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 אודות 
 במרכז השל לקיימות.  NZOעבודה זו גובשה על ידי צוות 

השל    NZOצוות   מרכז  ביוזמת  שונים, ,  2019בשנת  הוקם  מתחומים  מתנדבים  מומחים  וכולל 
התואמת את גודל האתגר , בדחיפות  פועלים להאצת המעבר של מדינה ישראל לאנרגיה מתחדשת

ומעורבות בשיח ובמדיניות הממשלתית. הצוות משלב  מחקר באמצעות  זאת,   של משבר האקלים.
וגיבוש  יעדים שאפתניים אך בה בעת גם מעשיים,  מחקר עם עבודת שטח, המאפשרים הצבת 

 המלצות לפיתוח השוק.  

חסונה  כלכלה  ומלוכדת,  צודקת  חברה  הקיימות:  חזון  את  ומיישם  מפתח  לקיימות  השל  מרכז 
יצרנית ובריאה לכל תושביה. המרכז מחבר בין ידע רעיוני לידע מעשי, מפיץ   ודמוקרטית, וסביבה

ומסייע לסוכני שינוי מכל המגזרים לקדם תהליכי שינוי   יצירתיות,  את סיפור הקיימות בדרכים 
 משמעותיים בישראל. 

מרכז השל מבצע פעילות ענפה ברמה המקומית המדגימה את השיפור בחיים בהתנהלות מקיימת,  
ולתיקון,   ופועל לרישות וחיבור של אנשים מכל קשת החברה הישראלית הפועלים להתחדשות 

 שכן ללא לחץ אזרחי ודרישה מהשטח לא יתרחש שינוי ברמת המדיניות. 

בתחום משבר האקלים מרכז השל מוביל תהליכים ליצירת השפעה על מקבלי ההחלטות על ידי  
 חמן.מחקר ופיתוח של דרכים למעבר צודק לכלכלה דלת פ

 

  

 NZOמחקר, עיבוד הנתונים והיגוי: אלון סגל, יערה בן נחום, נופר הרטמן וצוות פרויקט 

 עריכה: היֹובֵל מחקרים, יניב כרמל 

 גרפיקה: סטודיו “החבורה”

 המסמך נכתב בתמיכת המשרד להגנת הסביבה

  www.nzo.org.il –ליצירת קשר ולפרטים נוספים 

  

http://www.nzo.org.il/
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 תקציר

במסמך זה ריכזנו צעדים קונקרטיים ומעשיים אשר יישומם יאפשר להאיץ את המעבר של ישראל  
למשק אנרגיה דל פליטות, המבוסס על אנרגיה מתחדשת. ההמלצות הניתנות בו תואמות למצב 

שנת   לסוף  נכון  בפרט,  המתחדשות  והאנרגיות  בכלל,  החשמל  מההמלצות 2022משק  חלק   .
נועדו   המוצעים  המשק  והצעדים  לפיתוח  בסיס  אבני  הינם  אחרים  המיידי.  הזמן  בטווח  לישום 

 בטווח הארוך.

,  2030עד שנת    27%- לצמצום פליטות גזי החממה בהחלטה    2022בשנת  קיבלה  ממשלת ישראל  
. החלטה זו נתנה משנה תוקף 1מהפליטות בתחום החשמל   30%ובמסגרתה נקבע יעד להפחתת  

של  ל עד    30%יעד  מתחדשות  שכ  –   2030אנרגיות  ייוצר   30%-כלומר,  בישראל  מהחשמל 
  .2באמצעות אנרגיות מתחדשות 

אולם, אם לא די בכך שהיעד החדש שהציבה הממשלה נמוך מהנדרש על מנת למלא את חלקנו  
(, IPCC-ממשלתי לשינויי אקלים )ה-אנל הביןבהפחתת פליטות גזי החממה בהתאם להנחיות הפ

נמצאת בפיגור מתמ ביישום החלטות הממשלה בתחום האנרגיה המתחדשת,  שך  הרי שישראל 
 . 3 2022רק שנתיים לאחר מכן, בשנת  2020והגיעה ליעד הנמוך שנקבע עבור שנת 

למעבר  אמיתית  מחויבות  חסרה  כי  חשש  מעלה  מתחדשת  אנרגיה  בייצור  האיטית  ההתקדמות 
בפועל משק החשמל למשק דל פליטות ולמיצוי הפוטנציאל הסולארי של ישראל. זאת, כאשר  

 ממשיך להתבסס על דלקי מאובנים, ובראשם גז טבעי.

הכוללת   רחבה  בראייה  הן  החשמל,  בשוק  הנדרשים  לשינויים  מקיפות  המלצות  מרכז  המסמך 
 עקרונות יסוד במעבר לאנרגיות מתחדשות, והן צעדים פרקטיים ליישום מעשי בשטח.

א' כפי    בפרק  המחקרי  עמלנו  פירות  את  לנסקור  מאמרים ישבאו  מדיניות,  בניירות  ביטוי  די 
. במחקרים ועבודות אלו הראינו כי יצור מלוא החשמל הנצרך NZOשפרסם צוות  ומסמכים שונים  

 .4השגה -חדשים, הוא יעד אפשרי, ברממקורות מת ,95%-כ –בישראל, או כמעט מלוא החשמל 

 . 2022בישראל נכון לסוף שנת המצב הקיים בתחום האנרגיה המתחדשת מוצג  ,בפרק ב'

 ת. מתחדשו אנרגיות מבוסס חשמל למשק היסוד למעבר עקרונותאת נשרטט  ,בפרק ג'

 
 .2022, תכנית לאומית למניעה וצמצום זיהום אוויר ופליטות גזי חממה, מאי 1282 ממשלה החלטת 1
 .2020, אוקטובר 465 ממשלה החלטת 2
 . 2020מכלל ייצור החשמל בישראל בשנת  10%, מציבה יעד לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות של 2011, יולי 3484 ממשלה החלטת 3
שימוש בטכנולוגיות קיימות וזמינות בלבד. שילוב עתידי של טכנולוגיות חדשות יאפשר  בוצעה על בסיס הנחות שמרניות, תוך  NZOתכנית  4

 אנרגיה מתחדשת ויתכן שגם בעלות נמוכה יותר מההערכות שנלקחו במודל. 100%-הגעה ל

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec1282_2022
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec1282_2022
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec1282_2022
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec1282_2022
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec1282_2022
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec465_2020
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec465_2020
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec465_2020
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec465_2020
https://www.gov.il/he/departments/policies/2011_des3484
https://www.gov.il/he/departments/policies/2011_des3484
https://www.gov.il/he/departments/policies/2011_des3484
https://www.gov.il/he/departments/policies/2011_des3484
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צעדים שלדעתנו חובה על מדינת ישראל לנקוט באופן מיידי על מנת לממש את הנפרט    ד'  קובפר
 מעבר זה. 

נקיטת צעדים אלו, שיש לראותם כעומדים כל אחד בפני עצמו אך גם כמייצגים של תפיסה שלמה  
וקוהרנטית, תביא להאצת המעבר לאנרגיות מתחדשות ולהפחתת פליטות גזי החממה בישראל.  

- וליעד שנקבע על  5מדינת ישראל תתקרב להישגים של המדינות המתקדמות בעולם בתחוםבכך,  
 . 2030מפליטות גזי החממה עד שנת  45%ת לפחות להפחת IPCC-ידי ה

ובמשבר   הגלובלית  שבהתחממות  הסכנות  בדבר  לקיר,  מקיר  הסכמה  קונצנזוס,  ישנו  מכבר  זה 
למשמעויות  אקולוגי-מיהאקלי כיאות  מלהתייחס  ציבור  ומנהיגי  ממשלות  של  המחדל  אולם   .

ר זה. מחדל זה חוסה לעתים  הנובעות מהסכמה זו הוא המעצב יותר מכל את תגובת האנושות לאתג
גזי   פליטות  להפחתת  מציבים  שהמדענים  היעדים  שהשגת  לעשות",  מה  ש"אין  התפיסה  תחת 

  חממה אינה אפשרית.

שהממשלה   מדי,  צנועים  הצנועים,  שהיעדים  הטוענים  יש  בישראל,  גם 
הציבה הם מעבר להישג ידינו. עבודה זו יש לקרוא, אם כן, כהצהרה שאין  

ל  ניתן  כך!  אימוץ  זה  בישראל.  מתחדשת  לאנרגיה  המעבר  את  האיץ 
זו, על בסיס תפיסת משבר האקלים כאתגר   הצעדים המוצעים בעבודה 

 לאומי, יאפשר השגת יעדים שאפתניים למעבר לאנרגיות מתחדשות.  

  

 
 . 80%מעל  -זילנד-ניו; 60%מעל  -שוודיהמייצור החשמל מקורו באנרגיה מתחדשת;  67% -דנמרקראו לדוגמא:  5

https://www.trade.gov/country-commercial-guides/denmark-renewable-energy-products
https://sweden.se/climate/sustainability/energy-use-in-sweden
https://www.mbie.govt.nz/about/news/energy-in-new-zealand-2022-shows-a-strong-share-of-renewable-energy/
https://www.mbie.govt.nz/about/news/energy-in-new-zealand-2022-shows-a-strong-share-of-renewable-energy/
https://www.mbie.govt.nz/about/news/energy-in-new-zealand-2022-shows-a-strong-share-of-renewable-energy/
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 עד כה  ומעבודותינא. תובנות ומסקנות 

ומרכז השל לקיימות מקיימים בשנים האחרונות פעילות מחקר ועשייה לקידום המעבר   NZOצוות  
לאנרגיות מתחדשות. פעילות זו והתובנות שעלו ממנה בוטאו בשורה של פרסומים. בפרק זה נציג 

  תמצית של עשייה ענפה זו, אשר מהווה את הבסיס להמלצות המוצגות בהמשך.

תכנית לאומית לאנרגיה מתחדשת, תחת   –   NZOהראשון של    פורסם נייר המדיניות  2021בינואר  
נייר מדיניות זה כלל 6: חשמל ממקורות מתחדשים בישראל, פרק א'"2050עד    95%הכותרת "  .

; את מקורות האנרגיה 2050מחקר מפורט שבחן את הביקוש העתידי לחשמל בישראל עד לשנת  
ישראל   לרשות  העומדים  סול  –המתחדשים  אנרגיה  מענה  בעיקר  לתת  האפשרות  ואת  ארית; 

ממוחשב  מודל  באמצעות  נעשתה  הבחינה  המתחדשים.  האנרגיה  מקורות  באמצעות  לביקוש 
, העריך את הגידול בביקוש ובחן את  2018בחשמל משנת   שמשך נתוני אמת על השימוש השעתי

  האפשרות לענות לביקוש זה באמצעות אנרגיה מתחדשת.

,  2030מהביקוש הצפוי לחשמל בשנת    50%-יהיה לתת מענה לבאמצעות המודל הראינו כי ניתן  
ב  95%-ולכ להתקין    2050-מהביקוש  ישראל  תשכיל  אם  זאת,  מתחדשת.  אנרגיה  באמצעות 

פוטו  כ- מערכות  של  בהספק  )-ג'יגה  115-וולטאיות  חשמל  (GWוואט  לאגירת  מערכות  ולהקים   ,
  שורה של המלצות להגשמת היעד. (. בנייר זה נכללו GWhוואט שעה )-ג'יגה 320-בקיבולת של כ

, 2021, פרק ב' של התכנית הלאומית לאנרגיות מתחדשת, יצא ביולי  NZOנייר המדיניות השני של  
ניתן להתקין  7ועסק בפוטנציאל הייצור הסולארי  נועד לענות על שאלות נפוצות: היכן  . פרק זה 

ש "להקריב" את השטחים  ? והאם יידרGW  115-וולטאיות בהספק של כ-בישראל מערכות פוטו 
הפתוחים בישראל לטובת אנרגיה נקייה? בעבודה זו הראינו שישנו פוטנציאל נרחב לייצור סולארי 
גם מבלי להפר שטחים פתוחים נוספים. הפוטנציאל, כפי שאנו מראים בעבודה באופן מתוקף, 

שכבר אושרו   טמון ברובו בהתקנות סולאריות בדו שימוש, ובפרט בשטחים מופרים וכן בשטחים
על ידי המועצה הארצית לתכנון ולבניה. השטחים המופרים כוללים את המרחב המבונה, שטחים  
הפוטנציאל  מים.  ומאגרי  כבישים  כמו  קיימים  תשתית  מבני  הביטחון,  מערכת  בשליטת  שונים 
ויסודי שלו הינו צעד   ומימוש קפדני  והתעסוקה,  הסולארי הגבוה ביותר נמצא בשטחי המגורים 

מעותי בהרחבת שוק האנרגיות המתחדשות במדינה. נוסף על אלו גם שטחי חקלאות מוגדרים, מש
כלומר יצור סולארי במקביל לשימור העיבוד החקלאי, מהווים    -וולטאיות  -בהם יוקמו מערכות אגרי

 :1ראו פירוט בתרשים  שימוש.-חלק מהפוטנציאל להפקת אנרגיה סולארית בדו 
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 NZOעפ“י תכנית  , 2050ישראל לפי שימושים וייצור סולארי בשנת שטח  :1תרשים 

טענו בעבודה זו כי מימוש הפוטנציאל לייצור סולארי אמנם דורש עבודה מאומצת ומשותפת של  
ובר אפשרי  הינו  אך  במדינה,  רבים  הפוטנציאל  -גורמים  מימוש  את  להציב  המדינה  על  השגה. 

  כאתגר לאומי.

ת מול הצורך לעבור לאנרגיות מתחדשות: ההיתכנות הטכנית, בפרט מול שתי שאלות מרכזיות עולו
באופן  נבחנו  הללו  השאלות  שתי  הכלכלית.  והסוגיה  בישראל,  הקיימות  ההולכה  רשת  מגבלות 

 מעמיק על ידינו. 

מגבלות רשת ההולכה וההיתכנות הטכנית נדונו בין היתר בעבודה שנכתבה על ידי ד"ר נורית גל 
איילות אנרגיה מתחדשת" )חל"צ(, תחת הכותרת "האם -"אילת-ו   NZOפרויקט  עבור מרכז השל,  

.  82021?", ופורסמה בינואר  2030אגירה יכולה להוות תחליף לפיתוח הרשת לשם עמידה ביעד  
בעבודה בחנה ד"ר גל את הכדאיות הכלכלית של אגירת חשמל המיוצר מאנרגיה מתחדשת אל מול  

ההולכה   לפיתוח  פיתוח רשת  אגירה עשויה לשמש פתרון משלים  כי  נמצא  בעבודה  והחלוקה. 
מהיר   באופן  לרשת  המחובר  החשמלי  ההספק  את  להגדיל  יאפשר  בה  השימוש  אשר  הרשת, 

 יחסית, ועקב כך לדחות את ההשקעות בפיתוח הרשת. 

נוספים  2023בינואר   מציגה פתרונות  גל, אשר  נורית  ד"ר  ע"י  עבודת המשך שבוצעה   פורסמה 
לרשת  מתחדשת  אנרגיה  חיבור  פרוייקט  9להאצת  עבור  בוצע  המחקר   .NZO   עם בשיתוף 

Energycom  איילות אנרגיה מתחדשת" )חל"צ(, והוא מציג מספר כלים אשר יישום של -ו"אילת
 כל אחד ואחד מהם יתרום להגדלת היכולת לחבר אנרגיה מתחדשת לרשת. 

 
 . 2021, ד"ר נורית גל, ינואר 2030 ביעד עמידה לשם הרשת לפיתוח  תחליף להוות יכולה  אגירה האםראו:  8
 . 2023, ד"ר נורית גל, ינואר מתחדשת אנרגיה חיבור האצת לשם החשמל רשת  למיצוי פתרונותראו:  9
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בנובמבר   הכלכלית,  הסוגיה  על  לענות  בוצעה בחינה כלכלית של האצת המעבר    2021על מנת 
. הבחינה הכלכלית בוצעה על ידי הכלכלן ומנכ"ל משרד האוצר לשעבר ירום 10לאנרגיה סולארית 

  אריאב, ומשרד הייעוץ הכלכלי שהוא עומד בראשו.

, כמו רבות  2030חשמל סולארי בשנת    50%על פי אריאב "פרויקט האצה של עמידה ביעד של  
כלכלית מהמדינות המתו  כדאי  פרויקט  זהו  בצידו:  יעד מאתגר אך שכרו  אכן  הוא  בעולם,  קנות 

יעד של   וקביעת  הפרויקט  כי האצת  קובע  הלאומי". אריאב  ראות המשק  חשמל    50%מנקודת 
של   יעד  לעומת  מתחדשות,  בהשקעות 2030בשנת    30%מאנרגיות  כרוכה  ואינה  כמעט   ,

 ל סולארי כמעט ללא עלות נוספת למשק. ייצור חשמ 50%ממשלתיות, וניתן לאמץ יעד של 

, הוגשו מספר ניירות מדיניות קונקרטים מבוססים NZOבהמשך לעבודה התיאורטית של תוכנית  
על מחקר ועבודת שטח. כך, במסגרת של פרויקט שנעשה יחד עם המדען הראשי של קרן קימת  

סולארי במועצה האזורית  לישראל והמועצה האזורית עמק יזרעאל נבחן לעומק הפוטנציאל לייצור  
 עמק יזרעאל. 

יזרעאל"  "שמש  המועצה,  11הפרויקט,  סולארי בשטחי  ליצור  הקיים  הפוטנציאל  כלל מיפוי של   ,
כלומר, עד כמה מנוצלות האפשרויות הקיימות ליצור סולארי,    –ניתוח של מימוש הפוטנציאל  

בהתבסס על ראיונות עומק עם וניתוח של החסמים המונעים את מימוש הפוטנציאל, בין היתר  
מגוון בעלי תפקידים מיישובי המועצה ומהגופים הרגולטורים השונים, וכן בעזרת סקר סטטיסטי  

מושבים, קיבוצים, יישובים   –בקרב התושבים. מחקר השטח העלה כי לצורות ההתיישבות השונות  
ייחודיים המונעים את   מאפיינים שונים בהתמודדותן עם מיצוי הפוטנציאל, וחסמים  –קהילתיים  

הפוטנציאל   מימוש  את  לאפשר  שמיועדות  המלצות  בנייר  נכללו  זה,  ניתוח  בסיס  על  מימושו. 
 הסולארי במועצות אזוריות. 

ייחודו של מחקר שטח זה ומחקרים דומים נוספים שערכנו הוא בהתמקדות ברמת הביניים. מרבית  
מת המדינה או ברמת הפרט. מחקר העבודות העוסקות במעבר לאנרגיות מתחדשות עוסקות בר

זה, שעסק במועצה אזורית, הוביל לאיתור חסמים חדשים ברמה המוניציפאלית ולהצעת פתרונות  
  מתאימים.

תובנות ממחקר שטח אחר   על  היתר  בין  יזרעאל התבסס  האזורית עמק  במועצה  מחקר השטח 
מחקר זה, שנערך בשותפות  . ב12שבוצע בשלוש רשויות ערביות בגליל: דיר חנא, עראבה וסח'נין

עם עמותת אינג'אז ואיגוד ערים אגן בקעת בית נטופה, נותח פוטנציאל הייצור הסולארי על גגות  
תושבים. המחקר   500-בשטחי הרשויות, רואיינו בעלי תפקידים בכירים ברשויות ונאסף מידע מכ

שונים   חסמים  מידע    –חשף  ופערי  פיננסיים  את    –תכנוניים,  מונעים  פוטנציאל  אשר  מימוש 

 
 .2021, ירום אריאב, נובמבר סולארית לאנרגיה המעבר האצת של כלכלית בחינהראו:  10
 . 2022ומרכז השל,  NZO, יערה בן נחום, צוות אזורית במועצה סולארי פוטנציאל מיצוי -יזרעאל שמשראו:  11
 .NZO, רן רביב, מרכז השל וצוות  הערבית בחברה ולאריתס גיהאנר וריצראו:  12

https://www.nzo.org.il/post/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-nzo-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A6%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99
https://www.nzo.org.il/post/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-nzo-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A6%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99
https://www.nzo.org.il/post/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-nzo-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A6%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99
https://www.nzo.org.il/post/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-nzo-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A6%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99
https://www.nzo.org.il/post/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-nzo-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A6%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99
https://www.nzo.org.il/post/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-nzo-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A6%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99
https://www.nzo.org.il/post/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-nzo-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A6%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99
https://www.nzo.org.il/post/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-nzo-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A6%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99
https://www.nzo.org.il/post/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-nzo-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A6%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99
https://www.nzo.org.il/post/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-nzo-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A6%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99
https://www.nzo.org.il/post/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-nzo-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A6%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99
https://www.nzo.org.il/post/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-nzo-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A6%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99
https://www.nzo.org.il/post/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-nzo-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A6%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99
https://heschel.org.il/wp-content/uploads/2022/02/%D7%A9%D7%9E%D7%A9-%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9D-2022.pdf
https://heschel.org.il/wp-content/uploads/2022/02/%D7%A9%D7%9E%D7%A9-%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9D-2022.pdf
https://heschel.org.il/wp-content/uploads/2022/02/%D7%A9%D7%9E%D7%A9-%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9D-2022.pdf
https://heschel.org.il/wp-content/uploads/2022/02/%D7%A9%D7%9E%D7%A9-%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9D-2022.pdf
https://heschel.org.il/wp-content/uploads/2022/02/%D7%A9%D7%9E%D7%A9-%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9D-2022.pdf
https://heschel.org.il/wp-content/uploads/2022/02/%D7%A9%D7%9E%D7%A9-%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9D-2022.pdf
https://heschel.org.il/wp-content/uploads/2022/02/%D7%A9%D7%9E%D7%A9-%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9D-2022.pdf
https://heschel.org.il/wp-content/uploads/2022/02/%D7%A9%D7%9E%D7%A9-%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9D-2022.pdf
https://heschel.org.il/wp-content/uploads/2022/02/%D7%A9%D7%9E%D7%A9-%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9D-2022.pdf
https://heschel.org.il/wp-content/uploads/2022/02/%D7%A9%D7%9E%D7%A9-%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9D-2022.pdf
https://heschel.org.il/wp-content/uploads/2022/02/%D7%A9%D7%9E%D7%A9-%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9D-2022.pdf
https://heschel.org.il/wp-content/uploads/2022/02/%D7%A9%D7%9E%D7%A9-%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9D-2022.pdf
https://heschel.org.il/wp-content/uploads/2022/02/%D7%A9%D7%9E%D7%A9-%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9D-2022.pdf
https://heschel.org.il/local-production-of-solar-energy-in-arab-society/
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הייצור הסולארי, חרף התועלת הכלכלית שעשויה לצמוח לתושבים ולרשויות ממימוש פוטנציאל  
  זה.

אולם, מתברר שהיכולת של רשות לקדם מדיניות אנרגיה עירונית מוגבלת, אפילו בעיריות החזקות 
נרגיה עבור בשיתוף הפורום הישראלי לא   NZOובעלות האמצעים. בעבודה שבוצעה על ידי צוות  

מינהל הנדסה של עיריית תל אביב יפו, התברר שעל אף שהעירייה מעוניינת להגדיר יעדי הפחתת 
אשר העירייה חברה בו, אין בידיה את נתוני   C40-פליטות עירוניים, בהתאם למדיניות של ארגון ה

תת הביקוש לחשמל הנדרשים על מנת להעריך את המצב הקיים ולערוך תכנון מושכל של הפח
  הפליטות. 

"המדריך  של  לכתיבתו  הובילה  זו  עבודה  אלעד.  בעיר  שטח  מחקר  בוצע  אלו,  למחקרים  בנוסף 
פוטו  מערכות  המקומיות" -להתקנת  ברשויות  האנרגיה   13וולטאיות  משרד  עם  בשיתוף  שנכתב 

היו חלק ממהלך שיזמו משרד האנרגיה ומפעל    NZOומשרד הפנים. במקביל, מרכז השל וצוות  
וולטאיות על מבני ציבור ברשויות מקומיות, באמצעות קרן -ידוד הקמה של מערכות פוטו הפיס לע

הלוואות ייעודית, המהלך הגדול והמשמעותי ביותר שנערך עד כה בתחום בישראל. מרכז השל  
ליווה מגוון רשויות מכלל המגזרים בתהליך ההקמה, ובתוך כך הציף שורה ארוכה של תובנות לגבי 

. רעיונות והמלצות שהועלו על ידינו במסגרת זו הביאו לשינויי  14ם העומדים בדרך החסמים המעשיי
   מדיניות במגוון נושאים.

בסוגיות     למסמכים ולעבודות המתוארים מעלה ניתן להוסיף שורה ארוכה של עבודות ממוקדות
קוראים   קונקרטיות, ובפרט גיבוש והצגת ניירות עמדה מבוססי נתונים ומחקר לשימועים וקולות

מטעם רשות החשמל, משרד האנרגיה וגורמים ממשלתיים נוספים. מסמכים אלו זכו לתשומת לב  
מיוחדת כיוון שהביאו תובנות מקצועיות מגורם שאין לו עניין כלכלי במשק האנרגיה המתחדשת.  

  ומרכז השל גובשו שתי הצעות חוק שהוגשו על ידי חה"כ לשעבר מוסי רז זמן   NZOבנוסף, ביוזמת  
ה הכנסת  של  פיזורה  לפני  רשות 24-קצר  להחלטות  סביבתיים  שיקולים  להוספת  חוק  הצעת   :

החשמל, והצעת חוק נוספת להחלת תעריף דיפרנציאלי בחשבון החשמל של הצרכנים הביתיים, 
בעלי   בית  במשקי  העודפת  החשמל  צריכת  את  וייקר  הבסיסית  החשמל  צריכת  את  יוזיל  אשר 

ל הדיפרנציאלי צפוי לתרום להגדלת ההתייעלות האנרגטית במגזר צריכה גבוהה. תעריף החשמ
  הביתי.

  

 
 .המקומיות ברשויות וולטאיות-פוטו מערכות להתקנת המדריךראו:  13
ומרכז השל,   NZO, יערה בן נחום, צוות  ציבור  מבני על וולטאיות-פוטו מערכות של ההקמה בתהליך מקומיות רשויות  ליווי פרויקט סיכוםראו:  14

2021. 
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   2022תמונת מצב לשנת   -ב. אנרגיה מתחדשת  

כרקע להצגת הצעדים להאצת ייצור האנרגיה המתחדשת בישראל, מוצגת תמונת המצב של ייצור  
 .  2022אנרגיה מתחדשת במשק החשמל הישראלי בשנת  

)טוו"ש-טרה  76.65מל בישראל  יוצרו במשק החש  2022בשנת   זה  TWh)15,  וואט/שעה  , הספק 
. חלקה של האנרגיה המתחדשת מייצור  2021בייצור החשמל ביחס לשנת    3.4%היווה גידול של  
  168.6%.עמד על  2022החשמל בשנת 

 

 2022-2021בשנים מאנרגיות מתחדשות מתוך סך יצור החשמל בישראל : ייצור חשמל  1גרף 

 

 2022-2021בשנים מאנרגיות מתחדשות בישראל  : ייצור חשמל  2גרף 

 
 ת החשמל. חברת ניהול מערכ -מקור: חברת נגה 15
  במשק מתחדשות אנרגיות מצב ח"דו פי-עלידי רשות החשמל. -יש לציין שקיימים פערים בין הנתונים של חברת נגה לנתונים המוצגים על 16

מצריכת החשמל בפועל    10.1%אשר היוו  MWh 7,272-אנרגיה מתחדשת כהופקו מ 2022, בשנת החשמל רשות של 2022 לשנת החשמל
במהלך השנה. רשות החשמל חישבה את חלקה של האנרגיה המתחדשת מהצריכה, אך להערכתינו יש להתייחס לייצור החשמל ולא לצריכת  

 החשמל, מאחר ומדד זה משקף את ההשפעה על הפחתת פליטות גזי החממה. 
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אנרגיית רוח,   MW  109-אנרגיה סולארית ו   MW  1,043כולל    2022ההספק שנוסף לרשת בשנת  
של   גידול  מהווה  ברשת    23%והוא  מתחדשת  אנרגיה  לייצור  מתקנים  של  ההתקנות  בהיקף 

 .  2021בהשוואה לשנת 

מספר   הממשלה  החלטת  ליישום  היערכות  על465במסגרת  הוכנה  תכנית -,  החשמל  רשות  ידי 
פי תוכנית    . השוואת יעדי הייצור על17  2030לעמידה ביעדים לייצור אנרגיה מתחדשת עד לשנת  

 . 1ביחס לביצוע בפועל מוצגת בטבלה  2022החשמל לשנת רשות 

 וואט -מגהב 2022: ייצור אנרגיה מתחדשת ביחס לתכנון בשנת 1טבלה 

 2022ביצוע בשנת  2022תכנון לשנת  

 1,152 1,438 גידול בכושר הייצור 

 4,795 5,094 סה"כ הספק מותקן בסוף השנה

בקצב ההתקנות בכל   40%-יחייב גידול שנתי של כ  2025עד לשנת  מימוש תכנית רשות החשמל  
 .2, כמפורט בטבלה 18  2024-ו  2023 -אחת מהשנים הקרובות

 וואט-, במגה2030-:  הספק צפוי על פי תכנית רשות החשמל לעמידה ביעד ל2טבלה 

 היקף התקנות שנתי   הספק מותקן בסוף השנה  שנה

2022 5,094 1,438 

2023 6,717 1,623 

2024 9,037 2,320 

2025 9,626 589 

נתוני תשובות המחלק חיבור מתקני אנרגיה מתחדשת לרשת החשמל,    19מעקב אחרי  לבקשות 
מראים ירידה מתמשכת בהספק בקשות החיבור שקיבלו תשובה חיובית מחברת החשמל )קרי,  

 . 3אישור לחיבור המערכת המבוקשת לרשת החשמל הארצית(, כמפורט בגרף 

 
 .2022, רשות החשמל, מאי מתחדשת אנרגיה ביעדי לעמידה פעולה תכנית: ראו 17
 . 2024-ו  2023, וכן ביחס לתכנון לשנים 2022ביחס לביצוע בשנת  18
כיום, צרכן חשמל ו/או יזם המעוניין להקים מתקן לייצור אנרגיה מתחדשת, פונה לחברת החשמל בבקשה לחיבור מתקן לרשת החשמל  19

נות בתשובה שלילית או חיובית  הארצית. חברת החשמל מגיבה לבקשות אלו במסמך הנקרא "תשובות מחלק", כאשר חלק מהבקשות נע

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/shim_rav_shenati_ne_05_2022
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/shim_rav_shenati_ne_05_2022
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/shim_rav_shenati_ne_05_2022
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/shim_rav_shenati_ne_05_2022
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/shim_rav_shenati_ne_05_2022
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/shim_rav_shenati_ne_05_2022
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/shim_rav_shenati_ne_05_2022
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/shim_rav_shenati_ne_05_2022
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/shim_rav_shenati_ne_05_2022
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/shim_rav_shenati_ne_05_2022
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/shim_rav_shenati_ne_05_2022
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/shim_rav_shenati_ne_05_2022
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/shim_rav_shenati_ne_05_2022
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/shim_rav_shenati_ne_05_2022


 

 

 תכנית לאומית לאנרגיה מתחדשת
13 

  20: תשובות מחלק לבקשות חיבור מתקני אנרגיה מתחדשת לרשת החשמל 3גרף 

 
, לפיה  2023נתונים אלו מעלים חשש לגבי התממשות תחזית רשות החשמל לשנה הקרובה, שנת  

זו כדי לעמוד ביעדי    40%יש צורך בגידול שנתי של   בייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים בשנה 
 הממשלה. 

נובעת הן ממגבלות רשת ההולכה המונעות    2מגמת הירידה הנראית בגרף  על פי הניתוח שלנו,  
המחלק   בתשובות  החדה  בעלייה  המתבטא  דבר  בארץ,  רבים  באזורים  חדשות  מערכות  הקמת 
עד  סולארית  אנרגיה  לייצור  למערכות  משופר  לתעריף  השעה  הוראת  מביטול  והן  החלקיות, 

200KW 21וולטאיות -ו שהוביל לשינוי בביקוש להקמת מערכות פוט. 

גורם נוסף המשפיע ככל הנראה על הירידה בהקמת המערכות הוא העליה החדה בריבית במשק 
הפוטו  המערכות  הקמת  עלות  את  מייקר  אשר  דבר  האחרונה,  בכדאיות  -בעת  ופוגע  וולטאיות, 

 לביצוע פרויקטים. 

אנרגיה  למכור  האפשרות  ובפרט  השוק,  במודל  שנקבעו  השינויים  את  לחיוב  לציין  יש  מאידך 
. שינויים אלו צפויים לסייע בפיתוח  22  2024מתחדשת למספק פרטי, אשר תכנס לתוקף בשנת  

תמונת המצב המצטיירת מסך הנתונים שהובאו בפרק זה משקפת את   שוק האנרגיה המתחדשת.  
וקידום האנרגיות המתחדשות, תוך שחרור החסמים הרבים המעכבים את הצורך הדחוף בעידוד  

   התחום בישראל.

  

 
  10KW, כאשר למתקנים עד 10KWחלקית, בהתבסס על המקום הפנוי ברשת החשמל לקליטת אנרגיה. תהליך זה חל על כל מתקן מעל 

 הקלה המאפשרת הקמה וחיבור לרשת ללא קבלת אישור מראש.  2022נקבעה בשנת 
מים רבעוניים של חברת החשמל לתשובות מחלק, המוצגים באתר חברת החשמל , בהתבסס על פרסוNZOניתוח הנתונים בוצע על ידי צוות   20

 ורשות החשמל. 
, נמצא שבשנת  2022-2021לנתוני בקשות המחלק המפורסמות באופן רבעוני על ידי חברת החשמל בשנים  NZOבניתוח שביצע צוות  21

 . 200KW-ל 100KWוולטאיות בהספק שבין -חלה ירידה חדה בבקשות לחיבור מערכות פוטו 2022
 .2022, רשות החשמל, החלוקה ברשת משולבים או המחוברים ואגירה ייצור למתקני שוק מודל, 63704ראו: החלטה מס'  22
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 ג. עקרונות מעבר למשק מבוסס אנרגיה מתחדשת 
בר אך  ומאתגר,  שאפתני  יעד  הינו  מתחדשות  אנרגיות  מבוסס  למשק  ישראל  הוא -מעבר  השגה. 

ם במשק לביצועו, בהכוונה  מחייב שינוי רדיקלי במבנה הרשת הקיימת, והתגייסות של כלל הגופי
בהיבטים  לפגוע,  לא  הפחות  ולכל  לשפר,  יוכלו  זה  מעבר  של  נכונים  וביצוע  תכנון  ממשלתית. 
חברתיים וסביבתיים אחרים. מעבר כזה יכול להעלות את החוסן האנרגטי של ישראל, ועליו להתבצע 

הפתוחים בשטחים  הפגיעה  מזעור  תוך  חברתי,  צדק  על  ובדגש  שוויוני  הביולוגי,   באופן  ובמגוון 
 שמהווים אף הם חלק משמעותי מהמשבר. 

 לשם כך יש להתבסס על עקרונות היסוד הבאים:

 הצבת המעבר לאנרגיות מתחדשות כיעד לאומי ויצירת מסגרת לקידומו  .1

מדינת ישראל צריכה לאמץ את המעבר לאנרגיות מתחדשות כיעד לאומי, ולתעדפו בהתאם. על  
ב יעדים  להציב  שיפעל הממשלה  מתכלל,  ממשלתי  גורם  לקבוע  יש  בהם.  עמידה  ולוודא  רורים 

לאיתור ולפתרון חסמים, לפיתוח מודלים חדשניים לישום, וכן למעקב שוטף אחר התקדמות הביצוע 
המעורבים  הגורמים  כלל  את  המשלבת  והוליסטית,  רחבה  ראיה  מתוך  זאת,  לפוטנציאל.  ביחס 

 מרכיבי החברה הישראלית כמו גם של הסביבה הטבעית. בתהליך ומבטיחה את האינטרסים של כלל  

לכן, יש להקים גוף מתכלל שיתווה את המדיניות, יעקוב אחר ישומה ויפעל לפתרון חסמים ברמה 
 הלאומית. 

 השקעה ממשלתית במעבר למשק אנרגיה דל פליטות . 2

ידי מעבר למשק אנרגיה דל פליטות, הינו חיוני לשם  גזי החממה על  צמצום מהיר של פליטות 
התמודדות עם משבר האקלים. מעבר זה מחייב שינוי עומק של משק החשמל, והשקעות נרחבות  

 בפיתוח רשת החשמל, במתקני ייצור אנרגיה מתחדשת ואגירה, ובטכנולוגיה לניהול הרשת.  

גבוהה לשמירה על שטחים פתוחים והגנה על המגוון הביולוגי בישראל, מעלה  בה בעת, החשיבות ה
וולטאיות בשטחים מופרים, ובכלל זה בהתקנת מערכות אשר  -את הצורך בהקמת מערכות פוטו 

 עלות הקמתן גבוהה יותר, כגון קירוי והצללה. 

משלמי אותו  החשמל  מתעריף  ממומנות  החשמל  במשק  ההשקעות  כיום,  ישראל  ם במדינת 
השינויים   ודחיפות  הנדרש  ההשקעות  היקף  במשק.  להשקעות  חסם  המייצר  דבר  הצרכנים, 
רב   ומימושה דורש השקעה  מחייבים השקעה החורגת מהפעילות השוטפת של משק החשמל, 

את, בדומה למצב במדינות רבות בעולם, המקצות תקציבים ממשלתיים ז  שנתית מתקציב המדינה.
  .23ל זה להשקעות הנדרשות בתשתיות רשת החשמל גבוהים לתמיכה בשינוי, ובכל

 
 . 2022אפריל  ,בנושא לאומית-הבין האנרגיה סוכנות ח" דוראו לדוגמא  23

https://iea.blob.core.windows.net/assets/19302064-2bf2-4bfe-b56a-b612a3a551f4/SustainableRecoveryTracker-April2022Update.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/19302064-2bf2-4bfe-b56a-b612a3a551f4/SustainableRecoveryTracker-April2022Update.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/19302064-2bf2-4bfe-b56a-b612a3a551f4/SustainableRecoveryTracker-April2022Update.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/19302064-2bf2-4bfe-b56a-b612a3a551f4/SustainableRecoveryTracker-April2022Update.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/19302064-2bf2-4bfe-b56a-b612a3a551f4/SustainableRecoveryTracker-April2022Update.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/19302064-2bf2-4bfe-b56a-b612a3a551f4/SustainableRecoveryTracker-April2022Update.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/19302064-2bf2-4bfe-b56a-b612a3a551f4/SustainableRecoveryTracker-April2022Update.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/19302064-2bf2-4bfe-b56a-b612a3a551f4/SustainableRecoveryTracker-April2022Update.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/19302064-2bf2-4bfe-b56a-b612a3a551f4/SustainableRecoveryTracker-April2022Update.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/19302064-2bf2-4bfe-b56a-b612a3a551f4/SustainableRecoveryTracker-April2022Update.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/19302064-2bf2-4bfe-b56a-b612a3a551f4/SustainableRecoveryTracker-April2022Update.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/19302064-2bf2-4bfe-b56a-b612a3a551f4/SustainableRecoveryTracker-April2022Update.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/19302064-2bf2-4bfe-b56a-b612a3a551f4/SustainableRecoveryTracker-April2022Update.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/19302064-2bf2-4bfe-b56a-b612a3a551f4/SustainableRecoveryTracker-April2022Update.pdf


 

 

 תכנית לאומית לאנרגיה מתחדשת
15 

יש להקצות תקציב ממשלתי רב שנתי לקידום השינוי של משק האנרגיה למשק דל פליטות, תוך 
מתן כלים אשר יאפשרו להאיץ את השינוי. כמו כן יש לתמחר את העלויות חיצוניות הגבוהות של  

 לה את כדאיות ההשקעות בשינוי. משק החשמל הנוכחי, שאינן מחושבות כיום, ושתמחורן יע

 ביזור ייצור החשמל וניהול הרשת  . 3

משק החשמל בישראל מתבסס כיום על מודל ריכוזי, אשר עוצב בהתאמה לייצור אנרגיה פוסילית 
סולארית  אנרגיה  של  הטכנולוגיה  חשמל.  של  גבוהים  הספקים  המייצרות  גדולות  כוח  בתחנות 

ייצור א נרגיה מבוזר, שבו החשמל מיוצר בקרבת הצרכנים, תוך  ואגירה מאפשרת מעבר למודל 
 הפחתת ההשקעות הנדרשות להולכת החשמל, ואיבודי החשמל ברשת.  

משק חשמל מבוזר יכלול מתקני ייצור אנרגיה קטנים רבים, אשר מרביתם יוקמו קרוב לצרכנים 
החשמל הארצית.  גריד(, שיקיימו קשרי גומלין עם רשת  -ויקושרו לרשתות חשמל מקומיות )מיקרו 

המשק המבוזר נסמך על האפשרות הניצבת בפני צרכני החשמל להפוך מצרכני חשמל פאסיביים 
 המייצרים חשמל מאנרגיה מתחדשת וצורכים חשמל גם יחד.  –  Prosumers))יצרכנים ל

ביזור ייצור החשמל הינו אתגר עצום. הוא מחייב התאמה של רשת החשמל, שילוב מתקני אגירה, 
ביקושים, התאמה   וניהול  גמישות  מודלים עסקיים חדשים,  פיתוח  הרגולציה למצב החדש,  של 

העלאת המודעות הציבורית, פתרונות אשראי ומימון, ועוד. זהו גם אתגר שיש יתרונות רבים בצידו  
וביניהם הרחבת האוכלוסיות המשתתפות בהכנסות מייצור חשמל, וכן העלאת חוסן רשת החשמל 

 ומים ביטחוניים. בפני תקלות או אי 

יש לקדם באופן אקטיבי את ביזור משק החשמל, כולל "תמחור" התועלות לרשת, הגדרת רגולציה 
 המאפשרת רשתות חשמל מקומיות, ועידוד יישום טכנולוגיות תומכות. 

 מיצוי פוטנציאל ייצור אנרגיה מתחדשת בשטח הבנוי  . 4

תוך החרפת המשבר האקולוגי החמור    הפחתת פליטת גזי החממה של ישראל לא יכולה להיעשות
בו נמצא העולם, ובפרט לאור מעמדה הייחודי של ישראל כ"נקודה חמה" למגוון הביולוגי העולמי.  
כיום לא מבוצע תמחור כלכלי מלא של ההשפעות הסביבתיות של הקמת מתקני ייצור בשטחים  

 הפתוחים.הפתוחים, ובכלל זה השפעה על המגוון הביולוגי ושמירה על השטחים 

פוטו  מערכות  להקמת  מאוד  גדול  פוטנציאל  בעת,  כולל -בה  מופרים,  בשטחים  קיים  וולטאיות 
במרחב המבונה )ערים וישובים(, ובשטחים מופרים אחרים דוגמת נתיבי תחבורה. כיום פוטנציאל 

ם זה מנוצל בצורה חלקית ביותר, ולא נעשה די מאמץ לפתרון חסמים תכנוניים ורגולטורים הכרוכי
 במיצויו, למרות היתרונות הרבים של יצור האנרגיה בקרבת אזורי הביקוש. 

וולטאיות  -מלבד פתרון חסמים רגולטוריים, על מנת להבטיח כדאיות כלכלית להקמת מערכות פוטו 
והאסדרות.   נדרש להתאים את מדיניות התעריפים  נוספים,  ובשטחים מופרים  במרחב המבונה 

כבות הדורשות הקמת קונסטרוקציה תומכת, להן תועלות נוספות  הדבר נכון בפרט להתקנות מור
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להתמודדות עם משבר האקלים. הבטחת ודאות רגולטורית של האסדרות התעריפיות לאורך זמן  
 תסייע לשוק להתפתח ולהאיץ את המעבר לאנרגיה מתחדשת במשק החשמל. 

מבונה ובשטחים מופרים,  לכן, יש לרכז את עיקר המאמץ בעידוד ייצור אנרגיה מתחדשת במרחב ה
יש   בשוק.  הפרטיים  ולשחקנים  ליזמים  רגולטורית  ודאות  ויצירת  הולמים  תמריצים  מתן  תוך 
להימנע ככל הניתן מהתפרסות נוספת אל תוך השטחים הפתוחים במדינה, ולפעול לצמצום פגיעה 

 בשטחים פתוחים ולהקמת שדות סולאריים קרקעיים הן בתכנון והן בישום המעשי.  

 השלטון המקומי כגורם משמעותי בשוק האנרגיה   .5

בהתמודדות עם משבר האקלים,   הינן שחקניות מפתח  העולם  ברחבי  ורשויות מקומיות  עיריות 
לאנרגיות   ולמעבר  החממה  גזי  פליטות  להפחתת  הפעילות  את  מובילות  אף  רבים  ובמקרים 

שונים ביחס לניהול האנרגיה בתחום . הרשויות המקומיות נוטלות על עצמן תפקידים  24מתחדשות 
שיפוטן, לרבות: תכנון וקביעת יעדים למעבר לאנרגיות מתחדשות; ניהול ותפעול משק החשמל 

( בעיר; אסדרה ואכיפה; מימון והעמדת משאבים; הנחיה וייעוץ; יצירת Utilityואספקת החשמל )
 מודעות והסברה; וניהול ביקושים והתייעלות אנרגטית.  

ומיות ממלאות תפקידים אלו בחמישה "מרחבי פעולה": מבני הרשות ופעילותה; מבני  רשויות מק
 מגורים; מבני תעסוקה, מסחר ותעשייה; תחבורה; ורשת החשמל המקומית והאזורית.  

אנרגיות   מבוסס  למשק  המעבר  את  להאיץ  מנת  על  בלבד.  בראשיתה  נמצאת  זו  מגמה  בארץ, 
שותף מרכזי לקידומן, ולהעניק לשלטון המקומי ידע, מתחדשות יש לראות ברשויות המקומיות כ

תיקוני   לבצע  יש  בשטחן.  ואגירה  מתחדשת  אנרגיה  ייצור  לקידום  ותקציבים  תקנים  סמכויות, 
חקיקה שיאפשרו לרשויות המקומיות להיות שחקנים פעילים במעבר למשק אנרגיה מבוזר, אך 

  ון המקומי במשק האנרגיה.יש לשנות את התפיסה ביחס לחלקו של השלט  -למעלה מזאת 

מגזריים על מנת לייצר מענה מהיר ומוסכם לחסמים -משרדיים ובין-במקביל, יש ליצור פורומים בין
כגון טפסי   במרחב המבונה,  ייצור אנרגיה מתחדשת  בפני  העומדים  ואגרות, 4השונים  היטלים   ,

 בעיות בפיתוח רשתות החלוקה ועוד.  

וכלים במטרה להפוך את השלטון    יש לקדם שיתוף פעולה עם השלטון המקומי לבניית יכולות 
 המקומי לגורם פעיל בשינוי משק האנרגיה, ולייצר רגולציה וחקיקה שתתמוך בכך.  

 מעבר צודק  .6

יש להטמיע את קידום הצדק החברתי והשוויון בישראל כחלק בלתי נפרד מתהליך המעבר למשק 
מבוסס אנרגיות מתחדשות. התמקדות בצמצום פליטות גזי החממה והפחתת זיהום האוויר בלבד, 
לצפות   ניתן  לא  השינוי,  הובלת  בעת  החברה  כלל  של  לאינטרסים  לדאוג  מבלי  מספקת:  איננה 

וכלוסיות מוחלשות אשר יזכו למקור חשמל קרוב לביתן יחסכו הוצאות תשלום לקידומו המהיר. א

 
 )ארה"ב(.  קליפורניה)אוסטרליה(,  אדלייד)שוודיה(,  מאלמו)דרום אפריקה(,  קייפטאוןראו לדוגמא:  24

https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Cities100-Cape-Town-is-spearheading-South-Africa-s-shift-towards-a-decentralised-renewable-energy-supply?language=en_US
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Dec/IRENA_Cities_2018e_Malm.pdf?la=en&hash=15AAEB18677CA4C7575A1D86F75E9BA6C941661A
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Dec/IRENA_Cities_2018e_Malm.pdf?la=en&hash=15AAEB18677CA4C7575A1D86F75E9BA6C941661A
https://www.cityofadelaide.com.au/about-adelaide/our-sustainable-city/renewable-electricity/
https://www.cityofadelaide.com.au/about-adelaide/our-sustainable-city/renewable-electricity/
https://www.earthday.org/california-breaks-record-by-achieving-100-renewable-energy-for-the-first-time/
https://www.earthday.org/california-breaks-record-by-achieving-100-renewable-energy-for-the-first-time/
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מקור חשמל שאינו מחובר לרשת ההולכה הארצית   -על חשמל. בתוך כך, גם נושא "החשמל הכשר"
בשילוב   לבתים,  בסמוך  יתבצע  האנרגיה  ייצור  בו  בעולם  הולם  מענה  יקבל  ובחגים,  בשבתות 

 מערכות לאגירת אנרגיה. 

עדים כגון יישום תעריף חשמל דיפרנציאלי במגזר הביתי, יאפשר הפחתת תעריף החשמל  אימוץ צ
יעודד  אשר  באופן  גבוהה  צריכה  עבור  יותר  גבוהים  תעריפים  וקביעת  בסיסית,  צריכה  עבור 

 התייעלות אנרגטית ויסייע לאוכלוסיות מוחלשות. 

שים דגש על מעבר צודק,  לכן, בעת המעבר להתבססות משק החשמל על אנרגיות מתחדשות, יש ל
מוחלשות   לאוכלוסיות  גם  יאפשרו  אשר  מנגנונים  ובניית  במדינה,  האוכלוסיות  כלל  ראיית  תוך 

 ליהנות מייצור אנרגיה מתחדשת. 
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 ד. פירוט הצעדים בדרך אל היעד 
מחקר   עבודות  של  ארוכה  בשורה  שגובשו  המדיניות  והצעות  ההמלצות  עיקרי  יובאו  זה  בפרק 

שטח מעשיים. אלו הם הצעדים הקונקרטיים שיש לנקוט על מנת לעמוד ביעדים    עיוניות ומחקרי
 למעבר לאנרגיות מתחדשות.  –אך אפשריים  –שאפתניים 

 הצעדים מחולקים לפי נושאים, אך מטבע הדברים קיימת חפיפה מסוימת ביניהם.

 

I  הובלה ותכלול השינוי 

ולהבטיח   לתכללו  מתחדשת,  לאנרגיה  המעבר  תהליך  את  להוביל  הממשלה  על 
תיאום בין כלל הגורמים המעורבים. לשם כך נדרש מאמץ עקבי וארוך טווח, ובניית 
האדם   כוח  הקצאת  תוך  חסמים,  של  מהיר  ולפתרון  הביצוע  לבקרת  מנגנונים 

  והתשומות הנדרשות.  

 עבר לאנרגיות מתחדשות  גוף האמון על קידום ותיאום המ הקמת .1

ה של מתקנים לייצור אנרגיה מתחדשת מחייבת מעורבות של גורמים ממשלתיים וציבוריים תקנה
ובכלל זה משרדי ממשלה שונים, רשויות התכנון, רשות מקרקעי ישראל )רמ"י(, השלטון   רבים 

לש חזקים  מנגנונים  יצירת  מחייבת  התהליך  הצלחת  ועוד.  חוצהיהמקומי,  פעולה  משרדים   תוף 
  ורשויות ממשלתיות, וכן כלים להתמודדות עם חסמים.

בראיה   מתחדשת  לאנרגיה  למעבר  הממשלה  פעילות  את  המתכלל  ממשלתי  גוף  אין  כיום, 
 משרדית. אין גם חקיקה המסדירה את פעולות הממשלה בתחום זה.-אינטגרטיבית בין

 .העמידה ביעדי האנרגיות המתחדשותשיהיה ממונה מטעם הממשלה על קידום  גוף  יש לקבוע  
גוף זה יהיה אחראי לבקר את התקדמות הביצוע, ירכז את התיאום בין כלל הגורמים הממשלתיים 

לנושא   נגיעה  להם  שיש  ביעדים.  והציבוריים  העמידה  את  שוטף  באופן  מרכזי  ויבחן  מרכיב 
 ליך.  שונים בתהבפעילותו יהיה פתרון החסמים ויצירת ראיה מתכללת ומשותפת לגורמים ה

משרדיים אשר יפעלו לקידום אנרגיה מתחדשת במגזרים  -בנוסף לכך, יש להקים צוותי עבודה בין
. צוותי העבודה יכללו נציגים ממשרד להם נדרשת "תפירת" פתרונות יעודיים  ובתחומים יחודיים

העסק ומהמגזר  האזרחית  מהחברה  האוצר,  משרד  רמ"י,  החשמל,  רשות  נ יהאנרגיה,  וכן  ציגים  , 
בהתאם   הנידוןנוספים  ה ,לתחום  בתחום  החקלאות  משרד  הביטחוןכגון  מערכת  , אגריוולטאי,  

  .תעשיה ומסחר, ועוד ,שלטון המקומיה

ממשלתיים כגון ארגוני חברה אזרחית, רשויות מקומיות וחברות עסקיות, במהלך -שילוב גופים חוץ
זה הינו קריטי כדי לייעל את תהליך המעבר לאנרגיה מתחדשת ולגייס את כלל המשאבים הקיימים 

מגזרי מעין זה יתרום בהעלאת חסמים "מן השטח" ישירות  -בחברה הישראלית. שיתוף פעולה בין
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לי ההחלטות, וישתמש בחוזקות של המגזר הפרטי והחברתי להפרייה הדדית ולקידום נבון למקב
 של התהליך. 

 קידום הטמעה של טכנולוגיות חדשניות. 2

המדינה מסייעת לקידומה של תעשיית האנרגיה המתחדשת על ידי השקעה ממשלתית במחקר  
ראשי במשרד האנרגיה. כלים  ופיתוח ועידוד החדשנות בתחום, בעזרת רשות החדשנות והמדען ה

אלו חשובים ומבורכים, והם מסייעים לפיתוח טכנולוגיות חדשות. אולם, בתחום האנרגיה המעבר  
משלב הפיתוח אל שלב יישום הטכנולוגיות החדשות בשטח הינו תהליך מורכב המחייב לעיתים  

נמ  ידע אשר איננו  ודורשים  רב,  זמן  רגולטוריים האורכים  ושינויים  צא ברשות היזמים התאמות 
 הטכנולוגיים.  

בקליטת   תסייע  אשר  החדשנות,  יישום  בשלב  הממוקדת  ממשלתית  תמיכה  נדרשת  זאת  לאור 
ותעריפים  זה התאמת הרגולציה הנדרשת, הגדרת אסדרות  ובכלל  והטמעת טכנולוגיות חדשות, 

 מותאמים לטכנולוגיות חדשות ולווי רגולטורי מול מוסדות התכנון. 

ורם אחראי במשרד האנרגיה אשר תפקידו יהיה לקדם פרויקטים שעושים שימוש  מוצע להגדיר ג
 בטכנולוגיות חדשות ולהוות כתובת מרכזית לפתרון חסמים ולהתאמת הרגולציה הנדרשת.  

 ייצור אנרגיה בנכסים ממשלתיים    –"דוגמא אישית" . 3

יכה לכלול מהלך מחויבות ממשלתית להקטנת פליטות גזי חממה ומעבר לאנרגיה מתחדשת צר
של "דוגמא אישית", אשר במסגרתו הממשלה, על כלל זרועותיה ובתוך כך החברות הממשלתיות 
למימוש   תתרום  זה  צעד  נקיטת  בשטחן.  מתחדשת  אנרגיה  לייצור  יפעלו  הביטחון,  ומערכת 
הפוטנציאל הקיים לייצור אנרגיה בשטחים אלו, וכן להעברת המסר לכלל העוסקים בתחום ותסייע 

 רכישת ידע ואיתור מהיר של חסמים.ל

מוצע להציב לכלל הגופים הממשלתיים, ובהם משרד הביטחון, משרד החינוך, חברות ממשלתיות,  
המשטרה, ועוד, יעדים להפחתת פליטות גזי חממה בתחום האנרגיה, לרבות התייעלות אנרגטית  

מנגנ וליצור  בחקיקה  אלו  יעדים  לקבוע  מוצע  מתחדשת.  אנרגיה  במימוש  וייצור  שיתמכו  ונים 
  היעדים.

פוטו  מערכות  הקמת  לחייב  הממשלה, -יש  משרדי  את  המשמשים  המבנים  כלל  על  וולטאיות 
ולתקצב את ההתאמות הנדרשות. בנייה חדשה צריכה לשאוף לאיפוס אנרגטי, תוך מיצוי אפשרות  

 ייצור האנרגיה בגגות ובחזיתות המבנים. 

ך פעילותן השוטפת זכות שימוש בשטחים נרחבים. ניתן ישנן חברות ממשלתיות אשר קיבלו לצור
לרתום חברות אלו לעשות שימוש נוסף לייצור אנרגיה בשטחים ובמבנים הנמצאים בשטחן. צעד  

 זה יסייע לחברות להפחית פליטות ובמקביל יתרום למשק כולו.  

חדשנות בתחום   כמו כן מוצע כי מבנים ממשלתיים יהוו מנוע להטמעת טכנולוגיות חדשות וליישום
 ייצור, אגירת וניהול האנרגיה, ובכך יאיצו את אימוצן על ידי שאר השוק. 
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  השקעה ממשלתית במעבר לאנרגיה מתחדשת. 4

שדרוג  לשם  הנדרשות  ממשלתיות,  השקעות  מחייב  פליטות  דל  אנרגיה  למשק  המשק  מעבר 
ולמיצוי הפוט ושילוב כלים חכמים לניהול הרשת  והחלוקה  שימוש. -נציאל לדו תשתית ההולכה 

נדרש   וחלקן  לחשמל  ובביקוש  באוכלוסיה  לגידול  מענה  לתת  בחלקן  מיועדות  אלו  השקעות 
 להאצת המעבר לאנרגיה מתחדשת ותמיכה במעבר לתחבורה חשמלית.   

כיום, משק החשמל מנוהל כמשק סגור מבחינה תקציבית, כך שכל השקעה בו ממומנת באמצעות  
או הצרכנים.  ומיועדים חשבון החשמל של  גבוהים,  הינם  הנדרשת  וההשקעה  היקף השינוי  לם, 

לתמוך בטרנספורמציה כוללת של משק החשמל. לאור זאת את ההשקעה יש לממן באופן ישיר  
  מתקציב המדינה, על ידי קביעת תקציב רב שנתי למימון השקעות אלו.

מיליארד ש"ח    5-ת בכבראיה כלכלית, העלות של פליטות גזי חממה וזיהום אוויר בישראל מוערכ 
 , כאשר עלות זו איננה נכללת בעלויות של משק החשמל כיום.  25בשנה

מוצע להגדיר בתקציב המדינה תקצוב רב שנתי למימון השקעות במעבר למשק דל פליטות. תכנית  
ההשקעות תכלול השקעות בפיתוח רשת ההולכה, שדרוג רשת החלוקה, תקצוב לתוכניות ייעודיות 
לקידום אנרגיה מתחדשת במרחב הבנוי ובכלל זה תכנית לקירוי סולארי בבתי עלמין ומעל מגרשי  

צוב לעידוד מעבר לאנרגיה מתחדשת בתעשיה ותקצוב ייעודי למימון פרוייקטים לייצור חניה, תק
 אקונומי נמוך. -אנרגיה מתחדשת בישובים בדירוג סוציו 

 

II  פיתוח וניהול רשת החשמל 

אופן התכנון, הפיתוח והניהול של רשת החשמל צריך לעבור שינוי דרמטי על מנת  
שטומנת  החדשות  באפשרויות  שימוש  תוך  החדשים,  היצור  למאפייני  להתאים 

  בחובה רשת חשמל דיגיטלית ומבוזרת. 

 פיתוח רשת החשמל. 5

ה לתמוך בגידול במטר  ,26חברת ניהול המערכת )נגה(, הכינה תכנית נרחבת לפיתוח רשת החשמל 
בביקוש לחשמל ולאפשר חיבור מתקני אנרגיה מתחדשת לרשת. משך הזמן הארוך הנדרש לביצוע  
פרוייקטים לשדרוג הרשת, וכן אפשרויות חדשות הקיימות בייצור חשמל מבוזר, מחייבים בחינה  

  מחודשת של ההנחות הקיימות לתכנון הרשת.

מיפה מספר כיווני פעולה אשר יאפשרו   27ורית גלבהקשר זה, מחקר שביצעה בנושאים אלו ד"ר נ 
 להגדיל את ההספק של אנרגיה מתחדשת אשר ניתן יהיה לחבר לרשת הקיימת.  

 
העלות החיצונית מייצור חשמל פוסילי מחושבת על פי פליטות גזי החממה וזיהום האויר מייצור חשמל והעלות החיצונית לטון כפי שנקבעת   25

 .2020על ידי המשרד להגנת הסביבה ומתפרסמת בספר הירוק. ההערכה הינה על פי הנתונים לשנת 
 .  2022, אוגוסט הרשת  פיתוח תכנית - נגה חברת: ראו 26
 . 2023, ד"ר נורית גל, ינואר מתחדשת אנרגיה חיבור האצת לשם החשמל רשת  למיצוי פתרונותראו:  27

https://www.noga-iso.co.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%94-2030/
https://www.noga-iso.co.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%94-2030/
https://www.noga-iso.co.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%94-2030/
https://www.noga-iso.co.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%94-2030/
https://www.noga-iso.co.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%94-2030/
https://www.noga-iso.co.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%94-2030/
https://www.noga-iso.co.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%94-2030/
https://www.noga-iso.co.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%94-2030/
https://www.noga-iso.co.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%94-2030/
https://www.noga-iso.co.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%94-2030/
https://www.noga-iso.co.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%94-2030/
https://www.noga-iso.co.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%94-2030/
https://drive.google.com/file/d/1zFMGudQ5B2hJIUufunEF07Dr8arqxaRm/view?usp=sharing
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 בנוסף לכך, ייצור חשמל מבוזר בקרבת אזורי הצריכה מקטין את העומס על רשת החשמל. 

ולקבוע   גל  נורית  ד"ר  הנכללות בעבודת המחקר של  ליישם אותן  יש לבחון את ההמלצות  כיצד 
בתכנון של משק החשמל. כמו כן יש לבחון צעדים רגולטורים וכלכליים לעידוד ייצור חשמל מבוזר  

   במסמך זה(. 8)ראו סעיף 

 שדרוג רשתות החלוקה . 6

הקצה בתוך תחומי הישובים ברחבי הארץ,  -רשתות חלוקת החשמל, המספקת את החשמל לצרכן
 פויים בעתיד הקרוב והרחוק. לדוגמא: אינן מותאמות ברובן לעומסים הצ

החלוקה   ● רשתות  חשמלית.  לתחבורה  המעבר  האצת  עם  בביקוש  חדה  עליה  צפויה  בערים 
  בערים אינן ערוכות כיום לספק ביקוש זה. 

במושבים ובישובים חקלאיים קיים פוטנציאל משמעותי לייצור חשמל סולארי, לדוגמה על  ●
וולטאיים. אולם, הרשתות בישובים אלו הן בדרך  -ריגגות של מבנים חקלאיים ובמתקנים אג

כלל מיושנות, ואינן יכולות לקלוט את מלוא פוטנציאל הייצור. בישובים אלו כל בקשה לחיבור 
ישובית משודרגת רק בהתאמה  -מתקן ייצור חדש נבדקת באופן פרטני, ורשת החשמל הפנים
  שך.אליה, ללא התייחסות למערכות נוספות שעשויות לקום בהמ

ברבים מישובי החברה הערבית רשתות חלוקת החשמל בתוך הישוב אינן מוסדרות, וכוללות   ●
 4חיבורים פיראטיים רבים. זאת, כתוצאה מכך שחיבור חשמל חוקי מחייב היתר בניה וטופס  

למבנה עצמו, שאינו קיים ברבים מישובי החברה הערבית לאור העדר תוכניות מתאר ותב"עות  
הדבר   העולה  מאושרות.  לביקוש  מענה  מתן  אינו מאפשר  לתושבים,  בטיחותי  סיכון  מהווה 

  לחשמל, וגם לא הקמה וחיבור של מתקנים לייצור חשמל סולארי.

הישוביות או האזוריות   על מנת להיערך לאתגרים שתוארו, יש לתכנן את רשתות חלוקת החשמל
נת לאפשר את מיצוי פוטנציאל  באופן יזום הצופה פני עתיד, תוך הקדמת ההשקעה ברשתות, על מ

רכבים חשמליים. וקליטת  מתחדשת  הן  הייצור של אנרגיה  רשתות החלוקה  והתאמת  זה  תכנון 
 השקעות חיוניות שיש לבצען בהקדם.

ותקצוב לבחינה ושדרוג רשתות החלוקה באופן יזום, על בסיס  על רשות החשמל לקדם תכנית 
טעינת רכבים חשמליים על הביקוש ומאידך    הנחות תכנון חדשות אשר יקבעו כללים להשפעת 

  צפי לחיבור מתקני אנרגיה מתחדשת.

  מיקרוגריד –פיתוח רשתות חשמל אזוריות ומקומיות . 7

יש לעודד הקמת רשתות חשמל מקומיות )מיקרוגריד(, המכילות ייצור אנרגיה מתחדשת, מתקני  
זרם על רשת החשמל הארצית  אגירה וצריכה מקומית. רשתות מקומיות יקטינו את ההספק המו 

כיום הרשת   בהם  במקומות  מתקנים  חיבור  יאפשרו  ובמקביל  ההולכה,  על רשתות  העומס  ואת 
  חסומה.
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קמפוס  כגון  צריכה",  "מתחמי  של  שונים  בסוגים  מיקרוגריד  מערכות  של  פיילוטים  לקדם  רצוי 
קיימ כיום,  כפרי.  וישוב  עירונית  שכונה  צבאי,  בסיס  תעשיה,  אזור  פערים  אקדמי,  עדיין  ים 

ופיתוח  במחקר  להשקיע  יש  המקומיות.  הרשתות  מסוגי  חלק  להקמת  ורגולטורים  טכנולוגיים 
חשמל   רשתות  הקמת  תאפשר  אשר  רגולציה  להגדיר  יש  ובמקביל  בתחום,  חדשנות  וביישום 

 מקומיות ואזוריות. 

  חיזוק הרשות המקומית בתחום ניהול האנרגיה המקומי  . 8

עיריות, מועצות ואף ועדים    –של גופים מקומיים, ובראשם רשויות מקומיות    יש לפתח את היכולות
לתכנן ולעצב את האופן שבו נצרכת ומיוצרת אנרגיה בתחומם.   –מקומיים של ישובים כפריים  

ארציים. -כיום, כל הסמכויות הקשורות באספקת חשמל נתונות בידיים של גופים ממלכתיים, כלל
את   חסרות  מקומיות  ברמה רשויות  החשמל  משק  של  מפורט  לתכנון  הנדרש  והיכולות  המידע 

המקומית. אולם, בתנאים המתפתחים של משק אנרגיה מבוזר, יש יתרון מובהק לפועלה של רשות  
לשכך   לשטח,  התואמות  מפורטות  תכניות  לקדם  יכולה  מקומית  רשות  זה.  בתחום  מקומית 

 ויק ומכיל יותר מרשויות ממשלתיות. התנגדויות של תושבים, ולדאוג לרווחת הכלל באופן מד

גורמים עסקיים לשם  לאחרונה ניתנה הרשאה לרשויות מקומיות להקים תאגידים בשיתוף עם 
אספקת החשמל בתחומן. יש לוודא כי אינטרס הרשויות והתושבים במבנים העסקיים הנוצרים  

 נשמר, ולטייב את הרגולציה התומכת בכך באופן שוטף.

 אגירה בכל רמות רשת החשמלעידוד . 9

אגירת אנרגיה הינה חלק אינטגרלי במשק חשמל מבוסס אנרגיות מתחדשות, בגלל התנודתיות  
בייצור חשמל סולארי לאורך היממה ועל פני השנה. לאגירת אנרגיה יש תפקיד מפתח בהתמודדות 

המק ברמה  האנרגטי  החוסן  בהבטחת  וכן  והחלוקה,  ההולכה  רשתות  על  העומסים  ומית  עם 
והארצית. לכן, יש לקדם אגירת חשמל לכל אורך רשת החשמל: בתחום מתקני היצור, בתחנות  

 המיתוג וההשנאה ובקרבת צרכנים גדולים.

( המונה  אנרגיה מאחורי  אגירת  לעודד  יש  קטנים  Behind The Meterבמקביל,  צרכנים  בקרב   )
גישה למתקני האגירה באופן ישיר,   ובינוניים, דוגמת משקי בית, עסקים ומפעלים קטנים, תוך מתן

  במצבים של תקלות באספקת החשמל.

הקצה ועשויה לעודד הקמת -אגירת אנרגיה מאחורי המונה משפרת את הביטחון האנרגטי של צרכן
וולטאיים בקרבת אזורי הביקוש. מערכות אגירה קטנות כאלו עשויות לסייע לקטום את  -מתקנים פוטו 

  שמש למטרות נוספות כגון ייצוב הזרם ברשת.שיאי הצריכה, וכן יוכלו ל 

 שילוב רכבים חשמליים ברשת החשמל. 10

הגידול   מבחינת  החשמל,  משק  על  משמעותית  השפעה  בעלי  להיות  צפויים  חשמליים  רכבים 
נדרשות   ועל השקעות  בביקוש לחשמל, אך בעיקר מבחינת השפעתם על שיא הביקוש  הכולל 

 לשדרוג תשתיות החשמל. 
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ובחינת   ההיערכות בישובים,  לכלול תכנון של רשת החלוקה  צריכה  למעבר לתחבורה חשמלית 
השדרוג הנדרש לרשת החלוקה. כבסיס לבחינת הביקוש הצפוי לחשמל יש לקבוע הנחות תכנון 
עבור טעינת רכבים חשמליים, תכנון פיזי לפריסת עמדות טעינה והגדרת כללים לטעינה מנוהלת  

 ברמת הבניין.  

ת הצפי לגידול בביקוש לחשמל בישובים קיימים ולבחון את התאמת תשתית החשמל  יש לתכנן א
בישובים לביקוש הצפוי. על רשות החשמל לקדם פרוייקט ארצי לשדרוג רשתות החלוקה, על 

 בסיס ההערכות לחדירת הרכבים החשמליים לשוק. 

גם הינו  החשמלי  הרכב  משמעותי,  חשמל  צרכן  החשמלי  הרכב  של  להיותו  יכולת   בנוסף  בעל 
 אגירה, אשר עשויה לספק חשמל לרשת ולסייע בהתגברות על שיאי ביקוש. 

תוך  ברשת,  האגירה לתמיכה  בהספק  יעשו שימוש  והדגמה אשר  חלוץ  פרוייקטי  מוצע  לקדם 
  28Vehicle to Grid -V2G.קידום סטנדרטים התומכים ב 

 במקביל, יש לחייב שימוש בכלים לניהול טעינה על מנת להפחית את העומס על רשת החלוקה. 

 

III התאמת תעריפים ומדיניות פיסקלית . 

צריכה   החשמל  משק  לניהול  הכלכלית  פוטנציאל    להבטיחהמדיניות  מימוש  את 
ייצור האנרגיה המתחדשת בשטחים המופרים, ובפרט באזורי הביקוש, תוך נכונות  

שקעה תקציבית ו/או התאמה תעריפית להאצת האנרגיה המתחדשת. כמו כן יש  לה
 להפנים את מלוא העלויות החיצוניות בהחלטות לרכישת חשמל. 

 שימוש -תעריפים המעודדים ייצור סולארי בכל סוגי הדו. 11

  שימוש כיום כורכות - האסדרות מהן נגזרים התעריפים המתקבלים עבור יצור אנרגיה סולארית בדו 
פוטו  מערכות  סוגי  מגוון  בדו -יחד  מאוד.  -וולטאיות  גבוהים  הקמתן  בעלויות  שהפערים  שימוש, 

התעריפים באסדרות נגזרים מתוצאות מכרז, שבו היזמים הזוכים קבעו את הצעתם על פי עלות 
בדו  להקמה  ביותר  והזולות  הפשוטות  הסולאריות  המערכות  של  והתפעול  שימוש.  -ההקמה 

)לצורך כתוצאה מכך, הקמה ש כאלו שדורשות הקמת קונסטרוקציה  יותר,  מורכבות  ל מערכות 
קירוי חניונים לדוגמה(, אינן רווחיות בתעריפים אלו. זאת חרף התועלת הרבה שבהקמת המערכות, 

 כיוון שהן נמצאות בלב אזורי הביקוש בדרך כלל. 

ציה, או לערוך  יש לייצר אסדרה תעריפית נפרדת המותאמת להתקנות הדורשות הקמת קונסטרוק
 התאמות אחרות בהסדרה כך שישקפו את עלויות ההקמה ואת התועלת למשק. 

 
 .ב"ארה ,יפן ,הולנד ,גרמניה ,אוסטרליה ,בריטניהראו דוגמאות מהעולם:  28

https://es.catapult.org.uk/report/vehicle-to-grid-britain/
https://jetcharge.com.au/solutions/vehicle-to-grid/
https://www.euractiv.com/section/batteries/news/germany-takes-big-step-towards-integrating-electric-cars-into-grid/
https://spectrum.ieee.org/vehicle-to-grid
https://nuvve.com/new-phase-japan-project/
https://www.dominionenergy.com/projects-and-facilities/electric-projects/energy-grid-transformation
https://www.dominionenergy.com/projects-and-facilities/electric-projects/energy-grid-transformation
https://www.dominionenergy.com/projects-and-facilities/electric-projects/energy-grid-transformation
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 הבטחת מיצוי פוטנציאל על גגות גדולים . 12

עליהם  הגדולים  מהגגות  משמעותי  שיעור  שביצענו,  שטח  במחקרי  שחשפנו  הנתונים  פי  על 
פוטו  מערכת  במלואו. -מותקנת  מנוצל  אינו  גם    29וולטאית,  נעשה  כלומר,  כבר  שבהם  במקרים 

וולטאית, האסדרה התעריפית הקיימת איננה מעודדת  -המאמץ וההשקעה להתקין מערכת פוטו 
 ניצול מלא של שטח הגג.

יש לעדכן את מדרגות התעריפים באסדרת הגגות, באופן שישמר רווחיות סבירה וכדאיות כלכלית  
ת תעריף חדה היוצרת עיוות שוק  להקמה, לכל גודל של מערכת, ולהימנע ממצב שבו קיימת יריד

 ומביאה לכך שבגגות גדולים לא מנוצל כל שטח הגג.  

 עלות חיבור למתח גבוה . 13

מעל   של  בהספק  יצור  הוספת   KVA  630מתקני  מחייב  לרשת  וחיבורם  גבוה,  למתח  נחשבים 
והדרישות בעת חציית סף זה מובילה לכך   ועמידה בדרישות שונות. תוספת המתקנים  מתקנים 

הכדאיות הכלכלית להקמת המתקן נשחקת ואף   KVA  2000ועד    KVA  630שבטווח היצור שבין  
מתבטלת כליל. ניתוח הנתונים של בקשות חיבור מתקנים לרשת משקף בעיה זו, ומראה שאכן 

 30KVA. 2000-ל 630כמעט ולא מוקמים מתקנים בהספק שבין 

מ לכן,  משמעותי.  בהיקף  כלכלי  שוק  חסם  מהווה  זה  חיבור  דבר  על  שיקלו  חלופות  לבחון  וצע 
 המתקנים, וביניהן השתתפות בעלות החיבור למתח גבוה מתקציב המדינה ו/או ממשק החשמל. 

 וולטאיות  -היטל השבחה למערכות פוטו. 14

יש להגיע להסכמות עם השלטון המקומי לגבי גובה היטל ההשבחה ומיסים אחרים המוטלים על 
-שימוש. כיום, היטל ההשבחה על מערכות פוטו -ות באופן של דו וולטאיות המותקנ-מערכות פוטו 

וולטאיות והאופן בו הוא מוטל משתנה בין רשות לרשות, ואין הנחיות ו/או כללים ברורים החלים 
 וודאות ביזום פרויקטים. -על כלל הרשויות בתחום. מצב זה מכביד על היזמים ויוצר אי

ל מתקני אנרגיה מתחדשת, לפחות במשך השנים  מוצע לצמצם או אף להימנע מהיטל השבחה ע
ביחס לחניונים, מגרשי -הראשונות עד החזר ההשקעה על גישה מקלה  היזם. מומלץ לנקוט  ידי 

ותורמת   הבנוי  במרחב  להצללה  מסייעת  הסולארית  המערכת  בהם  אחרים  ומתקנים  ספורט 
כן מומלץ לקבע את הוראת השע ה המאפשרת להתמודדות עם השפעות משבר האקלים. כמו 

 .31פטור מהיטל השבחה במבנה מגורים

 
  השל מרכז  - מסכם מסמך - אזורית במועצה סולארי פוטנציאל מיצוי" יזרעאל שמש" פרוייקטראו דוגמאות לנושא זה במסמך המסכם:  29

()il.org.lhesche2021-, שיצא ב . 
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 וולטאיות בבניינים משותפים -עידוד הקמת מערכות פוטו. 15

וולטאיות  -פוטנציאל גבוה לייצור אנרגיה קיים במבני מגורים משותפים, אך הקמת מערכות פוטו 
בהסכמה    על גגותיהם מציבה אתגרים יחודיים. האתגרים בתחום כוללים קושי בקבלת מימון, צורך

 נרחבת של הדיירים, כדאיות כלכלית נמוכה לכל בעל/ת דירה, ומגבלת פטור ממס על ההכנסה.

כיוון  אלו,  גבוהה מהקמת מערכות  קיימת תועלת  רוחבית של משק החשמל  לציין שבראיה  יש 
ידי כך מפחית את העומס על   ועל  שמדובר בייצור בצמוד לצרכנים, המוקם בלב אזורי הביקוש 

לוקה וההולכה. היבט משמעותי נוסף הינו האפשרות לשילוב אוכלוסיות נרחבות אשר  רשתות הח
 יהנו מהכנסות מייצור חשמל, תוך פיזור שוויוני יותר של פירות השינוי. 

הניסיונות השונים שבוצעו עד היום בתחום הביאו להתקדמות אך לא הביאו עדיין לפריצת דרך 
 ולמודלים הניתנים לשכפול נרחב בשוק. 

והרגולטוריות  -יש צורך להקים צוות רב יפעל להצעת פתרונות לבעיות המשפטיות  תחומי אשר 
הכרוכות בהקמת מתקנים על גגות מבני מגורים משותפים כיום. במקביל, מוצע להקים תכניות  
תמיכה יעודיות אשר יעודדו פיתוח מודלים עסקיים חדשים שיתנו מענה לשוק זה. במסגרת זו, יש  

ים שיכללו מענה הן לייצור אנרגיה מתחדשת בבניין והן להקמת תשתית טעינה לרכבים לבחון מודל
 חשמליים. 

 השתת עלויות הפחמן בעת קבלת ההחלטות על רכישת חשמל . 16

מיצרני   לרכוש חשמל  )"נגה"(  לניהול המערכת  חוק משק החשמל, תפקידה של החברה  פי  על 
ומגדיר כללים לפיהם נקבע מאיזה יצרן נרכש   החשמל ולספקו לשוק. החוק מפרט אופן פעולה זה

כך  רשות החשמל את מודל השוק,  בימים אלו מרחיבה  החשמל ומהו סדר ההעמסה של המערכת.  
אנרגיה סולארית מיצרנים גדולים. זהו שינוי לעומת המודל הקיים, במסגרתו   שיכלול גם רכישת

 חברת החשמל מחוייבת לרכוש את כל כמות החשמל המיוצרת באנרגיה מתחדשת. 

החלטות על רכישת   ,2024צפוי להיכנס לתוקף בינואר  המוצע כי במודל השוק המתואר מעלה  
שעתיות, אשר ינתנו על  -חצילהצעות המחיר ה מלוא העלות החיצוניתהוספת החשמל יבוצעו תוך 

באופן זה ימנע תיעדוף לרכישת חשמל ממקורות פוסיליים,  .ידי יצרני חשמל מדלקים פוסיליים
 כתוצאה מאי הכללת העלות החיצונית בהחלטה על רכישת החשמל. 

המוצע  במודל  אזי  החיצונית,  העלות  מלוא  את  יכלול  לא  אשר  במודל  פחמן  מס  ויקבע   במידה 
יתווסף בעת ההחלטה על בחירת הצעות המחיר מהיצרנים, הפרש בין הערך שיקבע במיסוי הפחמן  

  .למלוא העלות החיצונית אשר תהיה בתוקף 

 ביטול התמיכות הישירות והעקיפות למשק הגז. 17

תקצוב ממשלתי להגברת השימוש בדלקים פוסיליים מקדם השקעות פרטיות וציבוריות בדלקים 
נו צעד המנוגד למדיניות ארוכת טווח של הפחתת פליטות גזי חממה ומעבר למשק  פוסיליים והי
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חיבור צרכנים לרשת אנרגיה נטול פליטות. המשך קיומם של תקציבים אלו, כגון תמיכה תקציבית ב 
 מעביר מסר לציבור המעכב מעבר לחשמול ופיתוח של שוק האנרגיה המתחדשת. חלוקת הגז, 

הגז, ובכלל זה תקציבים למימון חיבור תשתיות     רית ברשת חלוקתיש להימנע מכל השקעה ציבו 
בתחבורה  טבעי  בגז  השימוש  לעידוד  ותקציבים  חדשים  לצרכנים  יש   .32גז  זאת  לקבוע במקום 

גז חממתקציבים ממשלתיים לעידוד השקעות ל ובכלל זה השקעות במעבר  ,ההפחתת פליטות 
 למערכות מבוססות חשמל וייצור אנרגיה מתחדשת. 

סיוע להקמת מערכות מבוססות גז טבעי יבוצע רק במקרים בהם אין חלופה טכנולוגית, בעלות  ה
 סבירה, מבוססת חשמל. 

 

 

IV רגולציה ותכנון . 

השימוש    הקרקע ואסדרת  לניהול האחראיםעל כלל מערכת התכנון, יחד עם הגופים  
  בה, להתגייס למימוש יעד האנרגיות המתחדשות ומיצוי פוטנציאל היצור הסולארי.

 עידוד שימוש דואלי בשטחים מופרים . 18

הצורך   את  מעלה  מופרים,  בשטחים  הסולארי  הפוטנציאל  למיצוי  שישנה  הגבוהה  החשיבות 
מופרים. כיום בחלק מסוגי  בהתאמת הרגולציה על מנת לאפשר ייצור אנרגיה מתחדשת בשטחים 

פוטו  מערכות  להקמת  הרשאה  קיימת  לסוגי -המבנים  ההרשאה  הרחבת  נדרשת  אך  וולטאיות, 
ושולי כבישים, מסילות רכבת, שטחים  נוספים, כולל אזורי תעשיה ומפעלים, מחלפים  שטחים 

 כלואים ושטחים בשליטת מערכת הביטחון.

 י קביעת תקני בנייה מחייבים לייצור סולאר. 19

יש לחייב ייצור אנרגיה סולארית בבניה חדשה, בהתאמה לסוג המבנה ולשימושיו. יש לעגן בחוק 
המשרד  של  בתוכניות  מתחדשת"  אנרגיה  ייצור  פוטנציאל  להערכת  ה"נספח  את  מחייב  באופן 

וכן להרחיב את תחולתו גם לפרויקטים קטנים, דוגמת פינוי33להגנת הסביבה  והתחדשות  -,  בינוי 
שהן מרבית התוכניות המקודמות כיום בסמכות מחוזית, וכן ליעודים נוספים כגון מוסדות  עירונית,  

ציבור, מבני תעשיה ואחרים. בפרויקטים מורכבים אלו יש לתת את הדעת למשמעות השמאית  
 של הוספת ייצור האנרגיה, לאחריות לחלוקת הרווחים, לתחזוקה ועוד. 

 
, דו"ח מרכז המידע והמחקר של הכנסת בדבר תיאור וניתוח התפתחת  בתחבורה דחוס טבעי בגז לשימוש למעבר כלכליים תמריציםראו:  32

 שוק גז טבעי לתחבורה בישראל.
 .175 מספר  ממשלה החלטת

 )פרקים מרכז ההשקעות, ושימוש בגז טבעי לתחבורה(. הטבעי  זהג של החלוקה לרשת צרכנים  חיבורדו"ח מבקר המדינה בדבר 
 . 2021, המשרד להגנת הסביבה, בתכניות מתחדשת נרגיהא ייצור פוטנציאל להערכת נספח להכנת הנחיותראו:  33
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ב בתכנון  אגירת אנרגיה  לשלב  יש  פרטיים  בנוסף,  בבתים  לאגירה  הכנה  לחייב  ואף  חדשה,  ניה 
 שמקודמת בימים אלו(.  19\1חדשים, תוך הקלה מקסימלית בסטטוטוריקה )כמו בתמ"א 

צעדים אלו הינם משלימים לצעדי התייעלות אנרגטית וצמצום צריכת האנרגיה במבנים הבאים  
את התקן לבניה ירוקה, אך בשלב    . מינהל התכנון אמנם אימץ34  5281לידי ביטוי בתקן בניה ירוקה  

זה רק הרמה הבסיסית של כוכב אחד נקבעה כמחייבת. יש להעלות את הדרישות בתחום במטרה  
 לצמצם את צריכת האנרגיה במבנים, בשאיפה להגיע לבניה מאופסת אנרגיה ו/או קרובה לכך.

  מיצוי הפוטנציאל הסולארי בשטחים שברשות מערכת הביטחון. 20

משלי  הביטחון, למעלה  מערכת  של  בשליטתה  ו/או  ברשותה  נמצא  המדינה  של  משטחה  ש 
באמצעות צה"ל וגופים ביטחוניים נוספים. מדובר בבסיסים עם מבנים גדולים, וכן שטחים נוספים  

חלקם שטחים פתוחים בעלי ערכי טבע ונוף שאין לפגוע בהם, אך אחרים הינם שטחים כלואים   –
  שטחים ומבנים אלו הוא עצום.מופרים. הפוטנציאל הסולארי ב

מערכת הביטחון היא צרכנית גדולה של חשמל ואנרגיה, אך ניתן לייצר בשטחים בשליטתה חשמל 
, שיתרום להשגת היעדים של המדינה בתחום 35בהיקף העולה על הביקוש של מערכת הביטחון 

שילוב מערכות  האנרגיה המתחדשת. יצור חשמל מבוזר בתחומי מתקני מערכת הביטחון, ובפרט ב
לאגירת אנרגיה, צפוי לתרום לחיזוק הביטחון האנרגטי ולהקטנת הסיכון של אי אספקת חשמל 
לבסיס כתוצאה מתקלות חיצוניות, וכן יאפשר לצמצם עד כדי ביטול השימוש במערכות מבוססות  

 דלקים )מזוט וסולר( לצורכי גיבוי.

סוגיות פתרון  מחייב  זה  סולארי  פוטנציאל  של  פתרון   המימוש  ומימוניות.  מסחריות  כלכליות, 
רשות   האנרגיה,  משרד  הביטחון,  משרד  האוצר,  משרד  של  המעורבות  את  דורש  אלו  סוגיות 

  החשמל, המשרד להגנת הסביבה ורמ"י.

יש להקים צוות לגיבוש מתווה לייצור אנרגיה בשטחים בשליטת מערכת הביטחון. הצוות יתן מענה  
כולל זה  בנושא  הסוגיות  להציב    לכלל  המדינה  על  אנרגיה.  לייצור  בקרקע  שימוש  וזכות  מימון 

 למערכת הביטחון יעדים ומדדים ברורים להתקדמותה בנושא זה. 

  המחוברים לרשת החשמל  4וולטאיות במבנים ללא טופס -הקמת מערכות פוטו .21

מגבלות תכנוניות שונות וסכסוכים על מעמד הקרקע והמבנים הבנויים עליה מעכבים את מיצוי  
פריפריה   באזורי  ובעיקר  קרקע,  שימושי  של  רחב  במגוון  הסולארי   גיאוגרפיתהפוטנציאל 

רגולטיבי   כלל  לא  וולטאיות  -פוטו הקמת מערכות    המאפשרוחברתית. מוצע לקבוע  במבנים  גם 
לה ולאפשר  המבנים מוסדרים,  להסדרת  המאמצים  קיום  כדי  תוך  הללו,  המערכות  מפירות  נות 

  והקרקע.

 
 . 2020-קיימה(, התש"ף–תקנות התכנון והבנייה )תכן הבנייה( )בנייה בת  34
עמוד  ,ב פרק, NZO  תכנית  ראו. 12.9GW-בכ ONZהפוטנציאל הסולארי הכולל בשטחים הנמצאים בשליטת מערכת הביטחון הוערך בתכנית   35

48. 
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https://www.nzo.org.il/post/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-nzo-%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%91-%D7%A9%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://www.nzo.org.il/post/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-nzo-%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%91-%D7%A9%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://www.nzo.org.il/post/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-nzo-%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%91-%D7%A9%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://www.nzo.org.il/post/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-nzo-%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%91-%D7%A9%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://www.nzo.org.il/post/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-nzo-%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%91-%D7%A9%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://www.nzo.org.il/post/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-nzo-%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%91-%D7%A9%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://www.nzo.org.il/post/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-nzo-%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%91-%D7%A9%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://www.nzo.org.il/post/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-nzo-%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%91-%D7%A9%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://www.nzo.org.il/post/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-nzo-%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%91-%D7%A9%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA


 

 

PA28 
 צעדים להאצת אנרגיה מתחדשת בישראל

28 

לא  אין הכוונה לעודד הפרת חוק או לתת פרס לעבריינים. הכוונה היא שיש להגדיר כללים אשר  
וולטאיים לרשת החשמל ממבנים קיימים המחוברים לרשת כבר מספר -ימנעו חיבור מתקנים פוטו

 ין מחלוקת שהבנייה הקיימת היא בדרך להסדרה. מקרים שבהם אשנים ו/או ב

למבנה כתנאי לחיבור מערכת    4על מנת לממש עיקרון זה, ניתן לשקול את ביטול הדרישה לטופס  
שת החשמל כבר מספר שנים, מחוברים לרהלרשת החשמל עבור מבנים קיימים  וולטאית  -פוטו 

 לכל מבנה המחובר לרשת החשמל. וולטאית -פוטו ו/או מתן אפשרות חיבור מערכת 

 וולטאי -הכנת תכנית מתאר ארצית ליצור אגרי. 22

פיילוטים לייצור    180-מתווה משותף של משרד החקלאות ומשרד האנרגיה הוביל לאישור של כ
דית עבור הפיילוטים, ה תכנית מתאר ארצית )תמ"א( יעו אושר  2022. במהלך שנת  36וולטאי -אגרי

והקמתם המתקנים  באישור  כרוך  התהליך  להימשך  והמשך  המתוכננים  הפיילוטים,  שנים   3. 
 .37  2026עד  2024צפויים להתבצע בשנים 

אגרי מתקנים  הפיילוטים,  -הקמת  לתכנית  מעבר  נרחב,  בהיקף  הכנת  וולטאיים  תמ"א  מחייבת 
 תוכנית שכזו,שך הזמן הארוך הנדרש להכנת  וולטאים. לאור מ -ארצית יעודית עבור מתקנים אגרי

לפעול   הובמקביל    דיחויללא  לקידומה  יש  לממצאי לביצוע  בהתאם  עידכונה  תוך  פיילוטים, 
עד  וולטאיות בהיקף משמעותי  -עיכוב בהסדרת התחום ימנע יישום של מערכות אגרי .המחקרים

 .2030 שנת

וולטאים, -מ"א ארצית למתקנים אגרייש להכין מיפוי מקדים של שטחים פוטנציאליים לקראת ת
נופית, ולהכין טיוטה לתמ"א שתועבר להתייחסויות הגורמים הרלוונטיים -הבוחן רגישות אקולוגית

. זאת בכדי שבשלב בו 2021-לרבות הציבור ותתעדכן בהתאם להתקדמות הפיילוטים שאושרו ב
 במוסדות התכנון.  יהיו תוצאות מחקריות ניתן יהיה לעדכן את התמ"א ולקדמה בזריזות

 הסדרת ייצור סולארי בכפרים הלא מוכרים בנגב . 23

החשמל רשת  אל  מחוברים  שאינם  בנגב  מוכרים  הלא  שימוש   ,בכפרים  נעשה  כיום  נעשה 
בגנרטורים הפועלים על סולר לשם אספקת חשמל במבני ציבור ובכלל זה בגני ילדים ובבתי ספר  

החינוך משרד  לשל  גורם  הדבר  עצומות .  לעלויות  במקביל  חמורים,  בריאות  ולנזקי  אוויר  זיהום 
 המושתות על הרשות המקומית. 

להסדיר   מערכות  יש  כתחליף  במוסדו וולטאיות  -פוטו הקמת  מוסדרים,  לא  בישובים  חינוך  ת 
  לגנרטורים.

במקביל, המחלוקות הקיימות בין החברה הבדואית בנגב למדינה על הזכויות בקרקע, מצמצמות  
לקדם בחינת ולטאיים. מוצע  -מאוד את האפשרוית לשימוש בשטחים אלו להקמת מתקנים פוטו 

אנר מתקני  להקים  הבדואים  לאזרחים  יאפשרו  אשר  מההכנסות  פתרונות  ולהנות  סולארית  גיה 

 
 יצור אנרגיה סולארית במקביל לשימוש קרקעי לצורכי חקלאות.  36
 .2022 ,בנושא החקלאות ומשרד האנרגיה משרד הודעתראו  37
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הקרקע ,מהמתקנים מחלוקות  לפתרון  ממתווים  האקולוגית    כחלק  הרגישות  של  הבנה  )תוך 
 והנופית של השטחים בנגב(.

 

 V. דיגיטציה ומידע  

במשק האנרגיה  מודרני.  משק  של  בפעולתו  חשוב  מרכיב  היא  מידע  של  זמינותו 
הינה המידע  זמינות  חשיבות  המבוזר,  והנגשתו    העתידי,  המידע  ומכופלת.  כפולה 

נדרשים לצורך תכנון מיטבי של משק החשמל המבוזר והם יאפשרו שיתוף בתהליך  
 של מעגלים רחבים, כולל אקדמיה וגופים בחברה האזרחית.  

 איסוף מידע והנגשתו לציבור . 24

והלאומית. כך,  ברמה המקומית   ,כיום ישנו חוסר במידע נגיש לגופים הפועלים במשק האנרגיה
רשות   בתחומי  אנרגיה  צריכת  על  מידע  לקבל  מתקשים  ממשלה  משרדי  ואף  מקומיות  רשויות 

 מסוימת, או ביחידת שטח כלשהי. כמו כן, גופי תכנון חסרים במידע לגבי חסמים.

ויאגד נתונים אודות התקדמות ישראל בעמידה  מוצע להקים מרכז מידע ציבורי פתוח שיאסוף 
ל למעבר  לציבורביעדים  וינגישם  מתחדשות,  לחוקרים 38אנרגיות  יאפשר  המידע  מרכז   .

מהאקדמיה, לגופים מסחריים, לרשויות ממשלתיות וציבוריות ואחרות, לשפר את יכולת התכנון  
 והניהול של משק האנרגיה.

 סולארי ה פוטנציאל המיפוי . 25

סולארית   אנרגיה  לייצור  הכולל  הפוטנציאל  בישראל הערכת  הבנוי  מספר    במרחב  לפני  בוצעה 
מרבית הערכות פוטנציאל היצור במרחב הבנוי מסתמכות  .  39עבור המשרד להגנת הסביבה   שנים,

זו,   עבודה  פרוייקט  על  זה  הינם  NZOובכלל  זו  בעבודה  מופו  הנתונים אשר  גסה .  פירוט  ברמת 
בסוגי שטחים מסויימים בתחומי הרשויות,  וחסרה בהם התייחסות לפוטנציאל הסולארי    יחסית,

מערכת  כגון חניונים ומגרשי ספורט. בנוסף, ניתוח זה אינו כולל כלל שטחים הנמצאים ברשות  
 . וגורמים דומים רכבת ישראל ,הביטחון

י בישראל, תוך אפשרות  ישנו ערך רב בבסיס נתונים עדכני אשר ירכז את כלל הפוטנציאל הסולאר
יש צורך בפיתוח כלים, אשר יאפשרו לרשות   לשינוי המידע על פי סוג ההתקנות והאזור בארץ.

מקומית לבצע ניתוח של הפוטנציאל הסולארי בשטחי הרשות. נתונים אלו יסייעו לשלטון המקומי 
   ולגופים נוספים במימוש הפוטנציאל הסולארי הקיים בשטחם.

 
ועשוי  חממה גזי ופליטות אנרגיה  על  דעמי המציג אתר Fraunhoferמכון  ל ידיפועל במדינות רבות בעולם. בגרמניה הוקם עדומה מרכז מידע  38

 לשמש כמודל ליישום בישראל.
 . 2020, המשרד להגנת הסביבה, ינואר בישראל הבנוי במרחב הסולארי הייצור פוטנציאל הערכתראו:  39
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תחשב את הפוטנציאל הסולארי באזור נבחר. המערכת תאפשר  מידע אשר  יש להקים מערכת  
לשלטון המקומי לבחון את הפוטנציאל הסולארי הקיים בשטח הרשות, תוך חלוקה לסוגי המבנים 

 . GISהמערכת תתבסס על מידע גאוגרפי, הקיים במערכות  ותאי השטח.

 וולטאית -מידע להקמת מערכת פוטו –פורטל צרכנים . 26

-לעשות את הצעד הראשון להקמת מערכת פוטו   לבעלי נכסיםקים מערכת אשר תסייע  יש לה
בסיס מערכת זו יהיה נתוני מיפוי גגות של כלל המבנים במדינה,   .40וולטאית על גג הנכס שלהם 

 הם. בהסולארי היצור וניתוח ממוחשב של פוטנציאל 

לכל   יאפשר  אשר  הציבור  לכלל  נגיש  פורטל  תכלול  מה המערכת  לדעת  נדל"ן  נכס  בעל/ת 
הפוטנציאל הסולארי על הנכס, כולל הערכת גודל המערכת וההספק הצפוי, עלות הקמה משוערת, 

מערכת שכזו עשויה גם להנגיש לציבור מידע על האפשרויות הקיימות להתקנת   והכנסה צפויה.
 .  וקשייםוולטאיות, מנגנונים למימונן, וסיוע בהתמודדות עם בירוקרטיה -מערכות פוטו 

הציבור לכלל  זמינה  תהיה  אשר  מערכת  של  פיתוח  ויממן  יזום  האנרגיה  שמשרד  ויהיה  מוצע   ,
 . אחראי על עידכונה השוטף

 האצת פריסת "מונים חכמים" . 27

עסקים קטנים ובינוניים. מונים משקי בית ו המשק, כולל  יש לעודד התקנת מונים חכמים אצל כלל  
מהשינוי לחלק  תשתית  הינם  התחרות חכמים  להגברת  כך  ובתוך  החשמל,  במשק  הנדרשים  ים 

. כמו כן מונים חכמים יאפשרו פיתוח כלים התנהגותיים לשינוי דפוסי הצריכה באספקת החשמל
והם גם נדרשים ליישום  במשקי הבית, במטרה להקטין את הצריכה הפרטית בשעות שיא הביקוש,

 של תעריף חשמל דיפרנציאלי )ראו בהמשך(. 

, אך הפריסה בפועל מתרחשת בקצב איטי. 41ל מקדמת את פריסת המונים החכמיםרשות החשמ
למונים   בישראל  החשמל  משק  המעבר של  להשלמת  ותכנית  יעדים  לקבוע  החשמל  רשות  על 

 שנים. 5חכמים תוך 

 רשת חכמה. 28

רשת חשמל חכמה כוללת כלים לאספקת מידע עדכני אחר התעבורה והעומס בכל נקודה ברשת  
אמצעים לאיתור מוקדם של עומסי יתר ברמת רשת ההולכה העלולים להביא לתקלות  החשמל,  

ברשת, וכן כלים להפחתת עומסים ו/או השלכת יצור אנרגיה עודף מהרשת באופן מהיר ודינמי. 
יאפשרו ניהול אקטיבי של רשת החשמל, והגדלת   ,כלים אלו, במידה ויעמדו לרשות מנהל המערכת

 ת המחובר לרשת הקיימת.  הספק האנרגיות המתחדשו 

 
באילת הופעלה מערכת דומה, אשר נתנה לכל בעל גג מידע על הפוטנציאל הסולארי בגג שבבעלותו. המערכת אפשרה לשלוח בקשות   40

להצעות מחיר לספקים הפועלים באזור, ספקים העוסקים בהקמת מערכות וגורמי מימון. לאחר השקת המערכת עלה באופן משמעותי מספר 
 איות באילת. וולט-הבקשות לחיבור מערכות פוטו

 .גרמניה, ברנדנבורג במדינת לדוגמאמערכות דומות פועלות בעולם ומסייעות לקדם הקמת מתקנים סולאריים על גגות. ראו 
אלף עם מונים  2.77אלפי צרכנים, מתוכם   3.315היו  2021של רשות החשמל, בסוף שנת  2021 לשנת החשמל משק מצב ח"דועל פי  41

 אלף מונים חכמים.  300-ל 2023אלף עם מונים חכמים. תחזית הרשות הינה להגיע בסוף שנת  108-רגילים ו
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כלים   בוחנים כבר כיום  וחברת החשמל,  ניהול המערכת  ובראשם חברת  גורמי המקצוע בתחום, 
תמיכה  באמצעות  זה  מעבר  להאיץ  יש  נתונים.  ומבוססת  חכמה  רשת  לניהול  למעבר  ודרכים 

 בפיתוח טכנולוגיות והטמעתן, והצבת יעדים ברורים למנהל המערכת להשלמתו. 

  הצגת מדדי שירות בתהליך  –ובקרה מדידה . 29

בתהליך הקמת מתקני  אופן שוטף נתונים על זמני הטיפול בשלבים השונים  יש לקבוע ולפרסם ב
לו זמני תגובה  . הנתונים יכל42למחוייב באמות המידה של משק החשמל אנרגיה מתחדשת, מעבר  

פי ממוצע חודשי ובחתך ממוצעים לכל שלב בתהליך, מהגשת בקשה ועד לחיבור מתקן לרשת, על  
 טף.  גיאוגרפי של אזורים בארץ. הנתונים יפורסמו ויהיו זמינים לציבור באופן שו 

 

VIהבטחת מעבר צודק .  

המעבר למשק חשמל מבוזר מאפשר הרחבה של הנהנים מייצור חשמל, ממשק שבו  
צרכני פועלים מספר קטן של יצרנים אשר הינם גופים עסקיים גדולים, למשק שבו 

אנרגיה  המייצרת  מקהילה  כחלק  או  ישיר  באופן  יצרנים,  גם  הם  רבים  חשמל 
חשמל  לתעריף  למעבר  ההצעה  גם  נכללת  זה  בהיבט  עצמית.  לצריכה  מתחדשת 
דיפרנציאלי, אשר יאפשר להקטין את עלות החשמל לצרכנים בעלי צריכה נמוכה  

 לנפש.

 תעריף חשמל דיפרנציאלי . 30  

מעבר להתבססות משק החשמל על אנרגיות מתחדשות ופעולות שונות הקשורות במעבר זה, כגון  
הטלת מס פחמן, עלולות להביא להעלאת תעריף החשמל ולייקר את צריכת החשמל. תוצאה זו  
עלולה להביא לפגיעה קשה ובלתי מידתית בשכבות החלשות והמוחלשות. לכן, מימוש הנגישות  

 מוגנת כרוך בין היתר בקביעת תעריף חשמל דיפרנציאלי.    לחשמל כזכות חברתית

מספר   יקבעו  זו  במסגרת  החשמל.  תעריף  של  דיפרנציאלי  דירוג  בחקיקה  לקבוע  מוצע  כן,  על 
מדרגות תעריף, כך שכמות החשמל הנדרשת לצורך צריכה ביתית בסיסית תהיה בעלות מוזלת או  

ריכה במשקי הבית תהיה יקרה יותר. מנגנון  בחינם, בעוד צריכה עודפת, מעל ומעבר לממוצע הצ
  זה יצור גם תמריץ להתייעלות אנרגטית.

 קיבוע בחוק של הנגישות לחשמל כזכות חברתית מוגנת . 31

כיוון שעיתות שינוי, מהסוג שמשק   הנגישות לחשמל היא הכרחית לצורכי קיום בסיסי בכבוד. 
ה של הפערים החברתיים והכלכליים,  האנרגיה ניצב בפניהם כעת, מביאות פעמים רבות להרחב

יש לוודא שקבוצות אוכלוסייה מוחלשות אינן נפגעות בתהליך השינוי. יש לקיים בחינה צופה פני  

 
 .2018- אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות חיוני, תשע"ח 42
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עתיד של כל היבטי ייצור החשמל, מתוך שאיפה ליצור משק אנרגיה מבוזר והוגן, על בסיס ראייה 
 ית בחברה מתקדמת. חברתית של נגישות לחשמל זול, ולקבע זאת בחוק כזכות בסיס

 עידוד קהילות אנרגיה. 32

 .43יצור וצריכה של אנרגיה סולארית   –יש לעודד התארגנות של "קהילות אנרגיה" לצורך יצרוך  
וולטאיות מקומיות, המשלבות אגירה  -קהילות אנרגיה עשויות להוות תמריץ להקמת מערכות פוטו 

הביזו  את  יגדילו  אלו  מערכות  כרשת מקומית.  להפחתת  ומנוהלות  יתרמו  האנרגיה,  משק  של  ר 
 העומס על רשת החשמל, ובמקביל יאפשרו לציבור רחב יותר להינות מהכנסות מיצור אנרגיה. 

וולטאיות על -ברחבי העולם קהילות אנרגיה משמשות כמחוללות של תהליך הקמת מערכות פוטו 
ים ואם על ידי השלטון בניינים משותפים. יש ליצור מסגרת רגולטורית, אם על ידי גופים ממשלתי 

צריכה,   ייצור,  של  השונים  להיבטים  ומתייחסת  אנרגיה,  קהילות  של  הקמה  המעודדת  המקומי, 
וכיו"ב.  מיסוי  מימון,  לבתים  44תעריפים,  גם  אך  כפריים,  באזורים  לקהילות  גם  יפה  זו  המלצה 

 משותפים ושכונות עירוניות.  

 

 

לעקרונות המנחים  אנו סבורים כי נקיטת מכלול צעדים אלו, בהתאם
, תביא להשגת יעדי הפחתת הפליטות שהציבה מדינת  זה  סמךבמששורטטו 

ישראל בתחום ייצור החשמל, תוך שיפור טיב השירות הניתן לציבור, אמינות  
האספקה והבטחון האנרגטי, והכללת מעגל גדול של אוכלוסיות בציבור  

 הנהנים מפירות השינוי.

  

 
קהילות אנרגיה מוגדרות כקבוצות אזרחים המתארגנות לשם יצור אנרגיה מתחדשת במרחב המבונה בשטח שאינו נמצא בבעלות של גורם  43

פרטי אחד, כאשר הנהנים הם חברי הקהילה ולא גורם עסקי. קיבוצים נמצאים בנקודת מוצא נוחה להתהוות קהילת אנרגיה כהגדרתה מעלה,  
 חינת רשת החשמל כיחידת חלוקה של חשמל )"מחלק היסטורי"(.בשל ההתייחסות אליהם מב

  מקיים   אנרגיה  משק  לקידום  כאמצעי   קהילתית  אנרגיהראו עוד פרוט והמלצות בנושא זה בעבודת המחקר שבוצעה במסגרת תכנית ממשק,    44

 .2022, ד"ר איריס אביעזר, ד"ר אלה ברנד לוי, ד"ר זהר ברמן, ד"ר נעמה ולד, יולי בישראל
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 טבלה מסכמת ה.

 אמצעים אחריות לביצוע צעד  נושא סעיף 

1 

הובלה  
ותכלול  
 השינוי 

הקמת גוף האמון על קידום  
ותיאום המעבר לאנרגיות  

 מתחדשות 

משרד ראש  
 הממשלה 

הקצאת כוח 
אדם, תקציב,  

 חקיקה

2 
קידום הטמעה של טכנולוגיות  

 חדשניות 

משרד האנרגיה  
משרד הכלכלה  
 רשות החדשנות 

הקצאת כוח 
אדם, תקציב,  

 תקנות 

3 
ייצור אנרגיה  -"דוגמא אישית"

 בנכסים ממשלתיים  

משרד רה"מ,  
רשות החברות  

הממשלתיות  
  משרד האוצר

 משרד האנרגיה 

חקיקה,  
תקנות, 
 תקציב

4 
השקעה ממשלתית במעבר 

 לאנרגיה מתחדשת 
 חוק התקציב משרד האוצר 

5 

פיתוח  
וניהול  

רשת  
 החשמל

 פיתוח רשת החשמל  
  משרד האנרגיה
רשות החשמל  

 חברת נגה  

תקנות, 
 תקציב

 תכנון, תקציב  רשות החשמל,  שדרוג רשתות החלוקה  6

7 
פיתוח רשתות חשמל אזוריות  

 מיקרוגריד  -ומקומיות
 משרד האנרגיה 
 רשות החשמל 

 תקנות 

8 
חיזוק הרשות המקומית בתחום 

 ניהול האנרגיה המקומי 
משרד האנרגיה  
 רשות החשמל  

תקנות, אולי  
 חקיקה

9 
עידוד אגירה בכל רמות רשת  

 החשמל 
 תקנות  רשות החשמל 

10 
שילוב רכבים חשמליים ברשת  

 החשמל  

משרד האנרגיה  
 רשות החשמל 
 מינהל התכנון

 תקנות 

התאמת   11
תעריפים 
ומדיניות 
 פיסקלית

תעריפים המעודדים ייצור סולארי  
 שימוש   -בכל סוגי הדו 

 תקנות  רשות החשמל 

12 
הבטחת מיצוי פוטנציאל על גגות 

 גדולים
 תקנות  רשות החשמל 

 תקנות  רשות החשמל  עלות חיבור למתח גבוה 13
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14 
-היטל השבחה למערכות פוטו 

 וולטאיות 
משרד הפנים 

 השלטון המקומי 
חוקי עזר 
 עירוניים 

15 
-עידוד הקמת מערכות פוטו 

 וולטאיות בבניינים משותפים 
 משרד האנרגיה 
 רשות החשמל 

 פיילוטים

16 
השתת עלויות הפחמן בעת קבלת  

 ההחלטות על רכישת חשמל 
 חקיקה רשות החשמל 

17 
ביטול התמיכות הישירות  

 והעקיפות למשק הגז 
משרד האנרגיה, 

 משרד האוצר 
 חוק התקציב

18 

רגולציה  
 ותכנון

עידוד שימוש דואלי בשטחים  
 מופרים

מנהל התכנון  
רשויות מקומיות 

 משרד הפנים

תוכניות  
מתאר,  

תקנות, חוקי  
 עזר עירוניים 

19 
קביעת תקני בנייה מחייבים  

 לייצור סולארי 

  מנהל התכנון
רשויות מקומיות 

משרד הפנים, 
המשרד להגנת  

 הסביבה 

תוכניות  
מתאר,  

תקנות, חוקי  
עזר עירוניים, 

 חקיקה

20 
מיצוי הפוטנציאל הסולארי 
בשטחים שברשות מערכת 

 הביטחון 

 משרד הביטחון
 רמ"י,

 משרד האנרגיה 

תקנות, 
 חקיקה,  

21 
וולטאיות  -הקמת מערכות פוטו 
המחוברים  4במבנים ללא טופס 

 לרשת החשמל  

  משרד האנרגיה
משרד הפנים 
 מינהל התכנון

 רמ"י  

 תקנות 

22 
תכנית מתאר ארצית ליצור  הכנת 

 וולטאי -אגרי

מינהל התכנון, 
משרד  

החקלאות, רמ"י,  
 משרד האנרגיה 

 תמ"א 

23 
הסדרת ייצור סולארי בכפרים 

 הלא מוכרים בנגב

משרד האנרגיה, 
משרד הפנים, 

הרשות לפיתוח  
התיישבות 

 תקנות 
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הבדואים בנגב,  
 רמ"י 

24 

דיגיטציה  
 ומידע 

 לציבור איסוף מידע והנגשתו 
 משרד האנרגיה 
 רשות החשמל 

 מחשוב 

 מחשוב  משרד האנרגיה  מיפוי פוטנציאל סולארי  25

26 
מידע להקמת   -פורטל צרכנים 

 וולטאית -מערכת פוטו 
 מחשוב  רשות החשמל 

 תקנות  רשות החשמל  האצת פריסת "מונים חכמים"  27

 רשת חכמה 28
משרד האנרגיה, 

רשות החשמל  
 חברת נגה 

 תקנות 

29 
הצגת מדדי  –מדידה ובקרה 
 שירות בתהליך

 נוהל עבודה  רשות החשמל 

30 

הבטחת  
מעבר  
 צודק

 תעריף חשמל דיפרנציאלי
משרד האנרגיה  

 רשות החשמל 
 חקיקה

31 
קיבוע בחוק של הנגישות לחשמל  

 כזכות חברתית מוגנת 
 חקיקה משרד האנרגיה 

 עידוד קהילות אנרגיה  32
האנרגיה, משרד 

 רשות החשמל 
חקיקה,  

 תקנות 
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 תודות 

אנו מודים למשרד להגנת הסביבה על תמיכתו בכתיבת מסמך זה, ועל הבנת חשיבות הצורך בזיהוי  
 חסמים העומדים בפני המעבר של ישראל למשק אנרגיה דל פליטות. 

אלי, איסוף הידע במהלך הכנת המסמך התבצע בעזרתם של מומחים רבים ממשק האנרגיה הישר
מהמגזר הפרטי, מהרשויות המקומיות, וכמובן ממשרדי הממשלה ובראשם משרד האנרגיה. אנחנו  

 רוצים להודות לכולם ולכולן על הזמן שהקדישו לנושא ועל השיתוף בידע. 

פוטו  מערכות  התקנת  בקידום  גם  היתר  בין  העוסק  השל,  במרכז  קיימות מקומית  לצוות  - תודה 
הניסיון שצברו חברי הצוות בשטח סייע רבות במיפוי וזיהוי אתגרים   וולטאיות ברשויות מקומיות.

 וולטאיות במרחב הבנוי. -שונים בהתקנת מערכות פוטו 

במקצועיות יוצאת דופן. אלון צבר   NZOתודה מיוחדת לאלון סגל, שמקדיש מזמנו לניהול פרויקט  
יקט מתוך הבנה של מומחיות רבה בתחום האנרגיות המתחדשות בישראל, והוא מוביל את הפרו 

 הדחיפות לטיפול במשבר האקלים ורצון לקדם שינוי משמעותי ובר השגה.

, שפועל ללא הרף להאצת המעבר של ישראל  NZOבנוסף, אנו מודים ליוקי גיל, ממקימי פרויקט  
יוקי מקדם את חזון פרויקט   מתוך הבנה עמוקה של משבר האקלים,   NZOלאנרגיה מתחדשת. 

ים ושיתופי פעולה, הנעת והובלת פרויקטים, תרומות נדיבות, ופיתוח מתמשך בעזרת יצירת חיבור 
 של התכניות ליישום החזון.

, שליוו  NZOלבסוף, אנו מודים לד"ר שי בנימין, ד"ר גיל ברנע, נעה מירון, נועם רווח וכל חברי צוות 
את עבודת הכנת המסמך והקדישו מזמנם לייעוץ ולזיהוי חסמים, וכן לניתוחי הנתונים המוצגים 

 במסמך.

 וקל להבנה. את כתיבת המסמך ועריכתו ליווה יניב כרמל, שביאר סוגיות מורכבות באופן נגיש 


