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Next Generation Energy
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סדר יום

פתיחה•

העבודה וסטטוסמתווה הצגת •

דיון•

סיכום  •
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רקע

העולם מתגייס לייצר  שינוי משמעותי ואמתי  •
לצמצום טביעת הרגל הפחמנית העולמית

התהליך כולו מעוגן בהסכמים ואמנות  •
(רגולציה בינלאומית)בינלאומיות 

הגדרת יעדי מדידה  –קולקטיב אימפקט עולמי •
אחידים וחתירה להשגה משותפת



-2050גיבוש יעדי משק האנרגיה לשנת 

,  תוך משרדית: מהלך המשלב אינטגרציה ועבודה

מגזרית -בינ, תחומית-בינ, משרדית-בינ

מסגרת העבודה

ערים  
ומבנים

תחבורה

אנרגיה

תעשייה  
ופסולת



,  אינטראקטיביתהליך 
הערכת מצב עיתית  

ועדכון יעדים

שיתוף ציבור שימוש במודל קבלת  
החלטות

הגדרת יעדים  
שאפתניים למשק  

אנרגיה אמין

עקרונות תכנון

Top Down & 
Bottom Up



החלטות שהתקבלו
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מתחדשותלייצור חשמל בגז טבעי ואנרגיות מעבר •
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החלטות שהתקבלו
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מתווה העבודה לגיבוש 

2050יעדי 
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וועדת ההיגוי

משרד האנרגיה1.

רשות החשמל2.

אגף התקציבים  2.

הסביבההמשרד להגנת 3.

המועצה הלאומית לכלכלה  4.

משרד התחבורה  5.

מנהל התכנון  6.

משרד הכלכלה  7.

רשות המיסים8.

הישראלי לאנרגיה וסביבה  המכון 9.

התאחדות התעשיינים בישראל 10.

מכון אהרון למדיניות כלכלית11.

החברה להגנת הטבע, גרינפיס-וסביבהחיים 12.

הטבעהחברה להגנת 13.

נציגי אקדמיה14.

תיאום וגיבוש תהליך העבודה  , ייעוץ1.

מתן התייחסויות לתוצרים2.

יצירת הסכמות על מהלכי היישום3.

תפקידי הוועדה



צוותים מקצועיים

חשמל

גז טבעי

צריכה

פ "מו

ואנרגיה  
גרעינית

תכנון פיזי

של תשתיות

בטחון

אנרגטי

התייעלות  
באנרגיה

גז טבעי 

הפקה

תחבורה 

ודלקים

מס 

מזהמים
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מתווה העבודה

ינוארפברואר מרץאפריל

קבוצות מיקוד

STARTנושאים נבחרים

מאייוני יולי

הצגת מסמך  

סופי         

כנס רחב

אוגוסט

אחת לחודשנפגשים במפגש משותף תשעת הצוותים המקצועיים •
אחת לחודש וחצי–ל וישיבות הנהלה "דיונים בהובלת מנכ•

גיבוש טיוטה  

סופית      

זירה מקוונת

וועדת היגוי

ל"סקירה בינ

וועדת היגוי

הצגת חלופות

וועדת היגוי

אישור

וועדת היגוי

צעדי מדיניות  

מומלצים

END

שיתוף ציבור 

נושאים נבחרים



הרעיון המארגן  

Top Down
ל"מגמות בינ

יעדים שאפתניים

Bottom Up
תחזיות לישראל

אילוצים 
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תמונת מצב
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, 2018אנרגיות מתחדשות ויעדים בסקטור החשמל ללא גרעין לשנים % 
2050ו 2030

"מאקרו"תמונת –מגמות עולמיות 



צעדי מדיניות שננקטו

אופן חלוקת הרישיונות   CCSנקבע רגולטור ל•

(Green Oil)תכניות עידוד להפחתת פליטות בתהליך ההפקה •

הוראת מושל  : פנסילבניה; חוק להורדת פליטות: קולורדו•

חוק אקליםUK; לתכנית פעולה

ומימןביוגזמערכת הולכה כוללת •

LDAR(BAT)מערכות , קריטריונים לטורבינות להפחתת פליטות•

קנדה•

אירלנד•

ב"ארה•

•UK

גרמניה•

אוסטרליה•

נורבגיה  •

הפקה, צוות גז טבעי–תמונת מצב  הפקה-גז טבעי



צריכה, גז טבעי

:תרחישי קצה

לצרכנים יבוצע באמצעות מערכת  אנרגיה בהולכת וחלוקת שינוי כל •

השימוש בתשתית הקיימת של הולכה וחלוקה של הגז  , לפיכך. החשמל

.הטבעי ילך ויפחת ולכן אין צורך בהשקעות חדשות בתשתית זו

מערכות ההולכה והחלוקה של הגז הטבעי משחקות תפקיד מהותי  •

בתמהיל האנרגיה הלאומי הן ביצור חשמל מגזים מתחדשים והן לשימוש  

בתרחיש זה יהיה צורך בביצוע השקעות  , לפיכך. הצרכנים הסופיים

.האחסון והחלוקה, נוספות במערכות ההולכה



צריכה, גז טבעי

מדינה
עיקרי תכנית הפחתת  

הפליטות 

משמעויות במשק הגז הטבעי  

טווח בינוני  –

משמעויות במשק הגז הטבעי  

טווח ארוך  –

גרמניה  

השקעות משמעותיות –מגוון צעדים 

חיסכון , יצור גזים ירוקים, מתחדשות

התייעלות אנרגטית ועוד, באנרגיה

עליה בצריכת הגז הטבעי והשקעות  

בתשתית הולכה בשל סגירת תחנות כוח  

פחמיות וגרעיניות  

.  ירידה משמעותית בצריכת הגז הטבעי

המשך השקעות בתשתית הולכה וחלוקה 

תוך שילוב גזים ירוקים בגז הטבעי  

בריטניה
,  חיסכון באנרגיה, CSSדגש על 

התייעלות בחימום והפקת מימן 

השקעות בשיפור ביטחון אספקה של גז 

.  טבעי כולל גז טבעי מקומי וגז מפצלים

ירידה בצריכת . חשיבות גבוהה לגז טבעי

המשך  (. אין הסבר מספק)הגז הטבעי 

השקעות בתשתית  

הולנד  

חימום  + EV": חשמול"דגש מרכזי על 

כולל השקעות  )ב חשמל לבתים "ע

משמעותיות בחיסכון באנרגיה במגזר  

הביתי

ירידה בצריכת הגז הטבעי בעיקר 

באמצעות ניתוק שכונות מגורים מגז 

טבעי 

חסמים שונים בתהליך הפחתת הצריכה  

צפי לשינוי מדיניות ומעבר  . במגזר הביתי

להזרמת  החלוקה לשימוש בצנרת 

תערובות גז טבעי עם גזים ירוקים   

יוון

התבססות על הפחתות  . אין תכנית

שנובעות ממערכות יצור חשמל יעילות 

(CCGTבמקום פחם ) חשמל "ומיבוא

" נקי

עליה משמעותית בצריכת גז טבעי  

השקעות לרבות CCGT-לבמעבר 

הולכהבתשתית 

בצריכת החשמל באמצעות חיסכון ייצוב 

.  גנרציה-ומעבר לקו( אין פירוט)באנרגיה 

.    גידול בצריכת גז טבעיהמשך 



תחבורה קלה–ודלקיםתחבורה 

המגמה ברורה אך הקצב משתנה•

וכיום מעבר , עד לא מזמן מדיניות מוכוונת תמריצים בלבד•

(  'מגבלות על מכירות וכו, תקני פליטות)למדיניות מחייבת 

מדינות הצהירו כי בכוונתן לאסור על מכירת כלי 10-למעלה מ•

רכב בבנזין וסולר

2020, בלומברגסוכנות : מקור

2025:2040: 2030:



2050תרחישים שונים בשנת 

השליטה תהיה למנועי דיזל ומנועי גז2050גם ב -ברכב הכבד שיניעו את הרכבים יהיו מגוונים  הדלקיםסוגי 

תחבורה כבדה–ודלקיםתחבורה 



ודלקיםצוות תחבורה –תמונת מצב 



C

עיקרי הנושאים הנסקרים

:  השונותממדינות ההשוואה רלוונטיים כלים 

(פרנקפורט)גוף מתכנן 1.

(דנטון)תאגיד עירוני לניהול האנרגיה 2.

קביעת תקנות לייצור עצמי של אנרגיה  3.

(ברצלונה)

במרחב  ( פסולת)ייצור חשמל שילוב מתקני 4.

(וינה)העירוני 
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?  פנינולאן 

.חדשהנחיות להפקת אנרגיה וייעול הניצול האנרגטי בתוכניות לבינוי חיוב הטמעת 1.

לצורך מקסום הפקת אנרגיה , מוניצפאלייםהכשרת גופים מקצועיים מתכננים לליווי ראשויות וגופים 2.
.בשטח הבנוי

.ולעמידה והגדלת היעדים, קביעת מנגנוני מעקב ובקרה לבחינת הכלים3.

צוות תכנון תשתיות–תמונת מצב 

:תובנות ומסקנות עבורנו

מקסום הפקת אנרגיה מהשטח הבנוי1.

שאיפה לעצמאות אנרגטית ברמה  2.

המקומית

הגברת מגמת ביזור ייצור האנרגיה3.

עידוד הקמת מתקני אנרגיה  4.

תאגידים  /באמצעות סיוע של גופים

מקומיים



מדיניות מס מזהמים הנהוגה במדינות שונות•

גובה המיסוי •

מידת הפחתת פליטות פחמן  •

.  'תעשייה וכד, השפעות ישירות ועקיפות כגון תחרותיות•

ביחס למעבר בין  וגמישויותסקירת אפשרויות התחלופה •
מזהמים לנקייםדלקיםטכנולוגיות וצריכת 
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מיסוי מזהמיםצוות כלכלה

ניתוח לישראל

השלכות ותועלות מהטלת מס פחמן , ניתוח כלכלי של השפעות•
בישראל

,  תחבורה, תעשייה, חשמל)הערכת מידת תחלופה לפי מגזרים •
( חקלאות

נקייםדלקים/חסמים למעבר לטכנולוגיות•

השפעת מיסוי על הפחתת פליטותאמדן•

תעשייה  , תוצר, מחירים-השפעות נוספות •



ברוב המדינות מיסוי פחמן קיים בנוסף על מסחר בפליטות •

(ETS(

לפי מספר עבודות ומחקרים השפעת המס על הפחתת  •

נמצאת הפחתה ביחס לעסקים כרגיל אך  . פליטות נמוכה

כ עלייה בפליטות"בסה

שינויים , ריבוי פטורים, מיסוי נמוך: סיבות אפשריות•

גמישות ביקוש נמוכה  , תכופים במדיניות המס

מדיניות ואמצעים אחרים תרמו יותר , ברוב המדינות•

להפחתה  

ניתן לייחס הפחתה גם לשינויים והשפעות כלכליות כגון  •

ותמריצים דלקיםמחירי 

חלק ממדיניות כוללת ולא כחלופה -המיסוי •

,  הפחתות מיסים, "ירוקות"הוצאות –שימושי הכנסות המס •

הוצאות כלליות
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מיסוי מזהמים



פ"מו

•UK

גרמניה•

•EU

ב"ארה•

(כולל אגירה)מערכות חכמות •

(בנייה משמרת אנרגיה וחימום)תחום הבניה •

שימוש ואגירה, תפיסה, קרבוניזציה-דה– CCUSתעשיית ה•

(היתוך)גרעין •

חדשנות באנרגיות מתחדשות•

(green finance)תמיכה במיזמי אנרגיה ומימון ירוק •



אנרגיה גרעינית

גרעיניות  כחי תחנות "מהחשמל העולמי מיוצר ע10%

ח"פדטון פליטות של יגה'ג63חסכו ר"תג,  1971-2018בין 
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התייעלות באנרגיה

צעדי מדיניות שננקטו

.בגרמניה2050עד לשנת , 2008לעומת , בכל שנה2.1%-הסופית בעצימות האנרגיה הגדלת 1)

.בצרפת2012בצריכת האנרגיה הסופית ביחס לשנת 50%הפחתה של 2)

.לשנה בגרמניה2%-לשיפוץ מבנים קיימים הגדלת קצב שיפוץ מלאי המבנים הקיים בתמריצים 3)

".EE MORTGAGE"למשכנתאות למבנים יעילים באנרגיה יוזמה EU-ב4)

.פרט לרוסיה ומדינות נוספות כלל עולמי 2050אנרגיה שלא במסגרת מאופסיקביעת יעדים למבנים 5)

.בגרמניה2021סטנדרט מחייב חדש של בנייה מאופסת אנרגיה החל משנת הטמעת 6)

.במבנים בבריטניהפוסילייםבדלקיםרגולציה המחייבת הפסקה הדרגתית של השימוש קביעת 7)

.2030בניינים כל חשמליים עד 47%סאן חוזה יעד של 8)

.פרטייםברקלי אסרה על שימוש בגז טבעי במבנים מגורים 9)

:כיווני יעדים לישראל

(1Energy Efficiency-(  נפש/ג"תמ/צריכת אנרגיה במשק)-יעד להתייעלות באנרגיה עצימות אנרגיה

(2Zero Energy Cities-אנרגיה מתחדשת במרחב האורבאני  / % יעד לערים מאופסות אנרגיה

(3Existing Building Retrofit-יעד לשיפוץ של מלאי מבנים הקיים.

(4Zero-Positive Energy Buildings-נמצא בצוות מבנים-17.12.2020-טיוטת יעדים פורסמה ב  .

(5All-Electric Buildings /Zero Carbon- חשמלי100%יעדים למבני מגורים ומסחר.
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בטחון אנרגטי

סקירה ספרותית בינלאומית לאינדיקטורים בתחום  (1

הביטחון האנרגטי

הצעה לאינדיקטורים מדידים וכמותיים בישראל  (2

3)Case study : 100%מה המשמעות של מעבר ל

מתחדשות על האינדיקטורים ביחס למצב היום   

.בישראל



2050-הנחות היסוד למודל ל

משקיPVתמהיל + תמהיל אנרגיה משקי •

נצילות  , תפעול, הקמה)כלכליים ליחידות ייצור -נתונים טכנו•

(ועוד

,  תפעול, הקמה)כלכליים למתקני אגירה -נתונים טכנו•

(דגרדציה ועוד

נתוני זיהום ועלויות חיצוניות•

דלקיםמחירי •

(כולל חדירת רכב חשמלי)גידול שנתי בביקוש •

התייעלות באנרגיה•

צוות חשמל

.2030-עבודת הרשות על יעדי אנרגיה מתחדשת ל–פעולה מקדימה 
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דיון וסיכום


