל העומדות על 700 מגה-וואט בשיטת מונה-נטו; הוועדה הניחה שעד 

שנת 2030 מכסה זו תורחב )זהו שילוב של כלי רגולטורי וכלי כלכלי(; 
ktCO2 בשנת 2030.  5. חיוב מדורג של תקן בנייה ירוקה )5281( במבני ציבור ומסחר, שיוביל להפחתה של 780 



יביא להפחתה של  ומגורים, בזרם החדש,  נוסף לכך, חיוב מדורג להטמעה של אמצעים טכניים במבני ציבור 
1.207 מיליון טון פחמן דו-חמצני בשנת 2030. כמובן, עמידה בתקן בנייה ירוקה תקזז את ההשפעה של הטמעת 

האמצעים הטכניים, למשל, התקנת מערכות בידוד, זיגוג, הצללה, אקלום, תאורה )זהו כלי רגולטורי(. 

יישום ההמלצות יביא בסך הכול להפחתה כוללת של mtCO2 2.65 בשנת 2030, ולכן לאי-עמידה ביעד של 5.9 מיליון 
טון בשנת 2030. יש להמשיך אפוא בפיתוח ובהטמעה של כלי מדיניות נוספים על מנת לעמוד ביעד ההפחתה הלאומי. 

דו"ח זה הוא דו"ח ביניים. הוא מסכם את השלב הראשון של דיוני ועדת ההיגוי. בשלב הצורך לפתח כלי מדיניות 
נוספים לשיפור הביצועים הסביבתיים של מבנים ועדת ההיגוי ביקשה להמשיך את עבודתה לאחר פרסום הדו"ח 

לשלב שני של דיונים. 

בראש ובראשונה תדון הוועדה בשלב השני בפיתוח, בהפעלה ובחיוב של כלי מדיניות שונים להפחתת פליטות של 
גזי חממה בתת-מגזר מבני המגורים, הן במלאי הקיים והן בזרם החדש. כל זאת מאחר שלא הושגה הסכמה גורפת 
בשלב הראשון של הדיונים בנוגע לקידום ולחיוב של כלי מדיניות בתת-מגזר זה. עוד ייבחנו בשלב השני העמידה 
של מגזר המבנים בכללותו ביעדי ההפחתה שנקבעו וכן מימוש ההמלצות שהוגשו במסגרת דו"ח זה. הוועדה תוסיף 
לדון בשינויים ובתיקונים בקוד הבנייה ובתקנות הבנייה וכן בפיתוח מנגנונים מימוניים לקידום האימוץ של תקן 5281 

במבנים מטיפוסים שונים, חדשים וקיימים.
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רקע: צריכת אנרגיה ופליטות של גזי חממה 
מאז ומתמיד, וביתר שאת מאז המהפכה התעשייתית, שריפה של מקורות אנרגיה אפשרה לאדם להתפתח ולחברה 
האנושית לצמוח ולשגשג. שריפת דלקים פוסיליים, כמו למשל פחם, נפט וגז טבעי, היא פעילות חברתית בסיסית 
המאפשרת את אורחות החיים המודרניים. ואולם תהליך של שריפת משאבי הטבע, בין לייצור חשמל ובין לתחבורה, 
כרוך בפליטה מוגברת של גזי חממה. לפעילות הכלכלית האנושית - מסחר, בנייה ותעשייה - ולאורח החיים המודרני 

יש תוצאות בלתי רצויות, לעתים הרסניות. 

בעשורים האחרונים הייתה בקהילה המדעית הבינלאומית תמימות דעים בנוגע להשערה שפליטה מוגברת של גזי 
גזי  של  פליטות  העולמי.2  האקלים  לשינויי  המרכזי  הגורם  היא  )פד"ח(,  דו-חמצני  פחמן  ובראשונה  בראש  חממה, 
אוויר קיצוני, עלייה של  גלובלית, עלייה באירועי מזג  כגון התחממות  חממה מובילות לשלל תופעות בלתי רצויות, 
מפלס הימים והאוקיינוסים ושינויים במשטרי המשקעים, שמובילים לבצורות ולשיטפונות על פני גאוגרפיות שונות.3 

עזות  תמורות  ולחולל  הקרובות  השנים  במהלך  להאמיר  יוסיפו  החממה  גזי  של  פליטות  מומחים  הערכות  לפי 
בנושא  הבין-ממשלתי  הפאנל  של   2007 הרביעי משנת  ההערכה  לפי דו"ח  ברחבי העולם.4  במערכות האקלימיות 
Intergovernmental Panel on Climate Change, הטמפרטורה הממוצעת של כדור הארץ עלתה  שינוי אקלים, 
ב-0.6-0.3 מעלות צלזיוס מאז העידן הפרה-תעשייתי )החל משנת 1860 לערך(, והיא צפויה להמשיך ולעלות לטווח 
שבין 1.5 ל-4 מעלות צלזיוס עד שנת 2100. לפי הדו"ח החמישי )AR5( של הפאנל הבין-ממשלתי בנושא שינוי אקלים 
עלייה גדולה מ-2 מעלות צלזיוס תוביל להשפעות חמורות, מקצתן בלתי הפיכות, במערכות האקולוגיות והחברתיות 

ברחבי כדור הארץ בכלל ובאזור המזרח התיכון בפרט.5 

בתגובה לתחזיות אלה מוסדות הקהילה הבינלאומית פועלים להפחתת פליטות של גזי חממה בצד היערכות לשינוי 
יותר תוך  והבינלאומיים הוא "לעשות  ושל המאמצים המקומיים  האקלים. העיקרון המנחה של הפעילויות השונות 

.doing more by using less energy ,"הפחתת צריכת אנרגיה

פליטות של גזי חממה בישראל

מתוקף חברותה של מדינת ישראל בחבר העמים המחויב לנושא, לאור ההשפעות הצפויות של שינוי האקלים על 
מצב הסביבה, החברה והכלכלה בישראל ובסביבותיה6 ונוכח התועלות הכלכליות, החברתיות והסביבתיות הרבות 
ובינוניים,  גזי חממה - חיסכון בהוצאות חשמל של משקי בית ושל עסקים קטנים  הגלומות בהפחתת פליטות של 
יותר,  יעילה  משאבים  הקצאת  שווקים,  ויצירת  טכנולוגיות  פיתוח  התחלואה,  והפחתת  האוויר  זיהום  של  צמצום 
הגדלת הצמיחה והתעסוקה במשק7 - שומה עליה לקדם כלי מדיניות שונים ולתמוך באמצעים רבים על מנת להוביל 

להפחתת פליטות של גזי חממה בישראל. 

יתר על כן, מדינת ישראל התחייבה זה מכבר להפחתת פליטות של גזי חממה: במסגרת אמנת המסגרת של האו"ם 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ClimateChange/GlobalWarming/Documents/ ראו אתר המשרד להגנת הסביבה  [2[
greenhouse_gazes_1.pdf

אפקט החממה הוא תהליך טבעי שבו גזים לוכדים חום באטמוספרה וכך מאפשרים קיום חיים על פני כדור הארץ. גזי החממה הנמצאים   [3[
באטמוספרה כולאים חלק מקרינת השמש המוחזרת מהקרקע. קרינה זו מומרת לחום. ללא גזים אלו הטמפרטורה הממוצעת בכדור הארץ הייתה 

צונחת מ-15מעלות צלזיוס למינוס 18 מעלות צלזיוס, מצב שאינו מאפשר חיים על פני כדור הארץ. גזי החממה כוללים אדי מים, פחמן דו-חמצני, 
חנקן תת-חמצני, מתאן, אוזון וקבוצת גזים פלואורידיים. העלייה בריכוזים של גזי החממה באטמוספרה ב-150 השנים האחרונות הביאה לכליאתו 
של יותר חום, אשר גורם לעלייה בטמפרטורה הממוצעת על פני כדור הארץ. למרות חילוקי דעות בקהילה המדעית, מקובל לחשוב שהגורם העי־

קרי לעלייה הנוכחית בטמפרטורה הוא התיעוש שהחל באמצע המאה ה-19. תהליך זה לווה בשריפה של כמויות גדולות והולכות של דלקים מכילי 
פחמן, כגון פחם, מזוט, בנזין וגז טבעי, אשר בהישרפם הופך הפחמן שבהם לגז הפחמן הדו-חמצני )מתוך פני החברה בישראל - דו"ח מס' 3: שינויי 

אקלים ופליטות גזי חממה בישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(.
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ClimateChange/GlobalWarming/Pages/default.aspx ראו אתר המשרד להגנת הסביבה  [4[

/http://www.ipcc.ch ראו אתר האומות המאוחדות  [5[
בהן: הפחתה בכמות המשקעים בצד דרישה גוברת למים; עלייה בביקוש לאנרגיה ובצריכת אנרגיה בעת אירועי מזג אוויר קיצוניים )חמסין(   [6[

ובעקבות צריכת אנרגיה של מתקני התפלה; תחלואה מוגברת בעקבות גלי חום ובעקבות עלייה בהעברת מחלות; שינויים בתפוקת היבולים; 
)http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ClimateChange/Pages/CCImplications.aspx שינויים בכלכלה של מגזרים שונים ועוד )ראו

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ClimateChange/GHGandEnergyEfficency/Pages/ ראו אתר המשרד להגנת הסביבה  [7[
WhyEnergyEfficency.aspx
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ובוועידת   2013 בשנת  דרבן  בתכנית   ,1996 בשנת  ישראל  ידי  על  שאושררה   )UNFCCC( האקלים  שינויי  בדבר 
האקלים שנערכה בלימה בשנת 2014. הכרזות אלו באו לידי ביטוי בשורה של החלטות ממשלה עוד בשנת 2010, 

לרבות החלטה מספר 2508 בנושא: גיבוש תכנית לאומית להפחתת פליטות של גזי חממה בישראל.8 

במסגרת התכנית הלאומית משנת 2010 החליטה ממשלת ישראל לפעול להפחתת 20% בפליטות של גזי החממה 
עד שנת 2020 )בהשוואה לתרחיש "עסקים כרגיל"(. כל זאת באמצעות התקנה של 10% אנרגיה מתחדשת לייצור 
חשמל עד לשנת 2020 ו-20% הפחתה בצריכת החשמל עד שנת 2020. בשל קיצוצים בהוצאות הממשלה הוקפא 

תקציב התכנית הלאומית להפחתת פליטות עד שנת 9.2016 

כמו כן הצהרות בינלאומיות של הממשלה הובילו להקמתן של ועדות היגוי, לרבות ועדת היגוי בינמשרדית שהוקמה 
בינואר 2015 במטרה להמליץ לממשלה על יעד לאומי להפחתת פליטות של גזי חממה עד שנת 2030, וכן להמליץ 
על פעולות ההפחתה העיקריות הנדרשות לעמידה ביעד ההפחתה הלאומי.10 ניתן לראות בוועדת היגוי זו "הפשרה 

מצומצמת" של התכנית הלאומית להפחתת פליטות הנזכרת לעיל.

תרשים 1 - סדר האירועים שהובילו לדו"ח ההמלצות הזה

התחייבות מדינת 

ישראל להפחתת 

פליטות של גזי 

חממה במסגרת 

אמנת האו"ם 

UNFCCC, תכנית 
דרבן 2013 וועידת 

האקלים בלימה 

2014

החלטת ממשלה 

מס' 542 מספטמבר 

2015 : התייעלות 

אנרגטית והפחתת 

פליטות

הקמת ועדת היגוי 

בין-משרדית )2015

להמלצה על יעד 

לאומי להפחתת 

פליטות של גזי 

חממה עד שנת 

2030

 )

הכנת מודל 

וגיבוש יעדי 

 Ricardo :הפחתה

 Environment
 and Enregy UK

וחברת אקוטריידרס 

ישראל

הגשת דו"ח 

תרחישים ויעדי 

הפחתת פליטות של

גזי חממה לממשלת

ישראל ובכלל זה 

אמצעי הפחתה

 

 

החלטת ממשלה 

מס' 1403 מאפריל 

2016 : תכנית 

לאומית ליישום 

היעדים להפחתת 

פליטות של גזי 

חממה ולהתייעלות 

אנרגטית

כינוס צוות לגיבוש 

תכנית אמצעים 

להפחתת פליטות 

במבנים קיימים 

וחדשים בישראל 

להשגת יעד 

להפחתת פליטות 

של גזי חממה 

במבנים

חממה במבנים 

הגשת דו"ח 

המלצות וכלי 

מדיניות לממשלת 

ישראל )2017( 

והפעלת הכלים

הפחתת פליטות של גזי חממה, דו"ח הפוטנציאל, יעד לאומי והסכם פריז

ועדת ההיגוי לממשלה במסגרת החלטת ממשלה מספר 542 מספטמבר 2015:  יעד ההפחתה הלאומי שהציעה 
הפחתת פליטות של גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק,11 נקבע על בסיס דו"ח מקיף שהכינו המשרד להגנת 
הסביבה, חברת אקוטריידרס בע"מ וחברת Ricardo Energy & Environment. הדו"ח שנקרא "בחינת הפוטנציאל 
להפחתת פליטות של גזי חממה והמלצה ליעד לאומי לישראל" )המכונה במסמך זה "דו"ח הפוטנציאל"(, התייחס 

לנדבכים שונים כדלקמן:

	 גיבוש ועדכון תחזיות פליטה של גזי חממה וצריכת חשמל במסגרת תרחיש עסקים כרגיל )BAU( עד שנת 2030;
לישראל  ביותר  הרלוונטיות  חממה  גזי  של  פליטות  להפחתת  המפתח  טכנולוגיות  לזיהוי  איכותי  ניתוח  	 ביצוע 

)אמצעים להפחתת פליטות של גזי חממה(;
	 ביצוע ניתוח כמותי של אמצעי ההפחתה על מנת לקבוע הן את פוטנציאל ההפחתה והן את ההשפעות הכלכליות 

של אמצעים אלה, ובפרט לקבוע את עלות ההפחתה לכל אמצעי;

http:// . . . / / /2010/ / ראו החלטת ממשלה מס' 2508 באתר מזכירות הממשלה .2508  [8[
aspx

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ClimateChange/mitigation/Pages/ ראו אתר המשרד להגנת הסביבה  [9[
MitigatioNationalPlan.aspx

יעד ההפחתה הלאומי יהיה הבסיס לתרומה הלאומית המתוכננת של ישראל, Intended Nationally-Determined Contribution, להפחתת   [10[
.)UNFCCC( פליטות של גזי חממה, שתוגש לאמנת המסגרת של האו"ם בדבר שינויי אקלים

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/ ראו החלטת ממשלה מס' 542 באתר המשרד להגנת הסביבה  [11[
dec542.aspx

www pmo gov il Secretary GovDecisions Pages des
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	 בחינה של שני תרחישי יעד המבוססים על יישום של אמצעי ההפחתה שזוהו כמפורט להלן: )א( תרחיש יעד מתון 
אשר ניתן לעמוד בו באמצעות אמצעי הפחתה כלכליים ללא תמחור פחמן; )ב( תרחיש יעד שאפתני הכולל יישום 
של כל אמצעי ההפחתה שנמצאו ישימים, לרבות כמה אמצעים שאינם כלכליים למשק ללא הטמעת מחיר לגזי 

חממה;
	 גיבוש המלצה ליעד לאומי להפחתת פליטות של גזי חממה לשנת 2030 והמלצה ליעד ביניים לשנת 2025 על 

בסיס התרחיש המתון שנבחן;
	 הערכה של כלל ההשפעות הכלכליות למשק מהטמעה של אמצעי ההפחתה המומלצים לצורך עמידה ביעד 

המומלץ.12
tCO2e לנפש(.   10.5( MtCO2e לפי ממצאי דו"ח הפוטנציאל בשנת 2012 עמד סך הפליטות של ישראל על 83.04 
בהיעדר פעולה ממשלתית נוספת פליטות של גזי חממה בישראל בתרחיש עסקים כרגיל צפויות לגדול עד שנת 
2030 ב-27.05% בהשוואה לרמת הפליטות בשנת 2012 ולעמוד על tCO2e 9.95( MtCO2e 105.5 לנפש(. על פי היעד 
המתון ישראל יכולה להפחית את פליטות גזי החממה שלה ב-27.7% בהשוואה לרמות הפליטה בתרחיש עסקים 
tCO2e לנפש הנו בר-השגה באמצעות   7.2 יעד הפחתה של  tCO2e לנפש(.   7.2( MtCO2e ב-2030  כרגיל ל-76.3 

13.)carbon pricing( יישום של אמצעים כלכליים בלבד ללא תמחור פחמן

לשם עמידה ביעד הלאומי נקבעו יעדי משנה להפחתת פליטות של גזי חממה באמצעות התייעלות בצריכת האנרגיה 
במגזרים שונים במשק וכן באמצעות ייצור חשמל ממקורות של אנרגיה מתחדשת, ובפרט: "צמצום צריכת החשמל 
בשיעור של לפחות 17% עד שנת 2030 ביחס לצריכת החשמל הצפויה באותה השנה לפי תרחיש עסקים כרגיל; 
ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בשיעור של 13% לפחות מסך כל צריכת החשמל בשנת 2025 ובשיעור של 17% 
ביחס  2030; צמצום הנסועה הפרטית בשיעור של 20% עד לשנת 2030  צריכת החשמל בשנת  כל  לפחות מסך 
לנסועה הצפויה באותה השנה לפי תרחיש עסקים כרגיל".14 בהתאם להחלטת ממשלה 542 עמידה ביעדי המשנה 

הללו צפויה להשיג יעד הפחתה שעליו התחייבה הממשלה של tCO2e 7.7 לנפש.

כפי שדו"ח הפוטנציאל מציין, תועלות כלכליות ניכרות גלומות באימוץ המסקנות ובגיבוש מדיניות לאומית במטרה 
לעמוד ביעד. 

עמידה ביעד המתון צפויה להניב תועלות נטו )לאחר ניכוי השקעה ליישום היעד( משמעותיות למשק הישראלי בהיקף 
מוערך של כ-218 מיליארד ש"ח )ערך נוכחי(.15

וכן של  ניתוח מעמיק של פעילותם של מגזרים שונים במשק הישראלי  גיבוש היעד הסופי הוא אפוא תולדה של 
ניתוחים קפדניים של תרחישי הפחתה בכלל המגזרים. מסקנות הדו"ח לבחינת הפוטנציאל להפחתת פליטות של 

גזי חממה והמלצה ליעד לאומי לישראל מהוות אדנים מקצועיים שעליהם נשען דו"ח המלצות זה. 

יתרה מזאת, דו"ח הפוטנציאל מבטא נאמנה את המחויבות של מדינת ישראל להסכם פריז, שנחתם לאחר פרסום 
הדו"ח בחודש דצמבר 2015. הסכם פריז, שחתמו 196 המדינות החברות ב-UNFCCC ובכללן ישראל, נועד לאמץ 
הסכם אקלים עדכני ומחייב, שיחול על כלל הצדדים לאמנה. ההסכם צפוי להיכנס לתוקף עד שנת 2020. ההסכם 
מחייב את הצדדים לו לקבוע יעד הפחתה לאומי וכן לגבש תכנית ליישום היעד. נוסף לכך ובמטרה לוודא כי היעדים 
הלאומיים מושגים, ההסכם מורה על הקמת מנגנון שקוף, ולפיו על המדינות לדווח באופן תקופתי למזכירות האמנה 

על התקדמות ביישום של יעד ההפחתה הלאומי.16 

http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/ ראו דו"ח הפוטנציאל, המשרד להגנת הסביבה  [12[
p0801-p0900/p0823.pdf

שם  [13[
שם  [14[
שם  [15[

http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/session/9057.php ראו אתר האומות המאוחדות  [16[
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החלטת ממשלה מספר 1403 והתמקדות במגזר המבנים

ידי צוות המשרד להגנת הסביבה מכוח החלטת ממשלה מספר 1403 מאפריל 2016:  זה נכתב על  כאמור, דו"ח 
תכנית לאומית ליישום היעדים להפחתת פליטות של גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית. הדו"ח עוסק במגזר המבנים 

לאור המנדט שניתן למשרד להגנת הסביבה בהחלטת הממשלה:

ולהגיש  לגבש  ושר האנרגיה,  והשיכון  הבינוי  על השר להגנת הסביבה, בהתייעצות עם שר האוצר, שר  	 להטיל 
וחדשים  קיימים  במבנים  פליטות  להפחתת  אמצעים  הכוללת  מפורטת  תכנית   ,30.9.2016 ליום  עד  לממשלה, 
בישראל במטרה להשיג יעד להפחתת פליטות גזי חממה בסקטור המבנים, בסך של 5.9 מיליון טון גזי חממה 

)mtCO2e( בשנת 2030. הבחינה תכלול, בין השאר, את המרכיבים הבאים:
א. בחינת אמצעים להרחבת מספר המבנים החדשים שייבנו עד שנת 2030 על פי תקן הבנייה הירוקה מס' 5281 

וקביעת יעדים להרחבה האמורה בסקטור המבנים המסחרי והציבורי, בכפוף לבחינה לפי סעיף קטן ה'. 
לבחינה  בכפוף  יישומם  היתכנות  ואת  במבנים  פליטות  הפחתת  להשגת  טכנולוגיים  אמצעים  של  	. בחינה 

האמורה בסעיף א'. 
	. קביעת כלים כלכליים לתימרוץ ולסיוע לעמידה בתקן בנייה ירוקה, אשר שילובם במסגרת פעילות המנגנונים 

המפורטים בסעיף 1 לעיל ייבחן על ידי הגורמים הנזכרים באותו סעיף. 
	. הגדלת מספר הגורמים העוסקים בהתעדה של תקן בנייה ירוקה, בתיאום עם משרד הכלכלה. 

	. בחינת עלות-תועלת של מכלול האמצעים הנדרשים, ובמידת הצורך של אמצעים חדשים, לרבות בחינת מידת 
הישימות של יעד ההפחתה הכולל לסקטור המבנים.17 

גזי חממה ממגזר המבנים גרדא, הוא עושה שימוש בממצאי פרק 3  ודו"ח זה עוסק בהפחתת פליטות של  הואיל 
יישומי זה היא נקודת הסיום של דו"ח "בחינת הפוטנציאל  זו נקודת ההתחלה של דו"ח  בנושא מבנים. לפי שיטה 

להפחתת פליטות של גזי חממה והמלצה ליעד לאומי לישראל", פרק 3: מבנים. 

למותר לציין שדו"ח זה מאמץ במלואן את הגישה, המתודולוגיה ושיטת העבודה של "דו"ח הפוטנציאל". אשר על 
)Long-Range Energy Alternatives Planning System(, הפרמטרים הדמוגרפיים,  כן הדו"ח מאמץ את המודל 
 Marginal Abatement Cost Curve -( שולית  הפחתה  עלות  עקומות  את  והטכנולוגיים;  הסביבתיים  הכלכליים, 
MACCs( עבור מגזר המבנים; את ההנחות העיקריות, כאמור בתת-פרק 4.1: הגדרות )עמוד 15( וכמובן את המסקנות 

והמלצות המדיניות. 

על רקע זה יש לקרוא דו"ח זה כהמשך ישיר של "דו"ח הפוטנציאל", כפי שפעילות ועדת ההיגוי הנוכחית היא פרק 
נוסף בתהליך של גיבוש מדיניות לאומית להתמודדות עם משבר האקלים.

ֵ

מגזר המבנים

לפי הערכות עדכניות ועל סמך נתוני המרכז למיפוי ישראל )נתוני בנט"ל( בישראל יש כ-1.1 מיליון מבנים. כ-72% 
אחוזים ממלאי המבנים הקיים הם מבנים למגורים, והיתר, 28%, הם מבנים שאינם למגורים: מבנים מסחריים )למשל, 

קניונים, בנייני משרדים ואתרי תעשייה( ומבנים ציבוריים )כגון בתי חולים ומוסדות חינוך ותרבות(.18 

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/des1403.aspx ראו אתר משרד ראש הממשלה  [17[
http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0801-p0900/p0813. ראו אתר המשרד להגנת הסביבה  [18[

pdf
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מבני רכבת  
צמודי קרקע  

בנייה רוויה  
מבנים למגורים  

מבנים שאינם למגורים  

72%

 28%

)34%( 46%
)25%( 35%

)13%( 18%

תרשים 2 - פילוח מלאי המבנים בישראל )נתוני המשרד להגנת הסביבה(19

החלוקה בתרשים נעשתה לפי מספר הישויות הבנויות ולא לפי יחידות דיור או מטר רבוע )גודל(. מבנה צמוד קרקע 
מתנשא לגובה של עד שבעה מטרים ועד 200 מ"ר שטח גג. מבנה "רכבת" מתנשא לגובה של עד שבעה מטרים ומעל 

200 מ"ר שטח גג. מבנה בבנייה רווייה מתנשא לגובה של מעל שבעה מטרים. 

לפי נתוני למ"ס בין השנים 2009 ל-2014 כ-76% מהבנייה החדשה במ"ר )זרם המבנים החדשים( יועדה למבני מגורים. 

תרשים 3 - פילוח שטח בנייה )מ"ר( לפי ייעוד

למגורים  
להארחה  

למשרדים  

למסחר  
לתחבורה ותקשורת  

לתעשייה ואחסנה  

לחינוך  
לבריאות  

לבינייני ציבור אחרים  

לחקלאות  

76%

 0%
 3%
 3%
 1%

 7%

 3%

 2%
 1%

4%

מבוסס על נתוני המרכז למיפוי ישראל, בסיס הנתונים הטופוגרפי הלאומי )בנט"ל( לשנת 2014.  [19[
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תרשים 4 - פילוח בנייני מגורים בבנייה חדשה לפי חלוקה למספר הדירות בבניין

בניינים בני דירה 1  
בניינים בני 2 דירות  

דירות בבניינים בני 3-5 דירות  

בניינים בני 6-9 דירות  
בניינים בני 10-14 דירות  
בניינים בני 15-19 דירות  

בניינים בני 20-29 דירות  
בניינים בני 30-49 דירות  
בניינים בני 50-99 דירות  

בניינים בני 100 דירות ויותר  

70%

 16%

 5%
 3%

 2%

 1%
 1%

 1%
 1%

0%

ניתן  בין השנים 1995 ל-2014,  כפי שהתרשים לעיל מראה, כאשר בוחנים את את דפוס הבנייה לפי סוגי בניינים 
לראות כי 86% מהבנייה השנתית החדשה למגורים בממוצע היא בנייה של בניינים נמוכים בני דירה אחת או שתיים. 

ומים,  יעילים בנוגע לצריכת משאבים, כמו קרקעות, אנרגיה, חומרים  למותר להדגיש שמבנים צמודי קרקע אינם 
לעומת יחידות דיור בבניינים משותפים. תרבות דיור זו מוסיפה לעומס הסביבתי שמגזר המבנים משית על הסביבה 
במישרין ובעקיפין, במיוחד בנושא פליטות של גזי חממה. לפיכך "קיים פוטנציאל גדול להתייעלות אנרגטית ולהפחתת 

פליטות של גזי חממה" בעידוד שוק הבנייה הירוקה ובתמרוץ שיפוץ ירוק או אנרגטי של מבנים.20

נתונים על אודות זרם המבנים מצביעים על כך שמרבית הבנייה היא מבנים למגורים. בממוצע בשנים 2014-2009 
כ-76% משטח התחלות הבנייה )מ"ר( נועדו למגורים. נוסף לכך, מאחר שבבניין לרוב יש יותר מיחידת דיור אחת, יש 
לבחון את דפוסי הבנייה גם לפי חלוקה ליחידות דיור. בתרשים להלן ניתן לראות כי שליש מיחידות הדיור שנבנו ב-20 

השנים האחרונות הן צמודות קרקע )34% מיח"ד שנבנו בשנים 2014-1995 הן בבניינים בני 2-1 דירות(.

http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0801-p0900/p0816. ראו אתר המשרד להגנת הסביבה  [20[
pdf
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השנים  בין  בנייה,  טיפוסי  לפי  החדשות,  הדיור  יחידות  מכלל  הדיור  יחידות  אחוז   - 5 תרשים 
2014-1995 )מקור: הלמ"ס ועיבוד המשרד להגנת הסביבה(
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בניינים בני 1-2 דירות  
דירות בבניינים בני 3-9 דירות  

דירות בבניינים בני 10-19 דירות  

דירות בבניינים בני 20-29 דירות  
דירות בבניינים בני 30-49 דירות  

דירות בבניינים בני 50 דירות ומעלה  

נוסף לכך, בשנת 2014 נמכרו למעלה מ-10,000 יחידות דיור, ונתון זה מבטא עלייה של כ-36% ביחס לשנת 2013. 
עם העלייה בביקוש לדיור צפוי לעלות גם זרם הבנייה: דו"ח המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה 
מעריך שצורכי הדיור העתידיים בישראל, בין השנים 2020-2015, יעמדו על למעלה מ-45 אלף יחידות דיור בשנה, 

והוא מסמן עלייה נוספת לאחר מכן.22,21

נתונים על אודות זרם המבנים מצביעים על עלייה גם בבנייה שלא למגורים. קטגוריה זו כוללת, לפי משרד השיכון 
והבינוי, בנייה להארחה, בנייה לעסקים, בנייה לתעשייה ולמלאכה, בנייה של מבני ציבור ובנייה של מבני משק חקלאי.23

לפי השנתון הסטטיסטי לישראל בהשוואת הנתונים בין השנים 2011 ל-2013 ניכרת עלייה בהיקפי הבנייה במגזר 
הציבורי-מסחרי בדומה למגזר המגורים. כפי שניתן לראות בתרשים להלן, שטחי הבנייה למבני ציבור, להארחה, 

למסחר ולשירותים עלו בכל קטגוריות הבנייה. 24

http://www.pmo.gov.il/BranchesAndUnits/eco/Documents/housing251114.pdf ראו אתר המועצה הלאומית לכלכלה  [21[
http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/meyda_statisti/chovrot/anaf_habeniyya_ ראו אתר משרד השיכון והבינוי  [22[

beisrael_rivon_rishon_2015.pdf
http://www.moch.gov.il/Glossary/Pages/GeneralLIV.aspx?ListID=497b66b7-7388-4405-becc- ראו אתר משרד השיכון והבינוי  [23[

d285cae1052a&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=39
http://www.cbs.gov.il/shnaton65/st22_08.pdf ראו אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  [24[
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תרשים 6 - היקף הבנייה של מבני ציבור, הארחה, מסחר ושירותים )אלפי מ"ר(

2,529

2012  2013  

בנייה פעילה

1,930

1,049
840797

590

2,234

1,555

1,021

771
648565

בנייה פעילה התחלות בנייה

הארחה, מסחר ושירותים

התחלות בנייה

מבני ציבור

בנייה פעילהבנייה פעילה

השימוש  ומאפייני  הבנייה  מאפייני  לפי  מרכזיים  סגמנטים  לשני  המבנים  מגזר  את  להפריד  מקובל  לעיל,  כאמור 
במבנים: סגמנט מבני מגורים וסגמנט מבנים ציבוריים ומסחריים. נהוג להציג את מגזר הבנייה במונחים של מלאים 
וזרמים )stocks and flows(. לפי גישה זו סך המבנים הקיימים מהווים יחד המלאי הלאומי או המאגר הלאומי של 
מבנים )stock(. מבנים מתוכננים שנמצאים בשלבים שונים של בנייה, "זורמים אל תוך" המלאי הקיים ומגדילים אותו 
)flow(. יזמים וקבלנים במגזר הציבורי או הפרטי שולטים למעשה ב"ברז" או ב"שסתום" וקובעים את עוצמת הזרם: 

שינוי בייעודי קרקע, אישורים להתחלות בנייה, העמדת הלוואות וערבויות, אישורים של תכניות מתאר וכיוצא בזה.  

דו"ח יישומי זה, כמו דו"ח הפוטנציאל הקודם לו, מאמץ סיווג כפול זה: חלוקה לפי סגמנטים וחלוקה לפי מלאי קיים וזרם 
מתוכנן. המדינה יכולה אפוא להשפיע באחד מהסגמנטים או בשניהם, וכן היא יכולה להתערב במלאי הקיים )באמצעות 
הנחיות ותמריצים לשיפוץ ירוק, לדוגמה( ובזרם המתוכנן )באמצעות תקנות מחייבות לבנייה ירוקה, לדוגמה(. המדינה 

מתערבת על ידי הפעלה של כלי מדיניות מסוגים שונים: כלים רגולטוריים, כלים כלכליים וכלים אינפורמטיביים. 

טבלה 1 - תפיסת העבודה הבסיסית של צוות ההיגוי של הדו"ח

	 זי חממפחתת פליטות של נים למ 	 	 	 	 	 ממשלות תער 	 	 	זר 	מ	

כלים אינפורמטיביים כלים כלכליים  כלים רגולטוריים מלאי / זרם תת-מגזר

מבני ציבור ומסחר
מלאי קיים

מבני מגורים
המלצות צוות ההיגוי של דו"ח זה

מבני ציבור ומסחר
זרם חדש

מבני מגורים
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צריכת אנרגיה במבנים ופליטות של גזי חממה:  
מתוך דו"ח הפוטנציאל 

בלשון ציורית מבנים הם זללני אנרגיה. הם מאופיינים ברעבתנות אנרגטית ובהיעדר משמעת עצמית: עקב צריכת 
מבנים  ו-8%  מגורים  מבני   24%( העולמית  האנרגיה  מצריכת  לכ-32%  אחראים  מבנים  ולתאורה  לאקלום  חשמל 

אחרים( ול-19% מסך הפליטות של גזי החממה בעולם.25 

ובין  ביתית  לצריכה  כ-30%  בין  בשווה  שווה  המתחלקת  החשמל,  צריכת  מסך  לכ-60%  אחראים  מבנים  בישראל 
ומקורות  תאורה  חיישני  חכמה,  חשמל  תשתית  היעדר  לכך,  נוסף  ציבור.26  ובמבני  מסחר  במבני  לצריכה  כ-30% 
צריכה המאפשרים לקבל משוב עדכני ומפולח על צריכת חשמל מונע מחברות אחזקה וניהול של מבני ציבור ומסחר 

ומדיירים ביחידות דיור לרסן ולחסוך בצריכת אנרגיה. 

התרומה המשמעותית לפליטות של גזי חממה מחייבת התבוננות יסודית יותר בתת-המגזרים המרכיבים את מגזר 
הבנייה. אכן, דו"ח הפוטנציאל ביקש לבצע אומדנים מדויקים יותר של פליטות של גזי חממה לפי תת-מגזרים שונים. 
הדו"ח קבע תחזית פליטות לשנת 2030 בתרחיש עסקים כרגיל והציב כנגדה הערכה של פוטנציאל ההפחתה של 

פליטות לפי טיפוסי מבנים וסגמנטים של מגזר הבנייה. 

ִ

)BAU( תרחיש עסקים כרגיל

ככלל, הגישה המיטבית להערכת פליטות במגזר המבנים היא הערכה מן הפרט אל הכלל )bottom-up(. לפי גישה 
זו יש לאסוף מידע על אודות מספר המכשירים החשמליים בבתי מגורים ובמבנים מסחריים ולבצע פילוח לפי סוג 

מכשיר, תת-המגזר ועצימות אנרגטית של המכשיר, בין היתר. 

דיו בהתבסס על  ניתן לבצע חישוב מדויק  לא  כי  דו"ח הפוטנציאל התברר  צוות  ואולם לאחר איסוף הנתונים של 
המידע הקיים. הואיל וכך צריכת האנרגיה במבני מגורים ובמבנים ציבוריים ומסחריים חושבה מן הכלל אל הפרט 

 .)top-down(

התחזית של צריכת אנרגיה לשנת 2030 נשענה על מגמות היסטוריות של המגזר ותת-המגזרים לפי גורמי המפתח 
השונים שמשפיעים על צריכת החשמל ועל פליטות של גזי החממה; למשל, מספר יחידות הדיור, גודל משק הבית 
וההכנסה שנגזרים, בין היתר, מתחזיות דמוגרפיות וכלכליות.27 חשוב להדגיש כי תרחיש עסקים כרגיל מניח "שיפור 
בסיס  על  המדינה  מצד  נוספת  התערבות  ללא  בשוק  המתרחשת  התייעלות  קרי  האנרגטית,  בהתייעלות  טבעי" 

התערבויות שההחלטה עליהן כבר התקבלה.28 

צריכת חשמל למגורים

כאמור בדו"ח הפוטנציאל, "נקודת המוצא לחישוב צריכת החשמל בתחום המגורים הייתה הנתונים העדכניים ביותר 
GWh". למותר לציין כי צריכת החשמל  של חברת החשמל: בשנת 2013 צריכת החשמל למגורים הייתה 15,662 
למגורים מושפעת מכמה גורמים. "בפרט, למספר יחידות הדיור )דירות ובתים פרטיים( יש השפעה משמעותית על 
צריכת חשמל למגורים", לפי הדו"ח. תוספת של יחידות דיור מובילה לרכישה של מכשירי חשמל עיקריים, כמו למשל 

http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/ ראו דו"ח הפוטנציאל באתר המשרד להגנת הסביבה  [25[
p0801-p0900/p0816.pdf

שם   [26[
דו"ח הפוטנציאל נשען על תחזית גידול אוכלוסין של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הלשכה העבירה לצוות הדו"ח שלוש  [27[

תחזיות אוכלוסייה: נמוכה, בינונית וגבוהה. התחזית הנמוכה מתייחסת לגידול אוכלוסין שנתי של 1.1%, התחזית הבינונית מתייחסת לגידול של 
1.5%, והתחזית הגבוהה מתייחסת לגידול של 2.1%. הואיל ודו"ח "צורכי הדיור העתידיים של האוכלוסייה בישראל" של המועצה הלאומית לכלכלה 

מתבסס על גידול משוער של 1.5% צמיחה בין השנים 2035-2015, דו"ח הפוטנציאל אימץ את התחזית הבינונית של הלמ"ס. באשר למספר נפשות 
ממוצע למשק בית, תחזית הדו"ח חושבה לפי 3.33 עד 3.37 נפשות למשק בית עם ירידה שנתית ממוצעת של 0.1% בנפשות בהסתמך על מגמות 

היסטוריות. אשר למגמות כלכליות, תחזית התמ"ג של הדו"ח מבוססת על נתוני הלמ"ס: 1.9% גידול שנתי בתוצר מקומי גולמי לנפש. 
http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/ ראו דו"ח הפוטנציאל באתר המשרד להגנת הסביבה  [28[

p0801-p0900/p0823.pdf
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מקררים, מכונות כביסה ומזגנים. כמו כן גידול בשטח הבנוי של יחידת הדיור מגדיל את שיעור החשמל הדרוש לצורכי 
אקלום ותאורה. מסיבה זו דו"ח הפוטנציאל בחר "לעשות שימוש במספר יחידות הדיור כגורם המפתח המשפיע על 

צריכת אנרגיה למגורים".29 

תרשים 7 - התפלגות של צריכת החשמל במבני מגורים

מיזוג חימום  
תאורה  

חימום מים  
מכשירי חשמל לבנים  

מכשירים אלקטרוניים  
אחר  

30%

14%

9%

 35%

 10%

 2%

מידע נוסף על אופן הקביעה של המגמה ההיסטורית בצריכת אנרגיה ליחידת דיור )עצימות אנרגטית( מפורט בדו"ח 
הפוטנציאל. על מנת לייצר את קו המגמה תחזית העצימות ליחידת דיור חוברה לתחזית הבנייה השנתית של יחידות 
דיור חדשות. התחזית נשענה על דו"ח המועצה הלאומית לכלכלה "צורכי הדיור העתידיים של האוכלוסייה בישראל" 

משנת 2014, שנזכר לעיל. 

שם   [29[
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תרשים 8 - עצימות צריכת חשמל למגורים, מתוך דו"ח הפוטנציאל30 )יחידות המדידה בציר האנכי 
הימני - מספר הדירות - הן אלפים(

  Electro-intensity 

 Electro-intensity-projected  

 Apartments historic  

 Apartments projected 
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צריכת חשמל במגזר הציבורי והמסחרי 

לפי דו"ח הפוטנציאל "נקודת המוצא לחישוב צריכת החשמל במגזר המסחרי והציבורי הייתה הנתונים העדכניים 
 ."GWh 17,752 ביותר מחברת החשמל שהראו כי בשנת 2013 הצריכה הייתה

ובראש  משתנים,  מכמה  מושפעת  והציבורי  המסחרי  במגזר  החשמל  צריכת  גם  למגורים  חשמל  לצריכת  בדומה 
בריאות(  ורווחה,  פנאי  תרבות,  )חינוך,  שונים  מטיפוסים  ציבור  מבני  השונים:  בתת-המגזרים  הצמיחה  ובראשונה 
ומבנים מסחריים מטיפוסים שונים )קניונים, מרכזים מסחריים, מבני משרדים, עסקים קטנים ובינוניים(, וכן שימוש 
השטח  הוא  האנרגיה  צריכת  על  המשפיע  המפתח  גורם  האנרגטית.  התייעלות  בנושא  ומדיניות  חשמל  במכשירי 
הבנוי המסחרי והציבורי. זהו הגורם שבחר צוות דו"ח הפוטנציאל לניתוח תחזית עבור הענפים: אירוח, בריאות, חינוך, 

משרדים, מסחר ומבני התקהלות.

גם במגזר זה, בדומה למגזר מבני המגורים, צוות דו"ח הפוטנציאל התמודד עם מחסור בנתונים על אודות מלאי 
המבנים המסחריים והציבוריים. משום כך ובהתייעצות עם הלמ"ס ועם אגף בנייה ירוקה במשרד להגנת הסביבה 

הופקו הנתונים ההיסטוריים של שטח בנוי מסחרי וציבורי כדלקמן:

1. נתוני מלאי של הלמ"ס שדווחו ללמ"ס על ידי רשויות מקומיות על אודות שטח בנוי לכל ענף המשמש למטרות 
גביית ארנונה;

2. ברי כי נתונים אילו חלקיים, שכן שטח בנוי המדווח לשם תשלום מסים עירוניים אינו כולל מבנים שזוכים לפטור 
ממס: בתי ספר, אשכולות גני ילדים ומבני דת. על כן סך השטח הבנוי הוגדל על בסיס נתונים של מערכת מידע 

גאוגרפית )GIS( שסופקו על ידי המשרד להגנת הסביבה.
אודות  על  הנתונים  עם  הנתונים  שולבו  והציבוריים,  המבנים המסחריים  מלאי  של  מצב  שהתקבלה תמונת  לאחר 
צריכת חשמל שהתקבלו מחברת החשמל במטרה לייצר את קו המגמה ההיסטורית של עצימות צריכת החשמל 

ִ

יצוין כי שנת 2012 הייתה חריגה במיוחד, ועל כן חישוב המגמה בוצע לאחר הסרתה על מנת למנוע הטיה, כפי שמפורט בדו"ח הפוטנציאל,   [30[ 
עמ' 41. 
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למגזר המסחרי והציבורי.31 במהלך העבודה התגלו קשיים אחדים בנוגע לחישוב של עצימות צריכת החשמל במגזר 
נוסף על אופן  וכן בנוגע להערכת הצמיחה בשטח הבנוי לשם חיזוי של צריכת האנרגיה. מידע  והציבורי  המסחרי 

הקביעה של המגמה ההיסטורית בצריכת אנרגיה ליחידת דיור )עצימות אנרגטית( מפורט בדו"ח הפוטנציאל. 

התחזיות שהתקבלו על שטח בנוי מסחרי וציבורי ועל עצימות צריכת החשמל מוצגות להלן: 

תרשים 9 - עצימות צריכת חשמל למבנים ציבוריים ומסחריים, מתוך דו"ח הפוטנציאל32 
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  Electro-intensity - historic 

 Floor space - historic 

 Electro-intensity - projected  

 Floor space - projected 

גזי  גזי החממה להגיע לכ-48 מיליון טון  והישירות של  לסיכום, בתרחיש עסקים כרגיל צפויות הפליטות העקיפות 
חממה. חלק הארי של מכסה זו, כ-47 מיליון טון, נובע מפליטות עקיפות, קרי צריכת חשמל במבנים. כ-1 מיליון טון 

מהמכסה נובעים פליטות ישירות, אשר נגרמות משריפת דלקים לצורך הסקה, בישול וחימום מים. 

דו- טון פחמן  מיליון  נאמד ב-7.1  ובמפעלים  לפי הדו"ח פוטנציאל ההפחתה מצמצום של צריכת חשמל במבנים 
חמצני ביחס לתרחיש עסקים כרגיל עד שנת 2030. כמות זו מהווה כ-29% מסך ההפחתה הנדרשת לשם עמידה 
ביעד ההפחתה הלאומי. בתוך כך פוטנציאל ההפחתה מצמצום צריכת חשמל במבנים בלבד נאמד ב-5.9 מיליון טון 

פחמן דו-חמצני ביחס לתרחיש עסקים כרגיל עד שנת 2030.

http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0801-p0900/p0823.pdf ראו אתר המשרד להגנת הסביבה [ 31[
יצוין כי שנת 2012 הייתה חריגה במיוחד, ועל כן חישוב המגמה בוצע לאחר הסרתה על מנת למנוע הטיה, כפי שמפורט בדו"ח הפוטנציאל, עמ'  [ 32[

.41
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טבלה 2 - יעדי הפחתה לפי תת-מגזרים

MtCO2E 	-וואט / שע	( TWhזרים לתת-מ )טר	פחת( 	 (2030שנת 	 	

2.18 3.8 תת-מגזר מבני ציבור ומסחר: אמצעים טכניים מרכזיים

1.22 2.1 תת-מגזר מבני מגורים: אמצעים טכניים מרכזיים

1.61 2.8
כלי מדיניות נוספים, כגון: קוגנרציה, תאורת רחוב, גזי קירור )שאינם בסמכות ועדה בין-משרדית זו 

 )חישוב יעד ההפחתה ייעשה בהמשך(5281ואינם נוגעים באופן ישיר למבנים( וחיוב תקן 

0.58 1.0  ומסחר על מבני ציבורPVייצור חשמל באנרגיה מתחדשת: 

0.31 0.5  מגורים על גגות של מבניPVייצור חשמל באנרגיה מתחדשת: 

5.9 10.2 סך הכול

הדו"ח מזהה שורה של אמצעים וטכנולוגיות שיש לאמץ במגזר המבנים על מנת להשיג את יעד ההפחתה הלאומית. 
חברי ועדת ההיגוי בחנו בחינה מחודשת את האמצעים השונים ואת כלי המדיניות שיאפשרו לאמץ אותם במגזר 

המבנים. 

אמצעים להפחתת פליטות 

כאמור בסעיף 2.4 בדו"ח הפוטנציאל ובסעיף 3.1.2. בפרק מבנים, צוות הדו"ח הציע וסקר שורה ארוכה של אמצעי 
הפחתה פוטנציאליים עבור תת-מגזר מגורים ותת-מגזר מבני ציבור ומסחר, ומתוכה גובשה רשימה מקוצרת של 
אמצעי הפחתה. האמצעים שנכללו לבסוף במסגרת דו"ח הפוטנציאל זוהו כמתאימים ביותר לישראל. עבור אמצעים 

אלו נערכה בחינה מקיפה נוספת. 

לשם הערכה קפדנית יותר של פוטנציאל ההפחתה ושל העלות הכלכלית של האמצעים נאספו נתונים וגובשו הנחות 
יסוד על אודות: 

	 היקף ההטמעה )במילים אחרות, היקף החדירה לשוק הבנייה( בתרחיש עסקים כרגיל;
	 פוטנציאל ההטמעה הסביר )היקף החדירה לשוק( בתרחיש ההפחתה;

	 משך חיי האמצעי הטכנולוגי מרגע שהותקן;
	 הערכה של החיסכון האנרגטי והפחתת הפליטות )לרבות ניתוחי רגישות והשפעה הדדית של התקנה של כמה 

אמצעים; למשל, פוטנציאל החיסכון האנרגטי המשולב של מערכות אקלום והצללה(; 
	 עלות האמצעים והטכנולוגיות בתרחיש הבסיס.

היכן שניתן, הנתונים נאספו בישראל עבור השוק המקומי. בהיעדר נתונים זמינים לישראל צוות הדו"ח עשה שימוש 
בנתונים בינלאומיים. ההערכות עברו סבבים של טיוב על ידי מומחים מהתעשייה, מהמגזר הציבורי ומהאקדמיה. 

רשימת האמצעים וההנחות העיקריות בנוגע אליהם מפורטות בדו"ח הפוטנציאל ובהמשך דו"ח זה. 
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מימוש האמצעים להפחתת פליטות של גזי חממה במגזר 
המבנים: עבודת ועדת ההיגוי 

ביוני 2016 הוקמה ועדת היגוי בין-משרדית, שכללה נציגים של משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, מינהל 
התכנון במשרד האוצר, משרד הבינוי והשיכון והמשרד להגנת הסביבה. כמו כן השתתפו בפגישות הוועדה נציגים 
מארגונים שאינם ממשלתיים, לרבות המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, התאחדות בוני הארץ )התאחדות הקבלנים(, 
פורום ה-15 - פורום הערים העצמאיות, חברת שיכון ובינוי נדל"ן, חברת גרין איי, חברת אביב וחברת סולוויו. הוועדה 
התכנסה ארבע פעמים בין החודשים יוני לספטמבר במטרה לגבש שורת המלצות לממשלה בנושא כלים ואמצעים 

להפחתת פליטות של גזי חממה במגזר המבנים.

דיוני הוועדה עסקו בשלושה נושאים מרכזיים: כלי מדיניות ואמצעים טכניים להפחתת פליטות של גזי חממה בתת-
מגזר מבנים ציבוריים ומסחריים; כלי מדיניות ואמצעים טכניים להפחתת פליטות של גזי חממה בתת-מגזר מבנים 
ובמבנים מסחריים  )מתקנים פוטו-וולטאיים( במבני מגורים  לייצור חשמל  ואמצעים טכניים  למגורים; כלי מדיניות 

וציבוריים. 

ואינפורמטיביים -  רגולטוריים  כלכליים,  כלים  מדיניות -  כלי  של  בינלאומית  בסקירה  בדיוניה  הסתייעה  הוועדה 
בתחומי הבנייה הירוקה, האמצעים הטכניים והמנגנונים המימוניים לעידוד ולתמרוץ בנייה שחוסכת בצריכת אנרגיה 

ובפליטות של גזי חממה. 

סקירה בינלאומית של כלי מדיניות 

הסקירה הבינלאומית בחנה עקרונות נפוצים במדינות נבחרות שנמצאות בחזית העשייה בתחומים הנזכרים לעיל, 
לרבות חיוב מדורג של תקנים ואמצעים לניטור, אכיפה ופיקוח; כלים כלכליים שונים לרבות הקמת רשויות להתייעלות 
אנרגטית, מימון פרויקטים, הטבות במיסוי, מתן תוספת זכויות, מסלולים מזורזים, יצירת ערוצים להשקעות פרטיות 
בתחום וקישור לדיור בהישג יד; וכן כלים אינפומטיביים שונים לרבות שימוש בכלים התנהגותיים והעלאת מודעות 
הפרט, סימון אנרגטי של המבנה, הכשרות והפצת ידע ושיטות בנייה יעילות ומקדמות בריאות בקרב אנשי מקצוע 

שונים והשקעות במחקר ופיתוח.

חקר מקרה - מדינת קליפורניה
במדינת קליפורניה, לדוגמה, הממשל מעודד שיפור ביצועים סביבתיים ואנרגטיים של המלאי הקיים של מבני מגורי 
באמצעות תכנית החזרים כספיים לאמצעי התייעלות )PACE( והתקשרות חוזית במימון מלא לשיפוץ ירוק על בסיס 
תשלומי הארנונה.33 בד בבד הממשל קבע תקנות המחייבות עמידה בתקנים אנרגטיים בכל מכירה, שיפוץ או העברה 
של נכסים וכן הטמיע אינדקס שנועד לשקף את רמת היעילות של הבית בכל המבנים על בסיס של התקנת מונים 

34.)HERS חכמים )תכנית

 )ZNE( Zero Net Energy לשיפור ביצועים סביבתיים ואנרגטיים של מבני מגורים חדשים הממשל דורש עמידה בתקן
למבני מגורים עד שלוש קומות החל משנת 2020 )דרישה שמהווה למעשה איתות לשוק(.35 כמו כן הממשל הפך את 
תקן CalGreen מוולונטרי למחייב משנת 36.2010 נוסף לכך, קליפורניה מממנת יועצי אנרגיה עבור פרויקטים שונים 

ומממנת את מנגנון התיווי האנרגטי. הממשל הגדיל תמיכה בזיכוי דיפרנציאלי לעמידה בתקן ליזמים.37

לצורך שיפור ביצועים סביבתיים ואנרגטיים של מבני ציבור קליפורניה העמידה קרן של 500 מיליון דולר לתכנית 
לשיפוץ ירוק של בתי ספר קיימים. 

https://www.sce.com/wps/wcm/connect/343dfcfe-b14b-488d-b6db-8e356ce10f1d/121901_ ראו אתר מדינת קליפורניה  [33[
MFEER+Product+Specs_3_AA.pdf?MOD=AJPERES&attachment=false&id=1457573069739

HERS http://www.hersindex.com ראו אתר תכנית  [34[
http://energy.gov/eere/buildings/zero-energy-ready-home Zero Net Energy ראו תקן  [35[

http://www.hcd.ca.gov/docs/calgreen/2015legreport.pdf CalGreen ראו תקן  [36[
http://www.pge.com/en/myhome/saveenergymoney/eebuyersguides/newhome/index.page ראו אתר מדינת קליפורניה  [37[
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במבנים  אנרגטי  שדרוג  דורשת  והיא  הציבור,  מבני  כל  עבור   LEED Silver בתקן  עמידה  מחייבת  המדינה  כן  כמו 
המושכרים לגורמים אחרים38. בד בבד עם כל האמצעים הללו ובמטרה לעודד יזמים בשוק הפרטי )תעשיית ההיי 
טק( קליפורניה מחייבת את חברות החשמל לפרסם מידע באופן שוטף ואנונימי של צריכת אנרגיה ברשויות מקומיות 

בפילוח לפי מיקוד וסוג מבנים.

במבני מסחר קיימים וחדשים מדינת קליפורניה מחייבת את חברות החשמל לסייע במימון תכניות התייעלות וייצור 
אנרגיה נקייה במבנים שונים. הממשל גובה היטל באמצעות חברת החשמל למימון קרן ייעודית להתייעלות אנרגטית 

ולייצור אנרגיה נקייה. 

זאת ועוד, הממשל מספק שירותי סיוע בעיצוב מבנה ירוק ויעיל )במבנים חדשים(, והוא מימן את הבנייה של תוכנת 
SEED כפלטפורמה לאספקה ולניתוח מידע על דפוסים של צריכת אנרגיה )ראו פלטרפומה  open source בשם 

בהמשך(. 

איור 1 - פלטפורמת SEED - תוכנת )Open Source( לאספקה ולניתוח מידע על דפוסים של צריכת 
אנרגיה

קליפורניה היא מדינה אחת מתוך כמה מדינות שוועדת ההיגוי סקרה. רשויות שלטון נוספות בעולם )מדינות, מחוזות 
וערים( מציעות כלים המבוססים על עקרונות דומים. כמובן, אין דין פדרציה כדין מדינה ושלטון מקומי. בעת אימוץ 

כלים מהעולם יש להתחשב בישראל בהבדלים בין הרשויות השונות. 

גרמניה, לדוגמה, מעניקה הלוואות מסובסדות של הבנק הגרמני המרכזי שניתנות באופן דיפרנציאלי לפי רמת יעילות 
המבנה. כמו כן, הממשל הפדרלי בה מספק מימון לרשויות מקומיות להשקעות בפרויקטים של מבנים בני-קיימא. 

הממשל הפדרלי בגרמניה מחייב שימוש בבידוד מבנים שעומד בתקן תרמי מחמיר ומחייב מבנים ישנים לבצע סקרי 
אנרגיה ולהחליף מערכות חימום ישנות. אם המבנה עובר שיפוץ, עליו לעמוד בתקנים מחמירים.39 הממשלה, שידועה 
חדשים,  במבנים  מתחדשות  באנרגיות  שימוש  מחייבת  מתחדשים,  אנרגיה  ממקורות  חשמל  בייצור  בתמיכתה 
צרכנית  התנהגות  ושינוי  אנרגטית  להתייעלות  קמפיינים  מסבסדת  היא  והסברתית  שיווקית  מערכת  ובאמצעות 

.)mission E(

אמצעים במדינות נוספות
	נמרק -  הסקירה הבינלאומית כללה גם בחינה של כלי מדיניות שונים שממשלות שונות מפעילות: סין; סינגפור; 
גזי חממה;  אנרגיה לטובת הפחתת פליטות של  צריכת  על דפוסים של  אינפורמציה  חיוב חברות החשמל לספק 
איטלי	 - מובילה תכנית רטרופיט בכלל משרדי הממשלה שכוללת ביצוע של סקרי אנרגיה וניתוחים טכנו-כלכליים 

http://www.documents.dgs.ca.gov/green/GreenBuildingActionPlan.pdf ראו אתר מדינת קליפורניה  [38[
http://energytransition.de/2012/10/energy-conservation-ordinance-enev-and-financial-support- ראו אתר מדינת קליפורניה  [39[

/schemes
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לעמידה ביעדי ההפחתה. בנוגע למלאי מבני מגורים - היא מעניקה זיכוי במס ההכנסה לשיפוץ ירוק בגובה של 65% 
מהוצאות השיפוץ למשך עשר שנים; 	רום אפריק	 - מנהיגה תכנית של החזרי מס לרכישת אמצעים טכניים יעילים 
אנרגטית(; מקסיקו; יפן - תכנית סחר בפליטות בין מבני מסחר גדולים שהשיגה התייעלות של 23% תוך שנתיים; ניו-
זילנ	 - השיקה תכנית השתתפות במימון של בידוד גגות ותת-הקרקע ושדרוג אמצעים במלאי מבני המגורים עבור 
188,500 בתים, מתוכם 70,000 בתים בבעלות של בעלי הכנסה נמוכה; קנ		 - תכנית החזרים כספיים להתקנת 
אמצעי בידוד, אוורור, איטום ומערכות אקלום שניתנים על ידי חברת החשמל הממשלתית וכן הלוואות מסובסדות 
שניתנות למשך 15 שנים לשיפוץ אנרגטי; אירלנד; 	ולנ	 - תכנית להענקת סובסידיות בשווי 200 יורו לייעוץ בנושא 
צרפת - מאפשרת פטור מתשלומי ארנונה של מבנים  שיפוץ ירוק ומתן החזר כספי כחלק יחסי מגובה ההשקעה; 
ארצות 		רית - מנגנונים  ירוקים מעל דירוג מסוים למשך תקופה של עד חמש שנים בהיקף של 50% או 100%; 
ירוקים, להענקת תוספת זכויות בנייה ולהחזר ליזמים על עמידה  לזירוז של מתן אישורי בנייה ליזמים של מבנים 

בתקנים ברמה גבוהה. 

זאת ועוד, חברי הוועדה בחנו מחקרים בתחומי התועלות של בנייה ירוקה במבני מגורים, בתת-מגזר מבני משרדים 
בצריכת  מחיסכון  הנובעות  ברורות  תועלות  על  העידו  המחקרים  כל  בישראל.  ותיירות  הארחה  מבני  ובתת-מגזר 
התוספות  את  קצר  זמן  פרק  בתוך  מחזירים  אלה  חסכונות  חממה.  גזי  של  ובפליטות  החשמל  בחשבונות  חשמל, 

בעלויות הבנייה ובעלויות הייעוץ הסביבתי בשלבי התכנון השונים, כפי שיפורט בהמשך. 

כשלי שוק וחסמים מרכזיים בתת-המגזרים ובייצור חשמל 

כאמור לעיל, הוועדה חילקה את דיוניה בין מבנים ציבוריים ומסחריים ובין מבני מגורים וכן בין כלי מדיניות ואמצעים 
טכניים למלאי המבנים הקיים ובין כלים ואמצעים לזרם המבנים החדש. 

לפני הדיון באמצעים הטכניים שנכללו בדו"ח הפוטנציאל, ביקשו חברי הצוות להבהיר את כשלי השוק והחסמים 
בסגמנטים השונים של מגזר הבנייה וייצור החשמל במבנים. 

ייצור חשמל
החסמים המרכזיים שזוהו בייצור חשמל על גגות של מבני מגורים היו הסדרה מכוונת במבנים צמודי קרקע, הסדרה 
מהיתרים  פטור  וכן  משותפים(  )בבתים  צרכנים  כמה  בין  הייצור  מערכת  תועלות  של  חלוקה  מאפשרת  שאינה 

למערכות ייצור שניתנים עד kW 15 בלבד. 

עוד צוינו פערי ניסיון בשוק בהתקנה של מערכות ייצור בתת-מגזר מבני המגורים, שנובעים מהיקף התקנות מצומצם. 
הוועדה הדגישה את השינויים התדירים ברגולציה ובשיטת התמחור שיצרו אי-ודאות בקרב צרכנים. בתחום המימון 
הוועדה הדגישה כי מערכות שמותקנות בשיטת תמריצים של "מונה-נטו", אטרקטיביות פחות מבחינה כלכלית, וכי 

קיים חוסר ודאות במימון של פרויקטים בשיטת "מונה-נטו".

החסמים המרכזיים שזוהו בייצור חשמל על גגות של מבנים מסחריים וציבוריים היו חשיבה קצרת טווח והעדפת 
הווה שרלוונטית בעיקר בבנייה של נכסים ציבוריים, שבה האחראי לבנייה מעוניין בהוזלת עלויות הבנייה מבלי להביא 

בחשבון הכנסות פנויות כפועל יוצא של צמצום בהוצאות החשמל. 

בנכסים ציבוריים הוועדה ציינה את המחסור בהון לביצוע פרויקטים ואת חוסר הוודאות של מימון בנקאי למערכות 
חסמים  לבחינת  הבין-משרדי  הצוות  של  המשלימה  הפעילות  את  להזכיר  חשוב  "מונה-נטו".  בשיטת  שמותקנות 
להקמת מתקנים לייצור חשמל באנרגיות מתחדשות )"ועדת מרידור"(, שכולל נציגים ממשרד התשתיות הלאומיות, 
מינהל  החשמל,  רשות  הסביבה,  להגנת  המשרד  הפנים,  משרד  הכלכלה,  משרד  האוצר,  משרד  והמים,  האנרגיה 
ברישוי  חסמים,  בהסרת  עוסק   ,2016 בשנת  שהוקם  הצוות,  הממשלתי.  והשמאי  ישראל  מקרקעי  רשות  התכנון, 
וכן  )פיילוט(,  חלוץ  למתקני  סיוע  ובהענקת  חדשות  טכנולוגיות  בפיתוח  מתקנים,  של  ובהפעלה  בהקמה  מתקנים, 

בבחינה של כדאיות כלכלית של מתקנים ובהקצאת קרקעות למתקנים לייצור חשמל באנרגיות מתחדשות. 

חסמים במגזר מבני ציבור מסחר ומשרדים
בתת-מגזר מבני ציבור ומסחר כשלי השוק והחסמים המרכזיים שזוהו על ידי ועדת ההיגוי )שאינם כרוכים בייצור 
ואף-על-פי שקיימת תקינה רלוונטית בתחום,  חשמל( היו היעדר תקנות אנרגיה מחייבות לבניינים בשלב הבנייה, 
יעיל. כמו כן הוועדה ציינה את היעדרן של תקנות מחייבות לשיפוץ מבנים ואת  מבנים חדשים נבנים באופן בלתי 
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היעדר התקצוב במגזר מבני ציבור שנדרש לגישור על החזר השקעה ארוך "יחסית" )טווח הזמן להחזר על ההשקעה 
בתת-מגזר מבני ציבור מגיע לעשר שנים לעומת טווח הזמן להחזר השקעה בתת-מגזר מבני מסחר שעומד של 
שלוש עד שבע שנים(. נוסף לכך, במגזר המסחרי נצפתה תופעה של "מחלקי החשמל" )בעלי הקניונים והמשרדים( 
ביוקר  ולחלקו  מוזל  בתעריף  החשמל  את  לרכוש  באפשרותם  אשר  שבוי"  "לקוח  של  במעמד  משוכרים  שנהנים 

במכירה לשוכרי המשנה. 

זאת ועוד, ליזם )ולקבלן( של בניין המסחר או המשרדים יש על פי רוב תמריץ שלילי להשקיע בבנייה חסכונית, יעילה, 
בריאה וירוקה יותר, הואיל והוא עצמו לא ייהנה מהחזר ההשקעה על התוספת בעלויות הבנייה, אלא השוכר )בדומה 

לתת-מגזר מבני מגורים, ראו בהמשך(. 

)כאחוז בעלות  ירוקים  לשדרוג מבנים למבנים  הנמוכה  הנוספת  אודות העלות  על  מידע  כי  ההיגוי הדגישה  ועדת 
הבנייה( איננו נחלת הכלל )א-סימטריה במידע ומידע מסולף(. בקרב עסקים קטנים ובינוניים חסר הון זמין להשקעה 

בשיפוץ ירוק. 

חסמים במגזר מבני המגורים
בתת-מגזר מבני מגורים כשלי השוק והחסמים העיקריים שזוהו )שאינם כרוכים בייצור חשמל( היו היעדר תקנות 
היעדר  וכן  בתחום,  )וולונטרית(  רלוונטית  תקינה  קיימת  כי  אף  בבניינים,  לאנרגיה  הנוגעים  ליבה  בתחומי  מחייבות 

תקנות מחייבות בנוגע לביצועים אנרגטיים מינימליים בתחום הבית המשותף. 

וציבור טרם נמצא פתרון לבעיית עלות מול תועלת )משקיע-נהנה( הנוגעת  ועוד, בדומה למגזר מבני מסחר  זאת 
לשונות האינטרסים שקיימת בין היזם ובין הרוכש. בבנייה חדשה למגורים למשקיעים אין תמריץ כלכלי לייקר את 
ובמיוחד  המבנה,  של  הסביבתיים  הביצועים  בשדרוג  הגלומות  מהתועלות  הנהנים  לא  שהם  משום  הבנייה  עלויות 
הבריאותיות  הנוספות,  החיצוניות  מהתועלות  גם  )אך  לדיירים  הצפוי  הטווח  ארוך  האנרגטי-כלכלי  מהחיסכון 

והסביבתיות, שבלאו הכי אינן מופנמות(. 

אודות  על  רבים  מידע  פערי  נכסים  בעלי  בקרב  ישנם  זה  בתת-מגזר  אחרים.  החסמים  קיימים  מבנים  בשיפוץ 
השיפוץ  לשדרוג  נוסף(  זמין  הון  של  )הקצאה  נוספת  להשקעה  תמריצים  אין  כן  כמו  ירוק".  "שיפוץ  של  הכלכליות 
ל"שיפוץ ירוק". יתרה מזאת, צרכנים מאופיינים לרוב בהעדפת הווה בעת קניית הדירה ללא מחשבה ארוכת טווח על 

עלויות האחזקה, דבר שגורם להטיה של היזמים לבנות בניינים שאינם מאופיינים בבנייה ירוקה.

גרמנית( של עסקאות רבות בשוק הנדל"ן, עסקה שבה הצעת המחיר   ;Pauschale( נוסף לכך, המבנה הפאושלי 
שניתנת מצד הקבלן היא כוללת )קומפלט(, מקשה על בידוד הרכיבים "הירוקים" משאר עלויות הבנייה ויוצר חוסר 

במידע לגבי תוספת העלויות לבנייה ירוקה בשוק הבנייה. מצב זה מגדיל אף יותר את פערי המידע בתחום. 

מבחינה אינפורמטיבית תוספת העלות לבנייה ירוקה בבנייני מגורים מוצגת כגבוהה משמעותית משיעורה האמיתי. 
בפועל, תוספת העלות לשדרוג מבנה שיעמוד בתקן )ת"י 5281( בדרגת כוכב אחד לפחות )ובפרויקטים רבים גם שני 
כוכבים(, עומדת על כ-5,000 ש"ח לעלויות הבנייה של יחידת דיור כלומר, רק 0.5%-1.5% מעלויות הבנייה, ועל כל 
פנים, זו עלות שמחזירה את עצמה בטווח של שנים בודדות, כפי שהודגש כמה פעמים על ידי מומחים שונים שהוזמנו 
להציג מחקרי עלות מול תועלת לפני הוועדה. הוועדה הוסיפה כי המודעות הצרכנית לנושא נמוכה, במיוחד בקרב 

אוכלוסיות מוחלשות. 

כמו כן ראוי לציין כי שוק הבנייה הירוקה בישראל הוא "שוק צעיר". לכן חסרים מסלולי מימון המשקללים את היתרונות 
ולקבלנים  הכלכליים של הבנייה הירוקה בניתוחי הסיכון של ההלוואה או של ההשקעה. מלבד ההלוואות ליזמים 
)מימון לצד ההיצע( שוק בוגר יותר ומשוכלל יותר ישפר את יכולת ההחזר של ההלוואה של היזם והקבלן למלווה. כל 
זאת כתוצאה ממכירת "דירות ירוקות" בטווח זמנים מהיר יותר מדירות "שאינן ירוקות", שיפור האחריות התאגידית 

של המלווה וכיוצא בזה. 

בצד ההלוואות לרוכשים של "הדירות הירוקות", היתרון של מסלולי מימון עדכניים נובע בעיקר משיפור כושר ההחזר 
של ההלוואה של הדייר עקב חיסכון בעלויות התפעול והתועלות הבריאותיות של הנכס. חשוב לציין כי במדינות רבות 
בעולם יש שוק מפותח של מבנים להשכרה, שבו המשכיר אחראי גם לעלויות התפעול )נדל"ן מניב(, ועל כן הוא מוכן 

להשקיע במעמד הרכישה או הייזום בבנייה יעילה יותר. בישראל שוק זה איננו מפותח.

לבסוף, שוק מבני המגורים מאופיין בכמות גדולה של שחקנים מגוונים: יזמים, קבלנים, פועלי בניין, ספקים, מעצבים 
ומתכננים, אנשי תחזוקה ומקצוע, רשויות מקומיות ומשתמשי קצה )צרכנים, בעלי נכסים ודיירי משנה(. לכן הסרת 
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החסמים בתת-מגזר מבני מגורים מחייבת מדיניות שיטתית, מתואמת ויציבה תוך שיתוף בעלי העניין השונים. 

לאחר שהוועדה הציגה את הרשימה של כשלי השוק השונים, נדרשו חבריה להמליץ על יישום, קידום והטעמה של 
אמצעים טכניים שנכללו במסגרת דו"ח הפוטנציאל. בהקשר זה חשוב להתעכב על ההבדל בין אמצעים טכניים, כפי 

שהם מפורטים בדו"ח הפוטנציאל, ובין כלי מדיניות שהם כלליים וגמישים יותר. 

הבחנה בין אמצעים טכניים ובין כלי מדיניות 

דו"ח הפוטנציאל מציע עשרים )20( אמצעים טכניים על מנת להשיג הפחתת פליטות במגזר המבנים. 

לתת-מגזר מבנים ציבוריים ומסחריים הדו"ח מציע את עשרת האמצעים הטכניים האלה: 

1. שיפור היעילות האנרגטית של מכשירי חשמל לבנים )למעט מערכות אקלום( 
2. הפחתה של איבוד חום ותוספת חום וקור על ידי שיפור הבידוד של קירות וגגות 

3. הפחתה של איבוד חום ותוספת חום וקור על ידי זיגוג חלונות 
4. אמצעי התייעלות במערכות אקלום לרבות וסתי מהירות ומגדלי קירור 

5. שימוש במשאבת חום גאותרמיות 
6. הצללת שמש: brises soleils )מדפי הצללה( וציפויים רפלקטיביים לחלונות 

7. ניצול חום / קור שיורי במערכות אוורור מכני 
8. חיישני נוכחות לתאורה ומיזוג 

 LED-ו T5 - 9. נורות חסכוניות - מעבר לנורת פלורסנט
LED 10. תאורת רחוב - מעבר לתאורת

פרטים מלאים על אודות ההנחות להטעמת האמצעים הטכניים בתרחיש עסקים כרגיל, יעדי ההטמעה של האמצעים, 
משך החיים של כל אמצעי ונתוני העלות שלהם נמצאים בדו"ח הפוטנציאל )עמודים 49-47(. 

לתת-מגזר מבנים למגורים הדו"ח מציע את עשרת האמצעים האלה: 

1. החלפה של מערכות חימום המופעלות על ידי סולר ומערכות חימום חשמליות )רדיאטורים( במזגנים 
2. שיפור של יעילות האנרגיה של מכשירי חשמל לבנים )למעט מערכות מיזוג אוויר( 

3. הפחתה של איבוד קור / חום על ידי שיפור הבידוד של קירות וגגות 
4. הפחתה של איבוד קור / חום על ידי זיגוג חלונות 

5. שיפור היעילות של מזגנים 
6. שימוש במשאבות חום גאותרמיות 

7. הצללת שמש: brises soleils )מדפי הצללה( וציפויים רפלקטיביים לחלונות
LED-8. נורות חסכוניות: אקו-הלוגן, נורה פלורסנטית קומפקטית ו

9. העלאת מודעות באמצעים טכניים כגון מוני חשמל חכמים 
10. הפחתת הצטברות של אבנית בדודי שמש 

פרטים מלאים על אודות ההנחות להטעמת האמצעים הטכניים בתרחיש עסקים כרגיל, יעדי ההטמעה של האמצעים, 
משך החיים של כל אמצעי ונתוני העלות שלהם נמצאים בדו"ח הפוטנציאל )עמודים 46-44(. 

אמצעים טכניים, כפי שתעיד הרשימה לעיל, אינם כלי מדיניות. אמצעים טכניים נוגעים להיבטים פרטניים, נבדלים 
או  לבנים  חשמל  מכשירי  באמצעות  למשל  כמו  אקטיבי -  בשימוש  שמדובר  בין  בחשמל,  שימוש  של  ומובהקים 
צריכת  על  שמשפיעים  הצללה,  או  זיגוג  בידוד,  באמצעות  למשל  כמו  "פאסיבי" -  בשימוש  שמדובר  ובין  מזגנים, 
החשמל במבנה באופן סביל. במילים אחרות, אמצעים הם מכשירים, תשלובת של חומרים או טכנולוגיות של ממש: 

אקו-הלוגן, נורות LED או ציפוי של חלונות. 

כלי מדיניות, לעומת זאת, הם מנגנונים שונים שהפעלתם על ידי השלטון המרכזי או המקומי נועדה למימוש המדיניות 
מטרת  המציאות.  על  להשפיע  ומבקש  בשוק  מתערב  השלטון  האלו  המנגנונים  באמצעות  והחברתית.  הכלכלית 

ההתערבות בשווקים היא לשפר את איכות החיים של תושבי המדינה.

נהוג לסווג את כלי המדיניות לאחד משלושה סוגים: כלי מדיניות רגולטוריים כמו תיקון חוקים וקביעת תקנות, כלי 
מדיניות כלכליים כמו מיסוי וסבסוד וכלי מדיניות אינפורמטיביים כמו הנגשת מידע ופרסום. 

גם כלי מדיניות וגם אמצעים טכניים יכולים לסייע לממשלה להשיג את יעדי ההפחתה. למעשה, ניתן להשיג הטמעה 
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של כמה אמצעים טכניים על ידי קידום של כלי מדיניות אחד. לדוגמה, הכשרות של אנשי מקצוע בענף הבנייה - 
כלומר הפצת  אינפורמטיבי,  כלי מדיניות  ו"שיפוצניקים" - הכשרות שהן  קבלנים, מהנדסים, אדריכלים, שרברבים 
והנגשת מידע רלוונטי לקהל יעד לרוונטי במטרה לשנות התנהגות בשוק, יכולות לסייע בהטמעה של מגוון אמצעים 
טכניים הן בפרויקטים של בנייה למגורים והן בפרויקטים של בנייה של מבני מסחר וכן במבנים קיימים מכל הסוגים: 

בידוד, זיגוג, הצללה, מערכות אקלום, נורות חסכוניות, חיישני תאורה ועוד. 

גם הטמעה של אמצעי טכני פרטני נעשית באמצעות כלי מדיניות. לדוגמה, כדי לוודא שימוש בחומרי בידוד יעילים 
יותר בתהליך הבנייה יש להנהיג חיוב השימוש )כלי רגולטורי(, תמרוץ השימוש )כלי כלכלי( או הפצת ידע על אודות 

התועלות הגלומות בשימוש בחומרי בידוד יעילים )כלי אינפורמטיבי(. 

מסיבה זו חשוב לדבר גם בשפת האמצעים הטכניים וגם בשפת כלי המדיניות. יתר על כן, לפי לשון החלטת הממשלה 
1403 על הוועדה לבחון גם את הקידום של כלי מדיניות. באופן ספציפי החלטת הממשלה ממליצה על בחינה של כלי 

המדיניות תקן ישראלי 5281: התקן הישראלי לבנייה ירוקה. 

״... הבחינה תכלול, בין השאר, את המרכיבים הבאים: קביעת כלים כלכליים לתמרוץ ולסיוע לעמידה בתקן בנייה 
ירוקה... הגדלת מספר הגורמים העוסקים בהתעדה של תקן בנייה ירוקה.״

ועדת ההיגוי לדו"ח זה מצאה כי התקן הישראלי לבנייה ירוקה הוא כלי מדיניות יעיל במיוחד להשגת היעד הלאומי - 
הפחתת פליטות של גזי חממה במגזר המבנים בנוסף לשורת האמצעים הטכניים. כלי מדיניות זה מצריך דיון קצר 

בפוטנציאל ההשפעה החיובי שלו. 

ִ

תקן ישראלי 5281 לבנייה בת-קיימא ככלי מדיניות ותועלות כלכליות של בנייה ירוקה 

תקן ישראלי 5281 או התקן הישראלי לבנייה בת-קיימא )בנייה ירוקה( הוא תקן וולונטרי הקובע את מידת פגיעתו של 
הבניין בסביבה ומדדים להפחתתה. לעת כתיבת דו"ח זה אין חקיקה ארצית המחייבת בנייה בהתאם לתקן, ועל כן 

מעמדו לא מחייב ברמה הארצית.40 

המאוכלסים  המבנים  טיפוסי  לכל  דרישות  המפרטים  )חלקים(  תקנים  של  סדרה  כולל  בת-קיימא  לבנייה  התקן 
בישראל - מבני מגורים, מבני משרדים ומסחר, מבני ציבור; חינוך, תיירות, בריאות וכיוצא באלה. התקן מתייחס הן 

לבנייה חדשה והן לשיפוצים משמעותיים שנערכים במבנים קיימים. 

דירוג המבנים לפי התקן מבוסס על שיטה של צבירת נקודות ועל עמידה בתנאי סף נושאיים: נקודות על עמידה 
בדרישות בתחומים אנרגיה, קרקע, מים, חומרים, בריאות ורווחה, פסולת, תחבורה, ניהול וחדשנות. 

בפרויקט  ההשקעה  להיקף  בנוגע  והקבלן  היזם  של  דעת  ושיקול  פעולה  חופש  גמישות,  מאפשרת  הניקוד  שיטת 
ולהקצאת המשאבים בשלבים שונים של תהליך הבנייה. לפי התקן "פרויקט יוכר כבניין ירוק ויזכה לדירוג בהתאם 
להיקף ורמת הביצועים שידגים. ניתן לקבל דירוג לפי חמש רמות של ביצועים, מבניין ירוק כוכב אחד )דירוג בסיסי( 
ועד בניין ירוק חמישה כוכבים )דירוג מצטיין(".42,41 לכן התקן מאמץ גישה "תפקודית" אשר מגדירה את איכות התפקוד 
המינימלית שבה יעמוד המבנה לעומת תקנים אחרים המחייבים גישה "מרשמית" המפרטת בדיוק אילו פעולות יש 

לבצע וכיצד. עם זאת, בתקן יש גם תנאי סף, ולפיו לא ניתן לעמוד בתקן מבלי שניתן ניקוד עבורם.

התקן עומד לבחינה מחודשת מעת לעת )הוא עבר סבבי תיקונים בשנת 2011 ושוב בשנת 2016( במטרה לשמור על 
עדכניות ולהתחשב בשינויים בשוק. 

התעדה )מתן תעודה( לפי תקני הסדרה יכולה להיות מועילה הן ליזמים והן לצרכנים. היא נותנת ליזמים יתרון שיווקי, 
מכיוון שהיא מבטיחה את איכותם של הפרויקטים שלהם, ומשמשת מדד לאיכות של הבניין עבור הצרכנים. התקנים 

מיועדים לשימוש על ידי אדריכלים, מתכננים, יזמים וקבלנים.43

בהקשר זה חשוב לציין רשויות מקומיות ויחידות ממשלתיות שמחייבות בנייה לפי תקן 5281, הנחיה שמשמעותה חיוב דה פקטו של התקן   [40[
בוועדות תכנון מקומיות.

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/GreenBuilding/Green_Standards/Pages/ ראו ת"י 5281 באתר המשרד להגנת הסביבה  [41[
Standard_5281.aspx

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/GreenBuilding/Documents/ ראו מדריך לשימוש בת"י 5281 באתר המשרד להגנת הסביבה  [42[
Guide/general_guide_living_2.pdf

שם  [43[
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זאת ועוד, היתרונות הכלכליים של בנייה ירוקה הובהרו לוועדת ההיגוי על ידי מומחים אחדים שהציגו את מחקריהם 
המינימלית  השולית  התוספת  את  הדגישו  כלכליות  ועבודות  אדריכליות  סקירות  אקדמיים,  מחקרים  חבריה.  בפני 
לעלות  תוספת   2%-1%( אחד  מצד  הירוקה  הבנייה  בתקן  לעמוד  כדי  המבנה  לשדרוג  הנדרשת  הבנייה  בעלויות 
הבנייה ותוספות זניחות לייעוץ סביבתי בשלבי התכנון(, ומצד אחר הדגישו את התועלות הרבות הגלומות באימוץ 
התקן - הן בחיסכון של עלויות ישירות בהוצאות חשמל של בעלי הנכסים והן בעלויות עקיפות למשק הבית )שיפור 
מצב הבריאות( ולמשק בכלל )הפחתת פליטות של גזי חממה, ניהול חומרים יעיל יותר ועוד(. תועלות אלה במונחי 
החזר על השקעה מחזירות את התוספת השולית בעלויות הבנייה בפרק זמן של שבע )7( שנים לכל היותר. במקרים 

מסוימים החזר ההשקעה נעשה בפרק זמן של ארבע )4( שנים )ראו טבלה(. 

טבלה 3 - תוספת בעלויות בנייה לשדרוג המבנה כדי לעמוד בתקן בנייה ירוקה לפי תת-מגזרים 

מקור )אחוז( תוספת עלות 	ניי	 	זרתת-מ

המשרד להגנת הסביבה 1.5%-0.5% מגורים

המועצה לבנייה ירוקה 1.5%-0.5% משרדים

משרד התיירות 1% תיירות

המשרד להגנת הסביבה )מתוך מחקר "חלוץ"( 7%-5% חינוך

בהקשר זה פרויקט חלוץ של המשרד להגנת הסביבה שבוצע בסיוע חברת אביב )AVIV AMCG(, ביקש לבחון את 
העלויות והתועלות העדכניות והמקיפות ביותר באשר לבנייה ירוקה בישראל. מטרות העבודה היו: )א( בירור עלויות, 
ופוטנציאל לחיסכון כספי בדירות שנבנו בתקן  )ב( בחינת תועלות לדייר  ירוקה בישראל;  תשומות וחסמים בבנייה 
5281 לבנייה בת-קיימא; )ג( גיבוש מסד נתונים המאפיין נכון את שוק הבנייה הירוקה בישראל. הפרויקט שנערך בין 
השנים 2013 ל-2016, כלל איסוף, עיבוד וניתוח נתונים משלב התכנון ועד שנה לאחר אכלוס של 28 מבנים, שמחצית 
ולהשתתף  להתנדב  ביקשו  מבנים(   14( האחרת  המחצית  ונציגי  קורא  קול  של  בתנאים  אושרו  מבנים(   14( מהם 
במחקר ההשוואתי. המבנים נחלקו לשלוש קטגוריות: מגורים, בתי ספר וגני ילדים בשלושה אזורי אקלים - מישור 

החוף, אזור ההר והערבה ואילת; והם פולחו לפי מבנים בבנייה ירוקה ומבנים שאינם בבנייה ירוקה. 

המחקר מצא פער חיובי בעלויות של יועצי תכנון לדירת 100 מ"ר סטנדרטית בבנייה ירוקה )במונחי ש"ח למ"ר( בסך 
דירה  לעומת  ש"ח  ב-500  יקרות  ירוקה  דירה  של  התכנון  עלויות  )כלומר,  ירוקה  בבנייה  דירה  לטובת  ש"ח  כ-500 

סטנדרטית(. 
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תרשים 10 - ממוצע עלויות יועצים סביבתיים ליירוק הבנייה בשלב התכנון

בנייה ירוקה בנייה רגילה   
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₪48 ₪53

* שטח בנוי כולל: שטח כולל בנוי, שטח עיקרי ושטח שירות

ואולם על אף תוספת העלויות בשלב התכנון המחקר מצא כי עלויות הבנייה בפועל של מבנים ירוקים היו נמוכות 
יותר לעומת מבנים רגילים. חישוב ממוצע של עלות הבנייה בפועל הן לדירה )ש"ח / מ"ר עיקרי( והן לפרויקט )ש"ח 
/ מ"ר בנוי( מצא כי בניית דירות ירוקות הייתה נמוכה יותר בלמעלה מ-40,000 ש"ח ליחידת דיור )דירת 100 מ"ר 

סטנדרטית(. 

תרשים 11 - ממוצע עלות הבנייה בפועל )ש"ח / מ"ר בנוי( בפרויקט

בנייה ירוקה בנייה רגילה   
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* שטח בנוי כולל: שטח כולל בנוי, שטח עיקרי ושטח שירות
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בנייה ירוקה בנייה רגילה   
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תרשים 12 - ממוצע עלות הבנייה בפועל )ש"ח / מ"ר עיקרי(

עוד נמצא שהתכנון האדריכלי וההנדסי הטוב והקפדני יותר של המבנה הירוק מוביל להפחתה בשיעור ההוצאות 
הבלתי צפויות בשלב הבנייה - 12% בבניינים ירוקים לעומת 18% בבניינים סטנדרטיים, שיעור השקול לחיסכון של 

כ-0.4 מיליון ש"ח לבניין.

תרשים 13 - ממוצע ההפרשים בין עלות הבנייה המתוכננת לעלות הבנייה בפועל לשטח בנוי

בנייה ירוקה בנייה רגילה   
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הוועדה מעריכה שגם אם קיימת תוספת לעלות הבנייה, הרי היא צפויה רק לרדת לאורך זמן, כפי שנצפה באימוץ 
תקינה אחרת ולאור התאמת השוק וכניסת תחרות וניסיון של בעלי המקצוע.

אסטרטגיה לעמידה ביעד ההפחתה, המלצות מיידיות והמלצות לטווח הארוך 

נוכח התועלות הכלכליות המובהקות של בנייה ירוקה )וכפועל יוצא מכך של אימוץ תקן בנייה ירוקה( ולאור ההנחיות 
האמורות בהחלטת ממשלה מספר 1403 מאפריל 2016, ועדת ההיגוי לדו"ח זה החליטה על אסטרטגיה לפיה יש 

להתקדם בו-זמנית בכמה ערוצים. 

בטווח הקצר
 )1( ואמצעים טכניים:  כלי מדיניות  הוועדה ממליצה להפעיל חמישה  יישום ב-2018-2017(  )תחילת  בטווח המיידי 
חיוב התקנה של מונים חכמים בזרם המבנים החדש והתקנה של מונים חכמים במלאי המבנים הקיים בשיעור של 
10%-25%, שיביא להפחתה של ktCO2 145 בשנת 2030; )2( הכנה של מפרט מבנים מאופסי אנרגיה וחיובו בבנייה 
חדשה של מבנים של 2-1 יח"ד בלבד, שיוביל להפחתה של ktCO2 250 בשנת 2030 )בעתיד יש לחשב את ההטמעה 
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של אמצעים להתייעלות אנרגטית של המבנים לצורך "איפוס אנרגטי"(; )3( חיוב התקנה של מערכות לייצור אנרגיה 
ktCO2 בשנת 2030  סולארית במבני ציבור תוך פיתוח קרן השקעות של 500 מלש"ח, שיובילו להפחתה של 270 
לייצור אנרגיה סולארית במבני מסחר תוך  )4( חיוב התקנה של מערכות  ייצור מותקן של 305 מגה-וואט(;  )כושר 
פיתוח מנגנון ערבויות מדינה בסך 500 מלש"ח, שיובילו להפחתה של ktCO2 270 בשנת 2030 )כמו כן ניתן להגיע 
להפחתה של ktCO2 613 נוספים באמצעות ניצול מכסות רשות החשמל העומדות על 700 מגה-וואט בשיטת מונה-

ירוקה )5281( במבני ציבור  )5( חיוב מדורג של תקן בנייה  זו תורחב(;  נטו; הוועדה הניחה שעד שנת 2030 מכסה 
ומסחר, שיוביל להפחתה של ktCO2 780 בשנת 2030. 

 CO2 חיוב מדורג להטמעה של אמצעים טכניים במבני ציבור ומגורים בזרם החדש יביא להפחתה של 1,207,000 
)1.207 מיליון טון( בשנת 2030. עמידה בתקן בנייה ירוקה תקזז, כמובן, את ההשפעה של הטמעת האמצעים הטכניים 

)למשל, התקנת מערכות בידוד, זיגוג, הצללה, אקלום, תאורה(. 

בסך הכול יישום ההמלצות יביא להפחתה כוללת של mtCO2 2.1 בשנת 2030, ולכן יביא לאי-עמידה ביעד של 5.9 
מיליון טון פחמן דו-חמצני בשנת 2030 )ראו טבלה(.

טבלה 4 - המלצות מיידיות של הוועדה 

	 )mtCO2( פחת 	 	יניות ואמצעים טכניים כלי מ

0.145 חיוב התקנה של מונים חכמים

0.25
הכנת מפרט מבנים מאופסי אנרגיה וחיובו הבנייה חדשה של מבנים של 

 יח"ד בלבד2-1

0.27
חיוב התקנה של מערכות לייצור אנרגיה סולארית במבני ציבור 

 מלש"ח500באמצעות פיתוח קרן השקעות של 

0.27
חיוב התקנה של מערכות לייצור אנרגיה סולארית במבני מסחר תוך 

 מלש"ח500פיתוח מנגנון ערבויות מדינה בסך של 

0.78 ( במבני ציבור ומסחר 5281חיוב מדורג של תקן בנייה ירוקה )

חיוב מדורג להטמעה של אמצעים טכניים במבני ציבור ומגורים בזרם  בציבור / במסחר לאחר קיזוז ההפחתה 0.18 במגורים, 0.25 )0.43
5281( כתוצאה מהטמעת תקן  החדש

5281( )עם ת"י 2.65 סך הכול

5.9 יעד

חברי הוועדה ביקשו להדגיש את העובדה שללא יישום מכלול האמצעים, ללא תקצוב והפעלה של כלי המדיניות 
השונים וללא התערבויות במלאי המבנים הקיימים - אין דרך לעמוד ביעד ההפחתה הלאומי.

בטווח הארוך
היעילים  האמצעים  טכניים -  אמצעים  של  מדורגת  להטמעה  להוביל  ביקשה  הוועדה  הארוך  בטווח  זאת  לאור 
והכדאיים ביותר - בכל ארבעת הסגמנטים של מגזר המבנים: )א( מבני מגורים חדשים, )ב( מבני מגורים קיימים, )ג( 
מבני ציבור ומסחר חדשים, )ד( מבני ציבור ומסחר קיימים. בד בבד היא ביקשה לאמץ מתווה ארוך טווח לחיוב מדורג 

של ת"י 5281 בכל תת-המגזרים במגזר המבנים. 

כמו כן הוועדה המליצה על כמה כלים משלימים נוספים - כלים כלכליים וכלים אינפורמטיביים, )ראו פירוט בהמשך( 
לייצור  ובנוגע  המבנים  מגזר  של  השונים  בסגמנטים  התערבויות  כ-70  של  מלאה  רשימה  מגזרים.  לפי  בחלוקה 
החשמל במבנים מוצגת במפת דרכים משולבת לעמידה ביעד ההפחתה הלאומי )פירוט בפרק האחרון של דו"ח זה(.

בנוגע לתקן 5281 ועדת ההיגוי המליצה להקים תת-ועדה שתעסוק בבחינה מעמיקה של חיוב התקן במלאי הקיים 
ותועלות שכרוכות בחיוב התקן  רגולציה(  )לרבות עלויות  ובזרם החדש של כל תת-המגזרים, בבחינה של עלויות 
אלה  נתונים  השונים.  במגזרים  התקן  של  הסביבתיות  ההשפעות  אודות  על  נתונים  להשלמת  עבודות  ובביצוע 

מפורטים, בין היתר, במפת הדרכים המלאה המופיעה, כאמור, בסיכום מסמך זה. 

כאן יש מקום לציין פעם נוספת שדו"ח זה הוא דו"ח ביניים. הוא מסכם את השלב הראשון של דיוני ועדת ההיגוי. 
בשל הצורך לפתח כלי מדיניות נוספים לשיפור הביצועים הסביבתיים של מבנים ועדת ההיגוי ביקשה להמשיך את 

עבודתה לאחר פרסום הדו"ח בשלב שני של דיונים. 
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ובחיוב של כלי מדיניות שונים  ועדת ההיגוי תדון בפיתוח, בהפעלה  בשלב השני של הדיונים, במהלך שנת 2017, 
להפחתת פליטות של גזי חממה בתת-מגזר מבני מגורים, הן במלאי הקיים והן בזרם החדש. כל זאת מאחר שטרם 

הושגה הסכמה גורפת בשלב הראשון של הדיונים בנוגע לקידום ולחיוב כלי מדיניות בתת-מגזר זה. 

עוד ייבחנו בשלב השני העמידה של מגזר המבנים בכללותו ביעדי ההפחתה שנקבעו וכן מימוש ההמלצות שהוגשו 
במסגרת דו"ח זה, הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך. 
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המלצות בדבר אמצעים להפחתת פליטות של גזי חממה 
בתת-מגזר מבנים מסחריים וציבוריים

פרק זה מפרט את האמצעים הטכניים שעליהם המליצו חברי ועדת ההיגוי. כל אמצעי כולל את ההנחות שהנחו את 
לוודא  כדי  כלי מדיניות. לדוגמה,  נעשית באמצעות  דו"ח הפוטנציאל. כאמור לעיל, הטמעת אמצעים טכניים  צוות 
)כלי  )כלי רגולטורי(, תמרוץ השימוש  יש להנהיג חיוב השימוש  יותר בתהליך הבנייה  יעילים  שימוש בחומרי בידוד 

כלכלי( או הפצת ידע על אודות התועלות הגלומות בשימוש בחומרי בידוד יעילים )כלי אינפורמטיבי(. 

ההמלצות לחיוב שימוש באמצעים הטכניים השונים הן המלצות לחיוב באופן מדורג; קרי בעת החיוב של אמצעי טכני 
כלשהו שנמצא יעיל וכדאי מבחינה כלכלית )במונחי החזר על השקעה; return on investment( הצוות מצא לנכון 

להמליץ על חיוב השימוש בו לפי העקרונות האלה:

	 חיוב האמצעי באופן מדורג תוך הפרדה בין מבני מסחר ומשרדים, שמהווים יחד 65% מסך המלאי )51% ו-14%, 
ומבני  מהמלאי,   11% שמהווים  חינוך,  מבני  המלאי,  מסך   8% שמהווים  ותיירות,  הארחה  מבני  לבין  בהתאמה(, 

בריאות שמהווים 4% מהמלאי )ראו תרשים בהמשך(. 
רגולציה  עלויות  יותר,  נמוכות  הטמעה  עלויות  לאור  והמשרדים  המסחר  מבני  את  תחילה  לחייב  הן  	 ההמלצות 

נמוכות יחסית, ומבנה עלויות פשוט יותר מבטיפוסי המבנים האחרים.
יצירת מנגנון  כי החיוב נעשה תוך  וכן לוודא  בתת-מגזר מבני ציבור הוועדה ממליצה לחייב מבני חינוך תחילה 
פיננסי ממשלתי לנשיאה בעלות הנוספת. יצירת מנגנון פיננסי זה הוא תנאי-קדם הכרחי לחיוב תת-מגזר מבני 

החינוך להטמעת אמצעים או לעמידה בתקן הבנייה הירוקה. 
	 בד בבד המלצת הצוות היא לחייב את האמצעי הטכני בתת-המגזר לפי גודל המבנה )מהגדולים לקטנים(, כלומר 
חיוב של 70% מהמבנים בתת-המגזר בשנת 2018 - שנת תחילת החיוב, חיוב של 85% מהמבנים בתת-המגזר 
בשנת 2019 וחיוב של 95% מהמבנים בתת-המגזר החל משנת 2020 ועד שנת היעד 2030. בכל תת-מגזר 5% 
)במונחי  זעירים, לעסקים קטנים  ציבור  למבני  היא  הכוונה  יחויבו.  לא  ביותר,  שהם המבנים הקטנים  מהמבנים 

שטח( וכיוצא באלה )ראו תרשים בהמשך(.44 

תרשים 14 - מלאי מבני ציבור ומסחר, 2015

משרדים   
מסחר  

הארחה ותיירות  
בריאות  

חינוך  
ציבור - אחר  

14%

51%
 8%

 4%

 11%

 12%

יצוין כי הוועדה המליצה על חיוב הדרגתי לפי אחוזים בקצב אימוץ סביר. האחוזים הנקובים יתורגמו לרף שטח )מטראז'( אבסולוטי לאחר   [44[
איסוף נתונים חסרים על גודל המבנים בתת-המגזרים. שיטה זו רלוונטית לכל טבלאות החיוב המדורג בדו"ח זה.
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טבלה 5 - שיעור המבנים מהמגזר שיחויבו להטמיע את האמצעים הטכניים בכל שנה

	ריאות  	 - ורצי
ואחר

	 - וריצי
חינוך *

	ארח	 
ותיירות

	ים ומסחרימשר 	שנ

70% 70% 2018

85% 70% 85% 2019

70% 95% 85% 95% 2020

85% 95% 95% 95% 2021

95% 95% 95% 95% 2022

* כאמור לעיל, יש לוודא כי החיוב נעשה תוך יצירת מנגנון פיננסי ממשלתי לנשיאה בעלות הנוספת. יצירת מנגנון פיננסי זה היא תנאי-קדם הכרחי 
לחיוב תת-מגזר מבני החינוך להטמעת אמצעים או לעמידה בתקן הבנייה הירוקה.

החיוב המדורג הכפול - דירוג בין תת-מגזרים )יש להתחיל לחייב מבני מסחר לפני מבני תיירות( ודירוג בתוך תת-
מגזרים )עלייה הדרגתית מ-70% ממבני החינוך ל-95% ממבני החינוך( - יחול רק על האמצעים הטכניים הכדאיים 

 .)return on investment ;ביותר מבחינה כלכלית )לפי אומדן החזר על השקעה

היכן שניתן, החיוב )כלי מדיניות רגולטורי( ילווה במערך תמריצים )כלי מדיניות כלכלי( ובפלטפורמות של ידע ומידע 
)כלי מדיניות אינפורמטיבי(. היכן שחסרים מנגנונים מימוניים או אינפורמטיביים, הדו"ח ידגיש זאת וימליץ על פיתוחם 

העתידי. 45 כך או אחרת, כל אמצעי טכני יקודם באמצעות כלי מדיניות. 

שתי הנחות נוספות הנחו את צוות ההיגוי של דו"ח זה. ראשית, הצוות הניח כי בנוסף לאמצעים הטכניים יש להשלים 
את "ארגז כלי המדיניות" בעזרת כלי מדיניות נוספים; למשל, חיוב מדורג של תקן 5281 לבנייה ירוקה החל משנה 
שנית,  אחרות.  מפותחות  במדינות  שנוסתה  אפקטיבית  מידע  פלטפורמת  של  ואימוץ  בהמשך,  כמפורט  מסוימת, 
צוות ההיגוי נשען על הנחות דו"ח הפוטנציאל לגבי כל האמצעים הטכניים שאינם נכללים במסגרת פרק זה, שקצב 

החדירה שלהם לשוק נשאר קבוע. 

התכנון  בשלבי  סביבתיים  יועצים  שילוב  של  והבריאותיות  הכלכליות  הסביבתיות,  האנרגטיות,  התועלות  לאור 
ותועלות  מדיניות  ככלי  בת-קיימא  לבנייה   5281 ישראלי  "תקן  תת-פרק:  )ראו  ומסחר  ציבור  מבני  של  המוקדמים 
כלכליות של בנייה ירוקה" לעיל(, ועדת ההיגוי המליצה לחייב את ועדות התכנון והבנייה בערכאות השונות - ועדות 
תכנון מחוזיות, מרחביות ומקומיות - להתחשב בשיקולים של צריכת אנרגיה בבניין עוד בשלבי התכנון המוקדמים. 
כל זאת באמצעות שילוב של יועצי בנייה ירוקה במעמד הבדיקה של התכנית האדריכלית וההנדסית של כל פרויקט 

ציבורי ומסחרי תוך שימת דגש במפנה הבניין והפתחים בו, התחשבות בשיקולי מיקרו-אקלים וכיוצא באלה. 

בצד ההמלצות על הכלים השונים כמפורט להלן צוות ההיגוי מבקש להשלים נתונים חסרים ולבצע מחקרים כלכליים 
מיד עם פרסום דו"ח זה. השלמת המידע מפורטת גם היא בהמשך בצד אזכור כל כלי מדיניות. 

פיתוח עתידי של כלי מדיניות ואמצעים טכניים יתייחס להיבטים נוספים, כוללניים יותר, של צריכת חשמל במבני משרדים, למשל מרכזי   [45[
מחשוב וחוות שרתים, שלא נכללו בדו"ח זה 
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כלי מדיניות רגולטוריים: מבני מסחר וציבור 

חיוב מדורג של התקנה של חיישני נוכחות לתאורה ולמיזוג )תקן 5281 פרק תאורה, מיזוג(
	 הנחות להטמעת האמצעי הטכני בתרחיש עסקים כרגיל לפי דו"ח הפוטנציאל: זניחה;

	 פוטנציאל להטמעת האמצעי הטכני בתרחיש ההפחתה: 90% מהמשרדים וממבני המסחר; 
	 משך החיים של האמצעי הטכני: 20 שנים;

	 נתונים קריטיים ששימשו לחישוב החיסכון של האמצעי הטכני בדו"ח הפוטנציאל: על פי המשוער מיזוג ותאורה 
פועלים 10% מהזמן ללא נוכחות;

	 החזר השקעה על חיישני נוכחות תוך 3.8 שנים )יחידת המדידה היא חיישן נוכחות(.

	מלצ	: חיו	 מ	ור	 	תקנות תכנון ו	ניי	 )תו"	( ללא תמריץ כלכלי לאחר חש	ון של עלויות ר	ולצי	

LED ונורות T5 - חיוב מדורג של מעבר לנורות חסכוניות: נורות פלורסנט
מצריכת   T8,T5: 55% הפוטנציאל:  דו"ח  לפי  כרגיל  עסקים  בתרחיש  הטכני  האמצעי  להטמעת  	 הנחות 
התאורה; מצריכת   Sodium: 2% התאורה;  מצריכת   Halogen: 4% התאורה;  מצריכת   CFL: 27%  התאורה; 

Metal Halide: 8% מצריכת התאורה; LED: 4% מצריכת התאורה;
;LED-פוטנציאל להטמעת האמצעי הטכני בתרחיש ההפחתה: החלפת כל הנורות ב 	

שנים;  4  -  CFL שנים;   8  - T8, T5, halogen, sodium, and metal halide האמצעי  הטכני:  של  החיים  	 משך 
LEDs - 40 שנים בשימוש;

	 נתונים קריטיים ששימשו לחישוב החיסכון של האמצעי הטכני בדו"ח הפוטנציאל: ההנחה היא כי עד שנת 2023 
יוחלפו כל גופי התאורה ב-LED, הפועל ב-250 יחידות אור / וואט;

	 החזר השקעה על נורות חסכוניות תוך 1.29 שנים )יחידת המדידה היא נורה(.

 	מלצ	: חיו	 מ	ור	 	תקנות תו"	 לאחר חש	ון של עלויות ר	ולצי	

חיוב מדורג של התקנת מערכות אקלום יעילות לרבות וסתי מהירות ומגדלי קירור )לפי 
תקן 5280 חלק 3(

 2030 שנת  עד  מהירות  וסתי  הפוטנציאל:  דו"ח  לפי  כרגיל  עסקים  בתרחיש  הטכני  האמצעי  להטמעת  	 הנחות 
יותקנו ב-70% מהמנועים של מערכות האקלום שבהן ניתן להשתמש בטכנולוגיה; צ'ילרים - צריכה ממוצעת של 

670,000 קוט"ש / שנה;
יותקנו ב-40% מהמנועים של מערכות  וסתי מהירות  	 פוטנציאל להטמעת האמצעי הטכני בתרחיש ההפחתה: 
האקלום הרלוונטיים הנותרים; מגדלי קירור - יכולים להחליף 10% מהצ'ילרים במגזר המסחרי; צ'ילרים - שדרוג 

כל הצ'ילרים עד 2030 לצ'ילרים יעילים יותר;
	 משך החיים של האמצעים הטכניים: וסתי מהירות - 10 שנים; צ'ילרים - 15 שנים;

	 נתונים קריטיים ששימשו לחישוב החיסכון של האמצעי הטכני בדו"ח הפוטנציאל: וסתי מהירות - חיסכון של 3.5 
ש"ח/קוט"ש; צ'ילרים - לפי יחידת קירור של 400 טון, טכנולוגיית הבסיס - 452$ לטון קירור; טכנולוגיית ההפחתה 

- 610$ לטון קירור;
	 החזר השקעה על וסתי תדר תוך 5.78 שנים )יחידת המדידה היא וסת תדר(;

	 החזר השקעה על צ'ילרים יעילים תוך 2.96 עד 5.84 שנים )יחידת המדידה היא צ'ילר(.
המלצה: חיוב בתקנות תו"ב לאחר חשבון של עלויות רגולציה.
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 brises - חיוב מדורג של אמצעי הצללה במבנים קיימים ובמבנים חדשים: הצללת שמש
soleils וציפויים רפלקטיביים לחלונות

	 הנחות להטמעת האמצעי הטכני בתרחיש עסקים כרגיל לפי דו"ח הפוטנציאל: זניחה;
	  פוטנציאל להטמעת האמצעי הטכני בתרחיש ההפחתה: ציפויים רפלקטיביים - 10% מהבניינים;

Brises soleil - 5% מהבניינים; 
	 משך החיים של האמצעים הטכניים - 30 שנים;

 6%  - רפלקטיביים  ציפויים  הפוטנציאל:  בדו"ח  הטכני  האמצעי  של  החיסכון  לחישוב  ששימשו  קריטיים  	 נתונים 
חיסכון בצריכת אנרגיה למערכות אקלום; Brises soleil - 8% חיסכון;

	 החזר השקעה על הצללה brises soleils תוך 1.78 שנים;
	 החזר השקעה על ציפוי חלונות תוך 0.79 שנים )יחידת המדידה היא שטח רצפה במ"ר(. 

	מלצ	: חיו	 	תקנות תו"	 לאחר 	שווא	 עם אמצעים טכניים 	ומים ולאחר חש	ון של עלויות ר	ולצי	 

חיוב מדורג של אמצעי זיגוג בשיפוץ מבנים קיימים ובמבנים חדשים
	 הנחות להטמעת האמצעי הטכני בתרחיש עסקים כרגיל לפי דו"ח הפוטנציאל: מספר זניח של מבנים קיימים ושל 

בנייה חדשה עומדים בדרישות הזיגוג של תקן הבנייה הירוקה;
	 פוטנציאל להטמעת האמצעי הטכני בתרחיש ההפחתה: עד שנת 2030 הזיגוג ייעשה ב-6% מהמבנים הקיימים 
בהתאם לתקן הבנייה הירוקה. הטמעת דרישות תקן 5281 בבניינים חדשים תעלה באופן הדרגתי ותגיע ל-55% 

מהמבנים החדשים שייבנו בשנת 2030; 
	 משך החיים של האמצעים הטכניים - 30 שנים;

	 נתונים קריטיים ששימשו לחישוב החיסכון של האמצעי הטכני בדו"ח הפוטנציאל - זיגוג מוביל לחיסכון של 8.75%;
	 החזר השקעה על זיגוג במבנים קיימים העוברים שיפוץ תוך 21 שנים;

	 החזר השקעה על זיגוג במבנים חדשים תוך 6.3 שנים )יחידת המדידה היא שטח רצפה במ"ר(. 

	מלצ	: חיו	 	תקנות תו"	 	אזורים 	רלוונטיים לאחר חש	ון של עלויות ר	ולצי	

חיוב מדורג של אמצעי בידוד לקירות וגגות במבנים קיימים ובמבנים חדשים
	 הנחות להטמעת האמצעי הטכני בתרחיש עסקים כרגיל לפי דו"ח הפוטנציאל: מספר זניח של מבנים קיימים ושל 

בנייה חדשה עומדים בדרישות הבידוד של תקן הבנייה הירוקה;
	 פוטנציאל להטמעת האמצעי הטכני בתרחיש ההפחתה: עד שנת 2030 ישופץ הבידוד ב-2% מהמבנים הקיימים 
מהמבנים  ל-55%  ותגיע  הדרגתי  באופן  תעלה  חדשים  בבניינים  הבידוד  דרישות  של  הטמעה  לתקן.  בהתאם 

החדשים שייבנו ב-2030; 
	 משך החיים של האמצעים הטכניים - 50 שנים;

	 נתונים קריטיים ששימשו לחישוב החיסכון של האמצעי הטכני בדו"ח הפוטנציאל: בידוד מוביל לחיסכון של 14% 
בצריכת אנרגיה במערכות אקלום בבניינים קיימים וחדשים )15% במשרדים, 10% במלונות, במרכזים רפואיים 

ובמוסדות חינוך(; 
	 החזר השקעה על בידוד במבנים קיימים תוך 27 שנים;

	 החזר השקעה על בידוד במבנים חדשים תוך תשע שנים )יחידת המדידה היא שטח רצפה במ"ר(.
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	מלצ	: חיו	 	תקנות תו"	 לאחר חש	ון של עלויות ר	ולצי	 

חיוב מדורג של שיפור היעילות של תאורת רחוב )אמצעי זה מתייחס למרחב העירוני הבנוי(
	 הנחות להטמעת האמצעי הטכני בתרחיש עסקים כרגיל לפי דו"ח הפוטנציאל: כיום ישנן כ-900 אלף נורות רחוב, 
high pressure sodium. סך כל צריכת החשמל הנוכחית בתאורת רחוב מוערכת  metal halide או  כולן מסוג 

בכ-2.5% מכלל הצריכה;
;LED-פוטנציאל להטמעת האמצעי הטכני בתרחיש ההפחתה: החלפת כל הנורות ב 	

	 משך החיים של האמצעי הטכני: high pressure sodium או metal halide - 20 שנים; LED - 40 שנים;
	 נתונים קריטיים ששימשו לחישוב החיסכון של האמצעי הטכני בדו"ח הפוטנציאל: הפערים בין הנורות ביחידות 

האור לוואט מניב חיסכון באנרגיה של 50% לנורה; 
	 החזר השקעה על תאורת רחוב תוך 1.3 שנים )יחידת המדידה היא נורה(.

	מלצ	: חיו	 	מפרטים של ח	רות 	תשתית לתח	ור	 ולרחו	ות, שילו	 	תכנית תמריצים לתקופ	 קצר	 לאחר 
חש	ון של עלויות ר	ולצי	 ותוך 	תחש	ות 	זי	ומי אור, 	סכנ	 ל	ריאות 	תוש	ים ו	מ	וון 		יולו	י

חיוב מדורג של תקן ישראלי 5281 לבנייה ירוקה
כאמור, ועדת ההיגוי המליצה לפעול לחיוב מדורג של תקן ישראלי 5281 לבנייה ירוקה בפרויקטים של בנייה חדשה 

לפי תת-מגזר ולפי שנות החיוב כדלקמן:

טבלה 6 - קצב הטמעת החיוב המדורג של תקן 5281 בבנייה חדשה לפי תת-מגזרים

	ריאות ואחר-  צי	 ור צי	ורי - חינוך 	ארח משר	ים ומסחרי ותיירות	 	שנ

2018

70% 2019

70% 85% 70% 70% 2020

85% 95% 85% 85% 2021

95% 95% 95% 95% 2022

ועדת ההיגוי ביקשה להבחין בין תת-מגזרים של מבני ציבור ולהאיץ את קצב החיוב למבני חינוך. אימוץ התקן במבני 
חינוך צפוי לשפר את ביצועי התלמידים לפי מחקרים בינלאומיים שמצאו כי הישגי תלמידים משתפרים במבני חינו
שהם משופרי ביצועיים סביבתיים. מבני חינוך שיעמדו בתקן 5281 אמורים להשפיע לחיוב גם על חינוך צרכני העתי
)התלמידים(, גם על צריכת החשמל הכללית של בתי ספר ושל רשויות מקומיות, וגם על השיח הציבורי - בחזק

"נאה דורש נאה מקיים"; הממשלה דורשת )השלטון המרכזי(, והממשלה מקיימת )השלטון המקומי(. 

הוועדה המליצה על פיתוח של מנגנון כלכלי לתמיכה במבני חינוך על מנת לתמרץ את הבנייה ואת השיפוץ הירוק
הפער בעלויות הבנייה בין בניית מבנה חדש ובין בניית מבנה חדש ירוק עומד על חמישה עד שבעה אחוזים מעלו
להטמי החינוך  מבני  תת-מגזר  של  לחיוב  הכרחי  תנאי-קדם  הוא  זה  פיננסי  מנגנון  יצירת  הסטנדרטית.  הבנייה 

אמצעים או לעמוד בתקן הבנייה הירוקה.

ך 
ד 
ת 

 .
ת 
ע 
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	מלצ	: חיו	 	תקנות ל		י מ	נים ח	שים וחיו	 	תקנות ל		י שיפוץ מלאי קיים לאחר חש	ון של עלויות ר	ולצי	 
ו	י	וש 	צעות למנ	נון מימוני למ	ני חינוך 	רשויות מקומיות - ממקור ער	ויות 	מ	ינ	 שנק	עו 		חלט	 542

עדכון דרישות של פרק האנרגיה במפרטים ממשלתיים-ציבוריים לפי תקן הבנייה הירוקה 5281
ועדת ההיגוי ביקשה לציין כי המדינה מעורבת באופן ישיר ועקיף במימון, בהקמה ובתחזוקה של מוסדות אקדמיה 
הכוללים תשע אוניברסיטאות ו-49 מכללות ובהם כ-300,000 סטודנטים. כך גם בתחום הבריאות, שבו הממשלה 
מעורבת במימון ובניהול של בתי חולים ומרכזי מיון הכוללים 33 בתי חולים כלליים )כל בית חולים מעסיק בין 1,000 
ל-5,000 עובדים(, 1,427 מרפאות של קופת חולים כללית, 450 בתי מרקחת, 40 מרכזים לבריאות הילד ו-90 מוקדי 

רפואה דחופה. 

בתחום החינוך המדינה משפיעה על ההקמה ועל הניהול השוטף של בתי ספר ומתנ"סים, שכוללים 3,900 מוסדות 
חינוך ו-160 מתנ"סים; של מעונות יום ומשפחתונים )למעלה מ-40 מעונות יום חדשים נפתחים מדי שנה(; וכן של 
בת-קיימא",  לעירוניות  אסטרטגית  תכנית  עובדת:  "העיר  נתוני  )לפי  הרך  לגיל  ומרכזים  חלב  טיפת  תחנות   1,065

המשרד להגנת הסביבה(.

	 הוועדה המליצה על עדכון של דרישות האנרגיה לפי תקן 5281 במפרטי המבנים של משרד החינוך - במיוחד 
יום, במפרטי  ומבני החברה למתנ"סים, במפרטי המבנים של משרד הכלכלה - במיוחד מעונות  מוסדות חינוך 
משרד  הפיס,  מפעל  של  מבנים  במפרטי  וכן  שונים,  בריאות  מוסדות  במיוחד  הבריאות -  משרד  של  המבנים 
דרישות  של  עדכון  על  המליצה  גם  הוועדה  מקוואות.  במיוחד  הדתות -  משרד  ושל  הביטחון  משרד  התיירות, 
ירוקה  לבנייה  קבלנים  מתמרץ  ואינו  הבנייה  למכרוז  האחראי  הממשלתי  הדיור  מנהל  של  במפרטים  האנרגיה 

)מעבר לכוכב 1(. 

	מלצ	: ע	כון 	מפרטים לאלתר ולא יאוחר משנת 2018 ללא תמריץ כלכלי לאחר חש	ון של עלויות ר	ולצי	 

חיזוק מערך הבקרה הסביבתית במכוני הבקרה 
	 הוועדה ביקשה לוודא כי מערך הבקרה במכוני הבקרה במנהל התכנון יתוגבר וכי הבקרים יוסמכו לבחון עמידה 

בתקנים של הפחתת פליטות של גזי חממה במגזר המבנים. 
	 לשם כך יש להשלים את הסמכת הבקרים באמצעות כתיבה של מערך הכשרות לבקרים. כמו כן יש לבחון פיתוח 

של מסלול בדיקה מקיף לתקן בנייה ירוקה 5281 במכוני הבקרה, לרבות התקנת תקנות ככל הנדרש. 

הכנת תקן בנייה ירוקה ייעודי לשיפוץ מבנים - ת"י 5281 לשיפוץ מבנים
	 ועדת ההיגוי המליצה על המשך הפיתוח )שהחל זה מכבר( של תקן ייעודי במשפחת התקנים 5281 לבנייה בת-

קיימא )בנייה ירוקה(, שיקבע סטנדרטים לשיפוץ ירוק של מבנים מסוגים שונים בהיקפים שונים. 
	 בד בבד יש לוודא כי ההנחיות בתקן לשיפוץ ישמשו לקביעת הנחיות בנושא זה בתקנות התכנון והבנייה. 

חיוב ועדות התכנון והבנייה, בערכאות השונות, להתחשב בשיקולים של צריכת אנרגיה 
של הבניין בשלבי התכנון המוקדמים באמצעות שילוב של יועצי בנייה ירוקה במעמד של 

בדיקת התכנית האדריכלית המוצעת לאישור
	 לאור התועלות האנרגטיות, הסביבתיות, הכלכליות והבריאותיות של שילוב ייעוץ בנושא בנייה ירוקה בשלבי התכנון 
ועדות התכנון והבנייה בערכאות השונות -  המוקדמים של מבני ציבור ומסחר המליצה ועדת ההיגוי לחייב את 
ועדות תכנון מחוזיות, מרחביות ומקומיות - להתחשב בשיקולים של צריכת אנרגיה של הבניין עוד בשלבי התכנון 
המוקדמים. כל זאת באמצעות שילוב של יועצי בנייה ירוקה במעמד של בדיקת התכנית האדריכלית וההנדסית 

של כל פרויקט ציבורי ומסחרי תוך שימת דגש במפנה הבניין, שיקולי רוח ושמש וכיוצא באלה.
והכנת נספח אקלימי והטמעתו בתכנית  ירוקה בשלב התב"ע  	 חיוב של בדיקות התאמה אקלימית לתקן בנייה 

המוצעת.
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כלי מדיניות כלכליים: מבני מסחר וציבור 

באמצעים  לתמיכה  שונים  מימוניים  מנגנונים  לפתח  ניתן  בסיסו  שעל  במידע  המחסור  את  הדגישה  ההיגוי  ועדת 
טכניים ולתמיכה באימוץ תו התקן 5281. אשר על כן הוועדה המליצה על ביצוע מיידי של כמה מחקרים כלכליים ועל 

השלמה של מסדי נתונים כדלקמן. 

לעודד  במטרה  השפעה -  הערכת  לזכאות,  קריטריונים  ההטבה,  גובה  מס -  להטבות  מנגנונים  וגיבוש  	 בחינה 
השקעות באמצעים טכניים פרטניים )לרבות בחינה של ההשלכות המשפטיות במסגרת החוק לעידוד השקעות 

הון(: 
א. התקנה של חיישני נוכחות לתאורה ולמיזוג;

	. מעבר לנורות חסכוניות והחלפה של תאורת רחוב;
	. התקנה של מערכות אקלום יעילות לרבות וסתי מהירות ומגדלי קירור;

 brises soleils - התקנה של אמצעי הצללה במבנים קיימים )במסגרת שיפוץ( ובמבנים חדשים: הצללת שמש .	
וציפויים רפלקטיביים לחלונות;

	. התקנה של אמצעי זיגוג במבנים קיימים )במסגרת שיפוץ( ובמבנים חדשים;
ו. התקנה של אמצעי בידוד לקירות וגגות במבנים קיימים )במסגרת שיפוץ( ובמבנים חדשים.

	 המשך ביצוע של הערכות עלות-תועלת של כלי המדיניות השונים ושל החיוב המדורג של ת"י 5281 והערכה של 
עלויות הרגולציה לפי תת-מגזרים;

	 השלמת מידע חסר של שטח הרצפה והגג של מבנים מסוגים שונים בתת-מגזר מבני מסחר וציבור;
על  לרבות בחינה של השפעה  בישראל,   )negawatt( נגה-וואט  לפיתוח שוק  מודלים אלטרנטיביים  	 בחינה של 

 .ESCO מגזרים שונים, טיפוסי מבנים, שיטות המכרז ומנגנונים מימוניים ובכללם

על או	ות שוק 	נ		-וואט וכשליו

היעיל  החסכוני,  ביותר,  הטוב  האמצעי  הוא  נצרך,  שאינו  וואט  כלומר  וואט-שלילי,  או   )negawatts( "נגה-וואט"
והסביבתי ביותר לענות על הביקושים המאמירים לחשמל. לפי המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה כבר בעשור 
הקודם קבעה הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה )IEA( שניתן לחסוך עד שני שלישים מפליטות הפחמן הדו-חמצני 

באמצעות ייעול השימוש באנרגיה. 

מומחים של חברת מקינזי מעריכים שניתן להשיג עד חצי מיעד הצמצום העולמי בפליטות של גזי חממה באמצעות 
חיסכון בצריכת אנרגיה בלבד. התרומה הכלכלית של שוק נגה-וואט עצומה, ולפי מקינזי השקעות באמצעי נגה-

וואט יניבו תשואה בשיעור של למעלה מ-10% בשנה. ה-IPCC תומך בהערכה.  

לייקר את עלויות  גם באשר לנגה-וואט, מבנה התמריצים בשוק מונע פריצות דרך. לחברות הבנייה אין תמריץ 
הבנייה לטובת התקנה של מערכות שחוסכות באנרגיה מאחר שהן לא צפויות לשאת בעלויות של צריכת האנרגיה. 
בדומה לכך לבעלי דירות אין תמריץ להשקיע באמצעים לחיסכון באנרגיה של שוכרי הדירות, וחברות החשמל 
מעוניינות באופן כללי לעודד את הצרכנים להגביר את צריכת החשמל. העדפת ההווה משפיעה גם על יצרנים של 

מוצרי חשמל, שיודעים שצרכנים מתמקדים בהוצאה על הרכישה ולא בהוצאה על התפעול. 

 ESCO-פועלות במטרה לצמצם את צריכת החשמל. שוק ה ESCO חרף כשלי השוק חברות לחיסכון אנרגטי או
של  אנרגיה  הוצאות  של  ראשוני  )בנצ'מרק(  ביצועים  בוחן  קובעות  החברות  בשנה.  דולרים  במיליארדי  מוערך 
בניינים, מתכננות התערבויות, לוות הון למימון אמצעים, מתקינות ומפעילות את האמצעים לתקופה נתונה, ורוב 
רווחי החיסכון נותרים בחברה. בדרך זו הלקוח אינו נדרש להשקיע מאומה, והוא נהנה מתמורה מינימלית. רוב 

הלקוחות של החברות הם לקוחות ציבוריים: רשויות מקומיות ומוסדות חינוך, בריאות וקהילה. 

כלי מדיניות אינפורמטיביים: מבני מסחר וציבור 

הקידום של מדיניות כלשהי ובהקשר של דו"ח זה - הקידום של בנייה משופרת ביצועים סביבתיים נעשה בצורה 
המיטבית והמדינה מפעילה שורה של כלי מדיניות משלימים ומסוגים שונים: כלי מדיניות רגולטוריים, כלי מדיניות 
כלכליים שמספקים תמריצים חיובים ושליליים )המכונים גם "מקלות וגזרים"( וכלי מדיניות אינפורמטיביים. תפקידם 
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של האחרונים הוא לגשר על פערי ידע בשוק ולחסל א-סימטריה במידע בין ספקים ובין צרכנים, שעלולים לפגוע 
בפעילות הכלכלית, לפגוע ביכולת לקבל את ההחלטות העסקיות הכדאיות ביותר ולהוביל להקצאת משאבים בלתי 

יעילה במשק. 

בכל המדינות המציעות תמריצים שונים לאימוץ של אמצעים טכניים פרטניים או להטמעה של קוד אנרגיה, תקן 
את  להעלות  שתפקידם  אינפורמטיביים  מדיניות  כלי  של  תומך  מערך  קיים  ירוק  לשיפוץ  תקנים  או  ירוקה  לבנייה 
המודעות ולפיתוח הידע המקומי של יצרנים, בעלי מקצוע - קבלנים, אדריכלים, מתכננים, מהנדסי מערכות, בקרים, 

"שיפוצניקים", מנהלי משקי בית ומעצבי פנים וצרכנים.

שמתקיימים  הבאים  המנגנונים  של  האימוץ  את  בהקדם  לבחון  היא  ההיגוי  ועדת  של  הראשונה  ההמלצה  כן  על 
במדינות שונות ולבחון את התאמתם לישראל, ובכלל זה אומדן של עלות והשפעה:

	 חיוב חברת החשמל לפרסם מידע על אודות צריכת החשמל לפי מיקוד וטיפוס המבנה )כמו בדנמרק, בסינגפור 
ובמדינת קליפורניה( לאחר חשבון של עלויות רגולציה;

	 חיוב חברת החשמל לפרסם מידע על אודות צריכת החשמל של רשויות מקומיות לפי מיקוד וסוגי מבנים )כמו 
בדנמרק ומדינת קליפורניה( לאחר חשבון של עלויות רגולציה;

	 פיתוח של תוכנת מקור פתוח )open source( כפלטפורמה לאספקה ולניתוח של מידע על אודות צריכת החשמל 
במבנה;

	 יצירה והטמעה של אינדקס להבנת היעילות של המבנה ויחידת הדיור בטיפוסי מבנים שונים )במדינת קליפורניה 
;)HERS המנגנון נקרא

	 הקמת סוכנות להפצת מידע, להתייעצות ולמתן שירותים להתייעלות אנרגטית )כמו DENA בגרמניה( וכן פיתוח 
פורטל מקוון המציע כלים להתייעלות אנרגטית )כמו בגרמניה ובצרפת(.

ועדת ההיגוי גם המליצה על קידום הכלים האלה:

כאמור לעיל, החלה של חובת מנייה חכמה, לרבות פריסה של תשתית מונים חכמים, במטרה לדווח על הביצועים 	 
האנרגטיים של מבנים שונים ובהתאם לכך פרסום הדירוג האנרגטי של מבנים: שקיפות מוגברת של הביצועים 
להתחשב  המבנה -  טיפוס  פי  על  ולמבקרים -  לשוכרים  למפעילים,  לרוכשים,  תסייע  המבנה  של  הסביבתיים 
בבד  בד  המשותף(.  והבית  מגורים  למבני  גם  )תקף  בו  לשימוש  בנוגע  החלטות  קבלת  בעת  המבנה  בביצועי 
הממשלה תיהנה מתמונת מצב מלאה יותר ותוכל לפעול באופן מדויק יותר בנוגע לניהול ותחזוקת נכסיה - מבני 

ציבור; 
גבוהות  מקצועיות  יכולות  ולבנות  ידע  להפיץ  במטרה  מקצוע  לאנשי  טכניות  הכשרות  של  וביצוע  מימון  	 פיתוח, 
במגזר הפרטי: ביצוע הכשרות לאדריכלים, מהנדסים, גופי בדיקה, בקרים ובודקים מוסמכים לתקן 5281, לתקן 
5282 ולתקן 1045, וכן יצירה של ארגז כלים דיגיטלי ממשלתי והנגשתו לתקני הבנייה הרלוונטיים. כמו כן מימון 

עבודת מיפוי של פערי ידע בשוק ופיתוח תכניות הכשרה להשלמתם )תקף גם למבני מגורים(;
הפחתה  )תוך  הירוקה  הבנייה  ליתרונות  המודעות  להעלאת  רלוונטיים  יעד  בקהלי  ממוקדים  קמפיינים  	 מימון 
מותאם  ידע  להפצת  התנהגותיים  ומחקרים  קמפיינים  וביצוע  תכנון  המבנים(:  ממגזר  חממה  גזי  של  בפליטות 
אישית על אודות התועלות הכלכליות, הבריאותיות והסביבתיות הגלומות בבנייה ירוקה במבני ציבור ומסחר ועל 

אודות ההשקעה השולית הנדרשת;
	 מימון של מחקרי מדיניות בתחום הבנייה הירוקה ומימון סקרים הבוחנים תפקודי מבנים מסוגים שונים: מחקרי 

מדיניות, מחקרים כלכליים וסקרי שטח ותפקוד מבנים בפועל )תקף גם למבני מגורים(;
מוצג  זה  כלי  ציבור:  ובמבני  מסחר  במבני   GSHP גאותרמיות  חום  משאבות  שילוב  של  להדגמה  פיילוט  	 מימון 
זניחה  תהיה  כרגיל  עסקים  בתרחיש  שההטמעה  ההנחות  על  מבוסס  והוא  הפוטנציאל,  בדו"ח  טכני  כאמצעי 
החזר  ומסחר.  ציבור  מבני  של  האנרגיה  בצריכת   40% של  חיסכון  לספק  יכולות  גאותרמיות  חום  ושמשאבות 
היעילות  והדגמת  פיתוח  למחקר,  הנוגע  בכל  שנים.   1.75 על  עומד  גאותרמיות  חום  משאבות  על  ההשקעה 
ועדת  מימון אלטרנטיבי.  להיות מקור  והכדאיות של טכנולוגיות חדשות המדען הראשי במשרד הכלכלה עשוי 
ההיגוי הדגישה כי אמצעי טכני זה מתאים במיוחד למבנים עם שטח מרתף גדול, ולכן הוא ישים למבני מסחר 
המבנים  במגזר  טכנולוגית  חדשנות  לעידוד  שנתית  תחרות  מרכזי;קיום  ניהול  מופעל  שבהם  ציבוריים  ומבנים 

)תקף גם למבני מגורים(.
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המלצות בדבר אמצעים להפחתת פליטות של גזי חממה 
בתת-מגזר מבנים מגורים

פרק זה, בדומה לפרק הקודם שעסק בתת-מגזר מבני ציבור ומסחר, מפרט את האמצעים הטכניים שעליהם חברי 
ועדת ההיגוי ממליצים בעקבות הדיונים שנערכו בין החודשים יוני לאוגוסט בשנת 2016. פרק זה מתמקד בתת-מגזר 
מבני מגורים. כל אמצעי שיוצג כולל את ההנחות שהנחו את צוות דו"ח הפוטנציאל. בדומה לפרק הקודם הטמעת 
אמצעים טכניים נעשית באמצעות פיתוח ויישום של כלי מדיניות מסוגים שונים. לדוגמה, כדי לוודא שימוש בחומרי 
בידוד יעילים יותר בתהליך הבנייה של מבני מגורים יש להנהיג חיוב השימוש בחומרי בנייה אחרים )כלי רגולטורי(, 
תמרוץ השימוש בחומרים אלו )כלי כלכלי( או הפצת ידע בקרב אנשי מקצוע - קבלנים, אדריכלים ומעצבי פנים - 

ובקרב צרכנים בנוגע לתועלות הגלומות בשימוש בחומרי בידוד יעילים )כלי אינפורמטיבי(. 

נטייה חזקה  על  בבניין מצביעים  לפי מספר הדירות  למגורים  אודות מספר הבניינים החדשים  על  נתונים  כאמור, 
לבניית בתים צמודי קרקע )בניינים בני יחידת דיור אחת או שתיים, ראו תרשים(. בשנים 2014-1995 כשליש מהדירות 

)34%( נבנו בבניינים בני 2-1 יחידות דיור. 

תרשים 15 - אחוז יחידות דיור מכלל יחידות הדיור החדשות, לפי טיפוסי בנייה, בין השנים -2014
1995 )מקור: הלמ"ס ועיבוד המשרד להגנת הסביבה(46
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דירות בבניינים בני 20-29 דירות בניינים בני 1-2 דירות   
דירות בבניינים בני 30-49 דירות דירות בבניינים בני 3-9 דירות   

דירות בבניינים בני 50 דירות ומעלה דירות בבניינים בני 10-19 דירות   

לחיוב  ההמלצות  כל  הקודמים  הפרקים  למסקנות  ובהמשך  המגורים  מבני  בתת-מגזר  הבנייה  בנתוני  בהתחשב 
האמצעים הטכניים הן המלצות לחיוב מדורג. האמצעים הטכניים שעליהם המליצו חברי צוות ההיגוי לקוחים מתוך 
לנכון  מצא  הצוות  השקעה(.  על  החזר  )במונחי  כלכלית  מבחינה  ביותר  והכדאיים  היעילים  והם  הפוטנציאל,  דו"ח 

להמליץ על חיוב מדורג לפי העקרונות האלה:

מבנים:  של  קטגוריות  בשתי  אחת  ובעונה  בעת  ייעשה  מגורים  בתת-מגזר  הנבחרים  הטכניים  האמצעים  	 חיוב 

ראו אתר המשרד להגנת הסביבה  [46[
http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0801-p0900/p0813.pdf
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בניינים של עד שתי יחידות דיור )יחידה אחת ושתי יחידות דיור( ובניינים של מעל שתי יחידות דיור; כלומר, חיוב 
של 70% מהמבנים בכל אחת משתי הקטגוריות בשנת 2019 - שנת תחילת החיוב, חיוב של 85% מהמבנים בתת-
המגזר בשנת 2020 וחיוב של 95% מהמבנים בתת-המגזר החל משנת 2021 ועד שנת היעד 2030. מכל מקום לא 
יחויבו יותר מ-95% מהמבנים בתת-המגזרים )ראו תרשים בהמשך(. המלצות אלו ייושמו רק לאחר ביצוע חשבון 

של עלויות רגולציה ולאחר היוועצות נוספת בבעלי עניין בממשלה ומחוצה לה. 
	 לאור הבדלים מהותיים ביכולת ההתערבות של המדינה בבנייה של מבני מגורים חדשים וביכולת ההתערבות של 
המדינה במלאי המבנים הקיים כל ההמלצות על חיוב מדורג של אמצעים טכניים או של כלים נוספים )לדוגמה, 
החלת תקן 5281( במלאי הקיים מתייחסות למצב שבו כבר התקבלה החלטה על שיפוץ המבנה. במילים אחרות, 
רק לאחר שהיזם או הקבלן מבקשים לבצע שינויים משמעותיים במעטפת הבניין, למשל במסגרת תכנית המתאר 
הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה )תמ"א 38(, המדינה תחייב הטמעת אמצעים טכניים והחל 
משנה מסוימת - יישום ת"י 5281 לבנייה בת-קיימא. גם בסעיף זה ההמלצות לחיוב מדורג ייושמו רק לאחר ביצוע 

חשבון של עלויות רגולציה ולאחר היוועצות נוספת בבעלי עניין בממשלה ומחוצה לה.
היעד  את  גם  עיניה  לנגד  ראתה  ההיגוי  ועדת  מגורים  מבני  במגזר  ממשלתיות  להתערבויות  הנוגע  בכל  	 כמובן, 
הלאומי של מציאת פתרון למשבר הדיור וכן את החלטת ועדת שרים לענייני דיור )קבינט דיור( מס' 553 משנת 
2013 בנושא "הפחתת עלויות בנייה באמצעות ייעול הרגולציה". לפיכך כל חיוב רגולטורי חדש בתקנות הנוגעות 

למבני מגורים צריך להתחשב הן ביעד הלאומי והן בהחלטות קודמות של הממשלה בנושאי דיור. 

בדומה להמלצות בתת-מגזר מבני ציבור ומסחר, היכן שניתן ילווה החיוב )כלי מדיניות רגולטורי( במערך תמריצים )כלי 
מדיניות כלכלי( ובפלטפורמות מידע )כלי מדיניות אינפורמטיבי(. היכן שחסרים מנגנונים מימוניים או אינפורמטיביים, 

הדו"ח ידגיש זאת וימליץ על פיתוחם העתידי. כך או אחרת, כל אמצעי טכני יקודם באמצעות כלי מדיניות. 

בדומה להמלצות בתת-מגזר מבני ציבור ומסחר, צוות ההיגוי הניח שתי הנחות נוספות. ראשית, כי בנוסף לאמצעים 
הטכניים יש להשלים את "ארגז כלי המדיניות" בכלי מדיניות שאינם נכללים במסגרת דו"ח הפוטנציאל: למשל, חיוב 
מדורג של תקן 5281 לבנייה ירוקה החל משנה מסוימת, כמפורט בהמשך, או לחלופין אימוץ של פלטפורמת מידע 
אפקטיבית שנוסתה במדינות מפותחות אחרות. שנית, צוות ההיגוי נשען על הנחות דו"ח הפוטנציאל לגבי האמצעים 

הטכניים שאינם נכללים בפרק זה, וקצב החדירה שלהם לשוק נשאר ללא שינוי. 

כמו כן לאור התועלות האנרגטיות, הסביבתיות, הכלכליות והבריאותיות של שילוב יועצים סביבתיים בשלבי התכנון 
המוקדמים של מבני מגורים )ראו תת-פרק: "תקן ישראלי 5281 לבנייה בת-קיימא ככלי מדיניות ותועלות כלכליות 
תכנון  ועדות  השונות -  בערכאות  והבנייה  התכנון  ועדות  את  לחייב  המליצה  ההיגוי  ועדת  לעיל(,  ירוקה"  בנייה  של 
מחוזיות, מרחביות ומקומיות - להתחשב בשיקולים של צריכת אנרגיה של הבניין עוד בשלבי התכנון המוקדמים. כל 
זאת באמצעות שילוב של יועצי סביבה במעמד של בדיקת התכנית האדריכלית וההנדסית של כל פרויקט בבנייה 

רוויה תוך שימת דגש במפנה הבניין, שיקולי רוח ושמש וכיוצא באלה. 

בוגרים"(  עצים  "נספח  לחיוב הכנת  )בדומה  "זכויות שמש"  נספח  לחייב הכללת  ביקשה  ועדת ההיגוי  זה  בהקשר 
בכל תכנית גדולה )יש לקבוע בדיונים עתידיים את היקף התכנית המינימלי להנחיה זו(. בפרט בנוגע למכרזי "מחיר 
למשתכן" הוועדה ביקשה לוודא כי המבנים החדשים יעמדו בתקן 5281 לבנייה ירוקה ויזכו לדירוג של כוכב אחד 

לפי התקן. 

זאת ועוד, חיוב מדורג של אמצעים טכניים ושל כלים נוספים )ת"י 5281( במבנים של יחידת דיור אחת או שתיים 
)בנייה צמודת קרקע( מצריך התייחסות פרטנית. בניין מגורים צמוד קרקע הוא מטבעו אינו סביבתי; כלומר, הוא בלתי 
יעיל )בהשוואה לבנייה רוויה( בצריכת קרקע לנפש, בצריכת משאבים וחומרים, בתכנון תחבורתי, בשלב ההקמה 
ובשלב התפעול. לכן אין טעם לחייב את טיפוס המבנה הזה בציות לתקן 5281 או לייעד אותו לנתיב ההתעדה. ואולם 
יותר".  יכולה להיות "סביבתית  אין פירוש הדבר שהיא לא  מאחר שבנייה צמודת קרקע אינה סביבתית "מטבעה", 
לכן הוועדה המליצה על הכנת שני מפרטים למבנים צמודי קרקע בלבד - מפרט "בר-קיימא" אשר יטמיע אלמנטים 
של בנייה ירוקה במבנה ומפרט ל"מבנה מאופס אנרגיה". "מבנים מאופסי אנרגיה" מייצרים במשך השנה את כמות 
הטבעית  התאורה  השמש,  הסביבתיים:  התנאים  של  מיטבי  ניצול  באמצעות  הפחות,  לכל  צורכים,  שהם  האנרגיה 

ומשטר הרוחות. 

נותר קבוע, בהנחה  לכן בהתחשב בכך שקצב חדירת האמצעים הטכניים כפי שהם מנוסחים בדו"ח הפוטנציאל 
שהאמצעים הטכניים הנבחרים מחויבים ומתומרצים באופן מדורג החל משנת 2019, בהנחה שכלי מדיניות אחרים 
ומשלימים יופעלו במקביל לאמצעים הטכניים בין שנת 2019 לשנת 2030 ובהנחה שתקן 5281 לבנייה ירוקה יחויב 



42

גם הוא במדורג החל משנת 2022, צוות ההיגוי צופה שיעדי ההפחתה יושגו, לכל המאוחר, עד שנת 2030. 

מחקרים  ולבצע  חסרים  נתונים  להשלים  מבקש  ההיגוי  צוות  להלן,  כמפורט  השונים  הכלים  על  ההמלצות  בצד 
כלכליים מיד עם פרסום דו"ח זה. השלמת המידע מפורטת בהמשך. 

כלי מדיניות רגולטוריים: מבני מגורים 

חיוב מדורג של התקנת מזגנים יעילים
	 הנחות להטמעת האמצעי הטכני בתרחיש עסקים כרגיל לפי דו"ח הפוטנציאל: לעת עתה ב-84% ממשקי הבית 

יש מזגנים, בהיקף ממוצע של 2.5 מזגנים לבית;
	 הפוטנציאל להטמעת האמצעי הטכני בתרחיש ההפחתה: שדרוג 90% מהיחידות ליחידות יעילות יותר; 

	 משך החיים של האמצעי הטכני - עשר שנים;
	 נתונים קריטיים ששימשו לחישוב העלות של האמצעי הטכני בדו"ח הפוטנציאל: העלות הנוספת ליחידה יעילה 
יותר בשנת 2030 תהיה 500 ש"ח, לפי ממוצע משוקלל של תוספת 1,000 ש"ח ליחידה מיני-מרכזית ו-300 ש"ח 

ליחידות מפוצלות סטנדרטיות;
	 החזר השקעה על מזגנים יעילים ייעשה תוך 5.3 שנים )יחידת המדידה היא מזגן(.

ו	חינת  ר	ולצי	  עלויות  של  חש	ון  לאחר   38 תמ"א  ו	מס	רת  תו"	  	תקנות  	חיו	  יכולת  של  	חינ	  	מלצ	: 
תמריץ כלכלי משלים

LED-ו )CFL( נורה פלורסנטית קומפקטית ,)חיוב מדורג של התקנת נורות חסכוניות )אקו-הלוגן
	 הנחות להטמעת האמצעי הטכני בתרחיש עסקים כרגיל לפי דו"ח הפוטנציאל: מתוך צריכת החשמל למגורים 
10% משמשת לתאורה; נורות הלוגן וליבון מוחלפות בנורה פלורסנטית קומפקטית; נותרות 5% נורות הלוגן ו-5% 

נורות ליבון;
קומפקטיות  פלורסנטיות  ונורות  ליבון  הלוגן,  נורות  ההפחתה:  בתרחיש  הטכני  האמצעי  להטמעת  	 פוטנציאל 

מוחלפות ב-LED. נותרות 1% נורות הלוגן, 1% נורות ליבון ו-12% נורות פלורסנטיות קומפקטיות; 
	 משך החיים של האמצעי הטכני: הלוגן - ארבע שנים; ליבון - ארבע שנים; נורות פלורסנטיות קומפקטיות - שמונה 

שנים; LED - 40 שנים;
בדו"ח  הפוטנציאל: הטכני  האמצעי  של  שטרלינג(  )בלירה  העלות  לחישוב  ששימשו  קריטיים  	 נתונים 
CFL - 3 ליש"ט, הלוגן - 1.50 ליש"ט, LED - 8 ליש"ט, ועל פי המשוער המחיר יירד ב-30% עד 2030 - ליבון - 1 

ליש"ט, פלואורסנט - 6 ליש"ט;
	 החזר השקעה על נורות, במבנים חדשים וקיימים, ייעשה תוך 2.43 שנים )יחידת המדידה היא נורה(.

	מלצ	: חיו	 	תקנות תו"	 ו	מס	רת תמ"א 38 לאחר חש	ון של עלויות ר	ולצי	 ו	חינת תמריץ כלכלי משלים

חיוב מדורג של החלפת דודי שמש למניעת הצטברות של אבנית 
	 הנחות להטמעת האמצעי הטכני בתרחיש עסקים כרגיל לפי דו"ח הפוטנציאל: 86% מיחידות הדיור משתמשות 

בדודי שמש סולאריים;
המונע  סגור  מים  מחזור  בעלי  בדודים  יוחלפו   90% ההפחתה:  בתרחיש  הטכני  האמצעי  להטמעת  	 פוטנציאל 

הצטברות אבנית; 
	 משך החיים של האמצעי הטכני: טכנולוגיית הייחוס - עשר שנים, טכנולוגיית ההפחתה - 15 שנים;

	 נתונים קריטיים ששימשו לחישוב העלות של האמצעי הטכני בדו"ח הפוטנציאל: העלות הנוספת היא 300 ש"ח/יחידה, 
לפי עלות של 2,300 ש"ח לטכנולוגיית ההפחתה ו-2,000 ש"ח לטכנולוגיית הייחוס )יחידת המדידה היא דוד שמש(.

	שקע	  	חזר  של  ו	חינ	  ר	ולצי	  עלויות  של  חש	ון  לאחר   38 תמ"א  ו	מס	רת  תו"	  	תקנות  חיו	  	מלצ	: 
ותמריץ כלכלי משלים
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עדכון דרישות של פרק האנרגיה במפרטים ממשלתיים-ציבוריים לפי תקן הבנייה הירוקה 5281
	 ועדת ההיגוי ביקשה לציין כי המדינה מעורבת באופן ישיר ועקיף במימון, בהקמה ובתחזוקה של מבנים למגורים, 

למשל במסגרת מכרזי מחיר למשתכן.
	 לכן הוועדה המליצה על עדכון של דרישות האנרגיה במפרטים של מבני מגורים במסגרת מחיר למשתכן, מעונות 

סטודנטים, דיור מוגן ומכרזים של דירה להשכיר. 

	מלצ	: ע	כון 	מפרטים לאלתר ולא יאוחר משנת 2018 ללא תמריץ כלכלי לאחר חש	ון של עלויות ר	ולצי	 
	תיאום עם משר	 	שיכון ו		ינוי ו	כפוף לאישור של מנכ"ל משר	 		ינוי ו	שיכון

חיזוק של מערך הבקרה הסביבתית במכוני הבקרה )תקף גם למבני ציבור ומסחר(
	 הוועדה ביקשה לוודא כי מערך הבקרה הסביבתית במכוני הבקרה במנהל התכנון יחוזק וכי הבקרים הסביבתיים 

יבדקו עמידה בתקנים של הפחתת פליטות של גזי חממה במגזר המבנים. 
	 לשם כך יש להשלים את הסמכת הבקרים באמצעות כתיבה של מערך הכשרות לבקרים, וכן יש לבחון פיתוח של 

מסלול בדיקה מקיף לתקן בנייה ירוקה 5281 במכוני הבקרה.

	מלצ	: 	שלמת 	סמכ	 של 	קרים ו	שק	 של מסלול 		יק	 מקיף לתקן 	ניי	 ירוק	 	מכוני 		קר	 

חיוב ועדות התכנון והבנייה בערכאות השונות להתחשב בשיקולים של צריכת אנרגיה 
של הבניין בשלבי התכנון המוקדמים באמצעות שילוב של יועצי סביבה במעמד הבדיקה 

של התכנית האדריכלית וההנדסית של כל פרויקט בבנייה רוויה
התכנון  בשלבי  סביבתיים  יועצים  שילוב  של  והבריאותיות  הכלכליות  הסביבתיות,  האנרגטיות,  התועלות  	 לאור 
ועדות התכנון והבנייה בערכאות השונות -  המוקדמים של מבני ציבור ומסחר המליצה ועדת ההיגוי לחייב את 
ועדות תכנון מחוזיות, מרחביות ומקומיות - להתחשב בשיקולים של צריכת אנרגיה של הבניין עוד בשלבי התכנון 
המוקדמים. כל זאת באמצעות שילוב של יועצי סביבה במעמד הבדיקה של התכנית האדריכלית וההנדסית של 

כל פרויקט בבנייה רוויה תוך שימת דגש במפנה הבניין, שיקולי רוח ושמש וכיוצא באלה.

	מלצ	: שילו	 של יועצי ס	י		 	מעמ	 			יק	 של 	תכנית 	א	ריכלית ו		נ	סית של כל פרויקט 		ניי	 רווי	

חיוב הכנת נספח "זכויות שמש", בדומה לחיוב הכנת "נספח עצים בוגרים", בכל תכנית גדולה
	 יש לקבוע בדיונים עתידיים את היקף התכנית המינימלי להנחיה זו.

	מלצ	: חיו	 	כנ	 של נספח "זכויות שמש" 	כל תכנית 		ול	

חיוב תכניות של מכרזי "מחיר למשתכן", תכנית "מחיר מטרה", תכניות שיכון ציבורי 
ירוקה  לבנייה   5281 והשיכון לעמוד בתקן  "דיור להשכרה" של משרד הבינוי  ותכניות 

בדירוג של כוכב אחד לפי התקן 

	מלצ	: חיו	 תכניות משר	 	שיכון ו		ינוי לעמו	 	תקן 5281 ל	ניי	 ירוק	 		ירו	 של כוכ	 אח	 	תיאום עם 
משר	 	שיכון ו		ינוי ו	כפוף לאישור של מנכ"ל משר	 		ינוי ו	שיכון

הכנת מפרטים למבנים צמודי קרקע בלבד - מפרט "בר-קיימא" ומפרט "מאופס אנרגיה" 

	מלצ	: 	כנת 	מפרטים לאלתר ולא יאוחר משנת 2018 ללא תמריץ כלכלי 
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חיוב מדורג של החלפת מערכות חימום המופעלות על ידי סולר ומערכות חימום חשמליות 
)ASHP( במזגנים )רדיאטורים(

	 הנחות להטמעת האמצעי הטכני בתרחיש עסקים כרגיל לפי דו"ח הפוטנציאל: 20% מיחידות הדיור מחוממות 
נעשה  וב-7.6%  חימום  לצורכי  במזגנים  שימוש  נעשה  ב-72.4%  )רדיאטורים(,  חשמלית  התנגדות  באמצעות 

שימוש בסולר; 
סולר  על  המבוססות  מהמערכות   50% להחליף  ניתן  ההפחתה:  בתרחיש  הטכני  האמצעי  להטמעת  	 פוטנציאל 

ו-80% ממערכות חימום חשמליות במזגנים; 
	 משך החיים של האמצעי הטכני: רדיאטורים - 25 שנים; מערכות סולר - 30 שנים; מזגנים - עשר שנים;

	 נתונים קריטיים ששימשו לחישוב העלות של האמצעי הטכני בדו"ח הפוטנציאל: הוצאות ההון למזגנים הן 6,000 
ש"ח ליחידת דיור לפי 2,400 ש"ח למזגן וממוצע של 2.5 יחידות למשק בית. הוצאות ההון של טכנולוגיית הבסיס 

הן 2,000 ש"ח לדירה, לפי חישוב של 20,000 ש"ח למערכת חימום בסולר מרכזית לבניין בעל עשר יחידות דיור;
	 החזר השקעה על האמצעי ייעשה תוך 5.3 שנים )יחידת המדידה היא יחידת דיור(.

	מלצ	: חיו	 מ	ור	 	תקנות תו"	 ו	מס	רת תמ"א 38 לאחר חש	ון של עלויות ר	ולצי	, 	יצוע פיילוט ו	חינת 
תמריץ כלכלי משלים

כלי מדיניות כלכליים: מבני מגורים 

רוב הבנייה החדשה היא בנייה למגורים, ורוב מלאי המבנים הקיים הוא מלאי של מבנים למגורים. לכן לא ניתן לעמוד 
ביעד הלאומי של הפחתת פליטות של גזי חממה ממגזר המבנים ללא התערבות בתת-מגזר מבני מגורים הן בזרם 
החדש והן במלאי הקיים. ואולם המורכבות של שוק מבני מגורים והביזור של השחקנים ושל מקבלי ההחלטות בשוק 
זה מקשים על מיצוי פוטנציאל ההתייעלות וההפחתה וכן מקשים על יכולת הממשלה לחייב את תת-המגזר הזה 

בהטמעה של אמצעים, טכנולוגיות ותקנים. 

מסיבות אלו ועדת ההיגוי המליצה על שורה של כלים כלכליים במטרה לעודד את השחקנים הלא-ממשלתיים בשוק 
לאמץ את אמצעי ההתייעלות ולעמוד בתקן 5281 במטרה להשיג בסופו של דבר את יעד ההפחתה הלאומי. חשוב 
לציין שכלים אלו יסייעו גם ליצירה של שוק בנייה מתקדם, חדשני, חסכוני ויעיל בנוגע לשימוש באנרגיה ובחומרים, 

שוק אשר גם מציע אפשרויות לדיור בר-השגה. 

כמו בפריסה של כלי מדיניות אחרים, על היישום של כלי מדיניות כלכליים להיעשות בהדרגה. הכלים הכלכליים 
כוללים, בין היתר: הלוואות, הטבות מס וסובסידיות )מענקים, החזרים והנחות(. 

עוד חשוב לציין שהתייעלות אנרגטית בתת-מגזר מבני מגורים מבטיחה לחסוך הוצאות של משקי בית ושל המשק 
בכללותו )בצריכת מקורות אנרגיה מתכלים, בין היתר(. כמו כן שיפור התפקוד האנרגטי של מבנה מגורים ושל יחידות 
דיור טומן בחובו תועלות נוספות, כמו למשל הפחתת הזיהום התוך-מבני, שיפור בבריאות ומניעת תחלואה, שיפור 

בהישגי תלמידים ועוד. 

שחקנים ומקבלי החלטות שונים בשוק של מבני מגורים יכולים להעניק מגוון תמריצים להטמעת אמצעים טכניים 
ולאימוץ תקן 5281: הממשלה בין בתפקידה כמתוות מדיניות ארוכת טווח ובין בתפקידה כרשות המסים; הרשות 
המקומית; חברת חשמל לישראל שתיהנה מתשתית מנייה, מדידה, דיווח ותשלום יעילה יותר; וכן פירמות שבסיוע 

ערבויות מדינה יסייעו במימון פרטי בתנאים אטרקטיביים לפרויקטים שונים. 

בעיצוב כלים כלכליים יש להתמקד בשלושה עקרונות מרכזיים. ראשית, יש להקפיד שתמריצים שניתנים לבעל עניין 
אחד יסייעו )ולא יזיקו( לבעל עניין אחר. שנית, יש להתמקד בהסרת חסמים מיידים שמונעים את התפתחות השוק. 

לבסוף, יש להתמקד במנגנונים קלים ליישום ברמה הלאומית.

בתת-מגזר מבני מגורים חדשים ועדת ההיגוי המליצה על פיתוח והטמעה של שלושה כלים כדלקמן: 

ִ
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מתן זיכוי מס )החזר כספי( על עמידה בתקן בנייה ירוקה:
כלכלי  כלי  ירוקה,  בנייה  של  המרכזיים  המוטבים  אינם  וקבלנים  יזמים  לפיו  השוק  לכשל  מענה  לתת  מנת  	 על 
זה מקנה זיכוי מס או החזר כספי בגובה של 40% עד 50% על תשלום מס ברכישת הקרקע.47 הזיכוי ניתן כנגד 
יינתן לטווח הקצר, כחמש שנים.  זה  יותר. תמריץ  בנייה מחמיר  יזמים על עמידה בתקן  תוספת ההשקעה של 
פוטנציאל היישום )מימוש ההטבה( הוא בעשרות אלפי יחידות דיור בשנה. כמובן, קבלת הזיכוי )ההחזר הכספי( 

נעשית לאחר עמידה בתקן. 
של  הגאוגרפי  למיקום  בהתאם  דיפרנציאלי  באופן  נקבע  הזיכוי  גובה  המימוני48:  למנגנון  המנחים  הקווים  	 אלה 
הבניין ו/או לדרגת היעילות שלו; טרם תחילת הביצוע היזם מגיש בקשה לזכאות להנחה; בסיום הבנייה ולאחר 
קבלת התקן ממכון בקרה מורשה היזם מגיש את אישור הזכאות למשרד מיסוי מקרקעין/משרד ממשלתי אזורי; 
לאחר קבלת אישור רשמי רוכש הקרקע מקבל את הזיכוי עם מנגנון הצמדה לשנת הרכישה; לאחר חמש שנות 
היא  יעיל,  נמצא  הוא  ואם  הירוקה,  הבנייה  שוק  בקידום  יעילותו  את  לבחון  ממליצה  הוועדה  הכלי  של  הפעלה 
ממליצה להמשיך ולהפעילו. הוועדה מעריכה כי ההקצאה התקציבית הנדרשת עומדת על 40 מיליון ש"ח בשנה 
)הואיל וההשקעה מחזירה את עצמה, ניתן להפעיל כלי זה מחוץ למסגרת התקציב הייעודי בהחלטת הממשלה 
1403 מאפריל 2016(. יצוין כי תקציב זה צפוי להחזיר את עצמו לקופת המדינה תוך שנים בודדות בדמות מסים 

אחרים וחיסכון בעלויות טיפול בפסולת.
ִ

הענקת הטבות מס לעידוד בנייה ירוקה להשכרה באמצעות חוק לעידוד בניית דירות להשכרה, 
בחוק עידוד השקעות הון, פרק 7, ובחוק לפעילות קרנות REIT להשקעה בדיור להשכרה

	 המגמות המרכזיות בשוק הדיור העולמי והמקומי מעידות על שתי התפתחויות עתידיות סבירות: מבני מגורים 
בעתיד יהיו עתירי מערכות המאופיינים בעלויות ניהול ותחזוקה גבוהות וכן בצמיחה בשיעור השוכרים. על רקע זה 
מדינות רבות בעולם פועלות ליצירת שוק דיור בר-השגה המבוסס על בנייה רוויה, שהוא גם יעיל אנרגטית ולכן 
חסכוני יחסית )במונחים של הוצאות תחזוקה(. מדינות אלו מווסתות את השוק במטרה לייצר היצע של מבנים 
יעילים, מקדמי בריאות שנמצאים בהישג יד של אוכלוסיות מרקע סוציו-אקונומי נמוך. נמצא כי שוק שכירות זה 
מאפשר לשוכרים להינות מחיסכון בעלויות התפעול ומאפשר למשכירים ליהנות מוודאות פיננסית גבוהה יותר 

בעקבות שיפור של יכולת התשלום לשכירות מצד השוכרים.49 
ירוקים במסגרות של החוק לעידוד  ומשקיעים לבנות מבנים  יזמים  	 יש לבחון אחת משלוש אפשרויות לתמרץ 
ומרכז  המיסים  רשות  )בסמכות  הון  השקעות  עידוד  חוק  במסגרת  המסים(,  רשות  )בסמכות  להשכרה  דירות 
ההשקעות( ובמסגרת חוק פעילות קרנות הריט למגורים )בסמכות משרד האוצר ורשות המסים(: )א( חיוב עמידה 
בתקן לקבלת ההטבות; )ב( הגדלת התמריצים הניתנים כיום באופן דיפרנציאלי לדרגת התפקוד האנרגטי של 

המבנה; )ג( שילוב של חיוב העמידה בתקן והגדלת התמריצים הניתנים כיום. 

ִ
ִ

מתן הלוואות "ירוקות" בערבות מדינה לחברות יזמיות למגורים
	 מחקרים שונים )שהוצגו לוועדה( מלמדים שהשקעות במבנים שתפקודם האנרגטי יעיל יותר מוגדרות כהשקעות 
יותר. קבלת הלוואה במסלול של ערבות  יותר. לכן האשראי לבניית מבנים אלו אטרקטיבי  נמוכה  ברמת סיכון 
יותר את רמת הסיכון של  מדינה תוריד את עלויות הסיכון המגולמות בשערי הריבית על ההלוואה ותבטא טוב 
מבנים אלו. המנגנון המימוני נותן מענה להיעדר מסלולי מימון ובטוחות למלווים. המנגנון הזה מאפשר למדינה 
להפנים את העלויות והתועלות של בנייה ירוקה באמצעות פיזור הסיכון של הפרויקט אך ללא השקעה תקציבית 
ישירה. מחקרים מלמדים שהפגנת הנכונות מצד המדינה לחלוק עם המלווה את ההפסדים )במקרה של חדלות 
פירעון( מושכת משקיעים לתחום. ערבויות המדינה צפויות אפוא להגדיל את הסבירות שהשוק הפרטי )המוסדיים( 

יציעו ביטוחים וערבויות משקיעים לתחום זה בעתיד.
	 חשוב להדגיש ששער הריבית הנמוך במשק הישראלי משפיע על אפקטיביות המנגנון. ככל שהריבית בשוק תהיה 

תמרוץ הצד היזמי לבנייה ירוקה חדשה למגורים נובע מניתוח רחב של היבטים המאפיינים את השוק הישראלי. להרחבה ראו מחקר: פיתוח   [47[
כלים פיננסיים לקי	ום 	ניי	 ירוק	 למ	ורים 	ישראל.

תעדוף למתן ההטבה יינתן בהתאם לצפיפות בנייה מינימלית, שתיקבע על ידי משרד הפנים והמשרד להגנת הסביבה, על מנת לשמר את   [48[
משאב הקרקע ולמנוע את שיווקו בהיקפים שיניבו תוצאה הפוכה מבנייה ירוקה.

להרחבה ראו מחקר: פיתוח כלים פיננסיים לקי	ום 	ניי	 ירוק	 למ	ורים 	ישראל 	אתר 	משר	 ל		נת 	ס	י		.  [49[

ִ
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גבוהה יותר, אפקטיביות הכלי הכלכלי תגדל. לאור הצפי שהריבית במשק תעלה בשנים הקרובות, ועדת ההיגוי 
הדגישה את האפקטיביות הרבה של ערבות המדינה.

	 הקווים המנחים למנגנון המימוני הם כדלקמן: בפרויקט נדל"ן סטנדרטי היזם מחויב להעמיד הון עצמי בשיעור 
נמוך יחסית לעלות הפרויקט. שאר המימון מגויס לרוב באמצעות חוב )הלוואות( ובאמצעות מכירה מוקדמת של 
דירות. כך למעשה החוב מהווה נתח משמעותי מההשקעה בפרויקטים למגורים.50 ערבות המדינה מחייבת אותה 
)את המדינה( לכסות חלק מהחוב במקרה של פשיטת רגל של היזם או במקרה של יכולת מוגבלת לפרוע את 
החוב. בדרך זו הערבות מקטינה משמעותית את עלות הסיכון של הפרויקט הירוק. כמו בהלוואה רגילה הלוואה זו 
ניתנת בצמוד לליווי פיננסי הדרגתי של המלווה, ולכן חשוב להתנות את הפיקוח והליווי הפיננסי בעמידה בתו תקן 
ירוק מתקדם בסוף הבנייה )כוכב אחד לפי תקן 5281, לכל הפחות(. המלווה מתנה את המשך המימון בציות של 

היזם והקבלן לעקרונות הבנייה הירוקה למגורים לפי תקן 5281. 
	 במתן הלוואה במסלול ערבות מדינה הריבית צפויה לרדת ב-50%. מתוך סכום זה תשולם ריבית של 20% לקרן 
ייעודית שמטרתה כיסוי הפסדים במצב של חדלות פירעון. כך ייהנה היזם מהנחה של 30% בעלויות המימון עקב 

ערבויות המדינה.51

בתת-מגזר מבני מגורים קיימים )מלאי קיים( ועדת ההיגוי המליצה על פיתוח והטמעה של שלושה כלים כדלקמן. 

במבנים  טכניים  אמצעים  להטמעת  החזר  בצורת  ומענקים  מסובסדות  הלוואות  העקנת 
בעלי פוטנציאל התייעלות משמעותי )על בסיס סקר אנרגטי(. ההחזר יהיה שווה למימון 

של כ-15% לפחות מעלות ההשקעה.
	 מנגנון זה יאפשר לכל בעל בית או דייר, שמתגורר במבנה שבנייתו הסתיימה לפני שנה מסוימת )שתיקבע מראש(, 
לקבל זכאות להיכלל בתכנית. לאחר אישור הזכאות יחויב משק הדייר לבצע סקר אנרגטי לבחינה של פוטנציאל 
שיוצעו  לשיפוצים  סיוע  דרגות  ייקבעו  האנרגיה  סקר  של  לתוצאות  בהתאם  הבית.  של  האנרגטית  ההתייעלות 
למשק הבית. עם תום השיפוץ ולאחר ביצוע סקר אנרגיה בעל הדירה יזכה בתמריץ )הלוואה או מענק בצורת 
החזר(.52 ההחזר יהיה שווה למימון של 15% לפחות מעלות ההשקעה הכוללת )לרבות מע"מ(, לפי אומדן שנתן 

סוקר האנרגיה בשלב הראשוני.53 
	 ועדת ההיגוי הניחה כי ללא התמריץ השיפוץ לא ייעשה, ולכן אין מדובר באובדן מיסוי על השקעות )הואיל ואין 

השקעה ללא התערבות(.54 
	 ההלוואה תינתן בתנאי מימון נוחים )פריסת התשלום לפי גובה ההתייעלות( ללא ריבית כתנאי לאישור הסוקר 

לסוג השיפוץ. 

הלוואות מסובסדות ומענקים לשיפוצי עומק במסגרת תמ"א 38 ושיפוץ חזיתות עירוניות: 
"מסלול ירוק" לבעלי הנכס או ליזמים שיבחרו לבצע את השיפוץ לעמידה בת"י 5281; 

העמדת תוספת הלוואה ללא ריבית ליזם )בתמ"א 38( או לבעל הנכס )בשיפוץ חזיתות(
	 מנגנון זה מיועד לבנייני מגורים שעוברים "שיפוץ עומק". המנגנון מציע להגדיל את היקף ההלוואה הניתנת למשק הבית 
במסגרת שיפוץ של חזית הבניין או ההלוואה הניתנת ליזם במסגרת תמ"א 38. ועדת ההיגוי המליצה לאפשר "מסלול 

ירוק" לבעלי הנכס או ליזמים שיבחרו לבצע את השיפוץ כדי לעמוד בת"י 5281 ו/או לעמוד בדירוג אנרגטי מתקדם. 
	 הקווים המנחים למנגנון המימוני הם כדלקמן: העמדת תוספת הלוואה ללא ריבית ליזם )בתמ"א 38( או לבעל 
הנכס )בשיפוץ חזיתות( בסכום של 20,000 עד 30,000 ש"ח ליחידת דיור, בהתאם לרמת השיפוץ הירוק ללא 

ריבית לצורך השיפוץ.

להרחבה על הנחות הכלי ראו מחקר: פיתוח כלים פיננסיים לקי	ום 	ניי	 ירוק	 למ	ורים 	ישראל 	אתר 	משר	 ל		נת 	ס	י		.  [50[
להרחבה על בחינת הכלי על בסיס מודל וניתוח כדאיות ראו מחקר: פיתוח כלים פיננסיים לקידום בנייה ירוקה למגורים בישראל באתר   [51[

המשרד להגנת הסביבה.
להרחבה על אודות תמריץ זה ראו מחקרים: מנ	נונים כלכליים למימון 	טמעת טכנולו	יות חסכוניות 	מ	ני מ	ורים 	אתר משר	 	שיכון   [52[

ו		ינוי; פיתוח כלים פיננסיים לקי	ום 	ניי	 ירוק	 למ	ורים 	ישראל 	אתר 	משר	 ל		נת 	ס	י		.
לעומת ביטול המע"מ על אמצעים, למשל, שעלול לעודד תכנון מס אגרסיבי המעורר קושי בביטול הפטור בשלב מאוחר יותר.  [53[

להרחבה על אודות כלי זה ראו מחקרים: שיפוץ 	נייני מ	ורים 	ישראל לשם חיסכון 	אנר	י	; פיתוח כלים פיננסיים לקי	ום 	ניי	 ירוק	   [54[
למ	ורים 	ישראל.
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יצירה של מנגנון מימון בהתקשרות חוזית עם חברת החשמל או הרשות המקומית: המימון 
ההלוואה  החזר  שיפוץ.  לצורך  בית  למשקי  הלוואות  שתממן  מחזורית  קרן  דרך  יופעל 

ישולם על ידי המוטב חזרה לקרן דרך סעיף בחשבון החשמל או הארנונה.
בית  למשקי  הלוואות  תעניק  הקרן  מחזורית.  קרן  באמצעות  שמופעל  ירוקים  לשיפוצים  מימון  מציע  זה  	 מנגנון 
יגיע לעתים עד מימון מלא של השיפוץ. החזר  לצורך השיפוץ, שיבוצע על ידי ספקים מורשים. היקף ההלוואה 
בחשבון  סעיף  באמצעות  המחזורית  לקרן  )המוטב(  הנכס  בעל  ידי  על  או  הבית  משק  ידי  על  ישולם  ההלוואה 
נגיש למשקי בית בכל  יהיה  החשמל או הארנונה, בהחזר תקופתי שנמוך מגובה החיסכון התקופתי. מנגנון זה 
שכבות האוכלוסייה המעוניינים להשביח את הנכס ובכלל זה צמודי קרקע.55 בעת הדיונים יש לבחון המלצה זו 

בראי היכולות והמגבלות של רשויות מקומיות ובתיאום עם רשויות מקומיות.

כלי מדיניות אינפורמטיביים: מבני מגורים 

בשוק,  ידע  "כיסי"  של  ומיפוי  זיהוי  הוא  האינפורמטיביים  המדיניות  כלי  של  תפקידם  הקודמים  לפרקים  בהתאם 
ובין צרכנים, שעלולים לפגוע ביכולת לקבל את ההחלטות  השלמת פערים וביטול א-סימטריה במידע בין ספקים 

העסקיות הכדאיות ביותר ולהוביל להקצאת משאבים בלתי יעילה במשק. 

בכל המדינות המציעות תמריצים שונים לאימוץ של אמצעים טכניים פרטניים או להטמעה של קוד אנרגיה, לצד 
תקן לבנייה ירוקה או תקנים לשיפוץ ירוק במבני מגורים )וכאמור, גם במבני ציבור ומסחר(, קיים מערך משלים של 
כלי מדיניות אינפורמטיביים שנועד להעלאת המודעות ולפיתוח הידע המקומי של יצרנים, בעלי מקצוע כמו קבלנים, 

אדריכלים, מהנדסי מערכות, בקרים, "שיפוצניקים", מנהלים של משקי בית ומעצבי פנים ודיירים. 

על כן ההמלצה הראשונה של ועדת ההיגוי היא לבחון בהקדם את האימוץ של המנגנונים המפורטים להלן שמתקיימים 
במדינות שונות ולבחון התאמתם לישראל, לרבות אומדן של עלות והשפעה:

	 חיוב חברת החשמל לפרסם מידע עדכני, השוואתי ובזמן אמת על אודות צריכת החשמל לפי מיקוד יחידת הדיור 
לאחר חשבון של עלויות רגולציה; 

מבנים  בטיפוסי  הדיור  ויחידת  המבנה  של  היעילות  להבנת  אינדקס  של  והטמעה  יצירה  הקודם,  בפרק  	 כאמור 
;)HERS שונים )במדינת קליפורניה המנגנון נקרא

להרחבה על אודות אופן הפעלת הכלי ותוצאותיו בעולם ראו מחקר: פיתוח כלים פיננסיים לקי	ום 	ניי	 ירוק	 למ	ורים 	ישראל 	אתר  [55[ 
	משר	 ל		נת 	ס	י		
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איור 2 - אינדקס HERS - מסייע להבנת היעילות של המבנה

	 הקמת סוכנות להפצת מידע, להתייעצות ולמתן שירותים להתייעלות אנרגטית במבני מגורים וכן פיתוח פורטל 
מקוון המציע כלים להתייעלות אנרגטית בדירות מגורים לאחר חשבון של עלויות רגולציה.

ועדת ההיגוי המליצה גם על קידום הכלים האלה:

	 כאמור לעיל, החלת חובת מנייה חכמה, לרבות פריסת תשתית של מונים חכמים, במטרה לדווח על הביצועים 
האנרגטיים של מבנים שונים ובהתאם לכך פרסום הדירוג האנרגטי של מבנים. שקיפות מוגברת של הביצועים 
הסביבתיים של המבנה תסייע לבעלים ולדיירים להתחשב בביצועי המבנה בעת קבלת החלטות בנוגע לשימוש 
בו. לפי דו"ח הפוטנציאל בתרחיש ההפחתה כ-10% ממשקי הבית בישראל צפויים להתקין מוני חשמל המציגים 
את הצריכה בזמן אמת עד שנת 2030, וכ-5% ממשקי הבית בישראל צפויים להתקין מונים חכמים המאפשרים 
בישראל  יעמוד על 10% עד 25% ממשקי הבית  זה  כי שיעור  )הוועדה העריכה  שליטה מרחוק במוצרי חשמל 
בשנת 2030(. משך החיים של האמצעי עומד על עשר שנים. העלות המשוערת של מונים המציגים צריכה בזמן 
אמת היא 500 ש"ח ליחידה, והעלות המשוערת של מונים המאפשרים שליטה מרחוק במוצרי חשמל שונים היא 

1,200 ש"ח ליחידה. 

	מלצ	: חיו	 מ	ור	 	תקנות תו"	 ל	חון מנ	נון של 	חזרי מס על רכישת מונים 

	 פיתוח, מימון וביצוע הכשרות טכניות לאנשי מקצוע במטרה להפיץ ידע ולבנות יכולות מקצועיות גבוהות במגזר 
הפרטי: ביצוע הכשרות לאדריכלים, מהנדסים, גופי בדיקה, בקרים ובודקים מוסמכים לתקן 5281, תקן 5282, תקן 
1045 וכן יצירה והנגשה של ארגז כלים דיגיטלי ממשלתי לתקני הבנייה הרלוונטיים. כמו כן מימון עבודת מיפוי של 

פערי ידע בשוק ופיתוח תכניות הכשרה להשלמתם;
המודעות  להעלאת  ושוכרים,  דיירים  בעלים,  רוכשים,  כמו  רלוונטיים,  יעד  בקהלי  ממוקדים  קמפיינים  	 מימון 
ליתרונות הבנייה הירוקה )תוך הפחתה בפליטות של גזי חממה ממגזר המבנים(: תכנון וביצוע קמפיינים להפצת 
ידע מותאם אישית על אודות התועלות הכלכליות, הבריאותיות והסביבתיות הגלומות בבנייה ירוקה במבני מגורים 
ועל אודות ההשקעה השולית הנדרשת )כ-1% בלבד מעלות הבנייה(. עלות משוערת של מסע פרסום לאומי היא 

4.15 מיליון ש"ח בשנה. הקמפיינים ייערכו אחת לשלוש שנים;
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תוספת  שונים:  מסוגים  מבנים  תפקודי  הבוחנים  סקרים  ומימון  הירוקה  הבנייה  בתחום  מדיניות  מחקרי  	 מימון 
תקציבית של חמישה מליון ש"ח למחקרי מדיניות, למחקרים כלכליים ולסקרי שטח ותפקוד מבנים בפועל )תקף 

גם למבני ציבור ומסחר(;
זה מוצג כאמצעי טכני  כלי  GSHP במבני מגורים.  גאותרמיות  פיילוט להדגמה של שילוב משאבות חום  	 מימון 
בדו"ח הפוטנציאל, והוא מבוסס על ההנחות האלה: שההטמעה בתרחיש עסקים כרגיל תהיה זניחה; שההטמעה 
עד 2030 תהיה בכ-0.5% מיחידות הדיור; שמשך חיי האמצעי הטכני הוא עשר שנים; שעלותה של יחידת משאבת 
חום קרקעית היא 8,800 ש"ח ליחידת דיור, לפי עלות של 15,000 ליש"ט לבניין בעל עשר דירות בהתבסס על נתוני 
UK Energy Savings Trust, לרבות התקנה ועלות ציוד; וכן שמשאבות חום גאותרמיות יכולות לספק חיסכון של 

עשרות אחוזים בצריכת האנרגיה של מבני מגורים. 
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המלצות בדבר אמצעים לייצור חשמל במגזר המבנים
צריכת  לצמצום  הלאומי  ביעד  עמידה  לצורך  הפונטציאל,  בדו"ח  וכאמור   1403 מספר  ממשלה  בהחלטת  כאמור 
אנרגיה  של  מבוזר  לייצור  מתקנים  התקנת  של  לקידום  לפעול  יש  חממה(  גזי  של  פליטות  )ולהפחתת  החשמל 
מבני  בתת-מגזר  הן  שונים  מטיפוסים  מבנים  של  גגות  על  יותקנו  אלו  מתקנים   56.)PV( פוטו-וולטאית  בטכנולוגיה 

מגורים והן בתת-מגזר מבני מסחר וציבור. 

המבנים,  במגזר  חשמל  של  ומייצור  מצריכה  כתוצאה  חממה  גזי  טון  מיליון   5.9 של  הפחתה  מכסת  מתוך  בפרט, 
כ-0.58 מיליון טון וכ-0.31 מיליון טון של גזי חממה יופחתו כתוצאה מייצור חשמל במתקני PV המותקנים על גגות 
של מבני ציבור ומסחר ועל גגות של מבני מגורים, בהתאמה. במונחים של הפחתת צריכת חשמל היעדים עומדים על 

ייצור של TWh 1.5 בשני תת-המגזרים עד שנת 2030 )ראו טבלה(. 

טבלה 7 - פוטנציאל הפחתה ויעדי הפחתה לפי תת-מגזרים 

MtCO2E )	
 TWh 

)טר	-וואט / שע
	 פחתסיכום פוטנציאל  2030שנת 	 	

2.18 3.8 תת-מגזר מבני ציבור ומסחר: אמצעים טכניים מרכזיים

1.22 2.1 תת-מגזר מבני מגורים: אמצעים טכניים מרכזיים

1.61 2.8
כלי מדיניות נוספים: קוגנרציה, תאורת רחוב וכולי )שאינם בסמכות ועדה בין-משרדית זו ואינם 

 )חישוב יעד ההפחתה ייעשה בהמשך(5281נוגעים באופן ישיר למבנים( וחיוב תקן 

0.58 1.0  ומסחר על מבני ציבורPVייצור חשמל באנרגיה מתחדשת: 

0.31 0.5  מגורים על גגות מבניPVייצור חשמל באנרגיה מתחדשת: 

5.9 10.2 סך הכול

על מנת לעמוד ביעד הלאומי ולאור כשלי השוק שמאפיינים את מגזר הייצור המבוזר של חשמל בשיטת PV )ראו 
כלי  של  תמהיל  על  המליצה  ההיגוי  ועדת  לעיל(  חשמל"  ובייצור  בתת-המגזרים  מרכזיים  שוק  "כשלי  תת-פרק: 

 .PV מדיניות - רגולטוריים, כלכליים ואינפורמטיביים לקידום התקנה של מתקני

כלי מדיניות רגולטוריים: ייצור חשמל 

בתת-מגזר מבני ציבור ומסחר הוחלט על חיוב התקנה של מערכות  על כל מבני הציבור החדשים ששטח הגג 
שלהם עולה על 500 מ"ר וכן על כל מבנה מסחרי חדש ששטח הגג שלו עולה על 1,500 מ"ר החל משנת 2020. 

בתת-מגזר מבנים למגורים, בבנייה חדשה של מבנים של 2-1 יחידות דיור )צמודי קרקע(, הוחלט על חיוב התקנה 
של מערכות PV יבוצע בסנכרון עם הכנת מפרט של מבנים מאופסי אנרגיה וחיובו, כאמור בפרק מבני מגורים. 

בתת-מגזר מבנים למגורים, בבנייה רוויה, חיוב התקנה של מערכת PV בשטחי הגג המשותפים החל משנת 2024. 
גם  הסולארית  המערכת  תקבולי  של  קיזוז  שיתאפשר  כך  "מונה-נטו"  הסדרת  של  התאמות  על  ממליצה  הוועדה 
במערכות חשמל שבהן החשבון אינו מחובר למונה פרטי, ובפרט לאפשר קיזוז תקבולים לכמה גורמים שונים על 

מנת לאפשר התקנת מערכות פוטו-וולטאיות על גגות מבנים משותפים.

שיאפשר  אחר(  רלוונטי  חקיקה  דבר  בכל  תיקון  לחלופין  )או  המקרקעין  לחוק  תיקון  על  ממליצה  הוועדה  כן  כמו 
הקמה של מתקן פוטו-וולטאי בשטח גג בניין משותף גם ללא הסכמה מלאה של דיירי הבניין על מנת למנוע מצב 

של "דייר סרבן".

PV

יובהר כי מאחר שהטכנולוגיה המובילה כיום לייצור אנרגיה מתחדשת בישראל היא טכנולוגיה פוטו-וולטאית, הוועדה דנה בהמלצות  [56[ 
לטכנולוגיה זו בלבד ולא בטכנולוגיות ראויות אחרות כמו אנרגיית רוח.
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כלי מדיניות כלכליים: ייצור חשמל 

ועדת ההיגוי המליצה לבחון את הפיתוח של מנגנוניים כלכליים לתמיכה בהתקנה של מערכות PV על גגות של מבני 
ציבור ומסחר. הנחת המוצא של הוועדה גורסת שהתקנות של מערכות PV שנעשו עד היום בשיטה תעריפית, ייעשו 

בעתיד בשיטה של "מונה-נטו".57 

לפי נתוני המשרד להגנת הסביבה התקנות של מערכות PV )התקנות בפועל או התקנות מאושרות( על גגות של 
מבנים מסחריים מהוות כ-18% מסך ההספק המותקן בישראל )כ-300 מגה-וואט(. שינוי של שיטת ההתקנה, כלומר 

מעבר משיטה תעריפית לשיטת מונה-נטו, צפוי להקטין את קצב ההתקנה של המערכות לכ-10% בלבד. 

העילה המרכזית להתערבות המדינה במשק על ידי הענקת סובסידיה להתקנת המערכות מבוססת על הכרה בצורך 
להפנים את התועלות הנוספות ממתקני PV ובעיקר את ההיבטים של צריכת חשמל בסמוך למקור של ייצור החשמל 
)ייצור על הגג, צריכה במבנה(. תועלת זו נאמדה על ידי הצוות הבין-משרדי לבחינת תועלות ומדיניות עתידית לשילוב 
אנרגיה מתחדשת בישראל )ועדת קנדל( ב-3.5 אגורות לקוט"ש נוספות על מתקן PV סטנדרטי בשל חיסכון בעלויות 
של הולכת החשמל. ועדת קנדל ציינה גם את התועלות הסוציואקונומיות מעידוד של משק חשמל מבוזר שהוא גם 
שוויוני יותר. הוועדה הדגישה גם את התועלת למשק החשמל ולמשק בכללותו כתוצאה "מחיסכון בדלקים, מחיסכון 
בהקמת מתקנים קונבנציונליים )חיסכון בהון(, מצמצום זיהום האוויר, מהגברת הביטחון האנרגטי המשקי ומהתועלת 

הכלכלית והאזורית במיזמים אלו", לשון הוועדה.58 

ועדת ההיגוי של דו"ח זה הדגישה כי החזר על ההשקעה במערכת PV נפרס על פני כשמונה שנים לכל המאוחר, 
ומימון המערכת הוא מימון מלא מהון עצמי. הואיל ומחירי המערכת פוחתים לאורך זמן )בשל התייעלות(, נדמה כי 

הזמן על החזר ההשקעה יתקצר. 

הוועדה ביקשה לבצע לאלתר מחקר כלכלי במטרה לבחון מסגרות פיננסיות חלופיות ולהשוות ביניהן, ובכלל זה 
יקצו הון למוסדות ציבור )למשל, מבני ציבור ברשויות מקומיות,  בחינת עלות מול תועלת. מנגנוניים פיננסיים אלו 

 .PV נכסים של חברות ממשלתיות, מבני דיור ממשלתי וכולי( ולחברות מסחריות להתקנה של מערכות

המנגנונים שיש לבחון את הקמתם יכללו קרן מחזורית )תכנית להגדלה של היצע ההון במשק שמקצה הון התחלתי 
בצורת הלוואות למימון פרויקטים וממחזרת את ההלוואות לאורך זמן(, הטבות מס על רכישת מערכת, מתן ערבויות 

מדינה והקמת קרן הלוואות )ובמיוחד הלוואות לרשויות מוחלשות( וסבסוד ישיר. 

	מלצ	: 	יצוע 	חינ	 מקיפ	, לר	ות 	חינ	 של עלות ותועלת, של מנ	נונים כלכליים וקי	ום 	מנ	נון 	יעיל 	יותר

 כלי מדיניות אינפורמטיביים: ייצור חשמל 

בדומה לפרקים הקודמים, גם בקידום ייצור מבוזר של חשמל בטכנולוגיית PV תפקיד כלי המדיניות האינפורמטיביים 
צרכנים,  ובין  ספקים  בין  במידע  א-סימטריה  וביטול  מידע  פערי  של  השלמה  בשוק,  ידע  "כיסי"  של  ומיפוי  זיהוי  הוא 
שעלולים לפגוע ביכולת לקבל את ההחלטות העסקיות הכדאיות ביותר ולהוביל להקצאת משאבים בלתי יעילה במשק. 

גם  גגות של מבנים מטיפוסים שונים, מציעות  על  סולאריות  רבות שמציעות תמריצים להתקנת מערכות  מדינות 
מערך משלים )complementary( של כלי מדיניות אינפורמטיביים להעלאת המודעות לפוטנציאל של ייצור החשמל 
על גגות. מסגרות המידע הללו - פלטפורמות שיתופיות שונות - מיועדות לספקי מערכות ונותני שירות, לבעלי מקצוע 

לפי חברת החשמל התקנה של מערכות אנרגיה מתחדשת בשיטת "מונה-נטו" היא הסדרה לפיה ייצור חשמל נעשה באופן מבוזר למטרות   [57[
של צריכה עצמית ולהעברת עודפים לרשת החשמל. "מונה-נטו" הוא הסדר מיוחד שמבטא את מדיניות הממשלה לעידוד של ייצור חשמל 

באנרגיות מתחדשות, שמיועד ללקוחות חברת חשמל לישראל בכל המתחמים, שברשותם מתקני ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת בהספק של עד 
חמישה מגה-וואט. בשיטת הסדרה זו הלקוח רוכש את מערכת הייצור ומבצע התקנה )על פי רוב באמצעות חברות או מומחים(, ממציא מסמכים 

ואישורים לחברת החשמל, משיג את ההיתרים הנדרשים להתחלת הייצור, ובגין עודפי הייצור בלבד )לאחר ניכוי הצריכה העצמית( ייזקף לזכות 
הלקוח הסדר קרדיט לשימוש באחד המסלולים שנקבעים על ידי חברת החשמל: קבלת זיכוי בחשבון החשמל הבא, מכירת עודפים לחברת 

החשמל או מכירת עודפים לצד שלישי )הסדר שמותנה בקבלת רישיון ייצור ייעודי(. 
https://www.iec.co.il/pv/pages/nero.aspx ראו פרטים באתר חברת החשמל

http:// ראו באתר המועצה הלאומית לכלכלה, הצוות הבין-משרדי לבחינת תועלות ומדיניות עתידית לשילוב אנרגיה מתחדשת בישראל  [58[
www.greenrg.org.il/assets/docs/kandel%20report.pdf
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שונים בענף, כמו קבלנים, אדריכלים, מהנדסים, "שיפוצניקים", מנהלי משקי בית ומעצבי פנים ולדיירים, הן בבתים 
פרטיים והן בבתים משותפים.

על כן המלצת ועדת ההיגוי היא לפתח פלטפורמה אינטגרטיבית, עדכנית ופתוחה לציבור, שתאפשר לכל תושב בכל 
מקום - בעלי בתים פרטיים, דיירים בבנייה רוויה, מנהלי נכסים ציבוריים ברשויות מקומיות ומנהלי נכסים מסחריים 
ברחבי הארץ - להעריך באופן המדויק ביותר את פוטנציאל ייצור החשמל על גגות מבנים בהתאם לשטח הגג ומפנה 
הבניין, בין היתר, וכן להעריך את הפוטנציאל הכלכלי של התקנת מערכת PV, להשוות בין ההחזרים של מערכות 
שונות בהיקפים שונים )IRR( ולהשוות בין חלופות של התקנת מערכת בהיקפי פריסה משתנים. מערכת מודולרית זו 
תהווה גם זירת מסחר אלקטרונית בין צרכנים ובין ספקים של מערכות )ראו איור(. בעת מימוש ההמלצה ועדת ההיגוי 

תבחן אם פלטפורמות דומות קיימות בשוק הפרטי במטרה להימנע מהתערבות ממשלתית שלא לצורך. 

PV כלי המודד את שטח הגג הרלוונטי לייצור אנרגיה על ידי - Sunroof איור 3 - פרויקט

המלצת הוועדה היא לממן קמפיין לקהלי יעד שונים בנוגע לתועלות הכלכליות והסביבתיות שגלומות בהתקנה של 
מערכות PV על מבנים מטיפוסים שונים. 
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סיכום: מפת דרכים משולבת  
לעמידה ביעד ההפחתה הלאומי 
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השגת היעד של הפחתת פליטות של גזי החממה במגזר המבנים, כפי שנקבע בדו"ח הפוטנציאל ובהחלטת הממשלה, 
מותנית בהתקדמות בו-זמנית בכמה ערוצים: הטמעת אמצעים טכניים במקביל ליישום של ת"י 5281 לבנייה ירוקה, 

באופן מדורג, בכל תת-המגזרים שמרכיבים את מגזר המבנים בישראל, הן במלאי הקיים והן בזרם החדש. 

אסטרטגיה משולבת, רב-ממדית, גמישה ומגוונת זו מציעה להשיג את יעד ההפחתה הכללי למגזר, גם אם אמצעי 
פרטני או כלי מדיניות מסוים מתעכב במעבה הביורוקרטיה או זוכה לתגובה "צוננת" בשוק. 

אסטרטגיה זו מציעה מענה גם לצורך ליישב בין השגת היעד להפחתת פליטות של גזי חממה במגזר המבנים באמצעות 
ובין היכולת המסויגת של הממשלה לחייב את מימוש כל האמצעים הטכניים ולתמרץ אותם.  וטכנולוגיות  אמצעים 

עלויות הרגולציה - מנגנון, בקרה, אכיפה וענישה ממשלתית על ציות או אי-ציות )compliance( - גבוהות במיוחד. 

זאת ועוד, קצב ההתייעלות הטכנולוגית וקצב התחלופה של טכנולוגיות מסוימות, כמו למשל, מזגנים, נורות, מכשירי 
חשמל לבנים, אמצעים לציפוי חלונות, לזיגוג, לבידוד, אמצעי מניית חשמל וכולי, הוא גבוה. לעתים קצב גבוה יותר 
מקצב התגובה הממשלתית בעת עיצוב מדיניות ויישומה. לשון אחר, האמצעים הטכניים שעליהם "דו"ח הפוטנציאל" 
מידה  מאפשר  להבדיל,  ירוקה,  לבנייה   5281 ת"י  בשוק.  המשתנות  והיכולות  הצרכים  כלפי  גמישים  אינם  ממליץ, 

גדולה יותר של גמישות: הוא מתמקד במטרה )יעד התייעלות או יעד הפחתה( ולא באמצעים ספציפיים. 

הממשלה יכולה לתמרץ, כמובן, את הרכישה והשימוש באמצעים טכניים מסוימים, למשל, באמצעות החזרי מס על 
רכישה של נורות יעילות אנרגטית, והממשלה עושה זאת מעת לעת. עם זאת, היתרונות הגלומים בחיוב הדרגתי של 
תקן 5281, שנמצא כי אינו משית עלויות משמעותיות נוספות על הבנייה מחד גיסא ומקדם מגוון תועלות כלכליות, 

בריאותיות וסביבתיות מאידך גיסא, הם יתרונות ברורים. 

יתרה מזאת, בשלב זה הוועדה הציבה כיעד את העמידה בתקן הבנייה הירוקה ברמתו הנמוכה ביותר - כוכב אחד. 
הוועדה רואה בזאת צעד ראשון ומחויב המציאות לקראת המשך ההתפתחות של שוק הבנייה. ואולם לאחר פריצת 
חסמים שהוצגו ומימוש התועלות הגלומות בבנייה ירוקה, ישנם יעדים שאפתניים יותר לשוק הבנייה בישראל, ובהם 

עמידה בתקן 5281 ברמות גבוהות יותר וכן מבנים מאופסי אנרגיה, בדומה לנעשה במדינות מתקדמות בעולם.

צוות ההיגוי של הדו"ח ממליץ לממשלה לקדם, לחייב ולתמרץ בו-זמנית הן אמצעים ספציפיים והן תקינה רלוונטית, 
והחיוב המדורג של תקן 5281 ייעשה לאחר חיוב מדורג ותמרוץ של אמצעים טכנייים. 

ועדת  לעיל,  הארוך"  לטווח  והמלצות  מיידיות  המלצות  ההפחתה,  ביעד  לעמידה  "אסטרטגיה  בתת-פרק:  כאמור 
ההיגוי לדו"ח ממליצה להפעיל חמישה כלי מדיניות ואמצעים טכניים בטווח המיידי )תחילת יישום ב-2018-2017(: 

1. חיוב התקנה של מונים חכמים בזרם המבנים החדש והתקנה של מונים חכמים במלאי המבנים הקיים בשיעור 
של 10%-25%, שיביא להפחתה של ktCO2 145 בשנת 2030 )זהו שילוב של כלי רגולטורי וכלי אינפורמטיבי(;

2. הכנת מפרט של מבנים מאופסי אנרגיה וחיובו בבנייה חדשה של מבנים של 2-1 יח"ד בלבד, שיוביל להפחתה 
ktCO2 בשנת 2030; בעתיד יש לחשב את ההטמעה של אמצעים להתייעלות אנרגטית של המבנים  של 250 

לצורך "איפוס אנרגטי" )זהו כלי רגולטורי(; 
3. חיוב התקנה של מערכות לייצור אנרגיה סולארית במבני ציבור תוך פיתוח קרן השקעות של 500 מלש"ח, שיובילו 
להפחתה של ktCO2 270 בשנת 2030 לפי כושר ייצור מותקן של 305 מגה-וואט )זהו שילוב של כלי רגולטורי 

וכלי כלכלי(; 
 500 מנגנון ערבויות מדינה בסך  פיתוח  תוך  סולארית במבני מסחר  אנרגיה  לייצור  4. חיוב התקנה של מערכות 
ktCO2 נוספים  ktCO2 בשנת 2030. כמו כן ניתן להגיע להפחתה של 613  מלש"ח, שיובילו להפחתה של 270 
באמצעות ניצול מכסות רשות החשמל העומדות על 700 מגה-וואט בשיטת מונה-נטו; הוועדה הניחה שעד שנת 

2030 מכסה זו תורחב )זהו שילוב של כלי רגולטורי וכלי כלכלי(; 
5. חיוב מדורג של תקן בנייה ירוקה )5281( במבני ציבור ומסחר, שיוביל להפחתה של ktCO2 780 בשנת 2030 )זהו 

כלי רגולטורי(. 

כמו כן חיוב מדורג להטמעה של אמצעים טכניים במבני ציבור ומגורים בזרם החדש יביא להפחתה של 1,207,000 
CO2 )1.207 מיליון טון( בשנת 2030. כמובן, עמידה בתקן בנייה ירוקה תקזז את ההשפעה של הטמעת האמצעים 

הטכניים )למשל, התקנה של מערכות אקלום, תאורה, מדידה, בידוד, זיגוג והצללה(. 
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בסך הכול יישום ההמלצות יביא להפחתה כוללת של mtCO2 2.1 בשנת 2030 ולפיכך לאי-עמידה ביעד ההפחתה 
של 5.9 מיליון טון בשנת 2030 )ראו טבלה(.

חברי הוועדה ביקשו להדגיש את העובדה שללא יישום מכלול האמצעים, ללא תקצוב והפעלה של כלי המדיניות 
השונים וללא התערבויות במלאי המבנים הקיימים - אין דרך לעמוד ביעד ההפחתה הלאומי.

אשר על כן בטווח הארוך הוועדה ביקשה לקדם הטמעה מדורגת של אמצעים טכניים נוספים - האמצעים היעילים 
והכדאיים ביותר - בכל ארבעת הסגמנטים של מגזר המבנים: )א( מבני מגורים חדשים, )ב( מבני מגורים קיימים, )ג( 
מבני ציבור ומסחר חדשים, )ד( מבני ציבור ומסחר קיימים, ובד בבד ביקשה להוביל לחיוב מדורג של ת"י 5281 בכל 

תת-המגזרים במגזר המבנים. 

יתרה מזאת, הוועדה המליצה על כמה כלים משלימים, כלים כלכליים וכלים אינפורמטיביים, בחלוקה לפי מגזרים. 
הרשימה המלאה של ההתערבויות בסגמנטים השונים של מגזר המבנים בנוגע לייצור חשמל במבנים מוצגת במפת 

הדרכים המשולבת המפורטת להלן.

נזכיר שנית כי בכל הנוגע לתקן 5281 ועדת ההיגוי המליצה להקים תת-ועדה שתעסוק בבחינה מעמיקה של חיוב 
ותועלות  רגולציה(  עלויות  )לרבות  עלויות  של  בבחינה  תת-המגזרים,  כל  של  החדש  ובזרם  הקיים  במלאי  התקן 
במגזרים  התקן  של  הסביבתיות  ההשפעות  אודות  על  נתונים  להשלמת  עבודות  ובביצוע  התקן  בחיוב  שכרוכות 

השונים. כל ההיבטים הללו יידונו בשלב השני של מפגשי ועדת ההיגוי במהלך שנת 2017.

מקורות כלכליים לתמיכה בכלי מדיניות ולהפחתת פליטות של גזי חממה במגזר המבנים 

בבואה להמליץ על כלי מדיניות רגולטוריים, כלכליים ואינפורמטיביים וכן על הטמעה ושימוש באמצעים טכניים ועדת 
ההיגוי ביקשה לחזור על עיקרי החלטה מספר 1403 של הממשלה מיום 10 באפריל 2016 בנושא "תכנית לאומית
התקציביים המקורות  שני  על  ובמיוחד  אנרגטית",  ולהתייעלות  חממה  גזי  של  פליטות  להפחתת  היעדים  ליישום 

שיתמכו בהשגה של יעדי ההפחתה.

 
 

1. לצורך עמידה ביעד הלאומי לצמצום צריכת החשמל כאמור בסעיף 1)ב()1( להחלטת ממשלה 542: 
א. להקים צוות מייעץ לשר האוצר ולחשבת הכללית בעניין תכנית למתן ערבויות מדינה בהיקף של 500 מיליון 
ש"ח לתקופה של עשר שנים מיום קבלת ההחלטה, להלוואות לשם השקעה בהתייעלות אנרגטית והפחתת 
פליטות גזי חממה במשק; בראש הצוות יעמוד סגן בכיר לחשבת הכללית, וישתתפו בו נציג משרד התשתיות 
"אגף  )להלן -  האוצר  במשרד  התקציבים  אגף  נציג  האנרגיה"(,  "משרד  )להלן -  והמים  האנרגיה  הלאומיות, 
התקציבים"(, נציג משרד הכלכלה והתעשייה )להלן - כלכלה( ונציג המשרד להגנת הסביבה; הצוות יציע כללים 
למתן ערבויות בהתאם ליעדי החלטת הממשלה, לרבות בעניין זהות הגופים הזכאים לערבות, היקף ערבות 
זמן, לרבות בחינת תיעדוף טכנולוגיות  פני  וטכנולוגיות על  סוגי פרויקטים  ותעדוף  מקסימלי, משך הערבות 
חדשניות ישראליות; הצעת הצוות תועבר לחשבת הכללית עד ליום 31.12.2016; תוחלת הסיכון של הערבות 

תתוקצב בסכום אשר יסוכם בין אגף החשב הכללי ואגף התקציבים.
	. להקים ולהפעיל תכנית מענקים להשקעות בהתייעלות אנרגטית - התכנית תופעל באמצעות המנגנון הקיים 
ובניהול משרד  וברשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית  גזי חממה במרכז ההשקעות  להפחתת פליטות של 
הכלכלה, המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה ונציג אגף התקציבים. המענקים יינתנו על בסיס תחרות 
על מחיר ההפחתה של טון גזי חממה וקוט"ש נחסך. תכנית המענקים תכלול, בין השאר, קריטריונים להעדפת 
רשויות מקומיות חלשות ועסקים קטנים ובינוניים, עידוד הפחתת זיהום אוויר מתעשייה ועידוד השקעות אשר 
ישלבו התקנות של טכנולוגיות חדשניות ישראליות. הפעלת התכנית תחל לא יאוחר מיום 01.09.2016. לצורך 
כאמור  להתחייב  בהרשאה  ש"ח  מיליוני   300 בסך  תקציב  האוצר  משרד  יעמיד  המענקים  תכנית  הפעלת 

בהחלטת ממשלה 542.

בהמשך לסעיף 1 בהחלטת הממשלה 1403 ועדת ההיגוי של דו"ח זה ביקשה להדגיש כי הכלים הנכללים במסגרת 
מפת הדרכים המשולבת לעמידה ביעד ההפחתה הלאומי )להלן( ייתמכו על ידי אחד משלושה מקורות תקציביים: )א( 
ערבויות מדינה בהיקף של 500 מיליון ש"ח לתקופה של עשר שנים, )ב( תכניות מענקים בהיקף של 300 מיליוני ש"ח 
בשנים 2019-2016, )ג( תקציב משרדי הממשלה; הכול בהתייעצות עם משרד האוצר ועם בעלי העניין הרלוונטיים 

לכל התערבות במשק. 
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 לעמידה ביעד ההפחתה הלאומי

סה"כ הפחתת 
כלי מלאי /

2030פירוט הכליםזר-מגתת 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 החזר על השקעהפליטות גז"ח 2017
מדיניותזרם

)ktCO2(

 

3.81

208.55 95%

31.46

95%

28.81

95%

26.08

95%

23.39

95%

20.63

95%

17.93

95%

15.80

95%

13.61

95%

11.03

95%

8.49

95%

6.02

85%

3.65

70%

1.65

בניית מנגנון

 

חיוב מדורג של התקנת חיישני נוכחות לתאורה 
ולמיזוג

הפחתת פליטות של גזי חממה מצטברת 
כתוצאה מהטמעת האמצעי  ם

ריי
טו

ול
רג

ם 
לי

כ

ש
חד

ם 
זר

חר
ס

מ
ר ו

בו
צי

ני 
מב

 769.53 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 85% 70% בניית מנגנון
חיוב מדורג של מעבר לנורות חסכוניות: נורות 

LED ונורות 5Tפלורסנט - 

1.29 115.09 105.41 95.80 86.31 76.93 67.73 58.70 49.58 40.35 31.28 22.40 13.76 6.21  
הפחתת פליטות של גזי חממה מצטברת 

כתוצאה מהטמעת האמצעי 

 172.23 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 85% 70% בניית מנגנון
חיוב מדורג של אמצעים לשיפור היעילות של 

תאורת רחוב

1.30 25.95 23.83 21.72 19.44 17.34 15.09 13.06 10.95 8.78 6.63 4.98 3.02 1.45  
הפחתת פליטות של גזי חממה מצטברת 

כתוצאה מהטמעת האמצעי 

 2119.20 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 85% 70% בניית מנגנון
חיוב מדורג של התקנת מערכות אקלום יעילות 

3( חלק 5280לרבות וסתי מהירות ומגדלי קירור )

 5.78ייעול מערכות מיזוג - וסתי תדר: 
2.96 
5.84 

ייעול מערכות מיזוג - צ'ילרים יעילים: 
ייעול מערכות מיזוג - צ'ילרים יעילים: 

322.76 294.88 266.35 238.33 209.61 181.75 159.72 137.16 110.82 85.05 60.05 36.33 16.38  
הפחתת פליטות של גזי חממה מצטברת 

כתוצאה מהטמעת האמצעי 
1.35מזגנים מפוצלים: 

 360.16 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 85% 70% בניית מנגנון
חיוב מדורג של אמצעי הצללה: הצללת שמש - 

brises soleilsוציפויים רפלקטיביים לחלונות 

1.78 53.33 48.96 44.61 40.29 36.01 31.78 27.62 23.39 19.09 14.85 10.67 6.57 2.98  
הפחתת פליטות של גזי חממה מצטברת 

כתוצאה מהטמעת האמצעי 

 490.37 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 85% 70%
1045 כתיבת תקן 
בניית מנגנון

חיוב מדורג של אמצעי זיגוג משופרים במבנים 
קיימים ובמבנים חדשים

13.84 72.94 66.89 60.88 54.92 49.02 43.22 37.51 31.73 25.87 20.09 14.42 8.87 4.01  
הפחתת פליטות של גזי חממה מצטברת 

כתוצאה מהטמעת האמצעי 

 2267.81 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 85% 70%
1045 כתיבת תקן 
בניית מנגנון

חיוב מדורג של אמצעי בידוד לקירות וגגות 
במבנים קיימים ובמבנים חדשים

9.16 337.33 309.35 281.54 253.99 226.71 199.88 173.49 146.74 119.63 92.91 66.67 41.02 18.54  
הפחתת פליטות של גזי חממה מצטברת 

כתוצאה מהטמעת האמצעי 

נדרשת השלמת נתונים
נדרשת 

השלמת 
נתונים

95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 85% 70%  
בניית 
מנגנון

בניית מנגנון
 - משרדים 5281חיוב מדורג של תקן ישראלי 

ומסחרי

מפת דרכים משולבת
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תת-מגזר
מלאי /

זרם
כלי 

מדיניות
20172018201920202021202220232024202520262027202820292030פירוט הכלים

סה"כ הפחתת 
פליטות גז"ח 

)ktCO2(
החזר על השקעה

חר
ס

מ
ר ו

בו
צי

ני 
מב

ש
חד

ם 
זר

ם
ריי

טו
ול

רג
ם 

לי
כ

הפחתת פליטות של גזי חממה מצטברת 
כתוצאה מחיוב התקן

   
נדרשת 

השלמת 
נתונים

780

חיוב מדורג של תקן ישראלי 5281 - הארחה 
ותיירות

בניית מנגנון
בניית 
מנגנון

 70%85%95%95%95%95%95%95%95%95%95%
נדרשת 

השלמת 
נתונים

נדרשת השלמת נתונים

הפחתת פליטות של גזי חממה מצטברת 
כתוצאה מחיוב התקן

   
נדרשת 

השלמת 
נתונים

חיוב מדורג של תקן ישראלי 5281 - מוסדות 
חינוך, בכפוף ולאחר יצירת מנגנון כלכלי כאמור 

לעיל
בניית מנגנון

בניית 
מנגנון

70%85%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%
נדרשת 

השלמת 
נתונים

נדרשת השלמת נתונים

הפחתת פליטות של גזי חממה מצטברת 
כתוצאה מחיוב התקן

  
נדרשת 

השלמת 
נתונים

חיוב מדורג של תקן ישראלי 5281 - מוסדות 
בריאות ומוסדות ציבוריים אחרים

בניית מנגנון
בניית 
מנגנון

 70%85%95%95%95%95%95%95%95%95%95%
נדרשת 

השלמת 
נתונים

נדרשת השלמת נתונים

הפחתת פליטות של גזי חממה מצטברת 
כתוצאה מחיוב התקן

   
נדרשת 

השלמת 
נתונים

עדכון דרישות פרק האנרגיה במפרטים 
ממשלתיים-ציבוריים לפי תקן הבנייה הירוקה 

5281
25%50%75%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%

נדרשת 
השלמת 

נתונים
נדרשת השלמת נתונים

הפחתת פליטות של גזי חממה מצטברת 
כתוצאה מעדכון המפרטים

נדרשת השלמת 
נתונים

חיזוק של מערך הבקרה הסביבתית במכוני 
הבקרה באמצעות הכשרות והסמכות

         ביצועביצועביצועביצועביצועביצוע 

חיוב ועדות התכנון והבנייה בערכאות השונות 
לשלב יועצי סביבה במעמד של בדיקת התכנית 

האדריכלית וההנדסית של כל פרויקט משמעותי 
  ביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצוע    

ם
ליי

לכ
 כ

ם
לי

כ

בחינה וגיבוש מנגנונים להטבות מס לעידוד 
השקעות באמצעים טכניים פרטניים

               ביצוע 

ביצוע הערכות עלות-תועלת של כלי המדיניות 
השונים ושל החיוב המדורג של ת"י 5281 

והערכת עלויות הרגולציה לפי תת-מגזרים
              ביצועביצוע

השלמת מידע חסר של שטח הרצפה של מבנים 
מסוגים שונים בתת-המגזר מבני מסחר וציבור

               ביצוע עם למ"ס

בחינה של מודלים אלטרנטיביים לפיתוח שוק 
נגה-וואט )negawatt( בישראל

בחינת מודלים
בניית 
מנגנון

בניית 
מנגנון

  ביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצוע
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תת-מגזר
מלאי /

זרם
כלי 

מדיניות
20172018201920202021202220232024202520262027202820292030פירוט הכלים

סה"כ הפחתת 
פליטות גז"ח 

)ktCO2(
החזר על השקעה
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ם
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כ

חיוב חברת החשמל לפרסם מידע על אודות 
צריכת החשמל לפי מיקוד וטיפוס המבנה

בניית מנגנון עם 
רשות החשמל + 

למ"ס
  ביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצוע

חיוב חברת החשמל לפרסם מידע על אודות 
צריכת החשמל של רשויות מקומיות לפי מיקוד 

וסוגי מבנים

בניית מנגנון עם 
רשות החשמל + 

למ"ס
  ביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצוע

 )open source( פיתוח תוכנת מקור פתוח
כפלטפורמה לאספקה ולניתוח של מידע על 

אודות צריכת החשמל במבנה
             ביצועביצועבניית מנגנון

יצירה והטמעה של אינדקס להבנת היעילות של 
המבנה ויחידת הדיור בטיפוסי מבנים שונים

             ביצועביצועבניית מנגנון

החלה של חובת מנייה חכמה בתקנות תו"ב, 
לרבות פריסת תשתית מונים חכמים

עריכת מכרז פיילוט, 
כתיבת תקנות 

ואישורן
  ביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצוע

פיתוח, מימון וביצוע הכשרות טכניות לאנשי 
מקצוע במטרה להפיץ ידע ולבנות יכולות 

מקצועיות גבוהות במגזר הפרטי
  ביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצוע

מימון קמפיינים ממוקדים בקהלי יעד רלוונטיים 
להעלאת מודעות ליתרונות הבנייה הירוקה

      ביצוע  ביצוע  ביצוע  ביצוע

מימון מחקרי מדיניות בתחום הבנייה הירוקה 
ומימון סקרים הבוחנים תפקודי מבנים מסוגים 

שונים
              ביצועביצוע

מימון פיילוט להדגמה של שילוב משאבות חום 
גאותרמיות

הכנת מכרז / קול 
קורא למבני מסחר

            ביצועביצועביצוע

תחרות שנתית לעידוד חדשנות טכנולוגית 
במגזר המבנים

   ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע

ת 
גר

ס
מ

)ב
ם 

קיי
אי 

מל
)"

ק
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ץ י
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שי
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טו
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ם 

לי
הכנת תקן בנייה ירוקה ייעודי לשיפוץ מבנים - כ

ת"י 5281 והחלתו באופן מדורג על מבני ציבור 
ומסחר בגודל מסוים )שייקבע בעתיד( 

הכנת תקן
בדיקת 

חיוב
בדיקת 

חיוב
25%50%75%95%95%95%95%95%95%95%95%

נדרשת 
השלמת 

נתונים
נדרשת השלמת נתונים

הפחתת פליטות של גזי חממה מצטברת 
כתוצאה מהחיוב

   
נדרשת 

השלמת 
נתונים
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תת-מגזר
מלאי /

זרם
כלי 

מדיניות
20172018201920202021202220232024202520262027202820292030פירוט הכלים

סה"כ הפחתת 
פליטות גז"ח 

)ktCO2(
החזר על השקעה
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חיוב מדורג של החלפת מערכות חימום 
המופעלות על ידי סולר ומערכות חימום 

חשמליות )רדיאטורים( במזגנים
70%85%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%בניית מנגנון

נדרשת 
השלמת 

נתונים
נדרשת השלמת נתונים

הפחתת פליטות של גזי חממה מצטברת 
כתוצאה מהטמעת האמצעי 

 
נדרשת 

השלמת 
נתונים

חיוב מדורג של אמצעים לשיפור הבידוד של 
קירות וגגות

  70%85%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%בניית מנגנון

הפחתת פליטות של גזי חממה מצטברת 
כתוצאה מהטמעת האמצעי 

 6.4714.3323.3335.1147.1359.3671.4583.4095.58107.97120.51133.20145.97943.8127.78

  70%85%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%בניית מנגנוןחיוב מדורג של זיגוג חלונות

הפחתת פליטות של גזי חממה מצטברת 
כתוצאה מהטמעת האמצעי 

 1.733.836.239.3812.5915.8619.0922.2825.5428.8532.2135.6039.02252.1834.73

  70%85%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%בניית מנגנוןחיוב מדורג של התקנת מזגנים יעילים

הפחתת פליטות של גזי חממה מצטברת 
כתוצאה מהטמעת האמצעי 

 2.164.807.9412.1216.4520.8824.7528.5333.2438.1042.8747.7352.50332.095.27

חיוב מדורג של התקנת אמצעים להצללת שמש 
- brises soleils וציפויים רפלקטיביים לחלונות

  70%85%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%בניית מנגנון

הפחתת פליטות של גזי חממה מצטברת 
כתוצאה מהטמעת האמצעי 

 0.501.101.792.693.624.565.496.417.358.309.2710.2511.2472.5536.66

חיוב מדורג של התקנת נורות חסכוניות )אקו-
 )CFL( נורה פלורסנטית קומפקטית ,)הלוגן

LED-ו
70%85%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%בניית מנגנון

נדרשת 
השלמת 

נתונים
נדרשת השלמת נתונים

הפחתת פליטות של גזי חממה מצטברת 
כתוצאה מהטמעת האמצעי 

 
נדרשת 

השלמת 
נתונים

חיוב מדורג של החלפת דודי שמש למניעת 
הצטברות של אבנית

70%85%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%בניית מנגנון
נדרשת 

השלמת 
נתונים

נדרשת השלמת נתונים

הפחתת פליטות של גזי חממה מצטברת 
כתוצאה מהטמעת האמצעי 

 
נדרשת 

השלמת 
נתונים

עדכון דרישות פרק האנרגיה במפרטים 
ממשלתיים-ציבוריים לפי תקן הבנייה הירוקה 

5281
 25%50%75%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%

נדרשת 
השלמת 

נתונים
נדרשת השלמת נתונים

הפחתת פליטות של גזי חממה מצטברת 
כתוצאה מעדכון המפרטים

 
נדרשת 

השלמת 
נתונים

חיזוק מערך הבקרה הסביבתית במכוני הבקרה 
)תקף גם למבני ציבור ומסחר(

              ביצועביצוע
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תת-מגזר
מלאי /

זרם
כלי 

מדיניות
20172018201920202021202220232024202520262027202820292030פירוט הכלים

סה"כ הפחתת 
פליטות גז"ח 

)ktCO2(
החזר על השקעה

ם
רי

גו
מ

ני 
מב

ד(
ח"

2 י
ל 

מע
ש )

חד
ם 

זר

ם
ריי

טו
ול

רג
ם 

לי
כ

חיוב ועדות התכנון והבנייה בערכאות השונות 
לשלב יועצי סביבה במעמד של בדיקת התכנית 

האדריכלית וההנדסית של כל פרויקט בבנייה 
רוויה

בניית מנגנון
בניית 
מנגנון

  ביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצוע  

חיוב תכניות משרד השיכון והבינוי לעמוד בתקן 
5281 לבנייה ירוקה בדירוג של כוכב אחד

ביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועעדכון מכרז
נדרשת 

השלמת 
נתונים

נדרשת השלמת נתונים

הפחתת פליטות של גזי חממה מצטברת 
כתוצאה מהחיוב עבור מבנים 

 
נדרשת 

השלמת 
נתונים

חיוב הכנת נספח "זכויות שמש", בדומה לחיוב 
הכנת "נספח עצים בוגרים", בכל תכנית גדולה 
)יש לקבוע בדיונים עתידיים את היקף התכנית 

המינימלי להנחיה זו(

בניית מנגנון לביצוע 
הבדיקה )בכפוף 
להיקף התכנית(

  ביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצוע

"ד
ח

2 י
-1

ר 
בו

 ע
ם

ריי
טו

ול
הכנת מפרט מבנים מאופסי אנרגיה וחיובו רג

בבנייה חדשה של מבנים של 2-1 יח"ד בלבד
הכנת מפרט

הכנת 
מפרט

חיוב 
50%

חיוב 
75%

חיוב 
95%

חיוב 
95%

חיוב 
95%

חיוב 
95%

חיוב 
95%

חיוב 
95%

חיוב 
95%

חיוב 
95%

חיוב 
95%

חיוב 
95%

נדרשת 
השלמת 

נתונים
נדרשת השלמת נתונים

הפחתת פליטות של גזי חממה מצטברת 
כתוצאה מהחיוב עבור מבנים 

  
נדרשת 

השלמת 
נתונים

ם
ליי

לכ
 כ

ם
לי

החזר כספי לעמידה בתקן בנייה ירוקה: זיכוי כ
המתקבל לאחר עמידה של מבנה בתקן מפחית 

את תוספת ההשקעה ליזמים שאינם נהנים 
מתועלות הבנייה הירוקה

בניית מנגנון והקצאת 
תקציב

  ביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצוע

הטבות מס לעידוד בנייה ירוקה להשכרה: בחוק 
לעידוד בניית דירות להשכרה; בחוק עידוד 

השקעות הון, פרק 7, ובחוק לפעילות קרנות 
REIT להשקעה בדיור להשכרה

בניית מנגנון והקצאת 
תקציב

  ביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצוע

הלוואות "ירוקות" בערבות מדינה לחברות 
יזמיות למגורים: השקעות במבנים יעילים יותר 

מוגדרות כהשקעות ברמת סיכון נמוכה יותר, 
ולכן האשראי לבנייה אטרקטיבי יותר

בניית מנגנון והקצאת 
תקציב

  ביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצוע

ם 
לי

כ
ם

ביי
טי

מ
ור

פ
ינ

חיוב חברת החשמל לפרסם מידע עדכני, א
השוואתי ובזמן אמת על אודות צריכת החשמל 

לפי מיקוד יחידת הדיור
  ביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועדיונים

יצירה והטמעה של אינדקס להבנת היעילות של 
המבנה ויחידת הדיור בטיפוסי מבנים שונים

  ביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועבניית מנגנון
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תת-מגזר
מלאי /

זרם
כלי 

מדיניות
20172018201920202021202220232024202520262027202820292030פירוט הכלים

סה"כ הפחתת 
פליטות גז"ח 

)ktCO2(
החזר על השקעה

ם
רי

גו
מ

ני 
מב

ד(
ח"

2 י
ל 

מע
ש )

חד
ם 

זר

ם
ביי

טי
מ

ור
פ

ינ
 א

ם
לי

כ

הקמת סוכנות להפצת מידע, להתייעצות ולמתן 
שירותים להתייעלות אנרגטית במבני מגורים 

  ביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועהקמת סוכנות

פיתוח פורטל מקוון המציע כלים להתייעלות 
אנרגטית בדירות מגורים

  ביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועפיתוח פורטל

החלת חובת מנייה חכמה, לרבות פריסת 
תשתית מונים חכמים

  ביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועבניית מנגנון

הפחתת פליטות של גזי חממה מצטברת 
כתוצאה מהחיוב

 25.5550.9477.93113.62150.12187.14218.68249.18287.35326.39364.15402.27439.172892.49
 מונים חכמים עם צג: 2.29

מונים חכמים עם שליטה מרחוק: 2.75

פיתוח, מימון וביצוע הכשרות טכניות לאנשי 
מקצוע במטרה להפיץ ידע ולבנות יכולות 

מקצועיות גבוהות במגזר הפרטי
  ביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצוע

יצירה והנגשה של ארגז כלים דיגיטלי ממשלתי 
לתקני הבנייה הרלוונטיים

              ביצועביצוע

   ביצוע  ביצוע  ביצוע  ביצוע  ביצועמימון קמפיינים ממוקדים בקהלי יעד רלוונטיים

הפחתת פליטות של גזי חממה מצטברת 
כתוצאה מקמפיין

 103.19105.17109.53114.71119.59124.18125.34126.46131.39136.38140.64144.91148.691630.15 

מימון מחקרי מדיניות בתחום הבנייה הירוקה 
ומימון סקרים הבוחנים תפקודי מבנים מסוגים 

שונים
              ביצועביצוע

מימון פיילוט להדגמה של שילוב משאבות חום 
גאותרמיות GSHP במבני מגורים

הכנת מכרז / קול 
קורא למבני מגורים

           ביצועביצועביצועביצוע

ד,
ח"

2 י
ל 

מע
ד ו

ח"
2 י

ד 
)ע

ם 
קיי

אי 
מל
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מ
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ץ 
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גר
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מ
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ם
ריי

טו
ול

רג
ם 

לי
הכנת תקן בנייה ירוקה ייעודי לשיפוץ מבנים - כ

ת"י 5281 והחלתו באופן מדורג על מבני מגורים 
בבנייה רוויה בגודל מסוים )שייקבע בעתיד( 

הכנת תקן
בדיקת 

חיוב
בדיקת 

חיוב
25%50%75%95%95%95%95%95%95%95%95%

נדרשת 
השלמת 

נתונים
נדרשת השלמת נתונים

הפחתת פליטות של גזי חממה מצטברת 
כתוצאה מהחיוב

 
נדרשת 

השלמת 
נתונים

ם
ליי

לכ
 כ

ם
לי

הלוואות מסובסדות ומענקים בצורת החזר: כ
להטמעת אמצעים טכניים במבנים בעלי 

פוטנציאל התייעלות משמעותי )ע"ב סקר 
אנרגטי(; ההחזר יהיה שווה למימון של כ-15% 

לפחות מעלות ההשקעה. 

בניית מנגנון והקצאת 
תקציב

  ביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצוע

ם
רי

גו
מ

ני 
מב

א 
מ"

ת
ה; 

בנ
מ

ה
ץ 

פו
שי

ת 
גר

ס
מ

 ב
ד,

ח"
2 י

ל 
מע

ד ו
ח"

2 י
ד 

)ע
ם 

קיי
אי 

מל )3
8

ם
ליי

לכ
 כ

ם
לי

כ

הלוואות מסובסדות ומענקים לשיפוצי עומק 
במסגרת תמ"א 38 ושיפוץ חזיתות עירוניות: 

"מסלול ירוק" לבעלי הנכס או ליזמים שיבחרו 
לבצע את השיפוץ לעמידה בת"י 5281; העמדת 
תוספת הלוואה ללא ריבית ליזם )בתמ"א 38( או 

לבעל הנכס )בשיפוץ חזיתות(

בניית מנגנון והקצאת 
תקציב

  ביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצוע

יצירת מנגנון מימון בהתקשרות חוזית עם חברת 
החשמל או הרשות המקומית: המימון מופעל 

דרך קרן מחזורית שתממן הלוואות למשקי בית 
לטובת שיפוץ. החזר ההלוואה משולם על ידי 

המוטב חזרה לקרן דרך סעיף בחשבון החשמל 
או הארנונה.

בניית מנגנון והקצאת 
תקציב

  ביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצוע

ם
ביי

טי
מ

ור
פ

ינ
 א

ם
לי

פיתוח, מימון וביצוע הכשרות טכניות לאנשי כ
מקצוע במטרה להפיץ ידע ולבנות יכולות 

מקצועיות גבוהות במגזר הפרטי
  ביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצוע

  ביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצוע מימון קמפיינים ממוקדים בקהלי יעד רלוונטיים

מימון מחקרי מדיניות בתחום הבנייה הירוקה 
ומימון סקרים הבוחנים תפקודי מבנים מסוגים 

שונים
  ביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצוע 
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תת-מגזר
מלאי /

זרם
כלי 

מדיניות
20172018201920202021202220232024202520262027202820292030פירוט הכלים

סה"כ הפחתת 
פליטות גז"ח 

)ktCO2(
החזר על השקעה

מל
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ח
ס

מ
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ם
ריי

טו
ול

רג
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לי
חיוב התקנה של מערכות PV על כל מבני כ

הציבור החדשים ששטח הגג שלהם עולה על 
500 מ"ר 

ביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצוע   
נדרשת 

השלמת 
נתונים

נדרשת השלמת נתונים

הפחתת פליטות של גזי חממה מצטברת 
כתוצאה מהחיוב

   
נדרשת 

השלמת 
נתונים

270

חיוב התקנה של מערכות PV על כל מבנה 
מסחרי חדש ששטח הגג שלו עולה על 1,500 

מ"ר
ביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצוע   

נדרשת 
השלמת 

נתונים
נדרשת השלמת נתונים

הפחתת פליטות של גזי חממה מצטברת 
כתוצאה מהחיוב

   
נדרשת 

השלמת 
נתונים

ם
ליי

לכ
 כ

ם
לי

ביצוע בחינה מקיפה, לרבות בחינת עלות כ
ותועלת, של מנגנונים כלכליים וקידום המנגנון 

היעיל ביותר: קרן מחזורית, הטבות מס, ערבויות 
מדינה והקמת קרן הלוואות וסבסוד ישיר

דיוניםמחקר כלכלי
הקמת 
מנגנון 

ביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצוע
נדרשת 

השלמת 
נתונים

נדרשת השלמת נתונים

   הפחתת פליטות של גזי חממה מצטברת
נדרשת 

השלמת 
נתונים

מל
ש

ח
ר 

צו
יי

ם 
קיי

אי 
מל

ש ו
חד

ם 
זר

 -
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מ
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טו
ול

רג
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לי
כ

חיוב התקנה של מערכת PV בבנייה חדשה של 
מבנים של 2-1 יחידות דיור

ביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצוע     
נדרשת 

השלמת 
נתונים

נדרשת השלמת נתונים

הפחתת פליטות של גזי חממה מצטברת 
כתוצאה מהחיוב

     
 נדרשת 

 השלמת 
נתונים

250

חיוב התקנה של מערכת PV בשטחים 
המשותפים של מבנים חדשים בבנייה רוויה

ביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצוע     
נדרשת 

השלמת 
נתונים

נדרשת השלמת נתונים

הפחתת פליטות של גזי חממה מצטברת 
כתוצאה מהחיוב

     
 נדרשת 

 השלמת 
נתונים

ם
ליי

לכ
 כ

ם
לי

ביצוע בחינה מקיפה, לרבות בחינת עלות כ
ותועלת, של מנגנונים כלכליים וקידום המנגנון 

היעיל ביותר: קרן מחזורית, הטבות מס, ערבויות 
מדינה והקמת קרן הלוואות וסבסוד ישיר

דיוניםמחקר כלכלי
הקמת 
מנגנון 

ביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצוע
נדרשת 

השלמת 
נתונים

נדרשת השלמת נתונים

הפחתת פליטות של גזי חממה מצטברת 
כתוצאה מהקצאה של ? ש"ח בשנה )ייצור ? 

קוט"ש( 
   

נדרשת 
השלמת 

נתונים

ם 
לי

כ
ם

ביי
טי

מ
ור

פ
ינ

   ביצוע  ביצוע  ביצוע  ביצוע  ביצועמימון קמפיינים ממוקדים בקהלי יעד רלוונטייםא

מימון ופיתוח פלטפורמה אינטגרטיבית, 
עדכנית ופתוחה לציבור שתאפשר להעריך את 

הפוטנציאל של ייצור החשמל על גגות מבנים 
ואת הפוטנציאל הכלכלי של התקנת מערכות 

PV

מימון ופיתוח
פיתוח 

מערכת
  ביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועביצועהשקה

מיליון טון2.65סך הכול הפחתת פליטות של גזי חממה עד שנת 2030 במפת הדרכים המשולבת על בסיס הנחת יישום של חמש ההמלצות של ועדת ההיגוי

מיליון טון5.9סך הכול הפחתת פליטות של גזי חממה עד שנת 2030 לפי החלטת ממשלה 1403
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