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שלום רב,
 

ישראל היא מדינה מודרנית, וככזו, השימוש במכשירים צורכי חשמל הוא אחד מסממניה. אך עם זאת, מי שמכיר 

את יכולת ייצור החשמל הקיימת מול הצריכה, יודע כי אנחנו נמצאים במחסור כרוני. אם לא ננקוט בפעולות מיידיות, 

נמצא עצמנו כבר בשנת 2013 ב"בצורת חשמל". התייעלות אנרגטית היא אחת מן הפעולות הנדרשות. אין זה אתגר 

פשוט לשכנע ציבור שלם לחסוך משהו שלא ניתן לחוש בחסרונו. לחשמל אין "נראות". אין לו כינרת, שהתייבשותה 

יוצרת הזדהות וממחישה את משבר במים.

האחריות על משק האנרגיה מוטלת על משרד התשתיות הלאומיות, ועלי כשר הממונה החובה להבטיח אספקה 

סדירה של חשמל. בחוברת זו מוצגת התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית ולניצול יעיל וחסכוני של החשמל 

המיוצר במשק, אשר גובשה והוכנה בידי אנשי המקצוע של משרד התשתיות הלאומיות. דרך יישום התוכנית 

תתאפשר הקמת "תחנת כוח וירטואלית", התחנה אותה לא נצטרך להקים בזכות ההתייעלות האנרגטית. בכך נחסוך 

תחנות בהיקף של כ-3,400 מגה-וואט עד שנת 2020, ואף נוכל לעמוד ביעד שהציבה לעצמה הממשלה. במונחים 

כלכלים מדובר בחיסכון של כ - 4.25 מיליארד דולר.

התוכנית, המכוונת לייעול וחיסכון בצורה אינטנסיבית, היא תוכנית כלל מערכתית, המפרטת שורה ארוכה של צעדים 

בכל מגזר, מגדירה סדרי עדיפויות, מציגה את הדברים שיש לעשותם ואת דרכי הביצוע אותם יוביל משרד התשתיות 

הלאומיות. היא כוללת התייחסויות לתמריצים כספיים, הטבות מיסוי, תקנות ורגולציה, סדנאות, פרסום והסברה ועוד. 

התייעלות אנרגטית חוסכת כסף – זו עובדה. מרבית העסקים שכבר נכנסו לתהליך, לא עשו זאת בהכרח מטעמים של 

אידיאולוגיה סביבתית, אלא מתוך הכרה בתשואה אותה מניבה ההשקעה בהתייעלות. ואם גם הסביבה מרוויחה - מה 

טוב. 

בד בבד עם פרסום תוכנית זו, אנו מגישים לממשלה הצעה  להקמתה של קרן להתייעלות אנרגטית בסך של 

כ-200 מליון ש"ח לשנה, קרן שתמומן באמצעות העלאה של אחוז אחד בתעריף החשמל. כל כספי הקרן יחזרו 

לציבור מיידית בדרך של תמריצים שונים, ופירות החיסכון יורגשו בחשבון המופחת שישלם כל אחד. 

הקמת הקרן היא תנאי הכרחי לביצוע התוכנית. הממשלה, המבקשת להגיע ליעד ההתייעלות שקבעה לעצמה, 

תידרש להחליט על הקמתה, ולאפשר למשרד התשתיות הלאומיות, היחיד בממשלה בעל הידע והיכולת בתחום, 

לבצע את העבודה.

בברכה,

ד"ר עוזי לנדאו
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תקציר מנהלים

מטרת העבודה:
ביום ה-18 בספטמבר 2008 קיבלה הממשלה החלטה שתכליתה נקיטת צעדים להתייעלות אנרגטית לשם צמצום 

בצריכת החשמל. במסגרת החלטה זו, קבעה הממשלה יעד מנחה של צמצום 20% בצריכת החשמל הצפויה לשנת 

 .2020

מטרת עבודה זו הינה בחינת היקפי ההתייעלות האנרגטית אותם ניתן להשיג בכלל מגזרי המשק, וכפועל יוצא מכך - 

תוכניות ההתייעלות הנדרשות למימוש עד לשנת 2020. 

שיטת העבודה:
בחינת היקפי ההתייעלות האנרגטית הניתנים להשגה בכלל המשק, בוצעה עבור כל מגזר ומגזר. בתוך כל מגזר 

בוצע ניתוח של פוטנציאל התייעלות של מערכות האנרגיה הקיימות בו, וזאת לאור המאפיינים הייחודיים לכל מגזר. 

היקפי ההתייעלות בכלל המשק נבנו, אם כן, "מלמטה למעלה" - כתוצאת סכימת ההתייעלות האנרגטית בכל אחד 

מהמגזרים לאור מאפייניו. 

עקרונות בתהליך הניתוח:
ניתוח ההתייעלות התבסס הן על שינויים הנובעים ממערכות האנרגיה וממכשירי החשמל יעילים יותר בהם 

משתמשים הצרכנים במגזרים השונים - עליה ברמת היעילות עקב שינויי רגולציה, מתן תמריצים לזירוז ולקידום 

תהליכי החלפת מכשירים ישנים ולא-יעילים למכשירים חדשים ויעילים בקרב שכבות חלשות ועוד, וכן על שינויים 

הנובעים מהתנהגות הצרכנים, המבוטאת באופן השימוש במכשירי החשמל. 

ניתוח זה כולל צמצום בצריכת החשמל בכלל מגזרי המשק. במגזרים בהם קיים שימוש בדלקים ובגפ"מ )גז פחממני 

מעובה(, ישנו פוטנציאל נוסף להתייעלות בצריכת האנרגיה. 

השגת פוטנציאל שיעור ההתייעלות במערכות השונות בכל אחד ממגזרי המשק מושג לאורך מספר שנים. לאור זאת, 

בוצעה הערכה של פריסת שיעור ההתייעלות הסופי, אליו ניתן להגיע באותן מערכות, לאורך השנים. כך למשל, יעד 

התייעלות של 20% במערכות התאורה בבתי מלון, מושג באופן הדרגתי עד לשנת 2014. בכל שנה משוקלל שיעור 

ההתייעלות המושג באותה שנה, ביחס לצריכה השנתית. הגידול בשיעורי ההתייעלות לאורך השנים, נובע מהעלייה 

בהתייעלות המושגת עקב השפעת צעדי ההתייעלות בשנה העוקבת על מערכות שלא שוקללו בשנה הקודמת. 

החסמים הפוטנציאליים לשם השגת יעד ההתייעלות, שהינו בעל משמעויות כלכליות מהותיות ביותר עבור כלל 

המשק, הינם:

חסם טכנולוגי - לא קיים. כלל הניתוח בוצע על סמך טכנולוגיות ישימות ומקובלות כיום.   

חסם כלכלי - יישום החלטת הממשלה הדורשת צמצום של 20% מצריכת החשמל הצפויה בשנת 2020 מותנה בהסדרת   

מקורות המימוניים שיאפשרו הוצאה לפועל של תוכניות ההתייעלות. לאור זאת מוצג, כמתואר להלן, הצורך האקוטי ביותר 

בהקמה מיידית של קרן להתייעלות אנרגטית או הסדרת מקורות ייעודיים לנושא במסגרת תקציב המדינה. 

מגבלות והתניות תפעוליות - שוקללו במסגרת המאפיינים הייחודיים של כל מגזר )כגון, צרכים ארכיטקטוניים   

בבתי מלון המשפיעים על התייעלות במערכות התאורה, צרכי אוויר צח בבתי-חולים המשפיעים על ההתייעלות 

במערכות אקלום ועוד(. 
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תקציר מנהלים

הנתונים והתעריפים עליהם התבסס הניתוח הינם האחרונים נכון לביצוע מועד עבודה זו, ונגזרים מהדו"חות 

הסטטיסטיים של חברת החשמל לשנת 2008.

מסקנות הניתוח: 
קיים הכרח בהגברה מהותית של המאמץ בהפחתת צד הביקוש לאנרגיה. התייעלות אנרגטית תוביל להורדת 

הביקושים לאנרגיה ולצמצום היקף מתקני ייצור החשמל שהיו נדרשים ללא פעולות בתחום זה, להקטנת השימוש 

בדלקים ולצמצום התלות הלאומית בייבואם, להפחתת הפליטות ולהקטנת הזיהום הסביבתי. 

על מנת להסדיר את המקורות המימוניים הנדרשים עבור מימוש תוכניות ההתייעלות, יש צורך בהקמת קרן 

להתייעלות אנרגטית, וזאת באמצעות הטלת היטל על ספק שירות חיוני, כאשר הסכום המועבר לקרן על-ידי הספק 

יועמס על התעריף לצרכנים. 

במקביל, יש צורך בתגבור מהותי של כח האדם המקצועי האמון על הוצאתם לפועל של תוכניות ההתייעלות, 

באמצעות שינוי מבני באגף שימור אנרגיה במשרד התשתיות הלאומיות. 

יודגש כי השגת יעדי ההתייעלות ומימוש תוכניות ההתייעלות מותנים בהסדרת פעילות הקרן וביצוע השינוי המבני 

הנדרש.

לשינויי הרגולציה והתקינה1 משקל חשוב ביותר בהשגת יעד ההתייעלות. יש לפעול בהקדם האפשרי לביצוע שינויי 

רגולציה במכשירי החשמל הביתיים ובמערכות אנרגיה במגזרים התעשייתי והמסחרי-ציבורי.

במקביל, יש לבסס מערך אכיפה במסגרת אגף שימור אנרגיה במשרד התשתיות הלאומיות, אשר יהיה אמון על 

פיקוח על מכשירי חשמל ומערכות אנרגיה, לוודא עמידתם בדרגות היעילות האנרגטית כנדרש.

ישנה כדאיות במתן תמריצים כספיים לאוכלוסיות חלשות סוציו-אקונומית, לשם החלפת מכשירי חשמל ישנים ולא-

יעילים הנמצאים ברשותן למכשירי חשמל חדשים ויעילים. 

יש לשקול בעוד מספר שנים, לאור השפעת שינויי הרגולציה, מתן תמריצים אף לאוכלוסיות רחבות יותר, וזאת אם 

תהיינה התפתחויות טכנולוגיות נוספות, שיצדיקו כלכלית את המהלך.

יצוין כי קיים פוטנציאל התייעלות גבוה ביותר הנגזר מהחלפת נורות הליבון לנורות חסכוניות. ישנה כדאיות בהקצאת 

תקציבים בהקדם האפשרי, כבר בשנת 2010, עבור החלפת נורות לחסכוניות בכלל המשק, וזאת במקביל לשינויי 

חקיקה שיאסרו ייבוא נורות לא-יעילות. 

השיטה הנכונה, והמוכחת כיעילה, לשם השגת יעדי ההתייעלות במגזרים התעשייתי, המסחרי, הציבורי, החקלאי, 

במשק המים ובמגזר הרשויות המקומיות, הינה מתן תמריצי התייעלות לחברות ולמוסדות לשם ביצוע תוכניות 

התייעלות. התמריצים מחייבים השקעה חד-פעמית, עם זאת החיסכון הנגזר מהם מתקיים במשך שנים רבות. 

תוכניות אלו יכללו שדרוג והחלפת מערכות אקלום, מערכות תאורה, משאבות מים ומערכות תעשייתיות, והתקנת 

מערכות ניהול וחיסכון אנרגיה. בחלק מהענפים תכלולנה תוכניות ההתייעלות אף ביצוע פעילות retro-fit בגגות 

המבנים. 

תמריצי ההתייעלות ימוקדו בשדרוג מערכות קיימות וברכישת מערכות חדשות המגלמות שיעור התייעלות גבוה. 

תינתן עדיפויות בהקצאת תמריצים בהיקפים גדולים לפרויקטים המבטאים שיעור התייעלות גבוה יותר. כן תועדפנה 

תוכניות התייעלות שתכלולנה שימוש בחום שיורי כמקור אנרגיה.

1 קביעת סף יעילות אנרגטית מינימאלית, או צריכת חשמל מקסימאלית, עבור מערכות אנרגיה ומכשירי חשמל 
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במקביל, ישנו צורך בהגברת שימוש במנגנוני מיסוי, כגון פחת מואץ, לשם עידוד תוכניות ההתייעלות במגזרים 

הפועלים למטרות רווח. הטבות המיסוי תינתנה עבור רכש מערכות חדשות ויעילות אנרגטית, כאשר שיעור יעילות 

גבוה יאפשר בנוסף גם מתן תמריצים. 

בנוסף, תיבחן האופציה להכללת פיתוח טכנולוגיות יעילות אנרגטית במסגרת חוק עידוד השקעות הון.

יש להעניק בטוחות עבור מוסדות ורשויות מקומיות, שעקב מצבן הפיננסי יתקלו בקשיי התקשרות עם ספקי 

שירותי אנרגיה. במקרים בהם מוכח כי התקשרות רשויות מקומיות עם ספקי שירותי אנרגיה במגזר הפרטי אינה 

אפשרית משיקולים פיננסיים, יש לנסות ולהסתייע בחברה למשק וכלכלה של המרכז לשלטון מקומי.

במגזר התעשייתי, נכון לעודד יישום טכנולוגיות חדשות ויעילות אנרגטית, המוכחות מדעית, אך טרם הוטמעו 

ויושמו בארץ. 

ישנו צורך מהותי בביצוע תוכניות הסברה להגברת מודעות חשיבות ההתייעלות האנרגטית בכלל מגזרי המשק, 

על מנת להביא לשינוי התנהגות הצרכנים הן מבחינת "רכישה חכמה" של מוצרים יעילים אנרגטית, והן מבחינת 

שימוש יעיל ומבוקר יותר בחשמל. תוכניות ההסברה והגברת המודעות במגזרים התעשייתי, המסחרי, הציבורי ובמגזר 

הרשויות המקומיות יתמקדו בהדגשת הפוטנציאל הכלכלי הגלום במימוש צעדי ההתייעלות. כמו-כן נדרש ביסוס 

מערך יועצים עבור עסקים המבקשים לבצע תוכניות התייעלות או סקרי אנרגיה. 

נדרש להמשיך ולקדם את התקנות המאמצות את התקן המשודרג לדירוג אנרגטי של מבנים )תקן מס' 5282(. 

במקביל, על מנת לבסס הן ביקושים והן היצע של בנייה חדשה מודעת אנרגיה, יש לגבש הטבות פיננסיות, ובהן 

הטבות מיסוי, לקבלנים ולרוכשים עבור בנייה ורכישת יחידות דירות בדירוג אנרגטי A ו-B. כמו-כן ניתן לקדם, 

בשיתוף המשרדים הרלוונטיים, את העלאת אחוז המשכנתא המאושרת עבור רכישת דירות בדירוג אנרגטי גבוה 

כדלעיל.

כן יש לקדם סדנאות מתכננים עבור השתלמויות בנייה מודעת אנרגיה עבור קבלנים, מתכנני תשתיות ועוד. 

במסגרת זו נדרשת מערכת הביטחון לשקלל עקרונות בנייה מודעת אנרגיה בהקמת בסיסים חדשים, בפרט 

במסגרת הקמת עיר הבה"דים בנגב. 

נדרשת הגברת האכיפה המנהלתית על הוצאות החשמל במשרדי הממשלה, ביחידות הסמך וברשויות המקומיות. 

מחד, יש לעודד את המשרדים לביצוע פעולות ההתייעלות תוך הבהרה כי התקציבים הנחסכים יישארו בשימושם, 

מאידך יש לנקוט בקיצוצים תקציביים כנגד משרדים אשר אינם עומדים בהשגת יעדי ההתייעלות. במסגרת זו נדרשת 

החלת חוק מקורות אנרגיה אף על משרדי הממשלה, וכן ביסוס עבודה צמודה מול מנהל הרכש הממשלתי, על 

מנת לוודא כי דרישות המכרזים הממשלתיים לרכש ציוד מבטאים את סף היעילות האנרגטית הנדרש.

במטרה לאפשר פעילות מקצועית ממוקדת ויעילה, יש לרכז את הסמכות המקצועית בנושא ההתייעלות האנרגטית 

תחת משרד התשתיות הלאומיות. נדרש כי משרדי הממשלה המקדמים תוכניות התייעלות אנרגטית, יתאמו את 

הקריטריונים האנרגטיים הנדרשים במסגרת תוכניות ההתייעלות המתגבשות עם משרד התשתיות הלאומיות.

יש לקדם במהירות מינוי ממוני אנרגיה בחברות, במוסדות ובמשרדי הממשלה, אשר יחויבו בהעברת דיווחי צריכה 

תקופתיים. במקביל יידרש ביסוס מערך הכשרות והשתלמויות מקצועיות לממוני אנרגיה לאור התפתחויות 

טכנולוגיות ומקצועיות. 

יש לבחון העמידה ביעדי ההתייעלות ולבצע אופטימיזציה של התכנית על בסיס הפיתוחים הטכנולוגיים ותוצאות 

הפעולות בפועל אחת לשנה. 
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תקציר מנהלים

צמצום הביקושים עקב מימוש פעולות ההתייעלות בכלל המשק
היקפי צמצום הביקושים השנתיים עד לשנת 2020 עקב יישום תוכניות ההתייעלות המפורטות במסמך זה, 

הגברת ההסברה וההדרכה, ושינויי הרגולציה במגזרים השונים, מפורטים להלן )מיליוני קוט"ש(: 

שיעור צמצום הביקושים 2011201220132014201520162017201820192020מגזרי המשק
במגזר ספציפי בשנת 
2020 ביחס לצמצום 

הביקושים הכולל

1,2972,6693,5134,2935,0115,5856,0946,6187,1607,71347.2%ביתי

1624097481,0671,4041,6751,9612,2622,5332,81817.2%תעשייתי

2866111,0421,4321,8382,1592,5132,8723,2423,64022.3%מסחרי וציבורי

רשויות 
מקומיות

581412403444605897238641,0191,1907.3%

בנייה חדשה 
מודעת אנרגיה

2959891201501821.1%

2653811101401712032372723081.9%חקלאי

1102243294384474554654744834933.0%משק מים

סה"כ צמצום 
ביקושים בשנה 

ספציפית 
)מיליוני קוט"ש 

בשנה(

1,9394,1075,9527,6849,32810,69312,04813,44714,85916,345100.0%

הפחתת עלות 
רכישת חשמל 

)מיליוני ש"ח 
בשנה(

ערך נוכחי 25,066 7431,5732,2802,9433,5734,0954,6145,1505,6916,260
)מהוון(

צמצום פליטות 
 CO2 אלפי טון(

בשנה2(

סה"כ 1,4543,0804,4645,7636,9968,0199,03610,08511,14412,25872,301

להלן ההתפתחות בהשגת יעד ההתייעלות )שיעור הצריכה השנתית הצפויה בשקלול התייעלות, ביחס להיקף 

הצריכה השנתית הצפויה ללא התייעלות( עד לשנת 2020: 

2 צמצום פליטות גזי החממה המתקבל הינו נגזרת תוצאתית נוספת של החיסכון האנרגטי, המהווה את היעד העיקרי של התכנית.

100%

95%

90%

85%

80%

75%

70%

65%

60%
2011

96.5%

93.0%
90.4%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

88.2%
86.2%

84.7%
83.4% 82.1%

80.9%
79.7%
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התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית       צמצום בצריכת החשמל 2010-2020

להלן ההתפתחות רמות הביקושים לחשמל )מיליארדי קוט"ש( עד לשנת 2020, ללא ביצוע פעילות להתייעלות 

אנרגטית, ובשקלול מימוש צעדי ההתייעלות: 

הביקושים שיופחתו בעתיד בכלל המשק בשנת 2020 מיוצרים על ידי תחנה בהיקף של כ-3,400 מגהוואט3. לאור 

הערכת עלות 1 קילוואט מותקן בכ-1,250 דולר, עלות התחנה הנחסכת עקב החיסכון הצפוי בכלל המשק נאמדת 

בכ-4.25 מיליארד דולר. 

הערך הנוכחי של הפחתת עלות רכישת החשמל )מהוונת( על-ידי הצרכנים בכלל המשק עקב צעדי ההתייעלות עד 
לשנת 2020 מסתכם בכ-25 מיליארד ש"ח.4

להלן ניתוח רגישות היקפי החיסכון הכספי בכלל המשק, לאור שינויים בתעריף החשמל: 

ערך נוכחי של הפחתת עלות רכישת החשמל עד לשנת 2020 תעריף משוקלל - כלל המשק )אג' לקוט"ש(
)מיליארדי ש"ח(

3019.6

3522.9
538.325.1

4026.2

4529.5

בהנחת מחז"מ )תחנת כח מסוג מחזור משולב( בהספק מותקן של 360 מגהוואט, היקף פעילות 4500 שעות בשנה, נצילות בשיעור של   3
85%, מאפשר אספקת 1.386 מיליארד קוט"ש. במסגרת עבודה זו, הונח מטעמי שמרנות ייצור של 1.1 מיליארד קוט"ש )בכ-20% נמוך 

יותר( במסגרת תחנה כזו.
בהנחת תעריפים על פי הדו"ח הסטטיסטי של חברת החשמל, שנת 2008.  4

התעריף המשוקלל עליו מתבססת התכנית.  5

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

90.0%

80.0%

70.0%

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

55.7

53.8 54.4 55.9
57.4 58.2 59.3

60.5 61.8 62.9 64.258.5
61.9

65.1
67.5

70.0
72.5

75.2
77.8

80.5
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תקציר מנהלים

מגזר הצרכנים הביתיים )מיליוני קוט"ש(:

2011201220132014201520162017201820192020

שינויי רגולציה - שבעה מכשירי חשמל 
מרכזיים במצבי פעולה והמתנה

2315598961,2451,6041,9762,2702,5792,9013,233

681813314816307809291,0791,2281,378מתן תמריצי החלפה אוכלוסיות חלשות

5161,0691,1061,1451,1851,2271,2691,3141,3601,407החלפת נורות חסכוניות

4818601,1791,4231,5921,6031,6251,6471,6701,695קמפיינים פרסומיים

סה"כ צמצום ביקושים מגזר ביתי 
)מיליוני קוט"ש(

1,2972,6693,5134,2935,0115,5856,0946,6187,1607,713

במסגרת המגזר הביתי, להלן צמצום הביקושים עקב שינויי הרגולציה במכשירי החשמל הביתיים
)מיליוני קוט"ש(:

2011201220132014201520162017201820192020חיסכון אנרגטי מצטבר משנת 2010

20416284106129153178203מקררים

49100153207264323385449515מזגנים
2303604936287679099651,0251,0891,157מכונות כביסה6

135781012141617תנורים

71144218294372451532615700מקלטי טלוויזיה

24681013151718מייבשי כביסה

4914192429354043מדיחי כלים

שינוי תקנת צריכת מכשירי חשמל
מצב המתנה

49101157217280348420497579

סה"כ צמצום ביקושים עקב שינויי 
תקנות )מיליוני קוט"ש(

2315598961,2451,6041,9762,2702,5792,9013,233

כמו-כן, להלן צמצום הביקושים הצפוי עקב מתן תמריצים לאוכלוסיות חלשות עבור החלפת מכשירי חשמל 
למכשירים יעילים אנרגטית )מיליוני קוט"ש(:

2011201220132014201520162017201820192020חיסכון אנרגטי מצטבר משנת 2010

68137205274342411479548616685מקררים

4489133178222267311356400מזגנים

3773110146183220256293מכונות כביסה

סה"כ צמצום ביקושים עקב תוכניות 
החלפה )מיליוני קוט"ש(

681813314816307809291,0791,2281,378

מגזר תעשייתי )מיליוני קוט"ש(:

2011201220132014201520162017201820192020

3775117160206254306359416476מערכות ייצור

371513505207008069171,0341,1101,191צ'ילרים

18385880103127153180208238מגדלי קירור

4694146200257318382449520595מערכות פניאומאטיות

245078107137170204240278318מערכות תאורה

סה"כ צמצום ביקושים מגזר תעשייתי 
)מיליוני קוט"ש(

1624097481,0671,4041,6751,9612,2622,5332,818

6 הנחת שינוי תקנות כך שיתאפשר שימוש במים חמים במכונות הכביסה. 
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התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית       צמצום בצריכת החשמל 2010-2020

מגזר מסחרי-ציבורי )מיליוני קוט"ש(

2011201220132014201520162017201820192020

143574107131145161177188199קניונים
4179127153182199219239254269מלונאות 

3455104136179190201209216223בתי אבות ומוסדות סיעודיים
11326387114131153158163164בתי חולים

3863118155203215228236245253פנימיות ומוסדות רווחה
4793132182208226246266282299מוסדות להשכלה גבוהה
4289142201266338418507604712ענפים מסחריים אחרים

59125199281372474586710846997משרדי ממשלה ומערכת הביטחון
שינוי תקנת צריכת מכשירי חשמל מצב 

המתנה 
3983130182239302370443524

סה"כ צמצום ביקושים מגזר מסחרי-
ציבורי )מיליוני קוט"ש(

2866111,0421,4321,8382,1592,5132,8723,2423,640

רשויות מקומיות )מיליוני קוט"ש(:

2011201220132014201520162017201820192020

3677123174230293362438523616מערכות תאורה 

retrofit-2156101145194248301351405466מערכות אקלום ו

שינוי תקנת צריכת מכשירי חשמל מצב 
המתנה 

816263648617591109

סה"כ צמצום ביקושים רשויות 
מקומיות )מיליוני קוט"ש(

581412403444605897238641,0191,190

בנייה חדשה מודעת אנרגיה )מיליוני קוט"ש(:

2011201220132014201520162017201820192020

צמצום ביקושים בנייה חדשה מודעת 
אנרגיה )מיליוני קוט"ש(

295989120150182

מגזר חקלאי )מיליוני קוט"ש(:

2011201220132014201520162017201820192020

צמצום ביקושים מגזר חקלאי
)מיליוני קוט"ש(

265381110140171203237272308

משק המים )מיליוני קוט"ש(:

2011201220132014201520162017201820192020

צמצום ביקושים משק המים
)מיליוני קוט"ש(

110224329438447455465474483493
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תקציר מנהלים

תוכניות התייעלות בפריסה שנתית - יישום אופרטיבי: 
תכנית ההתייעלות נדרשת להיות מיושמת בכלל מגזרי המשק במקביל, בין היתר מתוך הבנה כי בענפים רבים לא 

ניתן למצות את מלוא פוטנציאל ההתייעלות בתוך שנים ספורות. 

סדרי עדיפויות ביישום תוכניות ההתייעלות:

תעדוף התוכניות בוצע בעיקר על סמך הפרמטרים הבאים:

היקף חיסכון )אנרגטי וכספי(.  

ישימות.   

אפקט תודעתי-הסברתי )בעיקר בשנים הראשונות להחלת התכנית(.  

לאור זאת, להלן סדרי העדיפויות ביישום תוכניות ההתייעלות, בחלוקה לתחומי הפעילות השונים:

מס"ד )מהעדיף
יותר לפחות(

מגזרים מסחרי וציבורימגזר תעשייתי ואחרשינויי רגולציה

משרדי ממשלה )צעדים מנהלתיים(צ'ילריםצ'ילרים1
מוסדות להשכלה גבוההמגדלי קירורנורות חסכוניות2
רשויות מקומיותמשאבות מיםמכשירים חשמליים במצב המתנה3
החלת חוק מקורות אנרגיה על 4

משרדי ממשלה
מערכות דיחוס ומערכות 

פניאומאטיות
בנייה מודעת אנרגיה - בנייני משרדים 

קיימים וענפים מסחריים אחרים

בתי אבות ומוסדות סיעודייםמערכות ייצורמזגנים5
פנימיות ומוסדות רווחהמגזר חקלאימקררים6
בתי חוליםמערכות תאורהמקלטי טלוויזיה7

להלן סיכום יישום תוכניות ההתייעלות בכל מגזרי המשק ברמה שנתית 

)תא המסומן ב-X - פעילות בתחום הספציפי באותה שנה, תא ריק - לא מתקיימת פעילות בתחום באותה שנה(:

2011201220132014201520162017201820192020סוג פעילות

מגזר ביתי

החלפת נורות חסכוניות - 
כלל המשק

)בשילוב עם קידום רגולציה(
x

xxxxxxxxxxהחלפת מקררים - אוכלוסיות חלשות

xxxxxxxxxהחלפת מזגנים - אוכלוסיות חלשות

החלפת מכונות כביסה -
xxxxxxxxאוכלוסיות חלשות

מגזר תעשייתי

עידוד יישום טכנולוגיות חדשות
xxxויעילות אנרגטית

צ'ילרים, מגדלי קירור, מערכות דיחוס, 
מערכות ייצור -ייעול מערכות
)בשילוב עם קידום רגולציה(

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxמערכות תאורה

 תקציר מנהלים
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התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית       צמצום בצריכת החשמל 2010-2020

2011201220132014201520162017201820192020סוג פעילות

מגזר מסחרי-ציבורי

xxקניונים - ייעול מערכות אקלום

xבתי-מלון - ייעול מערכות אקלום ותאורה

בתי אבות ומוסדות סיעודיים - ייעול מערכות 
xxxאקלום ותאורה, retro-fit גגות מבנים 

xxxxxxxxבתי-חולים - ייעול מערכות אקלום ותאורה

פנימיות ומוסדות רווחה - ייעול מערכות 
xxxאקלום ותאורה, retro-fit גגות מבנים

מוסדות השכלה גבוהה -
xxייעול מערכות אקלום ותאורה

משרדי ממשלה ויחידות סמך -
הגברת אכיפה מנהלתית, החלת רגולציה, 

פעילות מול מנהל הרכש
xxxxxxxxxx

רשויות מקומיות - ייעול מערכות אקלום 
xxxxxxxxxxותאורה, retro-fit גגות מבנים

מגזר חקלאי

xxxxxxxxxxמגזר חקלאי

משק מים

xxxxייעול משאבות

פעילות כלל-מגזרית

קידום רגולציה ותקינה - צ'ילרים, מכשירים 
xxxxxxxxxxלבנים, נורות חסכוניות, ניהול אנרגיה במבנים

xxxxxxxxxxקמפיינים פרסומיים - כלל מגזרי המשק

כנסים להגברת מודעות כדאיות 
xxxxxההתייעלות

ביסוס מערך ייעוץ מקצועי 
xxxxxxxxxxעסקים זעירים

xxxxxxxxxxמערך הכשרות והשתלמויות מקצועיות
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1. הכרח ההשקעה בהתייעלות אנרגטית
גידול האוכלוסין, העלייה ברמת החיים והצמיחה הכלכלית המהירה בישראל בעשורים האחרונים הובילו לגידול בצריכת 

החשמל. מאידך, לא הוקמו בשנים האחרונות תחנות כוח חדשות בהיקף הנדרש לענות על הגידול בביקושים.  

הקמת תחנות כוח נוספות במטרה להביא להגדלת כושר הייצור של משק החשמל בישראל, צפויה להוביל לעלות 

כלכלית וסביבתית לא מבוטלת, וכרוכה בהקצאת משאבי קרקע, בעלויות רכישת דלקים שבחלקם מיובאים והגברת 

התלות הגיאו-פוליטית והכלכלית של ישראל בשווקים בינלאומיים, בגיוס הון ובעלויות מימון הנובעים מכך, בזיהום 

האוויר ובהגדלת פליטות גזי החממה. לכך יש להוסיף את העדויות המתרבות והולכות על התדלדלותם של מאגרי 

הנפט ודלקים נוספים. בישראל בפרט, הקצאת קרקע להקמת תחנות כוח, מהווה מגבלה חמורה לאור מצאי הקרקע 

הפנויה הנמוך.  

לאור האמור לעיל, יש להגביר את המאמץ הלאומי בהפחתת צד הביקוש לאנרגיה. התייעלות אנרגטית תביא להורדת 

הביקושים לאנרגיה, ולצמצום היקף מתקני יצור החשמל שהיו נדרשים ללא פעולות בתחום זה. הדבר מוביל באופן 

ישיר לצמצום העלויות השוטפות עקב הקטנת תשומות האנרגיה במשק, המתבטאים בהקטנת השימוש בדלקים 

ובעקבותיה להקטנת הזיהום הסביבתי והתלות הלאומית בייבוא הדלקים. כן תוביל ההתייעלות להגדלת היציבות 

הכלכלית בעקבות הקטנת השפעת תנודתיות מחירי הדלקים ושווקי חו"ל על המשק, ולהפחתת הפליטות ביחידות 

הייצור.

2. הצורך בהקמת קרן להתייעלות אנרגטית
מתוך הבנת התועלת למשק מתהליכי התייעלות אנרגטית והצורך הדחוף בביצועה, קיבלה הממשלה ב-18 בספטמבר 

2008 החלטה )מספר 4095( שתכליתה ביצוע צעדים להתייעלות אנרגטית רוחבית במשק שתוביל לצמצום 

הביקושים לחשמל בשנת 2020 בשיעור של 20%. ואולם, החלטה זו מתבססת בעיקר על מימון פרטי ועל פעולת 

כוחות השוק. 

מבחינה תפיסתית, שקולה העלות שתנבע מפעילות ביצוע ההתייעלות האנרגטית להשקעה חליפית בהגדלת כושר 

הייצור באמצעות הקמת תחנות כח נוספות, הממומנות אף הן על ידי ציבור הצרכנים כחלק מתעריפי החשמל. 

לצורך יישום אפקטיבי של החלטת הממשלה לקידום ההתייעלות האנרגטית במשק ולצמצום 20% מצריכת החשמל 

הצפויה בשנת 2020, נדרש מימון ציבורי ייעודי שיאפשר את הקצאת המשאבים הנדרשים למימון יישום תהליך 

ההתייעלות בקרב המגזרים השונים, ואשר תכליתו לשנות את הרגלי צריכת החשמל של ציבור הצרכנים ולהביאם 

לנקיטת אמצעים מעשיים לשם כך, כפי שיפורט בהמשך. 

3. אופן גיוס הכספים
גיוס המימון הציבורי למימון פעילויות בתחום ההתייעלות האנרגטית יבוצע באמצעות הטלת היטל על ספק שירות 

חיוני שיקצה שיעור מהכנסותיו לקרן ההתייעלות, כשהסכום המועבר לקרן זו יוכר לו כהוצאה על ידי רשות החשמל. 

סכום זה יועמס על התעריף לצרכנים.

קיימים יעילות והיגיון כלכלי בשימוש בגיוס הכספים בדרך זו, מאחר והעלויות שייגבו לצורך הקטנת הביקושים 

באמצעות קרן ההתייעלות מהוות את התחליף לסכומים שהיו צריכים להיות מועמסים על התעריף עקב הקמת 

תשתיות חדשות במשק החשמל.
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זאת ועוד, השימוש בתעריפים ככלי לקידום ההתייעלות הינו נכון עקב העובדה כי מי שצורך יותר )ובכך יוצר עומס 

גדול יותר על המערכת( ישלם יותר.

4. עקרונות בפעילות הקרן
ההיטל שיוטל על ספק שירות חיוני יתועל - תוך הפרדה מיתרת הכנסות החברה - לקרן ציבורית ייעודית. קרן   

זו מהווה משק תקציבי סגור, המנותק מתקציב המדינה מחד ומהכנסות החברה מאידך ותיועד למימון פרויקטי 

התייעלות אנרגטית במשק.

גביית היטל בשיעור של 1%, על ספק שירות חיוני, בנתוני הצריכה כיום, יאפשר מקור מימוני בסכום של כ-200-250   

מיליון ש"ח בשנה לשם יישום נרחב של פעילויות התייעלות אנרגטית, ובעקבותיהן שינוי ממשי בביקושים לחשמל. 
 

לאור החלטת הממשלה )4095 חכ' 15( מספטמבר 2008, קרן ההתייעלות האנרגטית תידרש להיות פעילה   

לפחות עד לשנת 2020. 

מיסוד פעולת הקרן עתידה כאמור להסדיר מקורות מימוניים ייעודיים להוצאה לפועל של מהלכי התייעלות.   

עם זאת יודגש, כי הקמת הקרן חייבת להיות מגובה בשינוי מבני באגף שימור אנרגיה במשרד התשתיות 

הלאומיות ותגבור מהותי של מצבת העובדים בו כנדרש בנספח א' להלן, על מנת לאפשר יישום פרויקטי 

ההתייעלות המפורטים.

5. פילוח צריכת החשמל למגזרים השונים:
פילוח צריכת החשמל למגזרי פעילות7 מוצג להלן:

נתוני חברת החשמל, דו"ח סטטיסטי לשנת 2008.  7

ביתי  

ציבורי-מסחרי 

יישובים חקלאיים 

תעשייתי 

שאיבת מים 

רשות פלסטינית 

30.3%

30.9%

22.4%

5.5%

7.3%

3.6%
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שיטת העבודה:
בחינת היקפי ההתייעלות האנרגטית הניתנים להשגה בכלל המשק, בוצעה על סמך בחינת ההתייעלות הפרטנית בכל 

אחד ממגזרי המשק. 

בכל מגזר בוצע ניתוח של פוטנציאל ההתייעלות של מערכות האנרגיה הקיימות בו, וזאת לאור המאפיינים הייחודיים 

לכל מגזר. היקפי ההתייעלות בכלל המשק נבנו, אם כן, “מלמטה" - כתוצאת סכימת ההתייעלות האנרגטית בכל אחד 

מהמגזרים לאור מאפייניו. לא הוגדר יעד התייעלות ברוב המגזרים, עקב מוטת שליטה מצומצמת יחסית ואי-יכולת 

אכיפה לבצע תוכניות התייעלות )כגון מגזר תעשייתי, מסחרי ועוד(. 

יוצאי דופן בשיטת הניתוח הינם מגזרים בהם יכולות האכיפה משמעותיות יותר, כגון משרדי ממשלה, בהם תוכניות 

ההתייעלות נגזרו לאור יעד ההתייעלות המוגדר.

מודגש כי היקפי ההתייעלות המצוינים לא יצאו מנקודת הנחה שיש להצדיק את היעד הממשלתי העומד על 20%, ולא 

נבנו לאורו. 

בסיס הנתונים: 
הנתונים והתעריפים עליהם התבסס הניתוח הינם האחרונים נכון לביצוע מועד עבודה זו, ונגזרים מהדו"חות 

הסטטיסטיים של חברת החשמל לשנת 2008.

כן בוצעה הסתמכות על נתוני הלמ"ס, התאחדות התעשיינים והיבואנים, מכון התקנים, דיווחי צריכה של האגף 

לשימור אנרגיה במשרד התשתיות הלאומיות ועוד.

שיעור היוון תזרימי המזומנים המשוקלל בעבודה זו הינו 6%. 

היקפי ההתייעלות נקבעו תוך כדי סינכרון עם תחזיות הביקושים העדכניות ביותר של חברת החשמל נכון לעת ביצוע 

העבודה )תחזיות מאי 2009(, כפי שיפורט להלן. 

עקרונות בתהליך הניתוח:
ניתוח ההתייעלות התבסס הן על שינויים הנובעים ממערכות האנרגיה וממכשירי החשמל יעילים יותר בהם 

משתמשים הצרכנים במגזרים השונים - עליה ברמת היעילות עקב שינויי רגולציה, מתן תמריצים לזירוז קידום תהליכי 

החלפת מכשירים ישנים ולא-יעילים למכשירים חדשים ויעילים בקרב שכבות חלשות ועוד, וכן על שינויים הנובעים 

מהתנהגות הצרכנים, המבוטאת באופן השימוש במכשירי החשמל. 

ניתוח זה כולל צמצום בצריכת החשמל בכלל מגזרי המשק. במגזרים בהם קיים שימוש בדלקים ובגפ"מ, ישנו 

פוטנציאל נוסף להתייעלות בצריכת האנרגיה. 

החסמים הפוטנציאליים לשם השגת יעד ההתייעלות, שהשגתו הינה בעלת משמעויות כלכליות מהותיות ביותר עבור 

כלל המשק, הינם:

חסם טכנולוגי - לא קיים. כלל הניתוח בוצע על סמך טכנולוגיות ישימות ומקובלות כיום.   

חסם כלכלי - יישום החלטת הממשלה הדורשת צמצום של 20% מצריכת החשמל הצפויה בשנת 2020 מותנה   

בהסדרת מקורות המימוניים שיאפשרו הוצאה לפועל של תוכניות ההתייעלות. לאור זאת מוצג, כמתואר להלן, 

הצורך האקוטי ביותר בהקמה מיידית של קרן להתייעלות אנרגטית, או הסדרת מקורות ייעודיים לנושא על חשבון 

תקציב המדינה. 
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מגבלות והתניות תפעוליות - שוקלל במסגרת המאפיינים הייחודיים של כל מגזר )כגון, צרכים ארכיטקטוניים   

בבתי מלון המשפיעים על התייעלות במערכות התאורה, צרכי אוויר צח בבתי-חולים המשפיעים על ההתייעלות 

במערכות אקלום ועוד(. 

חסמים נוספים כגון חסמי ידע, מודעות, ריבוי סמכויות ועוד נידונים במסגרת התכנית המפורטת להלן ומוצעות   

דרכי פיתרון עבורם, כפי שהדבר אף בא לידי ביטוי בנספח ב'. 

תכנית ההתייעלות המוצגת נדרשת להיות מתבססת על פעילות כלל-מערכתית ועל יישום בכלל מגזרי המשק 

במקביל, בין היתר מתוך הבנה כי בענפים רבים לא ניתן למצות את מלוא פוטנציאל ההתייעלות בתוך שנים ספורות. 

עם זאת, בכל מגזר או ענף פעילות מוצגים הפרמטרים לאורם תתועדפנה התוכניות, הכוללים היקף חיסכון )אנרגטי 

וכספי(, ישימות, אפקט תודעתי-הסברתי ועוד. 

בתכנית לא נשלל שימוש באמצעים מגוונים המוכחים כיעילים לשם מימוש ההתייעלות, ובהם - מתן תמריצי 

התייעלות לחברות ולמוסדות, מתן תמריצי החלפה למשקי-בית בהם עקב כשלי שוק לא קיימת התייעלות, החלת 

הטבות מיסוי )פחת מואץ ועוד( במגזרים הפועלים למטרות רווח, שימוש ברגולציה במגזרים שונים, הענקת בטוחות 

לשם הבטחת קידום צעדי ההתייעלות, קמפיינים הסברתיים ותודעתיים לשינוי התנהגות הצריכה ועוד. 

שיטת הערכת היקפי ההתייעלות: 
כאמור, בחינת היקפי ההתייעלות האנרגטית הניתנים להשגה בכלל המשק, בוצעה על סמך בחינת ההתייעלות 

הפרטנית בכל אחד ממגזרי המשק. 

השגת פוטנציאל שיעור ההתייעלות במערכות השונות בכל אחד ממגזרי המשק מושג לאורך מספר שנים. לאור זאת, 

בוצע הערכה של יעד ההתייעלות אליו ניתן להגיע בכל ענף פעילות או מערכת אנרגטית. 

שיעור ההתייעלות המצוין בכל אחת מהמערכות או בכל אחד מענפי הפעילות השונים, משקלל הן את הפוטנציאל 

הבסיסי להשגת ההתייעלות באותה מערכת אנרגיה או באותו ענף, וכן את החסמים הקיימים בהשגת יעד 

ההתייעלות: כך, למשל, שיעור ההתייעלות במערכות התאורה בבתי מלון נמוך יחסית ביחס לפוטנציאל ההתייעלות 

הגנרי במערכות התאורה, עקב חסמים תפעוליים בבתי מלון )שיקולים ארכיטקטוניים(. יצוין כי שיעורי ההתייעלות 

המוצגים שמרניים יחסית לפוטנציאל ההתייעלות ואינם מניחים מקסום השגת היעדים בכל מגזר - וזאת על מנת 

להפנים את העובדה כי לא ניתן יהיה להשיג התייעלות מלאה בכל הענף. 

לאחר קביעת שיעור ההתייעלות, בוצעה הערכה של פריסת שיעור ההתייעלות, אליו ניתן להגיע באותן מערכות, 

לאורך השנים )בהתאם לעיתוי תוכניות ההתייעלות, השפעת הרגולציה ועוד(. כך למשל, יעד התייעלות במוסדות 

להשכלה גבוהה, צפוי להיות מושג באופן הדרגתי עד לשנת 2017. בכל שנה משוקלל שיעור ההתייעלות המושג 

באותה שנה, ביחס לצריכה השנתית. 

הגידול בהיקפי ההתייעלות לאורך השנים מושג או יושג הן עקב הגידול הבסיסי בצריכה )טרם שקלול ההתייעלות(, 

והן לאור הגידול בשיעורי ההתייעלות לאורך השנים - הנובע מהעלייה בהתייעלות המושגת עקב השפעת צעדי 

ההתייעלות בשנה העוקבת, על מערכות שלא שוקללו בשנה הקודמת. 

כמצוין לעיל, היקפי ההתייעלות נקבעו תוך כדי סינכרון עם תחזיות הביקושים העדכניות ביותר של חברת החשמל 

נכון לעת ביצוע העבודה )תחזיות מאי 2009(, ואינם משקללים פעם נוספת את ההתייעלות ששוקללה במסגרת 

תרחיש “עסקים כרגיל" המופנם בתחזיות חברת החשמל. 

21משרד התשתיות הלאומיות
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היבט ההתייעלות המופנם בתחזיות הביקושים העדכניות הינן התקנות שהיו בתוקף נכון למועד עריכת התחזיות - 

תקנות המקררים והמזגנים. לאור זאת, במוצרים אלו תשוקללנה ההשפעות הנגזרות מייעול נוסף של התקנות בלבד 

עליו מומלץ בפרק ג' להלן. 

עם זאת, תחזיות חברת החשמל אשר הפנימו השפעות הנגזרות משינויי הרגולציה בלבד, אינן כוללות שינויים 

בצריכה ברובם הגדול של משקי-הבית בשכבות החלשות - אשר אינם מושפעים משינויי הרגולציה. עקב כך בשכבות 

אלו שוקללה ההשפעה המלאה של הפחתת הביקושים, ממצב של צריכה טרום התקנות לרמת צריכה על פי 

התקנות במתכונתן המשופרת.

כן יצוין כי תחזיות הביקושים הקיימות של חברת החשמל, כוללות אספקת חשמל עבור מתקני התפלה המסתמכים 

על אספקת חשמל על ידי חברת החשמל. 

צריכת החשמל עבור מתקן התפלה המסתמך על ייצור פרטי )מתקן ההתפלה באשקלון(, לא נכללה במסגרת 

תחזיות הביקושים הקיימות. בשלב זה לא ידוע על מתקני התפלה נוספים, שאספקת החשמל עבורם מסתמכת על 

ייצור חשמל פרטי. במידה ויהיו מתקני התפלה מעין אלו בעתיד, תידרש הורדת הצריכה הצפויה עבורם מתחזיות 

הביקושים. 

תכנית זו אינה כוללת התייחסות לגידול בביקושים הנובעים ממגזר התחבורה )רכב חשמלי, חשמול הרכבת ועוד(, 

וזאת עקב העובדה כי הנושא טרם סוכם וכי טרם גובשו הנחיות בנושא על ידי משרד התחבורה. כאשר הנושא יאושר, 

יידרש עדכון הביקושים בהתאמה. 

כמו-כן, לא נכללות משמעויות מעבר מטכנולוגיות דלקיות לא-יעילות לטכנולוגיות חשמליות יעילות, וזאת עקב אי-

הוודאות במעבר לטכנולוגיות חשמליות - ייתכן ויהיה מעבר מערכות לפעולה על בסיס גז טבעי ועוד.

משרד התשתיות הלאומיות 22
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1. כללי
צריכת החשמל במגזר משקי הבית הסתכמה בשנת 2008 בכ-15.2 מיליארד קוט"ש, המהווים כ-31% מסך צריכת 

החשמל במשק8. 

צריכת החשמל במגזר זה גדלה בין השנים 1999-2008 בכ-3.5% בממוצע לשנה9. ללא ביצוע פעילויות התייעלות 

אנרגטית, עתידה צריכת החשמל במגזר משקי הבית בשנת 2020 לעמוד על כ-23 מיליארד קוט"ש10. ייעול צריכת 

החשמל במגזר משקי הבית בשיעור של 20%, כנדרש על פי החלטת הממשלה מספטמבר 2008, עתיד לספק 

חיסכון בהיקף של כ-4.5 מיליארד קוט"ש בשנת 2020 במגזר זה בלבד. 

נוסף על כך, תורם המגזר הביתי כ-32% משיא הביקוש לחשמל בקיץ וכ-49% משיא הביקוש לחשמל בחורף11. ייעול 

צריכת החשמל בשיעור של 20% לפחות, עתיד להקטין את תרומת מגזר משקי הבית לשיא הביקוש בשיעור דומה 

לפחות.

מגזר הצרכנים הביתיים משתמש באופן שוטף בעשרות מכשירי חשמל. 

להלן שיעורי האחזקה באוכלוסיה של המרכזיים שבהם12:

נתוני חברת החשמל, דו"ח סטטיסטי לשנת 2008.  8

נתוני חברת החשמל, דו"ח סטטיסטי לשנת 2008.  9
בהנחת שיעור גידול שנתי בין השנים 2008-2020 הזהה לשיעור הגידול השנתי בין השנים 1999-2008.  10

נתוני חברת החשמל.  11
נתוני למ"ס, שנת 2007.  12
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2. עקרונות בבחינת רמת היעילות האנרגטית במכשירי חשמל ביתיים
בבואנו להעריך את היקף החיסכון השנתי אשר יכול להיווצר מהשפעת תוכניות ההתייעלות הנבחנות13, עלינו להתייחס 

לפער הקיים, ברמת המכשיר הבודד, בין הצריכה השנתית של מכשיר חשמלי יעיל למכשיר חשמלי שאינו יעיל. 

המונח “מכשיר חשמלי יעיל" ראוי שייגזר מתקנות המתייחסות לרמת יעילות מכשירי חשמל14, שחלקן גובשו 

בשנים האחרונות, ואשר הפעילות הקיימת בגין חלקן הנותר מבוצעת בימים אלו. התקנות התבססו בחלקן על 

תקנים הקיימים משנת 2004 המסתמכים על נתונים מתחילת שנות ה-2000. לאור זאת קיים צורך בבחינה, האם 

רמת היעילות הנדרשת בתקנות במתכונתן הנוכחית מפנימה את ההתפתחויות הטכנולוגיות שחלו מאז גיבוש 

התקנים )שהתקנות הנוכחיות מתבססות עליהן(. בחינת התקנות מבוצעת לאור צריכת החשמל של מכשירי חשמל 

המיובאים לארץ או המיוצרים בה, כאשר נקודת הייחוס להתפתחויות הטכנולוגיות מתבססת על המכשירים היעילים 

ביותר הקיימים כיום. 

יש לוודא כי לדרישות המוגדרות בתקנות מגבלה אפקטיבית על צריכת החשמל של המכשירים השונים, כלומר:

אם למרות התקנות ובמסגרתן, עדיין יימכרו 90% מהמכשירים - אזי אין בתקנות הקטנה אמיתית של רמות   

הצריכה. 

מאידך, אילו רק כ-30%-20% מדגמי מכשיר ספציפי יעמדו בתקנות, אזי משמעות הדברים היא כי אין יכולת   

לעמוד בתקנות.  

יצוין כי במקביל לגיבוש התקנות, יש צורך בהתעדכנות טכנולוגית מתמדת - איתור פרמטרים יעילים של 

מכשירים חשמליים בארץ ובעולם, על מנת לבחון התפתחויות טכנולוגיות עתידיות שעשויות להשפיע על רמת 

הצריכה המקסימאלית הנדרשת של המכשירים. 

3. בחינת התקנות 
בחינת מידת באפקטיביות התקנות )המתייחסות למכשירי חשמל המשמשים את המגזר הביתי15( תבוצע על פי 

הפרמטרים דלהלן: 

רמת צריכת החשמל המקסימאלית של מכשיר חשמלי הנדרשת על פי התקנות במתכונתן הנוכחית.   

רמת צריכת החשמל הממוצעת של מכשיר חשמלי המיובא לארץ או המיוצר בה בשנים האחרונות16.   

רמת צריכת החשמל הממוצעת של דגמים חדשים של מכשיר חשמלי, המאושרים בשנים האחרונות על ידי   

משרד התשתיות הלאומיות. 

תוצאות הבחינה לאור הנתונים לעיל:

רמת צריכת חשמל מקסימאלית הראויה להידרש במסגרת התקנה )במקרה של שינויים נדרשים(.   

כאמור, זאת לאור צריכת החשמל של מכשירי החשמל כשנקודת הייחוס להתפתחויות הטכנולוגיות הינה רמת   

הצריכה של המכשירים היעילים ביותר כיום. 

הערכה בדבר רמת צריכת החשמל הממוצעת ברמת המכשיר החשמלי בעשור הקרוב.   

תוכניות ההתייעלות יכללו, בין היתר, גיבוש תקינה עבור מכשירים חשמליים, תוכניות החלפה יזומה של מכשירי חשמל ועוד.  13
“תקנות" - תקנות היעילות האנרגטית המינימאלית, או צריכת החשמל המקסימאלית, ברמת מכשיר חשמלי.  14

בהסתמך על נוסחי התקנות כפי שהינן מפורסמות לציבור הרחב באתר האינטרנט של משרד התשתיות הלאומיות.  15
נתוני התאחדות התעשיינים והיבואנים ומכון התקנים, שנת 2007.  16
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יודגש כי בהיעדר כח אדם מספק באגף שימור אנרגיה במשרד התשתיות הלאומיות, אין אפשרות לבצע אכיפה אחר 

הגדרות הדירוגים האנרגטיים של המכשירים החשמליים השונים )למשל, לוודא כי יצרן מסוים אינו מגדיר כ-A מכשיר 

חשמלי שצריכתו גבוהה מהנדרש על פי התקן(, ואגף שימור אנרגיה נדרש להסתמך על הצהרות היצרנים באשר 

לדירוג האנרגטי של המכשירים המיובאים17. הקמת מערך אכיפה יעיל הינה הכרחית בכדי לאפשר שימוש במכשירי 

חשמל יעילים, כפי שיוצג בהמשך. 

להלן ממצאי בחינת נתוני צריכת החשמל, ברמת המכשיר החשמלי:

רמות צריכת חשמל, 
בחתך מכשיר חשמלי

מקררים - 
נתונים ליממה

מזגנים18 - 
נתונים לשעה

מכונות כביסה 
- נתונים לק"ג 

תנורים - 
נתונים למחזור

מייבשי כביסה - 
נתונים לק"ג

מדיחי כלים - 
נתונים למחזור

צריכת חשמל מקסימאלית 
על פי התקנות במתכונתן 

הנוכחית )קוט"ש(
2.310.21

0.88 עד 35 
ליטר, 1.2 מעל 

35 ליטר19

0.67 מייבש בעל 
צינור פליטה, 0.73 
מייבש בעל מעבה20

1.3

שנת כניסת עדכון אחרון 
200720092010201020102010של תקנות לתוקף

צריכת חשמל ממוצעת 
של מכשירים מיובאים או 
מיוצרים בשנים האחרונות 

)קוט"ש(

1.80.90.18
0.82 עד 35 
ליטר, 0.92 
מעל 35 ליטר

0.56 מייבש בעל 
צינור פליטה, 0.67 
מייבש בעל מעבה

1

צריכת חשמל ממוצעת של 
1.50.80.16210.88220.60.8דגמים חדשים )קוט"ש(

צריכת החשמל 
המקסימאלית הראויה 

להידרש על פי התקנות 
)קוט"ש(

1.80.90.185
0.85 עד 35 
ליטר, 0.9 

מעל 35 ליטר

0.56 מייבש בעל 
צינור פליטה, 0.67 
מייבש בעל מעבה

 1

הערכה - צריכת חשמל 
ממוצעת עד 2020 

)קוט"ש(
1.50.850.160.880.60.8

בחינה כלכלית של שינוי התקנות, בין המתכונת הנוכחית ובין השינויים המוצעים:
סביר מאוד להניח כי הפערים ברמות היעילות האנרגטית של המכשירים החשמליים, כפי שבאים לידי ביטוי בין רמות 

הצריכה המוצגות בתקנות לבין רמות הצריכה לאחר העדכונים הנדרשים, יופנמו )בחלקן( במחיר המכשיר, ויועמסו 

על הצרכן. 

פער העלויות המקסימאלי ברמת המכשיר החשמלי נבחן לאור היקפי פעילות המכשירים החשמליים המתוארים 

בסעיף 4 להלן בפרק זה:

הצהרות היצרנים דורשות אף את אישור מכון התקנים, עם זאת יודגש כי מכון התקנים אינו קובע את דרגת היעילות האנרגטית   17
המינימאלית. 

מזגן לחדר. כפי שיפורט בהמשך, ההנחה הינה כי בכל במשק-בית ממוצע בו שוקללה חדירת מזגנים, קיים 1/2 מזגן לחדר.   18
כ-90% מהתנורים המיובאים הינם בנפח של 35 ליטר ומעלה )נתוני 2007(.  19

כ-50% ממייבשי הכביסה המיובאים הינם בעלי צינור פליטה, ו-50% בעלי מעבה )נתוני 2007(.  20
ממוצע משוקלל של נתוני צריכת החשמל בדגמים חדשים של תנורים בנפחים של מעל ומתחת ל-35 ליטר.   21
ממוצע משוקלל של נתוני צריכת החשמל בדגמים חדשים של מייבשי כביסה בעלי צינור פליטה ובעלי מעבה.  22
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מתחת לפער עלויות זה, ההשקעה בתקופה הנוכחית עקב שינוי התקנות קטנה מתזרימי החיסכון הכספי   

)המהוונים( שיתקבלו עקב שינוי התקנות - ולכן שינוי התקנות כדאי כלכלית; 

מעבר לפער עלויות זה, ההשקעה הצפויה בתקופה הנוכחית עקב שינוי התקנות, שסביר שתושת על הצרכן,   

גדולה מתזרימי החיסכון )המהוונים( עקב שינוי התקנות - ולכן יש לבחון שנית את שינוי התקנה. 

רף היעילות הכלכלית עבור הצרכן לאור שינוי התקנות )פערי העלויות המרביים ברמת המכשיר החשמלי, אשר 

יאפשרו יעילות כלכלית לאור תזרימי החיסכון הצפויים לאורך חיי המכשיר(, מוצגים כדלהלן )ש"ח(:

מדיחי כלים מייבשי כביסה תנורים מכונות כביסה מזגנים מקררים 

חיסכון אנרגטי שנתי עקב 
18328036366363שינוי תקנות )קוט"ש(

7812015162727חיסכון כספי שנתי )ש"ח(

פער עלויות מירבי המגלם 
יעילות כלכלית משינוי 

התקנות )ש"ח(
6182,061239623461461

המסקנות העולות מבחינות התקנות:
המסקנות הנגזרות מן הטבלה לעיל:

בהתאם לבחינות הכלכליות, קיים צורך בעדכון התקנות בפרמטר היעילות האנרגטית המינימאלית או צריכת   

החשמל המקסימאלית במכשירים הבאים: מקררים24, מזגנים, מייבשי כביסה ומדיחי כלים. במקרים מסוימים, 

ההתפתחויות הטכנולוגיות “משיגות" את התקנות וגורמות לחלק מהתקנות לא להיות אפקטיביות. במכונות 

כביסה ותנורים, הערך הנוכחי של תזרימי החיסכון הצפויים כתוצאה משינוי יזום נוסף של התקנות נמוך באופן יחסי. 

בחלק ממכשירי החשמל הקיימים כיום, מוגדרות במסגרת התקנה השנים בהם תעודכן רמת הצריכה   

המקסימאלית. יש לוודא בעת העדכון כי הגדרת צריכת החשמל המקסימאלית לא תותיר את רוב מכשירי 

החשמל בשוק. 

כיום הדירוג האנרגטי של מכשירי חשמל רבים )מכונות כביסה, תנורים, מייבשי כביסה ועוד( העומדים בדרישות   

התקנה, הינו בין A ל-B או A ל-C בלבד. משמעות הדבר - טווח רחב של רמות צריכת חשמל מקוטלגות תחת 

דירוג אנרגטי זהה. 

על מנת לתת לצרכנים כלי ראוי להשוואת היעילות האנרגטית במוצר החשמלי, מומלץ לדרג מחדש את   

המוצרים כך שיהיו בין A ל-G )ללא הסתמכות על התקן האירופאי(. 

תקנות מכונות הכביסה - שינוי נדרש נוסף:   

כיום, ישנן תקנות לחיבור כפול של מכונות כביסה )מים חמים ומים קרים( רק ברמת המבנה עצמו, במסגרת   

תקנות חוק תכנון ובנייה25. מאידך, על פי התקן הנוכחי של מכונת הכביסה עצמן, לא ניתן לבצע חיבור למים חמים. 

שינוי תקנות במכונות הכביסה בוחן שינוי תקנות רמת צריכת החשמל בלבד. במקרה של שינוי התקנות גם עבור שימוש במים חמים   23
במכונות הכביסה )יתוארו להלן(, ניתן יהיה להפחית את צריכת החשמל בכ-30% - דבר שיוביל להגדלת הערך הנוכחי של פער העלויות 

במחירי המכשיר ל-310 ש"ח.  
המקרר הנבחן הינו על פי נפח של 500 ליטר למקרר ממוצע.  24

התקנות נכנסו לתוקף לפני כ-3 שנים.   25
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לאור העובדה כי רוב צריכת החשמל במכונת הכביסה מופנית לחימום מים, יש לשנות את התקן הקיים ולאפשר   

חיבור נוסף למים חמים. הדבר עתיד לחסוך לפחות כ-30% מצריכת החשמל של מכונת הכביסה. 

תקנות מקלטי טלוויזיה )גיבוש בשנת 2010(:  

התקנות עבור צריכת החשמל במקלטי טלוויזיה מגובשות בימים אלו, עקב כך מציגה מתכונתן הנוכחית את   

צריכת החשמל התקינה על פי ההתפתחויות הטכנולוגיות. עם זאת מודגש כי יש לפעול להחיל דירוג אנרגטי בין 

A ל-G גם על מכשיר זה. 

מחשבים:  

לאור העובדה כי הטכנולוגיה במכשיר זה מקדימה את התקינה, אין צורך בגיבוש תקנות ספציפיות.   

דודי שמש בגיבוי חשמל:   

חיסכון יכול להיווצר בדודים עקב הפחתה האבנית, המחייבת התקנת פילטרים תואמים.   

אין כדאיות בגיבוש תקנות המחייבות התקנת פילטרים עקב החיסכון הנמוך בחשמל )חיסכון של 80 ש"ח בשנה -   

400 ש"ח בשנה עבור שימוש בחשמל כגיבוי לקולטים, הפחתה של 20% בצריכת חשמל עקב התקנת פילטרים(, 

ביחס להיקף ההוצאה ותדירותה )כ-800 ש"ח עבור התקנת פילטר וזמן עבודת טכנאי, החלפת הפילטר נדרשת 

פעם בשנה(.

תקנות Stand-By Loss )גיבוש בשנת 2010(:   

מכשירי חשמל שונים צורכים חשמל גם במצב המתנה )כאשר המכשיר אינו עובד(. הצריכה בהמתנה מהווה   

כ-5% מהצריכה הכוללת במגזר הביתי, ו-3% מהצריכה הכוללת במגזר המסחרי והציבורי. 

בשנת 2010 גיבש המשרד תקנות אשר אמורות להקטין את צריכת החשמל בהמתנה בשיעור של כ-80%. יודגש   

כי הטכנולוגיה המאפשרת הקטנת הצריכה במצב המתנה שכיחה ביותר במדינות מפותחות ואינה אמורה לגרום 

לייקור מהותי של המכשיר. 

השפעת התקנות להפחתת הצריכה במצב המתנה תנותח בהמשך.   

מומלץ להפנים את צריכת החשמל במצב המתנה בתווית המידע המופיעה על המכשיר.  

4. היקף ההתייעלות האנרגטית ברמת המכשיר החשמלי
על מנת לבחון את אופן השגת ההתייעלות האנרגטית המיטבית עבור כל מכשיר חשמלי, יש לבחון תחילה את היקף 

החיסכון האבסולוטי בחשמל בכל מכשיר, בהסתמך על רמת הצריכה היעילה שנבחנה בסעיף 3 לעיל. 

שקלול נתונים אלו עם נתוני שיעור חדירת כל מכשיר חשמלי למגזר משקי הבית, יסייעו בהערכת היקפי ההתייעלות 

כתוצאה מהחלת תקנות סף היעילות האנרגטית. 

במוצרים בהם היקפי ההתייעלות הינם משמעותיים יחסית, תיבחן כדאיות הוצאה לפועל של תוכניות החלפת מכשירי 

חשמל, כפי שיתואר בהמשך. 

בחינת היקפי ההתייעלות תתמקד בניתוח “פארטו" של ההתייעלות הצפויה, עקב כך תנותח התייעלות צפויה 

במכשירי חשמל בהם היקף השימוש במשק הבית ונתחם בצריכת החשמל הביתית הוא גבוה או בינוני. כך, היקפי 

התייעלות עקב החלת תקנות עבור שואבי אבק, כיריים לבישול, מיקרוגלים ומערכות וידיאו ו-DVD, בהם השימוש 

מוגדר, נקודתי ונמשך פרק זמן מצומצם יחסית, לא יוצגו במסמך זה. עם זאת, יש כמובן צורך בתיקוף תקנות 

יעילות אנרגטית מינימאלית גם עבור מכשירי חשמל אלו. 



פרק ג’       מגזר משקי הבית
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היקף ההתייעלות בצריכת החשמל השנתית ברמת המכשיר החשמלי יגובש לאור הפרמטרים הבאים:

צריכת החשמל הממוצעת במכשיר ישן שאינו יעיל אנרגטית.   

צריכת החשמל הממוצעת במכשירים מיובאים או מיוצרים בשנים האחרונות )עבור שנים 2010-2011(.  

צריכת החשמל הממוצעת במכשיר חדש, יעיל אנרגטית, כפי שיש צורך שתבוא לידי ביטוי בתקנות )עבור שנת   

2012 ואילך(. 

מספר שעות או מחזורי פעילות ביממה בודדת.   

מספר מכשירים חשמליים מאותו סוג בבית ממוצע.   

ייחוס שנתי - מספר ימי פעילות בשנה.   

קיים פער בין צריכת החשמל הממוצעת של מכשירי החשמל בין השנים 2010-2011 לבין הצריכה הממוצעת בשנת 

2012 ואילך, וזאת לאור מועד הכניסה לתוקף של שינוי התקנות: 

פעילות אינטנסיבית כבר מאמצע שנת 2010 לשינוי התקנות כמוצע לעיל, עתידה להוביל לאישורן בשנת 2011. 

עם זאת, לאור הצורך במתן תקופת התארגנות לוגיסטית ליבואנים ולספקים לייבוא או ייצור המכשירים החדשים 

והיעילים, ההנחה הינה בהתקיים פעילות אינטנסיבית בנושא, שינוי התקנות צפוי להיכנס לתוקפו בשנת 2012. 

עקב כך, נתוני הצריכה עד לשנת 2012 יתבססו על נתוני צריכת החשמל במכשירים הנמכרים בשנים האחרונות 

)בהנחת התקנות במתכונתן הישנה(. החל משנת 2012 ואילך ישקללו נתוני הצריכה את שינוי התקנות כנדרש לעיל.  

הנחות העבודה לצורך שקלול הנתונים:

בחינת היקפי ההתייעלות במכשירים הבאים: מקררים, מזגנים, מכונות כביסה, תנורים, מקלטי טלוויזיה, מייבשי   

כביסה ומדיחי כלים )ברמת מכשיר חשמלי(. 

מזגנים: פעילות לאורך 280 ימי אקלום )קירור וחימום( בשנה, 5 שעות פעילות בכל יום. 1/2 מזגן לחדר בבית   

ממוצע לאורך העשור הקרוב. 

צריכת החשמל הממוצעת טרם החלת תקנות יעילות אנרגטית - 40% מהמזגנים המותקנים בעלי צריכה של 2   

קוט"ש בממוצע לשעה, יתרת 60% מהמזגנים בעלי צריכה של 0.8 קוט"ש בממוצע לשעה. 

מכונות כביסה: הנחת 5 מחזורי פעילות בשבוע. 5.5 ק"ג בממוצע למחזור.  

תנורים: הנחת 2.5 מחזורי פעילות בשבוע.   

מקלטי טלוויזיה: הנחת 2.5 שעות פעילות בממוצע בכל טלוויזיה ביתית. הימצאות 2 טלוויזיות בממוצע בכל בית   

כיום, הנחת גידול ל-3 טלוויזיות בממוצע בכל בית החל מאמצע העשור הקרוב. 

מייבשי כביסה: הנחת 2.5 מחזורי פעילות בשבוע. 6 ק"ג בממוצע למחזור.  

מדיחי כלים: הנחת 4 מחזורי פעילות בשבוע.   

מחשבים: כאמור לעיל, לא תיבחן השפעת הרגולציה, עקב הקדמת הטכנולוגיה את הרגולציה.  

נורות חשמליות: התמורות במוצר חשמלי זה ינותחו בנפרד בסעיף 9 להלן.   
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להלן היקפי החיסכון השנתי )קוט"ש( ברמת המכשיר החשמלי במכשירים הנבחנים, הן בין השנים 2010-2011 

בהן התקנות העדכניות טרם ייכנסו לתוקף, וכן לאור החלת התקנות כנדרש בסעיף 3 לעיל החל משנת 2012: 
 

היקף התייעלות שנתית - 
ברמת מכשיר חשמלי

מקררים 
- נתונים 

ליממה

מזגנים 
- נתונים 

לשעה

מכונות 
כביסה - 

נתונים לק"ג 
למחזור

תנורים 
- נתונים 

למחזור

מקלטי 
טלוויזיה 
- נתונים 

לשעה

מייבשי 
כביסה - 

נתונים לק"ג 
למחזור

מדיחי כלים 
- נתונים 

למחזור

צריכת חשמל ממוצעת במוצר 
ישן שאינו יעיל, טרום התקנות 

)קוט"ש(
51.2830.950.33.751

צריכת חשמל ממוצעת במוצר 
1.80.90.990.920.33.751חדיש, שנים 2010-2011 )קוט"ש(

צריכת חשמל ממוצעת במוצר 
חדיש ויעיל אנרגטית לאור שינוי 
התקנות, החל מ-2012 )קוט"ש(

1.50.80.880.880.23.60.8

100.710.366.250.360.57שעות או מחזורי פעילות ביום

חיסכון אנרגטי ליום פעילות, 
3.23.81.40.01000שנים 2010-2011 )קוט"ש(26

חיסכון אנרגטי ליום פעילות 
לאור שינוי התקנות,

שנת 2012 ואילך )קוט"ש(
3.54.81.50.030.630.050.11

365280365365365365365ייחוס שנתי - ימי פעילות בשנה

חיסכון אנרגטי שנתי
למשק בית, שנים

2010-2011 )קוט"ש(
1,1681,0645244000

חיסכון אנרגטי שנתי למשק 
בית עקב שימוש במוצר יעיל 

לאור שינוי התקנות, שנת 
2012 ואילך )קוט"ש(

1,2781,3442757692282042

מטבלה זו עולה, כי חיסכון אנרגטי מהותי צפוי להתקבל מהחלת תקנות יעילות אנרגטית מינימאלית בעיקר עבור 

מקררים, מזגנים, מכונות כביסה ומקלטי טלוויזיה. החיסכון הצפוי מיתר מכשירי החשמל צפוי להיות קטן יותר. 

לנתונים אלו משנה-חשיבות לאור העובדה כי חדירת כל ארבעת מכשירי חשמל אלו במגזר הביתי גבוהה מאד, כפי 

שיוצג להלן. 

יודגש, כי תחזיות הביקושים הנוכחיות של חברת החשמל )מאמצע שנת 2009( מפנימות את התקנות שהיו 

בתוקף נכון למועד עריכת התחזיות - שהן תקנות המקררים והמזגנים. לאור זאת, במוצרים אלו תשוקללנה 

ההשפעות הנגזרות מייעול נוסף של התקנות בלבד. 

עם זאת, תחזיות חברת החשמל אשר הפנימו השפעות הנגזרות משינויי הרגולציה בלבד, אינן כוללות שינויים 

בצריכה ברובם הגדול של משקי-הבית בשכבות החלשות - אשר אינם מושפעים משינויי הרגולציה כפי שיפורט 

להלן. עקב כך בשכבות אלו שוקללה ההשפעה המלאה של הפחתת הביקושים, ממצב של צריכה טרום התקנות 

לרמת צריכה על פי התקנות במתכונתן המשופרת.

כאמור, החיסכון האנרגטי המצוין לגבי מקררים ומזגנים רלוונטי לגבי שכבות חלשות בלבד עליהם לא חלה השפעת הרגולציה. החיסכון   26
האנרגטי ביתר משקי-הבית, המושפעים משינויי הרגולציה, הינו אפס בשנים 2010-2011, עד לגיבוש תקנות יעילות יותר, לגביהן ההנחה כי 

תיכנסנה לתוקף בשנת 2012.
משקלל שינוי למשק-בית ממוצע עקב שימוש במים חמים במכונות כביסה )השפעה חלקית לאור מגבלות חיבור למים חמים בבנייה קיימת(.   27
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5. צמצום הביקושים הצפוי מהחלת תקנות:
לאור הערכת היקף החיסכון האנרגטי השנתי ברמת המכשיר, יש צורך בהגדרת חדירת המכשירים החשמליים 

השונים למשקי הבית על מנת להעריך את היקף ההתייעלות האנרגטית הכוללת. לצורך כך יש לתת ביטוי הן למשקי 

הבית הקיימים כעת, והן למשקי הבית החדשים הצפויים להיות מוקמים עד לשנת 2020. 

הפרמטרים עליהם יש להתבסס בניתוח חדירת המכשירים השונים הינם:

שיעור חדירת המכשיר למגזר משקי הבית בשנת 2010:   

מחויב לצורך הערכת השפעת הרגולציה הן על משקי הבית הקיימים בשנת 2010, והן על משקי הבית החדשים   

הצפויים לקום בעשור הקרוב28. 

שיעור גידול שנתי בהיקף חדירת מכשיר חשמלי:  

הנתון רלוונטי בפרט עבור מכשירי חשמל בהם השימוש נעשה נפוץ בשנים האחרונות )מזגנים, מייבשי כביסה,   

מדיחי כלים(29, ופחות עבור מכשירי חשמל בסיסיים בהם השימוש רווח בעשרות השנים האחרונות )מקררים, 

מכונות כביסה ועוד(. 

הערכת משך התקופה )שנים( בה יוחלף מכשיר חשמלי ישן ולא-יעיל במכשיר חדש ויעיל:  

המכשירים החשמליים מוחלפים על ידי משקי הבית לאורך השנים משיקולי בלאי, התפתחויות טכנולוגיות ורצון   

להתחדשות. לאור ההשפעה המתמשכת על פני מספר שנים על צמצום הביקושים, יש צורך בהערכת מספר השנים 

בהן יוחלף כל מכשיר חשמלי במכשיר חדש ויעיל, אשר רמת צריכת החשמל שלו תפנים את השפעות הרגולציה. 

השפעת הרגולציה צפויה להימשך עד לאחר החלפת כלל המכשירים הלא-יעילים הפרוסים כיום במשקי הבית. לאחר 

מכן, מכשיר יעיל יוחלף במכשיר יעיל אחר )כיום לא ניתן לומר מה תהיינה ההתפתחויות הטכנולוגיות - וכן רמת 

צריכת החשמל הקורלטיבית - בעוד מספר שנים(, ולכן השפעת הרגולציה במתכונתה הנוכחית ולאור המידע הקיים 

כיום צפויה להיפסק במשקי הבית הקיימים. 

יוצאי דופן בניתוח זה הם המקררים והמזגנים: בשני מכשירים חשמליים אלו הוחלה רגולציה ראשונית הקובעת את 

רמת היעילות האנרגטית המינימאלית כבר ב-2005. עם זאת, לאור העובדה שהמכשירים שהוחלפו מאז שנת 2005 

צפויים להתייעל פעם נוספת לאור ההמלצות על עדכון התקנות, הרי שהחלפתם לאחר תום אורך חיי המכשיר צפויה 

להוביל להפחתת צריכת החשמל שידועה כבר כיום במכשירים אלו. היות וכך, שוקללה עבור מכשירים אלו תקופת 

החלפה ארוכה יותר בהתאם לצריכה המופחתת הנגזרת משינוי התקנות. 

מאידך, השפעת הרגולציה תמשיך ותחול על מגזר משקי הבית החדשים, הצפויים להיות מוקמים עד לשנת 2020: 

בעת גיבוש היקפי הביקושים הצפויים עד לשנת 2020 טרם התייעלות אנרגטית, לא שוקללה השפעת ההתייעלות 

אף על משקי הבית החדשים. השפעת הרגולציה חלה עם הקמת משק הבית, ולכן עתידה לחול אף מעבר להחלפת 

מלאי המכשירים הקיימים כיום. 

ככלל, השפעות הרגולציה תיפסקנה לאחר החלפת מלאי המכשירים הלא-יעילים הקיימים כיום במשק )פרט 

למקררים ולמזגנים כאמור(. עם זאת, במוצרים בהם קיימות התפתחויות טכנולוגיות ניכרות, כגון מקלטי טלוויזיה, 

בוצעה הערכה של צריכת החשמל בעוד מספר שנים )אף לאחר החלפת המכשירים הקיימים כיום(, ושוקללה במודל 

צמצום הביקושים. 

על סמך נתוני למ"ס.  28
הערכת שיעור הגידול השנתי בוצעה על בסיס שיעור הגידול בחדירת מוצרים אלו למגזר הביתי בשנים האחרונות, לאור נתוני למ"ס.   29
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מספר השנים עבור החלפת כל מכשיר חשמלי הוערך לאור שיעור חדירת המכשיר למגזר משקי הבית, אורך חיי 

המכשיר, וכן לאור נתוני אספקת מכשירים חשמליים לשוק המקומי בעשר השנים האחרונות.

שיעור משקי הבית בהם המכשיר החשמלי הנדון אינו יעיל אנרגטית:  

הערכת שיעור משקי הבית בהם המכשיר אינו יעיל בוצעה בהסתמך על הנתונים הבאים:  

פירוט הדגמים הנמכרים בשנים האחרונות של כל סוג מכשיר חשמלי, היקפי מכירות הדגמים השונים, ורמת   0  

צריכת החשמל של כל דגם; 

שנת החלת התקנה עבור המכשיר - במקרים בהם התקנות כבר הוחלו, כדוגמת מקררים ומזגנים;  0  

משך התקופה בה צפוי המכשיר החשמלי להיות מוחלף כמצוין לעיל - אף כאן, במקרים של מוצרים בהם   0  

התקנות כבר חלות. 

נתון זה רלוונטי עבור משקי הבית הקיימים כעת )לא על משקי בית חדשים(.  

השפעת הרגולציה החדשה באשר לרכישה עצמית של מכשירי חשמל, תתמתן עקב ההשפעה המינורית של 

התקנות על משקי-בית משכבות חלשות מבחינה סוציו-אקונומית, שבבעלותן מכשירי חשמל אלו. 

מצבן הסוציו-אקונומי של חלק מהאוכלוסיות בישראל30, אינו מאפשר להן לרכוש מכשירי חשמל חדשים ויעילים, 

כי אם לאורך שנים רבות - אם בכלל. עקב כך, השפעות הרגולציה הנובעות מרכישה עצמית של מכשירי חשמל, 

תחולנה בהיקפים מצומצמים על אוכלוסיות אלו. על מנת להביא להתייעלות אנרגטית, תיבחן יעילותן של תוכניות 

החלפה מוסדרות של מוצרים חשמליים בקרב אוכלוסיות אלו. לצורך כך יש לנטרל בשלב זה חלק ממשקי-הבית 

בשכבות החלשות במסגרת ניתוח זה - היקפי התייעלות האנרגטית עקב החלפת מכשירי חשמל שברשותן ינותחו 

בהמשך במסגרת בחינת יעילות תוכניות ההחלפה. 

יודגש כי נטרול שכבות חלשות משקלול השפעות הרגולציה, יתבצע אך ורק במכשירים בהם קיימת היתכנות 

לתוכניות החלפת מכשירי חשמל, משמע - לא במוצרי מותרות כגון מקלטי טלוויזיה, מייבשי כביסה ומדיחי כלים. 

לאור זאת נדרש שקלול הפרמטרים הבאים:

שיעור חדירת המוצר לאוכלוסיות במצב סוציו-אקונומי נמוך בשנת 2010:  

על מנת לאתר את היקף משקי-בית בשכבות החלשות המחזיקות בכל מכשיר חשמלי, יש להידרש לשיעור   

המשפחות המחזיקות בכל מכשיר חשמלי31.  

שיעור משקי הבית בשכבות החלשות, שירכשו מכשיר חדש ללא המתנה לתוכניות ההחלפה:  

כאמור, מצבן הסוציו-אקונומי הנמוך של השכבות החלשות יאפשר להן רכישת מכשירים חשמליים בקצב איטי   

ביותר, ולכן השפעות הרגולציה תחולנה עליהן באיטיות רבה. עם זאת, סביר להניח כי בעת השבתת מכשירים 

חשמליים מסוימים, כלל משקי הבית באוכלוסיות אלו לא ימתינו לתוכניות ההחלפה, וחלק בכל-זאת ירכשו את 

המכשירים החשמליים בכוחות עצמן. במקרה כזה יושפעו משקי-בית אלו מהרגולציה החדשה, ולכן יש להכלילן 

במסגרת הניתוח הנ"ל.
 

מספר משקי הבית בשכבות החלשות, שלא יושפעו עקב הרגולציה:  

נתון תוצאתי לאור האמור לעיל: מספר משקי הבית שינוטרלו מניתוח השפעות הרגולציה, הינם מספר משקי הבית   

בשכבות החלשות המחזיקים במכשיר החשמלי, תוך קיזוז שיעור משקי הבית שירכשו מוצר חדש עקב השבתתו.

היקף משקי-הבית בשכבות החלשות הוקש למספר משקי הבית המקבלים אבטחת הכנסה.  30
מספר מקבלי אבטחת ההכנסה זהה למספר משקי הבית בשלושת העשורים התחתונים. לאור זאת נבחן שיעור חדירת המכשיר החשמלי   31

לעשירונים אלו בלבד. 
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הנתונים עליהם התבסס הניתוח32: 

מספר משקי בית: כ-2.2 מיליון.   

מספר משקי בית מקבלי קצבאות )רובם לא יתייעלו ללא תוכניות החלפה(: כ-670 אלף.   

מספר משקי בית חדשים בשנת 2009: כ-60 אלף.   

שיעור גידול שנתי ממוצע במספר משקי הבית חדשים: 6.5%.    

להלן הפרמטרים המשפיעים על היקפי ההתייעלות עקב שינויי הרגולציה, בחתך מכשיר חשמלי:
 

היקף התייעלות שנתית - 
מכשירים חשמליים

מכונות מזגניםמקררים
כביסה

מקלטי תנורים
טלוויזיה

מייבשי 
כביסה

מדיחי 
כלים

100%75%97%94%92%40%40%שיעור חדירה בשנת 2010

שיעור גידול שנתי בהיקף 
0.0%1.5%0.0%0.0%0.5%0.5%2.0%חדירת המוצר

מועד החלת תקנות עדכניות 
2008200920102010201120102010יעילות אנרגטית

הערכת מספר שנים נוספות 
)מתחילת 2010( לכניסת 

מוצר חדיש לשוק
61071051010

שיעור משקי בית שאינם 
יעילים אנרגטית במוצר 

ספציפי 
55%85%75%80%60%80%80%

שיעור חדירה בשנת 2010 
אוכלוסיות חלשות )מקבלי 

קצבאות(
100%52%93%85%

שיעור שכבות חלשות, 
שירכשו מוצר חדש ללא 
המתנה לתכנית החלפה

20%5%15%5%   

מספר משקי בית אוכלוסיות 
חלשות בהם קיים המוצר 
ומטופל במסגרת תוכניות 

החלפה )אלפים(

536331530541   

היקפי ההתייעלות האנרגטית ברמת המכשיר החשמלי יחושבו על פי הפרמטרים התוצאתיים הבאים:

מספר משקי הבית הקיימים )מושפעי תקנות( בשנת 2010: משקלל את משקי הבית כיום בהם קיימים   

מכשירים שאינם יעילים אנרגטית, את שיעור חדירת המכשיר ואת שינוי שיעור החדירה עד לשנת 2020. מנטרל 

את מספר משקי הבית בשכבות החלשות שלא יושפעו עקב שינוי הרגולציה.
 

מספר משקי הבית החדשים בהן קיים המכשיר, )שיוקמו בכל שנה עד לשנת 2020(: משקלל את שיעור   

חדירת המכשיר למשקי בית חדשים ואת שינוי שיעור החדירה עד לשנת 2020. 

היקף ההתייעלות האנרגטית עקב שינויי הרגולציה בכל מכשיר בשנה ספציפית: סכימת משקי הבית הקיימים   

והחדשים, ושקלולם עם החיסכון האנרגטי השנתי למשק-בית עקב שימוש במכשיר יעיל כמוצג בסעיף 4 לעיל. 

החיסכון האנרגטי המצטבר משנת 2010.  

 
32 נתוני למ"ס, סוף שנת 2009.
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להלן הערכת הצמצום הצפוי בביקוש לחשמל )מיליוני קוט"ש( בכל שנה, עקב השינוי ברגולציית המקררים. 

יובהר, כי היקפים אלו נגזרים מהשינוי הנוסף שמומלץ לבצע ברגולציית המקררים. תקנות היעילות )או הצריכה( 

הנוכחיות עבור מקררים הופנמו בתחזיות הביקושים של חברת החשמל מאמצע שנת 2009. 

יודגש כי כאמור לעיל, יעדי התייעלות אלו מסתמכים על החלת שינוי התקנות לרמת היעילות המינימאלית של 

מקררים כבר בשנת 2011, על מנת שייכנסו לתוקף כבר בשנת 2012. בכדי להשיג זאת יש לפעול באופן מיידי 

לשינוי תקנות המקררים )וכן יתר מכשירי החשמל( כמומלץ בסעיף 3 לעיל. 
 

2011201220132014201520162017201820192020מקררים

משקי בית 2010 מושפעי 
תקנות -פריסה

רב-שנתית )אלפים(
111111111111111111111111111111

משקי בית חדשים בכל 
687378838894101107114122שנה )אלפים(

היקף החיסכון האנרגטי 
השנתי בשנה ספציפית 

)מיליוני קוט"ש(
0202121222223242525

סה"כ צמצום ביקושים 
שינוי רגולציית מקררים 

)מיליוני קוט"ש(
020416284106129153178203

6. תקנות Stand-By Loss - צריכת מכשירים במצב המתנה:
צריכת מכשירי החשמל במשקי הבית הנמצאים במצב המתנה מוערכת בכ-5% מסך הצריכה הכוללת במגזר זה.

פוטנציאל ההתייעלות עקב שינוי התקנה מוערך בכ-80% מצריכת החשמל במצב זה, אשר יחול באופן מדורג לאורך 

10 שנים, לאור רכישת מכשירים חשמליים ויעילים אנרגטית33. 

השפעת הרגולציה תחול על מכשירים חשמליים חדשים אשר יירכשו על ידי ציבור משקי הבית. לאור זאת השינוי אינו 

משקלל שכבות חלשות, אשר להן קשיים פיננסיים בהקצאת מקורות לרכישת מכשירים חשמליים כאמור. 

להלן צמצום הביקושים הצפוי עקב שינוי התקנה עד לשנת 2020 )מיליוני קוט"ש(34:

 2011201220132014201520162017201820192020

היקפי צריכה שנתית 
8438729039349671,0011,0361,0721,1101,148)מיליוני קוט"ש(

5.6%11.2%16.8%22.4%28.0%33.6%39.2%44.8%50.4% שיעור התייעלות 

צמצום ביקושים שינוי 
 stand-by loss תקנה

)מיליוני קוט"ש(
 49101157217280348420497579

אורך חיים ממוצע של מכשיר חשמלי.  33
הנחת החלת התקנה של מכשירי חשמל במצב המתנה בשנת 2011 וכניסתה לתוקף )לאחר התארגנות ספקים/יבואנים וכיו"ב( בשנת 2012.  34
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7. סיכום היקפי הצמצום בביקושים עקב שינוי תקנות במגזר הביתי:
סיכום היקפי הצמצום בביקושים לחשמל הנגזרים משינויי רגולציה במכשירים חשמליים במגזר משקי הבית 

)שבעה מכשירים נבחנים, במצבי פעולה והמתנה(, ולאור שינוי התקנות וכניסתן לתוקף בשנת 2012 כאמור, 

מתואר להלן )מיליוני קוט"ש(.
 

חיסכון אנרגטי 
2011201220132014201520162017201820192020מצטבר משנת 2010

020416284106129153178203מקררים

049100153207264323385449515מזגנים
2303604936287679099651,0251,0891,157מכונות כביסה35

135781012141617תנורים

071144218294372451532615700מקלטי טלוויזיה

024681013151718מייבשי כביסה

04914192429354043מדיחי כלים

stand-by loss 49101157217280348420497579תקנת

סה"כ צמצום 
ביקושים עקב שינויי 

תקנות )מיליוני 
קוט"ש(

2315598961,2451,6041,9762,2702,5792,9013,233

מסקנתנו הינה, כי שינויי רגולציה הנסמכים על התפתחויות טכנולוגיות הקיימות כיום במכשירי החשמל השונים 

)במצבי פעולה והמתנה(, מלבד המעבר לנורות חסכוניות שיוצג להלן, עתידים להביא לחיסכון מהותי של כ-3.2 

מיליארדי קוט"ש36 בשנת 2020 בקרב המגזר הביתי. 

הערך הנוכחי של הפחתת עלות רכישת החשמל )מהוונת(37 על-ידי צרכני המגזר הביתי עד לשנת 2020 עקב שינויי 

הרגולציה הנ"ל, מסתכם בכ-4.78 מיליארד ש"ח. 

8. עלויות: 
סך העלות עבור קידום נושא הרגולציה ואכיפתה - 10 מיליון ש"ח בשנה. 

קידום הכנת תקנים, שדרוג מעבדות: כ-5 מיליון ש"ח בשנה.   א. 

פעילות הרגולציה דורשת עבודה מתואמת עם מכון התקנים, לצורך זיהוי התפתחויות טכנולוגיות במכשירים   

חשמליים, קידום הכנת תקנים, שדרוג מעבדות ועוד. 

הקמת מערך אכיפה: כ-5 מיליון ש"ח בשנה. ב. 

ככלל, המעקב אחר איסור יבוא של מוצרי חשמל שאינם יעילים לארץ, מבוצע באמצעות מנגנוני המכס. עם   

זאת, נדרש כ"א נוסף עבור מעקב אחר שימוש במוצרים שאינם יעילים הקיימים במשק ואשר שימושם ייאסר 

באמצעות תקנות, כגון צי’לרים במגזרים התעשייתי, המסחרי והציבורי, משאבות מים ועוד.

הקמת מערך אכיפה אפקטיבי, המונה כ-5 פקחים, המבקר מכשירי חשמל מיובאים או מיוצרים בארץ על מנת   

לוודא עמידתם בדרגות היעילות האנרגטית כנדרש. 

בהנחת שינוי תקנות כך שיתאפשר שימוש במים חמים במכונות הכביסה, ובשקלול ההשפעה הממוצעת באוכלוסיה.   35
שאינם כלולים בתחזיות הביקושים הנוכחיות.  36

הנחת שיעור היוון - 6%.  37
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9. צמצום הביקושים הצפוי כתוצאה מתוכניות גריטה
)החלפת מכשירים ישנים ולא-יעילים למכשירים חדשים ויעילים(:  

כאמור לעיל, השפעת הרגולציה החדשה במסגרת רכישה עצמית של מכשירי חשמל אינה חלה על כלל 

האוכלוסייה. עקב מצבן הסוציו-אקונומי של שכבות חלשות באוכלוסיה,38 אין באפשרותן לרכוש מכשירי חשמל 

חדשים ויעילים, אלא לאורך שנים רבות - אם בכלל. על מנת להביא להתייעלות אנרגטית אף בקרב אוכלוסיות אלו, 

תיבחן בהן יעילותן של תוכניות החלפה מוסדרות של מכשירים חשמליים. 

כאמור בסעיף 5 לעיל, מספר משקי הבית בהם תיבחן תכנית התמריצים ואשר ינוטרלו מניתוח השפעות הרגולציה, 

הינם מספר משקי הבית בשכבות החלשות המחזיקים במכשיר החשמלי, תוך קיזוז שיעור משקי הבית שירכשו 

מכשיר חדש עקב השבתתו. 

להלן הפרמטרים שישוקללו על מנת לבחון את היקף ההתייעלות המוערך בהנחת מתן תמריצים להחלפת מכשירי 

חשמל:

חיסכון אנרגטי שנתי למשק-בית עקב שימוש במכשיר יעיל.   

משך תכנית ההחלפה הצפויה - בהתאם לאורך חיי המכשיר.    

מספר משקי בית בשכבות החלשות, בהם קיים המוצר החשמלי, ואין סבירות שירכשו מוצר חדש.   

ישוב ויודגש כי תוכניות למתן תמריצי החלפה לא ייבחנו עבור מוצרי מותרות כגון מקלטי טלוויזיה, מייבשי כביסה   

ומדיחי כלים. 

כמו-כן, כמצוין לעיל, למרות העובדה שתחזיות הביקושים הנוכחיות של חברת החשמל )מאמצע שנת 2009( 

מפנימות את השפעת שינוי תקנות המקררים והמזגנים, צמצום הצריכה בשכבות חלשות ישוקלל במלואו במסגרת 

תוכניות ההחלפה )מרמת צריכה טרום התקנות לרמת צריכה על פי התקנות במתכונתן המשופרת(, וזאת עקב 

העובדה שהשפעה של השכבות החלשות לא שוקללה בתחזיות חברת החשמל )שינוי רגולציה אינו משפיע על רובן 

הגדול, עקב העובדה שאין באפשרותן לרכוש מכשירים חשמליים(.  

להלן פירוט הנתונים לצורך בחינת מתן תמריצי החלפה:
 

נתוני מכשירים חשמליים -
תוכניות מתן תמריצי החלפה

מכונות מזגנים מקררים 
כביסה 

תנורים 

חיסכון אנרגטי שנתי למשק בית עקב שימוש 
1,2781,344405539במכשיר יעיל39 )קוט"ש(

1010810משך תכנית ההחלפה )שנים(

מספר משקי בית בקרב אוכלוסיה ממעמד סוציו-
אקונומי נמוך, בהם קיים המוצר ומטופל במסגרת 

תוכניות מתן התמריצים )אלפים(
536331530541

38  היקף משקי-הבית בשכבות החלשות הוקש למספר משקי הבית המקבלים אבטחת הכנסה.
בשקלול שינוי תקנות.  39

אינו משקלל שימוש במים חמים במכונות כביסה, לאור העובדה כי משקי-בית בשכבות החלשות אינם רוכשים דירות חדשות בהן ניתן   40
להשתמש במים חמים לצורך מכונות כביסה, אלא מתגוררים בבנייה ותיקה.
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היקפי צמצום הביקושים עד לשנת 2020 עקב החלת תמריצי החלפה מפורטים להלן )מיליוני קוט"ש(:

חיסכון אנרגטי מצטבר משנת 
20102011201220132014201520162017201820192020

68137205274342411479548616685מקררים

04489133178222267311356400מזגנים

003773110146183220256293מכונות כביסה

סה"כ צמצום ביקושים עקב 
תוכניות החלפה )מיליוני 

קוט"ש(
681813314816307809291,0791,2281,378

צמצום ביקושים זה נגזר מהעובדה, כי תכנית למתן תמריצים לשכבות חלשות עבור החלפת מקררים תוחל בשנת 

2011, תמריצים עבור החלפת מקררים יחלו בשנת 2012, והחלפת מכונות כביסה, משנת 2013.

הערך הנוכחי של הפחתת עלות רכישת החשמל )מהוונת(41 על-ידי אוכלוסיות חלשות עד לשנת 2020 עקב מתן 

תמריצים להחלפת מכשירי חשמל למכשירים יעילים, עומד על כ-2 מיליארד ש"ח. 

העלות הנחסכת ברמת המכשיר החשמלי42 צפויה להסתכםעד לשנת 2020 בסכומים הבאים )מיליוני ש"ח(:  

חיסכון כספי מהוון עד לשנת סוג מכשיר חשמלי
2020 )מיליוני ש"ח(

1,086מקררים

565מזגנים

364מכונות כביסה

8תנורים

לאור נתוני חיסכון כספי אלו, מתן תמריצים ממשלתיים בשיעור של 50% עבור החלפת מכשירי חשמל הינה כדאית 

ויעילה מבחינה כלכלית43, כלומר, הערך הנוכחי של ההשקעה נמוך מהותית מהערך הנוכחי של תזרימי החיסכון 

הכספי הנובע ממנה. 

עם זאת, היקפי תמריצי ההתייעלות ושיעורי הסובסידיה הממשלתית ייגזרו במסגרת חלוקת התקציב על פי 

הערך הנוכחי המתקבל מהחיסכון בגין החלפת מכשירי חשמל בקרב השכבות החלשות, ביחס לערך הנוכחי 

המתקבל מהחיסכון במגזרים או ענפים אחרים. 

הנחת שיעור היוון - 6%.  41
על בסיס נתוני חברת החשמל - דו"ח סטטיסטי לשנת 2008, עלות ממוצעת לקוט"ש במגזר הביתי.  42

פרט להחלפת תנורים.  43
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לאור חלוקת שימושי הקרן להתייעלות בפרק י"א להלן, מפורטים שיעורי ההשתתפות הממשלתית שיסייעו 

בהחלפת מקררים, מזגנים ומכונות כביסה בקרב כלל משקי-הבית בשכבות החלשות. ההיקף התקציבי הכולל 

של סך הסבסוד הממשלתי - כ-450 מיליוני ש"ח עד לשנת 2020 )מהוון(. 

עלות מוצר חשמליסוג מוצר חשמלי
ממוצע )ש"ח(44

שיעור השתתפות ממשלתית 

2,50025%מקררים
1,50025%מזגנים45

1,50025%מכונות כביסה

אין כדאיות2,000תנורים

מסקנות:
השתתפות ממשלתית )קרן התייעלות אנרגטית, או לחילופין מקורות תקציביים ייעודיים במסגרת תקציב המדינה( 

בשיעור של כ-25% מעלותם הכספית של מקררים, מזגנים ומכונות כביסה, במסגרת תכנית תמריצים לשכבות 

החלשות, ובעלות כוללת של כ-450 מיליון ש"ח )מהוון( על פני 10 שנים, עתידה לאפשר הפחתת עלות רכישת 

חשמל )מהוונת( בהיקף של כ-2 מיליארד ש"ח אף בקרב אוכלוסיות, שסבירות החלפת מוצרי חשמל ליעילים נמוכה 

בהן באופן מהותי.

נוסף על כך, יש לבחון הסתייעות בתמריצים להחלפת מכשירים חשמליים הקיימים במסגרת תוכניות משרד הרווחה, 

שימוש במנגנוני הביטוח הלאומי על מנת לאפשר פריסת תשלומים רחבה ככל הניתן בכדי להקל על המכשול העיקרי 

העומד בפני שכבות אלו - קשיים תזרימיים לאור ההוצאה החד-פעמית הנדרשת, ועוד.

10. תכנית להחלפת נורות חסכוניות במגזר הביתי:
להלן תוצג התכנית להחלפת נורות חסכוניות בכלל משקי הבית, וזאת עקב היקף החיסכון הגבוה ביחס לעלויות 

הקיימות. 

הנתונים עליהם התבסס הניתוח:

פוטנציאל החלפת נורות בכ-70% משקי הבית בישראל )30% יעילים אנרגטית(.   

קיום 5 נורות בכל בית, כל נורה פועלת במשך 5 שעות ביממה.   

החלפת 5 נורות בהספק של 87.5 ואט לנורה )הנחת הימצאות מספר זהה של נורות 75 ואט ו-100 ואט( בנורות   

בהספק של 16.5 ואט לנורה )הספק ממוצע בין 13 ל-20 ואט(. 

עקב קיום יתרון לגודל, השגת נורה במחיר של 12.5 ש"ח לנורה. השתתפות ממשלתית בשיעור של 20% ממחיר   

הנורה. 

מתוצאות הבדיקה עולה כי החיסכון האנרגטי השנתי למשק-בית מסתכם בכ-650 קוט"ש. החיסכון האנרגטי 

מוערך בכ-1 מיליארד קוט"ש בשנת 2010, שעלותו למגזר הביתי כ-428 מיליון ש"ח בשנה זו46. 

התכנית הינה להביא להחלפת הנורות החסכוניות בכלל משקי הבית לאורך כל שנת 2011.  

בהנחת יציאה למכרז ממשלתי רחב-היקף המעניק יתרונות לגודל.   44
ללא עלות התקנה.   45

46  על בסיס נתוני חברת החשמל - דו"ח סטטיסטי לשנת 2008, עלות ממוצעת לקוט"ש במגזר הביתי.
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הערך הנוכחי של הפחתת עלות רכישת החשמל )מהוונת( על-ידי צרכני המגזר הביתי עד לשנת 2020 עקב 

החלפת נורות לחסכוניות בכלל משקי-הבית, מסתכם בכ-3 מיליארד ש"ח47. 

עלות התכנית להחלפת נורות לחסכוניות עבור כלל משקי-הבית נאמדת, מאידך, בכ-19.3 מיליון ש"ח. 

לאור הפערים המהותיים בין הפחתת עלות רכישת החשמל בגין המעבר לשימוש בנורות חסכוניות במגזר 

הביתי, לבין עלות תכנית התמריצים להחלפת הנורות, מומלץ לשקול יישום מהיר של תכנית זו.

במקביל, נמשכת הפעילות להחלת תקנות האוסרות על ייבוא נורות שאינן יעילות אנרגטית )מ-60 ואט ומעלה(.  

11. תכנית ההסברה במגזר הביתי:
על אופן ההתייעלות שהוצג עד עתה, אשר התבסס על התייעלות הנובעת ממכשירי החשמל בהם משתמשים 

הצרכנים - עלייה ברמת היעילות עקב שינויי רגולציה ומתן תמריצי החלפה, נוספת התייעלות הנובעת משינוי 

בהתנהגות הצרכנים, המבוטאת באופן השימוש במכשירי החשמל, כך שיהיה רציונאלי ויעיל יותר. 

על פי ההערכות המקצועיות הקיימות, ניתן להגיע לחיסכון של כ-15% בצריכה עקב שינוי התנהגות הצרכנים הביתיים לאורך 

השנים. עם זאת, מטעמי שמרנות, הנחת העבודה מסתמכת על צמצום צריכה של 10% בלבד עקב תוכניות הסברה.  

עיקר שינוי התנהגות הצרכנים צפוי להיות מהותי יותר בשנים הראשונות להחלת הקמפיינים הפרסומיים. עם השנים, 

פוטנציאל שינוי הרגלי הצריכה קטן יותר. לאור זאת ההנחה מסתמכת על צמצום בביקושים של 3% בשנת 2011, 

וירידה של כ-0.5% בשיעור צמצום הביקושים השנתי בכל אחת מהשנים, עד לשנת 2015 )בשנה זו צמצום ביקושים 

שנתי עקב שינוי התנהגות צרכנים בשיעור של 1%(. 

לאחר מכן, בין השנים 2016-2020 יהיה צורך בקמפיינים פרסומיים על-מנת שישמרו את מודעות הציבור לחשיבות 

החיסכון באנרגיה, אולם ההנחה הינה כי לא צפוי צמצום נוסף בביקושים מעבר ל-10% האמורים. 

היקפי ההתייעלות )מיליוני קוט"ש( עקב הקמפיינים הפרסומיים יתקבלו על סמך הצריכה המופחתת לאור שינויי 

הרגולציה ותוכניות תמריצי ההחלפה לשכבות החלשות, ויחושבו בסעיף 11 להלן. 

בהנחת תכנית יזומה לחלוקת נורות חסכוניות לאורך שנת 2011 כאמור, כך שההחלפה במשק בית תהיה בממוצע באמצע שנת 2011.  47
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12. סיכום תוכניות ההתייעלות במגזר הביתי:
לתוכניות ההתייעלות במגזר הביתי שנבחנו לעיל, הנסמכות על שינויי רגולציה, שינוי בהתנהגות הצרכנים עקב 

תוכניות הסברה, ומתן תמריצים לשכבות החלשות להחלפת מכשירי החשמל שברשותם, ישנה תרומה מהותית 

ביותר לצמצום הביקושים לחשמל. 

להלן צמצום הביקושים הצפוי עד לשנת 2020 )מיליוני קוט"ש(:

 2011201220132014201520162017201820192020

שינויי רגולציה - שבעה 
מכשירי חשמל מרכזיים 

במצבי פעולה והמתנה
2315598961,2451,6041,9762,2702,5792,9013,233

מתן תמריצי החלפה 
681813314816307809291,0791,2281,378שכבות חלשות

5161,0691,1061,1451,1851,2271,2691,3141,3601,407החלפת נורות חסכוניות

4818601,1791,4231,5921,6031,6251,6471,6701,695קמפיינים פרסומיים

סה"כ צמצום ביקושים 
מגזר ביתי )מיליוני 

קוט"ש(
1,2972,6693,5134,2935,0115,5856,0946,6187,1607,713

הערך הנוכחי של הפחתת עלות רכישת החשמל )מהוונת(48 על-ידי צרכני המגזר הביתי עד לשנת 2020 עקב 

מימוש תוכניות ההתייעלות, תוכניות ההסברה ושינויי הרגולציה, מסתכם בכ-14.7 מיליארד ש"ח.

לאור ההנחה כי כל 1 קוט"ש פולט 0.75 ק"ג C02, צפוי המשק לחסוך בשנת 2020 בלבד 5.8 מיליון טון C02, ועד 

שנת 2020 היקף מצטבר של כ-37.5 מיליון טון 49C02. לאור הנחת עלות של כ-15 יורו לטון, צפוי המשק לחסוך עד 

לשנת 2020 כ-560 מיליון יורו בגין ההתייעלות במגזר הביתי.  

הביקושים העתידים להיות מופחתים במגזר משקי הבית בשנת 2020 מיוצרים על ידי תחנה בהיקף של 1,600 

מגהוואט. 

עלות 1 קילוואט מותקן מוערכת בכ-1,250 דולר. לאור זאת, עלות התחנה הנחסכת עקב החיסכון הצפוי 

במגזר הביתי בלבד נאמדת בכ-2 מיליארד דולר. 

48  הנחת שיעור היוון - 6%.
49  צמצום פליטות גזי החממה המתקבל הינו נגזרת תוצאתית נוספת של החיסכון האנרגטי, המהווה את היעד העיקרי של התכנית.



פרק ד’

המגזר התעשייתי
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1. כללי
צריכת החשמל במגזר התעשייתי הסתכמה בשנת 2008 בכ-11.2 מיליארד קוט"ש, המהווה כ-22% מסך צריכת 

החשמל במשק50. 

צריכת החשמל במגזר זה גדלה בין השנים 1999-2008 בכ-3% בממוצע לשנה, הנמוך במעט מהנחת חברת החשמל 

באשר לשיעור הגידול בצריכת האנרגיה בכלל המשק )כ-4% בשנה51(. ללא ביצוע פעילויות התייעלות אנרגטית, 

עתידה צריכת החשמל במגזר התעשייתי בשנת 2020 לעמוד על כ-16 מיליארד קוט"ש52. 

צריכת החשמל בתעשייה מתחלקת לשני סוגי צרכנים עיקריים: 

צרכני מערכות ייצור;  

צרכני מערכות עזר לייצור.  

להלן פילוח צריכת החשמל בתעשייה על פי סוגי הצרכנים השונים: 

פוטנציאל ההתייעלות המהותי הניתן לביצוע מיידי מצוי ברובו בייעול מערכות העזר לייצור כפי שיוצג להלן. 

להלן סקירת פוטנציאל ההתייעלות במגזר התעשייתי והדרכים למימושו: 

נתוני חברת החשמל, דו"ח סטטיסטי לשנת 2008.  50
תחזיות ביקושים חברת החשמל, מאי 2009.  51

בהנחת שיעור גידול שנתי ממוצע בין השנים 2008-2020 הזהה לשיעור הגידול השנתי הממוצע בין השנים 1999-2008.  52
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2. מערכות ייצור: 
צריכת החשמל לייצור נגזרת באופן פרטני מהתוצר הספציפי אותו נדרשת המערכת לייצר. לאור זאת, הקטנת צריכת 

החשמל הינה פונקציה של שינוי בטכנולוגיית ייצור. חיסכון במקרה זה יכול להיבחן באופן פרטני וייחודי עבור כל אופן 

ייצור של כל מוצר. 

כפועל יוצא מהבחינה הספציפית הנדרשת עבור כל מערכת ייצור, הגמישות להתייעלות אנרגטית במערכות ייצור 

נמוכה באופן יחסי - אין אפשרות להגדיר טכנולוגיות יעילות אנרגטית באופן כוללני, כי אם לבחון שינויי קונספציה 

בייצור שעשויים להביא לצמצום בצריכת החשמל. 

מאידך, למרות היעדר האפשרות להגדרת טכנולוגיות חדישות ויעילות, ניתן לעודד את בחינתן של טכנולוגיות חדשות 

בארץ באמצעות מתן תמריצי התייעלות המעודדים יישום טכנולוגיות חדשות: 

תמריצים אלו עתידים לאפשר בחינת ישימות טכנולוגיה מישראל או מחו"ל, שהוכחה טכנולוגית אך טרם הוטמעה 

ויושמה בארץ. תתאפשר בחינת יישום טכנולוגיות יעילות אנרגטית על ידי בעלי מפעלים, כשמתן התמריץ עשוי לגשר 

על פערי אי הוודאות או המימון, המונעים ביצוע בדיקות כדאיות שעשויות להוביל ליישום טכנולוגיות יעילות אנרגטית.

מומלץ להשקיע בתכנית תמריצי ההתייעלות עבור עידוד טכנולוגיות ייצור חדישות המגלמות פוטנציאל 

התייעלות של 20% ומעלה. התמריצים יינתנו באמצעות במסגרת פרסום “קול קורא". 

מכיוון שמדובר במתן תמריצים הבודקים היתכנות טכנו-כלכלית של פוטנציאל התייעלות, לא ניתן לאמוד את היקפי 

החיסכון עקב השימוש במתקני ההדגמה בשלב זה. 

במערכות ייצור בהן כבר קיימת היתכנות טכנו-כלכלית לביצוע שיפורים שיביאו להתייעלות אנרגטית, במקרים של 

קושי מימוני בהוצאה לפועל של ביצוע ההתייעלות עצמה - ניתן לתת תמריצי התייעלות במסגרת הרחבת תכנית 

הפרויקטים, תוך הגברת פעילות הסברה והדרכה.

ההנחה הינה כי ניתן להשיג התייעלות אנרגטית של 10% במערכות הייצור, המתמשכת באופן ליניארי עד לשנת 

2020. היקפי צמצום הביקושים לחשמל עבור מערכות ייצור הצפויים עד לשנת 2020 מפורטים להלן )מיליוני 

קוט"ש(:

 2011201220132014201520162017201820192020

מערכות ייצור - צריכה שנתית )מיליוני 
3,6663,7743,8864,0004,1184,2404,3654,4944,6264,763קוט"ש(

1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%10.0%שיעור התייעלות עקב תכנית תמריצים

צמצום ביקושים מערכות ייצור 
3775117160206254306359416476)מיליוני קוט"ש(

הערך הנוכחי של הפחתת עלות רכישת החשמל )מהוונת(53 עבור שימוש במערכות ייצור עד לשנת 2020 עקב 

מימוש צעדי ההתייעלות - 539 מיליון ש"ח. 

הנחת שיעור היוון - 6%.  53
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3. מערכות עזר לייצור: 

1. מערכות קירור מים למיזוג אוויר ולתהליכי ייצור:
נתמקד בשתי טכנולוגיות קירור מרכזיות: צ'ילרים, ומגדלי קירור. 

צ'ילרים

הצ'ילרים צורכים בממוצע כ-75% מצריכת החשמל עבור מערכות הקירור ומיזוג האוויר, וכ-30% מסך צריכת 

החשמל השנתית בתעשייה.

הפחתת צריכת האנרגיה בצ'ילרים תתאפשר באמצעות המהלכים הבאים: 

שינויי חקיקה;  

תמיכה בהחלפת צ'ילרים ובשדרוגם;   

הסברה והדרכה במגזר התעשייתי.   

שינויי חקיקה: תקנות לנצילות מינימאלית של צ'ילרים )רלוונטי לגבי צ'ילרים חדשים( ולבדיקת נצילות צ'ילרים 

)רלוונטי לגבי צ'ילרים משומשים( הנמצאות בשלבי גיבוש, ימנעו הן ייבוא צ'ילרים שאינם יעילים, והן שימוש בצ'ילרים 

שאינם יעילים. 

בהנחת כניסת התקנות לתוקף בשנת 2011, צפויות התקנות הרלוונטיות לצ'ילרים המשומשים לחייב בדיקת נצילות 

אחת ל-30 חודשים, ולכן להביא לרוב פוטנציאל ההתייעלות הנגזר מהן בין השנים 2012-2015, ועד לשנת 2018 

לצמצום של כ-15% )לפחות( מצריכת האנרגיה הנדרשת לשימוש בצ'ילרים כיום.

יצוין ויודגש כי יש לקדם תקנות אלו במהירות, בפרט באשר לצ'ילרים המשומשים, הרלוונטיים עבור צרכי האקלום 

במערכות רבות ביותר אף במגזר המסחרי והציבורי. 

כמו-כן, השגת התייעלות אנרגטית מותנה בגיבוש מנגנונים לאכיפת התקנה, אשר אף את הקמתם יש לקדם כבר 

כעת, במקביל לפעילות להחלת התקנות. 

בחינה כלכלית לשינוי הרגולציה: בהנחה כי הצ'ילר המוחלף הממוצע הוא של 200 טון, פועל במשך 10 שעות 

ביממה במשך כ-280 ימי פעילות בשנה, ומוחלף אחת ל-15-20 שנה - הערך הנוכחי של תזרימי החיסכון )המהוונים( 

עקב שינוי הרגולציה עומד על כ-300 אלף ש"ח. משמעות הדבר, כי פער גדול יותר בהשקעה הנוכחית על רכש צ'ילר 

חדש ויעיל אנרגטית לאור התקנות החדשות, גורם להשקעה - ולכן לשינוי התקנות - להיות לא-כדאיים. פער קטן 

יותר בהשקעה הנוכחית מ-300 אלף ש"ח מבטא חיסכון לאור תזרימי החיסכון הכספי העתידיים. 

במקביל לשינויי החקיקה, יש להעניק הטבות מיסוי - כגון פחת מואץ - על רכישת מערכות חדישות ויעילות אנרגטית 

ולהתקנת מערכות ניהול וחיסכון אנרגיה. 

כמו-כן, יש לתגבר את תכנית תמריצי ההתייעלות, הן עבור שדרוג צ'ילרים קיימים, והן עבור רכישת מערכות חדישות 

ויעילות ומערכות ניהול וחיסכון אנרגיה המפנימות שיעור התייעלות של 20% ומעלה ביחס למערכות הקיימות 

)במערכות החדשות והיעילות בשיעור של 20% ומעלה ייתוספו התמריצים על הטבות המיסוי המצוינות לעיל(. באופן 

זה יסייעו התמריצים בהשגת יעד התייעלות גבוה יותר - שיעור התייעלות של 25% ביחס לצ'ילרים הלא-יעילים )שיעור 

ההתייעלות הממוצע הינו כ-30%, מטעמי שמרנות שוקלל שיעור נמוך יותר(. 
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עקב העובדה כי לא קיים מאגר מידע באשר לפריסת הצ'ילרים במגזר התעשייתי, צפויה ההתייעלות להיות הדרגתית 

עד לגיבוש בסיס נתונים כולל. 

כאמור, הנחת העבודה הינה כי הצמצום בצריכת החשמל עקב החלת התקנות על הצ'ילרים הקיימים צפוי להימשך 

עד 2018 כאמור, ולספק אז התייעלות בשיעור של כ-15%. 

הטבות מיסוי ותמריצים להחלפת צ'ילרים, המשולבים בפעילות הדרכה והסברה במגזר התעשייתי, עתידים להביא 

לצמצום בצריכת החשמל של כ-15% נוספים באופן ליניארי עד לשנת 2020. עם זאת, מטעמי שמרנות הסתמך 

הניתוח על הפחתה נוספת של 10% עד לשנת 2020. 

היקפי צמצום הביקושים הצפויים עבור צ'ילרים עד לשנת 2020 מפורטים להלן )מיליוני קוט"ש(:

 2011201220132014201520162017201820192020

מערכות קירור ומיזוג אוויר - 
4,8885,0325,1815,3345,4915,6535,8205,9926,1686,350צריכה שנתית )מיליוני קוט"ש(

צ'ילרים - 75% מצריכת מערכות 
3,6663,7743,8864,0004,1184,2404,3654,4944,6264,763קירור )מיליוני קוט"ש(

2%6%9%12%13%14%15%15%15% שיעור התייעלות עקב תקנות

שיעור התייעלות נוסף עקב תכנית 
1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%תמריצים ופעילות הדרכתית 

צמצום ביקושים צ'ילרים 
371513505207008069171,0341,1101,191)מיליוני קוט"ש(

הערך הנוכחי של הפחתת עלות רכישת החשמל )מהוונת(54 עבור שימוש בצ'ילרים במגזר התעשייתי עד לשנת 2020 

עקב מימוש צעדי ההתייעלות כ-1.53 מיליארד ש"ח. 

מגדלי קירור מקוררי מים: 

מגדלי קירור צורכים כ-25% מסך צריכת החשמל השנתית של מערכות קירור ומיזוג, וכ-10% מסך צריכת החשמל 

השנתית בתעשייה.

מגדלי קירור מקוררי מים בדרך כלל אינם “מוצרי מדף" המתבססים על ייצור סדרתי. כמו כן, מגדלי קירור שונים 

נובעים מצרכי ייצור שונים. עקב כך, קיימת מגבלה בגיבוש תקן ובהחלת חקיקה למוצר זה. 

שיפור נצילות המערכות תתאפשר במסגרת מתן הטבות מיסוי והרחבת תכנית התמריצים עבור צורך ספציפי זה, 

המגובים בפעילות הסברתית והדרכתית. 

בדומה לאמור לעיל באשר לצ'ילרים, עקב היעדר בסיס נתונים קיים תתאפשר אף במוצר זה התייעלות אנרגטית 

הדרגתית, אשר תגיע לכ-15% בשנת 2020. יצוין כי הקטנת צריכת האנרגיה במגדלי קירור אלו צפויים אף להביא 

לחיסכון במים. 

לאור האמור לעיל, מומלץ לבצע סקר לאיתור מתקני קירור וסיווגם.

יודגש, כי נתוני צריכה של מגדלי קירור מסתמכים על המשך פעילותם של מגדלי קירור מקוררי מים. 

בימים אלו מתקיימת פעילות לשינוי חקיקה, אשר תאסור את השימוש במגדלי קירור מקוררי מים ותחייב מעבר 

למגדלי קירור מקוררי אוויר. משמעותו של שינוי מעין זה, הינו גידול של כ-30% בצריכת החשמל של מערכות ייצור 

אלו, אשר אף תשפיע על שיא הביקוש. 

הנחת שיעור היוון - 6%.   54
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מבחינה כלכלית קיימת יעילות בשימוש במגדלי קירור מקוררי מים, וזאת לאור הצורך בהקמת תשתיות חשמל 

שעלותן גבוהה מהותית )הן השקעה ראשונית והן השקעה שוטפת( ביחס לעלות התפלת מים55:

מגדלי קירור מקוררי אווירמגדלי קירור מקוררי מיםהיבטים השוואתיים

עלות שוטפת עודפת )ביחס לאופן הייצור 
המקביל( עקב שימוש במשאב

עלות מים שאינה קיימת בעיבוי אוויר - 
300 מיליון ש"ח בשנה 

עלות חשמל לאור צריכה גבוהה יותר 
ביחס לעיבוי מים - 720 מיליון ש"ח בשנה 

כ-50 מיליון דולר עבור מתקני התפלה עלויות הקמת תשתית
)אין צורך בהקמת תשתיות חשמל - 

התפלה בעיקר בשעות השפל(

כ-1 מיליארד דולר )כ-800 מגהוואט 
מותקן עבור אספקת הביקושים 

הנדרשים, כולל השפעה על שיא ביקוש(

15 שנים25 שניםאורך חיי מגדל קירור

אין השפעה על שיא ביקוש, פליטות היבטים נוספים
בהיקפים מצומצמים יותר )ביקושים 

נדרשים נמוכים יותר(.

תופסים מקום רב יותר, עושים רעש רב 
יותר, מייקרים את תשתיות החשמל 

בבניינים.

לאור זאת יש להמשיך ולהתבסס, כאשר הדבר ניתן, על פעילות מגדלי קירור מקוררי מים, ולא לקדם חקיקה אשר 

תחייב מעבר לשימוש במגדלים מקוררי אוויר בלבד.

היקפי צמצום הביקושים הצפויים עבור מגדלי קירור מקוררי מים עד לשנת 2020, לאור תוכניות ההתייעלות 

המצוינות לעיל, מפורטים להלן )מיליוני קוט"ש(:

 2011201220132014201520162017201820192020

מערכות קירור ומיזוג אוויר - 
4,8885,0325,1815,3345,4915,6535,8205,9926,1686,350צריכה שנתית )מיליוני קוט"ש(

מגדלי קירור - 25% מצריכת 
1,2221,2581,2951,3331,3731,4131,4551,4981,5421,588מערכות קירור )מיליוני קוט"ש(

שיעור התייעלות עקב תכנית 
1.5%3.0%4.5%6.0%7.5%9.0%10.5%12.0%13.5%15.0%תמריצים ופעילות הדרכתית 

צמצום ביקושים מגדלי קירור 
18385880103127153180208238)מיליוני קוט"ש(

הערך הנוכחי של הפחתת עלות רכישת החשמל )מהוונת( עבור שימוש במגדלי קירור מקוררי מים עד לשנת 2020 

עקב מימוש צעדי ההתייעלות - 269 מיליון ש"ח. 

2. מערכות דיחוס אוויר ומערכות פניאומאטיות56
מערכות דיחוס אוויר ומערכות פניאומאטיות צורכות כ-15% מסך צריכת החשמל השנתית בתעשייה.

שיפור נצילות מערכות פניאומאטיות מתבצעת על ידי החלפת ושדרוג מדחסי אוויר, החלפת ברזים חשמליים, שיפור 

קו הולכה, טיפול בדליפות, הטמעת מערכות ניהול אנרגיה ועוד. 

בנוסף, על מנת לצמצם דליפות אוויר המגבירות את צריכת החשמל בשיעור ניכר, ניתן להשתתף בעלויות בדיקת 

דליפות, תמורת התחייבות החברה לתיקון כלל הדליפות בתוך שנה. 

צריכת חשמל לטון קירור: עיבוי מים - כ-0.7 קוט"ש, עיבוי אוויר - כ-1.2 קוט"ש. בעיבוי מים יש לשקלל את עלות מים של כ-30 מיליון   55
מ"ק בשנה. הנחת כ-1 מיליון טון קירור נדרש לשעה, 3,000 שעות פעילות במשך שנה.

טכנולוגיות הפעלה מכאנית באמצעות גז דחוס, בדרך כלל אוויר.  56
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בדומה לאמור לעיל, עבור שדרוג מערכות קיימות יינתנו תמריצי התייעלות; עבור רכישת מערכות חדשות ויעילות 

אנרגטית, תינתנה הטבות פחת מואץ במידה והמערכות החדישות מגלמות התייעלות בשיעור של עד 20%, 

כשרכישת מערכות חדישות בהן שיעור ההתייעלות שיושג גבוה יותר יגובו גם בתמריצים. כן יינתנו תמריצים עבור 

בדיקות דליפות.

היקפי צמצום הביקושים הצפויים עבור מערכות דיחוס אוויר ומערכות פניאומאטיות עד לשנת 2020 מפורטים 

להלן )מיליוני קוט"ש(:

 2011201220132014201520162017201820192020

מערכות דיחוס אוויר ומערכות 
פניאומאטיות - צריכה שנתית 

)מיליוני קוט"ש(
1,8331,8871,9432,0002,0592,1202,1822,2472,3132,381

2.5%5.0%7.5%10.0%12.5%15.0%17.5%20.0%22.5%25.0%שיעור התייעלות תכנית תמריצים

צמצום ביקושים מערכות 
דיחוס אוויר ומערכות 

פניאומאטיות )מיליוני קוט"ש(
4694146200257318382449520595

הערך הנוכחי של הפחתת עלות רכישת החשמל )מהוונת( עבור שימוש במערכות דיחוס ובמערכות פניאומאטיות עד 

לשנת 2020 עקב מימוש צעדי ההתייעלות הינו 675 מיליון ש"ח. 

3. מערכות תאורה
צריכת החשמל לתאורה בתעשייה מוערכת בכ-10% מסך צריכת החשמל השנתית בתעשייה. 

מתן הטבות מיסוי ותמריצי התייעלות עבור החלפת ושדרוג מערכות תאורה והתקנת מערכות ניהול וחיסכון 

אנרגיה עתידים לאפשר התייעלות בשיעור של 20% עד שנת 2020, המתבססת על צמצום ליניארי של כ-2% בשנה 

מצריכת החשמל השנתית לתאורה בתעשייה. 

בניגוד לנורות במגזר הביתי וחלק מן המגזר המסחרי-ציבורי, על מערכות התאורה המותקנות במגזר התעשייתי לא 

צפויה להיות בשלב זה מגבלה רגולאטורית בדמות איסור ייבוא ועוד. לאור זאת, אין להסתפק במתן תמריצים למשך 

אורך חיי מערכות התאורה )כ-5 שנים בממוצע(, מתוך הנחה שלאחר תקופה זו תחול מגבלה לשימוש בנורות שהינן 

יעילות בהכרח, אלא יש להחיל תמריצי התייעלות אף לאחר מכן לאורך כלל העשור. עקב כך שיעור ההתייעלות גדל 

עד לשנת 2020 כאמור. 

היקפי צמצום הביקושים הצפויים עבור מערכות תאורה עד לשנת 2020 מפורטים להלן )מיליוני קוט"ש(: 
  
 2011201220132014201520162017201820192020

מערכות תאורה - צריכה שנתית 
1,2221,2581,2951,3331,3731,4131,4551,4981,5421,588)מיליוני קוט"ש(

שיעור התייעלות עקב תכנית 
2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%תמריצים

צמצום ביקושים מערכות 
245078107137170204240278318תאורה )מיליוני קוט"ש(

הערך הנוכחי של הפחתת עלות רכישת החשמל )מהוונת( עבור שימוש במערכות תאורה במגזר התעשייתי עד 

לשנת 2020 עקב מימוש צעדי ההתייעלות הינו 359 מיליון ש"ח. 
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4. הערות כלליות:
מומלץ להחיל השימוש במתקני הדגמה עבור טכנולוגיות חדשות שטרם יושמו גם עבור מערכות העזר לייצור.   

תוכניות התמריצים תכלולנה תמריצים מדורגים - היקף התמרוץ הכספי יותאם לשיעור ההתייעלות האנרגטית   

במערכות החדישות המותקנות. 

מהלכי ההתייעלות המפורטים הינן טרום הטמעת שימוש בגז טבעי במערכות התעשייתיות. עם הכנסת הגז   

הטבעי ניתן יהיה להקטין את צריכת האנרגיה הסופית בעשרות אחוזים נוספים. 

5. סיכום תוכניות ההתייעלות במגזר התעשייתי: 
צמצום הביקושים הצפויים לחשמל במגזר התעשייתי עד לשנת 2020 עקב יישום מהלכי ההתייעלות מוצגים 

להלן )מיליוני קוט"ש(:

 2011201220132014201520162017201820192020

3775117160206254306359416476מערכות ייצור

371513505207008069171,0341,1101,191צ'ילרים

18385880103127153180208238מגדלי קירור

4694146200257318382449520595מערכות פניאומאטיות

245078107137170204240278318מערכות תאורה

סה"כ צמצום ביקושים מגזר 
1624097481,0671,4041,6751,9612,2622,5332,818תעשייתי )מיליוני קוט"ש(

הערך הנוכחי של הפחתת עלות רכישת החשמל )מהוונת( בכלל המגזר התעשייתי עד לשנת 2020 עקב מימוש צעדי 

ההתייעלות, מסתכם בכ-3.4 מיליארד ש"ח.

לאור ההנחה כי כל 1 קוט"ש פולט 0.75 ק"ג C02, צפוי המשק לחסוך בשנת 2020 בלבד 2.1 מיליון טון C02, ועד 

שנת 2020 היקף מצטבר של כ-11.3 מיליון טון 57C02. לאור הנחת עלות של כ-15 יורו לטון, צפוי המשק לחסוך עד 

לשנת 2020 כ-170 מיליון יורו בגין ההתייעלות במגזר התעשייתי. 

הביקושים העתידים להיות מופחתים במגזר התעשייתי בשנת 2020 מיוצרים על ידי תחנה בהיקף של 585 

מגהוואט. 

עלות 1 קילוואט מותקן מוערכת בכ-1,250 דולר. לאור זאת, עלות התחנה הנחסכת עקב החיסכון הצפוי 

במגזר התעשייתי בלבד נאמדת בכ-730 מיליון דולר. 

57 צמצום פליטות גזי החממה המתקבל הינו נגזרת תוצאתית נוספת של החיסכון האנרגטי, המהווה את היעד העיקרי של התכנית.
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1. כללי
צריכת החשמל במגזר הציבורי והמסחרי )למעט מגזר הרשויות המקומיות המוצג בנפרד( נאמדת בכ-13.25 מיליארד 

קוט"ש בשנת 2008, המהווים כ-26% מסך צריכת החשמל במשק58. 

שיעור הגידול בצריכת החשמל במגזר המסחרי-ציבורי מסתכם בכ-6% בשנה59, הגבוה משיעור הגידול השנתי בסך 

הצריכה במשק )כ-4% בשנה(. 

להלן פילוח צריכת החשמל לענפים מרכזיים במגזרים הציבורי והמסחרי )מיליוני קוט"ש בשנה, נתוני 2009(: 

פילוח צריכת החשמל לשימושים המרכזיים במגזר המסחרי והציבורי מוצג להלן:  

 

אומדן על סמך נתוני חברת החשמל, דו"ח סטטיסטי לשנת 2008.  58
נתוני חברת החשמל, דו"ח סטטיסטי לשנת 2008, בין השנים 1999-2008.  59

30%

60%

10%

מערכות תאורה 

מערכות אקלום )קירור וחימום( 

אחר 

משרדי ממשלה ויחידות סמך 

מערכת הביטחון 
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חברות ומוסדות מסחריים גדולים 
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להלן סקירת מהלכי ההתייעלות בענפים המרכזיים במגזר זה:

2. ענף הקניונים:
היקף צריכת החשמל בענף הקניונים הסתכם בשנת 2009 בכ-750 מיליון קוט"ש בשנה60. 

צריכת האנרגיה במערכות אנרגיה חדשות יחסית הקיימות בקניונים, בנות פחות מ-10 שנים, נמוכה בכ-25% לפחות 

ממערכות בנות 10 שנים ומעלה. כמו-כן, עם ירידת שיעור הנצילות של מערכות האנרגיה לאורך השנים, נדרשת 

השקעה גדולה יותר של חשמל על-מנת לספק את כמות האנרגיה הנדרשת.

עקב כך, ההתייעלות רלוונטית בקניונים “ותיקים" שהתחילו לפעול מתחילת שנות ה-2000, ושלהם ימלאו 10 שנות 

פעילות בשנים הקרובות. ההערכה הינה כי שיעורם עומד על כ-80% מהקניונים בארץ. 

כאמור לעיל, עיקר צריכת החשמל בקניונים מופנית למערכות אקלום )מערכות מיזוג, חימום ומערכות עזר( - שיעור 

של 70%. למערכות תאורה נדרשים 25% נוספים מסך צריכת החשמל בקניונים. 

לאור דברי נציגי הקניונים, אין צורך בתמיכה משמעותית במערכות התאורה, המוחלפות באופן תדיר באמצעים יעילים 

אנרגטית. התחום בו ניתן להתייעל מהותית הינו מערכות המיזוג. 

פוטנציאל ההתייעלות במערכות האקלום בענף זה עומד על 25% בשנה. 

כ-60% משיעור התייעלות זה - דהיינו 15% מההתייעלות - מותנים ביישום מהיר של התקנות עבור צ'ילרים חדשים 

ומשומשים )מצוינות בפרק ד' לעיל( ומאכיפתם היעילה. 

מעבר לשינוי הרגולציה, יש להעניק הטבות מיסוי - כגון פחת מואץ - על רכישת מערכות חדישות ויעילות אנרגטית 

ולהתקנת מערכות ניהול וחיסכון אנרגיה. 

כמו-כן, יש לתגבר את תכנית התמריצים, המחולקים שווה בשווה לתכנית דו-שנתית )שנים 2011,2013(, הן עבור 

שדרוג צ'ילרים קיימים, והן עבור רכישת מערכות חדישות ויעילות ומערכות ניהול וחיסכון אנרגיה המפנימות שיעור 

התייעלות של 20% ומעלה ביחס למערכות הקיימות )במערכות החדשות והיעילות בשיעור של 20% ומעלה ייתוספו 

התמריצים על הטבות המיסוי המצוינות לעיל(. באופן זה יסייעו התמריצים בהשגת יעד התייעלות גבוה יותר - שיעור 

התייעלות של 25% ביחס לצ'ילרים הלא-יעילים )שיעור ההתייעלות הממוצע הינו כ-30%, מטעמי שמרנות שוקלל 

שיעור נמוך יותר(. במסגרת זו יינתנו תמריצי תמיכה בשיעורים של 30%-20% מעלויות פרויקטים לשדרוג מערכות 

אקלום. ההערכה הינה כי ניתן ליישם תוכניות ההתייעלות בענף זה עד לשנת 2014. 

הסתמכות על אקסטרפולציית נתוני דיווח צריכת אנרגיה של קניונים לאגף שימור אנרגיה במשרד התשתיות הלאומיות.  60
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להלן הערכת הצמצום הצפוי בביקושים לחשמל בקניונים )מיליוני קוט"ש(61:

 2011201220132014201520162017201820192020

קניונים - צריכה שנתית )מיליוני 
8438939471,0041,0641,1281,1951,2671,3431,424קוט"ש(

קניונים “ותיקים" - צריכה 
6747157578038519029561,0141,0751,139שנתית )מיליוני קוט"ש(

מערכות אקלום קניונים 
“ותיקים" - צריכה שנתית 

)מיליוני קוט"ש(
472500530562596632669710752797

2%6%9%12%13%14%15%15%15% שיעור התייעלות תקנות צ'ילרים

שיעור התייעלות נוסף מערכות 
3%5%8%10%10%10%10%10%10%10%אקלום תמריצים

צמצום ביקושים מערכות 
143574107131145161177188199אקלום קניונים )מ' קוט"ש(

הערך הנוכחי של הפחתת עלות רכישת החשמל )מהוונת(62 עבור שימוש במערכות אקלום בקניונים עד לשנת 2020 

עקב מימוש צעדי ההתייעלות הינו 320 מיליון ש"ח. 

3. ענף המלונאות:
היקף צריכת החשמל בענף המלונאות הסתכם בשנת 2009 בכ- 700 מיליון קוט"ש63. 

בדומה למצוין לעיל, עיקר צריכת החשמל בבתי המלון נדרשת לטובת מערכות אקלום ומערכות עזר תומכות - שיעור 

של 65%. מערכות תאורה צורכות כ-20% נוספים מסך צריכת החשמל.

בשנת 2010 פורסמה תכנית להתייעלות אנרגטית בענף המלונאות בהיקף של 7.5 מלש"ח. התכנית עתידה 

לתת תמריצים בהיקפים של 30%-20% לעשרות תוכניות, המתמקדות בהסטת עומסים ובצמצום צריכת החשמל 

)עצימות האנרגיה, לאור ההגדרה הספציפית הנדרשת בבתי מלון( בכלל בית המלון. 

במהלך שנת 2012 מומלץ לשקול תכנית המשך, בהתאם להצלחת תכנית ההתייעלות הראשונית. 

הצמצום בשיעור הצריכה במערכות האקלום מוערך בכ-25%, כאשר כ-60% מהם - דהיינו, 15% התייעלות -  מותנים 

ביישום מהיר ובאכיפה יעילה של תקנות הצ'ילרים כמצוין לעיל. 

מעבר לכך, עבור שדרוג מערכות קיימות יינתנו תמריצי התייעלות; עבור רכישת מערכות חדשות ויעילות אנרגטית, 

תינתנה הטבות פחת מואץ במידה והמערכות החדישות מגלמות התייעלות בשיעור של עד 20%. רכישות מערכות 

חדישות בהן שיעור התייעלות שיושג גבוה יותר תגובינה גם בתמריצים. 

במערכות התאורה שיעור הצמצום בצריכה גבוה יותר ויכול באופן עקרוני להגיע לכ-30% לפחות, מאידך בבתי מלון 

קיימת בעייתיות בהחלפת מערכות תאורה לאור חשיבות המאפיינים החזותיים של בתי המלון. לאור זאת ההנחה 

הינה כי תכנית התמריצים תוכל להוביל להתייעלות של כ-20% במערכות אלו.

בהנחת שיעור גידול שנתי ממוצע בין השנים 2008-2020 הזהה לשיעור הגידול השנתי הממוצע בין השנים 1999-2008.  61
הנחת שיעור היוון של 6%.  62

נתוני התאחדות בתי-המלון, סוף שנת 2009.  63
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מימוש ההתייעלות במערכות התאורה צפוי להימשך עד לשנת 2014. לאחר מכן, עם תום פעילות מערכות התאורה 

המותקנות )אורך חיים של כ-5 שנים בממוצע(, צפויות מערכות התאורה שיחליפו אותן להיות יעילות - וזאת עקב 

מגבלות רגולאטוריות על ייבוא נורות שאינן יעילות אנרגטית, והחלפה מינורית של מערכות תאורה )שלגביהן לא 

צפויות לחול מגבלות רגולאטוריות( משיקולים ארכיטקטוניים. לאור זאת שיעור ההתייעלות במערכות התאורה 

ימוקסם בשנת 2014 כאמור. 

הצמצום בצריכת החשמל צפוי לחול ברובו בשנים העוקבות לשנים בהן מחולקים התמריצים. בחודש ינואר מתחילה 

העונה שבה קטן מספר הנופשים המגיעים לבתי המלון - בתקופה זו קיים מרחב תמרון רב יותר לבית המלון לבצע 

פעולות התייעלות.   

להלן הערכת הצמצום הצפוי בביקושים לחשמל בבתי המלון )מיליוני קוט"ש(: 

 2011201220132014201520162017201820192020

בתי מלון - צריכה שנתית )מיליוני 
7878348849379931,0531,1161,1831,2541,329קוט"ש(

מערכות אקלום - צריכה שנתית 
511542574609645684725769815864)מיליוני קוט"ש(

2%6%9%12%13%14%15%15%15% שיעור התייעלות תקנות צ'ילרים

שיעור התייעלות נוסף מערכות 
5%8%10%10%10%10%10%10%10%10%אקלום תמריצים

צמצום ביקושים מערכות אקלום 
265492116142157174192204216)מיליוני קוט"ש(

מערכות תאורה - צריכה שנתית 
157167177187199211223237251266)מיליוני קוט"ש(

10%15%20%20%20%20%20%20%20%20%שיעור התייעלות מערכות תאורה

צמצום ביקושים מערכות תאורה 
16253537404245475053)מיליוני קוט"ש(

סה"כ צמצום ביקושים ענף 
4179127153182199219239254269מלונאות )מיליוני קוט"ש(

הערך הנוכחי של הפחתת עלות רכישת החשמל )מהוונת( בענף המלונאות עד לשנת 2020 עקב מימוש צעדי 

ההתייעלות הוא 474 מיליוני ש"ח. 

4. ענף בתי האבות ומוסדות הסיעוד:
היקף צריכת החשמל בענף בתי האבות ומוסדות הסיעוד הסתכם בשנת 2009 בכ- 680 מיליון קוט"ש. 

עיקר צריכת החשמל בבתי האבות ובמוסדות סיעוד מתפלגת בין מערכות אקלום )50%( ובין מערכות תאורה )35%(. 

אופי הצריכה בבתי אבות קרוב יותר למגזר הצרכנים הביתי מאשר למגזר המסחרי הקלאסי, עקב כך שיעור הגידול 

השנתי המוערך בצריכת החשמל בבתי אבות הינו כ-643.5%. 

מומלץ להחיל תכנית תמריצים במשך 3 שנים )2011, 2013, 2015( עבור שדרוג והחלפת מערכות אקלום 

ותאורה, התקנת מערכות ניהול וחיסכון אנרגיה, ופעילות retro-fit בגגות. 

נתוני חברת החשמל, דו"ח סטטיסטי לשנת 2008.  64
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בנוסף לכך, על-מנת לאפשר למוסדות שמצבם הפיננסי רעוע להוציא לפועל תוכניות התייעלות, תספק 

הממשלה בטוחות למוסדות אשר ייתקלו בקשיי התקשרות מטעמים אלו עם ספקי שירותי אנרגיה.

בענף זה תכלולנה תוכניות ההתייעלות גם תמריצים עבור ביצוע ה-retro-fit בגגות: 

עלות ביצוע ה-retro-fit בגגות נמוכה יחסית לעלות הטיפול בשאר המעטפת. עקב ביצוע פעילות זו, קיים צמצום 

בביקושים בקומות העליונות בלבד. בענף בתי האבות ומוסדות הסיעוד, בו רוב המוסדות הינם נמוכים יחסית )בני 

2-3 קומות(, צפויה פעילות ה-retro-fit להביא לצמצום בשיעור של כ-5% מצריכת האקלום )לעומת השפעה מינורית 

ביותר על הביקושים בענפים אחרים בהם המבנים גבוהים(.

ברם, עלות ביצוע retro-fit במעטפת גבוהה מאד, וצפויה להחזיר עצמה לאורך שנים רבות על פי נתוני הצריכה 

הנוכחיים. יש לציין כי לאור הצמצום הצפוי בצריכת מכשירי החשמל, תקופת ההחזר אף צפויה להוסיף ולגדול. לאור 

זאת מומלץ להתמקד בביצוע פעילות ה-retro-fit בגגות המבנים.

עיקר צמצום הביקושים לחשמל צפוי להימשך עד לשנת 2015. פוטנציאל ההתייעלות במערכות האקלום, לפני 

ה-retro-fit, מוערך בכ-25%, כאשר כ-40% מהם )דהיינו 10% התייעלות( מותנים ביישום מהיר ובאכיפה יעילה 

של תקנות הצ'ילרים. משקל שינוי רגולציית הצ'ילרים והמזגנים מסך ההתייעלות במערכות האקלום נמוך מעט, 

לאור העובדה כי קיימים מוסדות בהם מותקנים מזגנים מפוצלים שעליהם שינויי הרגולציה לא ישפיעו, עקב התקנת 

המזגנים במוסדות בשנים האחרונות בלבד )סבירות נמוכה לרכישת מזגן חדש ויעיל בהתאם לרגולציה החדשה ללא 

תמריצים(. 

מעבר לשינוי הרגולציה, יש להעניק הטבות מיסוי בדמות פחת מואץ לבתי אבות ומוסדות סיעוד בבעלות פרטית, וכן 

להקצות תמריצים לתמיכה בשיעור התייעלות גבוה יותר - כ-25% כולל ה-retro-fit, במתכונת המצוינת לעיל.

יש לציין כי שיעור ההתייעלות הצפוי במערכות המיזוג נמוך באופן יחסי לאור העובדה, כי חלק מההתייעלות הצפויה 

במזגנים )לא בצ'ילרים( כבר שוקללה בתחזיות הביקושים של חברת החשמל מאמצע שנת 2009, שהפנימה את 

הפחתת הצריכה במזגנים לאור החלת התקנות עד למועד עריכת התחזיות.

במערכות התאורה ההנחה )מטעמי שמרנות( הינה כי התמריצים צפויים לספק התייעלות בשיעור של  כ-25%, שיעור 

הנמוך במעט ביחס לפוטנציאל ההתייעלות במערכות תאורה, לאור העובדה כי בבתי אבות פרטיים קיימת בעייתיות 

בהחלפת מערכות תאורה לאור חשיבות המאפיינים החזותיים של בית האבות. 

מימוש ההתייעלות במערכות התאורה צפוי להימשך עד לשנת 2015. לאחר מכן, עם תום פעילות מערכות התאורה 

המותקנות )אורך חיים של כ-5 שנים בממוצע(, צפויות מערכות התאורה שיחליפו אותן להיות יעילות - וזאת עקב 

מגבלות רגולאטוריות על ייבוא נורות שאינן יעילות אנרגטית, והחלפה מינורית של מערכות תאורה )שלגביהן לא חלות 

מגבלות רגולאטוריות( משיקולים ארכיטקטוניים. לאור זאת שיעור ההתייעלות במערכות התאורה ימוקסם בשנת 

2015 כאמור. 
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להלן הצמצום הצפוי בביקושים לחשמל בבתי האבות ומוסדות הסיעוד )מיליוני קוט"ש(: 

 2011201220132014201520162017201820192020

בתי אבות - צריכה שנתית 
728754780808836865895927959993)מיליוני קוט"ש(

מערכות אקלום - צריכה שנתית 
401415429444460476492510528546)מיליוני קוט"ש(

שיעור התייעלות תקנות צ'ילרים 
1%3.5%6%8%9%10%10%10%10% ומזגנים

שיעור התייעלות מערכות אקלום, 
retro-fit 4%6%10%12%15%15%15%15%15%15%כולל

צמצום ביקושים מערכות אקלום 
16295880106114123127132137)מיליוני קוט"ש(

מערכות תאורה - צריכה שנתית 
255264273283293303313324336347)מיליוני קוט"ש(

שיעור התייעלות מערכות תאורה
7%10%17%20%25%25%25%25%25%25%

צמצום ביקושים מערכות תאורה 
18264657737678818487)מיליוני קוט"ש(

סה"כ צמצום ביקושים בתי 
אבות ומוסדות סיעודיים 

)מיליוני קוט"ש(
3455104136179190201209216223

הערך הנוכחי של הפחתת עלות רכישת החשמל )מהוונת( בבתי אבות ובמוסדות סיעודיים עד לשנת 2020 עקב 

מימוש צעדי ההתייעלות הינו 430 מיליון ש"ח. 

5. ענף בתי החולים הממשלתיים והפרטיים:
היקף צריכת החשמל בענף בתי החולים מוערך בשנת 2009 בכ-700 מיליון קוט"ש65. עיקר צריכת החשמל בבתי 

החולים מתפלגת בין מערכות אקלום )50%( ובין מערכות תאורה )25%(. אופי הצריכה בבתי חולים קרוב יותר למגזר 

הצרכנים הביתי מאשר למגזר המסחרי הקלאסי, עקב כך שיעור הגידול השנתי המוערך בצריכת החשמל בבתי אבות 

הינו כ-664%. 

מומלץ להחיל תכנית תמריצים במשך 7 שנים עבור שדרוג והחלפת מערכות אקלום ותאורה, והתקנת מערכות 

ניהול וחיסכון אנרגיה. 

הצמצום בצריכת החשמל צפוי להיות ליניארי לאורך השנים ולהימשך עד לשנת 2017. פוטנציאל ההתייעלות במערכות 

האקלום מוערך בכ-22%, כאשר כ-70% מהם )דהיינו 15% התייעלות( מותנים ביישום מהיר ובאכיפה יעילה של 

תקנות הצ'ילרים כמצוין לעיל. שיעור התייעלות זה נמוך במעט ביחס לפוטנציאל ההתייעלות במערכות אקלום, לאור 

העובדה כי בבתי חולים נדרשים לאוויר צח עקב הצרכים הבריאותיים. 

מעבר לשינוי הרגולציה, עבור שדרוג מערכות קיימות יינתנו תמריצי התייעלות; עבור רכישת מערכות חדשות ויעילות 

אנרגטית, תינתנה בבתי חולים פרטיים הטבת פחת מואץ במידה והמערכות החדישות מגלמות התייעלות בשיעור של 

עד 15%, בשיעור התייעלות גבוה יותר יינתנו בנוסף תמריצים. בבתי חולים ממשלתיים תידרש תכנית תמריצים לשם 

יישום תוכניות התייעלות. במערכות התאורה עתידים התמריצים לתמוך בהשגת התייעלות בשיעור של כ-30%. 

נתוני סקר צריכה שנערך על-ידי משרד הבריאות בשנת 2009.  65
נתוני חברת החשמל, דו"ח סטטיסטי לשנת 2008.  66
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להלן הצמצום הצפוי בביקושים לחשמל בבתי החולים )מיליוני קוט"ש(: 

 2011201220132014201520162017201820192020

בתי חולים - צריכה שנתית 
753757784787815819848852881886)מיליוני קוט"ש(

מערכות אקלום - צריכה שנתית 
377379392394407409424426441443)מיליוני קוט"ש(

2%6%9%12%13%14%15%15%15% שיעור התייעלות תקנות צ'ילרים

שיעור התייעלות מערכות אקלום, 
retro-fit 1%2%3%4%5%6%7%7%7%7%כולל

צמצום ביקושים מערכות 
4153551697889949797אקלום )מיליוני קוט"ש(

שיעור התייעלות מערכות תאורה 
188189196197204205212213220221- צריכה שנתית )מיליוני קוט"ש(

4%9%14%18%22%26%30%30%30%30%שיעור התייעלות מע' תאורה

צמצום ביקושים מערכות 
8172735455364646666תאורה )מיליוני קוט"ש(

סה"כ צמצום ביקושים בתי-
11326387114131153158163164חולים )מיליוני קוט"ש(

הערך הנוכחי של הפחתת עלות רכישת החשמל )מהוונת( בבתי חולים עד לשנת 2020 עקב מימוש צעדי 

ההתייעלות הינו 296 מיליוני ש"ח. 

6. פנימיות ומוסדות רווחה:
היקף צריכת החשמל בענף מוסדות הרווחה הסתכם בשנת 2009 בכ-680 מיליון קוט"ש. 

עיקר צריכת החשמל במוסדות הרווחה מתפלגת בין מערכות אקלום )60%( ובין מערכות תאורה )35%(. אופי 

הצריכה בפנימיות ובמוסדות רווחה קרוב יותר למגזר הצרכנים הביתי מאשר למגזר הציבורי הקלאסי, עקב כך שיעור 

הגידול השנתי המוערך בצריכת החשמל במוסדות הרווחה הינו כ-673.5%. 

מומלץ להחיל תכנית תמריצי התייעלות במשך 3 שנים )2011, 2013, 2015( עבור שדרוג והחלפת מערכות 

אקלום ותאורה, התקנת מערכות ניהול וחיסכון אנרגיה, ופעילות retro-fit בגגות. 

בנוסף לכך, על-מנת לאפשר למוסדות שמצבן הפיננסי רעוע להוציא לפועל תוכניות התייעלות, תספק 

הממשלה בטוחות למוסדות אשר ייתקלו בקשיי התקשרות מטעמים אלו עם ספקי שירותי אנרגיה.

בענף זה תכלולנה תוכניות ההתייעלות גם תמריצים עבור ביצוע ה-retro-fit בגגות: 

עלות ביצוע ה-retro-fit בגגות נמוכה יחסית לעלות הטיפול בשאר המעטפת. עקב ביצוע פעילות זו, קיים צמצום 

בביקושים בקומות העליונות בלבד. בדומה לענף בתי האבות ומוסדות הסיעוד, אף בענף זה בו רוב המוסדות הינם 

נמוכים יחסית )בני 2-3 קומות(, צפויה פעילות ה-retro-fit להביא לצמצום בשיעור של כ-5% מצריכת האקלום 

)לעומת השפעה מינורית ביותר על הביקושים בענפים אחרים בהם המבנים גבוהים(.

נתוני חברת החשמל, דו"ח סטטיסטי לשנת 2008.  67
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ברם, עלות ביצוע retro-fit במעטפת גבוהה מאד, וצפויה להחזיר עצמה לאורך שנים רבות על פי נתוני הצריכה 

הנוכחיים. יש לציין כי לאור הצמצום הצפוי בצריכת מכשירי החשמל, תקופת ההחזר אף צפויה להוסיף ולגדול. לאור 

זאת מומלץ להתמקד בביצוע פעילות ה-retro-fit בגגות המבנים.

עיקר צמצום הביקושים לחשמל צפוי להימשך עד לשנת 2015. פוטנציאל ההתייעלות במערכות האקלום, לפני 

ה-retro-fit, מוערך בכ-25%, כאשר כ-40% מהם )דהיינו 10% התייעלות( מותנים ביישום מהיר ובאכיפה יעילה של 

תקנות הצ'ילרים. בדומה לבתי אבות ומוסדות סיעוד, משקל שינוי רגולציית הצ'ילרים והמזגנים מסך ההתייעלות 

במערכות האקלום נמוך מעט ביחס לפוטנציאל ההתייעלות במערכות אקלום, לאור העובדה כי קיימים מוסדות 

בהם מותקנים מזגנים מפוצלים, שלא סביר שיוחלפו בשנים הקרובות למזגנים יעילים ללא תמריצים. מעבר לשינוי 

 .retro-fit-הרגולציה, יש להקצות תמריצים לתמיכה בשיעור התייעלות גבוה יותר - כ-25% כולל ה

יצוין כי שיעור ההתייעלות הצפוי במערכות המיזוג נמוך באופן יחסי לאור העובדה, כי חלק מההתייעלות הצפויה 

במזגנים )לא בצ'ילרים( כבר שוקללה בתחזיות הביקושים של חברת החשמל מאמצע שנת 2009, שהפנימה את 

הפחתת הצריכה במזגנים לאור החלת התקנות עד למועד עריכת התחזיות.

במערכות התאורה עתידים התמריצים להוביל להתייעלות בשיעור של כ-30%. 

להלן הצמצום הצפוי בביקושים לחשמל בפנימיות ובמוסדות הרווחה )מיליוני קוט"ש(: 

 2011201220132014201520162017201820192020

מוסדות רווחה - צריכה שנתית 
728754780808836865895927959993)מיליוני קוט"ש(

מערכות אקלום - צריכה שנתית 
437452468485502519537556576596)מיליוני קוט"ש(

שיעור התייעלות תקנות צ'ילרים 
1%3.5%6%8%9%10%10%10%10% ומזגנים

שיעור התייעלות מערכות אקלום, 
retro-fit 4%6%10%12%15%15%15%15%15%15%כולל

צמצום ביקושים מערכות אקלום 
17326387115125134139144149)מיליוני קוט"ש(

מערכות תאורה - צריכה שנתית 
255264273283293303313324336347)מיליוני קוט"ש(

8%12%20%24%30%30%30%30%30%30%שיעור התייעלות מערכות תאורה

צמצום ביקושים מערכות תאורה 
2032556888919497101104)מיליוני קוט"ש(

סה"כ צמצום ביקושים 
מוסדות רווחה )מיליוני 

קוט"ש(
3863118155203215228236245253

הערך הנוכחי של הפחתת עלות רכישת החשמל )מהוונת( בפנימיות ובמוסדות רווחה עד לשנת 2020 עקב מימוש 

צעדי ההתייעלות הינו 490 מיליון ש"ח. 
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7. מוסדות להשכלה גבוהה:
היקף צריכת החשמל במוסדות ההשכלה הגבוהה הסתכם בשנת 2009 בכ- 650 מיליון קוט"ש68. 

עיקר צריכת החשמל במוסדות ההשכלה הגבוהה מתפלגת בין מערכות אקלום )55%( ובין מערכות תאורה )35%(. 

שיעור הגידול השנתי המוערך בצריכת החשמל במוסדות ההשכלה הגבוהה קרוב באופיו למגזר המסחרי-ציבורי, 

ועומד על כ-696%. 

יש להחיל תכנית תמריצים במשך 3 שנים )2010, 2012, 2014( עבור שדרוג והחלפת מערכות אקלום ותאורה, 

והתקנת מערכות ניהול וחיסכון אנרגיה. 

עיקר הצמצום בצריכת החשמל צפוי להימשך עד לשנת 2015. פוטנציאל ההתייעלות במערכות האקלום, מוערך בכ-

25%, כאשר כ-60% מהם )דהיינו 15% התייעלות( מותנים ביישום מהיר ובאכיפה יעילה של תקנות הצ'ילרים כמצוין 

לעיל. מעבר לשינוי הרגולציה, יש להקצות תמריצים לתמיכה בשיעור התייעלות גבוה יותר של כ-25%.

במערכות התאורה צפויים התמריצים להוביל להתייעלות בשיעור של כ-30%. 

להלן הצמצום הצפוי בביקושים לחשמל במוסדות ההשכלה הגבוהה )מיליוני קוט"ש(: 

 2011201220132014201520162017201820192020

מוסדות להשכלה גבוהה -
7307748218709229771,0361,0981,1641,234צריכה שנתית )מיליוני קוט"ש(

מערכות אקלום - צריכה שנתית 
402426451478507538570604640679)מיליוני קוט"ש(

2%6%9%12%13%14%15%15%15% שיעור התייעלות תקנות צ'ילרים

4%7%8%10%10%10%10%10%10%10%שיעור התייעלות מערכות אקלום

צמצום ביקושים מערכות אקלום 
16386391112124137151160170)מיליוני קוט"ש(

מערכות תאורה -
256271287304323342363384407432צריכה שנתית )מיליוני קוט"ש(

12%20%24%30%30%30%30%30%30%30%שיעור התייעלות מערכות תאורה

צמצום ביקושים מערכות תאורה 
3154699197103109115122130)מיליוני קוט"ש(

סה"כ צמצום ביקושים 
מוסדות השכלה גבוהה 

)מיליוני קוט"ש(
4793132182208226246266282299

הערך הנוכחי של הפחתת עלות רכישת החשמל )מהוונת( במוסדות להשכלה גבוהה עד לשנת 2020 עקב מימוש 

צעדי ההתייעלות הינו 555 מיליון ש"ח. 

נתוני דיווח על צריכת אנרגיה, אגף שימור אנרגיה במשרד התשתיות הלאומיות, שנים 2005-2008.  68
נתוני חברת החשמל, דו"ח סטטיסטי לשנת 2008.  69
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8. ענפים מסחריים אחרים:
צריכת החשמל בענפי הפעילות המוצגים לעיל במגזר המסחרי והציבורי מהווה כ-55% מהצריכה הכוללת במגזר זה. 

מעבר לכך, במגזר המסחרי קיימים חברות ומוסדות רבים ומגוונים המאוגדים ברמת פעילות ענפית, דבר המאפשר 

יכולת פנייה )מגזרית( לרבים מהם לשם השגת פוטנציאל התייעלות מהותי. ענפי פעילות אלו כוללים בנקים, מוסדות 

פיננסיים וחברות ביטוח, קופות חולים, בתי תוכנה, סופר-מרקטים70 ומתקני קירור מזון, תיאטראות ובתי קולנוע, בנייני 

משרדים ועוד. ההערכה הינה כי צריכת החשמל בענפי פעילות אלו מהווה כ-30% מהצריכה המגזרית הכוללת. עם 

זאת, עקב אי-קיום יכולת לפנות לכלל ענפי הפעילות, שוקלל שיעור נמוך יותר של 25% בלבד. אף על היקף צריכה 

מוקטן זה ישוקלל שיעור התייעלות שמרני, כפי שיפורט להלן.

מאידך, ישנו מספר רב של בתי-עסק קטנים, חנויות, מרכולים ועוד, בהם יכולת מימוש תוכניות התייעלות דרך אפיקי 

המגזר המסחרי קטנה ביותר. קידום צעדי ההתייעלות בבתי-עסק אלו מותנה בעיקר בהגברת המודעות בצורך 

ובכדאיות ההתייעלות בקרב בעל העסק, היבט שיקודם כחלק מהפנייה לאזרחים במסגרת המגזר הביתי. היקפי 

הצריכה בבתי-עסק אלו מוערכים בכ-25%-20% מסך הצריכה במגזר המסחרי והציבורי. מטעמי שמרנות ולאור 

האמור לעיל, הנחת העבודה כי לא ניתן להבטיח יישום התייעלות מהותית בעסקים קטנים מעין אלו. 

סך היקף הצריכה בחברות ובמוסדות המסחריים הגדולים, בהם ניתן לממש פוטנציאל התייעלות, מוערך בכ-3.5 

מיליארד קוט"ש בשנת 2009 )25% מהצריכה הכוללת במגזר זה(.

פוטנציאל ההתייעלות הקיים עקב ייעול מערכות מיזוג ותאורה, המערכות השכיחות בחברות ובמוסדות אלו, הינו 

כ-30% לפחות. לכך יש להוסיף את שקלול העובדה, כי חברות אלו פועלות למטרות רווח )אינן משויכות למגזר 

הציבורי( ולכן מבססות החלטותיהן על שיקולים כלכליים. עם זאת מטעמי שמרנות )בחלק מהחברות כבר בוצעה 

החלפת מזגנים המשוקללת בתחזיות חברת החשמל ועוד(, שיעור ההתייעלות שהופנם כניתן להשגה עד לשנת 

2020, עקב מתן הטבות מיסוי, שינוי רגולציית צ'ילרים, תמריצי ההתייעלות והגברת המודעות וההסברה, הינו כ-15% 

שייפרסו באופן ליניארי.

בבנייני משרדים ניתן לפעול לקידום תכנית ההתייעלות על ידי מיקוד פעילות אינטנסיבית מול חברות הניהול, כך 

ששיטת הגבייה מהשוכרים לא תתבסס באופן מלא על צריכת החשמל של המשכיר, אלא תשקלל חלוקת רווחי 

ההתייעלות בין השוכר והמשכיר. 

להלן הצמצום הצפוי בביקושים לחשמל בחברות ובמוסדות מסחריים אלו )מיליוני קוט"ש(:
 

 2011201220132014201520162017201820192020

ענפים מסחריים נוספים -
3,9334,1694,4194,6844,9655,2635,5785,9136,2686,644צריכה שנתית )מיליוני קוט"ש(

1.5%3.0%4.5%6.0%7.5%9.0%10.5%12.0%13.5%15.0%שיעור התייעלות 

צמצום ביקושים ענפים 
מסחריים נוספים )מיליוני 

קוט"ש(
59125199281372474586710846997

הערך הנוכחי של הפחתת עלות רכישת החשמל )מהוונת( בחברות ובמוסדות המסחריים הגדולים המפורטים לעיל 

עד לשנת 2020 עקב מימוש צעדי ההתייעלות הינו 1.25 מיליארד ש"ח. 

למעט סופר-מרקטים הנמצאים בקניונים.  70
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9. משרדי ממשלה ומערכת הביטחון:  
משרדי הממשלה כפופים ליעד ממשלתי, המצביע על צמצום שנתי של כ-1.5%-1% בהוצאות האנרגיה המשרדיות. 

לאור יכולת האכיפה על משרדי הממשלה ויחידות הסמך, ומחויבותן לעמוד בהחלטות הממשלה וביעדיה, 

מומלץ כי במגזר זה לא תקודם תכנית תמריצים לביצוע פעילות התייעלות. 

עם זאת, יש לבצע פעילות תומכת לקידום פרויקטי ההתייעלות על-ידי משרדי הממשלה וביחידות הסמך שתשולב 

בהגברת המודעות להכרח ולכדאיות שבהתייעלות, כמפורט בפרק י' להלן. פעילות זו עתידה לאפשר עמידה ביעדי 

החיסכון הממשלתיים, המסתכמים בכ-20% התייעלות עד לשנת 2020. 

נוסף על כך, מומלץ לפעול באפיקים הבאים:

הגברת האכיפה המנהלתית על הוצאות החשמל במשרדי ממשלה. יובהר למשרדים כי התקציבים הנחסכים   

עקב פעולות ההתייעלות יישארו בשימושן, כשמאידך יוטלו קיצוצים תקציביים על משרדים אשר לא יעמדו ביעדי 

ההתייעלות או אף יגדילו את היקף הצריכה. 

החלת חוק מקורות אנרגיה אף על משרדי הממשלה. משמעות הדבר מבחינת קידום ההתייעלות האנרגטית   

הינה מחויבות המשרדים ויחידות הסמך לבצע בדיקות נצילות לצ'ילרים שברשותם, העתידות לחסוך כ-10% 

מצריכת החשמל של המשרדים. 

סמכות מקצועית למכרזי התייעלות אנרגטית תחת משרד התשתיות הלאומיות. יש לוודא כי משרדי   

הממשלה המקדמים תוכניות התייעלות אנרגטית, יתאמו את הקריטריונים האנרגטיים הנדרשים במסגרת 

תוכניות ההתייעלות המתגבשות עם משרד התשתיות הלאומיות. 

עבודה צמודה מול מנהל הרכש הממשלתי. על מנת לוודא כי דרישות המכרזים הממשלתיים לרכש ציוד,   

מערכות מחשוב ועוד, מבטאים את סף היעילות האנרגטית הנדרש.

מערכת הביטחון - הקמת בסיסים חדשים לאור עקרונות בנייה מודעת אנרגיה. לאור המעבר המתוכנן של   

בסיסים רבים לנגב יש להקפיד על בנייה מודעת אנרגיה, וזאת בפרט לאור צריכת החשמל המאסיבית עבור 

אקלום באזורים אלו )לאורך כל השנה, ולאורך שעות רבות ביממה - חום ביום וקור בלילה(. 

עקב נקיטת צעדים ההתייעלות כולל המפורטים להלן, ולאור מחויבות משרדי הממשלה לעמוד ביעדי ההתייעלות 

במקביל להגברת האכיפה עליהם, ההערכה מטעמי שמרנות הינה כי משרדי הממשלה ויחידות הסמך יוכלו להתייעל 

אנרגטית בכ-15% לפחות עד לשנת 2020. 

להלן הצמצום הצפוי בביקושים )מיליוני קוט"ש(: 

 2011201220132014201520162017201820192020

היקפי צריכה שנתית )מיליוני 
2,8092,9783,1563,3463,5463,7593,9854,2244,4774,746קוט"ש(

1.5%3.0%4.5%6.0%7.5%9.0%10.5%12.0%13.5%15.0%שיעור התייעלות

צמצום ביקושים משרדי 
ממשלה ומערכת הביטחון 

)מליוני קוט"ש(
4289142201266338418507604712

הערך הנוכחי של הפחתת עלות רכישת החשמל )מהוונת( במשרדי הממשלה, ביחידות הסמך ובמערכת הביטחון עד 

לשנת 2020 במשרדי עקב מימוש צעדי ההתייעלות הינו 890 מיליון ש"ח. 
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10. שינוי תקנות Stand-By Loss - צריכת מכשירים במצב המתנה:
צריכת מכשירי החשמל במגזר המסחרי והציבורי הנמצאים במצב המתנה מוערכת בכ-3% מסך הצריכה הכוללת 

במגזר זה.

פוטנציאל ההתייעלות עקב שינוי התקנה מוערך בכ-80% מצריכת החשמל במצב זה, אשר יחול באופן מדורג לאורך 

10 שנים, לאור רכישת מכשירים חשמליים חדשים ויעילים אנרגטית71. 

להלן צמצום הביקושים הצפוי עקב שינוי התקנה עד לשנת 2020 )מיליוני קוט"ש(72:

 2011201220132014201520162017201820192020

היקפי צריכה שנתית
469492517543570599628660693728)מיליוני קוט"ש(

8%16%24%32%40%48%56%64%72% שיעור התייעלות 

צמצום ביקושים שינוי תקנה 
stand-by loss3983130182239302370443524 )מיליוני קוט"ש(

הערך הנוכחי של הפחתת עלות רכישת החשמל )מהוונת( במגזר המסחרי והציבורי עד לשנת 2020 עקב שינוי 

התקנה לפעילות מכשירי חשמל במצב המתנה הינו 610 מיליון ש"ח. 

11. סיכום תוכניות ההתייעלות במגזרים המסחרי והציבורי: 
צמצום הביקושים הצפויים לחשמל במגזרים המסחרי והציבורי עד לשנת 2020 עקב יישום מהלכי ההתייעלות 

מוצגים להלן )מיליוני קוט"ש(:

 2011201220132014201520162017201820192020

143574107131145161177188199קניונים

4179127153182199219239254269מלונאות 

3455104136179190201209216223בתי אבות ומוסדות סיעודיים

11326387114131153158163164בתי חולים

3863118155203215228236245253פנימיות ומוסדות רווחה

4793132182208226246266282299מוסדות להשכלה גבוהה

4289142201266338418507604712ענפים מסחריים אחרים

59125199281372474586710846997משרדי ממשלה ומערכת הביטחון

שינוי תקנה מכשירי חשמל במצב 
03983130182239302370443524המתנה

סה"כ צמצום ביקושים  מגזר 
מסחרי-ציבורי )מיליוני 

קוט"ש(
2866111,0421,4321,8382,1592,5132,8723,2423,640

הערך הנוכחי של הפחתת עלות רכישת החשמל )מהוונת( במגזרים המסחרי והציבורי עד לשנת 2020 עקב מימוש 

תוכניות ההתייעלות ושינויי הרגולציה, מסתכם בכ-4.75 מיליארד ש"ח. 

אורך חיים ממוצע של מכשיר חשמלי.  71
הנחת החלת התקנה של מכשירי חשמל במצב המתנה בשנת 2011 וכניסתה לתוקף )לאחר התארגנות ספקים ויבואנים וכיו"ב( בשנת 2012.  72
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לאור ההנחה כי כל 1 קוט"ש פולט 0.75 ק"ג C02, צפוי המשק לחסוך בשנת 2020 בלבד 2.73 מיליון טון C02, ועד 

שנת 2020 היקף מצטבר של כ-14.7 מיליון טון 73C02. לאור הנחת עלות של כ-15 יורו לטון, צפוי המשק לחסוך עד 

לשנת 2020 כ-220 מיליון יורו בגין ההתייעלות במגזרים המסחרי והציבורי. 

הביקושים העתידים להיות מופחתים במגזר המסחרי והציבורי בשנת 2020 מיוצרים על ידי תחנה בהיקף של 

750 מגהוואט. 

עלות 1 קילוואט מותקן מוערכת בכ-1,250 דולר. לאור זאת, עלות התחנה הנחסכת עקב החיסכון הצפוי 

במגזרים המסחרי והציבורי בלבד נאמדת בכ-940 מיליון דולר. 

צמצום פליטות גזי החממה המתקבל הינו נגזרת תוצאתית נוספת של החיסכון האנרגטי, המהווה את היעד העיקרי של התכנית.  73
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1. כללי
צריכת החשמל במגזר הרשויות המקומיות מוערכת בכ-2.5 מיליארד קוט"ש בשנת 2009, המהווה כ-15% מסך 

צריכת החשמל במגזר המסחרי-ציבורי וכ-5% מסך צריכת החשמל במשק74. 

ההנחה הינה כי שיעור הגידול השנתי בצריכת החשמל ברשויות המקומיות דומה לשיעור הגידול השנתי בצריכת 

החשמל במגזר המסחרי-ציבורי, ומסתכם בכ-6% בשנה75 - הגבוה משיעור הגידול השנתי בסך צריכת החשמל 

במשק. ללא ביצוע פעילות התייעלות אנרגטית, עתידה סך צריכת החשמל ברשויות המקומיות להוות כ-7%-6% מסך 

צריכת החשמל במשק בשנת 2020. 

להלן פילוח צריכת החשמל לשימושים המרכזיים במגזר הרשויות המקומיות:  

המהלכים המרכזיים למימוש תוכניות התייעלות במגזר הרשויות המקומיות הינם:

תמריצי תמיכה בשדרוג מערכות תאורה, מערכות מיזוג וטיפול תרמי בגגות מבנים;  

מתן בטוחה לרשויות בדירוג סוציו-אקונומי נמוך לצורך התנעת תהליכי התייעלות;  

מינוי ממוני אנרגיה ברשויות, תוך חיוב להעברת דיווחי צריכה;   

הגברת האכיפה המנהלתית על רשויות, אף בדמות קנסות כספיים, על היעדר התייעלות.   

הערכת המרכז לשלטון מקומי, שנת 2010.  74

נתוני חברת החשמל, דו"ח סטטיסטי לשנת 2008.  75
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2. מערכות תאורה: 
מומלץ לקדם תכנית תמריצים לרשויות המבצעות פעילויות התייעלות. במסגרת תכנית זו יינתנו תמריצי תמיכה 

בשיעורים של 30%-20% מתוכניות ההתייעלות שתצגנה הרשויות. תינתן עדיפות להקצאת תקציבים בהיקפים 

גדולים יותר לרשויות בדירוג חברתי-כלכלי נמוך יותר76. 

התמריצים יוענקו עבור:

פרויקטי תאורת רחובות, שטחים ציבוריים ורמזורים )כ-80% מסך צריכת התאורה, 45% מסך הצריכה   

ברשויות(, הכוללים שדרוג מערכות תאורה, שדרוג רמזורים לרמזורי Led, טיפול במרכזיות )מערכות שעון 

אסטרונומי, מערכות לעמעום התאורה ועוד( וניהול צריכת אנרגיה, בהם פוטנציאל ההתייעלות נאמד בכ-25%; 

פרויקטי תאורת מבנים )כ-20% מסך צריכת התאורה, 10% מסך הצריכה ברשויות(, בהם החזר ההשקעה מהיר   

ביותר וההתייעלות האנרגטית מוערכת בכ-30%.

מערכות ניהול וחיסכון אנרגיה )בקרים, רגשי נוכחות ועוד(.  

בנוסף לכך, תספק הממשלה בטוחה לתוכניות התייעלות ברשויות אשר עקב דירוגן הסוציו-אקונומי הנמוך, תתקלנה 

בקשיי התקשרות עם ספקי שירותי אנרגיה. 

יצוין כי בשונה מהחלטת הממשלה מספטמבר 2008, יתאפשר מתן תמריצים אף לרשויות בסטאטוס סוציו-אקונומי 

בינוני וגבוה. עם זאת, תבוצע דיפרנציאציה בגובה התמריצים הניתנים לרשויות השונות לאור דירוגן הסוציו-אקונומי 

בהתאם למדדי הלמ"ס. 

בניגוד לנורות במגזר הביתי וחלק מן המגזר המסחרי-ציבורי, על רובן הגדול של מערכות התאורה המותקנות ברשויות 

המקומיות לא צפויה להיות בשלב זה מגבלה רגולאטורית בדמות איסור ייבוא ועוד )וזאת לאור השיעור הגבוה של 

צריכת תאורה ברחובות, שטחים ציבוריים ורמזורים(. לאור זאת, אין להסתפק במתן תמריצים למשך אורך חיי 

מערכות התאורה )כ-5 שנים בממוצע(, מתוך הנחה שלאחר תקופה זו תחול מגבלה לשימוש בנורות שהינן יעילות 

בהכרח. ההנחה הינה כי מיצוי ההתייעלות בתחום התאורה ברשויות יתבצע בתוך כ-10 שנים, עקב כך שיעור 

ההתייעלות גדל באופן ליניארי עד לשנת 2020 כאמור. 

היקפי צמצום הביקושים הצפויים לחשמל עבור מערכות התאורה עד לשנת 2020 מפורטים להלן )מיליוני קוט"ש(:

תאורה - צריכה שנתית )מיליוני 
1,4581,5451,6381,7361,8401,9502,0672,1922,3232,462קוט"ש(

שיעור התייעלות עקב תכנית 
2.5%5.0%7.5%10.0%12.5%15.0%17.5%20.0%22.5%25.0%תמריצים 

צמצום ביקושים מערכות 
3677123174230293362438523616תאורה )מיליוני קוט"ש( 

בהתאם לדירוג החברתי-כלכלי של הלמ"ס.  76
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3. מערכות מיזוג אוויר: 
מערכות מיזוג האוויר צורכות כ-40% מסך צריכת האנרגיה ברשויות. 

תמריצי ההתייעלות המצוינים לעיל, יתמכו אף בייעול אנרגטי של מערכות מיזוג האוויר - שדרוג מערכות המיזוג 

המרכזיות, החלפת מזגנים ישנים בחדשים ויעילים, התקנת מערכות ניהול וחיסכון אנרגיה ועוד. 

פוטנציאל ההתייעלות המוערך במערכות המיזוג הינו כ-20%. חלק מן החיסכון עשוי להיגזר מיישום מהיר ובאכיפה 

יעילה של תקנות הצ’ילרים כמצוין בפרק ד’ לעיל. משקל שינוי רגולציית הצ’ילרים והמזגנים מסך ההתייעלות 

במערכות האקלום נמוך מעט ברשויות המקומיות, לאור העובדה כי במוסדות רבים כגון בתי-ספר וגני ילדים פועלים 

מזגנים מפוצלים )בהם שינויי הרגולציה לא ישפיעו עקב התקנתם במוסדות בשנים האחרונות בלבד - סבירות נמוכה 

לרכישת מזגן חדש ויעיל ללא תמריצים(. כמו-כן, שיעור ההתייעלות הצפוי במערכות המיזוג נמוך באופן יחסי לאור 

העובדה, כי חלק מההתייעלות הצפויה במזגנים )לא בצ’ילרים( כבר שוקללה בתחזיות הביקושים של חברת החשמל 

מאמצע שנת 2009, שהפנימה את הפחתת הצריכה במזגנים לאור החלת התקנות עד למועד עריכת התחזיות.

ההערכה היא כי ניתן להשיג ההתייעלות הנדרשת במערכות המיזוג בתוך כ-10 שנים. יש להחיל תמריצים התומכים 

בהשגת יעד ההתייעלות גבוה יותר של כ-25% כולל ה-retro-fit בגגות שיפורט להלן.

Retro-fit .4 של מוסדות חינוך ומבני ציבור - טיפול בגגות מבנים:
הצריכה לאקלום )קירור וחימום( מהווה כאמור כ-40% מצריכת האנרגיה של הרשות, וכ-60%-50% מצריכת האנרגיה 

של המבנה. 

טיפול תרמי במעטפת עשוי להקטין את צריכת האנרגיה לאקלום בכ-30% לפחות77. טיפול בגגות מבנים בלבד, 

הכרוך בעלויות נמוכות יחסית, צפוי לחסוך כ-10% מסך צריכת האנרגיה לאקלום78.

ברשויות המקומיות תכלולנה תוכניות ההתייעלות תמריצים עבור ביצוע ה-retro-fit בגגות: 

עלות ביצוע ה-retro-fit בגגות נמוכה יחסית לעלות הטיפול בשאר המעטפת. עקב ביצוע פעילות זו, קיים צמצום 

בביקושים בקומות העליונות בלבד. לאור העובדה כי מוסדות רבים ברשויות המקומיות ממוקמים במבנים נמוכים 

יחסית )בני 2-3 קומות(, בפרט בתי-ספר וגני ילדים, צפויה פעילות ה-retro-fit להביא לצמצום בשיעור של כ-5% 

מצריכת האקלום )לעומת השפעה מינורית ביותר על הביקושים בענפים אחרים בהם המבנים גבוהים(.

ברם, עלות ביצוע retro-fit במעטפת גבוהה מאד, וצפויה להחזיר עצמה לאורך שנים רבות על פי נתוני הצריכה 

הנוכחיים. יש לציין כי לאור הצמצום הצפוי בצריכת מכשירי החשמל, תקופת ההחזר אף צפויה להוסיף ולגדול. לאור 

זאת מומלץ להתמקד בביצוע פעילות ה-retro-fit בגגות המבנים.

בהנחת מבנה בקומת קרקע.  77

בהנחת מבנה בקומת קרקע.  78
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היקפי צמצום הביקושים הצפויים לחשמל עבור מערכות המיזוג עד לשנת 2020 מפורטים להלן )מיליוני קוט"ש(:

 2011201220132014201520162017201820192020

מערכות אקלום - צריכה שנתית 
1,0601,1241,1911,2621,3381,4191,5041,5941,6891,791)מיליוני קוט"ש(

שיעור התייעלות תקנות צ’ילרים 
1.0%2.5%3.5%4.5%5.5%6.0%6.0%6.0%6.0% ומזגנים

שיעור התייעלות עקב תכנית 
2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%תמריצים ו-retrofit גגות

צמצום ביקושים מערכות 
2156101145194248301351405466אקלום )מיליוני קוט"ש(

5. שינוי תקנת “Stand-By Loss" - צריכת מכשירים במצב המתנה:
צריכת מכשירי החשמל במגזר הרשויות המקומיות הנמצאים במצב המתנה מוערכת בכ-3% מסך הצריכה הכוללת 

במגזר זה.

פוטנציאל ההתייעלות עקב שינוי התקנה מוערך בכ-80% מצריכת החשמל במצב זה, אשר יחול באופן מדורג לאורך 

10 שנים, לאור רכישת מכשירים חשמליים חדשים ויעילים אנרגטית79. 

להלן צמצום הביקושים הצפוי עקב שינוי התקנה עד לשנת 2020 )מיליוני קוט"ש(80:

 2011201220132014201520162017201820192020

היקפי צריכה שנתית )מיליוני 
8995100106113120127134142151קוט"ש(

8%16%24%32%40%48%56%64%72% שיעור התייעלות 

צמצום ביקושים שינוי תקנה 
stand-by loss 816263648617591109 )מיליוני קוט"ש(

6. מהלכים מנהליים: 
מינוי ממוני אנרגיה, חובת דיווח:   

במקביל למהלכי ההתייעלות, יש למנות ממוני צריכת אנרגיה ברשויות השונות אשר יחויבו בהעברת דיווחי צריכה   

תקופתיים. מינוי ממוני אנרגיה והעברת דיווחי הצריכה יהוו תנאי למתן תמיכה ממשלתית בפרויקטי ההתייעלות. 

הגברת אכיפה מנהלתית:   

יש להגביר את האכיפה על רשויות על מנת לוודא את נקיטת צעדי ההתייעלות. מחד, להבהיר להן כי התקציבים   

הנחסכים עקב פעולות ההתייעלות יישארו בשימושן, ומאידך להטיל קיצוצים תקציביים על רשויות אשר לא יעמדו 

ביעדי ההתייעלות או אף יגדילו את היקף הצריכה.

אורך חיים ממוצע של מכשיר חשמלי.  79
הנחת החלת התקנה של מכשירי חשמל במצב המתנה בשנת 2011 וכניסתה לתוקף )לאחר התארגנות ספקים ויבואנים וכו’( בשנת 2012.  80
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7. הערות כלליות:
ביצוע תוכניות ההתייעלות מותנה בביצוע סקר ראשוני של מערכות האנרגיה ברשויות שאינן חייבות בסקר, או   

לחילופין בביצוע סקר ברשויות החייבות בכך על פי תקנות חוק מקורות אנרגיה. 

תוכניות תמריצי ההתייעלות תכלולנה תמריצים מדורגים - היקף התמרוץ הכספי יותאם לשיעור ההתייעלות   

האנרגטית במערכות החדישות המותקנות. 

8. סיכום תוכניות ההתייעלות ברשויות המקומיות: 
להלן סיכום צמצום הביקושים הצפויים לחשמל עד לשנת 2020 עקב יישום מהלכי ההתייעלות המוצגים לעיל 

)מיליוני קוט"ש(:

 2011201220132014201520162017201820192020

3677123174230293362438523616מערכות תאורה 

retrofit-2156101145194248301351405466מערכות אקלום ו

שינוי תקנת צריכת מכשירי 
חשמל במצב המתנה -

stand-by loss
816263648617591109

סה"כ צמצום ביקושים רשויות 
581412403444605897238641,0191,190מקומיות )מיליוני קוט"ש(

הערך הנוכחי של הפחתת עלות רכישת החשמל )מהוונת( ברשויות מקומיות עד לשנת 2020 עקב מימוש צעדי 

ההתייעלות, מסתכם בכ-1.5 מיליארד ש"ח.

לאור ההנחה כי כל 1 קוט"ש פולט 0.75 ק"ג C02, צפוי המשק לחסוך בשנת 2020 בלבד 890 אלף טון CO2, ועד 

שנת 2020 היקף מצטבר של כ-4.2 מיליון טון 81C02. לאור הנחת עלות של כ-15 יורו לטון, צפוי המשק לחסוך עד 

לשנת 2020 כ-63 מיליון יורו בגין ההתייעלות ברשויות המקומיות. 

הביקושים העתידים להיות מופחתים במגזר הרשויות המקומיות בשנת 2020 מיוצרים על ידי תחנה בהיקף של 

240 מגהוואט. 

עלות 1 קילוואט מותקן מוערכת בכ-1,250 דולר. לאור זאת, עלות התחנה הנחסכת עקב החיסכון הצפוי 

במגזר הרשויות המקומיות בלבד נאמדת בכ-300 מיליון דולר.  

צמצום פליטות גזי החממה המתקבל הינו נגזרת תוצאתית נוספת של החיסכון האנרגטי, המהווה את היעד העיקרי של התכנית.  81
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ניתוח ההתייעלות בתכנית זו מתבסס הן על שינויים הנובעים ממערכות האנרגיה וממכשירי חשמל יעילים יותר בהם 

משתמשים הצרכנים במגזרים השונים, והן על שינויים הנובעים מהתנהגות הצרכנים, המבוטאת באופן השימוש 

במכשירי חשמל. 

ניתן ונדרש להביא להתייעלות מהיבט נוסף, והוא - שינוי תשתית המבנים החדשים הצפויים להיבנות באמצעות בנייה 

תרמית ראויה בגגות ובמעטפת, אשר תוביל לצמצום בצריכת החשמל לאקלום.  

אמידת החיסכון בחשמל מבוססת על תחזית הביקוש לחשמל הכוללת תחזית לצריכת משקי הבית. צריכת חשמל 

לאיקלום )מיזוג וחימום( נאמדת ב-40% מצריכת החשמל של משקי הבית.

במהלך הכנת העבודה נתקבלו מספר הערכות שונות לתוספת לעלות הבנייה. למיטב ההערכות המקצועיות, טווח 

שיעור התוספת לעלויות הבנייה מודעת האנרגיה מצביע על 4%-822.5%. לאור זאת שוקללה במסגרת הבחינה 

המתוארת להלן תוספת לעלויות הבנייה בשיעור של 3%. 

הבחינה מתייחסת לחסכון מצריכת חשמל בלבד. כן יובהר כי התייעלות הנגזרת משיפוץ תרמי של בנייה קיימת מצוין 

בענפים הרלוונטיים בפרקים אחרים של תכנית זו.

1. כללי
להלן בחינת העלויות והחיסכון הפוטנציאליים מהקטנת צריכת חשמל לצורך אקלום )קירור וחימום( של מבנים, אשר 

צפויים להתקבל כתוצאה מתקנות לתחום הבנייה אותן מקדם המשרד. ניתוח זה יתמקד בבחינת מבני מגורים בלבד. 

יובהר ויודגש, כי הניתוח עוסק בניהול אנרגטי של מבנים ובתקנות הייעודיות בנושא, שנועדו לקדם בנייה מודעת 

אנרגיה. קיימת אבחנה והתייחסות מקצועית שונה בין בנייה מודעת אנרגיה, לבין אספקטים סביבתיים אחרים 

בתהליך הבנייה. 

הבחינה מתייחסת להפחתת צריכת החשמל כתוצאה מהתייעלות אנרגטית, עלות נחסכת מהפחתת פליטות, 

וההשקעה הנדרשת בבנייה, למבנים שייבנו משנת 2015 עד שנת 2020.

הניתוח מתבסס על הנחות אגף שימור אנרגיה במשרד התשתיות הלאומיות ביחס לעלות הבנייה הנוספת ולשיעור 

ההתייעלות, כפי שיוצגו בהמשך, וכן על ההנחה כי הפעולות יחולו באופן גורף על כלל המבנים.

2. הנחות
להלן ההנחות בהן נעשה שימוש במסגרת הניתוח:

התייעלות המושגת עקב בנייה מודעת אנרגיה מסתכמת בכ-20% מצריכת החשמל.   .1

יובהר כי עקב בנייה מודעת אנרגיה, החיסכון בצריכה, ובהתאמה בעלויות החשמל, הינו במערכת המיזוג בלבד.   

אין בתקנות הבנייה מודעת האנרגיה משום השפעה על כלל צריכת החשמל של משק-הבית )הטיפול התרמי אינו 

מתורגם לצריכה פחותה של מקררים, מכונות כביסה, טלוויזיות ועוד(. 

תחילת השפעה על הצריכה במבנים חדשים החל משנת 2015.  .2

החלת התקינה בשנת 2010-2011 צפויה להוביל לתכנון בנייה מודעת אנרגיה בתקופה העוקבת לאישור התקנה,   

אכלוס המבנים הצפויים להיבנות על סמך תקן זה עתיד להתרחש החל בשנת 2015. 

תוספת לעלויות הבנייה - 3% מעלות הבנייה, כאמור לעיל.   .3

הערכות גבוהות יותר המצביעות על תוספת של כ-5-8% לעלויות הבנייה, כוללות, על-פי הערכתנו, מרכיבים נוספים בתהליך הבנייה.  82
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הנחות נוספות בחישוב:

תחזית ביקוש של המגזר הביתי - שיעור גידול שנתי ממוצע של 3.4%.  .1

צריכת החשמל לצרכי איקלום )מיזוג וחימום( - 40% מצריכת משקי הבית לחשמל.  .2

מקור האנרגיה לאיקלום הינו חשמל.   .3

עלות בנייה - 4,000 ש"ח למ"ר.   .4

שיעור היוון - 6%.  .5

אמדן לחיסכון בצריכת חשמל עד לשנת 2020

צריכת חשמל 
ביתית, מיליון 

קוט"ש

מספר משקי 
בית, אלפים

צריכת חשמל 
למשק בית 
לאיקלום, 

קוט"ש

חסכון בחשמל, 
מיליון קוט"ש

אמדן חסכון 
בחשמל,

מיליון ש"ח

תוספת לעלויות 
הבנייה 3%, 
מיליון ש"ח

200915,1172,1382,828

201519,6002,4013,2652910994

201620,3002,4463,3205921994

201721,1002,4903,3908931972

201821,9002,5353,45612042994

201922,7002,5783,52215053950

202023,4002,6223,57018264972

129,0006301724,821מצטבר 2020-2015

4. חישוב לדוגמא למשק בית
צריכת חשמל ממוצעת למשק בית: 7,000 קוט"ש לשנה )2009(. 

צריכה ממוצעת לאיקלום לשנים 2015 עד 2030: 3,726 קוט"ש לשנה.

חסכון ממוצע בצריכת החשמל לאיקלום 20%: 745 קוט"ש לשנה. 

חסכון בעלות החשמל83: 373 ש"ח לשנה.

גודל דירה: 100 מ"ר.

עלות בנייה: 4,000 ש"ח למ"ר.

תוספת עלות בנייה )3%(: 12,000 ש"ח.  

מספר שנים להחזר תוספת העלות )ללא היוון(: 32 שנים.

5. סיכום עיקרי התוצאות

2020

0.2%הפחתת צריכת חשמל מסך הצריכה

חסכון מצטבר מהפחתת ייצור חשמל משנת 2015 
)מיליוני ש"ח(

172

4,821תוספת לעלות הבנייה למבני מגורים )מיליוני ש"ח(

על סמך תעריף של 50 אגורות לקוט"ש.  83
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6. מסקנות
הערכת העלויות בתחום הבנייה מודעת האנרגיה מבוססת על האינפורמציה הקיימת כיום. 

עקב התפתחויות השוק, ההנחה הינה כי במהלך השנים הקרובות תוספת עלויות הבנייה תרד, ולכן צפויה לקצר 

באופן לא-מבוטל את תקופת ההחזר. שינוי תקופת ההחזר קורלטיבית אף לתמורות במחיר החשמל. 

להיקפי צריכת החשמל הנובעים מסוג הבנייה משמעויות חשובות נוספות. ייצור חשמל שאינו מחויב עבור צריכה 

מוגדלת במבנים חדשים ידרוש הקמת תחנות כוח נוספות במטרה להביא להגדלת כושר הייצור של משק החשמל. 

הקמת התחנות הנוספות צפויה להוביל לעלות כלכלית וסביבתית לא מבוטלת, וכרוכה בהקצאת משאבי קרקע, 

בעלויות רכישת דלקים מיובאים והגברת התלות הגיאו-פוליטית והכלכלית של ישראל בשווקים בינלאומיים, בגיוס הון 

ובעלויות מימון, בזיהום האוויר ובהגדלת פליטות גזי החממה. 

לאור שקלול פרמטרים רבי-חשיבות אלו פרסם משרד התשתיות הלאומיות תקנות המאמצות את התקן 

המשודרג לדירוג אנרגטי של מבנים )תקן מס' 5282(. כמו-כן פעל המשרד להכנת תוכנות למתכננים לאימות 

תאימות לתקן האמור84. 

לאור גיבוש התקן בתחום זה, ולאור הצורך לקדם בנייה על-פי דירוג אנרגטי גבוה של מבנים, יש לגבש הטבות 

 .B-ו A פיננסיות, ובהן הטבות מיסוי, לקבלנים עבור בנייה בהתאם לדירוג אנרגטי

כמו-כן, על מנת לבסס דרישה מצד ציבור הרוכשים לדירוג אנרגטי גבוה של יחידת הדיור הנרכשת, מומלץ 

לגבש הטבות מיסוי עבור רוכשי הדירות - כגון הפחתת מס הרכישה, אף הן עבור דירוג אנרגטי גבוה בלבד 

)A ו-B(. כמו-כן ניתן לקדם העלאת אחוז המשכנתא המאושרת עבור רכישת דירות בדירוג אנרגטי גבוה 

כדלעיל.

בפיתוח הטכניון.  84
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1. כללי
צריכת החשמל הנדרשת במגזר היישובים החקלאיים הסתכמה בכ-1.87 מיליארד קוט"ש בשנת 2008. שיעור הגידול 

השנתי הממוצע בצריכת החשמל במגזר זה עומד על כ-2% בשנה85. 

חלק מהותי מהיישובים החקלאיים הינם קיבוצים, אשר להם מונה יחיד המחובר לחברת החשמל )לכל בית פרטי 

חיבור בין המונה היישובי לבין המונה הפרטי(. עקב כך, שיעור לא-מבוטל מצריכת החשמל ביישובים החקלאיים 

מקורה למעשה במגזר הביתי. 

בנוסף לכך, רוב צריכת החשמל ביישובים החקלאיים מתועלת לענפי הייצור )משקים חקלאיים(, וכן צריכה לטובת 

השטחים הציבוריים )חדרי אוכל, בתי ספר, תאורת שטחים פתוחים ועוד(. 

פילוח צריכת החשמל לשימושים העיקריים ביישובים החקלאיים מוצגת להלן: 

2. תכנית ההתייעלות הנדרשת 
בצרכנים הביתיים ביישובים החקלאיים )קיבוצים(, המחוברים למוני החשמל היישוביים, אין לטפל פרטנית - יטופלו 

במסגרת המגזר הביתי. יש להתמקד בהתייעלות בענפי הייצור ביישובים. 

מומלץ להעניק הטבות מיסוי ולהחיל תכנית תמריצים עבור ייעול המערכות בענפי הייצור ביישובים החקלאיים. 

במסגרת תכנית זו תינתן הטבת פחת מואץ על רכישת מערכות חדישות ויעילות אנרגטית המגלמות שיעור 

התייעלות של עד 20% ביחס למערכות הקיימות, וכן יינתנו תמריצים עבור רכישת מערכות חדישות המפנימות 

שיעור התייעלות גבוה יותר ביחס למצב הקיים וכן עבור שדרוג מערכות קיימות.

התמיכה תהיה בשיעורים של 30%-20% מעלות הפרויקטים. תינתן עדיפויות בהקצאת תקציבים בהיקפים גדולים 

לפרויקטים המבטאים שיעור התייעלות גבוה יותר.

נתוני חברת החשמל, הדו"ח הסטטיסטי לשנת 2008, נתוני 1999-2008.  85
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היקפי צמצום הביקושים הצפויים לחשמל עד לשנת 2020 מפורטים להלן )מיליוני קוט"ש(86:

 2011201220132014201520162017201820192020

יישובים חקלאיים - צריכה שנתית 
1,9842,0242,0652,1062,1482,1912,2352,2802,3252,372)מיליוני קוט"ש(

ענפי הייצור ביישובים - צריכה 
1,2901,3161,3421,3691,3961,4241,4531,4821,5111,542שנתית )מיליוני קוט"ש(

2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%שיעור התייעלות 

סה"כ צמצום ביקושים מגזר 
265381110140171203237272308חקלאי )מיליוני קוט"ש(

הערך הנוכחי של הפחתת עלות רכישת החשמל )מהוונת( במגזר החקלאי עד לשנת 2020 עקב מימוש צעדי 

ההתייעלות, מסתכם בכ-377 מיליון ש"ח. 

לאור ההנחה כי כל 1 קוט"ש פולט 0.75 ק"ג C02, צפוי המשק לחסוך בשנת 2020 בלבד 230 אלף טון C02, ועד 

שנת 2020 היקף מצטבר של כ-1.2 מיליון טון 87C02. לאור הנחת עלות של כ-15 יורו לטון, צפוי המשק לחסוך עד 

לשנת 2020 כ-18 מיליון יורו בגין ההתייעלות במגזר החקלאי. 

הביקושים העתידים להיות מופחתים במגזר החקלאי בשנת 2020 מיוצרים על ידי תחנה בהיקף של 64 מגהוואט. 

עלות 1 קילוואט מותקן מוערכת בכ-1,250 דולר. לאור זאת, עלות התחנה הנחסכת עקב החיסכון הצפוי במגזר 

החקלאי בלבד נאמדת בכ-80 מיליון דולר. 

בהנחת שיעור גידול שנתי ממוצע בין השנים 2008-2020 הזהה לשיעור הגידול השנתי הממוצע בין השנים 1999-2008.  86
צמצום פליטות גזי החממה המתקבל הינו נגזרת תוצאתית נוספת של החיסכון האנרגטי, המהווה את היעד העיקרי של התכנית.  87
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1. כללי
צריכת החשמל הנדרשת עבור משק המים הסתכמה בכ-2.75 מיליארד קוט"ש בשנת 2008. 

היקפי צריכה אלו, כמו גם תחזיות הביקושים הקיימות של חברת החשמל עד לשנת 882020, כוללים אספקת חשמל 

עבור משאבות מים, וכן עבור מתקני התפלה המסתמכים על אספקת חשמל על ידי חברת החשמל. 

יודגש כי צריכת החשמל עבור מתקן התפלה המסתמך על ייצור פרטי )מתקן ההתפלה באשקלון(, לא נכללה 

במסגרת תחזיות הביקושים הקיימות. בשלב זה לא ידוע על מתקני התפלה נוספים, שאספקת החשמל עבורם 

מסתמכת על ייצור חשמל פרטי. במידה ויהיו מתקני התפלה מעין אלו בעתיד, תידרש הורדת הצריכה הצפויה עבורם 

מתחזיות הביקושים. 

פוטנציאל ההתייעלות במגזר זה מתמקד במשאבות המים, זאת עקב העובדה כי מתקני ההתפלה המוקמים בשנים 

האחרונות מפנימים טכנולוגיות חדישות ויעילות אנרגטית, ולו עקב השיקולים הכלכליים הנובעים מכך. 

השימוש במשאבות מים נגזר ממצב משק המים: בשנה בה קיימים מי גשמים בכמות פחותה - השאיבה פחותה. 

מאידך, במצב מעין זה, בו המים עמוקים יותר - עלויות השאיבה גבוהות יותר. שיעור הגידול השנתי הממוצע בצריכת 

החשמל במגזר זה עומד על כ-2% בשנה89. 

להלן פילוח צריכת החשמל עבור שאיבת מים לצרכניה העיקריים:  

אינן משקללות התייעלות אנרגטית, פרט לתקנות מקררים ומזגנים כמפורט בפרק משקי-הבית לעיל.  88
נתוני חברת החשמל, הדו"ח הסטטיסטי לשנת 2008, נתוני 1999-2008.  89
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2. תקנות שאיבת מים ותכנית ההתייעלות הנדרשת 
על פי תקנות חוק מקורות אנרגיה, מחויבים מפעילי משאבות מים בביצוע בדיקת נצילות השאיבה במשאבות 

בהתקיים התנאים הבאים:

מתקן שאיבה שצריכת החשמל השנתית שלו הינה 150,000 קוט"ש ומעלה מחויב בביצוע בדיקת נצילות שאיבה   

אחת ל-36 חודשים. 

מתקן שאיבה מחויב בביצוע בדיקת נצילות לאחר 7,000 שעות פעילות, או לאחר שעברו שלוש שנים מביצוע   

הבדיקה הקודמת - המאוחר מביניהם. 

מתוצאות בדיקות נצילות השאיבה שהתקיימו בשנים האחרונות עולה, כי פוטנציאל הצמצום בביקושים לחשמל עקב 

ביצוע שדרוגים במשאבות מים המבוצעים בעקבות הבדיקות, עומד על כ-20%-15%. 

לאור תנאי הבדיקות האמורים לעיל, ניתן להשיג התייעלות של כ-15% במשאבות מים בתוך תקופה של כ-3-5 שנים. 

מומלץ להחיל בין השנים 2011-2014 תכנית תמריצים לשדרוג והחלפת משאבות מים ולמערכות ניהול שאיבה90. 

במסגרת תכנית זו יוענקו תמריצי תמיכה בשיעורים של 30%-20% מעלות פרויקטים אשר יציגו התייעלות של 15% 

ומעלה. ההערכה הינה כי ניתן להשיג יעד ההתייעלות של כ-15% בתוך כ-4 שנים. תינתן עדיפויות בהקצאת תקציבים 

בהיקפים גדולים לפרויקטים המבטאים שיעור התייעלות גבוה יותר.

היקפי צמצום הביקושים הצפויים לחשמל מפורטים להלן )מיליוני קוט"ש(91:

 2011201220132014201520162017201820192020

משאבות מים - צריכה שנתית 
2,7502,8052,8612,9182,9773,0363,0973,1593,2223,287)מיליוני קוט"ש(

4%8%11.5%15%15%15%15%15%15%15%שיעור התייעלות 

צמצום ביקושים משק המים 
110224329438447455465474483493)מיליוני קוט"ש(

הערך הנוכחי של הפחתת עלות רכישת החשמל )מהוונת( במשק המים עד לשנת 2020 עקב מימוש צעדי 

ההתייעלות, מסתכם בכ-798 מיליון ש"ח.

מבצעות שאיבה זולה יותר, ממים רדודים בשעות הפסגה, ושאיבה יקרה יותר, ממים עמוקים, בשעות השפל.  90
בהנחת שיעור גידול שנתי ממוצע בין השנים 2008-2020 הזהה לשיעור הגידול השנתי הממוצע בין השנים 1999-2008.  91
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לאור ההנחה כי כל 1 קוט"ש פולט 0.75 ק"ג C02, צפוי המשק לחסוך בשנת 2020 בלבד 330 אלף טון C02, ועד 

שנת 2020 היקף מצטבר של כ-3 מיליון טון 92C02. לאור הנחת עלות של כ-15 יורו לטון, צפוי המשק לחסוך עד 

לשנת 2020 כ-45 מיליון יורו בגין ההתייעלות במשק המים. 

הביקושים העתידים להיות מופחתים במשק המים בשנת 2020 מיוצרים על ידי תחנה בהיקף של 90 מגהוואט. 

עלות 1 קילוואט מותקן מוערכת בכ-1,250 דולר. לאור זאת, עלות התחנה הנחסכת עקב החיסכון הצפוי 

במשק המים בלבד נאמדת בכ-110 מיליון דולר. 

צמצום פליטות גזי החממה המתקבל הינו נגזרת תוצאתית נוספת של החיסכון האנרגטי, המהווה את היעד העיקרי של התכנית.  92
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הפעילות המפורטת להלן בפרק זה תבוצע במגזרים התעשייתי, הציבורי, המסחרי ומגזר הרשויות המקומיות. 

יודגש כי פעילות זו תבוצע במקביל להחלת תוכניות לתמריצי התייעלות לענפים השונים. 

1. קיום כנסים להגברת המודעות: 
קיום כנסים עם מנהלים בכירים, מנהלי כספים ומנהלי אחזקה במגזרים התעשייתי, המסחרי, הציבורי והרשויות 

המקומיות, במטרה להגברת מודעות הפוטנציאל הכלכלי הגלום בתוכניות ההתייעלות.

פעילות ממוקדת בשנים 2011-2015, במקביל למאמץ ההסברתי לציבור הרחב. 

העלות המוערכת - כ-1.5 מיליון ש"ח בשנה. 

הקמת מערך יועצים:   .2
הקמת מערך ייעוץ עבור עסקים המבקשים לבצע תוכניות התייעלות או סקרי אנרגיה )המצביע על פוטנציאל 

ההתייעלות האנרגטית של יחידת צריכה(. 

העלות המוערכת - כ-2 מיליון ש"ח בשנה. 

מינוי ממוני אנרגיה והקמת מערך הכשרות והשתלמויות במגזר התעשייתי, המסחרי,  .3
הציבורי והרשויות המקומיות:   

יש למנות ממוני אנרגיה בכל חברה ומוסד במגזרים אלו, אשר יחויבו בהעברת דיווחי צריכה תקופתיים. מינוי ממוני 

אנרגיה והעברת דיווחי הצריכה יהוו תנאי למתן תמיכה ממשלתית בפרויקטי ההתייעלות. 

לאור מינוי הממונים, יש לבסס מערך הכשרות והשתלמויות מקצועיות לממוני אנרגיה, האחראים על פעולות 

ההתייעלות האנרגטית במוסדות השונים. 

אחת לשנתיים-שלוש שנים תתקיימנה השתלמויות המעדכנות בתכנים מקצועיים את ממוני האנרגיה לאור 

התפתחויות במוצרי החשמל. 

דגש חשוב הינו קיום סדנאות מתכננים עבור השתלמויות בנייה מודעת אנרגיה, בייחוד עבור קבלנים, מתכנני תשתיות 

ועוד. 

העלות המוערכת - כ-1.5 מיליון ש"ח בשנה. 

4. קמפיינים פרסומיים תומכים במגזרים התעשייתי, המסחרי, הציבורי והרשויות המקומיות
בנוסף לתוכניות ההסברה והגברת המודעות הצרכנים לשינוי הרגלי צריכה במגזר הביתי, יש להחיל במגזרים 

התעשייתי, המסחרי, הציבורי והרשויות המקומיות קמפיינים פרסומיים המלווים ביצוע תוכניות ההתייעלות במגזרים 

אלו, במקביל למאמצי הדרכה והסברה למנהלים. 

ניתן לחייב עסקים המקבלים תמריצים שלהם תפוצה רחבה )בתי מלון, קניונים, בתי אבות ועוד( לפרסם באתר עצמו 

את העובדה כי הינם מבצעים מהלכי התייעלות אנרגטית. 

העלות המוערכת - כ-5 מיליון ש"ח בשנה. 
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בחינת ההתקדמות במימוש צעדי ההתייעלות:
נוסף לאמור הרוחבית המתוארת לעיל לשם קידום צעדי ההתייעלות, יש צורך מהותי בבחינת התקדמות השגת יעדי 

ההתייעלות בכל שנה. 

להלן מספר פרמטרים אינדיקאטיביים עבור בחינת ההתקדמות ביישום יעדי ההתייעלות:

מגזר ביתי:

בחינת צריכת החשמל לבית-אב.   

מכשירי חשמל: בחינת נתוני צריכת החשמל של המכשירים המיובאים או המיוצרים בארץ, לאור נתוני   

התעשיינים והיבואנים ונתוני מכון התקנים. 

התקדמות בהחלת רגולציה על מכשירי חשמל, בפרט לאור התפתחויות טכנולוגיות עתידיות.  

ניתוח תוצאות קמפייני הסברה.   

מגזר תעשייתי:

בחינת דיווחי צריכה של מפעלי תעשייה.   

בחינת התפתחות הפרמטר “תמ"ג תעשייה ביחס לצריכת חשמל בתעשייה".  

מגזר מסחרי-ציבורי, כולל רשויות מקומיות:

בחינת דיווחי צריכה.   

בחינת עצימות האנרגיה, ביחס לתפוסה ו/או שטח )בתי-חולים - תפוסה בלבד, קניונים - שטח בלבד, בתי-מלון -   

תפוסה ושטח(.

מגזר חקלאי:

בחינת דיווחי צריכה.   

בחינת התפתחות הפרמטר “תמ"ג חקלאות ביחס לצריכת חשמל ביישובים חקלאיים".  

משק המים:

בחינת דיווחי צריכה.   

בחינת התפתחות הפרמטר “כמות אספקת מים ביחס לצריכת חשמל עבור משאבות מים".  

פרק י’       פעילות כלל-מגזרית
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התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית       צמצום בצריכת החשמל 2010-2020

היקפי צמצום הביקושים עד לשנת 2020 עקב יישום תוכניות ההתייעלות, הגברת ההסברה וההדרכה, ושינויי 

הרגולציה במגזרים השונים, מפורטים להלן )מיליוני קוט"ש(:

2011201220132014201520162017201820192020מגזרי המשק

שיעור צמצום 
הביקושים 

במגזר ספציפי 
בשנת 2020 

ביחס לצמצום 
הביקושים הכולל

1,2972,6693,5134,2935,0115,5856,0946,6187,1607,71347.2%ביתי

1624097481,0671,4041,6751,9612,2622,5332,81817.2%תעשייתי

2866111,0421,4321,8382,1592,5132,8723,2423,64022.3%מסחרי וציבורי

581412403444605897238641,0191,1907.3%רשויות מקומיות

בנייה חדשה 
2959891201501821.1%    מודעת אנרגיה

2653811101401712032372723081.9%חקלאי

1102243294384474554654744834933.0%משק מים

סה"כ צמצום 
ביקושים בשנה 

ספציפית 
)מיליוני קוט"ש 

בשנה(

1,9394,1075,9527,6849,32810,69312,04813,44714,85916,345100.0%

הפחתת עלות 
רכישת חשמל 
)מיליוני ש"ח 

בשנה(

7431,5732,2802,9433,5734,0954,6145,1505,6916,260
ערך נוכחי  

 25,066
)מהוון(

צמצום פליטות 
 CO2 אלפי טון(

בשנה(
סה"כ1,4543,0804,4645,7636,9968,0199,03610,08511,14412,258

72,301

החיסכון האנרגטי המצטבר עד לשנת 2020 בכלל המשק עומד על 96.4 מיליארד קוט"ש. 

הערך הנוכחי של הפחתת עלות רכישת החשמל )מהוונת( בשל מימוש צעדי ההתייעלות בכלל המשק עד לשנת 

2020, מסתכם בכ-25 מיליארד ש"ח.

לאור ההנחה כי כל 1 קוט"ש פולט 0.75 ק"ג C02, צפוי המשק לחסוך בשנת 2020 בלבד 12.2 מיליון טון C02, ועד 

שנת 2020 היקף מצטבר של כ-72.3 מיליון טון 93C02. לאור הנחת עלות של כ-15 יורו לטון, צפוי המשק לחסוך עד 

לשנת 2020 כ-1.1 מיליארד יורו בגין ההתייעלות בכלל המשק. הביקושים העתידים להיות מופחתים בכלל המשק 

בשנת 2020 מיוצרים על ידי תחנה בהיקף של כ-3,400 מגהוואט. 

עלות 1 קילוואט מותקן מוערכת בכ-1,250 דולר. לאור זאת, עלות התחנה הנחסכת עקב החיסכון הצפוי בכלל 

המשק נאמדת בכ-4.25 מיליארד דולר. 

צמצום פליטות גזי החממה המתקבל הינו נגזרת תוצאתית נוספת של החיסכון האנרגטי, המהווה את היעד העיקרי של התכנית.  93
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חלוקת כספי הקרן: 
כאמור לעיל, חלק ניכר מתוכניות ההתייעלות במגזרים התעשייתי, המסחרי והציבורי - המהוות פרט למגזר הביתי 

ולצריכה הפלסטינית כ-90% מסך הצריכה במשק - דומות במהותן. 

לאור היעדר מידע בדבר העלויות הנדרשות בתקופה הנוכחית לשם ביצוע פעילויות ההתייעלות בכל אחד מהמגזרים, 

ההערכה בשלב זה הינה כי התועלת במתן 1 ש"ח נוסף לתוכניות התייעלות יהיה זהה בין התוכניות השונות, וזאת 

לאור השימושים הדומים במהותם כאמור. 

כ-75% מכספי הקרן יחולקו לאור היקפי החיסכון הכספי הנוצר למשק עקב יישום תוכניות התייעלות במגזר 

ספציפי, הנבחנים בערך הנוכחי של תזרימי החיסכון הכספי )המהוונים( באותו מגזר עד לשנת 2020.  

עם זאת ישוריינו בכל שנה תקציבים עבור פעילות “מערכתיות" כגון רגולציה, הגברת המודעות והסברה, מערך 

יועצים, מערך הדרכות ועוד. 

להלן החלוקה המוצעת של כספי הקרן, בכל שנה שוטפת, בהנחת תקציב בסך 200 מיליון ש"ח בשנה: 

תקציב שנתי, עבור כל אחת מהשנים תוכניות התייעלות
2011-2020 )מיליוני ש"ח(

40סה"כ פעילות מערכתית

5תקנות 

5אכיפה

10עידוד טכנולוגיות חדשות בתעשייה

15קמפיינים פרסומיים

1.5כנסים להגברת מודעות

2מערך יועצים

1.5מערך הכשרות והשתלמויות

30.6סה"כ מגזר ביתי

30.6החלפת מכשירי חשמל

41.7סה"כ מגזר תעשייתי

8.2מערכות ייצור

15.7צ'ילרים

4.1מגדלי קירור

8.2דיחוס אויר ופניאומאטיקה

5.5תעשייתי - תאורה

69.8סה"כ מגזר מסחרי-ציבורי

3.6קניונים

5.8מלונאות

5.9בתי אבות ומוסדות סיעודיים

3.6בתי חולים

6.7פנימיות ומוסדות רווחה

7.3השכלה גבוהה

16.2ענפים מסחריים אחרים

20.7רשויות מקומיות

5.7סה"כ מגזר חקלאי

12.1סה"כ משק מים

200.0סה"כ
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התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית       צמצום בצריכת החשמל 2010-2020

תוכניות התייעלות בפריסה שנתית - יישום אופרטיבי: 
תכנית ההתייעלות נדרשת להיות מיושמת בכלל מגזרי המשק במקביל, בין היתר מתוך הבנה כי בענפים רבים לא 

ניתן למצות את מלוא פוטנציאל ההתייעלות בתוך שנים ספורות. 

סדרי עדיפויות ביישום תוכניות ההתייעלות:
תעדוף התוכניות בוצע בעיקר על סמך הפרמטרים הבאים:

היקף חיסכון )אנרגטי וכספי(.  

ישימות.   

אפקט תודעתי-הסברתי )בעיקר בשנים הראשונות להחלת התכנית(.  

לאור זאת, להלן סדרי העדיפויות ביישום תוכניות ההתייעלות )בחלוקה לתחומי הפעילות השונים(:

מס"ד 
)מהעדיף יותר 

לפחות(
מגזרים מסחרי וציבורימגזר תעשייתי ואחרשינויי רגולציה

משרדי ממשלה )צעדים מנהלתיים(צ'ילריםצ'ילרים1
מוסדות להשכלה גבוההמגדלי קירורנורות חסכוניות2
רשויות מקומיותמשאבות מיםמכשירים חשמליים במצב המתנה3
החלת חוק מקורות אנרגיה על 4

משרדי ממשלה
מערכות דיחוס ומערכות 

פניאומאטיות
בנייה מודעת אנרגיה - בנייני משרדים 

קיימים וענפים מסחריים אחרים
בתי אבות ומוסדות סיעודייםמערכות ייצורמזגנים5
פנימיות ומוסדות רווחהמגזר חקלאימקררים6
בתי חוליםמערכות תאורהמקלטי טלוויזיה7

לאור תוכניות ההתייעלות המפורטות לעיל, להלן סיכום יישום תוכניות ההתייעלות בכל מגזרי המשק ברמה שנתית

)תא המסומן ב-X - פעילות בתחום הספציפי באותה שנה, תא ריק - לא מתקיימת פעילות בתחום באותה 

שנה(:

2011201220132014201520162017201820192020סוג פעילות

מגזר ביתי

החלפת נורות חסכוניות - 
כלל המשק  

)בשילוב עם קידום רגולציה(
X         

החלפת מקררים - 
XXXXXXXXXXאוכלוסיות חלשות

החלפת מזגנים - 
XXXXXXXXX אוכלוסיות חלשות

החלפת מכונות כביסה - 
XXXXXXXX  אוכלוסיות חלשות
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2011201220132014201520162017201820192020סוג פעילות

מגזר תעשייתי

עידוד יישום טכנולוגיות חדשות 
       XXXויעילות אנרגטית

צ'ילרים, מגדלי קירור, מערכות 
דיחוס, מערכות ייצור - 

ייעול מערכות
)בשילוב עם קידום רגולציה(

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXמערכות תאורה
מגזר מסחרי-ציבורי

       X Xקניונים - ייעול מערכות אקלום
בתי-מלון -

        X ייעול מערכות אקלום ותאורה

בתי אבות ומוסדות סיעודיים - 
ייעול מערכות אקלום ותאורה, 

retro-fit גגות מבנים
X X X     

בתי-חולים - 
  XXXXXXXXייעול מערכות אקלום ותאורה

פנימיות ומוסדות רווחה - 
ייעול מערכות אקלום ותאורה, 

retro-fit גגות מבנים
X X X     

מוסדות השכלה גבוהה - 
      X X ייעול מערכות אקלום ותאורה

משרדי ממשלה ויחידות סמך - 
הגברת אכיפה מנהלתית, 

החלת רגולציה, 
פעילות מול מנהל הרכש

XXXXXXXXXX

רשויות מקומיות - 
ייעול מערכות אקלום ותאורה, 

retro-fit גגות מבנים
XXXXXXXXXX

מגזר חקלאי

XXXXXXXXXXמגזר חקלאי
משק המים

      XXXXייעול משאבות
פעילות כלל-מגזרית

קידום רגולציה ותקינה - 
צ'ילרים, מכשירים לבנים, נורות 
חסכוניות, ניהול אנרגיה במבנים

XXXXXXXXXX

קמפיינים פרסומיים - 
XXXXXXXXXXכלל מגזרי המשק

כנסים להגברת מודעות כדאיות 
     XXXXXההתייעלות 

ביסוס מערך ייעוץ מקצועי 
XXXXXXXXXXעסקים זעירים

מערך הכשרות 
XXXXXXXXXXוהשתלמויות מקצועיות
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התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית       צמצום בצריכת החשמל 2010-2020

נספח א' - אגף שימור אנרגיה - שינוי מבני
אגף שימור אנרגיה במשרד התשתיות הלאומיות מונה, נכון לעת כתיבת התכנית, 5 עובדים בלבד. 

לאור התגבור המהותי של מספר תוכניות ההתייעלות והיקפן, מחויב שינוי מבני באגף, על מנת לאפשר הוצאה לפועל 

של פרויקטי ההתייעלות המפורטים. 

להלן תיאור התפקידים הנדרשים באגף ומשימותיו: 

הנהלת האגף )3 עובדים(:
מנהל האגף אחראי לניהול הצוות, גיבוש תוכניות והפעלתן, בכל מגוון הפעילות בתחום התייעלות אנרגטית

מזכירה עוסקת בתפקידים אדמיניסטרטיביים - הדפסות, ניהול תיוק, ניהול יומנים, השגת טלפונים. תגויס מקרב 

מצבת העובדים הקיימת במשרד התשתיות הלאומיות.  

יועץ משפטי ייעודי האמור לייעץ למנהל האגף בכל הקשור להיבטים המשפטיים של שלל משימות האגף: ליווי 

משפטי של תוכניות ביצועיות בתחום ההתייעלות; הגדרת כלים כלכליים לעידוד פעילות להתייעלות אנרגטית; 

אחריות להתקשרויות האגף, אחריות לתחום הרגולציה מבחינת ניסוח וקידום מינהלי וכן אחריות לכל ההיבטים 

המשפטיים הקשורים לתחום הפיקוח והאכיפה. מהיועץ המשפטי נדרשת מומחיות בתחומים כלכליים וכן בתחומים 

מנהליים ופליליים עם רקע בניהול משפטים בבתי משפט. במידה ולא מוצאים מומחה אחד עם כל כישורים אלה, ניתן 

להשיג תמיכה לאגף באמצעות משרות חלקיות.

נדרש לחלק את משימות האגף בין 5 תחומים:

תחום הנדסה ותקינה )4 עובדים(.  

תחום פרויקטים )4 עובדים(.  

תחום כלים מתודולוגיים וסטטיסטיקה )2 עובדים(.  

תחום רישוי, פיקוח ואכיפה )5 עובדים(.  

תחום הסברה פרסום והדרכה )2 עובדים(.  

תחום הנדסה ותקינה )4 עובדים(:
צוות התחום יהיה אחראי לליבת פעילות האגף -  הצד ההנדסי - כולל אחראיות להזמנת תקנים )לרבות ניהול הקשר 

עם מכון התקנים(, סיוע בתכנון והכנת תקנות. צוות התחום יסייע גם לצוות תחום הפרויקטים בתכנון פרויקטים 

שלהם היבט הנדסי, וכן בבדיקת פרויקטים ותוכניות מההיבט ההנדסי ותמיכה בפעילות תחומים אחרים.

בראש הצוות יעמוד מנהל תחום בעל תואר אקדמאי בלימודי אנרגיה וסביבה; או תואר מתאים אחר. למנהל התחום 

כפופים שלושה מרכזים בכירים, האחד, מרכז בכיר במגזר הביתי והמסחרי-ציבורי )מכשירי חשמל וציוד ביתי, ציוד 

מסחרי(; מרכז בכיר במגזר התעשייה )מכשירים, מערכות וציוד(; מרכז בכיר במגזר המבנים )תכנון, מוצרי בנייה(. כל 

המרכזים הבכירים יהיו בעלי תואר בהנדסה עם ניסיון מתאים.

מרכז בכיר במגזר הביתי והמסחרי-ציבורי - המרכז יעקב אחרי התפתחויות טכנולוגיות בתחום המכשירים הביתיים 

והציוד הביתי הצורך אנרגיה. כנ"ל לגבי ציוד מסחרי. יפעל ליזום תקינה )חדשה או רוויזיה( בתחומים אלה וכן יציע 

תקנות חדשות או עדכוני תקנות הקשורים לציוד ומכשירים אלה. יסייע לגורמי האגף האחרים המבצעים פעילות 

בתחום הביתי והמסחרי-ציבורי, כגון צוות תחום הפרויקטים וכד'. 
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מרכז בכיר במגזר התעשייה - המרכז יעקב אחרי התפתחויות טכנולוגיות בתחום הציוד התעשייתי צורך אנרגיה. 

כנ"ל לגבי תהליכים תעשייתיים. יפעל ליזום תקינה )חדשה או רוויזיה( בתחומים אלה וכן יציע תקנות חדשות או 

עדכוני תקנות הקשורים לציוד ולתהליכים אלה. יסייע לגורמי האגף האחרים המבצעים פעילות בתחום התעשייתי, 

כגון צוות תחום הפרויקטים וכד'. 
 

מרכז בכיר במגזר המבנים - יעקב אחרי התפתחויות טכנולוגיות בתחום הבנייה ומוצריו. כנ"ל לגבי שיטות בנייה. 

יפעל ליזום תקינה )חדשה או רוויזיה( בתחומים אלה וכן יציע תקנות חדשות או עדכוני תקנות. יסייע לגורמי האגף 

האחרים המבצעים פעילות בתחום התעשייתי, כגון צוות תחום הפרויקטים וכד'. 

 

תחום פרויקטים )4 עובדים(:
צוות התחום יכסה כל מרכיבי הפעילות להפעלת תקציבי הקרן להתייעלות ותקציבי המדינה המיועדים למטרה 

זאת. הם ירכזו את תכנון ובדיקת פרויקטים בכל המגזרים - המסחרי הציבורי, הביתי, והתעשייתי - את פעילות גיוס 

היועצים הדרושים לכך )אם דרוש( וכל הטיפול בניהול ההסכמים והכספים. כמו כן, הם יטפלו בכל הקשור למכרזים 

או מסמכים דומים הדרושים להפעלת פרויקטים של האגף , וינהלו גם התקשרויות אלה, בתיאום עם אגף החשבות 

במשרד. הם יסתייעו, ככל שהדבר דרוש, בעובדי האגף האחרים, בעיקר אנשי תחום ההנדסה והתקינה.

מנהל תחום פרויקטים -  רצוי עובד עם רקע כלכלי עסקי, היות וההתקשרויות הינן במגוון רחב ביותר של נושאים. 

תואר ראשון )רצוי תואר שני( במינהל עסקים או מקצוע דומה, ניסיון ניהולי מוכח, רצוי בתחום ההתקשרויות, 

הממשלתית והרשויות המקומיות.

כפופים למנהל התחום, שני מרכזים בכירים בעלי יכולת בניית חוזים, והתאמת מסמכים לעסקאות ספציפיות. 

המרכזים הבכירים יהיו גם הם בעלי השכלה אקדמאית עם רקע כלכלי או טכנו כלכלי. עובד נוסף, ברמה של ראש 

ענף, יתרכז ברישומים במרכבה, בניהול חוזים, ערבויות, תשלומים, רישומים, ובנושאים נוספים על פי דרישת המשרד.

מרכז בכיר במגזר התעשייה, החקלאות והמים - אחראי לתכנון תוכניות אופרטיביות כגון תוכניות DSM, פרויקטים 

בהיקפים שונים ותוכניות תמיכה בפרויקטים מסוג אלה, במגזרי התעשייה, החקלאות והמים ובדיקתם. בעבודה זו 

יפעל בעצמו )בכפיפות למנהל התחום ומנהל האגף( או בסיוע גורמים אחרים באגף )הנדסיים או כלכליים(. כמו כן 

אחראי למעקב אחרי הביצועים התפעוליים של התוכניות והפרויקטים.

בתחומים האמורים לעיל, יהיה אחראי לכל הקשור למהלך הלוגיסטי הקשור לקידום הפרויקטים שיוצעו על ידי 

המשרד- סיוע בניסוח מכרזים, ייצוג האגף בועדות פתיחת מעטפות והבדיקה, בדיקת הצעות וגיבוש המלצות בדבר 

הזוכים לתמיכת המשרד וכדומה.

מרכז בכיר במגזר המסחרי-ציבורי והביתי - אחראי לתכנון תוכניות אופרטיביות כגון תוכניות DSM, פרויקטים 

בהיקפים שונים ותוכניות תמיכה בפרויקטים מסוג אלה, במגזר המסחרי הציבורי והביתי ובדיקתם. בעבודה זו יפעל 

בעצמו )בכפיפות למנהל התחום ומנהל האגף( או בסיוע גורמים אחרים באגף )הנדסיים או כלכליים(. כמו כן אחראי 

למעקב אחרי הביצועים התפעוליים של התוכניות והפרויקטים. 

ראש ענף פרויקטים - יטפל בכל הצד הלוגיסטי וניהול ההתקשרויות מרגע אישור התקשרות על ידי הנהלת המשרד 

ועד לסגירה הסופית של ההזמנה. כאמור פעילות זו כוללת הפעלת הקשר עם המרכבה, ניהול תשלומים וכד'.
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תחום כלים מתודולוגיים וסטטיסטיקה )2 עובדים(:
צוות התחום יפעל לקבלת נתוני דיווח מגורמים שונים וינתח נתונים סטטיסטיים לצורך גיבוש המלצות בתחום יעילות 

הפעולות של האגף ושינויים הנדרשים ומומלצים במדיניות המשרד. כמו כן יפעל להטמיע באגף מתודולוגיות לתכנון 

ויגבה את האגף בכלים המתאימים לשימוש ביישום מתודולוגיות אלה.

צוות התחום יהיה אחראי על הטיפול בכלי איסוף וניתוח הנתונים של האגף- שדרוג טפסים, שדרוג בסיסי נתונים, 

אפליקציות מחשביות חדשות בתחום איסוף נתונים וניתוחם, כולל הכנת רקע ונתונים לצרכי מכרזים, ניירות עמדה 

וכדומה, וכן ניתוחים סטטיסטיים להפעלת הכלים המקצועיים שיופעלו על ידי האגף.

בראש הצוות יעמוד מנהל תחום בעל תואר אקדמאי מתאים. 

תחום רישוי, פיקוח ואכיפה )5 עובדים(:
צוות התחום יהיה אחראי על רישוי יבוא מוצרי חשמל שלגביהם נקבע חסם יבוא, הפעלת מנגנון האכיפה של האגף 

בכל התחומים, לרבות הפעלת מערכת הקנסות המנהליים.

בראש התחום יעמוד מנהל תחום, בעל תואר אקדמאי אשר עבר הכשרה מתאימה לתפקיד, והוסמך כדין. בכפוף 

למנהל התחום יפעלו ארבעה פקחים נוספים אשר, לאחר הסמכה מתאימה, יפעלו לאכיפת שטח של התקנות 

השונות של האגף בחנויות, במפעלים ובכל מקום אחר. 

תחום הסברה, פרסום והדרכה )2 עובדים(:
צוות התחום יהיה אחראי על כלל פעילות ההכשרה והטמעת המודעות המוצעת במסגרת  תכנית -2020 תכנית 

חינוך )פורמאלי ולא פורמאלי(, הכשרה של כל הסקטורים הרלוונטיים, לרבות רישוי מקצועי של בעלי מקצוע או ספקי 

שירותי אנרגיה, כפי שיוחלט על ידי הנהלת האגף והמשרד, קידום המודעות בכל מגזרי המשק - כגון מגזרי תעשיה, 

מגזרים מסחריים, ממוני אנרגיה רשויות מקומיות וכד'. תכנון וביצוע תוכניות פרסום ומודעות. 
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נספח ב' - התייחסויות הגופים
תכנית ההתייעלות האנרגטית נשלחה להתייחסויות משרדי הממשלה ויחידות הסמך הרלוונטיים, ומוסדות המחקר 

הבאים:

משרד האוצר - אגף התקציבים, אגף החשב הכללי, רשות המסים.  א. 

המועצה הלאומית לכלכלה. ב. 

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. ג. 

משרד הפנים - מנהל התכנון.   ד. 

המשרד לאיכות הסביבה.  ה. 

משרד התחבורה. ו. 

המרכז לשלטון מקומי.  ז. 

רשות החשמל. ח. 

חברת החשמל.   ט. 

החברה למשק וכלכלה של המרכז לשלטון מקומי.  י. 

הפורום הישראלי לאנרגיה.  יא. 

מוסד נאמן. יב 

חלק מהתייחסויות גופים אלו, הוטמעו בתכנית המפורטת לעיל. להלן הצגת ההתייחסויות אשר לא הוטמעו בתכנית, 

וההסבר לכך:

הערה: בסיס הנתונים עליו מתבססים - עקום עומס ופילוח צריכה - אינם מבוססים מספיק על מנת להסתמך עליהם.   

התייחסות: פילוח הצריכה למגזרים השונים, שיעורי הגידול בצריכה בכל מגזר ועוד מסתמכים על הדו"ח   

הסטטיסטי של חברת החשמל לשנת 2008 - הדו"ח האחרון בפילוח מגזרי הקיים נכון לעת כתיבת התכנית. פילוח 

הצריכה למערכות השונות בוצע בהתאם לניסיון רב-השנים של אנשי המקצוע באגף התייעלות אנרגטית במשרד 

התשתיות הלאומיות, המעורים בהתפתחויות במערכות האנרגיה בתעשיות, במוסדות ובחברות על סוגיהן השונים. 

העבודה לא נערכה על בסיס עקום עומס: השימוש הנדרש בעקום עומס הינו לצורך הערכה לגבי היקף ייצור   

החשמל הצפוי להיות מופחת עקב צמצום הביקושים. הערכת הפחתת הייצור האפשרית בוצעה לאור שקלול 

תוכניות הפיתוח של משק החשמל. לאור העובדה כי יושג צמצום בביקושים בכלל מערכות המשק, הפועלות 

בשעות הפסגה, הגבע והשפל, אף השפעת ההתייעלות תהיה בצורה רוחבית בכל אחד ממקבצי ביקוש אלו. עם 

זאת, שוקללה שמרנות בהיקף הפחתת הייצור הצפוי לנבוע מצמצום הביקושים. 

הערה: תכנית ההתייעלות במגזר הביתי תלויה בכניסת טכנולוגיות השונות ובהיענות הציבור.  

התייחסות: ההתייעלות במגזר הביתי אינה תלויה בכניסת טכנולוגיות: היא מסתמכת על טכנולוגיות הקיימות   

כיום. היא אינה משקללת טכנולוגיות שאינן ידועות כיום, ולכן - לאור החלפת כל מצאי המוצרים החשמליים הלא-

יעילים הקיימים במשק - תכנית ההתייעלות כוללת הפסקת הצמצום הצפוי בביקושים. 

ההתייעלות במגזר הביתי אינה תלויה בהיענות הציבור: התכנית צמצום הביקושים עקב שינויי רגולציה   

המסתמכים על החלפת המוצרים החשמליים בהתאם לאורך החיים הממוצע של כל מכשיר, ולכן אינה מניחה 

שינוי בהתנהגות הצרכנים הביתיים הכוללת הקדמת רכישת מוצרים וכד'. מודעות הציבור משוקללת כחלק 

מהקמפיינים ההסברתיים, שם נלקחו בחשבון השפעה מינורית יחסית - בעוד שהנתונים המקובלים מראים 

צמצום בביקושים בשיעור של כ-15%, התכנית שקללה צמצום של כ-10% בלבד. 
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הערה: לאור העובדה כי תקציב הרשויות המקומיות קשיח ברובו הגדול )כ-90%(, נדרשים תמריצים שונים בכלים   

שונים )תכנון, בנייה, מערכות אנרגיה ועוד(.

התייחסות: לצורך כך קיימת קרן ההתייעלות, שתעניק תמריצים עבור החלפת מערכות אנרגיה. הקרן תכלול   

קיום סדנאות למתכננים, והיא מתוכננת לספק מתן בטוחות לרשויות מקומיות, אשר עקב מצבן הפיננסי ייתקלו 

בקשיי התקשרות עם ספקי שירותי אנרגיה. הקרן אינה כוללת הסדרים תעריפיים. 

הערה: החלפת מזגנים מתבצעת ברשויות לאחר שנים רבות - כ-15 בממוצע.  

התייחסות: הדבר בא לידי ביטוי בכך, שמשקל שינויי הרגולציה במזגנים ובצ'ילרים נמוך מאד ברשויות המקומיות,   

לאור ההחלפה האיטית של מערכות המיזוג. עם זאת, ישנם שיקולים כספיים נוספים כגון - קמפיינים הסברתיים 

המבהירים את החיסכון הגלום בהוצאות החשמל השוטפות, אשר יחד עם התמריצים שיינתנו, עתידים לסייע 

לצמצום תקופת ההצטיידות במזגנים חדישים ויעילים. למרות האמור לעיל, מטעמי שמרנות שוקלל שיעור 

התייעלות נמוך יחסית במזגנים ובצ'ילרים של 25%, ולאורך כל העשור עד לשנת 2020.

הערה: בנייה חדשה על פי עקרונות בנייה מודעת אנרגיה תוביל לחלק הארי של ההתייעלות האנרגטית - 38%   

מסך ההתייעלות עד לשנת 2030 יושגו עקב אימוץ עקרונות הבנייה מודעת האנרגיה. 

בנייה מודעת אנרגיה כדאית כלכלית.   

התייחסות: נתון זה גבוה בהרבה מהנתונים המושגים במסגרת תכנית ההתייעלות )הרלוונטית אמנם עד לשנת   

2020(. הנתונים מצביעים כי הצמצום בשנת 2030 יהיה בהיקף של כ-500-600 מיליוני קוט"ש בשנה זו עקב 

שינויי הבנייה החדשה. 

הערה: חברת החשמל לא נכללת בעבודה בספק שירות חיוני המעורב בתהליך. אין התייחסות להקטנת הכנסות   

חברת החשמל כתוצאה מיישום צעדי התייעלות אנרגטית. 

התייחסות: במסגרת הקרן אין שלילה להסתייע בשירותיה של חברת החשמל, עם זאת אין וודאות כי תהיה   

הספק היחיד המעורב בביצוע הליכי ההתייעלות. באמצעות הטלת היטל על חברת החשמל היא תקצה שיעור 

מהכנסותיה לקרן ההתייעלות, כשהסכום המועבר לקרן זו יוכר לו כהוצאה על ידי רשות החשמל. 

הערה: בדו"ח מקינזי שיעור ההיוון המשוקלל הינו 4%.   

התייחסות: שיעור היוון זה נראה נמוך מדי, לאור העובדה שאחוז הריבית על אג"ח ממשלתי לא-צמוד לכ-20 שנה   

הינו כ-4%-3%. מטעמי שמרנות יש לשקלל שיעור היוון גבוה יותר. 

אם שיעור ההיוון שהיה משוקלל בתכנית ההתייעלות היה כ-4%, הערך הנוכחי של הפחתת עלויות רכישת   

החשמל עד לשנת 2020 יהיה גבוה אף יותר. 

הערה: האם התכנית כוללת התייחסות למנגנון הסחר בפליטות.   

התייחסות: הצמצום בפליטות מוצג כתוצאת ההתייעלות.   

מתן אפשרות לכוחות שוק להשתלב בהיבט זה ללא מעורבות ציבורית, עתיד לגרום למימוש פעילויות התייעלות   

באופן איטי ביותר - כאשר ההאטה שתיגרם ביישום התוכניות תוביל לאי-קיום חיסכון כספי, שיהיה גבוה בערכו 

מסך החיסכון שייגרם עקב מעורבות מנגנוני הסחר בפליטות. 
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הערה: המסמך מתייחס למצב אופטימאלי, בו הוצאת תוכניות לפועל מתבצעת במקביל וברמה מקסימאלית   

בכל מגזר. 

התייחסות: התכנית אינה הנחת מקסום התועלות בכל מגזר. הנחות ההתייעלות, המבוטאות בשיעורי   

ההתייעלות ששוקללו, הינן שמרניות - וזאת על מנת להפנים את העובדה כי לא ניתן יהיה להשיג התייעלות 

מלאה בכל הענף. עם זאת, הקצאת כספים וכ"א בהיקפים הנדרשים, ביחד עם כנסים להגברת המודעות 

וקמפיינים הסברתיים ותודעתיים אחרים, אכן עתידים להוביל לפעילות מערכתית רחבת היקף בכל אחד 

מהמגזרים השונים. חלק מן הפעילויות מתבצעות בטור, וחלק במקביל.

הערה: קיים שימוש במנגנונים יקרים מאד של רגולציה ואכיפה.   

חסר הצורך בהגברת האכיפה על דיווחי אנרגיה ממפעלים ומחברות, וכן הטמעת סנקציות במקרים של אי-עמידה   

בדיווח.

התייחסות: ככלל, המעקב אחר אי-הכנסת מוצרי חשמל שאינם יעילים לארץ, מבוצע באמצעות מנגנוני המכס.   

עם זאת, נדרש כ"א נוסף עבור מעקב אחר שימוש במוצרים שאינם יעילים הקיימים במשק ואשר שימושם ייאסר 

באמצעות תקנות - כגון צ'ילרים במגזרים התעשייתי, המסחרי והציבורי, משאבות מים ועוד. מנגנוני הרגולציה 

והאכיפה הינם בסכומים לא-גבוהים יחסית ביחס לחיסכון האנרגטי המהותי הנגזר מהם. עלותם עתידה לעמוד על 

כ-10 מ' ש"ח בשנה - סכום לא-מבוטל אך מינורי ביחס להיקף ההתייעלות הנגזר. 

הצורך באכיפה אכן מודגש בתכנית ההתייעלות. לצורך כך נדרש תגבור כ"א פרטנית עבור הנושא. במסגרת   

התקנות תיבחנה סנקציות במקרים של אי-עמידה בהעברת דיווחים כנדרש.

הערה: לאור שיטת קביעת מדיניות “מלמטה למעלה", בחינת הפוטנציאל לחיסכון מקסימאלי במגזרים השונים   

אינה כוללת התייחסות להשפעות מערכתיות )חיוביות ושליליות(. כדאי לבסס את הניתוח “מלמעלה למטה".

התייחסות: העבודה נערכה “מלמטה למעלה" על מנת לבחון פוטנציאל ההתייעלות בכל אחד מענפי המשק.   

העבודה כוללת השפעות מערכתיות במידה וקיימות. 

קביעת יעדי התייעלות “מלמעלה למטה" רלוונטית בחלק מן המגזרים בהן יכולות האכיפה גדולות יותר, כגון   

משרדי ממשלה ורשויות מקומיות. במגזרים בהם מוטת השליטה מצומצמת יחסית )צרכנים ביתיים, תעשייתיים, 

מסחריים ועוד(, יהיה זה פחות נכון לקבוע יעד התייעלות, וזאת לאור הצורך הקריטי במודעות ובשת"פ הצרכנים 

ללא יכולות אכיפה מעשיות. 

הערה: קיים צורך בפרוטוקול מוסכם למדידה והערכה של החיסכון.  

התייחסות: פרוטוקול מוסכם מעין זה יגובש על ידי משרד התשתיות עבור כל ענף בהתאם למאפייניו.   

הערה: המסמך מתייחס למצב אופטימאלי, בו הוצאת תוכניות לפועל מתבצעת במקביל וברמה מקסימאלית   

בכל מגזר. 

התייחסות: הנחות ההתייעלות, המבוטאות בשיעורי ההתייעלות ששוקללו, הינן שמרניות יחסית ואינן מניחות   

מקסום התועלות בכל מגזר - וזאת על מנת להפנים את העובדה כי לא ניתן יהיה להשיג התייעלות מלאה 

בכל הענף. עם זאת, הקצאת כספים וכ"א בהיקפים הנדרשים, ביחד עם כנסים להגברת המודעות וקמפיינים 

הסברתיים ותודעתיים אחרים, אכן עתידים להוביל לפעילות מערכתית רחבת היקף בכל אחד מהמגזרים השונים. 

חלק מן הפעילויות מתבצעות אחת לאחר השנייה, וחלק במקביל.
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התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית       צמצום בצריכת החשמל 2010-2020

הערה: יש צורך בהקמת מערך ממוחשב לדיווח והערכה כחלק מ"תחום כלים מתודולוגיים וסטטיסטיקה".  

התייחסות: הנושא מקודם כבר כעת על ידי משרד התשתיות, והפעילות בנושא עתידה להיות מושלמת בשנת   

2011. עם זאת נדרש, כאמור, תגבור אגף שימור אנרגיה באנשי מקצוע בתחום זה. 

הערה: בתכנית ההתייעלות המוצעת במשק המים מצוין כי הרשויות המקומיות צורכות חשמל עבור משאבות   

מים. הדבר לא בא לידי ביטוי בפילוח הצריכה של הרשויות המקומיות עצמן. 

התייחסות: צריכת המים של הרשויות המקומיות כלולה בפילוח הצריכה של הרשויות המקומיות, ומקוטלגת   

תחת “אחר". לא בוצע כפילות של השקלולים: שקלול ההתייעלות במשאבות מים שוקלל בפרק העוסק במים 

בלבד, ולא נותח במסגרת הרשויות המקומיות. 

הערה: נדרשת תמיכה כספית בפיתוח מזגני אינוורטר, אשר יעילים יותר ממזגנים רגילים.   

התייחסות: מטרת הקרן אינה להתערב בשוק הפרטי ברמה כה גבוהה. כספי הקרן יתועלו למתן תמריצי   

הצטיידות במזגנים אשר תואמים את צרכיהם של הרשויות המקומיות וקורלטיביות ליכולותיהן הכספיות.

הערה: יש לבחון את הקטנת הביקוש בשעות הפסגה באמצעות שימוש באנרגיה תרמית בשעות השפל.   

התייחסות: תכלית עבודה זו הינה בחינה מדויקת ככל האפשר של הצמצום בצריכת החשמל. ראוי ונכון לבחון כל   

שימוש בטכנולוגיה התומכת בהסטת עומסים. 

הערה: התפלגות צריכת החשמל המתוארת בדו"ח מקינזי מצביעה של שיעורי שימוש שונים במערכות השונות   

במגזרי המשק. 

התייחסות: תכנית ההתייעלות נערכה “מלמטה למעלה". בכל מגזר בוצע ניתוח פרטני של מערכות האנרגיה על-  

ידי אנשי המקצוע באגף לשימור אנרגיה במשרד התשתיות, האמונים על הכרת הטכנולוגיות וההתפתחויות בהן 

בכל מגזר בעשרות השנים האחרונות.

הערה: על התכנית ליישם כלי מדיניות בכלי מגזרי המשק.   

התייחסות מוצגת לגבי כל כלי מדיניות באופן פרטני.  

הצבת מטרות ספציפיות להגדלת התייעלות אנרגטית בכל אחד ממגזרי המשק, פיתוח תוכניות פעולה   

מגזריות כולל פירוט צריכת אנרגיה ונוהלים מועדפים לניהול מערכות אנרגיה: התכנית כוללת הגדרת יעדים, 

ותוכניות עבודה פרטניות ונהלי עבודה עבור כל אחד ממגזרי המשק - בחתך מערכת האנרגיה או המוצר החשמלי. 

כימות של אפשרויות החיסכון למשק כתוצאה מהשגת המטרות להגדלת ההתייעלות האנרגטית: במסגרת   

תכנית ההתייעלות מוצגות אפשרויות החיסכון האנרגטי והכספי הנגזרים מיישום תוכניות התייעלות, בחלוקה 

למגזרים השונים ולענפי הפעילות בכל מגזר.

תקצוב מתאים לגופים המסייעים ומפקחים על יישום תוכניות הפעולה: הקרן כוללת תקצוב מינורי ביותר,   

אולם נדרש ביותר, לעלויות עקיפות כגון גופי פיקוח ועוד. למעלה מ-95% מהעלויות מוקצה עבור עלויות ישירות - 

מתן תמריצי התייעלות, קמפיינים הסברתיים, קידום תקינה ורגולציה ועוד.    

הערה: קיימים חסמים המעכבים את הוצאה לפועל של תוכניות ההתייעלות.   

התייחסות מוצגת לגבי כל חסם באופן פרטני.   
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צעדי ההתייעלות נפרסים על פני שחקנים רבים מאד במשק: הדרך להגיע לפרטים רבים - מאמץ כלל-מערכתי   

על פני כלל מגזרי המשק, מתן תמריצי התייעלות, תוכניות הסברה והגברת מודעות, קיום כנסים ומערכי יועצים, 

וכמובן שימוש בחקיקה וברגולציה אשר יגרמו להתייעלות ודאית. 

צעדי ההתייעלות כרוכים בהשקעת הון ראשוני רב, צרכנים אינם נוטים לבצע פעולות שלהן תקופת החזר   

ההשקעה הינה ארוכה: לצורך כך נדרשת קרן להתייעלות אנרגטית, שתספק תמריצים שיפעלו - פיננסית 

ותודעתית - להמרצת ביצוע צעדי התייעלות, ותקצר את תקופת החזר ההשקעה. זאת תוך קמפיינים פרסומיים 

המדגישים את החיסכון הצפוי בהוצאות החשמל השוטפות ובהחזרת ההשקעה תוך זמן לא-ארוך. יצוין כי כלי זה 

בדמות תמריצים, מוכח כיעיל במסגרת תוכניות התייעלות שונות ורחבות המקובלות הן בארץ - וממומשות על 

ידי משרד התשתיות - והן בעולם.

כמו כן יודגש כי שינויי הרגולציה המוצעים בתכנית לא יהיו קיצוניים ולא יגרמו לצמצום קיצוני של מלאי המוצרים   

החשמליים הקיימים במשק, כך שמחירם לא יתייקר מהותית. הרגולציה מאפשר שימוש במוצרים הקיימים כיום 

במשק בהיצע נרחב, ולכן גם במחירים סבירים יחסית לכל מכשיר חשמלי. 

שאלת המוטבים שייהנו מהחיסכון המתקבל - בבנייה חדשה מודעת אנרגיה הנהנה הינו הצרכן, בעוד שמי   

שמשלם העלויות הינו הקבלן: בסופו של דבר, הגידול בעלויות הבנייה יוטל על הצרכן הנהנה מצריכת האנרגיה 

הפחותה, ואשר יתבטא במחיר הדירה שיגבה רוכש הדירה במקרה וימכור אותה בעתיד. עם זאת נדרש לבחון 

.)B-ו A( מנגנונים מיטיבים עבור רוכשי דירות בדירוג אנרגטי גבוה

היעדר מודעות: לצורך כך תגבה קרן ההתייעלות האנרגטית פעילויות הסברה והגברת מודעות רחבות היקף   

בכלל מגזרי המשק, בכל מגזר בהתאם לייחודיותו.

ריבוי סמכויות חקיקה ומנהל: ריכוז הסמכויות בנושא על ידי הנהלת הקרן להתייעלות אנרגטית, הכוללת נציגי   

הגופים הרלוונטיים, ואגף שימור אנרגיה במשרד התשתיות הלאומיות. במקרים בהם משרדי ממשלה מוציאים 

מכרזים הרלוונטיים לתחום זה, יש לתאם הקריטריונים האנרגטיים הנדרשים עם משרד התשתיות הלאומיות.

רגולציה: תכנית ההתייעלות כוללת קביעת תקנים וחקיקת תקנות בכלל המוצרים החשמליים, מערכות האנרגיה   

ונושאי בנייה מודעת אנרגיה הנדרשים במשק.

חסמים במימוש בנייה ירוקה - היעדר נתונים מספקים, ריבוי גורמי תכנון וביצוע, בעייתיות באכיפה: על   

פי הנתונים הקיימים כיום ניתן לומר כי החזר עלות בגין תוספת הבנייה מודעת האנרגיה, הממוצעת על פני 

הארץ, עתידה להתבצע בתוך מספר עשרות שנים. עם זאת, אכן ישנו צורך בוידוא נתונים מדויקים יותר, כגון 

חלוקה לעלויות שונות על פני אזורים שונים בארץ, מרכיבי עלות בנייה מודעת אנרגיה )חלוקה לגג, מעטפת 

ועוד(. הסמכויות התכנוניות בנושא הקריטריונים האנרגטיים נדרש להיות משרד התשתיות הלאומיות. הבעייתיות 

באכיפה עתידה להתייתר ברובה הגדול עם החלת תקן מחייב בנושא, הנמצא בהליכי גיבוש על ידי משרד 

התשתיות הלאומיות.

חסמי ידע: 
חוסר בסקרי אנרגיה המפרטים את הביקושים לאורך שעות היום: מבוצע סקר בנושא על ידי חברת החשמל   

ומשרד התשתיות הלאומיות - ניתן דגש לקידום הנושא.

אין גוף אחיד המרכז הנתונים, המעקב והבקרה אודות התייעלות אנרגטית, חוסר בכח אדם עבור היבטי   

אכיפה וניתוח נתונים: הנתונים מרוכזים על ידי אגף שימור אנרגיה במשרד התשתיות הלאומיות. עם זאת, עקב 

מצבת תקינת כח אדם מצומצמת לא התאפשר מתן מענה אופטימאלי לטובת היבט האכיפה וניתוח הנתונים. 

במסגרת התכנית ניתן דגש לצורך חשוב זה.
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חוסר תקנון לאימות וחישוב שיעור ההתייעלות האנרגטית: קיימים דו"חות של אגף שימור אנרגיה במשרד   

התשתיות הלאומיות. טפסים אלו מצויים בהליכי שיפור שוטפים על-מנת לכלול כלל הנושאים הרלוונטיים 

לצרכנים המבצעים פעולות התייעלות.

חסרה תשתית בתחום הפיננסי בתחום ההתייעלות: עם הקמת קרן ההתייעלות והוצאה לפועל של פרויקטים   

רבים בסדרי גודל משמעותיים מבחינה כספית, תיווצר אף בשוק הפיננסי מודעות להכרת השוק. כמו"כ, במסגרת 

תכנית קרן ההתייעלות תבוצענה פעילויות הדרכתיות והסברתיות שונות, ביניהן אף של המגזר הפיננסי.

חסמי מודעות: 
לא קיימת מודעות מספקת בקרב משקי הבית למשמעות סימון הדירוג האנרגטי: במסגרת תכנית   

ההתייעלות, מוקצים תקציבים להעלאת קמפיינים פרסומיים והסברתיים, שתכליתם הסברה )בין היתר( לצרכן 

הביתי בדבר משמעויות הדירוג האנרגטי והחיסכון הכספי הנגזר ממנו.

נדרש כי משרד החינוך יאמץ את תוכניות הלימודים הרלוונטיות שקודמו על ידי משרד התשתיות הלאומיות:   

מזה מספר שנים מקודמת פעילות משותפת בנושא על ידי משרד התשתיות הלאומיות ומשרד החינוך. שיתוף 

הפעולה עם משרד החינוך הכרחי לגיבוש המודעות להתייעלות האנרגטית החל מגיל צעיר. במסגרת התכנית 

באה לידי ביטוי השלמת גיבוש תוכניות לימודים עבור כלל הגילאים )כולל החינוך הלא-פורמאלי(. 

הפעלת שיקולי טווח קצר על ידי צרכני אנרגיה: כאמור לעיל, יקודמו קמפיינים להגברת המודעות ותוכניות   

ההסברה בקרב כלל הצרכנים במשק, המבהירים הכדאיות הכספית הגלומה בהתייעלות בתוך זמן קצר. יש 

לציין כי קיימים מגזרי פעילות כגון משרדי ממשלה או רשויות מקומיות, אותם ניתן לתמרץ על ידי קביעת יעדי 

התייעלות והגברת האכיפה המנהלתית לשם עמידתם בהיקף הוצאות החשמל.

חסרים מדדים לבחינת ההתייעלות: תכנית ההתייעלות כוללת מדדים רבים לבחינת תוצאות ההתייעלות בכלל   

מגזרי המשק.
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