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 :מקצועית ועריכה כתיבה

 הסביבה להגנת המשרד, פרואקטור גילד"ר 

 "מבע יידרסאקוטר, ואברי שכטר קמרה רון
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 מנהלים תקציר

 רקע

דים יע על ישראל ממשלת החליטה ,2015בדצמבר  בפריז שנערכה ם"האו של האקלים לקראת ועידת

   e2tCO 7.7 הוא 2030המשקי לשנת . היעד (542)החלטה מס'  פליטות גזי חממה להפחתתם יילאומ

יעדים אלו צפויים .  2025שנתל e28.8 tCO ויעד ביניים של ( לנפש ערך פחמן דו חמצני שוות נהטו)

יביאו להפחתת אך לא  ,למתן את הגידול הצפוי בפליטות גזי החממה של המשק בתרחיש עסקים כרגיל

 OECD-מדינות ה. יעדים אלו נמוכים מאוד בהשוואה לכל שאר 2015לרמתן בשנת ביחס הפליטות 

בממוצע עד לשנת  50% -של כאשר התחייבו להפחתה אבסולוטית בפליטות בשיעור  )למעט טורקיה(

בתחומי האנרגיות המתחדשות,  2030לשנת  סקטוריאלייםיעדים  3הממשלה  בנוסף, קבעה. 2030

  .ההתייעלות האנרגטית ולהפחתת הנסועה

 להפחתת אומיתהל כניתותאת ה 2016 אפריל בחודש ישראל ממשלת קבעה ואליישום יעדים צורך ל

 היעדים ליישום ואמצעים של צעדים שורה אשר כוללת ,(1403)החלטה מס'  חממה גזי פליטות

 בקרה, למעקבלאומי  מערךה כי המשרד להגנת הסביבה יקים בין השאר נקבע בהחלט .הלאומיים

הוקם בשנת  המערך. גזי חממה פליטות להפחתת הלאומיים והיעדים כניתוהת יישוםל הנוגע ,ודיווח

ופועל על בסיס עקרונות מנחים  ,ם רלוונטיים אחריםוגופים סטטוטורייהממשלה  משרדיבשיתוף  2016

 .פותחו בהתאמה למאפיינים של המשק בישראלשות מתודולוגישל אמנת האקלים של האו"ם ועל בסיס 

 תוצאותואת  חממה גזי פליטות להפחתת הלאומית התוכנית יישום של ההתקדמותאת  מציג זה דוח

 , ובפרט:המעקב

 , כולל ניתוח פרטני של תרומתם של אמצעי המדיניות2019מלאות לשנת הדיווח תוצאות  .1

 להפחתת פליטות גזי חממה.  הממשלההמיושמים על ידי  השונים

הערכה זו מבוססת על  – 2020לשנת  הממשלההערכה ראשונית של סטטוס העמידה ביעדי  .2

 הפרטנייםהנתונים חלק מהנתונים אשר התקבלו במשרד עד למועד כתיבת דו"ח זה. מכלול 

עדיין אינם זמינים ולכן יוצגו בדו"ח  2020מדיניות לשנת הנדרשים לניתוח מלא של אמצעי ה

 הבא.

ים לעשור הקרוב לפי אמצעי מדיניות מרכזיהצפוי פליטות גזי חממה והיקף ההפחתה  חזיתת .3

 .על ידי הממשלה נכון למועד הכנת דו"ח זה , בהתאם למדיניות שאושרה2030לשנת  עד

ושל החיסכון המשקי  2020ח מלא ומפורט של הפחתת פליטת גזי החממה בשנת כאמור לעיל, ניתו

 הנובע מהם יוצג במסגרת דו"ח המעקב הלאומי הבא.
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 פריז הסכמיהיעדים עליהם התחייבה ישראל במסגרת  התקדמות הממשלה בישוםסטטוס 

 2020ה לשנת והערכ 2019 בשנת: סטטוס עמידה ביעדים 1טבלה 

  *2020 2019 2018 2017 2015 יעד

פליטות גזי חממה 
(MtCO2e) 

79 79 81 79 78 

 טונות לנפש **8.5 טונות לנפש 8.9 טונות לנפש 9.1 טונות לנפש 9.1 טונות לנפש 9.6 פליטות גזי חממה לנפש
 (7.7: 2030)יעד 

התייעלות בצריכת 
 החשמל ]%[

0% 1.20% 1.70% 1.10% 3.6% 
 (17%: 2030 )יעד

ייצור חשמל מאנרגיה 
מתחדשת ]% מתוך 

 הצריכה[

2.12% 2.80% 3.10% 4.90% 6.1%1 
 (10%: 2020יעד )

הפחתת הנסועה 
ביחס לתרחיש  הפרטית

 ]%[ היחוס
נסועה פרטית בפועל 

 [ק"מ]מיליארד 

0% 
 

)סך הנסועה 
 42-הפרטית: כ

 מיליארד ק"מ(

0% 
 

)סך הנסועה 
 46-הפרטית: כ

 (מיליארד ק"מ

0% 
 

)סך הנסועה 
 48-הפרטית: כ

 מיליארד ק"מ (

0% 
 

)סך הנסועה 
 50-הפרטית: כ

 מיליארד ק"מ (

0-4% 
 (20%: 2030)יעד 

)סך הנסועה 
 48-51-הפרטית: כ

 מיליארד ק"מ (

 שהתקבלו בפועל.  ראשוניים*אומדן על סמך נתונים 

אשר תרמה להפחתת פליטות הכלכלית במשק  תה ירידה משמעותית בפעילותיבעקבות משבר הקורונה הי 2020** בשנת 
לק חציוד של אנרגיות מתחדשות ולכן ביישום  באספקת ובמקביל הירידה בפעילות המשקית הביאה לעיכובים גזי חממה

 ויקטים.פרמה

 

בה יביעד הפליטה לנפש אשר עליו התחי 2020בשנת הממשלה עמדה מהערכה ראשונית עולה כי 

לרמת למשבר הקורונה היתה תרומה . טון גזי חממה לנפש 8.8 בשיעור של 2025הממשלה לשנת 

-בצריכת הדלקים לתחבורה )כירידה מכתוצאה בין השאר,  ,2020בשנת הפליטות הנמוכה יחסית 

הפחתה בצריכה  1.4%-כ)בצריכת החשמל במשק (, ירידה 2019ביחס לשנת הפחתה בצריכה  10%

 . המשקית ( וירידה בצריכה2019ביחס לשנת 

החשמל מאנרגיות מתחדשות יצור . שיעור י2020לשנת  ים הסקטוריאלייםלא עמדה ביעד הממשלה

שיעור  .2009משנת  4450 בהתאם להחלטה מס' 10%ד של יע בלבד לעומת 6%-עמד על כ

 צמצום בצריכת החשמל ביחס לצריכה 20%יעד של בלבד לעומת  4%-מד בכההתייעלות האנרגטית נא

. 2017משנת  4095 -ו 2008משנת  3261ת ממשלה והחלטל בהתאםבתרחיש עסקים כרגיל הצפויה 

בשיעור הפרטית צמצום הנסועה טור התחבורה של לסקצפויה לעמוד ביעד  אינהכי הממשלה עוד יצוין 

 במלואה את יישםל 2030ככל והממשלה תצליח עד  .2030ביחס לנסועה הצפויה בשנת  20%של 

                                                           
אשר התקבלו  2020( לשנת hTW 67.4( וצריכת החשמל )hTW 4.2חושב על בסיס נתוני הייצור במתחדשות ) 1

כפי שפורסם על ידי רשות החשמל  1.7%מרשות החשמל, ואיבודי הולכה וחלוקה מאנרגיות מתחדשות של 
 . 2019בדו"ח משק החשמל לשנת 
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רמת הפליטות לנפש תרד אף מעבר ליעד הלאומי של  התכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה

 .טון גז"ח לנפש 7.7

כתוצאה מיישום הצעדים להפחתת פליטות גזי חממה  2019לכלכלה בשנת בזיהום היקף החיסכון 

 ₪מיליארד  1.4-מהפחתת זיהום אוויר ו ₪מיליארד  1.69, מהם ₪מיליארד  3.1-במשק נאמד בכ

תועלות נוספות כגון חיסכון בצריכת דלקים פוסיליים כתוצאה ממעבר . מהפחתת פליטות גזי חממה

הביא לחיסכון  2020ר באנרגיות מתחדשות בשנת הייצו. לאנרגיות מתחדשות והתייעלות לא כומתו

 גז.   BCM 0.8-מוערך של כ

 

  2019הפחתת פליטות גזי חממה במהלך 

, ייחוסהביחס לתרחיש  tCO2e מיליון 10-כ של בהיקףהושגה הפחתת פליטות גזי חממה  2019 בשנת

נקבעו היעדים אשר משקף את היקף הפליטות גזי החממה בהיעדר הפעולות הממשלה שננקטו מאז ש

 .2018בשנת  tCO2eמיליון  9-. זאת, לעומדת הפחתת פליטות של כ2015בסוף שנת 

 : 2020ואומדן לשנת  2018, 2019 בשנים בפועל פליטות והפחתת בפועל הפליטותהשוואה של  – 2 טבלה

   נתונים בפועל

 2018 2019 

 בפועל שנתיות פליטות הפחתת
 הייחוס תרחישל ביחס

מיליון  tCO2e 10.2מיליון  9.1
tCO2e 

 בפועל שנתיות פליטות הפחתת
 2015לשנת  ביחס

 0.3גידול של  tCO2eמיליון  2.3גידול של 
 tCO2eמיליון 

 

 במהלך שנת הדיווח הם: הבאים האמצעיםהפחתה זו נובעת בעיקר מיישום 

  פחמיותכוח תחנות  פני עלגז המשתמשות בתחנות כוח בייצור חשמל  תיעדוףהמשך. 

  תעריפיות ומכרזיםאסדרות הקמת מתקני אנרגיה מתחדשת במסגרת. 

  ממשלה מהחלטת כחלק ,גזלשימוש ב זוטמשימוש במ תעשייה מתקני הסבותסבסוד ותמרוץ 

 האצת השימוש בגז בתעשייה.ל 3080

  76-בהיקף של כ באמצעות מענקים ממשלתיים חממה גזי פליטות הפחתתבתמרוץ השקעות 

 ."חלשמ

  צמצום צריכת דלקים בתחבורה באמצעות שיפורים טכנולוגיים ביעילות כלי רכב ובתמהיל

 . , בין היתר באמצעות תמריצי מיסוי ירוק ותמיכות לאוטובוסים חשמלייםהרכבים

 לרבות הפרדה במקור ברשויות המקומיות, הקמה  ,צמצום היקף הפסולת המעורבת המוטמנת

 הקמת מתקני טיפול חלופי בפסולת.ויינות ושיפור הפרדת הפסולת, ושדרוג תחנות מעבר ממ
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, 2019בשנת  שהושגה בפועל להפחתה השוניםמוצגת תרומת אמצעי ההפחתה  3טבלה בו 1 תרשיםב

 :מועד הדיווחשיושמה בפועל עד  הממשלה מדיניות בהינתן

 : מדיניות שיושמה בפועל1אמצעי הפחתה מרכזיים בתרחיש הפחתה  :1 תרשים

  

 

 

 2018-2019: הפחתת פליטות לפי אמצעי 3טבלה 

  הפחתה בפועל אמצעי

 2018 2019 

 tCO2e מיליון 7.4-כ tCO2eמיליון  7.5-כ הפחתת השימוש בפחם

 tCO2eמיליון  0.8-כ tCO2eמיליון  0.3-כ תחדשותהגדלת הייצור באנרגיות מ

)לרבות  התייעלות באנרגיה בצריכת החשמל

 מענקים(בניה ירוקה ובאמצעות 
 tCO2eמיליון  0.7-כ tCO2eמיליון  0.2-כ

צמצום צריכת דלקים בתחבורה באמצעות 

כלי רכב ביעילות שיפורים טכנולוגיים 

 תמהיל הרכביםבו

 tCO2eמיליון  0.8-כ tCO2eמיליון  0.4-כ

הסבות דלקים בתעשייה והתייעלות צריכת 
 דלקים במבנים באמצעות מענקים ממשלתיים

 tCO2eמיליון  0.1-כ tCO2eמיליון  0.5-כ

 tCO2eמיליון  0.07-כ tCO2eמיליון  0.05-כ צמצום היקף הפסולת המעורבת המוטמנת
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מדיניות שיושמה בפועל, אמצעי הפחתה מרכזיים 

צמצום השימוש בפחם התייעלות אנרגטית

אנרגיה מתחדשת צמצום הנסועה ברכב פרטי

שינוי תמהיל הרכבים דלקים בתעשייה ומבנים

פסולת כ פליטות בתרחיש מדיניות שיושמה בפועל"סה

סך הפליטות בתרחיש הייחוס
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 שאושרה עד למועד הדיווח מדיניותיישום מלא של הבהינתן גזי חממה תחזית פליטות 

 הממשלה משרדי פעילות במסגרת אושרו, (2021הנוכחי )מאי  הדיווח מועדמאז הדו"ח הקודם ונכון ל

עליהם התחייבה ישראל במסגרת  מעבר ליעדיםפליטות  תבעלות פוטנציאל הפחת החלטותשורת 

עדים הקיימים, ובפרט בנוסף ליישום כל הצ לו במלואןא. ככל והממשלה תיישם החלטות הסכמי פריז

פליטות גזי יפחתו  לצמצום היקף הנסועה ברכבים פרטיים, 2התכניות האסטרטגיות בסקטור התחבורה

מתחת לרמתן  %20-הפחתה של כ – 2030בשנת  e2tCO מיליון 64-לרמה של כהחממה במשק 

 . 2015בשנת 

 :ההחלטות המרכזיות מפורטות להלן

 משרד האנרגיה פרסם מסמך 24.11.2019-ב -החשמללייצור  בפחם השימוש הפסקת ,

עקרונות מדיניות בנושא הפסקה של השימוש בפחם במקטע הייצור במשק החשמל בשגרה 

. לפי מסמך זה, קבע שר האנרגיה בהתאם לסמכותו מתוקף חוק משק 2026עד לשנת 

-5, של יחידות הייצור 2026ולא יאוחר משנת  2025החשמל, על הסבה הדרגתית עד לשנת 

בתחנת הכוח רוטנברג, לשימוש בגז טבעי.  1-4בתחנת הכוח אורות רבין ויחידות הייצור  6

בה נקבע כי ייצור החשמל בגז  25.10.2020מיום  465ממשלה החלטת ב עוגנועקרונות אלו 

 מייצור החשמל. 70%יעמוד על  2030טבעי בשנת 

  465החלטת ממשלה  רהאוש 25.10.2020-ב –עדכון היעד לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת 

בנושא קידום אנרגיה מתחדשת במשק החשמל ותיקון החלטות ממשלה, בה עודכנו יעדי 

מסך צריכת  30%-ול 2025בשנת  מסך צריכת החשמל 20%-הייצור מאנרגיות מתחדשות ל

 .2030החשמל בשנת 

  יבהפרסם המשרד להגנת הסב 08.02.2021-ב – בפסולת לטיפול לאומית אסטרטגיהפרסום 

 הכוללת, בין השאר: לטיפול בפסולתלאומית אסטרטגיה 

o   2030בשנת בלבד  20%-ל 2020שנת ב 80%-מפסולת ההטמנת הפחתת שיעור; 

o  הפסקה מוחלטת של הטמנת פסולת אורגנית לא מטופלת ונייר וקרטון עד שנת

2030; 

o ת כל המטמנות הפעילות יעברו איטום ותפיסה של גזי חממה נפלטים ובכך גם כן תפח

 ;דרמטית פליטת גזי החממה ממטמנות קיימות

o הפסולת העירונית  ךמס 25%-לא יותר ממתקני שריפה לצורך השבת אנרגיה יטפלו ב

 ;2030המעורבת בשנת 

 3.03.2020-ב - קיימה(-בת)בניה  והבנייה התכנון תקנותתיקון וירוקה  בנייהתקנות  אישור 

ייבת מבנים חדשים על פי תקן ישראל אישרה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה תקנה המח

                                                           
ית לפיתוח תחבורה ציבורית, התכנית האסטרטגית לפיתוח רשת הרכבת הארצית לשנת התכנית האסטרטג 2

 והתכניות האסטרטגיות למערכות תחבורה ציבורית למטרופולין ירושלים, תל אביב וחיפה, 2040
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( 5281נחתמו ופורסמו תקנות הבניה הירוקה )ת"י  26.08.2020-(. ב5281לבנייה ירוקה )ת"י 

בארץ לעמוד החדשה ת את כלל הבנייה וחייבהמקיימה( -התכנון והבנייה )בניה בת ותקנות

 התקנותפחות. ( ברמה של כוכב אחד ל5281בדרישות התקן הישראלי לבנייה ירוקה )ת"י 

בבנייה שאינה צמודת  בהתאם לייעוד המבנה )מגורים בהדרגה, 2022ממרץ  לתוקף יכנסו

 , משרדים, בתי מלון ועוד(.קרקע

 ( תיקון תקנות חומרים מסוכנים לצורך הפחתת צריכת גזי קירורsHFC בהתאם לתיקון קיגאלי )

הצעת את  2020במבר בנוועדת הפנים והגנת הסביבה אישרה  - לפרוטוקול מונטריאול

חומרים מסוכנים )יישום פרוטוקול מונטריאול בעניין תיקון תקנות המשרד להגנת הסביבה ל

בהתאם  HFC, הכולל הטלת מכסות על ייבוא גזי קירור מסוג חומרים הפוגעים בשכבת האוזון(

ת תקנות אלו צפויו .לאומית של ישראל-לדרישות הפרוטוקול המתוקן, המהווה מחויבות בין

  . 2022להיכנס לתוקף ביולי 

 עד מועד הדיווח שאושרה מדיניות בהינתן מרכזיים הפחתה אמצעי: 2 תרשים

 

אשר אחראי כיום על כמחצית מפליטות גזי החמה צעדים במשק החשמל יישום צפויה מעיקר ההפחתה 

גזי חממה מכל אחד מהצעדים  של ישראל. להלן פירוט התרומה המוערכת של הפחתת פליטות

 :המרכזיים

 שאושרו על ידי הממשלה אך טרם יושמו במלואם מרכזייםאמצעי הפחתה  - 4טבלה 
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תרחיש מדיניות מאושרת  , אמצעי הפחתה מרכזיים

צמצום השימוש בפחם התייעלות אנרגטית מבניה ירוקה
אנרגיה מתחדשת צמצום הנסועה ברכב פרטי
שינוי תמהיל הרכבים דלקים בתעשייה ומבנים

מניעת הטמנת פסולת הגדלת שיעור איסוף המתאן
יישום תיקון קיגאלי כ פליטות בתרחיש מדיניות"סה
סך הפליטות בתרחיש הייחוס
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-בפליטות  הפחתת  אמצעי הפחתה

2030 (mtCO2e) 

 tCO2e מיליון 17-כ הפסקת השימוש בפחם לייצור חשמל

 tCO2e מיליון 10.7-כ 30% -ל שיעור הייצור באנרגיות מתחדשות העמקת

שהוגדרו  HFCבמדרגות ההפחתה בשימוש בגזי קירור מסוג  עמידה

 בתיקון קיגאלי לפרוטוקול מונטריאול

 tCO2e מיליון 5.3-כ

הפחתת נסועה ברכב פרטי באמצעות יישום תכניות אסטרטגיות 

 2030לתחבורה  עד לשנת 

 tCO2e מיליון 2.2-כ

ביעילות שיפורים טכנולוגיים חבורה באמצעות צמצום צריכת דלקים בת

 תמהיל הרכביםבכלי רכב ו

 tCO2e מיליון 1.9-כ

 tCO2e מיליון 1.7-כ במטמנות פסולת פעילות הגדלת שיעור איסוף גז מתאן והשמדתו

 tCO2e מיליון 0.8-כ מניעת הטמנה של פסולת מעורבת 

 tCO2e יליוןמ .80-כ חיוב תקן ישראלי לבנייה ירוקה בבנייה חדשה

 tCO2e מיליון 0.4-כ 3080הסבת מפעלי תעשייה ממזוט לגז בהתאם להחלטת ממשלה 

 

 שאושרוהקרוב את מכלול כלי המדיניות להפחתת פליטות גזי חממה  בעשור תיישם שהממשלה ככל

  :2030לשנת  ביעד הפליטה לנפש 2025לעמוד לפני שנת המשק צפוי  ,2020-2016בשנים 

 היעדים של היישום לשיעור בהתאם 2030 שנת עד הסקטוריאליים ביעדים לעמידה עדכניות תחזיות: 5טבלה 
 הסקטוריאליים

 2030 2025  2020 יעד

 טונות לנפש 7.4 טונות לנפש* 8.5 פליטות גזי חממה לנפש
 טונות לנפש( 8.8)יעד: 

 טונות לנפש 5.7
 טונות לנפש( 7.7)יעד: 

 3.6% ת בצריכת החשמל ]%[התייעלו
 

%6  9% 
(%17: 2030)יעד   

ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת 
 ]% מתוך הצריכה[

6.1% 
 (10%: 2020)יעד 

20% 30% 

 0-4% הפחתת הנסועה הפרטית ]%[
 

10% 15% 
 (20%: 2030)יעד 

 

בעו עם זאת, מהתחזיות המעודכנות עולה כי המדינה לא צפויה לעמוד ביעדים הסקטוריאליים שנק

. 2030בדבר התייעלות בצריכת החשמל והפחתת הנסועה הפרטית בשנת  542החלטת ממשלה ב

משרד האנרגיה תוכנית לאומית עדכנית להתייעלות באנרגיה לציבור פרסם  2020יצוין, כי בשנת 

במסגרתה מוצע לעדכן את היעד הסקטוריאלי להתייעלות אנרגטית בצריכת החשמל, ולהגדיר יעד 

ות בצריכת אנרגיה סופית. עדכון זה נדרש בין היתר היות שחלק מפעולות חדש במונחי התייעל

דוגמת חשמול התחבורה, מביאות להתייעלות בצריכת  –הממשלה להפחתת פליטות גזי חממה 

תכנית זו מונחת על שולחן הממשלה, וככל שתאושר, היעד המוצג  החשמל.אך גידול בצריכת אנרגיה 

 בדו"ח זה יעודכן בהתאם. 
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לעדכן את היעד  צפוי משרד התחבורה, 2030כן, במסגרת היערכות המדינה לעדכון יעדיה לשנת כמו 

 להפחתת הנסועה הפרטית בהתאם לתחזיות המעודכנות.

 

 פחמן דלת לכלכלה ומעבר 2030 יעדי להעמקת ישראל היערכות

 גי ארוך טווחהצהירו מנהיגי מדינות העולם על הצורך במעבר אסטרט 2015בסוף פריז כבר בוועידת 

אסטרטגיה הצהרה זו באה לידי ביטוי במחויבות של המדינות לגבש . 2050עד לכלכלה דלת פחמן 

הסכמי בכך  לע. נוסף 2020כנית יישום אשר תוגש למזכירות אמנת האקלים עד סוף שנת ודלת פחמן ות

 . 2030מדינות העולם את יעדי ההפחתה שלהן לשנת יעמיקו  2020עד שנת פריז נקבע כי 

כבר מילאו מחויבויות אלו והגישו לאמנת האקלים של  OECD-מדינות רבות ובכללן מרבית מדינות ה

העמיקו ובהתאם , 2050-מאופסת פליטות ב למעבר לכלכלההאו"ם אסטרטגיות ותוכניות ארוכות טווח 

ון כבר השלימו את עיג OECD-יתרה מזאת, מרבית מדינות ה. 2030את יעדי ההפחתה שלהן לשנת 

)לדוגמא, האיחוד האירופי עיגן בחקיקה את יעד ההפחתה שלו היעדים הללו בחקיקת אקלים מחייבת 

חזרתה של ארה"ב לאמנת האקלים  (.19903שנת במתחת לרמתן  %55בשיעור של  2030לשנת 

מחייבים את הענפה לקראת ועידת האקלים בגלזגו בסוף נובמבר והכלכלית והפעילות הבינלאומית 

 .לפעול ללא דיחוי להעביר את החזון והיעדים למעבר לכלכלה דלת פחמןהממשלה 

ואף נמוכים  OECD-בהשוואה בינלאומית, היעדים של ישראל נמוכים מאוד לעומת שאר מדינות ה

 מהיעדים של עשרות מדינות מתפתחות, כפי שניתן לראות בתרשים הבא. 

                                                           
3 licies/strategies/2030_enhttps://ec.europa.eu/clima/po 

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en
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)היעדים המוצגים בגרף מנורמלים  מעמידה ביעדים לאומיים במדינות נבחרות 2030יה עד : הפחתת פליטות צפו3תרשים 
 ישראל(.להשוואה ליעד המוצע באחיד  בסיסעל מנת לייצר  2015ביחס לשנת 

 UNFCCC GHG emissions database  ;INDCs, UNFCCC 2020 ,he White House,2021Tמקור: 

 על מנת לייצר בסיס אחיד להשוואה 2015מנורמלים כולם ביחס לפליטות בשנת  בגרףיעדי ההפחתה המוצגים 

 

שגיבש המשרד להגנת עת המחליטים הממשלה טרם אישרה את הצ "ח,הדו פרסום למועד נכון

בהובלה משותפת עם משרדי שר מבוססת על תהליך רב מגזרי למעבר לכלכלה דלת פחמן אהסביבה 

 . במסגרת התהליךהתחבורה, אנרגיה, כלכלה ומנהל התכנון וביחד עם המכון הישראלי לדמוקרטיה

 להצעידר יאפשרו, לראשונה, סקטוריאליים ומשקיים אש חזון ויעדיםגובשו  הזה אשר נמשך כשנתיים

בפרט, מוצע בהצעת המחליטים לקבוע  את כלכלת ישראל לסטנדרטים של מדינות מפותחות אחרות.

ביחס לרמתן בשנת  2050בפליטות גזי החממה של ישראל בשנת  85%להפחתה של  יעד כלל משקי

גזי החממה  בפליטות הפחתה 27%של  2030יעד ביניים לשנת  . בנוסף, מוצע, בין השאר, לקבוע2015

 . 2015ביחס לרמתן בשנת 

נדרש אישור תכנית לאומית מפורטת ליישום היעדים.  2030לשנת  המוצעהשגת היעד הלאומי  לצורך

 : הפעולות המרכזיות במסגרת התכנית הן

 לכל המאוחר 2030שאינם מאופסי פליטה עד לשנת  קלים הפסקת היבוא לישראל של רכבים . 

 פחתת השימוש בדלקים בתעשייה והטמעת טכנולוגיות נקיות, בדגש עללה תמרוץ השקעות 

 .ישירהתרמית אנרגיה מתחדשת חשמול קווי יצור ומימן, 

  קביעת יעדים להאצת קצב ההתחדשות 2030חיוב בניה מאופסת אנרגיה עד לשנת ,

העירונית והטמעת עקרונות תכנון יעילים המבוססים על עירוב שימושים בכל התכניות 

 דשות.הח
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https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/23/fact-sheet-president-bidens-leaders-summit-on-climate/
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  וקביעת יעדים ברורים לשנים  2030לשנת  אנרגיות מתחדשותמ יצור החשמלהגדלת יעדי

 . למעבר למשק חשמל מבוסס אנרגיות מתחדשות 2050ו  2040

  לפחות בעצימות האנרגטית  18%השקעות בהתייעלות אנרגטית באופן אשר יוביל לשיפור של

  .2015שנת עצימות האנרגטית בביחס ל 2030במשק עד 

 

לשנים גזי החממה אשר נקבעו של פליטות הלהשיג את יעדי הפחתת  ניתןכי ממחיש  דוח מעקב זה

 ממשלה. בכבר אושרה שמלא של מדיניות באמצעות יישום   -ואף מעבר לכך  – 2030-ו 2025
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 מבוא

למאבק  ומחייב הסכם גלובלי אושר ,בפריז 2015דצמבר ב שנערכה ,וועידת האקלים של האו"םב

המדינות החברות באמנת  197מדינות מתוך  191 אושרר על ידי עד היום ההסכםיי אקלים. בשינו

 14-ב ותוואשררה א 2016באפריל  22-במדינת ישראל חתמה על ההסכם ם. האקלים של האו"

 . 2016בנובמבר 

יעד לאומי  שקבעה (542מס' )החלטה  2015בספטמבר  20ת הוועידה קיבלה הממשלה ביום לקרא

מיליון  86-)כ לנפש  e2tCO7.7-ל לנפש פליטהפליטות גזי חממה. היעד נקבע במונחי  להפחתת

 שלוכן יעד ביניים  ,2030 לשנת ( בהינתן גידול ממוצע באוכלוסייה בהתאם לתחזיות למ"ס e 2tCOטון

אומנם יעדים אלו עמידה ב .2025 שנתב (e 2tCOטוןמיליון  90-)כ לנפש חמצני-פחמן דו טון  8.8

פליטות ב טיתוה אבסוללהפחתתביא משק אך לא באת הגידול הצפוי בפליטות גזי החממה  םתצמצ

החלטת  עוד הגדירה)למעט טורקיה(.  OECD-בשאר מדינות הצפוי כפי ש 2015,לרמתן בשנת ביחס 

 :בתחומי האנרגיה והתחבורה, כמפורט להלןכמותיים יעדים הממשלה 

ביחס לצריכת החשמל הצפויה  2030עד שנת  לפחות 17%צמצום צריכת החשמל בשיעור של  .1

 חיש עסקים כרגיל;לפי תר ,באותה השנה

ישראל לפחות מסך כל צריכת החשמל ב 13%יצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בשיעור של י .2

יש לציין כי יעד זה  ;2030לפחות מכל צריכת החשמל בשנת  17%, ושיעור של 2025שנת ב

מצריכת החשמל  %10 יופקו 2020ה כי עד שנת שקבע ,4450החלטת ממשלה מס' מתווסף ל

באוקטובר האחרון במסגרת החלטת ממשלה  עודכנו יעדים אלובאמצעות אנרגיות מתחדשות. 

עד  20%-בה נקבע כי חלקן של אנרגיות מתחדשות בייצור החשמל בישראל יגיע ל 465מס' 

 .  2030בשנת  30%-ול 2025שנת 

ביחס לנסועה הצפויה וזאת , 2030עד שנת  20%ל הנסועה הפרטית בשיעור שהיקף צמצום  .3

 באותה השנה לפי תחזית עסקים כרגיל.

את החלטה   2016באפריל  10ביום  שרה הממשלהיא 542ו בהחלטה מס' ביעדים שנקבע כדי לעמוד

)להלן:  לייעול צריכת האנרגיה במשקטות גזי חממה ולאומית להפחתת פלי תוכניתקובעת , ש1403מס' 

לאומית ליישום  תוכניתפרסם המשרד להגנת הסביבה  2016בספטמבר  17-בו, הלאומית"( תוכנית"ה

 פריז. מיהסכ

הלאומית להפחתת  תוכניתיישום ההנוגע למשרדית -של ועדת ההיגוי הביןהשלישי דוח המעקב  זהו

בה פועל שהשלישית הינה שנת הדיווח  2019שנת  היעדים. בהשגתפליטות גזי חממה והתקדמותה 

, 2019דוח זה יוצגו תוצאות המעקב אחר פעילות שהתרחשה במהלך שנת בך המעקב והבקרה. מער

 . למיניהםהתחזית לעמידה ביעדים בתרחישי ההפחתה לרבות 

 



 
ותחזיות להפחתת פליטות גזי חממה ועמידה ביעדי מצב התמונת גיבוש 

 הממשלה

הוקם ,  542ה הממשלה בהחלטה כדי לבנות את תמונת המצב של עמידת מדינת ישראל ביעדים שקבע

 Monitoring, Reporting and) מערך לאומי למעקב ובקרה אחר הפחתת פליטות גזי חממה

Verification – MRV) .) 

 ובקרה למעקב לאומי מערך להקמת"ם האו הנחיות בסיס על נקבעו להפעלתו והמתודולוגיה המערך

 .פריז בהסכם רשכנד, הלאומיים ביעדים ועמידה חממה גזי פליטות אחר

לרבות משרדי  ,חממה גזי פליטות הפחתת לעניין מעקבהו היגויה ועדתגובש בשיתוף חברי המערך 

רשות החשמל, רשות הגז הטבעי, , המשרד האנרגיה, משרד הכלכלה, משרד התחבורבהם ו הממשלה

נים תוצאות המערך מתבססות על נתונהל הדלק, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ורשות המים. מ  

 . אלההתקבלו משותפים ש

לכלל הסקטורים, חיזוי פליטות מעודכן במסגרת תהליך 'כלכלה משגשגת בסביבה מקיימת' גובש מודל 

 –תוך התייחסות לאמצעי מדיניות המופעלים בכל סקטור. המודל מתמקד בארבע סקטורים עיקריים 

קטורים )כגון חקלאות, הפקת גז מבנים וערים, ייצור חשמל, תחבורה, תעשייה ופסולת. עבור שאר הס

טבעי, משק המים והרשות הפלסטינית( נבנתה רק תחזית פליטה. המודל נבנה בשיתוף והתייעצות עם 

  משרדי הממשלה הרלוונטיים, רשות החשמל, מנהל התכנון, הלמ"ס ועוד.

 .  על כן, תחזיות הפליטה המוצגות במסגרת דוח זה מתבססות על מודל חיזוי מעודכן זה

 

 .1לקרוא בנספח אפשר המערך ושיטת העבודה על פירוט נוסף 



 
 פליטות גזי חממה תמונת מצב ותחזיות 

ביחס לפליטות הצפויות  tCO2e מיליון 10-כשל  חממהפליטות גזי  הושגה הפחתת 2019 במהלך

 החממה גזי פליטות, בהתאםתרחיש הייחוס(. בהיעדר מדיניות הממשלה להפחתת פליטות גזי חממה )

 .tCO2e 8.8 על עמדו 2019 בשנת לנפש

)תרחיש  2015להפחתת פליטות גזי חממה לאחר שנת חדשה ללא יישום של מדיניות ממשלתית 

 ., בהתאמה2030-ו 2025בשנים  tCO2e מיליון 104-וכ tCO2eמיליון  96-סך הפליטות כ יהיה ,(הייחוס

-)כ tCO2e מיליון 40-כחתה של הפ לידיתביא מועד פרסום הדו"ח עד  אושרהשמדיניות הממשלה 

 tCO2e 5.7-)כ tCO2e מיליון 64-, וסך הפליטות יעמוד על כביחס לתרחיש הייחוס 2030בשנת  (40%

 הפחתה.  20%-כבמדובר  2015שנת היקף הפליטות בביחס ללנפש(. 

 : סך פליטות גזי חממה לפי תרחיש4 תרשים

 

 

, זאת בהינתן גידול ממוצע באוכלוסייה בהתאם לנפש  tCO2e 7.7של  2030נקבע לשנת שליעד  תייחסמ tCO2eמיליון  86* 

   .לנפש tCO2e 8.8של  2025ליעד הביניים לשנת  מתייחס tCO2eמיליון  90. "סהלמלתחזיות של 
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 סקטורלפי פליטות גזי חממה תחזית 

 עד שאושרהמדיניות  בהינתןהפליטות  סךל השונים הסקטורים תתרומניתן לראות את  5 תרשיםב

משויכות  (,הפליטות מסך 85%) 2030 בשנת החזויות הפליטות עיקר כי לראות ניתן. הדיווח למועד

מסך  33%(, התחבורה )הפליטות מסך 40%סקטור החשמל ): האלהלשריפת דלקים במגזרים 

 מסך הפליטות(: 12%הפליטות( ודלקים לתעשייה, מבנים ואחר )

 סקטור לפי, שאושרה עד מועד הדיווח מדיניות בתרחיש חממה גזי פליטות סך: 5 תרשים

  

 

 .חשמל לייצור בפחם השימוש מהפסקת נובעת 2026החדה בפליטות בשנת  הירידהכי  יצוין
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 פליטות גזי חממה על פי אמצעי הפחתההפחתת 

  הדיווח שנת סוף עד בפועל הפחתה שהושגה

ביחס לפליטות הצפויות על  tCO2e מיליון 10-של כ חממהפליטות גזי  הושגה הפחתת 2019 במהלך

  .tCO2e 8.9-כ על עמדו 2019 בשנת לנפש החממה גזי פליטות, בהתאם .חוספי תרחיש היי

צפויה עד לשנת היעד )ושהושגה בפועל ה להפחתה למיניהםמוצגת תרומת אמצעי ההפחתה  6 תרשיםב

  2019שיושמה בפועל עד לסוף שנת  הממשלה מדיניות בהינתן(, 2018בשנת 

 מדיניות שיושמה בפועל בהינתןאמצעי הפחתה מרכזיים  :6 תרשים

 

 

 *אומדן בהינתן נתונים חלקיים שהתקבלו.    

 :האלהעים הפחתה זו נובעת בעיקר משלושת האמצ

  חשמל לייצור בפחם השימוש הפחתת .א

הפעלה השימוש בתחנות כוח פחמיות לטובת צמצום המשך מ נבעהההפחתה  מרבית, 2019בשנת 

 המאפשר המזערי בעומס הפחמיות היחידות הפעלתמהפחתה זו נובעת גז. ב הפועלות תחנות כוחשל 

שיעור הייצור בפחם נותר . 1403' מס הממשלה בהחלטת, כפי שנקבע למשק אספקה ואמינות גמישות

שיעור הייצור הפחמי )ברוטו( על עמד  2019-ו 2018, 2017בשנים  -יחסית קבוע מאז יישום ההחלטה 

 ., בהתאמהמסך ייצור החשמל במשק 32%-ו 31% ,33%
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 מפרטת את ההשפעות בפועל מהפחתת השימוש בפחם לייצור חשמל. 6 טבלה

 בשימוש בפחם הפחתה השפעות ה: 6 טבלה

  *נתונים בפועל 

 2018 2019 

 43%-כ הפחתה בייצור*
 (TWh 15 -)כ

 39%-כ
 (TWh 14 -)כ

 tCO2e מיליון 7.4-כ tCO2eמיליון  7.5-כ הפחתה בפליטות**

 ₪ מיליון 2,803 ₪ מיליון 4,424 חיסכון בעלויות***

להיקף הייצור בתרחיש הייחוס )הפעלת כלל היחידות הפחמיות ללא מגבלות של פחתה ביחס ההיא *ההפחתה בפועל 
  .(מדיניות

כלל ההפחתה בייצור החשמל ביחידות הפחמיות נובע מהמדיניות לצמצום ייצור זה, בהנחה שהפחתת הפליטות מחושבת **
 משק ליחידות מסוג זה. בלות בנצילות הממוצעת וכי החשמל שהופחת ביחידות הפחמיות מיוצר על ידי יחידות גז טבעי הפוע

 הגורמים המקצועיים. לשם שמרנות בתחזיות של תחזיותההיה נמוך מ 2018 בשנת היקף הייצור בתחנות הפחמיות בפועל**
 .בהתאם לתחזיות של רשות החשמל ,מהייצור בפועל יותרמעט גבוה  הונח כי הייצור הפחמי המודל

התועלת השנתית אוויר.  מזהמייות התפעול של תחנות הכוח, עלויות הדלקים ועלויות חיצוניות מתועלת זו מתייחסת לעלו***

 . התקנת אמצעים להפחתת פליטות מזהמים ביחידות הפחמיות עקב 2019-ירדה משמעותית ב

  הגדלת הייצור באנרגיות מתחדשות .ב

 -שת בהספק כולל של כמתקני אנרגיה מתחד מחוברים לרשת החשמל הלאומית 2019נכון לסוף שנת 

 13%-ית רוח וכיבטכנולוג 1%-וולטאית, כ-בטכנולוגיה פוטו הוא מהספק זה 86%-ו, ואט-מגה 2,200

 . אחרותת ובטכנולוגי

ההשפעות הצפויות בשנות היעד מהגדלת הייצור באנרגיות את מפרטת את ההשפעות בפועל ו 7 טבלה

 .מתחדשות

  הגדלת הייצור באנרגיות מתחדשותהשפעות : 7 טבלה

  נתונים בפועל 

 2018 2019 

 GWh 3,334  GWh  2,043 ייצור בפועל

 tCO2eמיליון  0.8-כ tCO2eמיליון  0.3-כ *הפחתה בפליטות

 ₪ מיליון 180-כ ₪ מיליון 70-כ **חיסכון בעלויות

מתחדשות מונע ייצור בתחנות יחידות גז טבעי הפועלות בנצילות  ותבאנרגיחשמל  בחישוב היקף ההפחתה הונח כי ייצור *

הממוצעת במשק. זאת מכיוון שהיחידות הפחמיות מופעלות בהתאם למדיניות לצמצום השימוש בפחם, המגבילה את 

 .בזכות כניסתם של המתקנים הנוספיםהפחתת הפליטות השנתית צפויה לגדול  הפעלתן להפעלה מזערית.

 הייצור היקף ביןו( TWh 1.3 -* הפחתה זו מחושבת ע"ב הפער בין היקף הייצור באנרגיות מתחדשות בתרחיש הייחוס )כ

 .זה בתרחיש החזוי

  .טבעי גז עלשל תחנות כוח הפועלות  מזהמים מפליטות החיצוניות חיסכון בעלויות**

 

 בצריכת החשמלבאנרגיה התייעלות  .ג

-גיגה 757-שעה )כ ואט-טרה 67.1-כצריכת החשמל הייתה  2019 בשנתעל פי נתוני חברת החשמל, 

  הצריכה החזויה בתרחיש הייחוס(משעה פחות  ואט

 :בצריכת החשמל באנרגיהמפרטת את ההשפעות בפועל מהתייעלות  8 טבלה
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  בצריכת החשמל באנרגיההתייעלות השפעות מ: 8 טבלה

 
  החשמל. רשות של המעודכנות לתחזיות התייחסותבתחזית צריכת החשמל,  של תקנון הונהג מתודולוגיהל *בהתאם

טבעי  מונעת ייצור בתחנות יחידות גז באנרגיהבאופן דומה לאנרגיה מתחדשת, בחישוב היקף ההפחתה הונח כי התייעלות **

 .הפועלות בנצילות הממוצעת במשק

   .מייצור חשמלליטות מזהמים פהחיצוניות מחיסכון בעלויות ***

 :האלההתייעלות לאמצעים את ה לייחס אפשר

 מענקים ממשלתיים .1

כי משרדי הכלכלה, הגנת הסביבה, האוצר והאנרגיה קובע  1403.ב. להחלטת הממשלה מס' 1סעיף 

מיליון  300ולהפחתת גזי חממה, בתקציב כולל של  באנרגיהלמתן מענקים להתייעלות  תוכניתיגבשו 

₪ . 

 שתי תוכניות מענקים:להממשלתי תקצוב הנמשך  2019שנת במהלך 

 ממשלה החלטת) חממה גזי פליטות והפחתת באנרגיה להתייעלות לפרויקטים מענקים תוכנית .א

1403). 

רשויות מקומיות, מפעלי תעשייה ומוסדות  - ביישובי הדרום באנרגיהמענקים להתייעלות  .ב

 .2025מסחר במסגרת החלטת ממשלה 

 של בסך פרטיות השקעות מינפוו ₪ מיליון 68-כסך במענקים  2019בשנת  אושרוכניות אלה בשתי תו

-והפחיתו כ שעה ואט-טרה 1.5-כ התייעלות כוללת שלידי פרויקטים אלה מביאים ל .₪ מיליון 300-כ

 . להלן סיכום תוכניות המענקים:tCO2eאלף  64

 באנרגיה להתייעלות ממשלתיות מענקים יותתוכנ מעקב תוצאות: 9 טבלה

 נתונים בפועל 

 2018 2019 

 TWh64.4 -כ בפועל חשמל צריכת

הפחתה  TWh 0.46 -)כ

 בהשוואה לתרחיש הייחוס(

 TWh67.1 -כ

הפחתה  TWh 0.8 -)כ

 בהשוואה לתרחיש הייחוס(

 tCO2eאלף  701-כ tCO2eאלף  199-כ **הפחתה בפליטות

 ₪מיליון  156-כ ₪מיליון  43-כ ***חיסכון בעלויות

 2019 תוכנית מענקים

 השקעה פרטית 
 [₪ אלפי]

 השקעה ממשלתית
 [₪ אלפי]

התייעלות שנתית 
ממענקים שאושרו 

(MWH) 

הפחתת פליטות 
שנתית ממענקים 

 (tCO2eשאושרו )

 מענקים תוכנית
 להתייעלות לפרויקטים

 פליטות והפחתת באנרגיה
 החלטת) חממה גזי

 (1403 שלהממ

289,535 63,744 142,317  41,968 

מענקים להתייעלות 
- באנרגיה ביישובי הדרום

רשויות מקומיות, מפעלי 
תעשייה ומוסדות מסחר 

13,393 3,900 7,897  2,118 
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ההפחתה הכוללת מכלל תוכניות  .2018-2016בין השנים שנעשתה השקעה ל נוספתהשקעה זו 

 .tCO2eאלף  290-כהיא  2019-2016המענקים אשר קיבלו תקציב בין השנים 

  ירוקה לבנייה 5281 לתקן, בנייה בהתאם במבנים באנרגיה התייעלות .2

ציבורי -אלף מ"ר במגזר המסחרי 95-יחידות דיור למגורים וכ 2871הותעדו  2019מהלך שנת ב

  .הה ירוקיבנילתקן 

אלף מ"ר במגזר  290-יחידות דיור למגורים וכ 6,354 2019-2016השנים  בין הותעדו"כ סה

בפועל  GWh 46-כ לש חיסכוןידי ל מוערך כי מבנים אלה הביאו .ירוקה יהיציבורי לתקן בנ-המסחרי

יישום צעד זה נזקף בעיקר לזכות פעילות המבוצעת במסגרת הרשויות המקומיות  .2019בשנת 

 אימצו את התקן וחייבו בנייה בהתאם לעקרונותיו בשטחן., ש15-רשויות פורום ה ובראשן

 בנובמבר–תקנות התכנון והבנייה )תכן הבניין(, )תברואה(, אספקת מים חמים בבניין מגורים  עדכון .3

התקנה של מערכות חימום מים  תקנות המחייבות ,ולתקנותה יהמשנה לבני עדתובואושרו  2018

במבני מגורים רבי קומות. עדכון זה מחליף את התקנה  ניינים החדשים, לרבותיעילות בכלל הב

 תקנההקומות העליונות בלבד.  7-ת בוסולארי-הישנה אשר הגדירה כי יש להתקין מערכות תרמו

 4.(4.1.2019ופורסמה ברשומות )תאריך עדכון:  האוצר שר"י ע אושרה זו

 

 באנרגיה להתייעלות נוספיםאמצעי מדיניות  .4

ממשיכים ליישם   -ובעיקר משרד האנרגיה  –צעדים המפורטים מעלה, ,משרדי הממשלה נוסף לב

 . בין אלה:שורה של צעדי מדיניות לקידום התייעלות אנרגטית

  כל  – וחיוב ביצוע סקרי אנרגיה , חיוב דיווח צריכת חשמל שנתיתממונה אנרגיהמינוי חיוב

 רמת הצריכה של צרכן האנרגיה ל פיעאחד 

 של תאורה, מכשירי חשמל ביתיים וצ'ילרים מסחריים האנרגיהליעילות כון תקנות עד 

  מענקים לביצוע סקרי אנרגיה 

 ( קמפייניםמסעות פרסום)  ציבוריתהמודעות השונים להעלאת 

  למשרדי ממשלה לטובת יישום פרויקטים להתייעלות באנרגיהתקציבים 

 בהתאם אנרגטית להתייעלות הספציפיים מדיניותה כלי לכל פרטניים יישום נתוני אין עדיין כיום

 על פיבצריכת החשמל אמדנו את היקף ההפחתה בהתאם למתודולוגיה  .1403 ממשלה להחלטת

במידה ותאושר . בשנות הדיווח –בין הצריכה בפועל והפער בין הצריכה החזויה בתרחיש הייחוס 

                                                           
4 view.net/i/wwdazccpud/reshumot2019.pdf-media.web-https://cdn 

במסגרת החלטת ממשלה 
2025 

  63,292 150,214 67,644 302,928 סה"כ

https://cdn-media.web-view.net/i/wwdazccpud/reshumot2019.pdf
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יוגדרו על ידי משרד האנרגיה,  2020 התוכנית הלאומית להתייעלות באנרגיה, אשר פורסמה בנובמבר

 מערך דיווח זה. בפעולות ניטור ובקרה אחר התייעלות המושגת במשק ואופן שילובן 

פרויקטים במסגרת מנגנון ערבויות המדינה ל לא מומשו הלוואות 2019בשנת בנוסף, יש לציין כי 

. ייתכן וחוסר ₪מיליון  500-)קרן הלוואות להתייעלות אנרגטית(, אשר תוקצב בלהתייעלות אנרגטית 

הביקוש נובע מתנאים לא אטרקטיביים שנקבעו להלוואות לפרויקטים במסגרת תכנית זו. מחירי 

כשל  –החשמל הנמוכים בישראל פוגעים בכדאיות הכלכלית לביצוע פרויקטים להתייעלות אנרגטית 

. קים המשמשים לייצור חשמלבעלויות הדל הניתן לטיפול בעזרת הפנמת עלויות חיצוניות ומחיר הפחמן

מוצע להסב את התקציב אשר ניתן לתכנית זו למענקים להתייעלות אנרגטית אשר זכו לביקוש גבוה 

 בשנים האחרונות. 

 נוספים אמצעיםבעקבות הפחתה 

 :ובהםיושמו, שנוספים  מדיניות אמצעיבעקבות הפחתה 

 הסבה לגז טבעי בתעשייה .1

בגין  3080פורסמה החלטת ממשלה  22.10.2017ום , בי352בהמשך להחלטת הממשלה מספר 

. במסגרת "האצת השימוש בגז טבעי בתעשייה וצמצום זיהום האוויר ותיקון החלטת ממשלה"

 החלטה זו מונחים הצעדים הנדרשים לביצוע לצורך הפחתת המזוט בתעשייה והסבתו לגז טבעי.  

טונות אלף  90-במצטבר כחיסכון הביאה ל זו ההחלטחיבור המפעלים לרשת אספקת הגז במסגרת 

 ,, בתוספת הפליטות מהגדלת צריכת הגז טבעי. הפחתת הפליטות מהסבות אלה2019בשנת  מזוט

  tCO2e. אלף 72-ב מוערכת

  מעורבת פסולתמניעת הטמנה של  .2

לצמצום היקף הפסולת  מגוונים אמצעיםנוקטים השלטון המקומי  ףהמשרד להגנת הסביבה בשיתו

הגברת ההפרדה במקור ברשויות המקומיות, הקמה ושדרוג תחנות נת, לרבות המעורבת המוטמ

  בפסולת.ופי חלהקמת מתקני טיפול כן , ושיפור הפרדת הפסולתו ממיינות מעבר

תה זו מתייחסת הפח. tCO2e 72,000-כ הפחיתו 2019שנת סוף  עדבפועל  שיושמו אלה אמצעים

יש לציין כי לאור העובדה שהפליטה מתרחשת  .2015לגידול בהיקפי המחזור שהושגו לעומת שנת 

 לאורך כמה עשורים, ההשפעה המשמעותית מיישום האמצעים תורגש רק בשנים הבאות. 

 2020שנת עד סוף בפועל  בהתאם למדיניות שיושמה ממשלה ביעדי עמידה סטטוס

החממה לנפש  מיעד פליטת גזיהיה נמוך  2020מהערכה ראשונית עולה כי היקף הפליטה לנפש בשנת 

לנפש(. עם זאת, יצוין כי ייתכן וחלק משמעותי מהפחתת הפליטות המוערכת  tCO2e 8.8) 2025לשנת 

נבע מהירידה בפעילות הכלכלית במשק בזמן משבר הקורונה. בפרט, מניתוח ראשוני עולה  2020לשנת 

ה ביחס לשנת הפחתה בצריכ %10-בצריכת הדלקים בסקטור התחבורה )כאבסולוטית כי חלה ירידה 

 . 2019ביחס לשנת  1.4%-כ -( ובצריכת החשמל במשק 2019
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 יוצג במסגרת דו"ח המעקב הקרוב. 2020ניתוח מלא של הגורמים לירידת הפליטות בשנת 

 :שנקבעו יעדים הסקטוריאלייםהמשיגה את אינה  2020 המדיניות שיושמה עד סוף שנתכמו כן, 

 10 טבלהבצום הנסועה ברכבים פרטיים, כפי שמסוכם , אנרגיה מתחדשת וצמבאנרגיההתייעלות 

 שיושמה מדיניות :1תרחיש הינתן ב ביעדים עמידה סטטוס :10 טבלה

 2020-אומדן ל  2019 יעד

 טונות לנפש* 5.8 לנפש נותטו 8.9 פליטות גזי חממה לנפש

 3.6% 1.1% [%] החשמל בצריכת התייעלות

 %]ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת 
 5[מתוך הצריכה

4.9% 6.1% 

 (%10: 2020)יעד 

 0% [%] הפרטית הנסועה הפחתת

 
0-4% 

 על סמך נתונים חלקיים שהתקבלו בפועל.  אומדן* 

עד  מדיניות שאושרהיישום מלא של הבהינתן גזי חממה תחזית פליטות 

 מועד הדיווחל

 tCO2e מיליון 21-הפחתת פליטות של כ ידי, יביא להדיווח מועד עד שאושרו אמצעי מדיניותיישום של 

, tCO2e מיליון 64-וכ tCO2e מיליון 76-כ יהיהסך הפליטות  .2030בשנת  tCO2e 41-וכ 2025בשנת 

 .בהתאמה

 בהינתן מדיניות שאושרה עד מועד הדיווח מרכזיים הפחתה אמצעי: 7 תרשים
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תרחיש מדיניות מאושרת  , אמצעי הפחתה מרכזיים

צמצום השימוש בפחם התייעלות אנרגטית מבניה ירוקה
אנרגיה מתחדשת צמצום הנסועה ברכב פרטי
שינוי תמהיל הרכבים דלקים בתעשייה ומבנים
מניעת הטמנת פסולת הגדלת שיעור איסוף המתאן
יישום תיקון קיגאלי כ פליטות בתרחיש מדיניות"סה
סך הפליטות בתרחיש הייחוס
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  אמצעים עיקריים:ממספר  ת, עיקר ההפחתה נובע7 תרשיםבלראות שאפשר כפי 

 לייצור חשמלהפסקת השימוש בפחם  .א

 על פיו סוכם כיושר להגנת הסביבה, לבין שר האנרגיה  נחתם מסמך הבנות 30.09.2016 ביום 

. בהתאם למסמך 2022יסגרו עד יוני בתחנות הכוח הפחמית "אורות רבין" בחדרה י 4-1יחידות 

סגירת  בדבר סגירת היחידות. 4080החלטת ממשלה מס'  29.07.2018ביום אושרה הבנות זה 

 תנאים מקדימים: היחידות מותנית בשני

 אשר טבעי גז מאגרי שלושה של חיבורם באמצעות, בישראל למשק טבעי גז באספקת יתירות 

 . הטבעי הגז של ציתהאר ההולכה למערכת יחובר מהם אחד כל

 לא, ואט מגה 600-כ של בהספק לב )מחז"מ(ותחנות כוח מסוג מחזור מש של הפעלה תחילת 

 .2022 יוניב 1 מיום יאוחר

היחידות,  מלבד סגירתלעמוד בתנאים. כדי לנקוט יש שהחלטת הממשלה מפרטת פעולות נוספות 

ית במידה ניכרת את שיעורי ייצור יוסיף להפחהמשך מדיניות סדר העמסה המעדיף גז על פני פחם 

 חממה מייצור חשמל.הגזי הפחם ואת פליטת 

, משרד האנרגיה פרסם מסמך עקרונות מדיניות בנושא הפסקה של השימוש בפחם 24.11.2019-ב

. לפי מסמך זה, קבע שר האנרגיה בהתאם 2026במקטע הייצור במשק החשמל בשגרה עד לשנת 

, 2026ולא יאוחר משנת  2025על הסבה הדרגתית עד לשנת לסמכותו מתוקף חוק משק החשמל, 

בתחנת הכוח רוטנברג, לשימוש  1-4בתחנת הכוח אורות רבין ויחידות הייצור  5-6של יחידות הייצור 

בה נקבע כי ייצור החשמל  25.10.2020מיום  465ממשלה עוגנו בהחלטת בגז טבעי. עקרונות אלו 

 ייצור החשמל. מ 70%יעמוד על  2030בגז טבעי בשנת 

 : בפחם השימוש מהפסקתמפרטת את ההשפעות הצפויות  11 טבלה

 הפחמיות התחנות מהסבת: השפעות צפויות 11 טבלה

 2025 2030 

 tCO2e מיליון 17-כ tCO2eמיליון  9-כ הפחתת פליטות צפויה

 

 הגדלת הייצור באנרגיה מתחדשת .ב

בנושא קידום אנרגיה מתחדשת במשק החשמל  465אושרה החלטת ממשלה  25.10.2020-ב

מסך צריכת החשמל  30%-ותיקון החלטות ממשלה, בה עודכנו יעדי הייצור מאנרגיות מתחדשות לכ

 . 2025בשנת  20%, ויעד ביניים של 2030בשנת 

 16-כ הואביעדים אלו עמידה היקף ייצור החשמל הנדרש לשם  , MRV-על פי תחזיות מערך ה

יוצרו  2020בשנת לעומת זאת, . 2030בשנת  ואט שעה-טרה 27-וכ 2025בשנת  ואט שעה-טרה
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ואט שעה בשנת -טרה 11-ייצור צפוי של כושת, חדחשמל במתקני אנרגיה מת ואט שעה-טרה 4.2-כ

  2019.6על פי תחזית המימוש של רשות החשמל שפורסמה בדוח מצב משק החשמל לשנת  2025

מפרטת את ההשפעות הצפויות בשנות היעד מהגדלת הייצור באנרגיה מתחדשת ועמידה  12 טבלה

 ביעדים החדשים שנקבעו:

 : השפעות צפויות בשנות היעד מהגדלת הייצור באנרגיה מתחדשת12 טבלה

 

 

 

  התייעלות באנרגיה בצריכת החשמל .ג

אישרה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה תקנה המחייבת מבנים חדשים על פי תקן  3.03.2020-ב

 נחתמו ופורסמו תקנות הבניה הירוקה )ת"י 26.08.2020-(. ב5281ישראל לבנייה ירוקה )ת"י 

בארץ לעמוד החדשה ת את כלל הבנייה וחייבהמקיימה( -התכנון והבנייה )בניה בת ותקנות( 5281

 יכנסו התקנות( ברמה של כוכב אחד לפחות. 5281בדרישות התקן  הישראלי לבנייה ירוקה )ת"י 

, בבנייה שאינה צמודת קרקע בהתאם לייעוד המבנה )מגורים בהדרגה, 2022ממרץ  לתוקף

 מלון ועוד(.משרדים, בתי 

התייעלות אנרגטית בצריכת החשמל ביחס  6%-( תביא לכ5281יישום תקנות הבניה הירוקה )ת"י 

 . 542שנקבע במסגרת החלטת ממשלה  , ביחס לתרחיש הייחוס2030בשנת  9%-וכ 2025

 גטיתמפרטת את ההשפעות הצפויות בשנות היעד מפעולות להתייעלות אנר 13 טבלה

 : השפעות צפויות בשנות היעד מפעולות התייעלות אנרגטית13 טבלה

 2025 2030 

הפחתה  TWh 0.7 -כ התייעלות בצריכת החשמל

 בהשוואה לתרחיש הייחוס

הפחתה  TWh 1.6 -כ

 בהשוואה לתרחיש הייחוס

 tCO2eמיליון  0.8-כ tCO2eמיליון  0.3-כ הפחתה בפליטות**

 

 מניעת הטמנה של פסולת מעורבת ואסטרטגיה חדשה לטיפול בפסולת .ד

, פרסם המשרד להגנת הסביבה אסטרטגיה חדשה לטיפול בפסולת, שנועדה לקדם 2021בפברואר 

לרבות  2030הטמנה בשנת  20%-, ל2020הטמנת פסולת נכון לשנת  80%-מעבר משיעור של כ

שיפור איסוף המתאן ,  ו2030ר וקרטון עד שנת הפסקת הטמנה של פסולת אורגנית לא מטופלת וניי

                                                           
6 https://pua.gov.il/Publications/PressReleases/Pages/doch_mashek_2019.aspx 

 2025 2030 

 TWh 27-כ TWh 16-כ הגדלת היקף ייצור

 tCO2eמיליון  10.7-כ tCO2eמיליון  6-כ הפחתה בפליטות

https://pua.gov.il/Publications/PressReleases/Pages/doch_mashek_2019.aspx
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ובכך גם כן תפחת דרמטית פליטת גזי במטמנות איטום ותפיסה של גזי חממה נפלטים על ידי 

 . החממה ממטמנות קיימות

 מפרטת את ההשפעות הצפויות מיישום שני הרכיבים העיקריים אלו: 14 טבלה

 מיישום אסטרטגיית הפסולת החדשה: השפעות צפויות בשנות היעד 14 טבלה

 

 

 

 יישום תיקון קיגאלי לפרוטוקול מונטריאול .ה

 מונטריאול בדבר חומרים המדללים את שכבת האוזון, והואאומץ תיקון לפרוטוקול  2016באוקטובר 

קירור מסוג גזי של  הצריכהמחייב את המדינות המפותחות, לרבות ישראל, להפחית בהדרגה את 

HFCs תיקון קיגאלי" –, המהווים גזי חממה רבי עוצמה". 

, 2013-2011לעומת היקף השימוש בשנים קובע כי הצריכה של גזים אלה תופחת בהדרגה,  התיקון

  :2019 משנתוזאת 

  : שיעור הפחתה לפי תיקון קיגאלי15 טבלה

 שנה שיעור הפחתה לפי תיקון קיגאלי

10% 2019 

40% 2024 

70% 2029 

80% 2034 

85% 2039 

 

תיקון להגנת הסביבה להצעת המשרד את  2020בנובמבר ועדת הפנים והגנת הסביבה אישרה 

, חומרים מסוכנים )יישום פרוטוקול מונטריאול בעניין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון(תקנות 

בהתאם לדרישות הפרוטוקול המתוקן, המהווה  HFCהטלת מכסות על ייבוא גזי קירור מסוג  תהכולל

 2022תקנות אלו צפויות להיכנס לתוקף ביולי  .לאומית של ישראל-מחויבות בין

 :מראה את ההשפעות הצפויות בשנות היעד מיישום תיקון קיגאלי 20 טבלה

 : השפעות צפויות מיישום תיקון קיגאלי16 טבלה

 2025 2030 

 tCO2e מיליון 5-כ tCO2eמיליון  3-כ הפחתת פליטות צפויה

 

 2030 2025 הפחתה בפליטות לפי רכיב

 tCO2e מיליון 0.8-כ tCO2e אלף 42-כ מניעת הטמנה 

 tCO2e מיליון 1.7-כ tCO2e אלף 277-כ שיפור איסוף המתאן



 
 

13 

 כבים פרטייםבר הנסועה צמצום .ו

השקעה בתשתיות תחבורה ציבורית, הכוללת בין  תוכנית 2017סוף שנת במשרד התחבורה גיבש 

כניות אסטרטגיות ו, ת2040אסטרטגית לפיתוח רשת הרכבת הארצית לשנת  תוכניתהיתר 

למערכות תחבורה ציבורית במטרופולין ת"א, מטרופולין ירושלים ומטרופולין חיפה, צירי העדפה 

 עירוניים, והשקעה בתשתיות אופניים והולכי רגל. -ןרה ציבורית בכבישים בילתחבו

על פי תחזיות עדכניות שהתקבלו ממשרד התחבורה, יישום מלא של התוכניות האסטרטגיות שצוינו 

, 2030הפחתה ביחס לשנת  15%-ובכ  2025הפחתה בנסועה הפרטית בשנת  10%-לעיל יביאו לכ

 ביחס לתרחיש הייחוס. 

 צמצום הנסועה ברכבים פרטיים.בעקבות מתארת את ההשפעות הצפויות בשנות היעד  17 טבלה

 מצמצום הנסועה ברכבים פרטיים בשנות היעד : השפעות צפויות 17 טבלה

 2025 2030 

 15% 10% צמצום הנסועה ברכבים פרטיים

 tCO2e מיליון 2-כ tCO2eמיליון  1.6-כ הפחתה בפליטות*

 

 

 

 מועד הדיווחלמדיניות שאושרה עד יישום מלא של הבהינתן  ממשלה ביעדי עמידהתחזית 

, בהינתן 2030-ו 2025, 2020שיעור העמידה ביעדים שנקבעו, בשנים תחזית למציגה  להלןהטבלה 

 :מדיניות שאושרה עד כהיישום מלא של ה

 מדיניות שאושרה עד מועד הדיווח: 3: סטטוס עמידה ביעדים בהינתן תרחיש 18טבלה 

 2030 2025  2020 יעד

 טונות לנפש 7.4 טונות לנפש* 8.4 פליטות גזי חממה לנפש
טונות  8.8)יעד: 

 לנפש(

 טונות לנפש 5.7
טונות  7.7)יעד: 

 לנפש(

התייעלות בצריכת 
 החשמל ]%[

3.6% 
 

%6  9% 
(%17: 2030)יעד   

ייצור חשמל מאנרגיה 
מתחדשת ]% מתוך 

 הצריכה[

6.1% 
 (10%: 2020)יעד 

20% 30% 

הפחתת הנסועה 
 הפרטית ]%[

0-4% 
 

10% 15% 
 (20%: 2030)יעד 

 

להתייעלות אנרגטית בצריכת  שנקבע ביעדהמדינה אינה צפויה לעמוד  כפי שניתן לראות מעלה,

תוכנית לאומית להתייעלות באנרגיה  2020בנובמבר פרסם משרד האנרגיה  יצוין, כי החשמל.

החדש הוגדר במונחי התייעלות בעצימות  היעד .מעודכן סקטוריאלי יעד הוצעמעודכנת, במסגרתה 
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צריכת האנרגיה הכוללת, כחלופה ליעד הנוכחי המגדיר התייעלות בצריכת חשמל בלבד. מטרת 

ל מעבר מטכנולוגיות המבוססות עדכון זה לשקף תמורות במשק האנרגיה הישראלי, לרבות מגמה ש

 .מבוססות חשמל תעל שריפת דלקים לטכנולוגיו

עוד ניתן לראות כי המדינה אינה צפויה לעמוד ביעדי ההפחתה בנסועה הפרטית שנקבעו. יצוין כי 

 לכלכלה ומעבר חממה גזי פליטות להפחתת הלאומי היעד לעדכוןמשרדית -הבין העבודה במסגרת

 . פליטות הפחתת ליעד זה יעד לעדכןמוצע  פחמן דלת

 

 

  



 
 

15 

 משגשגת בסביבה מקיימתמשק דל פחמן: כלכלה מעבר 

הצהירו מנהיגי מדינות העולם על הצורך במעבר אסטרטגי ארוך טווח  2015בסוף  פריז כבר בוועידת

 2בטמפרטורה הגלובאלית לרמה של עד  הלכלכלה דלת פחמן, על מנת למתן את קצב העליי 2050עד 

מעלות במהלך המאה הנוכחית. הצהרה זו באה לידי ביטוי במחויבות של המדינות לגבש אסטרטגיה 

. נוסף על כך, במסגרת 2020דלת פחמן ותוכנית יישום אשר תוגש למזכירות אמנת האקלים עד סוף שנת 

 . 2030ם את יעדי ההפחתה שלהן לשנת יעמיקו מדינות העול 2020הסכמי פריז נקבע כי עד שנת 

, כבר מילאו מחויבויות אלו והגישו לאמנת האקלים של האו"ם OECD-מדינות רבות, כולל מרבית מדינות ה

וגם העמיקו את יעדי  2050-אסטרטגיות ותוכניות ארוכות טווח לכלכלה דלה עד מאופסת פליטות ב

את פליטות  2030להפחית עד  עיגן בחקיקה יעד )לדוגמא, האיחוד האירופי 2030ההפחתה שלהן לשנת 

 (.  19907שנת בלרמתן  ביחס %55-גזי החממה ב

את האסטרטגיה שלה  לאמנת האקלים של האו"ם טרם הגישה ישראל "ח,הדו פרסום למועד נכון

. 2030לשנת הפחתת פליטות גזי חממה ל ם המעודכניםיעדילמעבר לכלכלה דלת פחמן ואת ה

אמנת האקלים והפעילות הבינלאומית הענפה לקראת ועידת האקלים בגלזגו חזרתה של ארה"ב ל

בסוף נובמבר צפויים להגביר את הלחץ על ישראל להצהיר על מחויבויות האקלים שלה בהתאם 

 . OECD-לסטנדרטים של שאר מדינות ה

תי סביבתי וחבר-על מנת לעמוד במחויבות של ישראל לאמנת האקלים ומתוך הכרה בצורך הכלכלי

בשיתוף המכון הישראלי  2019בראשית יזם המשרד להגנת הסביבה במעבר לכלכלה דלת פחמן 

ומשרד הכלכלה, תהליך  ומשרדי הממשלה אנרגיה, תחבורה, מנהל התכנון OECD-הארגון לדמוקרטיה, 

רב מגזרי רחב ושיתופי לגיבוש חזון, יעדים ואסטרטגיה למעבר לכלכלה משגשגת ודלה עד מאופסת 

 . 2050עד שנת  פחמן

כלכלי. עוד הוקם צוות חברתי הכולל -צוותי עבודה סקטוריאליים וצוות מאקרו 4במסגרת התהליך הוקמו 

נציגים מחלקיה השונים של החברה הישראלית. זאת על מנת שהיעדים, האסטרטגיה ותוכניות היישום 

ד. גישת עבודה זו מתבססת יתבססו על ראייה הוליסטית המשלבת סביבה, כלכלה, בריאות וחברה גם יח

אחרות אשר השלימו את גיבוש החזון והאסטרטגיה שלהן לכלכלה  OECDעל הניסיון שהצטבר במדינות 

 דלה עד מאופסת פליטות.

לעשור מפורטות ת יישום ותוכני עבודה לגיבושנעשית  2050-נוסף על גיבוש האסטרטגיה ארוכת הטווח ל

 . הקרוב

 81%-וכ 2030-בסך פליטות גזי החממה ב 27%-הפחתה של כצפויה  צוותי העבודה עבודות בהינתן

 85%להפחתה של  2050מוצע לקבוע יעד לאומי לשנת  . 2015-, ביחס רמת הפליטות ב2050 בשנת

להעמקת הפחתה זו מעבר  העיקרית. הסיבה 2015הפחתה בפליטות של ישראל ביחס לרמתן בשנת 

                                                           
7 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en 

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en
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לא בחנו את פוטנציאל הפחתת צוותי העבודה ש בדההיא העו, אשר נאמד 81%להיקף ההפחתה של 

פליטה, בפרט מסקטור החקלאות, פליטות תהליך הסקטורים ומקורות כל המפליטות גזי החממה 

ציבורי, אשר עשויות להעמיק את ההפחתה -בתעשייה ופליטות מצריכת גפ"מ בסקטור הביתי והמסחרי

ה חדשות שונות אשר צפויות להיות זמינות המוצעים. בנוסף, ישנן טכנולוגיות הפחת 85%-מעבר ל

וכלכליות בעשור הקרוב אשר להן פוטנציאל הפחתה משמעותי נוסף, בפרט בסקטורים תעשייה, 

 תחבורה וחשמל

 . 2015: פליטות גזי חממה לפי סקטור לעומת שנת 8תרשים 

 
 

 שמוצג בטבלה מטה:בכל סקטור כפי נוספת יביא להפחתה  יישום חזון זה

 2030: הפחתה מצעדי מדיניות נוספים ליישום בשנת 19טבלה 

אשר  נוספתאומדן הפחתה  מקור פליטה

 2030-ניתן יהיה להשיג ב

 אמצעים עיקריים )הרחבה מטה(

 ייצור חשמל
 העמקת יעד הייצור במתחדשות. tCO2e  מיליון 2.8-כ

  וקידום התייעלות  האנרגי מאופסת בנייהחיוב
 .אנרגטית במבנים

 תחבורה

איסור על רישום רכב חדש שמשקלו הכולל עד  tCO2e  מיליון 2.8-כ
טון ובכלל זה מכונית נוסעים, רכב משא קל  3.5

 ואופנוע, שאינו רכב נקי.

  

דלקים 

 הלתעשיי

 ומבנים

 .התייעלות באנרגיה לתעשייה tCO2e  מיליון 0.7-כ

 אינם מבוססי דלקים הסבה למקורות אנרגיה ש
, ואנרגיה RDFמאובנים דוגמת חישמול,

 מתחדשת ישירה. 

  יישום בניה מאופסת אנרגיה 

reduction 81% 

reduction 27% 
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 נוספות הבאות:עיקריות הנדרשות הפעולות ה 2030לשנת  המוצעלשם השגת היעד הלאומי  

 במסך ייצור החשמל השנתי  לכל הפחות %40-יעדי הייצור באנרגיות מתחדשות ל הגדלת-

 . עיקר ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות יהיה בשטחים מבוניםכך ש 2030

 במסגרתהלה שמונחת על שולחן הממ , אשרבאנרגיה להתייעלות לאומיתה התוכנית אישור 

ליעד במונחי עצימות אנרגטית להתייעלות בצריכת החשמל  הסקטוריאלי היעד את לעדכן מוצע

 1.2%-)כ 2015ביחס לשנת  2025ת שיפור בעצימות צריכת האנרגיה הסופית עד שנ 11% -

ביחס  2030שיפור בעצימות צריכת האנרגיה עד שנת  18%שיפור שנתי ממוצע(, ויעד של 

 שיפור שנתי בממוצע(.  1.3%-)כ 2015לשנת 

 :מישורים בכמה הצריכה להפחתת לפעול צפויה התוכנית

o ות מבנים התייעלות בסקטור המבנים, לרבות וחיוב בנייה מאופסת אנרגיה בקטגורי

 נבחרות.

o  תמריצים ותקציבים לפרויקטים להתייעלות באנרגיה, לרבות המשך התקצוב של

 .להתייעלות באנרגיה תוכניות מענקים

o  :עדכון הרגולציה והתקנות המגדירות יעילות מזערית של מוצרי חשמל, ובהם

 מערכות מיזוג אוויר, מכשירי חשמל ביתיים ומקררים. 

o ברשויות מקומיות תחדשתהגדלת הייצור באנרגיה מ 

 טון ובכלל זה מכונית נוסעים, רכב  3.5שמשקלו הכולל עד  קביעת איסור על רישום רכב חדש

 . א לפקודת התעבורה77משא קל ואופנוע, שאינו רכב נקי כהגדרתו בסעיף 

 בתעשייה ומעבר לאפיקים שאינם מבוססים דלקים מאובנים הפחתת השימוש בדלקים מזהמים 

 כגון מימן, אנרגיה מתחדשת ישירה  מאופסי פליטה בתעשייהלשימוש בדלקים  עידוד המעבר(

 ועוד(

לכל הפחות ביחס  %47בהיקף של  פליטות גזי חממה בתחום הפסולת המוצקה הפחתת

יעדי ההפחתה, סמכויות  עיגוןמיליון טון;       5.5, אשר עמדו על 2015לפליטות שנמדדו בשנת 

 2050כנון הלאומי לקראת כלכלה דלה עד מאופסת פליטות בשנת הגופים, מנגנוני הדיווח והת

 במסגרת חוק אקלים.
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  לביצוע עיקריות ופעולות מסקנות, סיכום

 עד שאושרוהקרוב את מכלול כלי המדיניות להפחתת פליטות גזי חממה  בעשור תיישם שהממשלה ככל

 :2030נפש ולשנת ביעד הפליטה ל 2025לפני שנת  לעמוד, המשק צפוי הדיווח מועד

 תרחיש לפי, חממה גזי פליטות: 9 תרשים

 

לנפש, זאת בהינתן גידול ממוצע באוכלוסייה בהתאם   tCO2e 7.7של  2030נקבע לשנת שליעד  מתייחס tCO2eמיליון  86* 

 . לנפש tCO2e 8.8של  2025ליעד הביניים לשנת  מתייחס tCO2eמיליון  90"ס. הלמלתחזיות של 

 :הןצריכה לנקוט לשם כך  שהמדינההפעולות החשובות ביותר 

  סגירת והסבת כלל תחנות הכוח הפחמיות 

  תוך קידום תכנית  באנרגיות מתחדשות 2030מצריכת החשמל בשנת  30%עמידה ביעד לייצור

 .אסטרטגית לקידום אנרגיה מתחדשת מבוזרת במרחב המבונה ושמירה על השטחים הפתוחים

  ,של פסולת אורגנית לא מטופלת ונייר  מניעת הטמנהלרבות אמצעים ליישום אסטרטגית הפסולת

 .והגברת איסוף המתאן באתרי סילוק פסולת וקרטון

  יישום תקנות חומרים מסוכנים )יישום פרוטוקול מונטריאול בעניין חומרים הפוגעים בשכבת

 האוזון( 

  חבורה ציבורית של משרד התחבורה והתוכניות התוכנית האסטרטגית לפיתוח תמלא של יישום

 האסטרטגיות למטרופולנים ולרכבת ישראל במועדים שנקבעו. 

על פי התחזיות העדכניות והמדיניות שאושרה עד למועד הדיווח, המשק כפי שניתן לראות בטבלה מטה, 

פרטית בשנת לא צפוי לעמוד ביעדים הסקטוריאליים של התייעלות בצריכת החשמל והפחתת הנסועה ה

2030 . 
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  2030ד שנת ע 542החלטת ממשלה מס'  תחזיות עדכניות לעמידה ביעדי: 20 טבלה

 2030 2025  2020 יעד

 טונות לנפש 7.4 טונות לנפש* 8.4 פליטות גזי חממה לנפש
טונות  8.8)יעד: 

 לנפש(

 טונות לנפש 5.7
טונות  7.7)יעד: 

 לנפש(

בצריכת התייעלות 
 *החשמל ]%[

3.6% 
 

%6  9% 
(%17: 2030)יעד   

ייצור חשמל מאנרגיה 
מתחדשת ]% מתוך 

 הצריכה[

6.1% 
 (10%: 2020)יעד 

20% 30% 

הפחתת הנסועה 
 הפרטית ]%[

0-4% 
 

10% 15% 
 (20%: 2030)יעד 

  ועידוד המעבר משימוש יצויין שמשרד האנרגיה מבקש לעדכן יעדים אלו בממשלה, זאת בהתאם לשינויים בצריכת החשמל

 בדלקים פוסליים בתחבורה ובתעשייה לרכבים חשמליים וקוי יצור מבוססי חשמל.

, מדינת ישראל טרם הגישה יעדים מעודכנים להפחתת פליטות גזי 2020שנת  לסוף נכון, זאת עם יחד

 ובכך 2050ותוכנית אסטרטגית ארוכת טווח למעבר לכלכלה דלת פחמן לשנת  2030חממה לשנת 

 . פריז הסכם תחת התחייבותה בהפרתנמצאת 

 

 יותר הקרובים הפחתה ביעדי ישראל את יציב 2030המוצע על ידי צוותי העבודה בשנת  החזון יישום

טון לנפש( יביא לגידול  7.7) ישראל של הנוכחי היעד בעוד זאת, אחרות מדינות של השאפתנות לרמת

 :  20158בפליטות ביחס לשנת  %8-של כ

                                                           
. 2015ה דאז, באופן שיביא לייצוב הפליטות ביחס לרמתן לשנת קביעת היעד התייחסה לתחזית הלמ"ס לגידול באוכלוסיי 8

יביא  2030-מאז, תחזית הלמ"ס התעדכנה ועמידה ביעד הנוכחי להפחתת פליטות גז"ח לנפש, בהינתן האוכלוסייה הצפויה ב
 .  2015-לגידול בפליטות ביחס ל
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)היעדים המוצגים בגרף מנורמלים  מעמידה ביעדים לאומיים במדינות נבחרות 2030הפחתת פליטות צפויה עד : 10תרשים 
 על מנת לייצר בסיס אחיד להשוואה ליעד המוצע בישראל(. 2015ביחס לשנת 

 

 UNFCCC GHG emissions database  ;INDCs, UNFCCC 2020 ,he White House,2021Tמקור: 

לצורך  אותן מומלץ לאשרו, 2019 שנת סוף עד שיושמו האל על נוספות ממשלתיות פעולות מכלול להלן

 :יעדיםה עמקתה

 על מנת לעמוד ביעדי הממשלה : סיכום פעולות עיקריות לביצוע21 טבלה

 משרד אחראי הצעדים פירוט
  אישור אסטרטגיה ארוכת טווח ומפת דרכים למעבר למשק דל עד

 "סהגנהמשרד ל מאופס פליטות והגשתה למזכירות אמנת האקלים

  להתייעלות באנרגיה, לרבות ית הלאומהתוכנית בממשלה של אישור
 .2025יעד ביניים לשנת ו 2030-עדכון היעד הסקטוריאלי ל

 אנרגיהמשרד ה

 ( הגשת יעד הפחתת פליטות גזי חממהNDCמעודכן לאו"ם ) 
 "סהגנהמשרד ל

  ,אישור חוק אקלים המעגן את יעדי ההפחתה, סמכויות הגופים
ה עד מאופסת הדיווח והתכנון הלאומי לקראת כלכלה דל ימנגנונ

 2050פליטות בשנת 

 "סהגנהמשרד ל

  גיבוש מפות דרכים מפורטות לעשור הקרוב בכל אחד מהתחומים– 
 חשמל, מבנים וערים, תחבורה, תעשיית ופסולת. 

 ים:המשרד
אנרגיה, הגנ"ס, 

תחבורה, כלכלה, 
 מנהל התכנון
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 2015 -ביחס ל

 –ישראל 
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  EU 
 ארה"ב* 

 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/23/fact-sheet-president-bidens-leaders-summit-on-climate/


 
 

21 

  1403 סטטוס יישום החלטת ממשלה

סוג  תחום סעיף

 אמצעי

מועד הפעלת  גורם אחראי מצעיתיאור הא

כנית/ ות

 גיבוש אמצעי

סטאטוס 

 עדכני

 סטאטוס נוכחי 

התייעלות  א1

 אנרגטית

מנגנון 

 כלכלי

כנית למתן ערבויות מדינה ות

מיליון ש"ח  500בהיקף של 

 ,שנים 10לתקופה של 

לטובת הלוואות שיינתנו 

להשקעה בפרויקטים 

להתייעלות אנרגטית 

 והפחתת פליטות גזי חממה

במשק. התוכנית תכלול 

תעדוף ליישום טכנולוגיות 

חדשניות ישראליות 

 בפרויקטים.

החשב הכללי 

בשיתוף משרד 

אנרגיה, אגף ה

תקציבים ה

במשרד האוצר, 

משרד הכלכלה 

והמשרד להגנת 

 הסביבה

מנגנון  הפעלת

ערבויות  

1.9.18  * 

  בביצוע

 עד היום הוגשו מספר בקשות בודדות לקרן.

 .אנרגטית להתייעלות מדינה ערבויות במכרז זוכים בנקים ארבעה זוהוכר 20.11.18-ב

 .והבינלאומי טפחות-מזרחי, דיסקונט-מרכנתיל, הפועלים הם הזוכים הבנקים

 יוכלוהערבויות שיהיה ניצול של  וככלל ובסך הכ ח"מלש 200 של ערבויות מסגרת ינצלו הם הראשון בשלב

 .ח"שמל 500 סך, עד נוספת הקצאה לקבלהבנקים 

 ח"מלש 500 של ערבויות סכום שכנגד כך, 7 את סכום הערבויות פי על פי תנאי המכרז נדרשים הבנקים למנף

 .₪ מיליארד 3.5 של בהיקף הלוואות יועמדו

 .85% – חדשנית ישראלית טכנולוגיה ביישום שמדובר וככל, 75% יהיה הלוואה מכל המדינה ערבות שיעור

 יל עד סוף השנה.כנית הערבויות צפויה להתחות 

 

הבקשות להלוואות מבחינת פוטנציאל ההתייעלות האנרגטית על ידי ועדה  נבדקותכנית הערבויות ובמסגרת ת

טכנולוגיות באנרגיה. רשות החדשנות תהיה מעורבת המשרד אוצר, הגנ"ס והשחבריה הם נציגי  ,משרדית-ןבי

 או דחייה.ישראליות חדשניות. הוועדה תעביר לבנק את המלצתה לאישור 

התייעלות  ב1

 אנרגטית

מנגנון 

 כלכלי

כנית מענקים בהיקף של ות

ש"ח בשנים  ןמיליו 300

לתמרוץ  2019-2016

השקעות בהתייעלות 

אנרגטית והפחתת גזי 

כנית מופעלת על וחממה. הת

ידי מרכז ההשקעות במשרד 

המענקים ניתנים והכלכלה, 

על בסיס תחרות מחיר 

גזי  נהטוההפחתה של 

 קוט"ש נחסך.חממה ו

המשרד להגנת 

, ההסביב

משרד הכלכלה, 

משרד האנרגיה 

 ומשרד האוצר

 
 מקצים של מענקים. 3כנית הושלמו ומאז תחילת הת בביצוע

 סה"כ מקצה
 יםמענק

 )מלש"ח(

סך ההשקעות 
 ממונפות )מלש"ח(

הפחתת פליטות גז"ח 
 פד"ח( נותטובשנה )אלפי 

 84 386 74 1מקצה 

 141 436 83 2מקצה 

 102 370 61 3ה מקצ

 81 318 55 4מקצה 
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התייעלות  2

 אנרגטית

כנית ות

 לאומית

-כנית לאומית רבוגיבוש ת

שנתית מפורטת להתייעלות 

 2030אנרגטית לשנת 

 ןעדכו שר האנרגיה

כנית + והת

יעד ביניים 

31.12.19* 

מי למדד של עצימות פליטות המלצה לשנוי היעד הלאולרבות  כנית לאומית להתייעלות אנרגטיתות גובשה ביצועב

 ליחידת תוצר התכנית לא הובאה לאישור הממשלה

התייעלות  א3

 אנרגטית

מנגנון 

 כלכלי

-א. מנגנון להפקת חשמל לא

-מיוצר )קוט"ש נחסך

NEGAWATT מספקי )

חשמל, יצרני חשמל, צרכני 

חשמל ובעלי רישיונות 

 אחרים במשק החשמל

משרד 

האנרגיה, 

בשיתוף רשות 

החשמל, 

שרדים והמ

אוצר והגנת 

 הסביבה

התייעצות עם 

רשות 

החשמל עד 

1.6.18* 

תחילת 

 ביצועב

 

 קידום המנגנון כאמור בשיתוף רשות החשמלאת  בוחן משרד האנרגיה

התייעלות  ב3

 אנרגטית

מנגנון 

 כלכלי

שימוש בחשבונות  ב.

החזר להחשמל כמסלקה, 

הלוואות שניתנו לצרכני 

עבור השקעות בחשמל 

 ,גטיתבהתייעלות אנר

ובהתחשב בחשיפה כספית 

לספקי החשמל מיישום 

 מנגנון זה

משרד האנרגיה 

בשיתוף רשות 

החשמל 

אוצר ה ומשרדי

 והגנת הסביבה

התייעצות עם 

רשות 

החשמל עד 

1.6.18* 

תחילת 

 ביצועב

 קידום המנגנון כאמור בשיתוף רשות החשמל את  בוחן משרד האנרגיה

התייעלות  4

 אנרגטית

מנגנון 

 כלכלי

נת עדכון מדיניות המיסוי בחי

לפחת מואץ למוצרים 

 חסכניים באנרגיה

משרד האוצר 

בשיתוף משרד 

 האנרגיה

 התקציבים אגף, המיסים רשות של משותפת עבודה נעשית בד בבדצו להורדת מכס לצ'ילרים בספיגה.  נחתם בביצוע  *30.6.18

 .אנרגטית יעילים מוצרים רכישת שתעודד צעדים חבילת שובילג האנרגיה ומשרד

אנרגיות  5

 מתחדשות

תמריץ 

 כלכלי

הענקת הטבת מס בדמות 

 20%פחת מואץ בשיעור של 

לתקופה של שלוש שנים, 

למתקנים עסקיים 

וולטאית, -בטכנולוגיה פוטו

ישתלבו בהסדרת מונה נטו ש

 של רשות החשמל

 פטור קובעות התקנות -( תיקון( )שבוןוח דין מהגשת פטור) הכנסה מס תקנות בכנסת אושרו 2017 ביולי  בוצע -- שר האוצר

 לשימושו חשמל שמייצר, "ביתי צרכן" שמוגדר למי מ"מע לצורך ורישום הכנסה מס רכיולצ דוח מהגשת

 . החשמל לחברת עודפים מוכר ואף האישי

 חשמל המייצרים למתקנים המואץ הפחת את המגדילות נוספות תקנות הכספים ועדת אישרה כמו כן 

 ארבע למשך 25%, דומה באסדרה או החשמל רשות של נטו במונה ישתלבווהן , וולטאית-ופוט בטכנולוגיה

 .1.1.16-מ רטרואקטיבית היא התקנות תחולת. שנים

התייעלות  6

 אנרגטית

רגולציה 

 ותקינה

בחינת מכלול האמצעים 

גיבוש תקנות לפי להנדרשים 

–חוק מקורות אנרגיה התש"ן

בלי לגרוע מהליכי  ,1989

פי חוק מקורות ההתקנה ל

שר האנרגיה, 

בהתייעצות עם 

השר להגנת 

הסביבה, שר 

. ראו קישור: 2020שנת התקנות להצגת דירוג אנרגיה ביחידות דיור אושרו בוועדת הכלכלה של הכנסת ב בביצוע *1.1.19

8668.pdf-https://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak 

בנוסף, משרד השיכון עתיד לחייב  הצגת תווית דירוג אנרגיה במסגרת מפרט חוק המכר. לצורך כך ממתינים 

 בכנסת.לכינוס הוועדה המקצועית 

https://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8668.pdf
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יקבעו  . התקנותאנרגיה

חובת דירוג אנרגטי של בנייני 

מגורים ומשרדים חדשים על 

 5282בסיס ת"י 

הבינוי והשיכון 

 ושר האוצר

במסגרת העבודה לגיבוש חזון ומפת דרכים לכלכלה דלת פחמן גובשו בצוות מבנים וערים המלצות להחלת 

חובת דירוג אנרגטי למבנים. עבודה זה ממשיכה את העבודה של משרד האנרגיה בשיתוף המועצה הלאומית 

בנוסף משרד האנרגיה מבקש  .אמצעים וכלי מדיניות ליישום דירוג אנרגטי בישראל לבנייה ירוקה אשר בחנו

לקדם חובת הצגת דירוג אנרגיה בכל מכירת דירה שעברה תהליך דירוג במסגרת התכנית הלאומית 

 להתייעלות אנרגטית.

 

הפחתת  7

פליטות 

במבני 

מסחר 

 ומגורים

כנית ות

 לאומית

כנית מפורטת וגיבוש ת

הכוללת אמצעים להפחתת 

פליטות במבנים קיימים 

 כדיראל, וחדשים ביש ותיקים

להשיג יעד להפחתת פליטות 

גזי חממה בסקטור המבנים, 

גזי  נותמיליון טו 5.9בסך של 

( בשנת mtCO2eחממה )

2030 

המשרד להגנת 

הסביבה 

בשיתוף 

המשרדים: 

אנרגיה, 

כלכלה, שיכון, 

 אוצר ופנים

 דים משמעותיים בימים אלה:במסגרת צמצום צריכה והפחתת פליטות בסקטור המבנים, מקודמים שני צע  בביצוע 30.9.2016

 

o  עודכנו תקנות התכנון והבנייה כך שנקבעה חובה לעמידה בתקן בנייה  2020במרץ

 . 2021ירוקה במבני מגורים, ציבור ומסחר החל משנת 

o  לכלכלה משגשגת בסביבה מקיימת, נקבעו יעדים עד שנת  2050במסגרת תהליך חזון

מגזרי המשק למיניהם, לרבות לשיעור התחלות בנייה מאופסת אנרגיה ב 2050

 מגורים, ציבור ומסחר.

 –א 7

 ג

הפחתת 

פליטות 

במבני 

מסחר 

 ומגורים

אמצעים 

 נוספים

בחינת אמצעים להרחבת 

מספר המבנים החדשים 

על פי  2030שייבנו עד שנת 

תקן הבנייה הירוקה מס' 

וקביעת יעדים  5281

להרחבה האמורה בסקטור 

המבנים המסחרי והציבורי, 

תועלת. -בחינת עלותכפוף ל

 הבחינה תכלול:

ה ירוקה יחיוב תקן בני -

 במבנים חדשים

כלים כלכליים לתמרוץ  -

ה חדשה שעומדת בתקן יבני

 בנייה ירוקה

בחינת היתכנות טכנית  -

וכלכלית של אמצעים 

 טכנולוגיים

המשרד להגנת 

הסביבה 

בשיתוף 

המשרדים: 

אנרגיה, 

כלכלה, שיכון, 

 אוצר ופנים

לכלכלה משגשגת  2050המחייבות בניה ירוקה. בנוסף במסגרת תהליך חזון תקנות תכנון ובנייה תוקנו   צעבו 30.9.2016

לשיעור התחלות בנייה ירוקה במגזרי המשק למיניהם, לרבות  2050בסביבה מקיימת, נקבעו יעדים עד שנת 

 מגורים, ציבור ומסחר.

 ול בתי ספר חדשניים בבנייה ירוקהמסל - פורסמה תמיכה של משרד החינוך בבניית מבני חינוך. 

  תקנות לניצול יעיל של גגות מבנים משותפים ולחימום יעיל של מים אושרו. 

 ההסכמה הנדרש  את שיעורהמפחית  -תזכיר חוק ממשלתי לתיקון חוק המקרקעין בתים משותפים  אושר

  .להתקנת מערכת סולארית

  יעוש הבנייה ע"י משרד הכלכלהשל תמריץ בנייה ירוקה במסלול ת 2מקצה מס'  בוצע. 

הפחתת  ד7

פליטות 

במבני 

מסחר 

 ומגורים

הסרת 

 חסמים

הגדלת מספר הגורמים 

העוסקים בהתעדה של תקן 

בנייה ירוקה, כחלק מתהליך 

להרחבת מספר המבנים 

החדשים שייבנו עד שנת 

המשרד להגנת 

הסביבה 

בשיתוף 

המשרדים: 

נרגיה, א

ה ירוקה, סוכם על מתווה הסמכה לגופי ההתעדה עם יעל מנת לאפשר פיקוח על גופי התעדה של תקן בני בביצוע 30.9.2016

 ראשוןה. ברבעון 2018הכלכלה( והרשות להסמכת מעבדות. המתווה יושלם עד סוף  הממונה על התקינה )מ.

 גופי בדיקה.יפורסם נוהל הסמכה ל 2019 של
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על פי תקן הבנייה  2030

 5281הירוקה מס' 

כלכלה, שיכון, 

 אוצר ופנים

הפחתת  ה7

פליטות 

במבני 

מסחר 

 ומגורים

אמצעים 

 נוספים

תועלת של -בחינת עלות

מכלול האמצעים הנדרשים, 

ובמידת הצורך של אמצעים 

חדשים, לרבות בחינת מידת 

הישימות של יעד ההפחתה 

הכולל לסקטור המבנים אשר 

 נקבע ברישא לסעיף זה.

המשרד להגנת 

הסביבה 

בשיתוף 

המשרדים: 

רגיה, אנ

כלכלה, שיכון, 

 אוצר ופנים

המשווה בין דירות בבנייה ירוקה לדירות רגילות. הסקר העלה  ,בוצע סקר צריכת אנרגיה בקרב משקי בית  בוצע 30.9.2016

 בדירות בבנייה ירוקה. 20%-פער חיובי המצביע על צריכת חשמל נמוכה ב

 כי  מראהסוגי המבנים במשק. הניתוח  במרביתתועלת של הטמעת תקן בנייה ירוקה -הושלם ניתוח עלות

 הן ברמת הצרכן., הטמעת התקן הן ברמת המשקבברוב המקרים יש תועלת חיובית 

 י מנהל תכנוןעתקנות לניצול יעיל של גגות מבנים משותפים ולחימום יעיל של מים  אושרו". 

 ההסכמה הנדרש  ראת שיעוהמפחית  -חוק ממשלתי לתיקון חוק המקרקעין בתים משותפים  אושר תזכיר

 .משרד המשפטים ,להתקנת מערכת סולארית

 במבני אנרגטית להתייעלות טכנולוגיות של ההטמעה הרחבתבנושא:  מילקןמרכז  שערךמחקר  הושלם 

 צריכת אודות על לציבור השוואתי מידע להנגשתכלים  לפתח. הומלץ בישראל ומלונאות משרדים, מסחר

 .אנרגיה צריכת יעילות של עצמית מדידה המאפשרת ורמהפלטפ ולהנגיש שונים במבנים אנרגיה

אנרגיות  א8

 מתחדשות

כנית ות

 לאומית

פרסום תוכנית להשגת יעדי 

ייצור חשמל מאנרגיה 

 -ו 2025מתחדשת לשנת 

2030. 

שר האנרגיה 

 ורשות החשמל

כנית ות הגשת

לממשלה עד 

 -ליום 

31.12.2016 

: 2030עד שנת  %30עד ייצור חשמל ל רשות החשמל  פרסמה  עבודה להגדלת יי בביצוע

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/2030_final 

 

קביל פרסם . במ2025בשנת  20%-ו 2030בשנת  30%העלתה את יעדי המתחדשות ל  465החלטת ממשלה 

משרד האנרגיה להערות ציבור שורת המלצות של צוות בינמשרדי לקידום אנרגיות מתחדשות במסגרת תהליך 

גיבשו חזון ואסטרטגיה לכלכלה דלת פחמן. המשרד מפרט את הפעולות הנדרשות להסרת חסמים שונים 

 לאנרגיות מתחדשות. 

אנרגיות  ב8

 מתחדשות

לקבוע הסדרים ליישום  רגולציה

כנית להשגת יעדי הייצור והת

מאנרגיות מתחדשות, לרבות 

יישום יעד הייצור לשנת 

2020. 

שר האנרגיה 

 ורשות החשמל

קביעת 

הסדרים עד 

ליום 

30.6.2017* 

קבעה רשות  2020. במהלך שנת 6.1%-הגיע היקף יצור החשמל מאנרגיות מתחדשות לכ 2020בשנת   בביצוע

מגוואט.  630חדשות, לרבות פטור ממכרז על מתקנים עד החשמל אסדרות שונות לקידום אנרגיות מת

הרשות השלימה את המכרז השני לאנרגיה סולארית משולבת עם אגירה במסגרתו אושרו מתקנים בהספק 

 מגוואט. 609מצטבר של 

  ם עד יה פטור מהיתר בניה ומהיטל השבחה לגגות סולארייאישרה המועצה הארצית לתכנון ובני 2017במרץ

 אושר בחוק ההסדרים פטור מהיטל השבחה לגגות.   בד בבד. 700KWהספק של 

 400מכסה של סה"כ   2018מולאה עד אמצע  ההסרת חסמים אל בעקבותMW ( "מהםלהסדרת "מונה נטו 

146MW  100-(. בעקבות הביקוש הגדילה רשות החשמל את המכסה ב2017שהותקנו עד סוףMW 

 נוספים.  

  105השלימה מכרז סולארי שני, בהיקף של רשות החשמל  –מכרזים קרקעייםMW מכרז זה מצטרף .

 נקבעה אליו ההצעות והגשת שלישי מכרז פורסם .2017( שפורסם במרץ MW 235למכרז הראשון )

 .השנה לדצמבר

  עד( 100פורסמו הסדרות הרשות לגגות קטנים KW,) אלו להסדרות ואט-מגה 250-מ יותר נרשמו כה עד. 

 ז גגות בינוניים וגדולים. המכרז צפוי להתפרסם עד סוף השנה.מכרלפורסמו עקרונות 

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/2030_final
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אנרגיות  ג8

 מתחדשות

גיבוש 

אמצעים 

 נוספים

לפעול למימוש היעד של 

ייצור חשמל מאנרגיות  10%

מתחדשות מסך צריכת 

החשמל של המדינה בשנת 

, בהתאם להחלטת 2020

מיום  4450הממשלה מס' 

29.1.2009. 

שר האנרגיה 

 ורשות החשמל

 
ושאר הפעולות אשר מוביל משרד האנרגיה המפורטות לעיל צפויים להביא  הקודם בסעיף הנזכרים הצעדים בביצוע

 .2021מתחדשות עד סוף שנת  10%את ישראל לשיעור יצור של 

משק  ד8

 החשמל

הסרת 

 חסמים

בחינת החסמים להקמת 

מתקני ייצור חשמל באנרגיות 

מתחדשות ומתן המלצות 

חסמים מתאימות לצמצום ה

האמורים. הצוות יבחן בין 

 האלה:השאר את הנושאים 

הארכת תקופת        .1

רישיון הייצור של מתקנים 

לייצור חשמל מאנרגיה 

מתחדשת לתקופה ארוכה 

שנים, בהתחשב  20-מ

באורך החיים הכלכלי של 

ביטול או  .2המתקנים. 

הפחתת הדרישה להעמדת 

מתקני ייצור להון עצמי 

 .תדשחשמל מאנרגיה מתח

מנכ"ל משרד 

האנרגיה, 

בשיתוף רשות 

החשמל, משרד 

האוצר, מנהל 

התכנון, רשות 

מקרקעי 

ישראל, משרד 

הפנים, משרד 

הכלכלה, 

המשרד להגנת 

הסביבה 

והשמאי 

 הממשלתי

על ידי משרד האנרגיה כחלק מתהליך  2019לאנרגיות מתחדשות הוקם לקראת סוף שנת צוות לבחינת חסמים  בביצוע 30.9.2016

מתקני ייצור  ה שלעידוד הקמלגיבש המלצות לצמצום חסמים ויבוש אסטרטגיה לכלכלה דלת פחמן. הצוות ג

 חשמל ממקורות של אנרגיה מתחדשת. 

משק  ה8

 החשמל

הסרת 

 חסמים

הסרת חסמים בקידום 

התכנון לשימוש בקרקעות 

לאנרגיות מתחדשות 

 בהיקפים גדולים.

משרד האנרגיה 

והמשרד להגנת 

 הסביבה

 כנ"ל בביצוע --

משק  ו8

 החשמל

הסרת 

 חסמים

להביא בפני מועצת מקרקעי 

ישראל הצעת החלטה 

לקביעת מחיר אחיד 

להקצאת קרקע להקמת 

מתקנים לייצור חשמל 

מאנרגיות מתחדשות, 

בהתחשב בסוג המיזם וייעוד 

פי כללים -הקרקע, ועל

     ר.אוש. קרקע להקצאת אחיד למחיר מתווה גובש בוצע -- שר האוצר
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השמאי הממשלתי  שיקבע

 הראשי.

משק  ז8

 החשמל

הסרת 

 חסמים

שימושיות -בחינת הקלות לדו

בקרקע, לשם עידוד הקמת 

מתקנים לאנרגיות 

 מתחדשות.

רשות מקרקעי 

 ישראל

 חלטההה. מים מאגרי על סולאריים מתקנים להקמת ממס פטור למתן החלטה העבירה ישראל מקרקעי רשות בוצע --

 .בינואר 16-ב י"רמ במועצת אושרה

משק  ח8

 החשמל

תמריץ 

 כלכלי

השלמת הליך חקיקה למתן 

פטור ממס הכנסה, ליחיד 

שהינו יצרן חשמל ביתי, עד 

 18,000הכנסה שנתית של 

(, מייצור 2008ש"ח )במחירי 

-חשמל מאנרגיה פוטו

 ת רוח.יוולטאית ואנרגי

 בכנסת אושר הכנסה ממס פטור. האוצר שר חתם שעליהן תקנות באמצעות הוסדר מ"במע תיק מפתיחת פטור בוצע -- שר האוצר

 .2018-2017 לשנת ההסדרים חוק במסגרת

משק  ט8

 החשמל

בחינת שילוב של מתקנים  רגולציה

ים על גגות יפוטו וולטא

המבנים שבאחריות החשבת 

 הכללית של האוצר.

החשבת 

של הכללית 

 אוצרה

 מינהל של חדשה בינוי כניתות בכל יםיסולאר פנלים התקנת לחייב הוחלט הכללית החשבת של בחינה לאחר בוצע 1.6.2016

 משפט בתי: הממשלתי הדיור מנהל של דיורים 7-ל פורסמו יםיסולאר לפנלים מכרזים. הממשלתי הבינוי

 לבית מכרז, כן כמו. הרווחה משרד של ומעונות הלאום קריית, ראח'ג בשיח הממשלה תיקרי, וצפת בטבריה

, משטרה תחנות גגות על פאנלים הציב הפנים לביטחון המשרד. אנרגיה מאופס מבנה דורש בחדרה המשפט

 .כלא ובתי אש כיבוי

משק  י8

 החשמל

הסרת 

 חסמים

השלמת מפת רגישויות של 

להגדיל את  כדיבעלי כנף, 

הוודאות למתקני ייצור חשמל 

 ת רוח.יבאנרגי

השר להגנת 

 הסביבה

 ברשות הוצגה העבודה. כנף לבעלי הנזק מידת לחישוב ונוסחה כנף לבעלי תארצי רגישות מפת גובשה בוצע 30.09.2016

 .פברוארחודש  בתחילת ישראל מקרקעי

משק  יא8

 החשמל

תיקון החלטת הממשלה מס'  רגולציה

 22.10.2014מיום  2117

להגדלת ההספק המוצע של 

 -וולטאית ל-התחנה הפוטו

40MW 

 .באשלים איתוולט-פוטו הלתחנ מתייחס התיקון בוצע -- --

משק  9

 החשמל

גיבוש 

אמצעים 

 נוספים

בחינה וגיבוש אמצעים 

להפחתה נוספת של פליטות 

גזי חממה במשק, לרבות 

במשק החשמל, במטרה 

לעמוד ביעדים הלאומיים 

משרד האנרגיה 

)לרבות רשות 

החשמל(, 

משרד האוצר, 

משרד הכלכלה 

בוצעה עבודה לבחינת מכלול אמצעים להעמקת הפחתת פליטות גזי חממה במשק  2019-2020במהלך  .1 בוצע 30.08.2016

הגנת הסביבה בשיתוף במסגרת התהליך הבינמשרדי למעבר לכלכה דלת פחמן אשר מוביל המשרד ל

משרדי האנרגיה, תחבורה, כלכלה ומנהל התכנון וביחד עם המכון הישראלי לדמוקרטיה. על בסיס 

 העבודה גובשה טיוטת הצעת מחליטים אשר עדיין לא אושרה בממשלה.
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חממה. להפחתת פליטות גזי 

לרבות בחינת אופן  זאת

השימוש בפחם לייצור חשמל 

הבטחת הביטחון האנרגטי ו

ביומסה ובחינת השימוש ב

 כדלק חלופי.

והמשרד להגנת 

 הסביבה

 ביוםלהלן תיאור של פעולות נוספות בנושא הפחתת השימוש בפחם אשר בוצעו בשנים האחרונות. 

 ייצור יחידות של השוטפת הפעלתן להפסקת לפעול ולפיה יש 4080החלטת ממשלה  תקבלהה 29.7.2018

הוחלט  .2022 ביוני 1 מיום יאוחר לא תיפסק השוטפת שההפעלה כדי ,"רבין אורות" הכוח בתחנת 4-1 חשמל

 ורםחיב באמצעות בישראל למשק טבעי גז באספקת יתירות תתקיים. 1התנאים הנדרשים לכך:  למילוילפעול 

 .נפרדת בתשתית הטבעי הגז של הארצית ההולכה למערכת יחובר מהם אחד , וכלטבעי גז מאגרי שלושה של

 חברת של בת חברה ידי על יוקםש, ואט מגה 600-כ של בהספק, ראשון מ"מחז של הפעלה תחילת .2

 .3859 הממשלה בהחלטת לאמור כפוף ,1.6.2022 מיום יאוחר לא החשמל

  תמהיל הייצור עמד על: 2015מהייצור בשנת  25%-בפחם נמוך ב היה הייצור 2017בשנת .

 סולר.  1%-אנרגיות מתחדשות וכ 2.5% ;גז טבעי 63%פחם;  32%

 ההפחתה בכמות ייצור הפחם נובעת מהשינוי בסדר העמסת היחידות. 

 ביטול  עקב, 2019יה של ישנהח נדחה למחצית ופיילוט לפרויקט שריפת גדמים בתחנות הכ

 כמו כן .יגיעו לתחנת הכוחשתכנון, אספקה והקמה של המתקן לטיפול בגדמים המכרז ל

 נדרש שינוי בתמ"א לצורך שימוש קבוע בגדמי עץ בתמהיל הדלקים של תחנת הכוח.

פרסם שר האנרגיה מסמך עקרונות מדיניות בדבר הפסקה של השימוש בפחם  20.11.2019ביום  .3

 .2026במקטע הייצור במשק החשמל בשגרה, עד שנת 

 

קידום  10

טכנולוגיות 

 ישראליות

כנית ות

 לאומית

הקמת ועדת היגוי אשר 

תגבש המלצות לתוכנית 

לתמיכה ולקידום טכנולוגיות 

ישראליות בתחומי 

ההתייעלות האנרגטית, 

האנרגיה המתחדשת, רשת 

חכמה, אגירת אנרגיה 

 והפחתת פליטות גזי חממה.

משרד הכלכלה, 

בשיתוף  נציג 

משרד האוצר,  

משרד האנרגיה 

)לרבות רשות 

החשמל(,  

הרשות 

הלאומית 

לחדשנות 

טכנולוגית  

והמשרד להגנת 

 הסביבה

 ההמלצות גובשו ונעשים מאמצים פרטניים כמפורט בסעיפים להלן:  ביצועב 30.9.2016

קידום  א10

טכנולוגיות 

 ישראליות

כנית ות

 לאומית

התוכנית תכלול כלי סיוע 

 כמפורט להלן: 

ם לתמיכה יסיא. כלים פיננ

בטכנולוגיות הזנק, 

לטכנולוגיות הנמצאות בשלב 

הדגמת מתקן חלוץ 

ולהחדרת הטכנולוגיות לשוק 

משרד הכלכלה 

בשיתוף  נציג 

משרד האוצר,  

משרד האנרגיה 

)לרבות רשות 

חשמל(,  ה

הרשות 

 
ת והמתוארותכנית המענקים כנית הערבויות וכחלק מת ושולבבטכנולוגיות הזנק בשלבים שונים  מנגנוני תמיכה בביצוע

 . לעיל
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הישראלי ולשווקים בחו"ל. 

יצירת כלי פיננסי ייעודי 

לתמיכה בחברות הנמצאות 

בשלב הדגמה מסחרית 

 ראשונה.

הלאומית 

לחדשנות 

טכנולוגית,  

והמשרד להגנת 

 הסביבה

קידום  ב10

טכנולוגיות 

 ישראליות

כנית ות

 לאומית

ב. כלים לשיווק, קידום 

סטרטגי השקעות, וקידום א

האנרגיה  מגזרשל 

המתחדשת וההתייעלות 

האנרגטית בשוק הישראלי 

ובשוקי חו"ל, לרבות מנגנון 

לניהול ורישות קהילת יזמים, 

משקיעים, חברות ואנשי 

עסקים, הפועלים לקידום 

פתרונות בתחומי האנרגיה 

המתחדשת וההתייעלות 

 האנרגטית בישראל.

משרד הכלכלה 

בשיתוף נציג 

משרד האוצר,  

משרד האנרגיה 

)לרבות רשות 

החשמל(,  

הרשות 

הלאומית 

לחדשנות 

טכנולוגית  

והמשרד להגנת 

 הסביבה

 
בשיתוף מנהל סחר חוץ ומכון היצוא, יש פעילות  IsraelNewTech כנית וכחלק מהעבודה השוטפת של ת בביצוע

חברות למנויות עסקיות האנרגיה באמצעות כלים שיווקיים, משיכת משקיעים ויצירת הזד מגזרלקידום  מתמדת

 ישראליות. 

כנסים מקצועיים בארץ,  נערכויצאו משלחות ישראליות לכנסים גדולים בארה"ב ובגרמניה,  2018תחילת שנת מ

 ונוצרו אין ספור פגישות והזדמנויות עסקיות.   Power Africaבין היתר בשיתוף

 קרוב.ברז בהכנה, צפוי להתפרסם מכ –הקמת מנגנון לניהול ורישות קהילת יזמים )קהילת חדשנות( 

קידום  ג10

טכנולוגיות 

 ישראליות

כנית ות

 לאומית

ג. כלים משלימים, לרבות 

בחינה והמלצות על שינויי 

רגולציה נדרשים להסרת 

חסמים, וכלים נוספים 

לקידום התעשייה ככל 

 שיימצא לנכון.

משרד הכלכלה, 

בשיתוף נציג 

משרד האוצר,  

משרד האנרגיה 

ות )לרבות רש

החשמל(,  

הרשות 

הלאומית 

לחדשנות 

טכנולוגית  

והמשרד להגנת 

 הסביבה

 
כגון כלי סיוע של משרד  שבנמצא,בין כלים משלימים ומשרד הכלכלה פועל להנגשה וקשירה בין התעשייה  בביצוע

 ועוד.  Horizenכנית וות Bird הכלכלה, כלי הרשות לחדשנות, חממות טכנולוגיות, קרן 

 פציפיים, הם מקבלים מענה הוליסטי עם כל גורמי המקצוע הרלוונטיים.בהינתן כשלים ס

קידום  11

טכנולוגיות 

 ישראליות

מנגנון/ 

תמריץ 

 כלכלי

לבחון ולגבש את אופן הסיוע 

למתקני חלוץ והדגמה 

מסחרית לייצור חשמל ולמתן 

שירותי מערכת באנרגיה 

מתחדשת. הבחינה תכלול 

בין היתר מנגנוני תמיכה 

נקים לטכנולוגיות לרבות מע

 ישראליות חדשות.

שר האנרגיה, 

בהתייעצות עם 

שר הכלכלה, 

שר האוצר 

והשר להגנת 

 הסביבה

תחילת  30.6.2016

 ביצוע

כנית המענקים יש תעדוף להתקנות מסחריות ראשונות של טכנולוגיות ישראליות חדשות: גובה מענק ובת

 ... דירוג גבוה מבין כל הבקשות40% –מוכפל 
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ום קיד א11

טכנולוגיות 

 ישראליות

להחלטת  6' תיקון סעיף ג רגולציה

מיום  3484 'הממשלה מס

, כדי לקבוע כי 17.7.2011

מגה ואט  50מכסה של 

למתקנים לייצור חשמל 

באמצעות מתקני חלוץ של 

טכנולוגיות חדשניות, 

, 31.12.2015שפקעה ביום 

תמשיך לחול, עד להפעלת 

פית בהתאם וכנית חלות

כל המאוחר עד לסעיף זה ול

31.12.2018. 

 בוצע -- שר האנרגיה
 

כנית ות תחבורה 12

 לאומית

כנית ולגבש ולהפעיל ת

לעידוד השימוש בתחבורה 

ציבורית ולמימוש יעדי צמצום 

הנסועה הפרטית כמפורט 

( להחלטת 2)ב()1בסעיף 

 .542ממשלה 

שר התחבורה 

ושר האוצר, 

בהתייעצות עם 

השר להגנת 

 הסביבה

30.06.2017 

פרסום )

 כנית(והת

תחילת 

 ביצוע

. עיקרי 2018והמסמך המסכם צפוי להתפרסם עד סוף  2018כנית אושרה במאי וטיוטה ראשונה של הת

 כנית מתבססים על:והת

כניות האסטרטגיות להסעת ההמונים שגיבש משרד התחבורה בשנים האחרונות והוא מקדם את והת .1

  יישומן.

מצום נסועת רכב פרטית שמשרד התחבורה מתניע בזמן זה כנית אסטרטגית לאמצעים משלימים לצות .2

 .2019כנית זו צפויה להתפרסם עד סוף ובשיתוף משרד האוצר. ת

תמריץ  תחבורה 13

 כלכלי

לבחון כלים כלכליים, לרבות 

תמריצים כלכליים ושינוי 

מדיניות מיסוי, לעידוד 

הפחתת פליטות גזי חממה 

 התחבורה. במגזר

שר התחבורה 

, ושר האוצר

בהתייעצות עם 

שר האנרגיה, 

השר להגנת 

הסביבה 

ומנהלת תחליפי 

נפט במשרד 

 ראש הממשלה

תחילת  30.06.2017

 ביצוע

שימוש בהנעות חלופיות הבמטרה להגביר את כדאיות  ,עדה למיסוי ירוק להטבות מסוקבלו המלצות הוהת

 כהנעה חשמלית, היברידית וגז טבעי. ,מופחתות זיהום

 :2019משנת תוקף בהטבות אלו ברובן 

 לאוטובוס דיזל.  20%במקום  33.3% –פחת מואץ למס הכנסה לאוטובוס חשמלי  -

 לאוטובוס דיזל.  20%במקום  25% –פחת מואץ לאוטובוס או משאית בגז טבעי דחוס   -

 כתלות בסוג הציוד(. 10%-ל 2%)שיעור הפחת הקיים נע בין  20% –תחנת תדלוק בגז טבעי דחוס   -

 בלבד.  ₪ 10 –גז טבעי דחוס בהמונע  נותטו 3.5תית לרכב מעל אגרת רישוי שנ -

  .עד כה( לאוטובוסים חשמליים 7%פטור ממכס יבוא ) -

-הפחתה ל -ה על רכב דו גלגלי המיועד לשימוש עירוני )אופנועים בעל הספק נמוך( יהפחתת מס קני -

25%. 

14 
 

תמריץ 

 כלכלי

לבחון כלים כלכליים, לרבות 

מדיניות תמריצים כלכליים ו

מיסוי, לעידוד תשתיות 

לשינוי תמהיל הדלקים 

במשק, באופן שיפחית 

 במגזריםפליטות גזי חממה 

 השונים במשק.

שר האנרגיה 

ושר האוצר, 

בהתייעצות עם 

שר התחבורה, 

השר להגנת 

הסביבה 

ומנהלת תחליפי 

נפט במשרד 

 ראש הממשלה

ק ישראל, משרד האוצר ומשרד האנרגיה מבצע בחינה מקיפה של המשרד להגנת הסביבה בהתייעצות עם בנ ביצועב 31.12.2016

הצורך והאופן בו יש להחיל תמחור פחמן בישראל. המשרד להגנת הסביבה פרסם את החלק הראשון של 

הדו"ח וכעת נמצא בשלבי סיום של החלק המסכם הכולל המלצות לביצוע מס פחמן בישראל. המשרד להגנת 

 פחמן במסגרת טיוטת הצעת מחליטים לכלכלה דלת פחמן.הסביבה גם כלל את יישום מס ה

 נהש"ח לטו 46-אישרה ועדת הכספים את העלאת מס הבלו על פחם מ ,על פי המלצות הוועדה למיסוי ירוק 

הסולר על התחבורה ובמאי  הישבון. כמו כן אושר ביטול הדרגתי של 2019מפברואר  נהש"ח לטו 102-היום ל

 הראשונה במתווה הביטול.נכנסה לתוקף הפעימה  2018
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התייעלות  א15

אנרגטית 

במבנה 

מסחר 

 ומגורים

אמצעים 

 נוספים

 ,מינוי אחראי אנרגיה משרדי

אשר ידווח אחת לשנה 

באמצעות טופס מקוון באתר 

האינטרנט של משרד 

האנרגיה, על פי דרישת 

מנכ"ל משרד האנרגיה או 

נציג מטעמו, ולא יאוחר 

מרץ בכל  מאחד בחודש

צריכת האנרגיה שנה, על 

המשרדית בשנה שחלפה 

ועל הפעולות והאמצעים 

שננקטו להפחתתה, ויפעל 

 לצמצומה.

כלל משרדי 

הממשלה 

 ויחידות הסמך

משרדי ממשלה ויחידות סמך יש ממוני אנרגיה. משרד האנרגיה מפרסם פעם בשנה את  55-נכון למועד זה, ב בביצוע 31.5.2016

 .ויחידות הסמךמדד צריכת החשמל של משרדי הממשלה 

התייעלות  ב15

אנרגטית 

במבנה 

מסחר 

 ומגורים

אמצעים 

 נוספים

קורס  והנחיה שלגיבוש 

הכשרה לעובדי הממשלה 

 ם עלשימונו כאחראי

 .מטעם המשרדהאנרגיה 

 .איש 60-כ בהםהשתתפו והתקיימו שני קורסים להסמכת ממונה אנרגיה במשרדי ממשלה ויחידות סמך  בוצע מתמשך שר האנרגיה

התייעלות  ב15

אנרגטית 

במבנה 

מסחר 

 ומגורים

אמצעים 

 נוספים

פרסום נתוני צריכת החשמל 

של כלל משרדי הממשלה 

 ויחידות הסמך בכל שנה.

. ניתן לראותו בקישור : 2018המדד האחרון התפרסם ביוני  בוצע מתמשך שר האנרגיה

https://consumptionenergy.energydmz.org/ReportTable.html 

התייעלות  ג15

אנרגטית 

במבנה 

מסחר 

 ומגורים

אמצעים 

 נוספים

לגבש ולהפעיל מנגנונים 

לעידוד התייעלות אנרגטית 

עידוד ל ,במשרדי ממשלה

חיסכון בצריכת האנרגיה 

 המשרדית.

רות ינציבות ש

המדינה, 

בשיתוף: משרד 

האנרגיה, 

משרד האוצר 

והמשרד להגנת 

 הסביבה 

דם צעד שיחייב את משרדי הממשלה ויחידות הסמך לעמוד ביעדי התייעלות אנרגטית מקמשרד האנרגיה  בביצוע 30.6.2016

 .2030-ו 2024מוגדרים לשנים 

משק  16

 החשמל

כנית הפיתוח של ותיקון ת רגולציה

חברת החשמל כך שלא 

תכלול את הקמת תחנת 

באשקלון, לאחר  Dהכוח 

מיצוי התייעצות עם רשות 

 החשמל

שר האנרגיה 

 ושר האוצר

 
 עבוצ
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בקרה  כללי 17

 ופיקוח

הקמת ועדת היגוי ומעקב 

לעניין הפחתת פליטות גזי 

מעקב אחר ביצוע וחממה, 

ווח יד .החלטת ממשלה זו

בדצמבר  31לממשלה עד 

מדי שנה על ביצוע 

ההחלטה, ועל עמידה 

ביעדים שנקבעו בה 

. 542ובהחלטת ממשלה 

דיווחים  של הכנה והגשה

תקופתיים למזכירות אמנת 

של האו"ם בהתאם  האקלים

 להנחיות מזכירות האמנה

משרד להגנת 

 הסביבה

הכולל את תוצאות המערך  ,"חגזכנית הלאומית להפחתת ויישום הת בנושא נוסף מעקב זה הינו דוח דוח - בוצע מתמשך

במסגרת העבודה על המערך עודכנו הנתונים "ח. גזהלאומי למעקב ובקרה אחר הפחתת פליטות 

 ל.הנאספים ושיטות המידו
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לאומי למעקב ובקרה אחר הפחתת פליטות גזי המערך ה - 1נספח 

 חממה  

 Monitoring, Reporting andלאומי למעקב ובקרה אחר הפחתת פליטות גזי חממה  )המערך ה

Verification- MRV)  ם, המטילה על המדינות המפותחות, “בהתאם לאמנת האקלים של האוהוקם

היקף פליטות גזי החממה משטחן, לבחון יישום של אמצעי מדיניות  לעקוב אחר, ובכלל זה על ישראל

 להפחתת פליטות גזי חממה, ולפקח על עמידתן ביעדיהן הלאומיים.

הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה  תוכניתהמערך משמש כחלק מהדיווח לממשלה על יישום ה

שלה )החלטת ממשלה ( ועמידה ביעדים שקבעה הממ1403)החלטת ממשלה  באנרגיהוהתייעלות 

 מטרות המערך:ואלה (. 542

 בחינת התקדמות המדינה לקראת עמידה ביעדי ההפחתה הלאומיים •

בחינת האפקטיביות של אמצעי המדיניות והפעולות המיושמות ועדכון אמצעי מדיניות בהתאם  •

 סביבתית ולצורך עמידה ביעדים-להצלחתם הכלכלית

 שנתי לממשלה עבור האו"ם ודוחבהכנת דוחות תקופתיים  •

והיעדים  תוכניתליישום הבנוגע הגברת השקיפות והאמינות הציבורית ביחס לרצינות הממשלה  •

 הלאומיים
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  שיטת העבודה

 מתאר את תהליך העבודה העיקרי במסגרת המערך:  9 תרשים

 חממה גזי פליטות הפחתת אחר ובקרה למעקב : תהליך עבודה של המערך9 תרשים

 

תשתית מתודולוגית שנבנתה במשך שנתיים, בשיתוף כלל משרדי הממשלה  מערך זה מושתת על

פעולות את האת שיטות החישוב הרלוונטיות, הפרמטרים המחייבים ניטור, ו ההמגדירהנוגעים בדבר, 

 :האלהבהתאם למתודולוגיות  נעשהבקרת האיכות. המעקב ל

 מתודולוגיה למעקב ובקרה אחר צריכת דלקים במגזר החשמל 

 וצריכת חשמל במשק באנרגיהוגיה למעקב ובקרה אחר התייעלות מתודול 

 מתודולוגיה למעקב ובקרה אחר צריכת דלקים במגזר התחבורה 

 מתודולוגיה למעקב ובקרה אחר צריכת דלקים בתעשייה ובמבנים 

 באנרגיהכניות מענקים ותמיכות בפרויקטים של התייעלות ומתודולוגיה למעקב ובקרה אחר ת 

 גזי חממה והפחתת פליטות

  מתודולוגיה למעקב ובקרה אחר הפחתת פליטות ממניעת הטמנת פסולת מעורבת ופליטות

 מענף הפסולת

הגדרת אמצעים  
למעקב

גיבוש  
מתודולוגיות  

מעקב

איסוף נתונים  
מהגורמים  
השונים

ניתוח התוצאות

הגשת טיוטת דוח  
לאישור ועדת  

ההיגוי

הגשת דוח  
לממשלה

הגשת דוחות  
ם"לאו

 בקרת איכות  

 בקרת איכות  

אימות בינ"ל 

(ICA) 

פעולות  
הממשלה  
להפחתת  

פליטות גזי  
   חממה

ייעול ועדכון  

   פעולות הממשלה
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 מתודולוגיה למעקב ובקרה אחר יעדים לאומיים להפחתת פליטות גזי חממה המכילים פלואור 

  מתודולוגיה לעדכון תחזיות פליטות מחקלאות ושימושי קרקע, שפכים ופליטות תהליך

 בתעשייה

 מתודולוגיה למעקב ובקרה אחר התייעלות במבנים

כמו גם מודל חישובי לניתוח  ,פסי מעקב מובנים לדיווח הנתונים הרלוונטייםומערך זה פותחו טלכמו כן 

 התוצאות. 

לאומיים -ןהבי התקניםנוהל בקרת איכות אשר תואם את הוטמע לאורך שלבי עבודת המערך 

 GHG Protocol ותקן  GHG Protocol Policy and Action Standard תקן :כגון ,הרלוונטיים

Mitigation Goal Standard  של ה-WRI חלק לשני שלבים עיקריים: נ . נוהל בקרת האיכות 

 הצלבתם עם כדי תוך  ,מבוצעת על הנתונים המנוטריםש בקרת איכות מקומית

 נתונים ממקורות שונים ובחינת סבירותם. 

 לאומית-בקרת איכות בין (International Consultation and Analysis) -  תהליך

שנתי -מידע והנתונים הנמסרים במסגרת הדוח הדוה לשלאומי -ןבי התייעצות והערכה

  .(BURלאו"ם )

שיטת החישוב, ההנחות  שלפירוט דוח זה מציג את התוצאות הסופיות של מערך המעקב והבקרה. 

מודל במאגר הנתונים ובנאספים ניתן לקרוא במתודולוגיות, הלי בקרת איכות על הנתונים הוהמרכזיות ונ

 החישובי המפורסמים. 

לרבות פיתוח מתודולוגיות חדשות ותחומי מעקב  ,מתמידפור ועדכון המערך נמצא בשייש לציין כי 

 נוספים. 

 

 במסגרת שיפור המערך 2019עדכונים מתודולוגיים עיקריים שנעשו במהלך 

ערך המעקב והבקרה נעשית עבודה שוטפת של טיוב נתונים, עדכון כחלק מתהליך השיפור של מ

תחזיות וגישה מתודולוגית. כמה מהבדלי התחזיות והתוצאות המוצגים בדוח זה בהשוואה לשנת הדיווח 

במהלך שנת הדיווח האחרונה נעשו כמה עדכונים הקודמת, נובעים בין היתר גם מעדכונים אלה. 

 ב הכלליים. להלן העדכונים הבולטים שנעשו: לנתונים ולמתודולוגיית החישו

 3עד כה, במסגרת המערך הוצגו תחזיות עבור  – ההפחתה לתרחישי מחודשת בחינה .1

 תרחישים:

o  משקף את הפליטות הצפויות בעתיד על  - : מדיניות שיושמה1תרחיש הפחתה

 ( אך לא מעבר לכך.2019בסיס הפחתה שהושגה עד סוף שנת הדיווח )כלומר 

בתרחיש זה למעשה לא משקפת את המדיניות שאושרה ואת ההפחתה  התחזית

 הצפויה מאמצעים שמשרדי הממשלה מאמינים שייושמו. 
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o  משקף את הפליטות הצפויות בהינתן  -: מדיניות שאושרה 2תרחיש הפחתה

הטמעה מלאה של מדיניות להפחתת פליטות שאושרה עד סוף שנת הדיווח, גם אם 

חיש זה מציגה תמונה חלקית שכן אינה מתייחסת ליעדים התחזית בתר  טרם יושמה.

הסקטוריאליים שנקבעו ואושרו, כלומר היא מציגה רק את המדיניות שאושרה עד כה 

 והמשרדים יודעים כיצד מדיניות זו תיושם. 

o  משקף את הפליטות הצפויות  -: עמידה ביעדים סקטוריאליים 3תרחיש הפחתה

ר התייעלות באנרגיה בצריכת החשמל, ייצור בהינתן עמידה ביעדי הממשלה בדב

 חשמל מאנרגיה מתחדשת, והפחתת הנסועה ברכבים פרטיים. 

על כן, הוחלט בשנה זו להציג תחזית אחת המשקפת את המדיניות שאושרה עד מועד הדיווח, 

לרבות היעדים הסקטוריאליים שהושגו. בפועל, המערך ממשיך לנטר ולהעריך את הפליטות 

אושרה עד מועד הדיווח וההפחתה הנוספת שתושג מהשגת היעדים ממדיניות ש

 גם אם טרם נקבעה המדיניות שתאפשר עמידה בהם.  –הסקטוריאליים 

במסגרת תהליך 'כלכלה משגשגת בסביבה  – לתחזית ההפחתה 2050שימוש במודל  .2

עי המאפשר תחזית פליטה לכלל הסקטורים, תוך התייחסות לאמצאקסלי מקיימת' גובש מודל 

מבנים וערים,  –המודל מתמקד בארבע סקטורים עיקריים מדיניות המופעלים בכל סקטור. 

ייצור חשמל, תחבורה, תעשייה ופסולת. עבור שאר הסקטורים )כגון חקלאות, הפקת גז טבעי, 

המודל נבנה בשיתוף והתייעצות משק המים והרשות הפלסטינית( נבנתה רק תחזית פליטה. 

 לוונטיים, רשות החשמל, מנהל התכנון, הלמ"ס ועוד. עם משרדי הממשלה הר

לצורך הפקת תחזית פליטת גזי חממה בהינתן  2050בשנת דיווח זו, הוחלט להשתמש במודל 

זאת בכדי לוודא כי התחזית משקפת את הכלים   –מדיניות שאושרה עד מועד הדיווח 

ליטות גזי חממה המשמשים את עבודת משרדי הממשלה להעמקת היעד הלאומי להפחתת פ

 וקביעת יעדים ארוכי טווח המתבצעת בתהליך 'כלכלה משגשגת בסביבה מקיימת'.  

המודל עצמו, מחשב תחזית פליטות מצריכת האנרגיה עבור כל סקטור ואת הפליטות שאינן 

מצריכת אנרגיה )כגון פליטות תהליך ועוד(, עבור תרחיש עסקים כרגיל ועבור מדיניות אשר 

 עבודת הצוותים.  נקבעה במסגרת
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