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       מהות ועיקרי תכנית האב   מהות ועיקרי תכנית האב   מהות ועיקרי תכנית האב   מהות ועיקרי תכנית האב::::פרק אפרק אפרק אפרק א
 

מער& זה מספק תשומה . מער& האנרגיה הינו נדב& תשתית קריטי בכל משק כלכלי מודרני .1

עיקרית וראשונית לכל מערכות הייצור והשירותי� בכל ענפי המשק וכ� מהווה שירות חיוני 

, ולתפע, ייצור, המער& כולל מערכות יבוא ושינוע. למשקי הבית לקיו� רמת חיי� גבוהה

 .  אחסו� וכ� קווי שיווק והולכה של מוצרי האנרגיה עד לצרכ� הסופי

צורכות שימושי קרקע ומשאבי הו� וכוח , מערכות תשתית אלו הינ� עתירות טכנולוגיה .2

, משפטיי� וכללי משחק בי� השחקני� השוני�–אד� וה� מופעלות על ידי הסדרי� כלכליי�

אי� ספק . ע� המשרד לתשתיות לאומיותשבקביעת� שותפי� גורמי ממשלה רבי� יחד 

שיעילותה של הכלכלה הלאומית בכללותה רגישה לטיב ולאיכות התיפקוד של משק 

 .האנרגיה

כי העלייה המדאיגה בעצימות האנרגיה בתוצר הלאומי בישראל , ברור היה בפתח העבודה .3

עד ,  השני� הבאות20 -בעשור האחרו� והצמיחה המהירה של הביקוש לחשמל החזויה ל

מחייבת הערכות מתאימה של משק , כדי הכפלת או השלשת צריכת החשמל בישראל

מתו& חשיבה זו .  האנרגיה וביצוע חשיבה כוללת של כיווני ההתפתחות לטווח הארו&

 . נגזרי� ג� צעדי� שיש ליישמ� כבר בשני� הקרובות

    עיקרי תכנית האבעיקרי תכנית האבעיקרי תכנית האבעיקרי תכנית האב

קריי� עליה�  מצביעה  תוכנית נציי� כא� את שלושת כיווני הפעולה האסטרטגיי� העי .4

 :האב

העלאת הפעולות לשימור האנרגיה לראש סדר העדיפות הלאומית של מדיניות העלאת הפעולות לשימור האנרגיה לראש סדר העדיפות הלאומית של מדיניות העלאת הפעולות לשימור האנרגיה לראש סדר העדיפות הלאומית של מדיניות העלאת הפעולות לשימור האנרגיה לראש סדר העדיפות הלאומית של מדיניות  .א

לש� כ& נדרשת הצבת יעד חסכו� והתייעלות בצריכת . הממשלה בתחו� האנרגיההממשלה בתחו� האנרגיההממשלה בתחו� האנרגיההממשלה בתחו� האנרגיה

וזאת  על מנת להפחית השקעות ,  אחוזי� ויותר בעשור הקרוב20אנרגיה עד כדי 

להפחית את הזיהו� הסביבתי משריפת , ביבוא דלקי�עתק בהקמת תחנות כוח ו

 .  דלקי� ולחסו& בצור& בהקצאת קרקעות יקרות לצורכי ייצור חשמל

שמטרת� התייעלות של , קידו� הרפורמות המבניות במשק החשמל ובמשק הדלקקידו� הרפורמות המבניות במשק החשמל ובמשק הדלקקידו� הרפורמות המבניות במשק החשמל ובמשק הדלקקידו� הרפורמות המבניות במשק החשמל ובמשק הדלק .ב

 .  י הפחתת עלויות השירותי�"משקי� אלו בעיקר ע

 במחקר ופיתוח טכנולוגיות  במחקר ופיתוח טכנולוגיות  במחקר ופיתוח טכנולוגיות  במחקר ופיתוח טכנולוגיות כולל השקעהכולל השקעהכולל השקעהכולל השקעה, , , , קידו� השימוש באנרגיות מתחדשותקידו� השימוש באנרגיות מתחדשותקידו� השימוש באנרגיות מתחדשותקידו� השימוש באנרגיות מתחדשות .ג

בנוס0 להקמת� של תחנות כוח סולאריות יש לקד� .  מתקדמות של אנרגיה סולאריתמתקדמות של אנרגיה סולאריתמתקדמות של אנרגיה סולאריתמתקדמות של אנרגיה סולארית

בשירותי� , קור וחשמל בטכנולוגיות סולאריות מבוזרות ג� בתעשייה, הפקת חו�
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בשיתו0 גורמי� , בתחו� זה יש לגשת לפעולה רחבת היק0 ונמרצת. ובמגזר הביתי

 . אמ( ליצור שיתו0 פעולה אזוריותו& מ, עסקיי� בעול�

תוכנית האב לא עסקה במישרי� בפרוייקט הגז הטבעי שהופקד בידי רשות הגז . גז טבעיגז טבעיגז טבעיגז טבעי .5

. שהוקמו לקידו� הפרוייקט, נתיבי גז לישראל, הטבעי והחברה הממשלתית להולכת הגז

 את הצור& בקידו� פרוייקט הגז הטבעי על ידי, ברקע הדברי�, צוות תוכנית האב הניח

בתעשייה , האצת הפעולות להקמת תשתית אספקת הגז הטבעי לצרכני� במשק החשמל

כ� נלקחה בחשבו� השפעתה מרחיקת . כמו ג� לצרכני� נוספי� ברחבי האר(, ובשירותי�

הלכת של כניסת הגז הטבעי על התייעלות משק האנרגיה בישראל ועל הפחתת הזיהו� 

ת האב בתחו� קידו� שנויי� מבניי� רצויי� זאת לצד תרומה להשגת יעדי תוכני. הסביבתי

כגו� תחנות כוח סולאריות (במשק האנרגיה וקידו� השימוש באנרגיות מתחדשות 

 ). משולבות ע� גז טבעי או ע� אנרגית רוח

יחד ע� זאת נדגיש את הצור& הדחו0 בכ& שהממשלה תפעל באופ� נמר( לקד� את אספקת יחד ע� זאת נדגיש את הצור& הדחו0 בכ& שהממשלה תפעל באופ� נמר( לקד� את אספקת יחד ע� זאת נדגיש את הצור& הדחו0 בכ& שהממשלה תפעל באופ� נמר( לקד� את אספקת יחד ע� זאת נדגיש את הצור& הדחו0 בכ& שהממשלה תפעל באופ� נמר( לקד� את אספקת  .6

וזאת על מנת לקיי� וזאת על מנת לקיי� וזאת על מנת לקיי� וזאת על מנת לקיי� , , , , ת הפלשתינאית וממצרי�ת הפלשתינאית וממצרי�ת הפלשתינאית וממצרי�ת הפלשתינאית וממצרי�ובפרט מהרשוובפרט מהרשוובפרט מהרשוובפרט מהרשו, , , , הגז ממספר ספקי� נוספי�הגז ממספר ספקי� נוספי�הגז ממספר ספקי� נוספי�הגז ממספר ספקי� נוספי�

תחרות באספקת הגז ולשמר רמת מחירי גז הנמוכה משמעותית מהמחירי� הנוכחיי� תחרות באספקת הגז ולשמר רמת מחירי גז הנמוכה משמעותית מהמחירי� הנוכחיי� תחרות באספקת הגז ולשמר רמת מחירי גז הנמוכה משמעותית מהמחירי� הנוכחיי� תחרות באספקת הגז ולשמר רמת מחירי גז הנמוכה משמעותית מהמחירי� הנוכחיי� 

 . ג� בשני� הבאותג� בשני� הבאותג� בשני� הבאותג� בשני� הבאות, , , , וממחירי הדלקי� החלופיי�וממחירי הדלקי� החלופיי�וממחירי הדלקי� החלופיי�וממחירי הדלקי� החלופיי�, , , , בבבב""""באירופה ובארהבאירופה ובארהבאירופה ובארהבאירופה ובארה

והסתמכות על ספק עיקרי נוס0 בלבד , לפחות, אי קיומ� של שלושה ספקי גז בלתי תלויי� .7

 תביא להאמרת מחירי הגז בישראל עד כדי הכפלת� וזאת כבר בטווח הזמ� , )מצרי�(

יביא להאמרת מחירי החשמל ויצור , דבר זה יפגע קשות בפיתוח משק הגז הטבעי. הקרוב

כמו כ� יודגש הצור& להשלי� במהרה את התכנו� . נזק רב לתעשייה ולאיכות הסביבה

 .ו עשוי המשק להידרש כבר בעשור הבאל, וההערכות להקמת מתק� קליטה לגז טבעי נוזלי

 היסטוריי� בשנת נומינליי�עליית מחירי הנפט לשיאי� . הפחתת התלות ביבוא דלקי�הפחתת התלות ביבוא דלקי�הפחתת התלות ביבוא דלקי�הפחתת התלות ביבוא דלקי� .8

הכפלת מחירי הפח� בשנתיי� האחרונות והתלות הגלובלית הגוברת בהספקת הנפט , 2004

ואת אי , מדגישי� את הצור& להקטי� את התלות ביבוא דלקי�, ממקורות מוסלמיי�

האמצעי� העיקריי� שיתרמו בטווח הבינוני . ודאות הנובעת מ� התנודתיות במחיריה�הו

והארו& להשגת המטרה של הפחתת התלות ביבוא ובמחירי הדלקי� המיובאי� ה� המעבר 

ועידוד השימוש ; התייעלות וחסכו� באנרגיה; עידוד חיפושי הנפט והגז בישראל; לגז טבעי

ביאו לחסכו� של מאות מיליוני דולרי� לשנה ויתרמו ג� צעדי� אלו י. באנרגיות חלופיות

 . לשיפור איכות האוויר לרווחת תושבי המדינה

" עסקי� כרגיל"יודגש כי מתחזית הביקושי� לאנרגיה בתרחיש הסביר של . פליטות מזהמי�פליטות מזהמי�פליטות מזהמי�פליטות מזהמי� .9

 -נגזר כי רמת פליטת תחמוצות החנק� הרעילות בייצור חשמל צפויה לגדול אבסולוטית בכ

וזאת למרות תרומתו של הגז הטבעי להפחתה יחסית בפליטת , בטווח התכנית 60%-40%
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הגידול במצבת כלי הרכב צפוי א0 הוא לתרו� , בנוס0. המזהמי� לקילוואט חשמל מיוצר

למרות השיפורי� הטכנולוגיי� המתוכנני� , להגדלה אבסולוטית בפליטת תחמוצות החנק�

יצויי� כי . פליטה הסגולית לקילומטר נסיעההצפויי� להקטי� את  ה, בכלי הרכב ובדלקי�

כניסת הגז הטבעי לשימוש נרחב ביצור חשמל ובתעשייה צפויה לתרו� להפחתה 

 .אבסולוטית בפליטת תחמוצות הגופרית והחלקיקי� במגזרי� אלו

צפי זה לגידול בפליטת תחמוצות החנק� מדגיש את הצור& לחרוג ממסלול התרחיש הסביר  .10

חסכו� והתייעלות , וזאת באמצעות יישו� מדיניות אגרסיבית של שימור" עסקי� כרגיל"של 

יש לפעול ליישו� , כמו כ�. אשר תתרו� ג� להפחתת פליטת המזהמי�, בצריכת האנרגיה

וכ� להגביר את , בעיקר במרכזי הערי�, מדיניות תחבורתית שתצמצ� את פליטת המזהמי�

, תהינה חריגות בתקני� הסביבתיי�פעולות האכיפה של תקני פליטת מזהמי� כדי שלא 

 .  וזאת על מנת למנוע פגיעה בבריאות הציבור

    עיקרי המתודולוגיהעיקרי המתודולוגיהעיקרי המתודולוגיהעיקרי המתודולוגיה

מפת "המציגה מעי� , מהל& העבודה כולה מתואר בתמצית רבה באמצעות הסכימה הבאה .11

 . בה הלכנו בתכנו� האסטרטגי הכולל" דרכי�

הסביבה הפנימיתהסביבה הפנימיתהסביבה הפנימיתהסביבה הפנימית הסביבה החיצוניתהסביבה החיצוניתהסביבה החיצוניתהסביבה החיצונית

יעדי� יעדי� יעדי� יעדי� 

אסטרטגיי�אסטרטגיי�אסטרטגיי�אסטרטגיי�

SWOT  ניתוחניתוחניתוחניתוח

זיהוי ומיפויזיהוי ומיפויזיהוי ומיפויזיהוי ומיפוי
חלופותחלופותחלופותחלופות

הערכת חלופותהערכת חלופותהערכת חלופותהערכת חלופות

חלופה נבחרתחלופה נבחרתחלופה נבחרתחלופה נבחרת

פיתוח כלי� פיתוח כלי� פיתוח כלי� פיתוח כלי� 

להערכת חלופותלהערכת חלופותלהערכת חלופותלהערכת חלופות

תרחיש ייחוסתרחיש ייחוסתרחיש ייחוסתרחיש ייחוס
הסביבה הפנימיתהסביבה הפנימיתהסביבה הפנימיתהסביבה הפנימית הסביבה החיצוניתהסביבה החיצוניתהסביבה החיצוניתהסביבה החיצונית

יעדי� יעדי� יעדי� יעדי� 

אסטרטגיי�אסטרטגיי�אסטרטגיי�אסטרטגיי�

SWOT  ניתוחניתוחניתוחניתוח

זיהוי ומיפויזיהוי ומיפויזיהוי ומיפויזיהוי ומיפוי
חלופותחלופותחלופותחלופות

הערכת חלופותהערכת חלופותהערכת חלופותהערכת חלופות

חלופה נבחרתחלופה נבחרתחלופה נבחרתחלופה נבחרת

פיתוח כלי� פיתוח כלי� פיתוח כלי� פיתוח כלי� 

להערכת חלופותלהערכת חלופותלהערכת חלופותלהערכת חלופות

תרחיש ייחוסתרחיש ייחוסתרחיש ייחוסתרחיש ייחוס
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זהו ". תרחיש הייחוס"ניתוח נקודת המוצא לתכנו� היא , ל"כפי שנית� לראות בסכימה הנ .12

 בה� נתו� – החיצונית והפנימית –של מאפייני הסביבות ) תחזיתי בחלקו הניכר(ניתוח 

, גיאופוליטיי�, מדובר בניתוח היבטי� דמוגרפיי�.   שנה20 –משק האנרגיה לטווח של כ 

כדי שיש בה� , סביבתיי� וקרקעיי� שיאפיינו את המדינה והאזור, טכנולוגיי�, כלכליי�

נושאי� אלו סוכמו במסמ& . להשלי& על בחירות אסטרטגיות בנוגע לפיתוח משק האנרגיה

 .  ואינ� מוצגי� במפורש במסמ& סיכו� זה, תרחיש הייחוס

וכ� את ניתוח ) ראה פרק ב(אפיוני תרחיש הייחוס גזרו למעשה את הגדרת יעדי המדיניות  .13

וכ� מערכת האיומי� וההזדמנויות , מרכיבי העוצמה והחולשה של משק האנרגיה בישראל

במשולב ע� אבחנות , ניתוח זה).  שסוכ� א0 הוא במסמ& נפרד , SWOT –ניתוח ה (

אפשרו את זיהוי החלופות האסטרטגיות השונות לצעדי תכנית , התרחיש למלוא פרטיה�

והביאו לבחירה בחלופה , צעדי� אלו נותחו באמצעות כלי הערכה רלוונטיי� שוני�. האב

 .  תקפת למעשה במכלול צעדי המדיניות המרכזיי� המוצגי� במסמ& זההמש

מכלולי� -מכילה תת, המתבטאת כא� במכלול ההמלצות, חלופת המדיניות הסופית, למעשה .14

של המלצות בהתא� למספר סעיפי� מהותיי� ומרכזיי� של הפעולה השלטונית 

 :סעיפי� אלו ה�. המתבקשת בתחו� האנרגיה

מכלול הצעדי� המתבקשי� על מנת להביא לכ& שכמות , י קר– שימור אנרגיהשימור אנרגיהשימור אנרגיהשימור אנרגיה .א

י מדינת ישראל תפחת משמעותית ביחס למה שצפוי א� "האנרגיה הנצרכת בכלל ע

יש בה , כמו כ�". העסקי� כרגיל"תמשי& דינמיקת התפתחות המשק להיות זו של 

 ).ראה פרק ד. (התייחסות לצעדי� שתכלית� קידו� אנרגיה נקייה

הצבעה על תמהיל המקורות ,  קרי– נרגיה ראשוניי� בייצור חשמלנרגיה ראשוניי� בייצור חשמלנרגיה ראשוניי� בייצור חשמלנרגיה ראשוניי� בייצור חשמלתמהיל מקורות אתמהיל מקורות אתמהיל מקורות אתמהיל מקורות א .ב

 –נוכח  אבחנות תרחיש הייחוס השונות וניתוח ה , הרצוי לישראל בטווח הארו&

SWOT) .ראה פרק ה .( 

 נבחנו מספר חלופות המבטאות נקודות מוצא  – מבנה משק החשמל העתידי הרצוימבנה משק החשמל העתידי הרצוימבנה משק החשמל העתידי הרצוימבנה משק החשמל העתידי הרצוי .ג

 ;)פרק וראה (והומלצה חלופה נבחרת , אפשריות שונות

וזאת לגבי שלושה ,   ג� כא� נבחנו מספר חלופות–מבנה משק הדלק העתידי הרצוי מבנה משק הדלק העתידי הרצוי מבנה משק הדלק העתידי הרצוי מבנה משק הדלק העתידי הרצוי  .ד

וכ� משק ; משק שירותי התשתית לתזקיקי�; משק ייצור התזקיקי�: משקי�-תת

 ;)ראה פרק ז(שירותי התשתית לדלק גולמי 

פ בתחו� האנרגיה  "  נבחנה מחדש מדיניות המו–  מדיניות  המחקר והפיתוחמדיניות  המחקר והפיתוחמדיניות  המחקר והפיתוחמדיניות  המחקר והפיתוח .ה

 ).  פרק ח(צו מספר צעדי� שיש לבצע� בעדיפות עליונה והומל
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מטבע , ל של המדיניות ארוכת הטווח עסקנו"מכלולי� הנ-כי בתו& העיסוק בכל התת, נציי� .15

א& רק באלו המתבררות כמהותיות לעצ� יכולת משרד , בסוגיות ארגוניות שונות, הדברי�

מהותיות אלו נגעו בעיקר סוגיות .  התשתיות והממשלה לקד� את יעדי משק האנרגיה

 .  להקמת רשות לשימור אנרגיה וכ� רפורמה מסוימת במנהל החשמל

מדובר .  השני� הקרובות5 - היא תכנית פעולה קונקרטית של הממשלה לתכנית חומשתכנית חומשתכנית חומשתכנית חומש .16

, בצעדי� הנגזרי� מתו& הראייה ארוכת הטווח של אופיו הרצוי של משק האנרגיה

 .  תכנית זו מוצגת בפרק ט. בתו& החומש הקרוב) י�ואת חלק� לסי(ושבביצוע� יש להתחיל 

.  יודגש כי קיימי� קשרי גומלי� בי� היעדי� ואמצעי המדיניות המומלצי� בתכנית האב .17

 :להל� מספר דוגמאות להמחשת קשרי הגומלי� שבי� מרכיבי התוכנית

עי העלאת נושא שימור האנרגיה לראש סדר העדיפויות של מדיניות האנרגיה ויישו� אמצ •

יקטי� את קצב ההקמה של תחנות כוח , שימור מגווני� יצמצ� את צריכת האנרגיה

יקטי� את פליטת המזהמי� ויביא לחסכו� משקי של מאות מיליוני עד מיליארדי , חדשות

 . שקלי� בשנה

החדרה מהירה של הגז הטבעי לשימושי� נרחבי� במשק תתרו� ג� היא להתייעלות  •

לחסכו� מוניטרי ניכר למשק ולהקטנת , חרות ביצור חשמללהגברת הת, השימוש באנרגיה

יצור יצור יצור יצור      המעבר לשימוש בגז טבעי במשק יביא ג� לתהלי& של ביזור מערכות המעבר לשימוש בגז טבעי במשק יביא ג� לתהלי& של ביזור מערכות המעבר לשימוש בגז טבעי במשק יביא ג� לתהלי& של ביזור מערכות המעבר לשימוש בגז טבעי במשק יביא ג� לתהלי& של ביזור מערכות. זיהו� האוויר

 ....החשמל והקמת תחנות כוח בצמוד למרכזי הצריכההחשמל והקמת תחנות כוח בצמוד למרכזי הצריכההחשמל והקמת תחנות כוח בצמוד למרכזי הצריכההחשמל והקמת תחנות כוח בצמוד למרכזי הצריכה

ביצוע .  ביצוע הרפורמה המומלצת במשק החשמל תתרו� להתייעלות במשק האנרגיה •

 .  תתאפשר ללא היצע זמי� של גז טבעי ליצור חשמלרפורמה מקיפה לא

הפנמת מלוא העלויות החיצוניות הנובעות משימוש בדלקי� תעודד את השימוש  •

וכ� את השימוש בטכנולוגיות תחבורה , חו� וקור, באנרגיות חלופיות לייצור חשמל

 .התורמות להפחתת מזהמי�

וות את הכנתה וגיבושה של תוכנית משרדי שהוק� לל-מוצע כי צוות ההיגוי הבי�, לסיכו� .18

על מנת , במתכונת כזו או אחרת שתקבע, ימשי& לפעול לאור& זמ�, האב למשק האנרגיה

לתא� ולעקוב אחר ביצוע המלצות תוכנית האב שימצאו ראויות לתכנו� מפורט , להנחות

 .    וליישו�
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    יעדי� למשק האנרגיהיעדי� למשק האנרגיהיעדי� למשק האנרגיהיעדי� למשק האנרגיה:  :  :  :  פרק בפרק בפרק בפרק ב
 

להל� עיקרי להל� עיקרי להל� עיקרי להל� עיקרי , , , , לנוחיות הקוראלנוחיות הקוראלנוחיות הקוראלנוחיות הקורא. . . . פרק היעדי� במסמ& נפרדפרק היעדי� במסמ& נפרדפרק היעדי� במסמ& נפרדפרק היעדי� במסמ& נפרדלבקשת משרד התשתיות הלאומיות הוגש לבקשת משרד התשתיות הלאומיות הוגש לבקשת משרד התשתיות הלאומיות הוגש לבקשת משרד התשתיות הלאומיות הוגש 

היעדי� המוצעי� היעדי� המוצעי� היעדי� המוצעי� היעדי� המוצעי� . . . . המתודולוגיה שהדריכה את צוות תוכנית האב בגיבוש יעדי המדיניות המוצעי�המתודולוגיה שהדריכה את צוות תוכנית האב בגיבוש יעדי המדיניות המוצעי�המתודולוגיה שהדריכה את צוות תוכנית האב בגיבוש יעדי המדיניות המוצעי�המתודולוגיה שהדריכה את צוות תוכנית האב בגיבוש יעדי המדיניות המוצעי�

    ....עצמ� מופיעי� במסמ& היעדי�עצמ� מופיעי� במסמ& היעדי�עצמ� מופיעי� במסמ& היעדי�עצמ� מופיעי� במסמ& היעדי�

    

    התפיסה המנחה בהגדרת יעדי המדיניותהתפיסה המנחה בהגדרת יעדי המדיניותהתפיסה המנחה בהגדרת יעדי המדיניותהתפיסה המנחה בהגדרת יעדי המדיניות

שמשל� " לומי�תש"הספקת שירותי האנרגיה למשק הישראלי כרוכה בארבעה סוגי , ככלל .1

 :משק בשל כ&

העלויות המוניטריות הכרוכות בהספקת צרכי , כלומר    ––––ישירות ישירות ישירות ישירות ----עלויות כלכליותעלויות כלכליותעלויות כלכליותעלויות כלכליות .א

 ;האנרגיה של המשק

הערכי� השליליי� הגלומי� בנזקי זיהו� האוויר והקרקע ,  כלומר––––נזקי� סביבתיי� נזקי� סביבתיי� נזקי� סביבתיי� נזקי� סביבתיי�  .ב

ההולכה , וכ� בנזקי� נופיי� ונזקי� לשימושי קרקע הכרוכי� בתהליכי הייצור

 . הצריכה של אנרגיה במשקו

, מדיניות(הנובעי� מסיבות שונות , הסיכוני� השוני�        ––––סיכוני� אסטרטגיי� סיכוני� אסטרטגיי� סיכוני� אסטרטגיי� סיכוני� אסטרטגיי�  .ג

שבגינ� עלול המשק בזמ� כלשהו לסבול ממחסור , )כלכליות ואחרות, ביטחוניות

או להיות ניצב בפני עלויות כבדות באופ� חריג של רכישתה או , ממשי באנרגיה

 . ייצורה

לנושא .   ערכי הקרקע המוקצי� לצור& מתקני האנרגיה לסוגיה�––––עלויות קרקעיות עלויות קרקעיות עלויות קרקעיות עלויות קרקעיות  .ד

עקב היותה מדינה קטנה מאוד וצפופה מאוד בחלקה , זה חשיבות מיוחדת בישראל

המוגבלת מאוד ע� זאת מבחינה גיאופוליטית ביצירת שיתופי פעולה ע� , הצפוני

 ;מדינות האזור

פויות החברתיי� השוני� יעדי המדיניות אות� קבענו באו לשק0 את סדרי העדי .2

כשבראש� המטרה העיקרית של , ל"המתקיימי� ביחס לכל אחד מסוגי התשלומי� הנ

על הקובע כי -בצידו של יעד: במילי� אחרות. הבטחת עצ� זמינותה של אנרגיה לכל

מדיניות האנרגיה תחתור להבטיח זמינות נאותה בכל זמ� שהוא של אנרגיה לכל הצרכני� 

שכל אחד מה� בא להבטיח צמצו� או הפחתה מרבית , � יעדי� נוספי�נקבעו ג, והצרכי�

כפי שנמנו , של כל אחד מסוגי התשלומי� הלאומיי� הכרוכי� בתהליכי הספקת האנרגיה

 . לעיל
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שכ� על פי דעת הצוות אי� זה , יעד העל מנוסח באופ� מסויג וזהיר משהו, כפי שיוסבר מיד .3

לכל הביקושי� העשויי� , הבטיח היענות מוחלטתל, במבט הלאומי הכולל, נכו� או רצוי

 .   בכל זמ� ומצב, לצו(

                הבטחת הזמינותהבטחת הזמינותהבטחת הזמינותהבטחת הזמינות: : : :  יעד על יעד על יעד על יעד על----    יעד איעד איעד איעד א

המטרה הבסיסית ביותר בתחו� המדיניות ארוכת הטווח של משק האנרגיה היא להבטיח  .4

גישה זו היא . כי מלוא צרכיה של הכלכלה הישראלית באנרגיה יסופקו בכל עת בעתיד

 . באשר אנרגיה היא מוצר קריטי וחיוני מאי� כמוהו במשק מודרני, יתטבעית ובסיס

כמו (כי אנרגיה , לעתי� קורה. יש להיזהר היטב ממלכודת מסוימת הטמונה כא�, ע� זאת .5

נמכרת לצרכ� במחירי� שאינ� משקפי� את העלות אמיתית של ) ג� מוצרי תשתית אחרי�

שפעילות כלכלית וחברתית ,  להביא לכ&וכ& מתהווי� עיוותי� וכשלי� העשויי�, ייצורה

 .  לאומית מתבצעת למרות שאי� תועלתה לצרכני� מצדיקה את עלותה

     מזעור עלויות מוניטריות מזעור עלויות מוניטריות מזעור עלויות מוניטריות מזעור עלויות מוניטריות––––    יעד ביעד ביעד ביעד ב

מחייבת ) הולכה ושיווק, ייצור(ההתייעלות של תהליכי הספקת האנרגיה לצרכ� הישראלי  .6

 :לנקוט בצעדי� בשני מישורי� מרכזיי�

הראשונית הנדרשת בכלל על מנת לספק מלוא צרכי המשק הראשונית הנדרשת בכלל על מנת לספק מלוא צרכי המשק הראשונית הנדרשת בכלל על מנת לספק מלוא צרכי המשק הראשונית הנדרשת בכלל על מנת לספק מלוא צרכי המשק מזעור כמות האנרגיה מזעור כמות האנרגיה מזעור כמות האנרגיה מזעור כמות האנרגיה  .א

י "וכ� ע, חסכו� והתייעלות בצריכת אנרגיהחסכו� והתייעלות בצריכת אנרגיהחסכו� והתייעלות בצריכת אנרגיהחסכו� והתייעלות בצריכת אנרגיהי "זאת משיגי� בעיקר ע.  באנרגיה סופיתבאנרגיה סופיתבאנרגיה סופיתבאנרגיה סופית

שיפורי� בתחו� נצילות תהליכי הייצור וכ� בחירת הטכנולוגיות והדלקי� שיביאו 

. מרביתלכ& שכמות האנרגיה הסופית המופקת מכל דולר המושקע בייצור היא ה

מדובר כא� בצעדי� שוני� הממוקדי� בטיפול בטכנולוגיות השונות הנבחרות בכלל 

 .  ובסוגי הדלקי� הנבחרי� לצור& ייצור האנרגיה

ייעול כל , כלומר.  השיווק והמסחרהשיווק והמסחרהשיווק והמסחרהשיווק והמסחר, , , , הניהולהניהולהניהולהניהול, , , , ייעול תהליכי התחזוקה והתפעולייעול תהליכי התחזוקה והתפעולייעול תהליכי התחזוקה והתפעולייעול תהליכי התחזוקה והתפעול .ב

 . התהליכי� המתנהלי� סביב הטכנולוגיות הנתונות המופעלות

 את מידת העמידה ביעד מזעור במדויק ובאופ� מוחלטמצוא מדדי� המשקפי� לא נית� ל .7

המבטאי� ) רק אחד מה� הנו כמותי טהור(ישנ� שני מדדי� , יחד ע� זאת.  עלויות הספקה

 .  באופ� עקי0 לפחות את מידת היעילות המוניטרית

    כמות האנרגיהכמות האנרגיהכמות האנרגיהכמות האנרגיהמדד זה מבטא את . גגגג""""עצימות האנרגיה בתמעצימות האנרגיה בתמעצימות האנרגיה בתמעצימות האנרגיה בתמהמדד האחד הנו מדד  .8

.  הראשונית אותה צורכת המדינה בעבור כל יחידת ער& של הפעילות הכלכלית במשקהראשונית אותה צורכת המדינה בעבור כל יחידת ער& של הפעילות הכלכלית במשקהראשונית אותה צורכת המדינה בעבור כל יחידת ער& של הפעילות הכלכלית במשקהראשונית אותה צורכת המדינה בעבור כל יחידת ער& של הפעילות הכלכלית במשק

ותחת אפיו� דמוגרפי ;  תחת תמהיל טכנולוגיות ייצור נתו�; נתו�במבנה כלכלי משקי 
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כ& המשק יעיל יותר ,  הרי ככל שהעצימות נמוכה יותר–תרבותי נתו� א0 הוא -וחברתי

דד העצימות בי� שני משקי� כלשה� בעול� לא נית� כי בהשוואת מ, נכו� הוא.  אנרגטית

א& זאת בשל ; כי זה שהעצימות בו נמוכה יותר הוא בהכרח יעיל יותר, באופ� מיידי לטעו�

תמהיל ,  של כלכלהשוני�העובדה כי  שני משקי� שוני� יהיו בדר& כלל בעלי מאפייני� 

כאשר מושווה , ע� זאת.  לעילבניגוד להנחה , טכנולוגיות ייצור ואפיו� דמוגרפי ותרבותי

הרי ירידה בעצימות משקפת חד משמעית ,  בשני זמני� היסטוריי� שוני�לעצמומשק נתו� 

ההפחתה , כלומר, ירידה בעצימות מבטאת יעד לאומי, לכ�.  לפחות בעקיפי�, התייעלות

בס& כמות האנרגיה הראשונית הנצרכת כדי להזי� יחידת פעילות כלכלית של המשק 

: איזה קצב ירידה נכו� שתדרוש ישראל מעצמה, כמוב�, השאלה היא.   התייעלותמשקפת

, ג� א� מבנה כלכלת�, כי שיעורי ירידה שמשיגות מדינות אחרות, כא� נית� בהחלט לומר

שנית�  טוב לשיעור הירידה אינדיקטורהוא , הטכנולוגיה שלה� ואוכלוסיית� הוא אחר

 .   ג� בישראללהשיג

שירותי ,  ייצור אנרגיה– הקיימת במשקי� הרלוונטיי� מידת התחרותיותמידת התחרותיותמידת התחרותיותמידת התחרותיותהמדד האחר הוא  .9

תחרותיות מביאה כמוב� יעילות בכל מקו� בו אי� יתרונות טכנולוגיי� .  ב"תשתית וכיו

תחרות בריאה ).  כמו בשירות שהוא מונופול טבעי(מובני� דווקא למבנה שאיננו תחרותי 

, כזו הכרוכה(� לא כזו שהיא סמויה ועקיפה  ג–מחייבת כמוב� העדר מעורבות ממשלתית 

ספקי� במשק מפני נזקי� כלכליי� או -פקטו על השחקני�-בקיומ� של  הגנות דה, למשל

המציבה מחסומי� גבוהי� לכניסת ספקי� נוספי� בשל דרישות שונות שאינ� דווקא 

 ). קשורות לרמות שירות ותקני איכות

 

     מזעור נזקי� לסביבה   מזעור נזקי� לסביבה   מזעור נזקי� לסביבה   מזעור נזקי� לסביבה  ––––ג ג ג ג יעד יעד יעד יעד 

הולכתה לצרכ� וצריכתה כרוכי� מעצ� טבע� בנזקי� מסוימי� לסביבה , אנרגיהייצור  .10

 הנו נזק המוסב –י משק האנרגיה הישראלי "  פליטת גזי חממה ע-נזק מרכזי אחד . הפיסית

, ובעיקר הזיהומי� המקומיי� השוני�, שאר הנזקי�.  לעול� כולו ולא רק לתושבי ישראל

 . אזורי� הסמוכי� להגובי� את מחיר� מתושבי ישראל וה

קיי� קושי מהותי ומבני בניסוח יעד מדיניות בתחו� הסביבתי במסגרת תכנו� ארו& טווח  .11

 משו� שיכולת מתכנ� מדיניות האנרגיה להשפיע בכיוו� מימוש –זאת . של משק האנרגיה

צעדי� מרכזיי� שאפשר היה ,  כ& למשל.  יעדי� סביבתיי� בתחו� זה היא חלקית בלבד

� להקטי� פליטות מזהמי� ה� למשל שינוי טכנולוגיות התחבורה הפרטית באמצעות

היטלי� על ; פעולה כלכלית לתמרו( הסטת נסועה מתחבורה פרטית לציבורית; והציבורית

של ) ולא אחר(עידוד מבנה ענפי מסוי� ; הגבלות תנועה וחניה שונות; תעשיות מזהמות

 . ועוד; ) גיההעדפת ענפי� שאינ� עתירי אנר(המשק הישראלי 
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תחומית של צעדי מדיניות -א0 שמתחייבת בו ראייה רב, ברור כי תכנו� משק האנרגיה .12

מתכנ� מדיניות , כ&.  ל"איננו יכול להיות זה המכוו� פעולות בכל המישורי� הנ, אפשרית

האנרגיה איננו זה המחזיק בידיו את כל המנופי� והמכשירי� להשפיע באמצעות� על 

הגורמי� הדומיננטיי� בהנעת צעדי� מסוג זה ה� מתכנני משק : ישראלפליטות מזהמי� ב

ברור אפוא . ולאו דווקא מתכנני משק האנרגיה, הכלכלה ואיכות הסביבה ככלל, התחבורה

לא נית� וא0 לא הגיוני להציב במסגרת תכנית האב לאנרגיה יעדי מדיניות כי , לגמרי

הכוללת הפעלת מכשירי מדיניות , סביבתיי� שה� יעדי� של מדיניות סביבתית רחבה

תפקידה של מדיניות האנרגיה הוא להטות כת0 , ע� זאת.  מתחומי� מגווני� אחרי�

ולהפעיל את המנופי� והכלי� שבשליטתה לצור& הגשמת יעדי מדיניות סביבתית , תומכת

 .   לאומית בכלל

תהליכי , ככלל. �ההקשר הסביבתי העיקרי הרלוונטי למדיניות האנרגיה הנו פליטת זיהומי .13

בשיעור המינוע ועוד פועלי� מטבע� כדי , הגידול בפעילות הכלכלית וכ� הגידול בדמוגרפיה

לא , בי� היתר, מדיניות סביבתית לאומית חותרת.  להגדיל את כמות הזיהו� השנתי הנפלט

הכלי� שבידי מתכנ� מדיניות האנרגיה להשפיע . רק למנוע גידול זה אלא א0 לצמצמו

וכ� תמרו( החיסכו� בצריכת , טכנולוגיה ותקינת דלקי�ת� בכיוו� זה ה� בעיקר באמצעו

, הכוונה היא בעיקר לטכנולוגיות ייצור החשמל, בהיבט הטכנולוגי. אנרגיה במשק

ואילו בהיבט ; י הצרכ� הסופי"שימוש בסוגי דלקי� וצריכת אנרגיה ע, טכנולוגיות תחבורה

בתחבורה , אכו0 תקני דלקי� ביצור חשמלהתקינתי הכוונה היא בעיקר ליכולת ל

 . ובתעשייה

, מבנה ענפי(כי תחת מאפייני� נתוני� של המשק , יחד ע� זאת חשוב ביותר להבחי� בכ& .14

הרי )  וכ� הרגלי צריכה של צרכני�, תמהיל טכנולוגי מסוי� של ייצור וצריכת אנרגיה במשק

בגודל האוכלוסייה )  בקירובוליניארי(ההיק0 המוחלט של פליטות מזהמי� תלוי בהכרח 

וכיו� שכאמור לעיל מתכנ� האנרגיה איננו שולט , כיו� שכ&.  ובנפח הפעילות הכלכלית בכלל

לא נית� ולא הרי , ממילא בכלי המדיניות הלאומיי� המרכזיי� לקידו� יעדי פליטת מזהמי�

להבחי� בי� כא� יש . להציב במסגרת מדיניות האנרגיה יעדי פליטה מוחלטי�, נכו� לפיכ&

 :שני סוגי מזהמי�

, הסיכו� מפליטות אלו איננו ממוקד באזרחי ישראל אלא בעול� כולו        ---- גזי חממה  גזי חממה  גזי חממה  גזי חממה  .א

).  0.2% -כ(כאשר חלקה של ישראל בפליטת גזי חממה בעול� הנו זעיר בכל מקרה 

שו� סיכו� ממוקד איננו מוסב על בריאות אזרחי ישראל כתוצאה מפליטות גזי 

ששיעור הפליטה לנפש של גזי , ישראל לדאוג אפוא רק לכ&על . חממה בישראל

, שכ�.  השני� הבאות20 –חממה יעמוד בסטנדרטי� שישיג העול� המפותח ב 

; את מה שאפשר להשיג בפועל מבחינה מעשית,  מחד, סטנדרטי� אלו יבטאו

יבטיחו כי ישראל ממוקמת במקו� סביר בעול� המפותח מבחינת שותפותה , ומאיד&
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לצור& מימוש האמור , על פי שיפוטנו.  בסיכו� העולמי הנובע מגזי החממהבטיפול

מבחינת שיעורי הפליטה לנפש של , על ישראל לתבוע מעצמה להיות ממוקמת, כא�

   .לפחות בחציו� בקרב קבוצת המדינות המפותחות, גזי חממה

; מצניח-פחמ� חד; כא� הכוונה היא לתחמוצות הגופרית והחנק�    ––––זיהומי� מקומיי� זיהומי� מקומיי� זיהומי� מקומיי� זיהומי� מקומיי�  .ב

זיהומי� אלו מסכני� ישירות את בריאות ואיכות החיי� . ב"חלקיקי אבק מרח0 וכיו

כאשר למערכות התחבורה ויצור החשמל תרומה מרכזית ביצירת , של תושבי ישראל

אפשרות אחת בה באמצעותה תוכל מדיניות האנרגיה להשפיע כא� היא .  סיכו� זה

בשילוב ע� , ת המערכות השונותי אכיפת תקני� מחמירי� של דלקי� להפעל"ע

י השתת "אפשרות שנייה היא ע; בחירת טכנולוגיות פחות מזהמות ליצור חשמל

היטלי� דיפרנציאליי� על דלקי� הדרושי� להפעלת טכנולוגיות תחבורה ותעשייה 

האפשרות הראשונה באה . לפי מידת תרומת� המשתנה לזיהו� האוויר, שונות

 תשתמש רק בדלק האיכותי ביותר מבחינה נתונה כי טכנולוגיית צריכה, לכפות

האפשרות השנייה . ולגביה נוכל לנסח יעד המורה על יישו� עיקרו� זה, סביבתית

באה רק לתמר( הסבה טכנולוגית של צרכני� ממערכות הצורכות דלק מזה� יותר 

ולגביה ברור כי לא נית� יהיה להערי& מראש את , לכאלו הצורכות דלק מזה� פחות

בשל היותה תלויה ג� בכלי מדיניות אחרי� שלא בשליטת , ור ההצלחה בהשיע

 .מתכנ� האנרגיה

     מזעור סיכוני� אסטרטגיי� מזעור סיכוני� אסטרטגיי� מזעור סיכוני� אסטרטגיי� מזעור סיכוני� אסטרטגיי�----ד ד ד ד ד ד ד ד יעיעיעיע

שג� תחת מצבי החירו� הקשי� ביותר , משק האנרגיה בישראל חייב להיות בנוי כ& .15

 יוכל מער& האנרגיה להמשי& ולתפקד, שאות� עשוי המשק הישראלי לחוות בטווח התכנית

מדובר כמוב� .  ברמה שאיננה מסבה נזק אנוש לכלכלה ולמערכות הביטחו� וההגנה השונות

כבעלי סבירות , י הגורמי� המוסמכי� בישראל"רק באות� מצבי חירו� שאינ� נתפסי� ע

 . זניחה בעליל

    

     מזעור עלויות קרקע מזעור עלויות קרקע מזעור עלויות קרקע מזעור עלויות קרקע----ה ה ה ה יעד יעד יעד יעד 

ווח לעשות כי על מדיניות האנרגיה ארוכת הט, התפיסה המנחה בהקשר הקרקעי היא .16

כי ישראל לא תידרש להקצות בעתיד קרקע בעלת ערכי� , מאמצי� עליוני� כדי להביא לכ&

אחסונה או , כלכליי� ונופיי� לצורכי ייצור אנרגיה, אורבניי�, גבוהי� בשימושי� חברתיי�

כי עלינו להביא למיצוי מרבי לצורכי משק האנרגיה של כל , ראייה זו גוזרת. הולכתה

ושממילא אי� זה מעשי או כדאי , קצו כבר בעבר לצורכי תשתית האנרגיההקרקעות שהו
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במקומות שבה� ער& הקרקע לשימושי� חליפיי� יהיה גבוה .  עוד להמיר� לשימוש אחר

 . במידה מהותית מערכה לצורכי אנרגיה תפעל הממשלה למציאת קרקע חלופית זולה יותר

ככל , ניי� צפופי אוכלוסיה יש להימנעכי באתרי� חופיי� ובאזורי� אורב, בעיקר יצוי� .17

, בתי זיקוק, תחנות כוח: כגו�(מהקצאת אתרי� חדשי� למתקני תשתית גדולי� , שנית�

מתקני� ימיי� ואיי� , הקרקע-למעט פתרונות מיוחדי� דוגמת שימוש בתת, )מתקני אחסו�

 . מלאכותיי�
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    תחזית הביקוש לאנרגיהתחזית הביקוש לאנרגיהתחזית הביקוש לאנרגיהתחזית הביקוש לאנרגיה:  :  :  :  פרק גפרק גפרק גפרק ג

    עיקרי הממצאי�עיקרי הממצאי�עיקרי הממצאי�עיקרי הממצאי�

י� מהרצה של מודל תחזית הביקוש למוצרי אנרגיה שוני� בישראל תמצית הממצא .1

התחזית מבוססת על . נמו& וגבוה,  סביר- מוצגת בשלושה תרחישי� 2025 – 2001לתקופה 

שיעורי צמיחה : לגבי פרמטרי� חיצוניי� כגו�" חושבה"ו" י'אקו אנרג"הנחות של צוות 

ירי� של מוצרי דלק ושעורי חדירה של וכ� שינויי� במח; שיעורי אינפלציה ופיחות; במשק

הנחות אלה מפורטות בעבודה אקונומטרית מפורטת שבוצעה בידי .  הגז הטבעי למשק

מומחה בינלאומי לכלכלת אנרגיה ולאקונומטריקה שהיה , קונסידיי�' הצוות בשיתו0 פרופ

 . 1חבר בצוות התכנו�

קובעי המדיניות ומשתמשי� מודל התחזית מאפשר הכנסת שינויי� בפרמטרי� אלה על ידי  .2

על מנת לאמוד שנויי� עתידיי� בביקוש למוצרי דלק בישראל וכ� לערו& בדיקות , אחרי�

או רגישות לשינויי� במחירי , רגישות הביקוש לשינויי� במצב המקרו כלכלי של המשק

 .הדלקי� עקב שינויי� במדיניות מיסוי או הפנמת עלויות סביבתיות

 מגלה כי ס& הביקוש לחשמל צפוי "חושבה" ו"י'אקו אנרג"נחות הרצת המודל על בסיס ה .3

זאת לעומת קצבי גידול ". תרחיש הסביר" לשנה בממוצע ארו& טווח ב3.2%לגדול בקצב של 

, למעט גז טבעי שצומח בקצב מהיר,  בכל מוצרי האנרגיה האחרי�3% -נמוכי� יותר מ

ת האנרגיה הראשונית בישראל  אחוזי� מצריכ40 -ועד לכ) בתחילת התקופה(מרמת אפס 

 . 2025בשנת 

במקביל מצביעה התחזית על ירידה במשקל הפח� בס& הביקוש לאנרגיה ראשונית בישראל  .4

 אחוזי� וכ� על ירידה דומה בביקוש למוצרי הנפט שמשקל� 23 - לכ40 - מכ2025עד שנת 

 החל בראשית התחזית מניחה כניסת גז טבעי לישראל.  אחוזי�35 - לכ60-פוחת ג� הוא מכ

משקל הגז הטבעי בסל הדלקי� .   ובמקביל ירידה תלולה בצריכת מוצרי המזוט2004שנת 

שיעור גידול נמו& צפוי .  אחוזי�40 –עשוי להגיע לכ , "העסקי� כרגיל"במסלול , במשק

, הסולר, הבנזי� והנפטא ושיעור גידול יחסית גבוה צפוי בצריכת החשמל, בצריכת הפח�

 . מ"הקרוסי� והגפ

תחזית הביקוש המפורטת למוצרי אנרגיה בתקופות משנה שונות לפי מגזרי� מוצגת  .5

הוצגו גמישויות ביקוש ויחסי תחלופה והשלמה בי� , כמו כ�.  במסמ& תחזית הביקושי�

 . מוצרי אנרגיה שוני� לפי מגזרי�

                                                
1
הנתוני� המפורטי� מופיעי� במסמ& תחזיות הביקושי� שהוגש למשרד התשתיות הלאומיות   

 .2003במסגרת עבודת התכנו� ביוני 
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, "העסקי� כרגיל"יודגש כי מבחינה מתודולוגית התחזית מתייחסת לתרחיש המכונה  .6

מבחינת , תרחיש שבו האבולוציה של המשק מתרחשת לאור& קווי מתאר דומי�, לומרכ

לאלה שנצפו בשני עשורי� , דינמיקת השינויי� והחוקיות הבסיסית המנחה אות�

מגמות " לשבור"היא מניחה העדר התערבות תכנונית מיוחדת הבאה , כלומר.  אחרוני�

תכנית , ברור כי מבחינה מתודולוגית  .למעט בנושא כניסת הגז הטבעי, השתנות רגילות

האב צריכה דווקא לחתור לשבירת קווי מתאר שאינ� רצויי� עוד למשק האנרגיה מבחינת 

הביקוש בפועל יסטה מזה שחוזה מודל , כ& שמוב� שתחת הנחות יישו� ההמלצות, יעדיו

 ". העסקי� כרגיל"הביקושי� תחת הנחות 

 2025 - 2001רי אנרגיה בישראל לשני� עיקרי תחזית הביקוש למוצ:  1-לוח ג

    בסיס הנתוני�בסיס הנתוני�בסיס הנתוני�בסיס הנתוני�

המודל האקונומטרי מבוסס על סדרות נתוני� היסטוריי� של צריכת אנרגיה ומחירי� של  .7

 . 2001 – 1980מוצרי אנרגיה בשני� 

סקטור החשמל הוא הסקטור היחיד שבו קיימות סדרות של נתוני� שמפרסמי� חברת  .8

בכל .  טובה ובפירוט שהיה דרוש להרצת המודלברמה, ס באופ� סדיר"החשמל והלמ

אגרגציה של סדרות -המגזרי� האחרי� היו קיימות בעיות של אי זמינות נתוני� וצור& בדיס

בחלק מ� המקרי� .  כדי לחל( אומד� של צריכת מוצרי האנרגיה לסוגיה� בכל מגזר, נתוני�

 והשערות שאפשרו אמידה נגזרו הנתוני� הדרושי� בדרכי� עקיפות או תו& שימוש בהנחות

הדוגמאות .  של סדרות נתוני� מחושבות ברמת קירוב סבירה לכמויות הצריכה בפועל
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20012025������4JG3QQ������JG3QQ������JG3QQ
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הסולר להסקה , מ"דוגמת הגפ, הבולטת לכ& ה� היקפי צריכה של מספר מוצרי אנרגיה

שנצרכו על ידי הסקטור הביתי ואשר חולצו מנתוני� כספיי� של סקרי הוצאות , והקרוסי�

 . ס שנערכו באות� השני�"לממשפחה של ה

א� יחול שיפור ברמת הדיווח ובטיב הנתוני� נית� יהיה בהתא� לעדכ� את בסיס , בעתיד .9

  .הנתוני� של המודל

    עיקרי המודלעיקרי המודלעיקרי המודלעיקרי המודל

 LL) Linearהמודל האקונומטרי שנבחר לחיזוי הביקוש לאנרגיה בישראל מבוסס על מודל  .10

Logit (ב "יי� מאוניברסיטת פנסילבניה בארהטי� קונסיד' בינלאומי שפותח על ידי פרופ

המודל הותא� על . ב"והופעל ביישומי� שוני� לחיזוי ביקוש לאנרגיה עבור הממשל בארה

 .י וחושבה לתכנו� לתנאי המשק הישראלי'ידי צוות אקו אנרג

מגזר ; מגזר משקי הבית:  מגזרי� שוני� של צרכני אנרגיה6 -תחזיות המודל מבחינות ב .11

ומגזר ; מגזר החקלאות; מגזר התחבורה; מגזר החשמל; השירותי�התעשייה המסחר ו

של ) דיסאגרגציה(הגדרת המגזרי� השוני� היא תוצאה של זמינות ורמת פירוט . המי�

 . נתוני צריכת האנרגיה הקיימי� בכל מגזר

 :מודלי� אקונומטריי�-לצור& החיזוי נעשה שימוש בשני תת .12

בה� נמצאו סדרות , גזר החשמל הור( במגזר משקי הבית ובמLL -מודל ה .א

 .נתוני צריכת אנרגיה זמיני� ברמת פירוט המתאימה לדרישות המודל

בה� נמצאו , מודל אקונומטרי פשוט יותר הור( בכל המגזרי� האחרי� .ב

 .    נתוני� מוגבלי� או זמיני� ברמת אגרגציה גבוהה בלבד

    כניסת הגז הטבעי לישראל כניסת הגז הטבעי לישראל כניסת הגז הטבעי לישראל כניסת הגז הטבעי לישראל 

ללא (יעת תמהיל הדלקי� המשמשי� לייצור חשמל לצור& חיזוי הביקוש לגז טבעי וקב .13

 מודל "חושבה" ו"י'אקו אנרג"הוכ� על ידי צוות , )אנרגיות מתחדשות סולריות ואחרות

מודל זה .  ע� המודל האקונומטרי של תחזית הביקושהכלכלי העובד באינטראקצי-טכנו

,  מזוט וסולרמבוסס על הנחות חיצוניות לגבי מקדמי המרה של תחנות כוח הפועלות על

הנחות אלה כוללות שימוש במקדמי עומס וניצולת סבירי� של התחנות . לשימוש בגז טבעי

יחד ע� .  הקיימות והעתידיות וכ� קביעת שיעורי חדירה של גז טבעי לסקטור התעשייה

בהתחשב ) גז טבעי מול דלקי� נוזליי�(המודל מאפשר שינוי בתמהיל הדלקי� , זאת

 . הגז טבעי ושל מוצרי דלק שוני�במחירי� החזויי� של
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    המלצות עיקריות לתפעול ולשיפור מודל תחזית הביקוש לאנרגיההמלצות עיקריות לתפעול ולשיפור מודל תחזית הביקוש לאנרגיההמלצות עיקריות לתפעול ולשיפור מודל תחזית הביקוש לאנרגיההמלצות עיקריות לתפעול ולשיפור מודל תחזית הביקוש לאנרגיה

על המשרד לתשתיות לאומיות לפעול יחד ע� הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשיפור  .14

מהותי של רמת המידע והדיווח על צריכת מוצרי אנרגיה שוני� במגזר הביתי ובמגזרי 

 רמת דיוק ודיסאגרגציה טובה יותר לטובת המשתמשי� נדרשת. התעשייה והשירותי�

שיפור בסיס הנתוני� . וכ� לשיפור יכולת החיזוי של המודל במגזרי� אלה, בנתוני� במשק

ועדכונו השוט0 יתרו� ליכולת הערכה טובה יותר של התחלופה בי� הדלקי� השוני� בכל 

 .  אחד מ� המגזרי�

ות ההפעלה של תחנות כוח בהתא� נדרשת הרחבת המודל כ& שתאפשר אמידת שע .15

משו� שהמודל אומד את השימוש בדלקי� שוני� , זאת.  לעלויות ייצור שוליות של חשמל

א& אינו לוקח בחשבו� , בהתא� למקדמי ניצולת) פח� או גז טבעי(על ידי תחנות הכוח 

לש� כ& מוצע לשלב לצד המודל האקונומטרי והטכנו .  מגבלות של כושר יצור מותק�

כלי המוצגי� בעבודה זו ג� מודל היברידי המתחשב במגבלות של כושר ייצור ומחירי� כל

 .יחסיי� של דלקי�

נדרשת להערכתנו עבודה אנליטית ומדעית מעמיקה יותר על מנת לאמוד מקדמי חדירה  .16

במודל . מדוייקי� ומבוססי� יותר של גז טבעי למגזרי התעשייה והשירותי� ולמגזר הבייתי

 .ת ראשוניות לגבי מקדמי חדירה של גז טבעי לייצור חשמל ולתעשייההוכנסו הנחו

כולל אפשרות , מוצע לשפר את תחזית מחירי הגז הטבעי בהתחשב במגבלות של צד ההיצע .17

במודל הוכנסו הנחות שנראו לנו סבירות לגבי מחירי גז . של יבוא גז טבעי נוזלי בעתיד

לות אפשריות של היצע הגז עשויות להוביל יודגש כי גידול בביקוש מול מגב. טבעי מקומי

 .  למחירי גז גבוהי� יותר שיביאו לשינוי מבנה סל הדלקי� העתידי החזוי למשק הישראלי

נדרש מודל אופטימיזציה למשק הדלק בישראל שיאפשר הערכת פעילות זיקוק מקומי מול  .18

ר של מחירי� מודל מסוג זה יאפשר חיזוי טוב יות. יבוא וסחר בדלקי� מסוגי� שוני�

 .  מקומיי� למוצרי דלק שוני� בהתחשב במחירי הנפט הגולמי והגז הטבעי
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    מדיניות שימור אנרגיהמדיניות שימור אנרגיהמדיניות שימור אנרגיהמדיניות שימור אנרגיה:  :  :  :  פרק דפרק דפרק דפרק ד

        אבחנות עיקריותאבחנות עיקריותאבחנות עיקריותאבחנות עיקריות

מבלי לפגוע , מדיניות השימור מכוונת להשיג צמצו� ניכר של הביקושי� לאנרגיה בישראל .1

המרכזי המרכיב נרגיה הנו שימור הא. באופ� משמעותי בפעילות הכלכלית והחברתית הכוללת

פוטנציאל , שאמנ� ה� גסות ומקורבות, על פי מירב ההערכות: והחשוב ביותר בתכנית האב

 . ויותר של כלל הביקוש לאנרגיה20%החסכו� באנרגיה במדינה כישראל עומד על 

מגוו� האפשרויות . לחסכו� כזה השלכות לאומיות חיוביות גורפות ועצומות בהיבטי� רבי� .2

, ככלל. טיביות והצעדי� התיאורטיי� שנית� להפעיל על מנת לשמר אנרגיה הוא עצו�האופר

-פועלות בו, המביאות להקטנת עצימות השימוש באנרגיה, פעולות בתחו� שימור האנרגיה

אסטרטגית , סביבתית, עלות כספית(זמנית להקטנת כל ארבעת מרכיבי העלות של האנרגיה 

ובכ& תאפשרנה , חייה ארוכה של הצור& בהקמת תחנות כוחד, למשל, ה� תאפשרנה). וקרקעית

 לנצל הזדמנויות טכנולוגיות –הצור& בתוספת כושר ייצור , בעתיד רחוק,  לכשיגיע בכל זאת–

 .לצור& הספקה יעילה יותר של אנרגיה, שעד אז תבשלנה, כדאיות יותר

שבחלק� , ני�מדיניות שימור אנרגיה כוללת שימוש במספר רב של אמצעי� מסוגי� שו .3

להתבצע ללא ) לפחות בחלק� הגדול(ה� יכולי� . הגדול משלימי� ואינ� סותרי� זה את זה

  .� האחרי�וזאת בעלויות נמוכות יחסית למרכיבי, תלות במרכיבי מדיניות אחרי�

    רקרקרקרק, , , , מאשר עד כהמאשר עד כהמאשר עד כהמאשר עד כה, , , , להיות הרבה יותר אפקטיביתלהיות הרבה יותר אפקטיביתלהיות הרבה יותר אפקטיביתלהיות הרבה יותר אפקטיביתתוכל תוכל תוכל תוכל מדיניות שימור האנרגיה בישראל מדיניות שימור האנרגיה בישראל מדיניות שימור האנרגיה בישראל מדיניות שימור האנרגיה בישראל  .4

סי בקרב הגורמי� הממשלתיי� הרלוונטיי� בהבנה ובתפיסה לגבי סי בקרב הגורמי� הממשלתיי� הרלוונטיי� בהבנה ובתפיסה לגבי סי בקרב הגורמי� הממשלתיי� הרלוונטיי� בהבנה ובתפיסה לגבי סי בקרב הגורמי� הממשלתיי� הרלוונטיי� בהבנה ובתפיסה לגבי א� יתחולל שינוי בסיא� יתחולל שינוי בסיא� יתחולל שינוי בסיא� יתחולל שינוי בסי

 :שינוי זה מחייב.  חשיבותו של הנושאחשיבותו של הנושאחשיבותו של הנושאחשיבותו של הנושא

בכל הקשור לשימור , הכרה בהכרח להסיט בנחישות רבה את משק האנרגיה בישראל .א

 ".עסקי� כרגיל"ממסלול של  , אנרגיה

� הכרה בזכותה ובחובתה של המדינה להפעיל בצורה נחרצת אמצעי� התורמי .ב

, כבר עתה, יודגש.  כזכויות הפרטלכאורהלשימור אנרגיה ג� על חשבו� מה שנראה 

 .שמדובר רק באמצעי� שכמות� מופעלי� במדינות מפותחות ודמוקרטיות

הכרה בצור& להשקיע בתחו� שימור האנרגיה משאבי� כספיי� בהיק0 הול� תו& כדי  .ג

 .הבנה לגבי כדאיות השקעת משאבי� זו

 את החשיבות הארגונית של תחו� שימור האנרגיה במסגרת הכרה בצור& לשדרג .ד

 .וכ� את הצור& במדיניות לאומית אינטגרטיבית בתחו� זה, הממשלתית
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    עיקרי התפיסה התכנוניתעיקרי התפיסה התכנוניתעיקרי התפיסה התכנוניתעיקרי התפיסה התכנונית

אלו ה� . ישנ� שלוש קטגוריות של צעדי מדיניות אפשריי� בתחו� שימור האנרגיה, כעקרו� .5

 :שק האנרגיההאפשריי� הבסיסיי� של ביצועי מ" סוכני השינוי"

 החדרתן לענפי השוק השונים של טכנולוגיות בעלות נצילות גבוהה יותר מאלו – טכנולוגיהטכנולוגיהטכנולוגיהטכנולוגיה .א

מדובר בטכנולוגיות . מוקדם יותר מן המועד שבו הייתה חדירתן צפויה ממילא, הקיימות

 . צריכה והולכת אנרגיה, ייצור

שיש , ים שונים השרשת דפוסים שונים של תרבות צריכת אנרגיה ושל נהג– התנהגותהתנהגותהתנהגותהתנהגות .ב

 .תחת הטכנולוגיות הפעילות בכל זמן, בהם כדי להביא לייעול השימוש באנרגיה

,  הפעילות התחבורתית,  תכנון שימושי המרחב הפיסי– כלכלי ומשקיכלכלי ומשקיכלכלי ומשקיכלכלי ומשקי, , , , תכנו� פיסיתכנו� פיסיתכנו� פיסיתכנו� פיסי .ג

 .   צריכה מוקטנת של אנרגיהל תרוםבאופן שי, המבנים ומערכות השירותים והמסחר

הכוונה .  עקרוניי� של הצעדי� השוני�טמעה שלטוניי�מכשירי ה קיימי� שלושה ,מנגד .6

היא לכלי� שבאמצעות� בלבד יכולה הממשלה להניע באופ� ישיר את פעולת� של סוכני 

  :מכשירי� אלו ה�. ל"השינוי הנ

 האוכפי� באופ� ישיר על השוק והחברה  ותקנותהכנת חוקי�, כלומר –חקיקה חקיקה חקיקה חקיקה  .א

 ;התנהגות משמרת ספציפית כלשהי

במטרה לעודד , החדרת תמריצי� כלכליי� לשוק החופשי, כלומר – כליכליכליכליתמרו( כלתמרו( כלתמרו( כלתמרו( כל .ב

 ;התנהגות חסכנית של צרכני האנרגיה

ביצוע מהלכי� שתכלית� להביא את צרכ� האנרגיה לנקיטת , כלומר – מידע ושכנועמידע ושכנועמידע ושכנועמידע ושכנוע .ג

 מודעות מתו&  חסכו� והתייעלות בצריכת אנרגיה,צעדי� התורמי� לשימור

    .חשיבות�ל

את כלל הצעדי� האפשריי� על פי מטריצה של צעדי מדיניות רלוונטיי� תכנית האב ממפה  .7

מתו& מיפוי זה נבעו מספר צעדי� בעלי עדיפות . מול כל סוג של צורת הטמעה שלטונית

י " עפ–סדרי העדיפות נוצרו על בסיס השילוב של גובה התועלת הכלכלית הצפויה .  גבוהה

� ושל הישימות הכוללת המוערכת של כל  מ� הצעדי� השוני–הערכות שונות ומקורבות 

 .צעד

 מורכבות� של חלק , חשיבותו העצומה של נושא השימור,בשל ריבוי הצעדי� האפשריי� .8

 וההכרח בביצוע מהפ& , הזיקות ביניה� מבחינת השלכותיה� על המשק,גדול מ� הצעדי�

הצעדי� הרי שמעבר להמלצה על , עמוק בהתייחסות הלאומית והציבורית הכוללת לנושא

ארגו� עמוק של המער& המטפל בנושא -השוני� כוללת התכנית ג� המלצה מרכזית לרה
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במשרד " רשות לשימור אנרגיה"עיקרו בצור& בהקמת . שימור אנרגיה במשרד התשתיות

 . התשתיות הלאומיות

    צעדי מדיניות מומלצי�צעדי מדיניות מומלצי�צעדי מדיניות מומלצי�צעדי מדיניות מומלצי�

 הקמת רשות לשימור אנרגיה

תחומי טיפולה של .  פופה למשרד התשתיותמוצע להקי� רשות ייעודית לשימור אנרגיה הכ .9

רשות מוצעת זו יכללו את כל הכלול כיו� בתחו� טיפולו של אג0 שימור משאבי תשתית 

ובנוס0 תועברנה אליו כלל סמכויות האכיפה של צעדי שימור אנרגיה המצויי� במשרדי 

� הרשות תהיה אחראית ג� על שיתו0 הפעולה של המגזר הממשלתי ע.  ממשלה אחרי�

 ESCO =(Energyחברות (חברות מהמגזר הפרטי שעיסוק� בתחו� שימור האנרגיה 

Service Companies - היא תעסוק בי� השאר בהעמקת ). שכמות� קיימות במדינות שונות

 .המחקר והמידע לגבי דפוסי צריכת אנרגיה  ולימוד הקורה בעול�

 : ייעוד הרשות לשימור אנרגיה יוגדר כ& .10

כללי פעולה ושיטות מערכתיות , אמצעי�, רת� של מערכותליזו� ולקד� החד .א

שונות במשק לצור& מיצוי פוטנציאל החסכו� וההתייעלות בתהליכי צריכת אנרגיה 

 .  חינו& והסברה, הפצת מידע; עידוד כלכלי; זאת באמצעות חקיקה. במשק

ליזו� ולקד� החדרה כדאית של מערכות ייצור מבוססות על מקורות אנרגיה  .ב

 ;בהתאמה למדיניות תכנו� משק האנרגיה בכללה, י�מתחדש

להכי� תכניות אופרטיביות מפורטות ליישו� כל אחד מהצעדי� שצוינו בתכנית  .ג

 ;האב לעיל

 .ל"לקיי� בקרה ואכיפה של יישו� מערכות ואמצעי� כנ .ד

פ של המשרד מכוונות למעשה "כיו� שרוב רוב� של פעילויות המו . פ ברשותפ ברשותפ ברשותפ ברשות""""הכללת אג0 מוהכללת אג0 מוהכללת אג0 מוהכללת אג0 מו .11

אנו , )הכוללת בהגדרה את נושא האנרגיות החלופיות ( אינטרסי� של שימור אנרגיהלקידו�

 .לאחר שזו תקו�, פ תמוזג ארגונית אל תו& הרשות לשימור אנרגיה"מציעי� כי פעילות אג0 המו

סמכות , שתכלול הגדרות ייעוד, רשותה יש להיכנס מיידית להכנת תכנית מפורטת להקמת .12

זיקותיה , מבנה מועצת הרשות, עקרונות תפקוד, רגוני מפורטמבנה א, משימות, ואחריות

  .תקציבי� וכדומה, דרכי קבלת החלטות, לגורמי� ממשלתיי� אחרי�
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קיומה של הרשות . מוצע לפעול להשלמת הקמתה של הרשות בתו& שנתיי� לכל המאוחר

נציגי� שיכלול , מוצע למנות צוות הכנה בהובלת משרד התשתיות, לצור& כ&. יוסדר בחוק

  .רשות לשירותי� ציבוריי� חשמלוה, התחבורה, איכות הסביבה, ממשרדי האוצר

 הקמת קרן לשימור אנרגיה 

צרכני (על ידי צרכני האנרגיה הקיימי� , תוק� קר� למימו� פעילויות בתחו� שימור האנרגיה .13

 י צרכני האנרגיה לספקי" מהמחיר המשול� ע קט�י הפניית חלק"זאת ע). חשמל ודלקי�

  .לקר� ייעודית שתשמש למטרות שימור אנרגיה, האנרגיה

כספי קר� .  רשות לשימור אנרגיה על בסיס החלטה וחקיקה מתאימההקר� תופעל על ידי ה .14

או /כזו יכולי� להיות מופני� לתחומי� שעיקר מטרת� הקטנת עצימות השימוש באנרגיה ו

 . נות שונות בעול�קרנות מעי� אלה מקובלות במדי. למעבר לאנרגיות מתחדשות

   ותקינה לקידום שימור אנרגיהחקיקה

אכו0 תקני נצילות מינימלית של מוצרי� חדשי� התקי� וליש ל:  תקני נצילות מינימליתתקני נצילות מינימליתתקני נצילות מינימליתתקני נצילות מינימלית .15

, )מעבר למה שקיי� היו� (בשוק המסחרי לכל סוגי מכשירי הצריכה החשמליי� הביתיי�

על מנת לאפשר למשק , ינוניזאת החל מנקודת זמ� מוגדרת בטווח הב.  כמו ג� לכלי רכב

ערכי מינימו� הנצילות . לקיי� הוגנות כלפי יצרני� ויבואני�על מנת התארגנות לכ& ו

תו& תיאו� ע� משרד , שבתקני� ייקבעו בתכנו� פרטני במשרד התשתיות הלאומיות

על בסיס קריטריוני� של סטטוס טכנולוגיות בעול� והוגנות , מכו� התקני�/ת"התמ

 . מסחרית

בעבודה משותפת של צוות , זאת.   שני� יש לסיי� את כלל תהלי& החקיקהשלוש& בתו

, האוצר, ת"ובהשתתפות משרדי התמ) ראה המלצה להל�(בהנהגת הרשות לשימור אנרגיה 

כניסת� לתוק0 של תקני� . וכ� נציגי התאחדות התעשייני�, התחבורה ואיכות הסביבה

, כאמור, תלות בשיקולי טכנולוגיה והוגנותכ,  שני�5 –מסוימי� יכול שתיקבע מעבר ל 

 . הספציפיי� לכל מוצר

באמצעות תיקו� של חוק , מוצע לחייב.  חיוב גופי ממשל בישראל בתכניות חסכו� פנימיותחיוב גופי ממשל בישראל בתכניות חסכו� פנימיותחיוב גופי ממשל בישראל בתכניות חסכו� פנימיותחיוב גופי ממשל בישראל בתכניות חסכו� פנימיות .16

גופי� , רשויות מקומיות, ממשלה(את כל גופי הממשל בישראל , 1989מקורות האנרגיה 

התכניות תכלולנה . חייבות לחסכו� באנרגיהבגיבוש תכניות פנימיות מפורטות ומ) ציבוריי�

שינוי , מיזוג אוויר, מגבלות הפעלת תאורה(דפוסי התנהגות שוני� ומגווני� מחייבי� 

 . מומלצי� ודרכי� לאכיפה פנימית) טכנולוגיות צריכה ועוד

 ) ראה להל�(לאחר הקמת הרשות לשימור אנרגיה , יש לחוקק חוק זה בתו& שנתיי�
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במסגרת , שתחייב, יש לשקול תוספת לחוק התכנו� והבניה. � והבניה� והבניה� והבניה� והבניהתיקו� חוק התכנותיקו� חוק התכנותיקו� חוק התכנותיקו� חוק התכנו .17

ביצועו של סקר המציג השלכות על , מחוזיות ומקומיות, הכנת תכניות מתאר ארציות

רי השפעה על יקתס ממש כפי שמחויבי� –צריכת אנרגיה של חלופות תכנוניות שונות 

 . הסביבה

  אנרגיהשימור  לקידום תמרוץ כלכלי 

מומל( לגבש תכנית ייחודית לתמרו( עמוק של . חלפת מכשירי� בלתי יעילי�חלפת מכשירי� בלתי יעילי�חלפת מכשירי� בלתי יעילי�חלפת מכשירי� בלתי יעילי�תכנית התכנית התכנית התכנית ה .18

בעיקר מזגני� ישני� בעלי נצילות נמוכה , מכשירי צריכה חשמליי�או שדרוג החלפת 

י מת� הלוואות או סובסידיות גדולות "התמרו( ייעשה ע. במזגני� חדשי� שנצילות� גבוהה

כאשר מקור כספי אפשרי לסובסידיות , דשי�מאוד ביחס למחירי המוצרי� התחליפיי� הח

העלאה .  במחיר החשמל) קלה(העלאה ינבע מהחסכו� הצפוי או באמצעות והלוואות אלו 

 . זו תנותב לקר� מיוחדת לשימור אנרגיה

גישת התמרו( הכלכלי צריכה לחול ג� על צרכני� תעשייתיי� , בשונה מצעדי חקיקה .19

" הדגמה"כא� יש לערו& במקביל רביזיה בתפיסה של כאשר , ומוסדות ציבור נותני שירותי�

אי� להסתפק בהדגמה ובהסתמכות על כ& כי היא לבדה : של מכשירי ייצור מתקדמי�

אלא יש להציע הסדרי מימו� נוחי� מאוד , תתמר( תעשייני� לשיפור טכנולוגי כדאי כלכלי

 . ל"ממקורות הקר� הנ, לתעשייני�

ומומל( להכי� עבורו תכנית יישו� ,  בטווח בינוני וארו&לפחות, זהו אמצעי מורכב א& ישי�

 ). המומלצת בעבודה זו, ברשות לשימור(אופרטיבית מפורטת 

יש לבצע הפנמה מלאה של עלויות חיצוניות במחירי החשמל . הפנמת עלויות חיצוניותהפנמת עלויות חיצוניותהפנמת עלויות חיצוניותהפנמת עלויות חיצוניות .20

הפנמה זו מחייבת בעיקר קביעת תערי0 מוניטרי קונקרטי ליחידת פחמ� . והדלק בישראל

בייצור חשמל (תחמוצות גופרית וחלקיקי� , ולמזהמי� דוגמת תחמוצות חנק�, פלטנ

לגבש , במשות0 ע� משרד איכות הסביבה, יש להטיל על משרד התשתיות ). ובתחבורה

שבאמצעותו , התוא� את הנסיבות הספציפיות של ישראל, חברתי עמוק-רציונל סביבתי

 .  מחירי� של אנרגיה בישראלולהכלילו אחר כ& במערכת ה, ייקבע תערי0 זה

יש לפתח ולגבש . רפורמה בשיטת ההתקשרות המסחרית של חברת החשמל ע� לקוחותרפורמה בשיטת ההתקשרות המסחרית של חברת החשמל ע� לקוחותרפורמה בשיטת ההתקשרות המסחרית של חברת החשמל ע� לקוחותרפורמה בשיטת ההתקשרות המסחרית של חברת החשמל ע� לקוחות .21

תכנית ארוכת טווח לביסוס יכולת להסדרי� מסחריי� של השלה וולונטרית ומבוקרת של 

טכנולוגיות לביצוע השלות קיימות ).  הביתי המגזרכולל(חשמל לכל סוגי הצרכני� בישראל 

 יש לשלב בגישה זו ג� תמרו( הצרכ� להסיט ביקושי� .ות במקומות שוני� בעול�ופועל

; הדחה; כביסה(הכוונה לאות� סוגי ביקוש שה� בני הסטה . משעות השיא לשעות אחרות

 ).  ייבוש
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ארוכת טווח להחדרת תכנית מוצע להתחיל בגיבוש . אגרת גודש בתחבורה הפרטיתאגרת גודש בתחבורה הפרטיתאגרת גודש בתחבורה הפרטיתאגרת גודש בתחבורה הפרטית .22

. בכניסות לערי� ובתו& ערי� צפופות, עה ברכב פרטיהעיקרו� של תשלו� אגרות גודש לנסי

א� כי אי� כל הכרח והצדקה (צעד זה חייב להשתלב כמוב� בפיתוח התחבורה הציבורית 

 ) .  בישראלרכבות תחתיותהשימוש בלהמתי� ע� יישומו עד לעיד� 

ביר הרי ס, כי א0 שהצעד צפוי לעורר התנגדות ציבורית ופוליטית רחבה בתחילה, יש לציי�

עיקרו� , ככלל. למדי כי בתהלי& שכנוע פוליטי עמוק ומתמיד נית� יהיה להתגבר עליה

ל "כמו ג� בחו) 6כביש (התשלו� בגי� נסיעה במקומות מסוימי� ממילא כבר פועל באר( 

שאיננה שונה , אתית ברורה וחזקה ביותר-הוא ג� עיקרו� בעל הצדקה כלכלית).  לונדו�(

כי חשוב לשלב עיקרו� זה ע� , ברור ע� זאת.  בתוככי הערי�כלל מתשלו� תמורת חניה 

 . פיתוח ושכלול היצע התחבורה הציבורית בערי�

בעלי פליטת מזהמי� בעלי פליטת מזהמי� בעלי פליטת מזהמי� בעלי פליטת מזהמי� " " " " נקינקינקינקי""""עידוד השימוש בכלי רכב בעלי נצילות דלק גבוהה וכלי רכב עידוד השימוש בכלי רכב בעלי נצילות דלק גבוהה וכלי רכב עידוד השימוש בכלי רכב בעלי נצילות דלק גבוהה וכלי רכב עידוד השימוש בכלי רכב בעלי נצילות דלק גבוהה וכלי רכב  .23

נסיעה וכלי ' מומל( לעודד את השימוש בכלי רכב בעלי צריכת דלק נמוכה לקמ.  נמוכהנמוכהנמוכהנמוכה

העידוד עשוי להינת� . מעטי� בפליטת מזהמי� כנהוג במדינות אירופאיותרכב המ

ושעורי בלו נמוכי� על ) דוגמת מס רכישה ואגרת רישוי שנתית(באמצעות הקלות במיסוי 

 ). מ או גז טבעי דחוס"דוגמת גפ"  (נקיי�"דלקי� 

   אנרגיהשימור לקידום הסברה וחינוך , הפצת מידע 

 בנחישות להחדרת חובת סימו� ודירוג של קשת רחבה ככל האפשר יש לפעול. סימו� ודירוגסימו� ודירוגסימו� ודירוגסימו� ודירוג .24

יש להכניס שינוי עמוק בפורמט הניסוח וההבלטה של .  של מוצרי חשמל ושל מכוניות

וללוות צעדי� אלו במהלכי� נמשכי� של הסברה יעילה לציבור הצרכני� של , סימוני�

 . הכדאיות הכלכלית הנגזרת ממוצרי� יעילי�

ובעיקר , בתחו� שימור האנרגיה, וש רב ובלתי נפסק באמצעי חינו& והסברהיש לעשות שימ .25

, וסיוע מקצועי לקהלי יעד ממוקדי�, הסברה והדרכה, להשקיע מאמצי� בפעולות ייעו(

יש . חברות בניה ותחבורה ועוד, לעסקי� קטני�, למפעלי� ולחברות, כולל לציבור הרחב

 .  כחלק מחינו& לחיי� בסביבה בת קיימא,לשקול ג� להכניס תחו� זה למערכת החינו&

 מטרות ואמצעים בתחום האנרגיות המתחדשות

לעודד את השימוש באנרגיות מתחדשות  ) 2002בנובמבר (כזכור ממשלת ישראל החליטה  .26

 :על פי אותה החלטה ה� כלהל�, היעדי� המוצהרי� בתחו� זה. לייצור חשמל

 .היה מאנרגיות מתחדשות מייצור החשמל בפועל י2% לפחות 2007עד שנת  .א

 . מייצור החשמל בפועל יהיה מאנרגיות מתחדשות5% לפחות  2016עד שנת  .ב
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 צריכה בשלב שבו נתו� כיו� משק –פ " בשילוב ע� מדיניות המו–מדיניות שימור האנרגיה  .27

לאומי של� המאפשר למשק -האנרגיה להשקיע את עיקר המאמצי� בפיתוח מודל משקי

 ששיעור הייצור על בסיס סולארי יהיה גדול משמעותית מאחוזי� להגיע בעתיד הרחוק לכ&

 ).ראה דיו� בפרק תמהיל הייצור(ספורי� 

 :יש לכוו� את המאמצי� בעיקר בכיוו� של, בטווח הקצר והבינוני .28

ש "מבוזר ומרוכז המאפשרי� הפקת קוטסולארי פיתוח דגמי� טכנולוגיי� של ייצור  .א

  . קור וחו� באמצעי� סולאריי�וכ� ייצור, "סבירות"חשמל בעלויות 

וה� , ה� אגירה מבוזרת במיקומה(פיתוח טכנולוגיות מעשיות לאגירת אנרגית שמש  .ב

 ).אגירה מרוכזת

ביצוע ניתוח מקי0 של פוטנציאל הקרקע שנית� להקצות למערכי ייצור ואגירה  .ג

 ג�ובהמש& , רצוי בשיתו0 פעולה ע� מדינות האזור ירד� ומצרי�,  זאת–סולאריי� 

 ;)בהתא� להתפתחות היחסי�(ע� הרשות הפלסטינית 

 הסדרי תמרו( כלכליי� שיאפשרו החדרה של הטכנולוגיות שתתבררנה קביעת .ד

 :  כגו�. בשלות ומעשיות מבחינה קרקעית ותכנונית ליישו� בישראל

 ; סבסוד ישיר של ההשקעה במתקני ייצור •

ושימוש , ליי�הפנמה מלאה של עלויות סביבה במחיר החשמל ממקורות פוסי •

 . במקורות הכספיי� הנוצרי� מכ& למימו� סובסידיות אלו
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תמהיל מקורות אנרגיה ראשוניי� בייצור חשמל תמהיל מקורות אנרגיה ראשוניי� בייצור חשמל תמהיל מקורות אנרגיה ראשוניי� בייצור חשמל תמהיל מקורות אנרגיה ראשוניי� בייצור חשמל : : : : פרק הפרק הפרק הפרק ה
    בטווח הארו&בטווח הארו&בטווח הארו&בטווח הארו&

    כלליכלליכלליכללי

היא ללא סוגיית ההחלטה בדבר תמהיל מקורות האנרגיה הראשונית במשק ייצור החשמל  .1

, ת יש להדגיש כבר בתחילהע� זא.  ספק סוגיה מרכזית שהשלכותיה על כלל היעדי� גדול

  מדובר :שאי� ממנה נסיגהזמנית -פעמית וחד-חדאי� מדובר כא� בהכרעה כבדה כי למעשה 

, כאשר ברור מראש שנית� לשנות כיוו� זה בעתיד, בהחלטה על כיוו� הליכה כולל של המשק

,  שיצטבר מידע חדש משמעותי בהקשר לפרמטרי� אסטרטגיי� משמעותיי� מאודתע

" מחיר הטעות", לפיכ&. והכרוכי� כיו� באי וודאות טבעית גבוהה, � על סוגיה זוהמשליכי

  .על תמהיל האנרגיות הנו נמו&נקודתית כזו או אחרת כיו� בהחלטה 

לא בא , במסגרת תוכנית האב, יודגש כי תמהיל הדלקי� המוצע ליצור חשמל בטווח הארו& .2

התמהיל המוצע איננו .  החשמללהחלי0 את הכנת� של תכניות מפורטות לפיתוח משק 

שאות� יש לבצע מעת לעת תו& בחינה של , מבוסס על מודלי� כמותיי� מורכבי�

זמינות ומחירי� של חומרי דלק , התפתויות בפועל בנושאי� דוגמת התפתחויות טכנולוגיות

א� זאת התמהיל המוצע מבוסס על תרחיש הייחוס ואומדני� . ושינויי� גיאופוליטיי�

 .  למרכיבי עלות רלבנטי�מקורבי� 

תמהיל האנרגיה הראשונית הכיוו� הרצוי הכללי של להכרעה עכשווית בדבר , יחד ע� זאת .3

יש , כמו כ� .  השני� הקרובות5 –צעדי� ב משפיעה ג� על יש חשיבות רבה בהיותה זו ה

העשויי� להתברר א� פיתוח משק , לה חשיבות רבה במניעת מחירי טעות ארוכי טווח

 . 2025בטווח הקרוב לא יניח הנחה מפורשת כיו� באשר לתמהיל הרצוי בשנת החשמל 

    הנחות מרכזיות בבסיס התמהיל המומל(הנחות מרכזיות בבסיס התמהיל המומל(הנחות מרכזיות בבסיס התמהיל המומל(הנחות מרכזיות בבסיס התמהיל המומל(

חלק זה של תכנית האב מחייבות במספר הנחות מרכזיות שאליה� הגענו במהל& העבודה  .4

 :הדגשה

שרוב� ככול� (אותו חלק של ההספק המותק� בישראל הנשע� על מקורות ֲאִגיִרי�  .א

כפי שנחזו על ידינו ,  להבטיח מענה לביקושי השיא– הוא לבדו –חייב ) יליי�פוס

יחד ע� . שפותח במסגרת עבודה זו, "העסקי� כרגיל"לגבי תרחיש במודל החיזוי 

" מענה"המושג , )2025(כי בשנת היעד , צוות התכנו� מחזיק בתוק0 בדעה, זאת

בגודלו הצפוי , לביקוש השיאלביקושי שיא אי� פירושו עוד בהכרח היענות מוחלטת 

א& א& א& א& , , , , יודגש כי מדובר על השלה מרצו� ובאופ� וולונטרייודגש כי מדובר על השלה מרצו� ובאופ� וולונטרייודגש כי מדובר על השלה מרצו� ובאופ� וולונטרייודגש כי מדובר על השלה מרצו� ובאופ� וולונטרי ".העסקי� כרגיל"תחת מסלול 

אי� צור& להיער& אי� צור& להיער& אי� צור& להיער& אי� צור& להיער& :   במלי� אחרות....ורק על פי הסכמי� שנחתמו מראש ע� הצרכני�ורק על פי הסכמי� שנחתמו מראש ע� הצרכני�ורק על פי הסכמי� שנחתמו מראש ע� הצרכני�ורק על פי הסכמי� שנחתמו מראש ע� הצרכני�
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בכל שיא בכל שיא בכל שיא בכל שיא , , , , הספקת מלוא הביקוש הטבעי לחשמל בזמ� השיאהספקת מלוא הביקוש הטבעי לחשמל בזמ� השיאהספקת מלוא הביקוש הטבעי לחשמל בזמ� השיאהספקת מלוא הביקוש הטבעי לחשמל בזמ� השיאהבטחה מוחלטת של הבטחה מוחלטת של הבטחה מוחלטת של הבטחה מוחלטת של לללל

על ישראל על ישראל על ישראל על ישראל , , , , במקו� זאתבמקו� זאתבמקו� זאתבמקו� זאת".  ".  ".  ".  העסקי� כרגילהעסקי� כרגילהעסקי� כרגילהעסקי� כרגיל""""כפי שנגזר מתרחישי כפי שנגזר מתרחישי כפי שנגזר מתרחישי כפי שנגזר מתרחישי , , , , צריכה אפשרי שהואצריכה אפשרי שהואצריכה אפשרי שהואצריכה אפשרי שהוא

באמצעות מדיניות באמצעות מדיניות באמצעות מדיניות באמצעות מדיניות , , , , יהיה לפתח עד אז מנגנו� של ניהול ביקושי� שפירושו לגרו�יהיה לפתח עד אז מנגנו� של ניהול ביקושי� שפירושו לגרו�יהיה לפתח עד אז מנגנו� של ניהול ביקושי� שפירושו לגרו�יהיה לפתח עד אז מנגנו� של ניהול ביקושי� שפירושו לגרו�

, , , , מחירי� מושכלת מכא� וטכנולוגיות בקרה והשלה מבוקרת מרחוק מכא�מחירי� מושכלת מכא� וטכנולוגיות בקרה והשלה מבוקרת מרחוק מכא�מחירי� מושכלת מכא� וטכנולוגיות בקרה והשלה מבוקרת מרחוק מכא�מחירי� מושכלת מכא� וטכנולוגיות בקרה והשלה מבוקרת מרחוק מכא�

� של � של � של � של עלותעלותעלותעלות    . . . . שהביקושי� אות� יהיה צור& לספק בפועל בזמני שיא יהיו יותר נמוכי�שהביקושי� אות� יהיה צור& לספק בפועל בזמני שיא יהיו יותר נמוכי�שהביקושי� אות� יהיה צור& לספק בפועל בזמני שיא יהיו יותר נמוכי�שהביקושי� אות� יהיה צור& לספק בפועל בזמני שיא יהיו יותר נמוכי�

שכ� יהיו אלו או ביקושי� בני שכ� יהיו אלו או ביקושי� בני שכ� יהיו אלו או ביקושי� בני שכ� יהיו אלו או ביקושי� בני , , , , הביקושי� הלא מסופקי� יכולה להיות נמוכה ביותרהביקושי� הלא מסופקי� יכולה להיות נמוכה ביותרהביקושי� הלא מסופקי� יכולה להיות נמוכה ביותרהביקושי� הלא מסופקי� יכולה להיות נמוכה ביותר

, , , , שכ� ה� מייצגי� ער& נמו&שכ� ה� מייצגי� ער& נמו&שכ� ה� מייצגי� ער& נמו&שכ� ה� מייצגי� ער& נמו&((((י הצרכ� י הצרכ� י הצרכ� י הצרכ� """"או בני ויתור עאו בני ויתור עאו בני ויתור עאו בני ויתור ע, , , , ))))לשעות צריכה אחרותלשעות צריכה אחרותלשעות צריכה אחרותלשעות צריכה אחרות((((הסטה הסטה הסטה הסטה 

   ).).).).והוא ממילא יתומר( לוותר עליה� בסיוע מדיניות תערו0 מתוחכמתוהוא ממילא יתומר( לוותר עליה� בסיוע מדיניות תערו0 מתוחכמתוהוא ממילא יתומר( לוותר עליה� בסיוע מדיניות תערו0 מתוחכמתוהוא ממילא יתומר( לוותר עליה� בסיוע מדיניות תערו0 מתוחכמת

 יצויי� כי  .היל יהיו פח� וגז טבעיהיל יהיו פח� וגז טבעיהיל יהיו פח� וגז טבעיהיל יהיו פח� וגז טבעיהמקורות האגירי� המרכזיי� עליה� יבוסס התמהמקורות האגירי� המרכזיי� עליה� יבוסס התמהמקורות האגירי� המרכזיי� עליה� יבוסס התמהמקורות האגירי� המרכזיי� עליה� יבוסס התמ .ב

ג� בעתיד יעשה בשוליי� שימוש משיקולי� תפעוליי� ג� במזוט ובסולר בתחנות 

המשק יחזיק מלאי� , בנוס0  .הקיטוריות ובטורבינות הגז שככלל יופעלו על גז טבעי

אסטרטגיי� של סולר הסקה ומזוט כאמצעי להבטיח יכולת הפעלת תחנות הגז 

 ביוגז/במידה ושוק הביומס, כמו כ�.  ת של שיבושי הספקת גז חריפי�בנסיבו, הטבעי

)  ספורי� לכל היותרוואטי�-הצפוי להיות מאות מגה(הרי כושר הייצור שלו , יתפתח

 .  יבוא במקו� חלק מכושר הייצור של מער& הגז הטבעי

 .המקור המתחדש העיקרי שיקו� בישראל יהיה אנרגיה סולאריתהמקור המתחדש העיקרי שיקו� בישראל יהיה אנרגיה סולאריתהמקור המתחדש העיקרי שיקו� בישראל יהיה אנרגיה סולאריתהמקור המתחדש העיקרי שיקו� בישראל יהיה אנרגיה סולארית .ג

    ))))2025202520252025((((ווח הרחוק ווח הרחוק ווח הרחוק ווח הרחוק  בט בט בט בט התמהיל המומל( התמהיל המומל( התמהיל המומל( התמהיל המומל(

 :הביא אותנו להמלצה הבאה, ל"בהתא� לעקרונות הנ, ניתוח כלל החלופות שמופו .5

 גז טבעי וביומס, על בסיס פח�) 2025(בטווח התכנית , בישראלס& ההספק המותק�  .א

 ;)אולי במעט מעל זאת (וואט- מגה20,000 -יתוכנ� לכ יקו� בישראל ש) המקורות הֲאִגיִרי�(

 סבור כי מרכיב הפח� בהספק המותק� לייצור חשמל יהיה צוות תכנית האב .ב

- מגה4900 – כ יעמוד על הספק המותק�ב הפח� מרכיב, לפיכ&.  המינימלי האפשרי

 6,100הספק מותק� של .  וואט-מגה 6100  –ולכל היותר על כ ) המצב הקיי�(וואט 

בהתא� , )Dתחנה (וואט מניח הקמתה של תחנת כוח פחמית נוספת באשקלו� -מגה

 1,200 פחמיות נוספות בהספק מותק� של חלהחלטות ממשלה בדבר הקמת יחידות כו

הקמת יחידות אלו הנ� חלק מתכנית . וואט שיופעלו לקראת סו0 העשור הנוכחי-מגה

  חלקו של 2.הפיתוח של משק החשמל ואישור� מצוי בהליכי רישוי ברשויות התכנו�

                                                
2
 ברשויות Dר כי נית� לדחות בכשנתיי� את אישור הקמת תחנה צוות תכנית האב סבו  

ולשקול את ההחלטה לאור הערכת מצב עדכנית על קצב כניסת הגז הטבעי , התכנו�

 . למשק
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 או למעלה וואט-מגה 14,000 - כ  עלעמוד בהספק המותק� לייצור חשמל יהגז הטבעי

 ).במסמ& תמהיל דלקי� ליצור חשמלמפורט בהמלצה זו ראה דיו� (. מכ&

ראה ג� פרק (לפיתוח מער& סולארי בנחישות תפעל ישראל , בנוס0 על מרכיב זה .ג

 :-המורכב מ) פ"מדיניות המו

, ספי�וואט נו- מגה2,000-2,500בהיק0 של , מער& מרכזי של ייצור מרוכז-תת )1

 ;סביבתית משקית כוללת-בכפו0 לביצוע הערכת כדאיות כלכלית

, בהתא� לאילוצי� הפיסיי�, מער& של ייצור אנרגיה סולארית מבוזרת-תת )2

 .  השוני�הארכיטקטוניי� והכלכליי�, המרחביי�

 :ה�,  המוצגות במסמ& במפורט, משמעויות נגזרות מהמלצות מרכזיות אלו .6

צמה לפיתוח כל תשתיות הגז הנדרשות כדי לספק את על ישראל להיכנס במלוא העו .א

 ;2010כלל הגידולי� בצריכה עד סביבות שנת 

ממצריי� מ� הרשות הפלשתינאית ויש חשיבות רבה ביותר להשגת חוזה רכישת גז  .ב

 ; ) או ממקורות מקומיי� במידה וימצאו בעתידכגו� רוסיה( ממקור משמעותי נוס0 וכ�

 שני� תהיה ישראל תלויה באופ� משמעותי 10 הרי שבתו& ,היה וייחת� חוזה ע� המצרי� .7

למצב , בתו& שנות התכנית הנוכחית, לפיכ& על ישראל יהיה להיער&. בהספקת גז ממדינה זו

 :י נקיטת שתי פעולות מרכזיות"ע, זאת.  אפשרי של שיבוש חמור בהספקת גז לישראל

ו .א  באופ� שוט0 באופ� שתוכלנה לספק, שדרוג תשתיות הולכת הסולר ואחסונושדרוג תשתיות הולכת הסולר ואחסונושדרוג תשתיות הולכת הסולר ואחסונושדרוג תשתיות הולכת הסולר ואחסונ

בהיקפי הספקה המתאימי� להיקפי הייצור החזויי� , סולר לכל תחנות הגז הטבעי

תמהיל הדלקי� לייצור "לפרטי� נוספי� ראה דוח  (שלה� באמצע העשור הבא

 ;)שהוגש בנפרד" חשמל

 . היערכות שתאפשר מעבר קצר ככל האפשר לקליטת גז טבעי נוזליהיערכות שתאפשר מעבר קצר ככל האפשר לקליטת גז טבעי נוזליהיערכות שתאפשר מעבר קצר ככל האפשר לקליטת גז טבעי נוזליהיערכות שתאפשר מעבר קצר ככל האפשר לקליטת גז טבעי נוזלי .ב

קיו� תכניות ו; ל תכנית המתאר למתק� גז נוזליי סיו� אישורה ש"ע, בי� השאר, זאת

 . להקמתומפורטות הנדסיות 

על ישראל לחתור לשיתו0 פעולה אזורי מקי0 ע� מדינת האזור בתחו� הסחר בחשמל על ישראל לחתור לשיתו0 פעולה אזורי מקי0 ע� מדינת האזור בתחו� הסחר בחשמל על ישראל לחתור לשיתו0 פעולה אזורי מקי0 ע� מדינת האזור בתחו� הסחר בחשמל על ישראל לחתור לשיתו0 פעולה אזורי מקי0 ע� מדינת האזור בתחו� הסחר בחשמל  ....8888

    . . . . ופיתוח מער& ייצור סולארי בפרטופיתוח מער& ייצור סולארי בפרטופיתוח מער& ייצור סולארי בפרטופיתוח מער& ייצור סולארי בפרט, , , , בכללבכללבכללבכלל

כי קביעת מדיניות התמהיל חייבת לבוא במשולב ע� שאר כי קביעת מדיניות התמהיל חייבת לבוא במשולב ע� שאר כי קביעת מדיניות התמהיל חייבת לבוא במשולב ע� שאר כי קביעת מדיניות התמהיל חייבת לבוא במשולב ע� שאר , , , , יש לציי� ככלליש לציי� ככלליש לציי� ככלליש לציי� ככלל .9

על מנת להשיג על מנת להשיג על מנת להשיג על מנת להשיג , , , , פפפפ""""תחו� שימור האנרגיה ומדיניות המותחו� שימור האנרגיה ומדיניות המותחו� שימור האנרגיה ומדיניות המותחו� שימור האנרגיה ומדיניות המוהמלצות התכנית בהמלצות התכנית בהמלצות התכנית בהמלצות התכנית ב

 . את יעדי התכניתאת יעדי התכניתאת יעדי התכניתאת יעדי התכנית
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 בחינה מחדש של החלטת התמהיל 

 לאור ההתקדמות בפיתוח  לאור ההתקדמות בפיתוח  לאור ההתקדמות בפיתוח  לאור ההתקדמות בפיתוח ,,,,את מדיניות התמהיל נכו� יהיה לשוב ולבחו� בתו& כשנתיי�את מדיניות התמהיל נכו� יהיה לשוב ולבחו� בתו& כשנתיי�את מדיניות התמהיל נכו� יהיה לשוב ולבחו� בתו& כשנתיי�את מדיניות התמהיל נכו� יהיה לשוב ולבחו� בתו& כשנתיי� ....10101010

    . . . . תו& כדי מימוש סעיפי התכנית בתחומי� השוני�תו& כדי מימוש סעיפי התכנית בתחומי� השוני�תו& כדי מימוש סעיפי התכנית בתחומי� השוני�תו& כדי מימוש סעיפי התכנית בתחומי� השוני�, , , ,  וכ� ג� בהמש& הזמ� וכ� ג� בהמש& הזמ� וכ� ג� בהמש& הזמ� וכ� ג� בהמש& הזמ�,,,,משק הגז הטבעימשק הגז הטבעימשק הגז הטבעימשק הגז הטבעי
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    נה משק החשמלנה משק החשמלנה משק החשמלנה משק החשמלמבמבמבמב:  :  :  :  פרק ופרק ופרק ופרק ו
 

    רקערקערקערקע

חלוקה וסחר ;  וניהול המערכתהולכה; ייצור:  משק החשמל כולל בתוכו שלושה יסודות .1

 . בחשמל

כולל בתוכו שלוש קטגוריות , בכל החלופות שמופו ושנבחרו להשוואה, מער& ייצור החשמל .2

 :של יצרני�

נות  תחכ�ו, י ומופעלות על ידה"תחנות הכוח הקיימות היו� בחח : יייי""""תחנות חחתחנות חחתחנות חחתחנות חח .א

 . י במסגרת תכנית הפיתוח של משק החשמל"י חח"הכוח שאושרו להקמה ע

 . רשיו�על פי י יזמי� פרטיי� "שתוקמנה עכוח תחנות : יצרני� פרטיי�יצרני� פרטיי�יצרני� פרטיי�יצרני� פרטיי� .ב

, אפילו בנייני מגורי�(מסחריי� או אחרי� , גופי� תעשייתיי�:  יצרני� עצמיי�יצרני� עצמיי�יצרני� עצמיי�יצרני� עצמיי� .ג

קי� בחצר�  אשר מחזי, )על בסיס מתקני� סולאריי� צמודי�בעתיד שיפעלו 

תנאי . כולל יצור חשמל בקוגנרציה,  כושר ייצור חשמל לצורכיה� העצמיי�שיו�יבר

שבהכרח חשמל המסחר בעודפי לה� הרשיו� ליצרני� אלה יכללו סעי0 המאפשר 

כללי ,   ע� זאת. מבחינה משקית לטובת הצרכני��לנצליהיה שכדאי ו, ייווצרו אצל�

 של הרישיו� לצור& עיסוק בסחר בחשמל הרגולציה ימנעו מה� ניצול לא הוג�

 . כפעילות מרכזית

 . י" מצויות כיו� במלוא� בידי חח– מערכות ההולכה והחלוקהמערכות ההולכה והחלוקהמערכות ההולכה והחלוקהמערכות ההולכה והחלוקה .ד

הקשורה , סוגיה מבנית מורכבת ומעוררת מחלוקתסוגיית מבנה משק החשמל הינה  .3

.  י"לעתידה של מערכת החשמל המרכזית הפועלת כיו� בישראל במסגרת מונופול חח

והתקבלו ) ח דלויט טוש"דו(ועד היו� ) ח ורדי"דו (1992בח� מספר פעמי� מאז נושא זה נ

" חלופות למבנה משק החשמל"ות תוכנית האב לגביו סדרה של החלטות שפורטו בדוח

, AHP -תו& שימוש בשיטת ה,  ההערכה של צוות תוכנית האב".מבנה משקי מומל("ו

 .תו& מודעות מלאה לה�ג� א� , תנעשתה באופ� בלתי תלוי בעבודות ובהמלצות קודמו

בטווח התוכנית לאור& כי המבנה המומל( יהווה מטרה סופית למימוש , התפיסה הבסיסית היא .4

כמו ג� השאלה , היכולת לבצע תמורה מבנית בהדרגהכי ,  נדגיש).  לכל המאוחר2025עד (שני� 

 היוו חלק ,עיתובאיזה מצב יימצא המשק א� מסיבות של קשיי ישימות ייעצר התהלי& באמצ

 .ממכלול השיקולי� ששימשו להערכה השוואתית של החלופות המבניות
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    החלופותהחלופותהחלופותהחלופות

 כללי

ארבע . י" של המער& הנוכחי של חח�יי הפיצול האפשריהוצגו ארבע חלופות לגבי סוג .5

חלופות אלו כיסו בבירור את קשת האפשרויות העקרוניות לגבי המבנה העתידי של משק 

תו& , הוצגו הנחות מוצא לגבי סוגי הבעלות האפשריי� והרצויי�בכל חלופה .  החשמל

 . ממשלתי ופרטי: הבחנה בי� שני סוגי בעלות

 : נוגעי� לפרמטרי� הבאי� המבנית משתני המדיניות .6

השאלה המרכזית היא מה , בתו& כ&). ראה להל� (" " " " יייי""""מער& חחמער& חחמער& חחמער& חח " " " "המבנה המוצע של המבנה המוצע של המבנה המוצע של המבנה המוצע של  .א

 .  לבי� מערכי ההולכה והחלוקהי"תהיה מערכת הזיקות בי� מער& הייצור של חח

המדיניות יכולה לשלוט בפרמטר  ". היצרני� הפרטיי�היצרני� הפרטיי�היצרני� הפרטיי�היצרני� הפרטיי�""""שיעור כושר הייצור שיהיה בידי שיעור כושר הייצור שיהיה בידי שיעור כושר הייצור שיהיה בידי שיעור כושר הייצור שיהיה בידי  .ב

 . זה באמצעות היק0 הרשיונות שיונפקו לאור& השני�

על באופ� עקי0 המדיניות תשפיע . "יצרני� עצמיי�יצרני� עצמיי�יצרני� עצמיי�יצרני� עצמיי�""""שיעור כושר הייצור שיהיה בידי שיעור כושר הייצור שיהיה בידי שיעור כושר הייצור שיהיה בידי שיעור כושר הייצור שיהיה בידי  .ג

באמצעות פעולות תמרו( ועידוד , י יצרני� עצמיי�היק0 כושר הייצור שיתקיי� ביד

 .שונות

  ויצרנים עצמייםשיעור כושר הייצור בידי יצרנים פרטיים

 –לא יעלה על כ לטווח ארו& בוודאות  כי שיעור הייצור הפרטי צוות תוכנית האב מניח .7

0 קט� שיהיה ארב   וקיי� סיכוי )י העשוי להיות מופרט"לא כולל מער& הייצור של חח (30%

, בנוס0 למער& הייצור העצמי שג� בו יתקיי� סחר, 30%יצוי� כי נתח של , ע� זאת. יותר

בפרט א� , במשקביותר עצמו מניע תחרותי משמעותי מצד היוצר , הנו נתח גבוה למדי

 .  נתח זה יחולק בי� כמה יצרני� שוני�

ינוע בי� ש, ח התכנו�כושר הייצור הכולל של ישראל בטוו מבוססת על 2025תחזית זו לשנת  .8

על שוני� ו תחת הנחות המדיניות בקשת התרחישי� ,וואט-ה מג25000 מגוואט לבי� 22,000

 –  במלי� אחרות . תכנית האבעל ידי עורכי ופי מודל תחזית הביקושי� לחשמל שהוצג

 לער& מכושר הייצור הקיי� 150% לבי� 120%תהיה דרושה תוספת כושר ייצור שהיא בי� 

כי  נתח כושר הייצור שיהיה בידי יצרני� עצמיי� , כהנחה פסימית, א� נניח.  כיו� ישראלב

וא� נוסי0 הנחה ;  אחוזי�10לא יעלה על ) כאמור, פרמטר שעליו איננו שולטי� ישירות(

 השני� הבאות יהיה בידי יצרני� 20 – מכושר הייצור החדש שיתווס0 ב 50% -כי כ, נוספת

 – לכ - שנה יהיה מוגבל מעשית20 –יצרנות הפרטית בעוד כ כי אז יצא שנתח ה-פרטיי�

 .    מכושר הייצור בישראל30%

 י"חלופות מבניות למערך חח
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 בכל חלופה. י"הוצגו ארבע חלופות לגבי סוג הפיצול האפשרי של המער& הנוכחי של חח .9

 תו& הבחנה בי� שני סוגי, הוצגו הנחות מוצא לגבי סוגי הבעלות האפשריי� והרצויי�

 . ממשלתי ופרטי: בעלות

על בסיס מער& (עיקר מער& ייצור החשמל בישראל :    החלופה המאוחדת  החלופה המאוחדת  החלופה המאוחדת  החלופה המאוחדת----     Aחלופה חלופה חלופה חלופה  .א

תחת , יהיה מאוחד ע� מערכי ההולכה והחלוקה) י"הייצור הקיי� והמתוכנ� של חח

.  י"חלופה זו זהה בעיקרה למצב הקיי� כיו� והיא המועדפת על חח. חברה אחת

י המאוחדת הופכת לחברת אחזקות " ג� במקרה שבו חחחלופה זו נשארת בעינה(

אנו לא  החשבנו אפשרות זו אלא כגרסא שונה של חלופה : שכפופות לה חברות בת

A , שיהיה נכו� לדו� בה א� חלופהAעל פי הנחות המוצא . ) תתברר כאופטימלית

 . ממשלתיתממשלתיתממשלתיתממשלתית סביר שבחלופה זו החברה תישאר בבעלות ,שהוצגו

על פי חלופה זו מערכת ההולכה והחלוקה מצויי� תחת :  מינימלימינימלימינימלימינימלי פיצול  פיצול  פיצול  פיצול ----     Bחלופה חלופה חלופה חלופה  .ב

תאגיד נפרד א0 הוא ואחוד  הופ& כולוי "תאגיד אחד נפרד ואילו מער& הייצור של חח

על פי המוצע בהנחות המוצא התאגיד ). כלומר ללא פיצול למספר חברות ייצור(

  ההולכהכירמעהיות בגלל (הכולל את מערכי החלוקה וההולכה יהיה ממשלתי 

בהתא� להנחות מוצא אלה ג� תאגיד הייצור האחוד ). והחלוקה מונופולי� טבעיי�

סביר שיהיה ממשלתי ולא יעבור לידיי� ) שיהיה נפרד מתאגיד ההולכה והחלוקה(

באמצעות היצרני� תושג הרציונל בחלופה זו הנו כי התחרות בשוק הייצור .  פרטיות

  .הפרטיי� והעצמיי� בלבד

אלא שמער& ,  Bחלופה זו דומה בעיקרה לחלופה:   חלופת פיצול  מוגבל חלופת פיצול  מוגבל חלופת פיצול  מוגבל חלופת פיצול  מוגבל----     Cחלופה חלופה חלופה חלופה  .ג

 תאגידי ייצור 3-4  -מתפצל ל) המתוכנ� לשני� הקרובותזה ו(י היו� "הייצור של חח

מער& ההולכה והחלוקה יישאר מאוחד בבעלות  . גדולי� שיהיו בבעלות פרטית

 . ממשלתית

 אלא שמערכי החלוקה  Cזו דומה לחלופהמבנה :   חלופת הפיצול המרבי חלופת הפיצול המרבי חלופת הפיצול המרבי חלופת הפיצול המרבי----     Dחלופה חלופה חלופה חלופה  .ד

כ& שתאגיד ההולכה וניהול המערכת הופ& , האזוריי� מתפצלי� ממער& ההולכה

הבעלויות על חברות החלוקה באזורי� השוני�  .  תאגיד מונופוליסטי ממשלתי נפרד

 . בעלויות על חברות הייצורהתהיינה  פרטיות ואחרות מ

 

תהיה חברה נפרדת  (ISO) ת יחידת ניהול המערכתבכל אחת מ� ארבע החלופות המוצעו

 ,בניהול העומס היות ויחידת ניהול המערכת תעסוק. ומחברות החלוקה מחברות היצור

 ,בסחר בחשמל רותי� נלווי� ובעתיד ג�ימת� ש ,ניהול ותפעול מערכת ההולכה הארצית

בשלב ראשו� . החשמל  עליה להיות בלתי תלויה לא ביצרני החשמל השוני� ולא בצרכני

  .מוצע כי חברה זו תהיה קשורה ע� חברת ההולכה הממשלתית
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    קריטריוני השוואת החלופותקריטריוני השוואת החלופותקריטריוני השוואת החלופותקריטריוני השוואת החלופות

 :נבחנו שתי קטגוריות עיקריות של קריטריוני הערכה .10

כא� הכוונה היא לקבוצת קריטריוני� הבאי� לשק0 את תרומת� : קידו� היעדי�קידו� היעדי�קידו� היעדי�קידו� היעדי� .א

 . כפי שהוגדרו, של משק האנרגיהיעדי המדיניות החזויה של חלופות לקידו� 

קטגוריה של קריטריוני� המשקפי� מזוויות שונות את הסיכוי להגשי� :  ישימותישימותישימותישימות .ב

-סוציו, מתו& ראיית קשיי� טכניי�,  זאת.תו& זמ� נתו� את החלופות הנבחנות

 . ארגוניי� ואחרי� בהבאת חלופה נתונה לידי מימוש סופי בשטח, פוליטיי�

כדי שחלופת מדיניות מבנית תיתפס , שכ�. תרהאבחנה בי� שתי הקטגוריות חשובה ביו .11

כטובה עליה להיות בו זמנית ג� בעלת סיכוי גבוה מאוד לקד� את יעדי המדיניות שהוגדרו 

 .וג� בעלת תוחלת ישימות גבוהה

 , והמוצגי� להל�, השונותהעל שנבחרו להשוואה בי� החלופות -מבי� חמשת קריטריוני .12

הקריטריוני� .  בישימות� ענייני�י האחרוננדי� וש בקידו� היע� ענייני� הראשונתשלוש

  : הנ�

מידת הביטחו� בזמינות .  בטחו� בזמינות ובאמינות הספקת החשמלבטחו� בזמינות ובאמינות הספקת החשמלבטחו� בזמינות ובאמינות הספקת החשמלבטחו� בזמינות ובאמינות הספקת החשמל: : : : קריטריו� אקריטריו� אקריטריו� אקריטריו� א .א

 –ובפרט ; באיכות הראויה,  כמות החשמל הנדרש למשקכלרצופה ומתמדת של 

, בהספקה" אסטרטגי"הביטחו� שלא יתרחש בשו� זמ� בעתיד הנראה לעי� משבר  

של הספקת חשמל , לאור& שעות או ימי�, מהסוג המביא להעדר מוחלט ונמש&

 . קריטריו� זה משק0 את יעד א.   לאוכלוסיית צרכני� גדולה

רמת התחרות שתיווצר ע� יישו� החלופה הכוונה היא ל. תחרותיותתחרותיותתחרותיותתחרותיות: : : : קריטריו� בקריטריו� בקריטריו� בקריטריו� ב .ב

 –למעשה . (על הזערת ההוצאה הישירה להספקת אנרגיה למשקהחזויה והשפעתה 

תחת האילוצי� , הכוונה היא לתוחלת עלות הספקת חשמל לצרכ� סופי במשק

 ). הסביבתיי� והאחרי� שיטיל הרגולטור

כללי רגולציה סביבתית הצפויה של אפקטיביות ה. הגשמה סביבתיתהגשמה סביבתיתהגשמה סביבתיתהגשמה סביבתית: : : : קריטריו� גקריטריו� גקריטריו� גקריטריו� ג .ג

היכולת להבטיח את מיצוי , ובעקבות זאת, בקרב כלל התאגידי� הפועלי� במשק

שה� לבד� נגזרות כמוב� בעיקר מתמהיל מקורות , מרביותהתועלות הסביבתיות ה

 . האנרגיה הראשונית עליו יפעל משק החשמל

 מידת הסבירות של התגברות על מחסומי� .ישימות פוליטית חברתיתישימות פוליטית חברתיתישימות פוליטית חברתיתישימות פוליטית חברתית: : : : קריטריו� דקריטריו� דקריטריו� דקריטריו� ד .ד

 .פוליטיי� צפויי�-סוציוחברתיי� ו
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 י�ייקטיבי האובהמורכבות והסיבוכי�, קושימידת ה : מורכבות ביצועיתמורכבות ביצועיתמורכבות ביצועיתמורכבות ביצועית: : : : קריטריו� הקריטריו� הקריטריו� הקריטריו� ה .ה

 המתבקש תהלי& השינוימימוש פיקוח ו, בהנעה, על פי מיטב הערכתנו, הכרוכי�

מידת המורכבות הקיימת ביישו� החלוקה ג� , במילי� אחרות. לצור& יישו� החלופה

 . פוליטיי�-או חברתיי�/בהעדר מחסומי� משפטיי� ו

. א חשמל לישראלי התעלמנו מהאפשרות של יבו"בהערכת החלופות  לגבי מבנה מער& חח .13

ע� זאת מבחינת החלופות המוצגות לגבי המבנה הענפי של מערכת החשמל המרכזית 

 .י יצרני� פרטיי� או עצמיי�"יבוא חשמל כמוהו כיצור חשמל ע, )י"הכלולה כיו� בחח(

    תוצאות תהלי& ההערכהתוצאות תהלי& ההערכהתוצאות תהלי& ההערכהתוצאות תהלי& ההערכה

 משקלם היחסי של הקריטריונים

 המשקל היחסי של כל אחד הערכנו את AHP-על פי גישת השוואת החלופות בשיטת ה .14

לי למשק אאופטימהמבנה ההעל של -מחמשת הקריטריוני� המוצגי� לעיל בהשגת מטרת

 :המשקל היחסי של הקריטריוני� השוני� שנתקבל בתהלי& ההערכה הוא כלהל�. החשמל

 : להל� הערות מרכזיות בהקשר זה .15

א& לא , )45%(משקל המרבי האפשרי להערכתנו קיבל את ה קריטריו� זה ::::תחרותיותתחרותיותתחרותיותתחרותיות •

 בשל היתרונות העקיפי� ,זאת. ובדי� כ&, כזה המכסה על כל הקריטריוני� האחרי�

קיימת , לדוגמה, כ&. שיש לתחרותיות על הזערת ההוצאה הישירה לאספקת אנרגיה

י היא אחד הגורמי� המעכבי� כניסה של יצרני� פרטיי� "הערכה שעוצמתה של חח
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הו� עלויות א ו"יי� ג� מרכיב גבוה של עלויות כברור כי ק, לבד מזאת. לייצור חשמל

 .אות�הגברת התחרותיות אמורה להקטי� ש

בעיקר משו� , זאת). 30%(משקל גדול מקבל  קריטריו� זה ::::בטחו� ואמינות ההספקהבטחו� ואמינות ההספקהבטחו� ואמינות ההספקהבטחו� ואמינות ההספקה •

שפיצול מבני עשוי להביא בעתיד לתקופה כלשהי של מחסור חמור ונמש& , החשש

        ").נוסח קליפורניה"משבר (בחשמל לאוכלוסייה גדולה יחסית 

מחד הוא גדול למדי ): 11%(  סבירקיבל משקל קריטריו� זה , הערכתנול  ....מורכבותמורכבותמורכבותמורכבות •

הקשיי� והמורכבות של ביצוע החשיבות והרלוונטיות הרבה של באופ� המשק0 את 

ומשק0 את ההערכה שנית� , הוא אינו גדול יתר על המידה, מאיד&; שינויי� אפשריי�

על המורכבות הביצועית הכרוכה , וצי� בכ& ומתארגני� לכ&במידה ובאמת ר, להתגבר

 .בתהלי& השינוי

 קיבל מחסומי� חברתיי� ופוליטיי� צפויי�הקשור בקיו�   קריטריו� זה ....ישימותישימותישימותישימות •

 .)10% ( סביר למדישקלהוא מג� , להערכתנו

שנית� לקריטריו� זה איננו ) 4%(המשקל הנמו& כי  להבהיר ולהזהיר ראוי  ....סביבהסביבהסביבהסביבה •

,  הערכהזוהי; שו� אופ� ייחוס ער& חברתי נמו& להבטחת אינטרסי� סביבתיי�מבטא ב

אינ� כרוכי� למעשה , כי ההבדלי� המבניי� השוני� שאות� משקפות החלופות

 כלשה� מבחינת היכולת לאכו0 תקני סביבה  שיוחלטמקבילי� הבדלי� משמעותיי� ב

  .עליה� בכל חלופה

 

 השוואה בין החלופות המבניות

 החלופות לאור� של חמשת 4אה הסופית הכוללת שהתקבלה מההשוואה בי� התוצ .16

 .הקריטריוני� היא כלהל�

A   חלופה

28%

D   חלופה

31%

 C   חלופה

17%

 B   חלופה

24%
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,   היא החלופה העדיפה למשק הישראלי בטווח הארו&D)חלופה (חלופת הפיצול המרבי  .17

בהקשר לקריטריו� ,  על פני כל שאר החלופות,וזאת בזכות עדיפותה המכרעת להערכתנו

 .  שמשקלו גבוה, התחרותיות

המש&  - ה המאוחדתחלופהעל ) Dחלופה (של חלופת הפיצול המירבי יתרונה , ע� זאת .18

   שאר הקריטריוני�שכ� למעט יתרו� התחרותיות ברב,  אינו גבוה)Aחלופה  (המצב הקיי�

 .לחלופה המאוחדת יתרו� יש  ) ישימותומורכבות , בטחו�(

י יש לוותר על השינוי המבני הר, Dכי א� אי� בוחרי� בחלופה , לסיכו� הניתוח מראה .19

לא יביאו את עיקר היתרו� ) C – ו Bחלופות (שכ� פיצולי� חלקיי� , י בכלל "במער& חח

א& יגררו כמעט את כל הקשיי� , )תחרותיות (Dשינוי המבני הגלו� בחלופה של ההגדול 

 .  Dהמנהליי� והפוליטיי� וכ� את סיכוני הביטחו� הגלומי� בחלופה 

 מדיניות האנרגיה תחתור למימוש מבנה משק החשמל  מדיניות האנרגיה תחתור למימוש מבנה משק החשמל  מדיניות האנרגיה תחתור למימוש מבנה משק החשמל  מדיניות האנרגיה תחתור למימוש מבנה משק החשמל מומל( אפוא כימומל( אפוא כימומל( אפוא כימומל( אפוא כי .20

המבנה החדש ימומש רק המבנה החדש ימומש רק המבנה החדש ימומש רק המבנה החדש ימומש רק .  .  .  .  D)חלופה חלופה חלופה חלופה ((((בהתא� לחלופת הפיצול המירבי בהתא� לחלופת הפיצול המירבי בהתא� לחלופת הפיצול המירבי בהתא� לחלופת הפיצול המירבי 

יהיה פיצול מער& הייצור של חח, , , , בעוד מספר שני�בעוד מספר שני�בעוד מספר שני�בעוד מספר שני� יהיה פיצול מער& הייצור של חחועיקרו  יהיה פיצול מער& הייצור של חחועיקרו  יהיה פיצול מער& הייצור של חחועיקרו  י למספר חברות י למספר חברות י למספר חברות י למספר חברות """"ועיקרו 

וניהול המערכת לחברה ממשלתית מונופולית ; ; ; ; ייצורייצורייצורייצור וניהול המערכת לחברה ממשלתית מונופולית הפיכת מער& ההולכה  וניהול המערכת לחברה ממשלתית מונופולית הפיכת מער& ההולכה  וניהול המערכת לחברה ממשלתית מונופולית הפיכת מער& ההולכה  הפיכת מער& ההולכה 

כולל יצרני� כולל יצרני� כולל יצרני� כולל יצרני� ((((ניהול הסחר והבקרה לכל ניהול הסחר והבקרה לכל ניהול הסחר והבקרה לכל ניהול הסחר והבקרה לכל , , , , כהכהכהכההמחויבת במת� שירותי הולהמחויבת במת� שירותי הולהמחויבת במת� שירותי הולהמחויבת במת� שירותי הול

ונות לתפעול חברות חלוקה במרחבי� ; ; ; ; ))))עצמאיי� ויצרני� פרטיי�עצמאיי� ויצרני� פרטיי�עצמאיי� ויצרני� פרטיי�עצמאיי� ויצרני� פרטיי� ונות לתפעול חברות חלוקה במרחבי� ומת� זיכי ונות לתפעול חברות חלוקה במרחבי� ומת� זיכי ונות לתפעול חברות חלוקה במרחבי� ומת� זיכי ומת� זיכי

 .  גיאוגרפיי� שוני� לגופי� פרטיי�גיאוגרפיי� שוני� לגופי� פרטיי�גיאוגרפיי� שוני� לגופי� פרטיי�גיאוגרפיי� שוני� לגופי� פרטיי�

שתגובש , על פי תכנית ארוכת טווח ייחודית, תהלי& זה חייב להתבצע באופ� הדרגתי .21

 . בשיתו0 ותו& הבנה ע� חברת החשמל

    נו� והרגולציה במשק החשמלנו� והרגולציה במשק החשמלנו� והרגולציה במשק החשמלנו� והרגולציה במשק החשמלסוגיות התכסוגיות התכסוגיות התכסוגיות התכ

 סוגיית תכנון משק החשמל 

התכנו� האסטרטגי של משק החשמל הוגדר על ידינו כתכנו� הקובע אלו מתקני� במשק  .22

פונקציה שצריכה לתרג� מדיניות זוהי .  היכ� ובאיזו טכנולוגיה; מתי; החשמל  ייבנו

, סביבתיות, פיסיות (וצריכה ג� לקבל הכרעות ערכיות שונות, ממשלתית לתכניות פעולה

הנדרשות בבואנו לבקר ולכוו� את התפתחות משק ) ריות וכמוב� כלכליותטוסטאטו

העשויי� , פוליטיי�-לבטא ערכי� חברתיי�, בי� היתר, פונקציה זו צריכה. החשמל

  .להשתנות ע� הזמ�
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ית ייצרו יוזמות באשר לבניה� ש ,ולא הממשלה, כוחות השוק, שבעתיד  רצוייש להדגיש כי .23

אול� ברור כי כל יוזמה כזו חייבת להיות כפופה .  מתקני ייצור עצמי ועוד, תחנות כוח

 .  לעבור בחינה ושיקול של גו0 תכנו� אסטרטגי ממשלתיועליהלרגולציה ולתהליכי רישוי 

ככל שמשק החשמל יהיה , תל& ותגדל בעתיד, כמוגדר כא�, חשיבותו של התכנו� האסטרטגי .24

 . רבי� יותר" שחקני�"בו ויהיו , מפוצל יותר

חייבת להיות נתונה לסמכות העל של חייבת להיות נתונה לסמכות העל של חייבת להיות נתונה לסמכות העל של חייבת להיות נתונה לסמכות העל של כי פונקצית התכנו� כי פונקצית התכנו� כי פונקצית התכנו� כי פונקצית התכנו� , , , , מהאמור לעיל ברור לחלוטי�מהאמור לעיל ברור לחלוטי�מהאמור לעיל ברור לחלוטי�מהאמור לעיל ברור לחלוטי� .25

כיו� , למרות זאת. הממשלה ושל שר התשתיות הלאומיות כנציגה של הממשלה לצור& זההממשלה ושל שר התשתיות הלאומיות כנציגה של הממשלה לצור& זההממשלה ושל שר התשתיות הלאומיות כנציגה של הממשלה לצור& זההממשלה ושל שר התשתיות הלאומיות כנציגה של הממשלה לצור& זה

מנהל החשמל במשרד התשתיות י " הנעשה ע,חלק גדול ביותר מהתכנו� האסטרטגי

 .  י"י חח"מבוסס למעשה על תכנו� המתבצע ע,  פורמליתקד על כ& המופ,הלאומיות

חשיבותו הגוברת של התכנו� האסטרטגי של משק החשמל בעתיד נובעת מהצור& האקוטי  .26

יזמי� ותאגידי� במשק החשמל קיו� תחרות וכללי משחק הוגני� שיאפשרו ללהבטיח 

 של וודאות ביחס למדיניות וכ� כי ייהנו מאווירה, בהיר ואמי�, קבל כל העת מידע של�ל

תגבר ג� חשיבות התיאו� , בהקשר זה . הממשלה בתחומי� המשפיעי� על משק החשמל

בי� גורמי� . בי� הגורמי� השלטוניי� השוני� שהחלטותיה� משפיעות על משק החשמל

 ; משרד התשתיות הלאומיות;הרשות לשירותי� ציבוריי� חשמלאלו יש למנות את 

 הממונה על ; רשות החברות הממשלתיות; משרד האוצר;המשרד לאיכות הסביבה

 . ועוד;ההגבלי� העסקיי�

מבוצע , כפי שהוא מוגדר כא�, התכנו� האסטרטגי, על פי המצב החוקי והמעשי הקיי� כיו� .27

 : משרד התשתיות הלאומיות באמצעות מנהל החשמל וכולל ב� היתר" ע

 .אישור תוכנית הפיתוח •

 ).תכנית מתאר ארצית(פיזי של מערכת החשמל תכנו�  •

 .מת� רשיונות לפעילות במשק החשמל •

 .קביעת כללי� ותקנות למת� רשיונות ולהסדרת פעילות משק החשמל •

 ).עמידה בתנאי הרשיו�(פיקוח על בעלי רשיונות  •

 .הכנת שינויי� נדרשי� בחקיקה ותקינה בנושאי חשמל במסגרת חוק החשמל •

 . החשמל ותקנותיופיקוח על אכיפת חוק •

 םיסוגיית הרגולציה של פעילות המשק

היא רשות ש - חשמל-רשות לשירותי� ציבוריי�ה - רגולטוריתקיימת ג� רשות  .28

המופקדת בתוק0 חוק ו) אינה כפופה למשרד התשתיות הלאומיותש(סטאטוטורית עצמאית 

 :על שני נושאי� מרכזיי�
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 .הסדרת התעריפי� המפוקחי� במשק החשמל/קביעת •

 .הסדרת תקני השירות במשק החשמל/קביעת •

לוודא כי מדיניות שהוחלט עליה אכ� מתממשת באורח הרגולציה  תפונקציתפקידה של  .29

, הרגולציה היא ביסודה מכשיר טכני לפקח על התנהלות המשק הנתו� לאחריותה. תקי�

תקני� וגישות , עקרונות, ולוודא כי תפקודו נשאר נאמ� כל הזמ� למערכות נהלי�

אסור כי , מטבעה של פונקציה זו.  מתגבשות במערכת האסטרטגית של התכנו� הממשלתיה

   . וכ& אכ� קבע המחוקק–רד משהתהיה נתונה לפיקוח מקצועי של השר או א0 של הנהלת 

אות� " לערבב"כי יש לקיי� הפרדה מקצועית בי� שתי פונקציות אלו ואי� , ברור מכא� לגמרי .30

 חשיבות רבה לעבודה מתואמת של מתכנ� אסטרטגי ושל מתיחד ע� זאת קיי.  זו בזו

ומתחייב תיאו� , שכ� לכל אחד מה� יש תשומות חשובות לעבודתו של האחר, רגולטור

והבטחת הרמוניה בי� כוונות המתכנ� לבי� ,  של התהליכי�ויסודיתהבנה משותפת , הדוק

 . שיטות העבודה של הרגולטור

 מיקום התכנון האסטרטגי

� הגיע למסקנה החד משמעיתצוות התכצוות התכצוות התכצוות התכ ....31313131 � הגיע למסקנה החד משמעיתנו � הגיע למסקנה החד משמעיתנו � הגיע למסקנה החד משמעיתנו � תכנו� ההההכי פונקצית כי פונקצית כי פונקצית כי פונקצית , , , , נו � תכנו � תכנו אסטרטגי אסטרטגי אסטרטגי אסטרטגי ההההתכנו

ויש לחזק את ויש לחזק את ויש לחזק את ויש לחזק את , , , , במשרד התשתיותבמשרד התשתיותבמשרד התשתיותבמשרד התשתיותבמנהל החשמל במנהל החשמל במנהל החשמל במנהל החשמל הכולל חייבת להישאר הכולל חייבת להישאר הכולל חייבת להישאר הכולל חייבת להישאר 

.).ראה להל�ראה להל�ראה להל�ראה להל�((((המנהל באופ� משמעותי לש� כ& המנהל באופ� משמעותי לש� כ& המנהל באופ� משמעותי לש� כ& המנהל באופ� משמעותי לש� כ&  (. (. לטווחי לטווחי לטווחי לטווחי , , , , כל פעילות התכנו�כל פעילות התכנו�כל פעילות התכנו�כל פעילות התכנו�    )

וממנה יש לגזור פעילויות וממנה יש לגזור פעילויות וממנה יש לגזור פעילויות וממנה יש לגזור פעילויות , , , , חייבת להתרכז ולהתמקד במנהלחייבת להתרכז ולהתמקד במנהלחייבת להתרכז ולהתמקד במנהלחייבת להתרכז ולהתמקד במנהל, , , , הזמ� השוני�הזמ� השוני�הזמ� השוני�הזמ� השוני�

 . . . . שתעשינה בחברת החשמלשתעשינה בחברת החשמלשתעשינה בחברת החשמלשתעשינה בחברת החשמל, , , , פיסי וטכני  בלבדפיסי וטכני  בלבדפיסי וטכני  בלבדפיסי וטכני  בלבד, , , , תכנו� אופרטיביתכנו� אופרטיביתכנו� אופרטיביתכנו� אופרטיבי

 הטלת סמכות התכנו� -הבולט של חלופה אחרת שנבחנה חמור והחסרו� הצוות סבור כי ה .32

תחומי הסמכויות והאחריות " עמעו�"ו" ערבול"הוא ב - רשות הרגולטורית הלעהאסטרטגי 

מצב שבו , רגולטוריתלא יהיה זה נכו� לקיי� בתו& ארגו� אחד והומוגני כרשות . הניהולית

דרות לשר ואחרות החייבות שלא להיות כפופות אליו פות וכפפונקציות החייבות להיות 

ונושאי הרגולציה ) הכפופי� אליו(היכולת לתחו� את הגבולות בי� נושאי התכנו� . וייחד

 .   נתונה בספק רב, במהל& עבודה יומיומית ושוטפת) שאינ� כפופי� אליו(

כי התפתחות משק החשמל קשורה מאוד ג� בהתפתחות , היאלכ& ת סיבה חשובה נוספ .33

ובהתפתחות ) למשל, תחבורה(וכ� בהתפתחות� של משקי� אחרי� , משק הגז הטבעי

זווית , כ&). לדוגמא, שתשלי& על יכולת מימוש סחר אזורי בחשמל(הפוליטית האזורית 

ורחבה הרבה , מהותהכא� היא בפירוש ממשלתית ובינמשרדית בהנחוצה הראייה הכוללת 

 . מעל רוחב ההסתכלות האפשרי לרגולטור החשמל
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 המלצות לשינויים בתחומי התכנון והרגולציה של משק האנרגיה 

שעיקריה ה� בתחומי התכנו� והרגולציה של משק האנרגיה  רפורמה מסויימת הצוות מציע .34

 :לושהש

 כיו� לידי  כיו� לידי  כיו� לידי  כיו� לידי  מינהל החשמל מינהל החשמל מינהל החשמל מינהל החשמלמספר פונקציות בה� עוסקמספר פונקציות בה� עוסקמספר פונקציות בה� עוסקמספר פונקציות בה� עוסקיש להעביר יש להעביר יש להעביר יש להעביר  .א

שנית� שנית� שנית� שנית� , , , ,  שעיקר� נושאי� של פיקוח ואכיפה שעיקר� נושאי� של פיקוח ואכיפה שעיקר� נושאי� של פיקוח ואכיפה שעיקר� נושאי� של פיקוח ואכיפה,,,,))))רשות החשמלרשות החשמלרשות החשמלרשות החשמל((((גולטור גולטור גולטור גולטור הרהרהרהר

נושאי� אלו כוללי�  .במובנה הרחבבמובנה הרחבבמובנה הרחבבמובנה הרחב, , , , לראות בה� מרכיב טבעי של רגולציהלראות בה� מרכיב טבעי של רגולציהלראות בה� מרכיב טבעי של רגולציהלראות בה� מרכיב טבעי של רגולציה

פיקוח טכני ;  כללי� ותקנות למת� רשיונות ולהסדרת פעילות משק החשמלאכיפתאכיפתאכיפתאכיפת

משעה , נושאי� אלו. ופיקוח על אכיפת חוק החשמל ותקנותיו; על בעלי רשיונות

צריכי� מקצועיי� שאינ� -ה� ביסוד� טכניי�, או מדיניות מוגדרת" תכנית"שקיימת 

  .פוליטית-עוד לסמכות מדיניתלהיות כפופי� 

גו0 זה  .  במנהל החשמל במנהל החשמל במנהל החשמל במנהל החשמלגו0 שיהיה ממוקד בתכנו� האסטרטגיגו0 שיהיה ממוקד בתכנו� האסטרטגיגו0 שיהיה ממוקד בתכנו� האסטרטגיגו0 שיהיה ממוקד בתכנו� האסטרטגייש להקי� יש להקי� יש להקי� יש להקי�  .ב

 . י"יצטר& למעשה לעסוק בפעילות שמש& שני� נעשתה בחלקה הגדול בתו& חח

לא יוכל ממילא י "אותו גו0 בחח, מבנה המפוצל של משק החשמל העתידיברור כי ב

המלצה זו מחייבת לדעתנו חיזוק משמעותי של גו0 . עוד להתקיי� במתכונתו זו

 הצור& נוכחוזאת לאור התרבות השחקני� בשוק זה ו) בכוח אד� ובאמצעי�(התכנו� 

נקציה מסוימת גו0 זה יצטר& ג� לכלול פו. י בהקשר זה"בהקטנת התלות בחח

גישות כלכליות ; בעיקר בבחינת טכנולוגיות זמינות, שתעסוק בחקר משק החשמל

ובריכוז המידע המלא על התנהגות ; מחקר כלכלי; ומבניות הנקוטות בעול�

לש� כ& יכול גו0 זה להפעיל במיקור חו( גורמי� . הביקושי� במשק החשמל

 . חיצוניי� במשק

 במשקי  במשקי  במשקי  במשקי רגולציהרגולציהרגולציהרגולציהי של מנגנוני הי של מנגנוני הי של מנגנוני הי של מנגנוני העתידעתידעתידעתידאיחוד איחוד איחוד איחוד יש לבחו� כבר כיו� יש לבחו� כבר כיו� יש לבחו� כבר כיו� יש לבחו� כבר כיו�  .ג

מעבר לנאמר עד כה לגבי מעמדה של הפונקציה .  הגז הטבעי והדלקהגז הטבעי והדלקהגז הטבעי והדלקהגז הטבעי והדלק, , , , החשמלהחשמלהחשמלהחשמל

טע� רב באיחוד רשויות לדעת הצוות קיי� , לתכנו� אסטרטגי של משק החשמל

תחת , מ" והגפדלקכ� הגז טבעי ו, חשמל: הפיקוח השונות העוסקות בנושאי אנרגיה

רק משק החשמל כפו0 לרגולטור , כיו� . כתית אחתקורת גג של רשות פיקוח ממל

במשקי הגז .  וכבר צברה ניסיו� משמעותי, שפעולתו מוסדרת היטב בחוק, ייעודי

סמכויות של הע� לגמרי " מעורבבות"סמכויות הרגולציה מ "והגפ הדלק ,הטבעי

ומנהליה� ה� חלק מהנהלת משרד התשתיות , תכנו� אופרטיבי ותכנו� אסטרטגי

כי המעבר למבני� , אנו סבורי�. ות וכפופי� לשר התשתיות הלאומיותהלאומי

, כמו ג� התפתחותו החזויה של משק הגז הטבעי, המשקיי� המומלצי� בעבודה זו

דלק ה, חשמלה(מחייבי� הקמת רשות רגולטורית אחת בלבד לשלושת המשקי� 

 : לכ& ה�העיקריות הסיבות ). גז טבעיהו, מ"גפהו
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, כ&: יה אסטרטגית ותפעולית חזקה ביותר בי� שלושת המשקי�קצא אינטרו�קי)  1

 עשויי� תעשייני� רבי� ; והתעשייהגז טבעי מזי� בעיקר את מער& ייצור החשמל

 חשמל עשוי להחלי0 דלקי� כמקור ;בעתיד להיות יצרני� עצמיי� של חשמל

, נסיבות אלו מביאות לכ&.  כולל תחבורה ועוד;אנרגיה של מערכי� שוני�

גולטורי� העתידיי� של שלושת המשקי� הללו תהיה דרושה ראייה שלר

קיומו של " מזמי�"מצב זה . אינטגרטיבית מעמיקה של האינטראקציות האלו

 שבארגו� הפנימי שלו יש מקו� כמוב� להפרדה מקצועית בי� –רגולטור אחד 

 . התחומי�

ז את על מנת לרכ.  הדורש התמחותהיא מקצוע עמוק ומורכב" רגולציה") 2

, המקצוענות והידע הספציפיי� הכרוכי� בפעולות הפיקוח של רשויות מעי� אלה

מקובל במספר מדינות , איחוד רשויות מעי� אלה בתחומי� קרובי�. נכו� לאחד�

 ).ב ואנגליה"בראש� ארה(

כדי לעמוד על מלוא משמעויותיו , בחינה פרטנית של רעיו� זהתחיל באנו מציעי� לה

 .משפטיות-יקתיותהתחהאופרטיביות ו
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    מבנה משק הדלקמבנה משק הדלקמבנה משק הדלקמבנה משק הדלק: : : : פרק זפרק זפרק זפרק ז

    רקערקערקערקע

עמדו בפנינו בעת תכנו� תכנית סוגיות מבניות בסיסיות הקשורות למשקי הדלק שלוש  .1

 : האב

 ;מקטע הזיקוק ושיווק הדלקי�אופטימלי של מבנה   •

 ;מער& תשתיות התזקיקי�אופטימלי של  מבנה  •

 . מבנה מער& תשתיות הדלק הגולמי •

ת טופלו באמצעות גישת האופטימיזציה על פי יצירת מבנה של שתי הסוגיות הראשונו .2

.  בדומה לנעשה במשק החשמל, )AHP -בשיטת ה(קריטריוני� והערכת חלופות לפיה� 

נערכו בחינות רגישות שונות להערכות ושיפוטי� שוני� באשר להבדלי� בי� חלופות 

 .   יתוחי רגישות אלוכשהמסקנות וההמלצות שלהל� מביאות כבר בחשבו� נ, בעתיד הרחוק

    בישראלבישראלבישראלבישראלושיווק הדלקי� ושיווק הדלקי� ושיווק הדלקי� ושיווק הדלקי� מבנה מקטע הזיקוק מבנה מקטע הזיקוק מבנה מקטע הזיקוק מבנה מקטע הזיקוק 

 החלופות הנבחנות

 בהקשר למבנה מקטע הזיקוק ה המועדפתהחלופהגדרת החלופות השוואת� ובחירת  .3

הגדרת החלופות והקריטריוני� , הניתוח הענפי, בישראל מבוססת על הנחות המוצא

לכ� ). מ& חלופות מדיניות במשק הדלקראה מס(להשוואה שהוצגו בשלב קוד� של העבודה 

 .נציג כא� רק את עיקרי הדברי� הקשורי� לנושאי� אלה

 :כלהל�ושיווק הדלק הוצגו שלוש חלופות מבניות בסיסיות לגבי מבנה מקטע הזיקוק  .4

, � תתפצל לשתי חברות"חברת בז  :::: תו& אינטגרציה אנכית תו& אינטגרציה אנכית תו& אינטגרציה אנכית תו& אינטגרציה אנכית����"""" בז בז בז בז פיצול פיצול פיצול פיצול––––    חלופה אחלופה אחלופה אחלופה א .א

 וי;ַתר לכל חברה לעסוק בשיווק תזקיקי� ללא ,שכל אחת תחזיק בית זיקוק אחד

בחלופה זו לפחות אחת משתי  . לעסוק באחסו� וניפוקכולל האפשרות , מגבלות שה�

 לאחר הפיצול יוסר הפיקוח על מחירי שער .חברות הזיקוק שתיווצרנה תהיה פרטית

 .�"בז

.  ברות דלקי ח"ע, או שניה�,  תתכ� אפשרות של רכישת אחד מבתי הזיקוקזובחלופה 

ווצר במשק דואופול של שתי חברות גדולות להי עלול, קיימת הערכה כי בחלופה זו

תחרות במשק הדלק תהיה א0 קטנה מזו והתשלוטנה בזיקוק ובשיווק התזקיקי� ש

 :סביר בשל כמה סיבות וביניה�בלתי לנו נותח ונראה  ה זחשש .  הקיימת כיו�

 .פוטנציאל התחרות מצד היבוא •
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או מאלה , ות הדלק שבבעלות�תחנל חברות הדלק נובעת בעיקר מהעוצמה ש •

לפחות ארבע סביר להניח כי , אי לכ&. אית� יש לה� חוזי אספקה ארוכי טווח

 לא תהיינה חלק�ג� א� ,  להתקיי�ימשיכוחברות הדלק הגדולות הקיימות 

 . מעורבות בבעלות על בתי הזיקוק

 ההגבלי� העסקיי� על מיזוג מגבלות שיוכל להטיל על פי חוק הממונה על •

א� ובמידה , מגבלות נוספות שיטיל, כמו כ�. חברות דלק ובעלויות צולבות

מפעילות , שיתברר כי חברות המחזיקות בית זיקוק בנוס0 לתחנות דלק

 . פרקטיקות הפוגעות בחברות שיווק שאי� בבעלות� בית זיקוק

בתי הזיקוק לפעילות במגזר בחלופה א נית� לחשוב על היתר זהיר והדרגתי לכניסת 

וזאת ) �"של הפיקוח על מחירי שער בז" זהירה והדרגתית"כולל הסרה (השיווק 

 שכותרתה 1999 -לדוגמה על בסיס רוח העקרונות הכלולות בהחלטת הממשלה מ

את המש& קיומ� של תנאי� תחרותיי� , ככל שנית�,  המבטיחי�,"פיצול בתי הזיקוק"

 .וחד במקטע השיווק של תזקיקי� בתחנות הדלקבכל מקטעי משק הדלק ובמי

, � תתפצל לשתי חברות"חברת בז : אינטגרציה אנכיתאינטגרציה אנכיתאינטגרציה אנכיתאינטגרציה אנכיתתו& איסור תו& איסור תו& איסור תו& איסור  פיצול  פיצול  פיצול  פיצול ----    לופה בלופה בלופה בלופה בחחחח .ב

א0 אחת מה� לא תורשה לעסוק בשיווק , ככלל. שכל אחת תחזיק בית זיקוק אחד

 .ג� בחלופה זו לפחות אחת משתי חברות הזיקוק תהיה פרטית. תזקיקי�

מכיוו� שמגוו� , בי� היתר, זאת . הערכתנו מלאכותית במידה מסוימתחלופה ב היא ל

ברור , לדוגמה, כ&(הרוכשי� הפוטנציאליי� של בתי הזיקוק שיופרטו יהיה קט� יותר 

לרכוש את בתי הזיקוק שיופרטו לאחר , בחלופה זו, שחברות דלק אינ� יכולות

. להשיג יהיה נמו& יותרוכ� כדאיות ההפרטה מבחינת המחיר שהמדינה תוכל ) הפיצול

שהמחיר בו יימכרו בתי הזיקוק שיופרטו לא צרי& להיות השיקול שהמחיר בו יימכרו בתי הזיקוק שיופרטו לא צרי& להיות השיקול שהמחיר בו יימכרו בתי הזיקוק שיופרטו לא צרי& להיות השיקול שהמחיר בו יימכרו בתי הזיקוק שיופרטו לא צרי& להיות השיקול , , , , חשוב לציי�חשוב לציי�חשוב לציי�חשוב לציי�

 .  המרכזי העומד בפני המדינההמרכזי העומד בפני המדינההמרכזי העומד בפני המדינההמרכזי העומד בפני המדינה

היא לא תורשה . � תמשי& להתקיי� כפי שהיא"חברת בז :  אי פיצול אי פיצול אי פיצול אי פיצול–חלופה ג חלופה ג חלופה ג חלופה ג  .ג

� "בז יתכ� כי בחלופה זו.  �" וימש& הפיקוח על מחירי שער בזלעסוק בשיווק בכלל

 .  בשליטה ממשלתיתתשאר

 קריטריוני השוואת החלופות

נעשתה על , )בדומה לבחינה במשק החשמל(בחינת המבנה הענפי האופטימלי במשק הדלק  .5

של ומידת הישימות  י המדיניותקידו� יעד מידת : שתי קטגוריות של קריטריוני הערכהפי

ג� , בו זמנית,  עליה להיותכדי שחלופת מדיניות מבנית תיתפס כטובה .החלופות השונות

 .בעלת סיכוי לקד� את יעדי המדיניות וג� בעלת ישימות גבוהה
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מכיוו� שלמיטב , זאת.   בקריטריו� של עמידה ביעד אבטחת הספקה אי� צור&ק הדלקבמש .6

, ג� במקרה של החלטות מבניות מוטעות, הסיכו� למחסור פיזי בשוק במוצרי דלק הערכתנו

תזקיקי הדלק העיקריי� ניתני� , משק החשמלשלא כמו ב,  משו�אתז. כמעט ואינו קיי�

תזקיקי� הגולמי והדלק הו) אומנ� במגבלות מסוימות שמקור� במערכת התשתית(ליבוא 

 .ניתני� לאגירה

 קידו� יעדי �עניינש השלושכוללי� הקריטריוני� שנבחרו להשוואה בי� החלופות המבניות  .7

 :כלהל� ,ישימותה �עניינש י�ינושהמדיניות 

רמת התחרות שתיווצר ע� יישו� החלופה והשפעתה על הזערת .  תחרותיות תחרותיות תחרותיות תחרותיות::::קריטריו� אקריטריו� אקריטריו� אקריטריו� א •

 .ספקת מוצרי דלק במשקאההוצאה הישירה ל

אפקטיביות האכיפה הצפויה של כללי רגולציה סביבתית בקרב כלל . סביבהסביבהסביבהסביבה: : : : קריטריו� בקריטריו� בקריטריו� בקריטריו� ב •

 . הדלקהתאגידי� הפועלי� במשק

 .המוכנות הצפויה של משק הדלק לשעת חירו�מידת .   מוכנות לחירו� מוכנות לחירו� מוכנות לחירו� מוכנות לחירו�: : : : קריטריו� גקריטריו� גקריטריו� גקריטריו� ג •

 .מידת הסבירות של התגברות על מחסומי� חברתיי� ופוליטיי� צפויי�.  ישימות ישימות ישימות ישימות::::קריטריו� דקריטריו� דקריטריו� דקריטריו� ד •

פיקוח ויישו� תהלי& , מידת הסיבו& האובייקטיבית בהנעה. ביצועביצועביצועביצועההההמורכבות מורכבות מורכבות מורכבות : : : : הההה    קריטריו�קריטריו�קריטריו�קריטריו� •

 .השינוי

 משקלם היחסי של הקריטריונים

בדומה למה שהוצג בהקשר זה , נגזרני העל בתו& השקלול הכולל משקל יחסי של קריטריוה .8

המשקל היחסי של כל אחד מחמשת הקריטריוני� .  AHPבשיטת , לגבי משק החשמל

השגת מטרת העל שהיא השגת מבנה אופטימלי מתייחס לשיעור השפעתו בשיקולינו על 

 השוני� כפי  המשקל היחסי של הקריטריוני�.הדלק בישראלושיווק של מקטע זיקוק 

 :שמתקבל בתהלי& ההערכה הוא
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 השוואה בין החלופות המבניות

היחסית של "  עוצמתה"בצענו הערכה לגבי , לאחר ההשוואה בי� הקריטריוני� לבי� עצמ� .9

הניתוח מצביע . כל אחת משלוש החלופות הנבחנות ביחס לכל אחד מחמשת הקריטריוני�

חלופה זו מציגה מבנה משק .  ר החלופותר החלופותר החלופותר החלופותחלופה א עדיפה בצורה ברורה על שאחלופה א עדיפה בצורה ברורה על שאחלופה א עדיפה בצורה ברורה על שאחלופה א עדיפה בצורה ברורה על שאעל כ& כי 

שבו תתחרינה שתי חברות דלק אנכיות מקומיות יחד ע� גורמי� שוני� , תחרותי יעיל

 .אחרי� שייבאו תזקיקי�

 :היחס בי� החלופות השונות מבוטא ומסוכ� באמצעות התרשי� הבא .10

נה המשק יפשט מאוד את מב, המובנה בחלופה זו, יצוי� כי ההיתר לאינטגרציה אנכית .11

משו� שמלכתחילה ברור כי הפיצול הפונקציונלי העמוק המתקיי� בישראל בי� , וייעלו

בעוד , הייצור והשיווק גור� לחוסר יעילות ולאי יציבות של כל מקטע הפועל בנפרד

הער& המוס0 האמיתי ,  כ&. חיבור� לגו0 אנכי יתרו� ליציבות עסקית ולחסכו� תפעולי

כגו� במקרי� בה� שינוע הדלקי� נעשה ( לעתי� נמו& מאוד שמקנות חברות השיווק הוא

� גור� תקורות רבות שאפשר יהיה לחסו& א� "אבל קיומ� הנפרד מבז, )בצינור עד לצרכ�

   3.יורשו לעסוק בשיווק) כמו ג� יבואני דלק(בתי הזיקוק 

                                                
3
ללא קשר למבנה המבני שיוחלט עליו אנו ממליצי� להסיר לאלתר את הפיקוח הממשלתי על מרווח   

: בשלו התנאי� להסרת הפיקוח על מחירי הבנזי�, הערכתנול.  אוקט�96 - ו95השיווק המרבי על בנזי� 

בעיקר לאור הכנסת משאבות , בשווק הבנזי� לצרכ�, לעתי� עזה, בשני� האחרונות התפתחה תחרות

הנחה זו נעה . לתדלוק בשירות עצמי בתחנות דלק רבות המעניקות הנחה מהמרווח המירבי המפוקח

בתדלוק באמצעי� . לליטר'  אג30 -מסויימי� א0 מגיעה לובמקרי� , לליטר'  אג20 - ל15כ בי� "בד

הקמת תחנות תדלוק זעירות . לליטר'  אג40 -ההנחה א0 מגיעה לכ) דוגמת דלק� או פזומט(אוטומטיי� 

 .צפויה להגביר את מגמת התחרותיות בענ0, במרכזי� אורבניי�

פצול 

ואינטגרציה 

אנכית

51%

אי פיצול

20%

    פיצול ללא 

אינטגרציה 

אנכית

29%
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    מבנה מער& תשתיות התזקיקי� בישראלמבנה מער& תשתיות התזקיקי� בישראלמבנה מער& תשתיות התזקיקי� בישראלמבנה מער& תשתיות התזקיקי� בישראל

 החלופות הנבחנות

 :ת מבניות לגבי מבנה מקטע תשתיות התזקיקי�הוצגו לבחינה  שלוש חלופו .12

יצירת תאגיד אחד המספק שירותי תשתית כוללי� :  האחדה מלאה האחדה מלאה האחדה מלאה האחדה מלאה----חלופה אחלופה אחלופה אחלופה א .א

י "או המופעלת ע/חזיק בכל צנרת התזקיקי� הנמצאת בבעלות ויהתאגיד ; לתזקיקי�

פי "� ו"ובכל חוות האחסו� והניפוק במדינה הנמצאות כיו� בבעלות תש; ד"קמ

� ויופרט בעתיד "גיד לא יחזיק בנמל הדלק בחיפה שיופרד מתשהתא". גלילות

א "קצא: הנמלי� בדרו� יישארו בכל הטווח הנראה לעי� בידי בעליה� הנוכחיי�(

. תעריפי התאגיד ורמות השירות שלו יהיו מפוקחי�). י באשדוד"באשקלו� וחח

 :  חלופות באשר לבעלות על התאגיד המאוחד- שלוש תתקיימותבחלופה זו 

 .בעלות ממשלתית �

 ").המודל הספרדי("בעלות של כלל המשתמשי�  �

 לבעלי התאגיד תינת� זכות - אפשרות נוספת בחלופה זו-בעלות פרטית  �

 .א& לא בהכרח בעלות על הנכסי�, להפעלת המער& לתקופה מוגדרת

נמל ( מסירת כל מתק� בודד קיי� ועתידי  "):"):"):"):תאגיד למתק�תאגיד למתק�תאגיד למתק�תאגיד למתק�( "( "( "( " פיצול מרבי  פיצול מרבי  פיצול מרבי  פיצול מרבי ----חלופה בחלופה בחלופה בחלופה ב .ב

תו& , וכ� כלל רשת צנרת התזקיקי� לתאגידי� נפרדי�) ניפוק/חוות אחסו�; �תזקיקי

 .  הקפדה על העדר בעלויות צולבות

תו& הקפדה ,  חברות אחסו� וניפוק2-3חלוקת כל החוות ל :   פיצול מתו� פיצול מתו� פיצול מתו� פיצול מתו�----חלופה ג חלופה ג חלופה ג חלופה ג  .ג

).  ודרו�, צפו�( תאגידי אחסו� ניפוק בכל מרחב גיאוגרפי 2על נוכחות של לפחות 

 .סירת נמל חיפה לתאגיד נפרד וכ� מסירת הצנרת לתאגיד אחדמ, בנוס0

לא תינת� בלעדיות על )  האחדה מלאה-חלופה א: כולל(בכל אחת מהחלופות המוצגות  .13

סביר , קרקעיות/וסביבתיות, מסיבות כלכליות, ע� זאת. איזה מ� הפעילויות בתחו� הנדו�

כז ובדרו� יש א0 עוד0 מתקני ובמר(שמלבד בתחו� הניפוק בו כבר קיימת תחרות , להניח

לא יוקמו בטווח התוכנית מתקני , )י חברות בשליטה ממשלתית"שהוקמו כול� ע, ניפוק

 .י גופי� אחרי�"ע, תשתית דלק נוספי� על אלה הקיימי�

 קריטריוני השוואת החלופות

, חמשת קריטריוני ההערכה ששימשו לצור& הערכת החלופות במער& תשתית התזקיקי� .14

 .יטריוני� ששימשו לצור& הערכת החלופות במקטע הזיקוקזהי� לקר

 משקל יחסי של קריטריוני העל בתוך השקלול הכולל
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משקליה� היחסיי� של הקריטריוני� השוני� בבעיית האופטימיזציה של מבנה משק  .15

נציי� .  ה� כמוראה בתרשי� הבא, כפי שנגזרו בתהלי& ההערכה הסדור, שירותי התשתית

� התחרותיות קט� כא� ממשקלו בניתוח מבנה משק הזיקוק והשיווק כי משקל קריטריו

משו� שמלכתחילה האופציות של התייעלות באמצעות שינויי� מבניי� במשק זה ה� 

א� בגלל שיש זיקות , פעמי� רבות לא נית� לנצל את יתרו� התחרות.  קטנות יותר

לי� על הדלק מרגע תפעוליות חזקות ביותר בי� מרכיבי הולכה ואחסו� שוני� המופע

וא� בגלל שלעתי� הצור& באחסו� ; כניסתו למערכת התשתית ועד ניפוקו בחווה כלשהי

 ).   למשל, שיקולי בטחוני(בחווה נתונה נקבע מראש משיקולי� שוני� 

 

 

 השוואה בין החלופות המבניות

התוצאה הסופית הכוללת שהתקבלה מההשוואה בי� שלוש החלופות לאור� של חמשת  .16

  :יטריוני� היא כלהל�הקר
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 :ב הסברי� עיקריי� לתוצאה שהתקבלה"רצ .17

כמעט זהות נמצאו ) 'חלופה א(וההאחדה המלאה ) חלופה ג(חלופות הפיצול המתו�  .א

א& נחותה , חלופה ג עדיפה על חלופה א בהיבט התחרותיות, על פי הערכתנו. ביניה�

יבט של הישימות בהרק להערכתנו . החירו� והסביבה, ממנה בהיבטי המורכבות

 . דומות ג -חלופות א ו

, בכל הקריטריוני�, נחותה להערכתנו משמעותית) חלופה ב(חלופת הפיצול המרבי  .ב

משיקולי ישימות ומורכבות , לדעתנו. משאר החלופות, למעט קריטריו� התחרותיות

 .יש להסירה מעל סדר היו�) כולל מורכבות תפעולית(

תחילה וציא לההמדינה כי בכל החלופות על , שוב לציי�ח. גלילותגלילותגלילותגלילות----הוצאת חברות הדלק מפיהוצאת חברות הדלק מפיהוצאת חברות הדלק מפיהוצאת חברות הדלק מפי .18

בדר& .  י רכישת מניותיה�"ע" פי גלילות " מהבעלות עלאת שלושת חברות הדלק הוותיקות

 .  � תחילה"ע� תש"" פי גלילות "" שלגוזילמזו להביא 

אחת משו� ש, זאת . אינו רצוי ואינו ראוי"" פי גלילות""מבנה הבעלות הנוכחי של נדגיש כי  .19

בהספקת ) �"תש(או שהחברה תיגרר תמיד לתחרות מול חברת הא� שלה : משתיי�

או שייאסר עליה ;  )ואפילו ניפוק, אחסו� תפעולי, כמו אחסו� אסטרטגי(שירותי� שוני� 

הניהוליי� , אבל אז ישללו מ� המשק היתרונות התפעוליי�, להתחרות בחברת הא�

שכ� מתקני� אלו , של מתקני שתי החברותוהטכניי� שיכולי� לנבוע מתפעול משות0 

ועשויי� להשלי� זה את זה א� יתופעלו , יושבי� כול� על רשת אחת של צנרת הולכה

  .מתו& ראייה מערכתית משולבת

חלופה ג- 

פיצול מתון

38%

חלופה ב- 

פיצול מירבי 

"תאגיד 

למתקן"

27%

    חלופה א- 

האחדה מלאה

35%
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קרקעי� מבמידה ויוסדרו היבטי זכויות ה, "פי גלילות"הוצאת חברות הדלק מ, לדעתנו .20

אור ירידת עוצמתה וחשיבותה כיו� של ל, קלה יותר מבעבר, "פי גלילות"במתק� המפונה ב

 :מהסיבות כלהל� ירידה זו נובעת  .במשק הדלק" פי גלילות"

 ".פי גלילות"סגירת המתק� ב �

, בבית הזיקוק באשדוד" (פי גלילות"מתקני הניפוק החדשי� המתחרי� בפעילות�  �

 ).של תשתיות נפט ואנרגיההנשיא  ובאשל ,א באשקלו�"בקצא

אליה� התזקיקי� ) כדוגמת באר שבע וירושלי�(תקני קצה הקטנת הניפוקי� דר& מ �

מוזרמי� בצינור והגדלת היק0 הניפוקי� במתקני� הקרובי� לבתי הזיקוק ונמלי 

 .היבוא והעברת התזקיקי� לאחר מכ� לתחנות דלק בעיקר באמצעות מכליות כביש

להישאר במידה ומהיבטי ישימות ומורכבות יוחלט בסופו של דבר . חלופת האחדה מלאהחלופת האחדה מלאהחלופת האחדה מלאהחלופת האחדה מלאה .21

הרי שיהיה צור& להחליט , הנראית לנו כחלופה סבירה) חלופת ההאחדה המלאה(בחלופה א 

 :להל� ניתוח החלופות בהקשר למבנה הבעלות.  לגבי מבנה הבעלות של הגו0 המאוחד

 ואינמודל זה ,  עליה� נית� להצביעו למרות יתרונות מסוימי� של - """"מודל הספרדימודל הספרדימודל הספרדימודל הספרדי""""הההה �

 כל ניסיו� להניע התאגדות של כלל המשתמשי� .( להערכתנו בתנאי האר�ישי

עשוי בסיכוי גבוה להיתקל מיידית בשורה ארוכה , בשירותי התשתית לחבור משפטי

של " הראוי" מהו חלקו –למשל (שאלות משפטיות , בירורי�, עיכובי�, של התנגדויות

גבוה הוא   כ& שהסיכוי ליצירת עיכובי� של שני� ארוכות.ועוד) כל משתת0 בתאגיד

פני שההסדר הענפי החדש במקטע הזיקוק מודל זה אינו ישי� לבכל מקרה . ביותר

 .ייכנס לתוק0

בפירוש , לדעתנוזוהי . בעלות ממשלתית על מער& התשתית החיוני למשק הדלקבעלות ממשלתית על מער& התשתית החיוני למשק הדלקבעלות ממשלתית על מער& התשתית החיוני למשק הדלקבעלות ממשלתית על מער& התשתית החיוני למשק הדלק �

) בקרת איכות, ניפוק, הולכה, אחס�(ס& השירותי� התשתיתיי� ,  שכ�. חלופה ראויה

, י� נתוני� בזיקות תפעוליות כה עמוקות ומקיפותהניתני� ללקוחות בישראל קשור

באופ� שיש בפירוש יתרו� ברור בהיבט היעילות התפעולית בכ& שגור� עסקי יחיד 

מדובר למעשה בכ& ששירותי התשתית ה� כמעט מונופול . מתפעל את כל המערכת

 . טבעי בישראל

ואי� כא� , המדינהכי מצב דברי� זה נובע בי� השאר בגלל מימדיה הקטני� של , נדגיש

 המדינה תעביר בחלופה זאת רצוי כי, יחד ע� זאת. עיקרו� החל בהכרח בעול� כולו

כ& , במכרז הפעלה לתקופת זמ� ארוכה, לדוגמה(לגו0 פרטי לבדו את התפעול 

בעלות על הנכסי� את המכור תולא , )שהתחזוקה של מערכות התשתית לא תפגענה

והמחיר , ההיבטי� הקרקעיי�, רוכה בכ&בשל המורכבות שתהיה כ, זאת. עצמ�
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 .הנמו& יחסית שיושג להערכתנו בגי� תשתית זו

, להערכתנו ראוי כי מונופולי� טבעיי� לא ינוהלו על ידי גורמי� ממשלתיי�, ככלל

אלא יבוצעו החכרות תפעוליות לחברות פרטיות ג� א� הבעלות תשאר בידי 

 .הממשלה

    אלאלאלאלמבנה מער& תשתיות הדלק הגולמי בישרמבנה מער& תשתיות הדלק הגולמי בישרמבנה מער& תשתיות הדלק הגולמי בישרמבנה מער& תשתיות הדלק הגולמי בישר

 החלופות הנבחנות

 קשורות לצור& מיפוי החלופותלגבי מבנה מער& תשתית הדלק הגולמי מוצא הת והנח .22

 : לשתי סוגיות

 עד  ואת בעלותה על כלל נכסיהא"קצאאי� אפשרות לשנות את מעמדה המשפטי של  �

 . 2017שנת 

על ו, מול הטרמינל בקריית חיי�לנפט גולמי סוגיית הבעלות על מתק� הקליטה הימי  �

זה   :)�"תש(בידי תשתיות נפט ואנרגיה שה� חוות מכלי האחסו� בטרמינל בקריית חיי� 

בית הזיקוק בחיפה מעוניי� (מער& זה משרת רק את בית הזיקוק בחיפה ששני� רבות 

  ).להעביר מער& זה לבעלותו

 :� בצפו�"לגבי מתקני הדלק הגולמי של תש קיימות שתי חלופות מבניות .23

השארת המצב  לשהיתרונות העיקריי�   .ת המצב הקיי� על כנות המצב הקיי� על כנות המצב הקיי� על כנות המצב הקיי� על כנו השאר השאר השאר השאר----חלופה א חלופה א חלופה א חלופה א  .א

 :ה�) 'חלופה א(הקיי� 

קניית דלק   על אופציות עסקיות נוספות על אלה הנהוגות כיו� כגו�שמירה �

סחר עתידי בנפט שמירת האופציה ל, כמו כ�; �"י בז"י חברות דלק ולא ע"גולמי ע

ולייצא דר& חיפה נפט גולמי  האפשרות לייבא  הרחוק א� תתממש בעתיד-גולמי 

 .שיגיע בצינור מעיראק

נית� יהיה לפתח בטרמינל , במידה ופרויקט קרקעות הצפו� לא יתממש, בעתיד �

למרות שהסבירות לכ& שהטרמינל . יכולות בתחו� אחסו� ופריקה של תזקיקי�

 . לא נית� לשלול לחלוטי� אפשרות זו, ישמש ג� לתזקיקי� קטנה להערכתנו

יתרונות מובני� , � כמומל( כא�" בזבמקרה של פיצול, להקנותהצור& שלא  �

שיידרש בכל הטווח (נוספי� לבית הזיקוק בחיפה לעומת בית הזיקוק באשדוד 

 ).א בתחו� זה"הנראה לעי� לשירותי קצא
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חוות הדלק ,  מכירת מתק� הקליטה של דלק גולמי בצפו�: מיזוג צפוני מיזוג צפוני מיזוג צפוני מיזוג צפוני----חלופה ב חלופה ב חלופה ב חלופה ב  .ב

לבעלות התאגיד המחזיק בבית ) ח"מהטרמינל לבז(הגולמי בצפו� וצנרת ההזרמה 

 :ה�) 'חלופה ב(מיזוג צפוני של היתרונות העיקריי�   .הזיקוק בחיפה

והוא מבוסס על , תפעול מער& זה נעשה בי� כה וכה רק עבור בית הזיקוק בחיפה �

 .לכ� אי� צור& בגו0 מתוו&. הוראות והנחיות טכניות של בית זיקוק זה

בתחו� , � עשויה להביא להשקעות נוספות לשיפורו"לות בזהעברת מער& זה לבע �

השקעות כאלה עשויות להיות כלכליות מנקודת הראות . מער& הפריקה לדוגמא

) או לחילופי� לא בעלות אותה חשיבות(של בית הזיקוק בחיפה ולא כלכליות 

 .�"מנקודת ראות של תש

זאת . ות הצפו�� עשויה לקד� את פרויקט קרקע"העברת מער& זה לבעלות בז �

) או א0 של בית הזיקוק בחיפה במקרה של פיצול(� "בשל עוצמתה הכוללת של בז

בשל העובדה שקרקעות הצפו� , להערכתנו. �"בהשוואה לעוצמתה של תש

נית� לפצל את הבעלות והתפעול בי� מרכיבי , סמוכות לבית הזיקוק בחיפה

 והניפוק המשרתי� מרכיבי האחסו�ובי� האחסו� המשרתי� את הדלק הגולמי 

 ).�"תששבכל מקרה יישארו בבעלות (את התזקיקי� 

 השוואת החלופות

 -א� ג� במעט ולא באופ� גור0  –  עולי�)חלופה ב(של המיזוג הצפוני היתרונות , לדעתנו .24

 ו ומורכבות�א ישיוההמיזוג הצפוני ברור ג� ש. בעינו) חלופה א(על השארת המצב הקיי� 

   .דיהביצועית אינה גדולה מ

ההשוואה , א� יבוצע פרויקט קרקעות הצפו� ואחסו� הדלק הגולמי יועבר אליוכי  נציי� עוד .25

 .  העקרונית בי� שתי החלופות המבניות  אינה צריכה להשתנות

וחשיבותה פחותה משל , בכל מקרה סוגיה מבנית זו אינה קריטית למשק הדלק, להערכתנו .26

מוצע , לפיכ&. וק ובמער& תשתיות התזקיקי�אחרות במקטע הזיקהמבניות השתי הסוגיות 

לפני שמחליטי� ומיישמי� את החלופות הנבחרות , עסוק במיזוג הצפונישלא לבשלב זה 

 . במקטע הזיקוק ובמער& תשתיות התזקיקי�
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    פ בתחומי האנרגיהפ בתחומי האנרגיהפ בתחומי האנרגיהפ בתחומי האנרגיה""""מדיניות לעידוד המומדיניות לעידוד המומדיניות לעידוד המומדיניות לעידוד המו: : : : פרק חפרק חפרק חפרק ח

    פפפפ""""יעדי� וקריטריוני� בתחו� המויעדי� וקריטריוני� בתחו� המויעדי� וקריטריוני� בתחו� המויעדי� וקריטריוני� בתחו� המו

אפשר זיהוי ויצירת הזדמנויות טכנולוגיות אפשר זיהוי ויצירת הזדמנויות טכנולוגיות אפשר זיהוי ויצירת הזדמנויות טכנולוגיות אפשר זיהוי ויצירת הזדמנויות טכנולוגיות עודד ולעודד ולעודד ולעודד ול ל ל ל לנועדהנועדהנועדהנועדהפ פ פ פ """"מומומומומדיניות המדיניות המדיניות המדיניות ה .1

 המאמ( העיקרי כי,  יודגש. למימוש יעדי� לאומיי� של משק האנרגיה בעתידלמימוש יעדי� לאומיי� של משק האנרגיה בעתידלמימוש יעדי� לאומיי� של משק האנרגיה בעתידלמימוש יעדי� לאומיי� של משק האנרגיה בעתיד

 .  פ המקומי סביר כי לא תיווצרנה למשק האנרגיה המקומי"והמהוא ליצור הזדמנויות שבלא 

 הישגי להביא בחשבו� הערכות מושכלות לגבי סיכויי יישומ� שלחייבת  פ"מדיניות המו .2

פ " קריטריו� חיוני ועיקרי להצדקת השקעות במו, כלומר.פ ברמה לאומית משמעותית"המו

התנאי� החיצוניי� , בטווח זמ� רלוונטי, הוא הסיכוי שבעקבות השקעות אלו יבשילו

של ההישג המחקרי ) משקית(הכרחיי� ליישו� בהיק0 מסחרי משמעותי � השהכוללי� 

 .       פ"והטכנולוגי שהושג בכספי המו

    המלצות להמש&המלצות להמש&המלצות להמש&המלצות להמש&: : : : פ המרכזיות בשני� האחרונותפ המרכזיות בשני� האחרונותפ המרכזיות בשני� האחרונותפ המרכזיות בשני� האחרונות"""" פעילויות המו פעילויות המו פעילויות המו פעילויות המו

 :פ בשני� האחרונות"המרכזיי� בה� עסק המוהדיו� יתרכז בשלושה הנושאי�  .3

ההצדקה המרכזית לפיתוח טכנולוגיות ייצור חשמל וכ� הפקת נפט על :  פצלי שמ�פצלי שמ�פצלי שמ�פצלי שמ� .א

ראל ביבוא נפט בסיס פצלי שמ�  בא במטרה לפתוח אופציה להקטנת תלותה של יש

בהתחשב בהיק0 המשמעותי של הרזרבות של מחצב זה הקיימות בישראל , מבחו(

 .   שמדובר במחצב ייחודי מבחינת תכונותיו המחייב פיתוח טכנולוגי ייחודיבכ&וכ� 

או נפט סינטטי בישראל מפצלי שמ� /יישו� טכנולוגיות הפקת חשמל ו, כיו�

 כ� יאמירו מחירי הנפט לרמות גבוהות ביותר אלא א�,  עוד סבירה נראומקומיי� אינ

הנ� ש, העלויות המוניטריות של הייצורבשל זאת .  ויישארו ברמות אלו לאור& זמ�

העלויות הסביבתיות כ& ג� ; גבוהות יותר מאשר בחלופות הפוסיליות האחרות

   . עלולות להיות גדולות יחסית בגלל פליטת מזהמי� גדולה יותר ופגיעה מורגשת בנו0

,  בישראל וזמי� להכיו�עיקר הידע הטכנולוגי מצוי , פ בעבר"הודות להשקעה במו

כדי לשמר את האופציה .  למקרה שתרצה בכל זאת לייצר חשמל על בסיס פצלי שמ�

החובה היא רק להתארג� ופ בנושא זה "אי� עוד צור& להשקיע במו, ובמלואה, לעתיד

 .  לשימור הידע שהושג

פ על מנת " בעבר הוצאו סכומי� נכבדי� יחסית מתקציב המו.  אנרגיה גרעיניתאנרגיה גרעיניתאנרגיה גרעיניתאנרגיה גרעינית .ב

המשרד נכנס לתחו� זה במסגרת פירוש . לקד� את הידע בנושא כורי כוח גרעיניי�

לנקוט בפעולות הנדרשות "אשר הטילה עליו , 1983רחב של החלטת הממשלה משנת 
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אנרגיה בסיוע הועדה ל" כדי לקד� נושא הקמת תחנות כוח גרעיניות לייצור חשמל

 .  י ומשרדי ממשלה אחרי�"חח, אטומית

שהסיכוי לכ& שתוק� בטווח זמ� , נותח והוצג בתרחיש הייחוסשכפי , הערכתנו היא

ג� א� היה רצו� משיקולי� , התכנית תחנת כוח גרעינית לייצור חשמל בישראל

 בעיקר משיקולי� אסטרטגיי�, זאת. הוא אפסי, שוני� להקי� תחנה כזו

ההערכה היא כי ג� הסיכוי .  שוני� וכ� בשל שיקולי� סביבתיי��גיאופוליטייו

שיספקו ) בסיני או במדבר הירדני: לדוגמה(להקמת תחנות כוח גרעיניות אזוריות 

 . הוא נמו& ביותר, בטווח תוכנית האב, חשמל לישראל

,  להקי� בישראל תחנת כח גרעינית ג� א� תיפול החלטה- מעבר לכל זאת –אול� 

.   וסביר כי ההקמה תתבסס בעיקרה על ידע וטכנולוגיה זרי�,  רחוק מאודהרי זמנה

הרי אי� כל הצדקה , פ"בהתא� לעקרונות שהצגנו לגבי כדאיות השקעה במו, לכ�

 . למעט שימור הידע הקיי� בישראל, פ בתחו� האנרגיה הגרעינית"להשקעת מו

יתוח מגמות וכ� מנ, מתו& שלבי העבודה הקודמי� שהוצגו. אנרגיה מתחדשתאנרגיה מתחדשתאנרגיה מתחדשתאנרגיה מתחדשת .ג

אי� ספק כי הפעילות העיקרית והמרכזית בתחו� , עולמיות וניתוח תרחיש הייחוס

היא , העשויה לקד� באופ� ממשי את יעדי תכנית האב, האנרגיות המתחדשות

 . האנרגיה הסולארית

� יוזאת ב, בוודאי בראיית הטווח הארו&, תחו� זה הנו תחו� מבטיח במיוחד בישראל

בשל ; במיוחד בחציה הדרומי, ל ישראל מדינה עתירת שמשהיותה ש היתר בשל

ב� היתר (היותה של ישראל בחזית העולמית בתחו� הידע והטכנולוגיה הסולאריי� 

וכ� בשל העובדה כי שיאי הביקוש עברו ; )פ בתחו� זה"בזכות השקעותיה בעבר במו

ל מה שמאפשר להגביר את ההסתמכות ע, בשני� האחרונות מ� החור0 אל הקי(

, בנוס0.  אנרגיה סולארית בעתיד כמקור הספקה של צריכות שוליי� של חשמל

  .   תיאורטית לפחות לבזר נקודות רבות של יצור סולארי במרחב-קיימת יכולת טכנית

, אול� יש לומר בבירור; אי� בכוונת הדברי� לשלול פיתוח מקורות מתחדשי� אחרי�

בכלל ( הפוטנציאל הנמו&  שלה� ב, משכי שאר המקורות ה� בעדיפות שניה ביחס לש

הסטטוטוריי� , וה� בגלל הקשיי� והמאמצי� המנהליי�) זה אנרגיית הרוח והביומס

 . והסביבתיי� הצפויי� במימוש ולו חלק קט� של הפוטנציאל בתחומי� האחרי�

פ בתחו� האנרגיה הסולארית היא להביא בסופו של דבר "המטרה העיקרית של המו

מטרה נוספת היא .  ת המוניטריות של הפקת האנרגיה ממקור זהלהקטנת העלויו

להקטי� את היק0 הקרקע הנדרש להפקת אנרגיה סולארית בטכנולוגיות עתירות 

 .הקרקע
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    פ מומלצי� לעתיד פ מומלצי� לעתיד פ מומלצי� לעתיד פ מומלצי� לעתיד """"תחומי השקעה ופעילות מותחומי השקעה ופעילות מותחומי השקעה ופעילות מותחומי השקעה ופעילות מו

 :לשתי קטגוריות של פעילות, פ בתחו� האנרגיה ניתני� לחלוקה"תחומי הפעילות של המו .4

 המתבצעי� בעיקר )יחסית, בהיקפי� קטני� ( בתחומי� שוני�" קוראקול "מחקרי .א

 ;במוסדות אקדמיי� ואחרי�

 .)בעיקר יצור חשמל( חדשניות פעילויות ממוקדות בתחומי פיתוח ויישו� טכנולוגיות .ב

 " קול קורא"מחקרי 

מגביל את המציעי� לתחומי� בה� מעוניי� המשרד ובאמצעות מערכת " קול הקורא"ה .5

פ והמועצה "באמצעות אג0 המו ( מנפההמדינה, עות וההחלטה על הזוכי�שפיטת ההצ

מטבע הדברי� חלק ניכר , ע� זאת.  את מה שנראה לה לא חשוב או חסר סיכויי�) המדעית

ינטרסי� פרטיי� א מגזרי�מוסדות המחקר השוני� נ/של הצעות המחקר של החוקרי�

� פעילות המחקר נמצאת במתא� וכ& אי, ומקומיי� של החוקרי� וממומחיות� הספציפית

 .  גבוה ע� יעדי משק האנרגיה בהכרח

יש , ע� זאת.  כפי שהיא מתנהלת כיו�" הקול הקורא"אנו סבורי� כי יש להמשי& בגישת  .6

קיומו ושימורו של ולהגבילה ל, להגדיר נכונה את התועלת והמטרות שבערו( פעולה זה

מת� הזדמנות כמו כ� ל . האנרגיהצוות מומחי� וחוקרי� בעלי ידע ומיומנות בתחו�

עצ� הופעת� והעלאת� של באופ� שיישמר הסיכוי ל, ליוזמות וליצירתיות של אנשי השטח

 שלא נית� להערי& באופ� שיטתי מראש את סיכויי הפיכת� לטכנולוגיה ,רעיונות וחידושי�

 .א& אשר עשויי� ברבות הימי� להתברר כבעלי תועלת רבה, מסחרית חשובה

 יש לדעתנו לתת העדפה  מיוחדת למחקרי� העוני� על אחד משני -ל "יטריוני� הנבצד הקר .7

 :הקריטריוני� הבאי�

גורמי� , פ הראשוניי�"כבר בשלבי המו, מחקרי� שבמימונ� מוכני� להשתת0 ....אאאא

וכ� מחקרי� העשויי� להביא בעקבותיה� לשיתופי , )ישראלי� או זרי�(עסקיי� 

 . פעולה בינלאומיי� בתחו� המחקר

שיעזרו להשגת יעדי משק האנרגיה בתחו� , חקרי� שעניינ� הקמת בסיסי מידעמ ....בבבב

יסייעו וכ� ) מחקרי� בתחו� חסכו� באנרגיה בבניה: לדוגמה(שימור האנרגיה 

אטלס הרוחות : לדוגמה(הכנסת טכנולוגיות חדשות בתחו� האנרגיות המתחדשות ל

 ). של המדינה

 תחומי פיתוח ממוקדים גדולים
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 :פ ה� למעשה שלושה"רגיה המרכזיי� הרלוונטיי� בטווח התכנית למויעדי משק האנ .8

היעד הסביבתי של צמצו� זיהו� סביבתי מקומי ופליטת ; ג"צמצו� עצימות האנרגיה בתמ

 . והיעד של מניעת מחסור בקרקע; גזי חממה

במסגרת במסגרת במסגרת במסגרת , , , , פ האנרגטית להתמקדפ האנרגטית להתמקדפ האנרגטית להתמקדפ האנרגטית להתמקד""""צריכה תכנית המוצריכה תכנית המוצריכה תכנית המוצריכה תכנית המוהטכנולוגיות בה� הטכנולוגיות בה� הטכנולוגיות בה� הטכנולוגיות בה�  ....9999

יה� יש לנתב את מירב ההשקעות בטווח התכנית יה� יש לנתב את מירב ההשקעות בטווח התכנית יה� יש לנתב את מירב ההשקעות בטווח התכנית יה� יש לנתב את מירב ההשקעות בטווח התכנית שאלשאלשאלשאלוווו, , , , התכנית לטווח ארו&התכנית לטווח ארו&התכנית לטווח ארו&התכנית לטווח ארו&

    : : : : ה� אלהה� אלהה� אלהה� אלה

  קידו� אפשרויות יישו� מסחרי של טכנולוגיות -  מרוכזת מרוכזת מרוכזת מרוכזתאנרגיה סולאריתאנרגיה סולאריתאנרגיה סולאריתאנרגיה סולארית ....אאאא

 .מרוכזות

כולל אמצעי� ,  מחקר ופיתוח טכנולוגיות מבוזרות-  מבוזרת מבוזרת מבוזרת מבוזרתאנרגיה סולאריתאנרגיה סולאריתאנרגיה סולאריתאנרגיה סולארית ....בבבב

 . לאגירת אנרגיה סולארית מבוזרת

 ). ראה להל� (� באנרגיה� באנרגיה� באנרגיה� באנרגיהטכנולוגיות ייחודיות שייעוד� חסכוטכנולוגיות ייחודיות שייעוד� חסכוטכנולוגיות ייחודיות שייעוד� חסכוטכנולוגיות ייחודיות שייעוד� חסכו ....גגגג

  טכנולוגיות מרוכזות-אנרגיה סולארית

זה הנו פיתוח טכנולוגי""""היעד האסטרטגי של המוהיעד האסטרטגי של המוהיעד האסטרטגי של המוהיעד האסטרטגי של המו ....10101010 זה הנו פיתוח טכנולוגיפ בישראל בתחו�  זה הנו פיתוח טכנולוגיפ בישראל בתחו�  זה הנו פיתוח טכנולוגיפ בישראל בתחו�  ות ות ות ות פ בישראל בתחו� 

שנית� יהיה שנית� יהיה שנית� יהיה שנית� יהיה , , , , בעלויות מוניטריות ובהיקפי קרקע נדרשת כאלהבעלויות מוניטריות ובהיקפי קרקע נדרשת כאלהבעלויות מוניטריות ובהיקפי קרקע נדרשת כאלהבעלויות מוניטריות ובהיקפי קרקע נדרשת כאלה, , , , מרוכזותמרוכזותמרוכזותמרוכזות

וואט וואט וואט וואט ----הההה מג מג מג מג2,5002,5002,5002,500 עד  עד  עד  עד 2,0002,0002,0002,000    ----ככככ, , , , בטווח הזמ� של תוכנית האבבטווח הזמ� של תוכנית האבבטווח הזמ� של תוכנית האבבטווח הזמ� של תוכנית האב, , , ,  בישראל בישראל בישראל בישראליצריצריצריצרלללל

    4. מרוכזת מרוכזת מרוכזת מרוכזתעות אנרגיה סולאריתעות אנרגיה סולאריתעות אנרגיה סולאריתעות אנרגיה סולאריתחשמל באמצחשמל באמצחשמל באמצחשמל באמצ

הסולאריות הסולאריות הסולאריות הסולאריות על משרד התשתיות לבחו� באופ� מעמיק את כל הטכנולוגיות על משרד התשתיות לבחו� באופ� מעמיק את כל הטכנולוגיות על משרד התשתיות לבחו� באופ� מעמיק את כל הטכנולוגיות על משרד התשתיות לבחו� באופ� מעמיק את כל הטכנולוגיות  ....11111111

, , , , הרלוונטיות המפותחות כיו� בישראל בפרט ובעול� בכללהרלוונטיות המפותחות כיו� בישראל בפרט ובעול� בכללהרלוונטיות המפותחות כיו� בישראל בפרט ובעול� בכללהרלוונטיות המפותחות כיו� בישראל בפרט ובעול� בכללהמרוכזות המרוכזות המרוכזות המרוכזות 

לאמ( לאמ( לאמ( לאמ( על המשרד על המשרד על המשרד על המשרד . . . . ואת סיכויי הצלחת�ואת סיכויי הצלחת�ואת סיכויי הצלחת�ואת סיכויי הצלחת�ה� ה� ה� ה� להערי& את הפוטנציאל שללהערי& את הפוטנציאל שללהערי& את הפוטנציאל שללהערי& את הפוטנציאל של

 תכנית אסטרטגית  תכנית אסטרטגית  תכנית אסטרטגית  תכנית אסטרטגית ולהכי�ולהכי�ולהכי�ולהכי�, , , , ))))או לכל היותר שתיי�או לכל היותר שתיי�או לכל היותר שתיי�או לכל היותר שתיי�((((טכנולוגיה מובילה אחת טכנולוגיה מובילה אחת טכנולוגיה מובילה אחת טכנולוגיה מובילה אחת 

מסחריות למשק החשמל בישראל מסחריות למשק החשמל בישראל מסחריות למשק החשמל בישראל מסחריות למשק החשמל בישראל ----מפורטת להחדרתה ברמות מערכתיותמפורטת להחדרתה ברמות מערכתיותמפורטת להחדרתה ברמות מערכתיותמפורטת להחדרתה ברמות מערכתיות

5555בתו& בתו& בתו& בתו&  ---- �     . . . .  שני� שני� שני� שני�10101010 � לכ& יש להקצות את כל המשאבי� הנדרשי� במונחי הו � לכ& יש להקצות את כל המשאבי� הנדרשי� במונחי הו � לכ& יש להקצות את כל המשאבי� הנדרשי� במונחי הו לכ& יש להקצות את כל המשאבי� הנדרשי� במונחי הו

בטכנולוגיה הנבחרת בטכנולוגיה הנבחרת בטכנולוגיה הנבחרת בטכנולוגיה הנבחרת . . . . ותותותות////� טכנולוגיה� טכנולוגיה� טכנולוגיה� טכנולוגיה////וכוח אד� לקידו� מסחרי של אותהוכוח אד� לקידו� מסחרי של אותהוכוח אד� לקידו� מסחרי של אותהוכוח אד� לקידו� מסחרי של אותה

    יש לבחו� את האפשרות והמועד הנאות לשיתו0 ע� גורמי� עסקיי�יש לבחו� את האפשרות והמועד הנאות לשיתו0 ע� גורמי� עסקיי�יש לבחו� את האפשרות והמועד הנאות לשיתו0 ע� גורמי� עסקיי�יש לבחו� את האפשרות והמועד הנאות לשיתו0 ע� גורמי� עסקיי�

ובעול� ובעול�ואחרי� באר(  ובעול�ואחרי� באר(  ובעול�ואחרי� באר(   ....ואחרי� באר( 

                                                
4
 תו& תמיכה מסיבית ,ות אלה מזה שני�בישראל קיימי� שלושה מרכזי התמחות עיקריי� העוסקי� בטכנולוגי   

; ש ב� גוריו� בשדה בוקר"המרכז הלאומי לאנרגיית שמש ע; יצמ�יבמכו� ו" מגדל השמש: "למדי של המדינה

כגו� טכנולוגיה ( בעתיד תיתכנה בהחלט הופעת� של טכנולוגיות מרוכזות נוספות רלוונטיות ". סולל"וחברת 

אנרגיה סולארית הוא בשני ממרוכזות להפקת חשמל הטכנולוגיות חסרונ� של ה). וולטאית מרוכזת-פוטו

אנרגיה ש חשמל גבוהה עדיי� משמעותית מעלות הפקתו מ"עלות הפקת קוט: ההיבט המוניטארי) 1 (:היבטי� 

במונחי (הטכנולוגיות המרוכזות צורכות הרבה יותר קרקע : היבט הקרקעיה) 2 (-ו; )גז או פח�, נפט(, פוסילית

 .מאשר הטכנולוגיות הקונבנציונליות לייצור חשמל) וואט של הספק מותק�-דונ� למגה
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  טכנולוגיות מבוזרות-אנרגיה סולארית

 5:שני תחומי� מרכזיי�מתמקד בות מבוזרות לניצול אנרגיה סולארית פ בטכנולוגי"המו .12

 .באמצעות� נית� להמיר אנרגיה סולארית לחשמל - וולטאיי�-תאי� פוטו ....אאאא

ה לחשמל בלא להתמירה תחיל לסוגי אנרגיה אחרי�  תרמיתהמרת אנרגיה סולארית ....בבבב

 ).  או יצירת קיטורלצור& מיזוג אוויר: למשל(

תו& שילובה בשתי , אגירת אנרגיית השמשאגירת אנרגיית השמשאגירת אנרגיית השמשאגירת אנרגיית השמש לתת עדיפות גבוהה ג� לתחו� מוצע ,בנוס0

 . ל"טכנולוגיות הייצור הנ

וולטאיי� נעשה מאמ( מחקרי ויישומי בהיק0 נרחב יחסית ברחבי -בתחו� התאי� הפוטו .13

 קיימת מסגרת מחקרית משותפת למספר רב 90 -נות המאז  תחילת ש, לדוגמה, כ&.  העול�

אנו סבורי� שעל ישראל  ). IEA(של מדינות מפותחות בתו& סוכנות האנרגיה הבינלאומית 

 . להקצות משאבי� רבי� יחסית לתחו� זה

מלבד היתרונות , של המערכות המבוזרות לניצול אנרגיה סולאריתהעיקרי היתרו�  .14

נית� למקמ� על גגות וקירות של מבני� : בט הקרקעיהוא בהי, הסביבתיי� הברורי�

הסיכוני� שבהסתמכות על מערכות ייצור  וכ� נית� להקטי� באמצעות� את מתאימי�

למערכות אלה .  האובדני� במערכות ההולכה והחלוקה של החשמלאתחשמל מרכזיות ו

סכו� או לחילופי� בח(חלק� היחסי בייצור חשמל מעשוי להיות יתרו� הגדול בהרבה 

ראוי לזכור ג� שהשימוש באנרגיית  . בשל תרומת� להנמכת שיאי הביקוש) בצריכת חשמל

ככל שנית� יהיה , ייעשה כלכלי יותר, השמש לייצור חשמל בפרט ואנרגיה לסוגיה בכלל

 .לאנרגיה ֲאִגיָרה, ולו ג� בצורה חלקית, להפו& אנרגיה זו

וולטאיי� לייצור -ר של התאי� הפוטוובעיק, סרו� של המערכות המבוזרות בה� מדובריהח ....15151515

זאת בשל : טריות הגבוהות בייצור חשמליהוא בעלויות המונ, חשמל מאנרגיה סולארית

אי� כל אי� כל אי� כל אי� כל .  וההשקעה הגבוהה יחסית ליחידת חשמל מיוצרת) בינתיי�(נצילות� הנמוכה 

ספק שבשני מרכיבי� אלה המשפיעי� על עלות החשמל המתקבלת קיי� ספק שבשני מרכיבי� אלה המשפיעי� על עלות החשמל המתקבלת קיי� ספק שבשני מרכיבי� אלה המשפיעי� על עלות החשמל המתקבלת קיי� ספק שבשני מרכיבי� אלה המשפיעי� על עלות החשמל המתקבלת קיי� 

    . . . . פפפפ"""" באמצעות מו באמצעות מו באמצעות מו באמצעות מוביותר לשיפורביותר לשיפורביותר לשיפורביותר לשיפורפוטנציאל משמעותי פוטנציאל משמעותי פוטנציאל משמעותי פוטנציאל משמעותי 

                                                
5
הוא , מלבד היתרונות הסביבתיי� הברורי�, של המערכות המבוזרות לניצול אנרגיה סולאריתהעיקרי היתרו�       

 וכ� נית� להקטי� באמצעות� את נית� למקמ� על גגות וקירות של מבני� מתאימי�: בהיבט הקרקעי

 האובדני� במערכות ההולכה והחלוקה של את� שבהסתמכות על מערכות ייצור חשמל מרכזיות והסיכוני

או לחילופי� בחסכו� (חלק� היחסי בייצור חשמל מלמערכות אלה עשוי להיות יתרו� הגדול בהרבה . החשמל

עיקר וב, החסרו� של המערכות המבוזרות בה� מדובר .בשל תרומת� להנמכת שיאי הביקוש) בצריכת חשמל

הוא בעלויות המוניטריות הגבוהות בייצור , וולטאיי� לייצור חשמל מאנרגיה סולארית-של התאי� הפוטו

  .וההשקעה הגבוהה יחסית ליחידת חשמל מיוצרת) בינתיי�(זאת בשל נצילות� הנמוכה : חשמל
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פ של ישראל חייבת לראות במחקר ופיתוח פ של ישראל חייבת לראות במחקר ופיתוח פ של ישראל חייבת לראות במחקר ופיתוח פ של ישראל חייבת לראות במחקר ופיתוח """"מדיניות המומדיניות המומדיניות המומדיניות המו    ----כיו� שכ& כיו� שכ& כיו� שכ& כיו� שכ&  ....16161616

, , , , זאתזאתזאתזאת.  .  .  .  וולטאיי� ניתני� לביזור רחב תחו� שבעדיפות עליונהוולטאיי� ניתני� לביזור רחב תחו� שבעדיפות עליונהוולטאיי� ניתני� לביזור רחב תחו� שבעדיפות עליונהוולטאיי� ניתני� לביזור רחב תחו� שבעדיפות עליונה----התקני� פוטוהתקני� פוטוהתקני� פוטוהתקני� פוטו

למרות סימני השאלה הקיימי� לגבי הסיכוי להגיע ליכולת יישו� מסחרית למרות סימני השאלה הקיימי� לגבי הסיכוי להגיע ליכולת יישו� מסחרית למרות סימני השאלה הקיימי� לגבי הסיכוי להגיע ליכולת יישו� מסחרית למרות סימני השאלה הקיימי� לגבי הסיכוי להגיע ליכולת יישו� מסחרית 

על ישראל על ישראל על ישראל על ישראל . . . .  הקצר והבינוני הקצר והבינוני הקצר והבינוני הקצר והבינוני בטווח בטווח בטווח בטווחבעלת משמעות מערכתית למשק האנרגיהבעלת משמעות מערכתית למשק האנרגיהבעלת משמעות מערכתית למשק האנרגיהבעלת משמעות מערכתית למשק האנרגיה

לנסות להשתלב ככל יכולתה במאמ( המחקרי והפיתוחי הנעשה ברחבי לנסות להשתלב ככל יכולתה במאמ( המחקרי והפיתוחי הנעשה ברחבי לנסות להשתלב ככל יכולתה במאמ( המחקרי והפיתוחי הנעשה ברחבי לנסות להשתלב ככל יכולתה במאמ( המחקרי והפיתוחי הנעשה ברחבי 

. . . . תו& איתור תרומות ייחודיות אפשריות להתו& איתור תרומות ייחודיות אפשריות להתו& איתור תרומות ייחודיות אפשריות להתו& איתור תרומות ייחודיות אפשריות לה, , , , העול� המפותח בתחו� זההעול� המפותח בתחו� זההעול� המפותח בתחו� זההעול� המפותח בתחו� זה

זה  ....בשלב מוקד� יחסית יש לנסות לשלב ג� גורמי� עסקיי� למאמ( זהבשלב מוקד� יחסית יש לנסות לשלב ג� גורמי� עסקיי� למאמ( זהבשלב מוקד� יחסית יש לנסות לשלב ג� גורמי� עסקיי� למאמ( זהבשלב מוקד� יחסית יש לנסות לשלב ג� גורמי� עסקיי� למאמ( 

 אנרגיה  אנרגיה  אנרגיה  אנרגיה יש להשקיע במקביל מאמ( ניכר ג� בתחו� חקר אפשרויות אגירתיש להשקיע במקביל מאמ( ניכר ג� בתחו� חקר אפשרויות אגירתיש להשקיע במקביל מאמ( ניכר ג� בתחו� חקר אפשרויות אגירתיש להשקיע במקביל מאמ( ניכר ג� בתחו� חקר אפשרויות אגירת .17

משו� שרק יכולת , זאת. סולארית המיוצרת במתקני� מרוכזי� או מבוזרי�סולארית המיוצרת במתקני� מרוכזי� או מבוזרי�סולארית המיוצרת במתקני� מרוכזי� או מבוזרי�סולארית המיוצרת במתקני� מרוכזי� או מבוזרי�

אגירה בהיקפי� מערכתיי� תאפשר לכושר ייצור מותק� סולארי להוות תחלי0 לכושר ייצור 

 .  מותק� על בסיס פוסילי

 טכנולוגיות ייחודיות לחסכון באנרגיה

    השלת עומסי� מבוקרתהשלת עומסי� מבוקרתהשלת עומסי� מבוקרתהשלת עומסי� מבוקרת

מדיניות מדיניות מדיניות מדיניות . ד שיאי צריכה רגעיי�יבעיקרה בצור& להורבעיית החסכו� באנרגיה ממוקדת  ....18181818

פיתוח פיתוח פיתוח פיתוח חייבת להקצות משאבי� ניכרי� לחייבת להקצות משאבי� ניכרי� לחייבת להקצות משאבי� ניכרי� לחייבת להקצות משאבי� ניכרי� ל    הישראלית בתחו� זההישראלית בתחו� זההישראלית בתחו� זההישראלית בתחו� זהפ פ פ פ """"המוהמוהמוהמו

    .  .  .  .  טכנולוגיות מסייעות להשגת הנמכה משמעותית בשיאי הביקוש לחשמלטכנולוגיות מסייעות להשגת הנמכה משמעותית בשיאי הביקוש לחשמלטכנולוגיות מסייעות להשגת הנמכה משמעותית בשיאי הביקוש לחשמלטכנולוגיות מסייעות להשגת הנמכה משמעותית בשיאי הביקוש לחשמל

,  ברגעי התקרבות לגבול שיא ביקוש,שתוכלנהשליטה ובקרה הכוונה היא לפיתוח מערכות  .19

שימושי� מוגדרי� ,  על פי בחירה ומתו& הסכמה של הצרכ�)� קצרי� מאודלזמני(להשיל 

לוגיקה זו תגרו� לכ& . על פי לוגיקת תעדו0 מוכתבת מראש,  כולל של משקי בית,מסוימי�

ובהרבה , שהשימושי� המושלי� יהיו אלו שהפגיעה בצרכ� הכרוכה בהשלת� תהיה מזערית

 .   ממשאפסיתמקרי� 

יבוא תו& שילוב הסדרי� כלכליי� מוסכמי� מראש בי� ספקי , פיתוח מערכות כאלה .20

להקטי� בצורה להקטי� בצורה להקטי� בצורה להקטי� בצורה והוא יכול , )ובפיקוח הרגולטור על עקרונות ההסכמי�(החשמל לצרכניו 

מבלי לפגוע ברווחה מבלי לפגוע ברווחה מבלי לפגוע ברווחה מבלי לפגוע ברווחה , , , , משמעותית מאוד את עתודות החשמל הנדרשותמשמעותית מאוד את עתודות החשמל הנדרשותמשמעותית מאוד את עתודות החשמל הנדרשותמשמעותית מאוד את עתודות החשמל הנדרשות

 .  האמיתית של צרכני החשמלהאמיתית של צרכני החשמלהאמיתית של צרכני החשמלהאמיתית של צרכני החשמל

וקידו� של אנו מציעי� להיכנס לגיבוש תכנית אופרטיבית מפוראנו מציעי� להיכנס לגיבוש תכנית אופרטיבית מפוראנו מציעי� להיכנס לגיבוש תכנית אופרטיבית מפוראנו מציעי� להיכנס לגיבוש תכנית אופרטיבית מפור .21 וקידו� של טת לבחינה  וקידו� של טת לבחינה  וקידו� של טת לבחינה  טת לבחינה 

חשוב חשוב חשוב חשוב , , , , בהקשר זהבהקשר זהבהקשר זהבהקשר זה. . . . טכנולוגיות תומכות במער& השלה וולונטרית מתוחכמתטכנולוגיות תומכות במער& השלה וולונטרית מתוחכמתטכנולוגיות תומכות במער& השלה וולונטרית מתוחכמתטכנולוגיות תומכות במער& השלה וולונטרית מתוחכמת

לבחו� בצורה יסודית את ההתפתחויות הרלוונטיות ברחבי העול� המפותח לבחו� בצורה יסודית את ההתפתחויות הרלוונטיות ברחבי העול� המפותח לבחו� בצורה יסודית את ההתפתחויות הרלוונטיות ברחבי העול� המפותח לבחו� בצורה יסודית את ההתפתחויות הרלוונטיות ברחבי העול� המפותח 

זה; ; ; ; בתחו� זהבתחו� זהבתחו� זהבתחו� זה וכ� למצוא דרכי� וכ� למצוא דרכי� וכ� למצוא דרכי� וכ� למצוא דרכי� ; ; ; ; לחתור לשיתו0 פעולה מחקרי בתחו� זהלחתור לשיתו0 פעולה מחקרי בתחו� זהלחתור לשיתו0 פעולה מחקרי בתחו� זהלחתור לשיתו0 פעולה מחקרי בתחו� 

   ....לשלב גורמי� עסקיי� מתאימי�לשלב גורמי� עסקיי� מתאימי�לשלב גורמי� עסקיי� מתאימי�לשלב גורמי� עסקיי� מתאימי�
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    תאורה עתידיתתאורה עתידיתתאורה עתידיתתאורה עתידית

פ לראות בו תחו� פעולה מרכזי הנו תאורה עתידית בעלת "נוס0 שעל מדיניות המותחו�  .22

בעיקר פיתוח נורות על בסיס (בתחו� זה מתנהלת כבר פעילות בעול� .  נצילות גבוהה

תצטר0 לפעילות הבינלאומית ישראל חשוב מאוד כי , אול�).  LED –דיודות פולטות אור 

לקראת אפשרות נראית של מהפכה בתחו� , ר(באועסקי ותבנה תשתית של ידע אנושי 

 . יעילות התאורה בתו& שני� ספורות

 לכל 15% –ממוצע של כ מ: הצפי הוא למהפכה של ממש בתחו� נצילות מערכות התאורה .23

 בתאורת להט הנצילות היא אחוזי� בודדי� כאשר, פלואורסצנטתאורת ב(, היותר כיו�

 פוטנציאל תיאורטי –משמעות הדבר .  LED – בטכנולוגיית ה 85%-80% –לכ ) בלבד

כיו� שס& הביקוש לחשמל לתאורה .  ויותר בביקוש לאנרגיה לצורכי תאורה5 פי לחסכו� של

לכמעט עשוי להגיע פוטנציאל החסכו� הרי ש,  מס& הביקוש לחשמל30% –הוא כ בישראל 

 !!. רבע מצריכת החשמל במשק

, , , , כניסה לעיד� חדש הצפויכניסה לעיד� חדש הצפויכניסה לעיד� חדש הצפויכניסה לעיד� חדש הצפויפ של המשרד להיער& באופ� נמר( לפ של המשרד להיער& באופ� נמר( לפ של המשרד להיער& באופ� נמר( לפ של המשרד להיער& באופ� נמר( ל""""על מער& המועל מער& המועל מער& המועל מער& המו ....24242424

הערכה וניתוח אפשרויות יישו� הטכנולוגיה בהיק0 הערכה וניתוח אפשרויות יישו� הטכנולוגיה בהיק0 הערכה וניתוח אפשרויות יישו� הטכנולוגיה בהיק0 הערכה וניתוח אפשרויות יישו� הטכנולוגיה בהיק0 , , , , באמצעות מחקרבאמצעות מחקרבאמצעות מחקרבאמצעות מחקר

 . . . . משקימשקימשקימשקי----מערכתימערכתימערכתימערכתי

 המימן כדלק עתידי

בשריפתו יוצר המימ� מי� ללא כל זיהו� של גזי� .  המימ� עשוי להיות דלק מרכזי בעתיד ....25252525

. י� כדור האר( הגור� לשינוי� באקליגז החממה העיקר,  CO2רעילי� ולא נגרמת  פליטת 

פח� , במתא�, אבל אינו נמצא בצורה חופשית אלא  במי�, המימ� הוא הגז הנפו( ביותר בעול�

תהלי& המפרק מי� לחמצ� (אלקטרוליזה : קיימות כיו� שתי דרכי� עיקריות  לייצור מימ�. ונפט

 השאלה העיקרית. כדי להפריד מימ� מפחמ�, ושימוש בקיטור בטמפרטורות גבוהות) ומימ�

 . כדי לייצר מימ�, כיצד נית� להשתמש במקור אנרגיה שאינו פוסילי: העומדת בפני העול� היא

אי� ספק שלמדינת ישראל יש אינטרס מובהק שהעול�  יעבור מכלכלת אנרגיה המבוססת  .26

המעבר למימ� יכול , ה� מבחינה סביבתית וה� מבחינה גיאופוליטית. על פחמ� לכלכלת מימ�

ח הכלכלי ללא תלות במקורות אנרגיה פוסילית שרוב� ככול� להבטיח המש& הפיתו

 .קיימי�  במדינות הנמצאות עדיי� בקונפליקט ע� ישראל

באזורי� ,  או הרוח, השימוש באנרגיית השמש. המימ� יכול  לשמש למעשה  כמאגר אנרגיה ....27272727

 יאפשר לאגור את המימ� ולשנע, לייצור מימ�,  גיאוגרפיי� ובשעות  היממה המתאימי�

 .אותו  כדלק לכלי רכב או אפילו לתחנות כוח
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בחנה את מכלול הנושאי� הקשורי� לנושא כולל , ב"האקדמיה הלאומית למדעי� של ארה .28

 �הממצאי� העיקריי. בעיות בטיחות ועוד, אחסונו, חלוקת המימ�, עלויות, השאלות הטכנולוגיות

יש יתרונות , קרובותמראי� כי למעבר לכלכלת מימ� בעשרות השני� ה, של עבודה זאת

או , השימוש במימ� יכול להחלי0 את הבנזי� תו& שימוש בתאי דלק. סביבתיי� ופוליטיי� גדולי�

 . מכלי רכב CO2ישירות לשרפה במנוע הבעירה הפנימית ולמנוע כמעט לגמרי פליטת 

מומל( כי מומל( כי מומל( כי מומל( כי . . . . מדינת ישראל צריכה להיות ערנית וקשובה להתפתחויות בנושא המימ� בעול�מדינת ישראל צריכה להיות ערנית וקשובה להתפתחויות בנושא המימ� בעול�מדינת ישראל צריכה להיות ערנית וקשובה להתפתחויות בנושא המימ� בעול�מדינת ישראל צריכה להיות ערנית וקשובה להתפתחויות בנושא המימ� בעול� .29

באיסו0 המידע המצטבר בעול� בכל באיסו0 המידע המצטבר בעול� בכל באיסו0 המידע המצטבר בעול� בכל באיסו0 המידע המצטבר בעול� בכל , , , , בשלב ראשו�בשלב ראשו�בשלב ראשו�בשלב ראשו�, , , , שלה תקי� צוות  אשר יעסוקשלה תקי� צוות  אשר יעסוקשלה תקי� צוות  אשר יעסוקשלה תקי� צוות  אשר יעסוקהממהממהממהממ

כולל אלה  הנוגעות למחקר כולל אלה  הנוגעות למחקר כולל אלה  הנוגעות למחקר כולל אלה  הנוגעות למחקר , , , , הנוגע לשאלות השונות הנוגעות למעבר לכלכלת מימ�הנוגע לשאלות השונות הנוגעות למעבר לכלכלת מימ�הנוגע לשאלות השונות הנוגעות למעבר לכלכלת מימ�הנוגע לשאלות השונות הנוגעות למעבר לכלכלת מימ�

אי� ספק שהתהלי& יימש& שני� רבות א& חשוב אי� ספק שהתהלי& יימש& שני� רבות א& חשוב אי� ספק שהתהלי& יימש& שני� רבות א& חשוב אי� ספק שהתהלי& יימש& שני� רבות א& חשוב . . . . אחסו� ושינועאחסו� ושינועאחסו� ושינועאחסו� ושינוע, , , , בטיחותבטיחותבטיחותבטיחות, , , , תשתיתתשתיתתשתיתתשתית, , , , ופיתוחופיתוחופיתוחופיתוח

 .שיהיה בידנו תמיד כל המידע הרלבנטישיהיה בידנו תמיד כל המידע הרלבנטישיהיה בידנו תמיד כל המידע הרלבנטישיהיה בידנו תמיד כל המידע הרלבנטי

    פפפפ""""ת ייחודיות נוספות במדיניות המות ייחודיות נוספות במדיניות המות ייחודיות נוספות במדיניות המות ייחודיות נוספות במדיניות המוסוגיוסוגיוסוגיוסוגיו

 כללי

מספר מובאי� להל� , פ"מעבר לשאלת תעדו0 נושאי ההשקעה במסגרת מדיניות המו .30

. במסגרת תכנית האב למשק האנרגיהשראוי לתת עליה� את הדעת נושאי� נוספי� 

 ;תפיסת ההשתלבות במאמצי� בינלאומיי� ;פ במשרד"ארגו� מער& המו: נושאי� אלו ה�

 .   הנושאי� השוני�תקצובו

 פ במשרד"ארגון מערך המו

פ לבי� הגור� "מתודולוגיות והניהוליות בי� אג0 המו-נראה לנו כי הזיקות המקצועיות ....31313131

מדיניות שימור האנרגיה , מחד, שכ�.  האחראי על שימור אנרגיה במשרד ה� חזקות מאוד

ירי� של פיתוח למכש)  בפרק מדיניות שימור האנרגיה בתכנית האבהוצגכפי ש(נזקקת 

פ מתבצעת אל מול יעדי שימור "רוב רובה של פעילות המו, ומאיד&; טכנולוגי מתקד�

ולא רק , הכולל ג� קידו� אנרגיות מתחדשות למשל(במובנו הרחב של המושג , אנרגיה

פ בתו& הרשות העתידית פ בתו& הרשות העתידית פ בתו& הרשות העתידית פ בתו& הרשות העתידית """"מוצע אפוא למזג את אג0 המומוצע אפוא למזג את אג0 המומוצע אפוא למזג את אג0 המומוצע אפוא למזג את אג0 המו ). חסכו� באנרגיה

    . . . . לשימור אנרגיהלשימור אנרגיהלשימור אנרגיהלשימור אנרגיה

 ים בינלאומייםההשתלבות במאמצ

משרד התשתיות הלאומיות חתו� על כמה הסכמי� לשיתו0 פעולה ע� הסוכנות  .32

) משרד האנרגיה(ב "ארה: וכ� ע� גורמי� נוספי� כדוגמת) IEA(הבינלאומית לאנרגיה 

 . הודו וירד�) גרמניה ואיטליה: כמו(מדינות באיחוד האירופאי 
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 ישירות ,טכנולוגית יש תועלות רבותפ בינלאומי בתחומי המחקר הפיתוח וההדגמה ה"לשת .33

 ולדעתנו מ� הראוי לעודד פעילות זו ולהקצות לה משאבי� מספיקי� במסגרת ,ועקיפות

, , , , ראשוני בנושאי� חדשניי�ראשוני בנושאי� חדשניי�ראשוני בנושאי� חדשניי�ראשוני בנושאי� חדשניי�----ה� בנושאי מחקר היוליה� בנושאי מחקר היוליה� בנושאי מחקר היוליה� בנושאי מחקר היולי ,פעילות משרד התשתיות

ולראות בשיתו0 פעולה זה ולראות בשיתו0 פעולה זה ולראות בשיתו0 פעולה זה ולראות בשיתו0 פעולה זה , , , , ))))ראה להל�ראה להל�ראה להל�ראה להל�((((וה� בנושאי� ממוקדי� יותר וה� בנושאי� ממוקדי� יותר וה� בנושאי� ממוקדי� יותר וה� בנושאי� ממוקדי� יותר 

 . פ במשרדפ במשרדפ במשרדפ במשרד""""אסטרטגיה עיקרית של המואסטרטגיה עיקרית של המואסטרטגיה עיקרית של המואסטרטגיה עיקרית של המו

פ לגבש יחד ע� גורמי� בינלאומיי� תכניות פ לגבש יחד ע� גורמי� בינלאומיי� תכניות פ לגבש יחד ע� גורמי� בינלאומיי� תכניות פ לגבש יחד ע� גורמי� בינלאומיי� תכניות """"אנו סבורי� כי על אג0 המואנו סבורי� כי על אג0 המואנו סבורי� כי על אג0 המואנו סבורי� כי על אג0 המו .34

.  פעולה מרחיקות ראות בתחומי� שהוגדרו כתחומי� בעדיפות בפרק זהפעולה מרחיקות ראות בתחומי� שהוגדרו כתחומי� בעדיפות בפרק זהפעולה מרחיקות ראות בתחומי� שהוגדרו כתחומי� בעדיפות בפרק זהפעולה מרחיקות ראות בתחומי� שהוגדרו כתחומי� בעדיפות בפרק זה

 :לאמור

  ;לקידו� ייצור אנרגיה סולארית בטכנולוגיות מרוכזותלקידו� ייצור אנרגיה סולארית בטכנולוגיות מרוכזותלקידו� ייצור אנרגיה סולארית בטכנולוגיות מרוכזותלקידו� ייצור אנרגיה סולארית בטכנולוגיות מרוכזותתכנית  ....אאאא

- פוטועל בסיס מערכות, מערכות אנרגיה סולארית מבוזרתמערכות אנרגיה סולארית מבוזרתמערכות אנרגיה סולארית מבוזרתמערכות אנרגיה סולארית מבוזרתקידו� קידו� קידו� קידו� ללללתכנית  ....בבבב

 .   בתו& תכנית זו יש לכלול ג� פיתוח טכנולוגיות אגירה מבוזרות.וולטאיות

כ� ו,  ירד�,בעיקר מצרי�,  המדינות השכנותפ איזורי ע�"קד� שיתו0 פעולה במועוד מומל( ל .35

שיתו0 .  לקידו� אנרגיה סולאריתמשותפות תכניות פיתוח  ב: כגו�,הרשות הפלסטינאיתע� 

 :היתרונות העיקריי�, מבחינת ישראל.  יתרונות רבי� לכל מדינות האזור זה מעניקמסוגאזורי 

 ; פתיחת אופציות קרקעיות גדולות נוספות על הנגב למתקו� מערכי ייצור סולאריי� •

שיתרונותיו אינ� קשורי� דווקא (האפשרות להיכנס לעיד� הסחר האזורי בחשמל  •

 ;)לסוג האנרגיה הראשונית המשמשת לייצור

 ; העתידי לטכנולוגיה ישראלית מקוריתהרחבת השוק •

 ;מדיני באזור-תרומה לייצוב אסטרטגי •

 פ"תקצוב המו

לקבוע מסגרות נוקשות מדי לגבי התקציב אותו תהיה המדינה מוכנה שלא אנו מציעי�  .36

, � היתריב, צרי& להיות מותנהפ "למוהיק0 התקציב . לתת לקידו� כיווני הפעולה המוצעי�

 . פרוייקטי� הקונקרטיי� המוצעי�הצרכי� בהתא� לבניתוח 

במחירי� נוכחיי� , ח" מליו� ש10-20שהיק0 שנתי של ,  נראה לנו ראשוניכסדר גודל ריאלי .37

יהלו� את חשיבות הנושא , )בנוס0 למימו� פרוייקטי המחקר בעיקר במוסדות האקדמיי�(

 . מאיד&, הממשלה ומגבלותיה התקציביות של ,מחד, בשני� הקרובות
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 וח ובקרה  הליכי פיק

י המדינה  תלוי בי� היתר במערכת יעילה  של  " עפ הממומני�" מיטבי של תקציבי המוניצול .38

הצלחה "למרות הקושי המובנה בהשגת . בקרה והפקת לקחי� מהשקעות עבר ,הערכה

כלי� אפקטיביי� להערכה , ככל שנית�, פ לפתח"על אג0 המו, פ"בתחו� המו" מיטבית

ח של מימוש וקידו� יעדי משרד התשתיות באמצעות רטרוספקטיבית ארוכת טוו

כ& נית� יהיה לשכלל את היכולת של המדינה לבחו� . פ"השתתפות של המדינה במימו� המו

 .תו& מודעות ללקחי  העבר, פ בעתיד"ולהערי& את כדאיות ההשקעות בפעילויות המו
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    תוכנית חומש במדיניות האנרגיהתוכנית חומש במדיניות האנרגיהתוכנית חומש במדיניות האנרגיהתוכנית חומש במדיניות האנרגיה:  :  :  :  פרק טפרק טפרק טפרק ט

    כלליכלליכלליכללי

 שנתית של הממשלה 5עדי� העיקריי� הנדרשי� לביצוע בתכנית עבודה להל� יובא ריכוז הצ .1

 . והנגזרי� כול� מתו& מדיניות האב כפי שגובשה במסמכי תכנית האב, בתחו� האנרגיה

שהוא , מדובר במכלול הצעדי� שיש לפעול ליישומ� והשלמת� בטווח הקצר והבינוני .2

 .  שני�5כאמור  

וק� ללוות את הכנתה וגיבושה של תוכנית האב למשק מוצע כי צוות ההיגוי הבינמשרדי שה .3

לתא� , על מנת להנחות, במתכונת כזו או אחרת שתקבע, ימשי& לפעול לאור& זמ�, האנרגיה

 .ולעקוב אחר ביצוע המלצות תוכנית האב שימצאו ראויות לתכנו� מפורט וליישו�

ועד למקבלי מוצע כי יוק� במשרד התשתיות הלאומיות מאגר מידע מסייע שיהיה מי .4

המאגר יכלול בנוס0 לנתוני תחזית הביקוש והצריכה בפועל של חשמל ומוצרי . החלטות

וכ� ג� סדרות של נתוני� על הביקוש , דלק שוני� ומחיריה� על פי סקטורי� בישראל

מעקב אחר התפתחויות טכנולוגיות ; וצריכה של מוצרי אנרגיה שוני� ומחיריה� בעול�

יות ובאנרגיות מתחדשות ליצור חשמל ומידע על טכנולוגיות בשימוש באנרגיות פוסיל

 .להנעת כלי רכב

    ::::המלצות עיקריות לתפעול ולשיפור מודל תחזית הביקוש לאנרגיההמלצות עיקריות לתפעול ולשיפור מודל תחזית הביקוש לאנרגיההמלצות עיקריות לתפעול ולשיפור מודל תחזית הביקוש לאנרגיההמלצות עיקריות לתפעול ולשיפור מודל תחזית הביקוש לאנרגיה

י צוות "משרד התשתיות יבצע הרצות עדכו� שוטפות של מודל התחזית שפותח והוגש ע .5

 . ת לחמש שני�וכ� הרצה מלאה כולל בחינת המודל ועדכונו אח, התכנו� מידי שנה

על המשרד לתשתיות לאומיות לפעול יחד ע� הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשיפור  .6

המידע והדיווח על צריכת מוצרי אנרגיה שוני� במגזרי התעשייה והשירותי� ברמת דיוק 

 . הנדרשי� לשיפור יכולת החיזוי של המודל במגזרי� אלה, ודיסאגרגציה טובי� יותר

) פח� או גז טבעי(השימוש בדלקי� שוני� על ידי תחנות הכוח מודל החיזוי אומד את  .7

מוצע לשלב .  בהתא� למקדמי ניצולת א& אינו לוקח בחשבו� מגבלות של כושר יצור מותק�

לצד המודל האקונומטרי והטכנו כלכלי המוצגי� בעבודה זו ג� מודל היברידי המתחשב 

 .במגבלות של כושר ייצור ומחירי� יחסיי� של דלקי�
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. מודל הוכנסו הנחות ראשוניות לגבי מקדמי חדירה של גז טבעי לייצור חשמל ולתעשייהב .8

נדרשת עבודה אנליטית ומדעית מעמיקה יותר על מנת לאמוד מקדמי חדירה מדוייקי� 

 .ומבוססי� יותר של גז טבעי למגזרי התעשייה והשירותי� ולמגזר הבייתי

מחירי גז טבעי מקומי והשפעת� על מבנה במודל הוכנסו הנחות שנראו לנו סבירות לגבי  .9

מוצע לשפר את תחזית מחירי הגז הטבעי . סל הדלקי� העתידי החזוי למשק הישראלי

 . בהתחשב במגבלות של צד ההיצע כולל אפשרות של יבוא גז טבעי נוזלי בעתיד הרחוק

ל נדרש מודל אופטימיזציה למשק הדלק בישראל שיאפשר הערכת פעילות זיקוק מקומי מו .10

מודל מסוג זה יאפשר חיזוי טוב יותר של מחירי� .  יבוא וסחר בדלקי� מסוגי� שוני�

 .  מקומיי� למוצרי דלק שוני� בהתחשב במחירי הנפט הגולמי והגז הטבעי

 צעדי� בתחו� מדיניות שימור אנרגיהצעדי� בתחו� מדיניות שימור אנרגיהצעדי� בתחו� מדיניות שימור אנרגיהצעדי� בתחו� מדיניות שימור אנרגיה

 הקמת רשות לשימור אנרגיה

 .  .  .  .   רשות ייעודית לשימור אנרגיה הכפופה למשרד התשתיות רשות ייעודית לשימור אנרגיה הכפופה למשרד התשתיות רשות ייעודית לשימור אנרגיה הכפופה למשרד התשתיות רשות ייעודית לשימור אנרגיה הכפופה למשרד התשתיותתוק�תוק�תוק�תוק� ....11111111

תחומי טיפולה יכללו את כל הכלול כיו� בתחו� טיפולו של אג0 שימור משאבי  ....אאאא

 צעדי שימור אנרגיה עלתשתית ובנוס0 תועברנה אליו כלל סמכויות האכיפה 

הרשות תהיה אחראית ג� על שיתו0 הפעולה של .  המצויי� במשרדי ממשלה אחרי�

ור האנרגיה המגזר הממשלתי ע� חברות מהמגזר הפרטי שעיסוק� בתחו� שימ

היא תעסוק בי� השאר בהעמקת ).  שכמות� קיימות במדינות שונותESCOחברות (

 .המחקר והמידע לגבי דפוסי צריכת אנרגיה  ולימוד הקורה בעול�

מיידית מוצע למנות , לצור& כ&.  בחוקו של הרשות יוסדרהקמתה ודרכי פעולתה ....בבבב

איכות , י האוצרשיכלול נציגי� ממשרד, ה בהובלת משרד התשתיותקמצוות ה

להכנת תכנית הצוות יפעל . רשות לשירותי� ציבוריי� חשמל וההתחבורה, הסביבה

מבנה , משימות, סמכות ואחריות, שתכלול הגדרות ייעוד, רשותה מפורטת להקמת

זיקותיה לגורמי� ממשלתיי� , מבנה מועצת הרשות, עקרונות תפקוד, ארגוני מפורט

  .י� וכדומהתקציב, דרכי קבלת החלטות, אחרי�

פ של המשרד מכוונות "כיו� שרוב רוב� של פעילויות המו. פ ברשות"הכללת אג0 מו ....גגגג

פ "אנו מציעי� כי פעילות אג0 המו, למעשה לקידו� אינטרסי� של שימור אנרגיה

 .לאחר שזו תקו�, תמוזג ארגונית אל תו& הרשות לשימור אנרגיה

 .בתו& שנתיי� לכל המאוחרהקמת הרשות תושל�  ....דדדד
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  קרן לשימור אנרגיה הקמת

על ידי צרכני האנרגיה על ידי צרכני האנרגיה על ידי צרכני האנרגיה על ידי צרכני האנרגיה , , , , תוק� קר� למימו� פעילויות בתחו� שימור האנרגיהתוק� קר� למימו� פעילויות בתחו� שימור האנרגיהתוק� קר� למימו� פעילויות בתחו� שימור האנרגיהתוק� קר� למימו� פעילויות בתחו� שימור האנרגיה ....12121212

. ). צרכני חשמל ודלקי�צרכני חשמל ודלקי�צרכני חשמל ודלקי�צרכני חשמל ודלקי�((((הקיימי� הקיימי� הקיימי� הקיימי�  ( . ( . ( 

י צרכני האנרגיה לספקי "הפניית חלק מהמחיר המשול� עהקר� תתבסס על  ....אאאא

 . לקר� ייעודית שתשמש למטרות שימור אנרגיה, האנרגיה

שיושתו כתוצאה מהפנמת ערכי העלות הסביבתית כמו כ� ינותבו לקר� היטלי�  ....בבבב

 ;במחירי החשמל

 .רשות לשימור אנרגיה על בסיס החלטה וחקיקה מתאימההקר� תופעל על ידי ה ....גגגג

או / לתחומי� שעיקר מטרת� הקטנת עצימות השימוש באנרגיה ויופנוקר� הכספי  ....דדדד

 . למעבר לאנרגיות מתחדשות

   לקידום שימור אנרגיהחקיקה

למוצרי� חדשי� בשוק המסחרי לכל למוצרי� חדשי� בשוק המסחרי לכל למוצרי� חדשי� בשוק המסחרי לכל למוצרי� חדשי� בשוק המסחרי לכל  תקני נצילות מינימליי�  תקני נצילות מינימליי�  תקני נצילות מינימליי�  תקני נצילות מינימליי� יותקנו ויאכפויותקנו ויאכפויותקנו ויאכפויותקנו ויאכפו ....13131313

כמו כמו כמו כמו , , , , ))))מעבר למה שקיי� היו�מעבר למה שקיי� היו�מעבר למה שקיי� היו�מעבר למה שקיי� היו�((((סוגי מכשירי הצריכה החשמליי� הביתיי� סוגי מכשירי הצריכה החשמליי� הביתיי� סוגי מכשירי הצריכה החשמליי� הביתיי� סוגי מכשירי הצריכה החשמליי� הביתיי� 

 ....ג� לכלי רכבג� לכלי רכבג� לכלי רכבג� לכלי רכב

, ערכי מינימו� הנצילות שבתקני� ייקבעו בתכנו� פרטני במשרד התשתיות הלאומיות  ....אאאא

מכו�  ות"שרד התממגורמי� בעלי עניי� חיצוניי� ובראש� ע� הדוק תו& תיאו� 

 . על בסיס קריטריוני� של סטטוס טכנולוגיות בעול� והוגנות מסחריתוזאת , התקני�

כניסת� לתוק0 של תקני� מסוימי� .   שני�3בתו& מוצע כי הלי& החקיקה יסתיי�  ....בבבב

הספציפיי� , כתלות בשיקולי טכנולוגיה והוגנות,  שני�5 –מעבר ל א0 יכול שתיקבע 

 . לכל מוצר

בישראל בישראל בישראל בישראל ממשל ממשל ממשל ממשל ההההגופי גופי גופי גופי  לפיו כל  לפיו כל  לפיו כל  לפיו כל 1989198919891989חוק מקורות האנרגיה חוק מקורות האנרגיה חוק מקורות האנרגיה חוק מקורות האנרגיה קו� בקו� בקו� בקו� ביוכנס תייוכנס תייוכנס תייוכנס תי ....14141414

אנרגיה אנרגיה אנרגיה אנרגיה בתכניות חסכו� בתכניות חסכו� בתכניות חסכו� בתכניות חסכו� יחויבו יחויבו יחויבו יחויבו ) ) ) ) גופי� ציבוריי�גופי� ציבוריי�גופי� ציבוריי�גופי� ציבוריי�, , , , רשויות מקומיותרשויות מקומיותרשויות מקומיותרשויות מקומיות, , , , ממשלהממשלהממשלהממשלה((((

 .  .  .  .  פנימיותפנימיותפנימיותפנימיותקפדניות קפדניות קפדניות קפדניות 

, מגבלות הפעלת תאורה: כגו�(התכניות תכלולנה דפוסי התנהגות שוני� ומגווני�  ....אאאא

 ;שיהיו מחייבי�) שינוי טכנולוגיות צריכה ועוד, מיזוג אוויר

 ; של החוקדרכי� לאכיפה פנימיתיפורטו ג� ה ....בבבב

 .לאחר הקמת הרשות לשימור אנרגיה, לחוקק חוק זה בתו& שנתיי�מוצע  ....גגגג
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במסגרת הכנת תכניות במסגרת הכנת תכניות במסגרת הכנת תכניות במסגרת הכנת תכניות כי כי כי כי , , , , תוספת לחוק התכנו� והבניה שתחייבתוספת לחוק התכנו� והבניה שתחייבתוספת לחוק התכנו� והבניה שתחייבתוספת לחוק התכנו� והבניה שתחייבתותק� תותק� תותק� תותק�  ....15151515

 השלכות על  השלכות על  השלכות על  השלכות על י�י�י�י� המציג המציג המציג המציגי�י�י�י�סקרסקרסקרסקריבוצעו יבוצעו יבוצעו יבוצעו , , , , מחוזיות ומקומיותמחוזיות ומקומיותמחוזיות ומקומיותמחוזיות ומקומיות, , , , מתאר ארציותמתאר ארציותמתאר ארציותמתאר ארציות

 . . . . חלופות תכנוניות שונותחלופות תכנוניות שונותחלופות תכנוניות שונותחלופות תכנוניות שונותצריכת אנרגיה של צריכת אנרגיה של צריכת אנרגיה של צריכת אנרגיה של 

  אנרגיהשימור לקידום   תמרוץ כלכלי

י ....16161616 , , , , גבש תכנית ייחודית לתמרו( של החלפת מכשירי צריכה חשמליי�גבש תכנית ייחודית לתמרו( של החלפת מכשירי צריכה חשמליי�גבש תכנית ייחודית לתמרו( של החלפת מכשירי צריכה חשמליי�גבש תכנית ייחודית לתמרו( של החלפת מכשירי צריכה חשמליי�המשרד יהמשרד יהמשרד יהמשרד 

     . . . . מזגני� ישני� בעלי נצילות נמוכהמזגני� ישני� בעלי נצילות נמוכהמזגני� ישני� בעלי נצילות נמוכהמזגני� ישני� בעלי נצילות נמוכהלשיפור הניצולת של לשיפור הניצולת של לשיפור הניצולת של לשיפור הניצולת של בעיקר בעיקר בעיקר בעיקר 

.  במחיר החשמל) קלה(מקור כספי אפשרי לסובסידיות והלוואות יהיה העלאה  ....אאאא

 . שעל הקמתה הומל( לעילמיוחדת לשימור אנרגיההנותב לקר� העלאה זו ת

ל ג� על צרכני� תוח, תגישת התמרו( לשיפור טכנולוגי כדאי כלכלימוצע כי  ....בבבב

הסדרי מימו� נוחי� ממקורות באמצעות תעשייתיי� ומוסדות ציבור נותני שירותי� 

 .ל"הקר� הנ

, להפעלת אמצעי זהת כי� תכנית יישו� אופרטיבית מפורטהרשות לשימור אנרגיה ת ....גגגג

כיו� שג� הקמת , ע� זאת. שיופעל באמצעות הקר� לשימור אנרגיה לכשתוק�

 בגיבוש התכנית 2004הרי מוצע להתחיל עוד בשנת , הרשות לשימור תאר& זמ�

 . ת"האוצר והתמ, בינמשרדי שיכלול את נציגי המשרד באמצעות צוות 

טת גזי חממה ומזהמי� טת גזי חממה ומזהמי� טת גזי חממה ומזהמי� טת גזי חממה ומזהמי� בה� פליבה� פליבה� פליבה� פלי, , , , עלויות חיצוניות הכרוכות בייצור חשמלעלויות חיצוניות הכרוכות בייצור חשמלעלויות חיצוניות הכרוכות בייצור חשמלעלויות חיצוניות הכרוכות בייצור חשמל ....17171717

 ....תופנמנה בתו& מחיר החשמלתופנמנה בתו& מחיר החשמלתופנמנה בתו& מחיר החשמלתופנמנה בתו& מחיר החשמל, , , , מקומיי� שוני�מקומיי� שוני�מקומיי� שוני�מקומיי� שוני�

, בייצור חשמל(נפלט חמצני -דותערי0 מוניטרי קונקרטי ליחידת פחמ� ייקבע  ....אאאא

 . תחמוצות פחמ� וחלקיקי�,  וכ� לפליטת תחמוצות גופרית) ובתחבורהבתעשייה

המלאה תעריפי� אלו חייבי� לייצג ולשק0 באופ� נאות את העלות החברתית  ....בבבב

הצעה מפורטת כיצד . (כפי שהיא במציאות הישראלית, הכרוכה בפליטות מזהמי�

 .)לבצע זאת הוגשה למשרד בנפרד

על , כל יצרני החשמל יחויבו לשל� לקר� לשימור אנרגיה את היטלי פליטת המזהמי� ....גגגג

המדידה של הכמות . ועל פי התערי0 שייקבע, בסיס הכמות הנפלטת בפועל על יד�

 .  על תתבצע בניהולו ובפיקוחו של המשרד לאיכות הסביבההנפלטת בפו

י הרשות לשירותי� ציבוריי� "מרכיב זה של הוצאות הייצור של יצר� חשמל יוכר ע ....דדדד

כזו שלא נית� , כלומר, א& רק עד המידה של פליטות הנתפסת הכרחית, חשמל

& לצמצמה באמצעי� טכנולוגיי� ותפעוליי� שעלות יישומ� נמוכה או שווה לער

 . ל"כפי שמשתקפות בתערי0 הנ, הפליטות היכולות להיחס& על ידה
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כאשר התערו0 וכ� מודל היישו� ,  יישו� בינמשרדילצור& מימוש צעד זה יוק� צוות ....הההה

 . יושלמו בתו& שנתיי�

 לפתח ולגבש תכנית ארוכת טווח לביסוס  לפתח ולגבש תכנית ארוכת טווח לביסוס  לפתח ולגבש תכנית ארוכת טווח לביסוס  לפתח ולגבש תכנית ארוכת טווח לביסוס מוצעמוצעמוצעמוצע:  :  :  :  הסדרי� להשלת עומסי�הסדרי� להשלת עומסי�הסדרי� להשלת עומסי�הסדרי� להשלת עומסי� ....18181818

ומבוקרת של חשמל לכל ומבוקרת של חשמל לכל ומבוקרת של חשמל לכל ומבוקרת של חשמל לכל יכולת להסדרי� מסחריי� של השלה וולונטרית יכולת להסדרי� מסחריי� של השלה וולונטרית יכולת להסדרי� מסחריי� של השלה וולונטרית יכולת להסדרי� מסחריי� של השלה וולונטרית 

. ).  הביתי הביתי הביתי הביתי צרכני� במגזר צרכני� במגזר צרכני� במגזר צרכני� במגזרכוללכוללכוללכולל((((סוגי הצרכני� בישראל סוגי הצרכני� בישראל סוגי הצרכני� בישראל סוגי הצרכני� בישראל  ( . ( . ( 

בשני� הקרובות יהיה צור& רק לגבש את המודל יישומי לניהול מערכות ההשלה  ....אאאא

היישו� מותנה באימו( טכנולוגיות מתאימות לניהול מרחוק של השלה . הוולונטרית

 . ציפיי� ע� כל צרכ�בהתא� לחוזי� ספ, בכל המגזרי�, עד רמת הצרכ� הבודד

שכ� , הרשות לשירותי� ציבוריי� חשמל חייבת להיות משולבת עמוק בתהלי& זה ....בבבב

חייבי� יהיו בעתיד , שה� חלק מובנה של ההצעה, הסדרי התערו0 הדיפרנציאלי

 . להיות מטופלי� ומאושרי� על ידה

 ארוכת טווח להחדרת העיקרו�  ארוכת טווח להחדרת העיקרו�  ארוכת טווח להחדרת העיקרו�  ארוכת טווח להחדרת העיקרו�  תוכנית תוכנית תוכנית תוכניתמוצע להתחיל בגיבושמוצע להתחיל בגיבושמוצע להתחיל בגיבושמוצע להתחיל בגיבוש: : : : אגרות גודשאגרות גודשאגרות גודשאגרות גודש ....19191919

בכניסות לערי� ובתו& ערי� בכניסות לערי� ובתו& ערי� בכניסות לערי� ובתו& ערי� בכניסות לערי� ובתו& ערי� , , , , שלו� אגרות גודש לנסיעה ברכב פרטישלו� אגרות גודש לנסיעה ברכב פרטישלו� אגרות גודש לנסיעה ברכב פרטישלו� אגרות גודש לנסיעה ברכב פרטישל תשל תשל תשל ת

 . . . . צפופותצפופותצפופותצפופות

אול� בתהלי& הדרגתי סביר שנית� יהיה , הנושא צפוי לעורר התנגדות ציבורית ....אאאא

בצעד שהוא מוצדק , יש להיער& לתהלי& של שכנוע פוליטי וציבורי.  להתגבר עליה

 .  לגמרי כלכלית

ל צוות היגוי לגיבוש תכנית היישו� של צעד זה מוצע כי משרד התחבורה ימנה ויובי ....בבבב

יצטר& להגדיר את , בהשתתפות נציג משרד התשתיות, הצוות.  שני�5בתו& 

את המרחבי� האורבניי� שעליה� תוחל ; הטכנולוגיה שתשמש ביישו� הצעד

 . ואת שילובו של צעד זה ע� הרפורמות בתחבורה הציבורית; האגרה

בעלי פליטת מזהמי� בעלי פליטת מזהמי� בעלי פליטת מזהמי� בעלי פליטת מזהמי� " " " " נקינקינקינקי""""נצילות דלק גבוהה וכלי רכב נצילות דלק גבוהה וכלי רכב נצילות דלק גבוהה וכלי רכב נצילות דלק גבוהה וכלי רכב עידוד השימוש בכלי רכב בעלי עידוד השימוש בכלי רכב בעלי עידוד השימוש בכלי רכב בעלי עידוד השימוש בכלי רכב בעלי  ....20202020

מ נסיעה וכלי "מומל( לעודד את השימוש בכלי רכב בעלי צריכת דלק נמוכה לק.  נמוכהנמוכהנמוכהנמוכה

העידוד עשוי להינת� . רכב הממעטי� בפליטת מזהמי� כנהוג במדינות אירופאיות

רי בלו נמוכי� על ושעו) דוגמת מס רכישה ואגרת רישוי שנתית(באמצעות הקלות במיסוי 

         ).מ או גז טבעי דחוס"דוגמת גפ"  (נקיי�"דלקי� 

   אנרגיה שימור לקידוםהסברה וחינוך , הפצת מידע

חובת סימו� ודירוג של קשת רחבה ככל האפשר של מוצרי חשמל חובת סימו� ודירוג של קשת רחבה ככל האפשר של מוצרי חשמל חובת סימו� ודירוג של קשת רחבה ככל האפשר של מוצרי חשמל חובת סימו� ודירוג של קשת רחבה ככל האפשר של מוצרי חשמל תוחדר תוחדר תוחדר תוחדר  ....21212121

 . . . . ושל מכוניותושל מכוניותושל מכוניותושל מכוניות
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 ; יש להכניס שינוי עמוק בפורמט הניסוח וההבלטה של סימוני� ....אאאא

לציבור הצרכני� וברורה לו במהלכי� נמשכי� של הסברה יעילה ללוות צעדי� איש  ....בבבב

 . הכדאיות הכלכלית הנגזרת ממוצרי� יעילי�בדבר 

, שתנהיג מטבע הדברי� את המהל& לאור& שני�, עד שתיכו� הרשות לשימור אנרגיה ....גגגג

מוצע להפעיל את האג0 לשימור משאבי תשתית לצור& הפעלת הצעות שכבר עלו 

 . קשת המוצרי�ונידונו וכ� להרחבת 

 . שלוש-נית� לסיי� את יישו� הצעד במלואו בתו& שנתיי� ....דדדד

     ....חינו& והסברה בתחו� שימור האנרגיהחינו& והסברה בתחו� שימור האנרגיהחינו& והסברה בתחו� שימור האנרגיהחינו& והסברה בתחו� שימור האנרגיהתגובש תכנית חדשה ומקיפה לתגובש תכנית חדשה ומקיפה לתגובש תכנית חדשה ומקיפה לתגובש תכנית חדשה ומקיפה ל ....22222222

וסיוע מקצועי , הסברה והדרכה, בעיקר להשקיע מאמצי� בפעולות ייעו(מוצע  ....אאאא

, י�לעסקי� קטנ, למפעלי� ולחברות, כולל לציבור הרחב, לקהלי יעד ממוקדי�

 . חברות בניה ותחבורה ועוד

 -כחלק מחינו& לחיי� בסביבה בת, יש לשקול ג� להכניס תחו� זה למערכת החינו& ....בבבב

 . קיימא

תכנית מקיפה ראשונה תגובש במשרד התשתיות הלאומיות בתו& שנת העבודה  ....גגגג

 . של יועצי תקשורת, בי� השאר, בסיוע, הנוכחית

עדכו� ,  הגו0 האמו� על הפקהתהיה הרשות, ע� הקמת הרשות לשימור אנרגיה ....דדדד

 . והפעלה שוטפת של התכנית

     מבניי� במשק החשמל מבניי� במשק החשמל מבניי� במשק החשמל מבניי� במשק החשמלקידו� שינויי�קידו� שינויי�קידו� שינויי�קידו� שינויי�

 התקדמות למבנה הרצוי העתידי

היא המבנה העתידי של היא המבנה העתידי של היא המבנה העתידי של היא המבנה העתידי של ) ) ) ) Dחלופה חלופה חלופה חלופה ((((מומל( לקבוע כי חלופת הפיצול המרבי מומל( לקבוע כי חלופת הפיצול המרבי מומל( לקבוע כי חלופת הפיצול המרבי מומל( לקבוע כי חלופת הפיצול המרבי  .23

בקרה , תפעל באר( חברה ממשלתית להולכה,   על פי חלופה זו....משק החשמל בישראלמשק החשמל בישראלמשק החשמל בישראלמשק החשמל בישראל

שתקשר בי� כלל יצרני החשמל בישראל לבי� חברות חלוקה אזוריות , רכתוניהול המע

 חברות ייצור 3-4מער& הייצור יכלול . י זיכיו� המדינה"שתהיינה בידי גורמי� פרטיי� עפ

וכ� יכלול מער& של ; י"פרטיות שתחזקנה את תחנות הכוח השונות המצויות כיו� בידי חח

 .  מההספק המותק� בישראל30% -יקו יחדו כשיחז, יצרני� פרטיי� ויצרני� עצמיי�

כי השלמת הרפורמה המבנית הזו איננה סבירה ולא אפשרית , ע� זאת יש להבהיר

הפעילות בתו& תוכנית החומש בהקשר לכ& , לכ�.  השני� הראשונות5להערכתנו בתו& 

 :צריכה לכלול
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 ;  שני�2-3 תו&  –השלמת כל החקיקה הנדרשת לכ&  ....אאאא

במתווה של חלופת הפיצול המרבי , ע השינוי המבני הדרושתכנו� מפורט לביצו ....בבבב

 באופ� דר& שבה תשות0 חברת החשמל עצמה ועובדיהיש לקבוע מראש ).  Dחלופה (

 . ,מלא בבניית התכנית

ביצוע התוכנית יחל רק לאחר שיושלמו כל ההכנות וכל הכלי� החוקיי� והמנהליי�  ....גגגג

 . פותוהגשמתה הסופית תאר& מספר שני� נוס, הדרושי�

 מבחינת המבנה בנקודת ביניי�" ייעצר"לא כולו יושל� ולהבטיח כי התהלי& חיוני  ....דדדד

) C או Bדוגמת חלופה (לדעת צוות תוכנית האב פיצולי� חלקיי� .  המפורט שייקבע

לא , התפתחות מסוג זה א� תתרחש): Aחלופה (יהיו נחותי� בהשוואה למצב הקיי� 

הגברת (י הגלו� בחלופת הפיצול המרבי תביא לתרומה הגדולה של השינוי המבנ

א& תגרור עמה את מלוא הקשיי� המנהליי� והפוליטיי� , )התחרות וההתייעלות

 . והסיכוני� הגלומי� בביצוע הפיצול המלא המומל(

    

 המלצות לשינויים בתחומי התכנון והרגולציה 

יש לפעול לחיזוקו של מנהל החשמל בעיקר בתחו� התכנו� האסטרטגי יש לפעול לחיזוקו של מנהל החשמל בעיקר בתחו� התכנו� האסטרטגי יש לפעול לחיזוקו של מנהל החשמל בעיקר בתחו� התכנו� האסטרטגי יש לפעול לחיזוקו של מנהל החשמל בעיקר בתחו� התכנו� האסטרטגי  ....24242424

זה גוגוגוגו. . . . של פיתוח ובניית תשתיות החשמל בישראלשל פיתוח ובניית תשתיות החשמל בישראלשל פיתוח ובניית תשתיות החשמל בישראלשל פיתוח ובניית תשתיות החשמל בישראלהכולל הכולל הכולל הכולל  זה 0  זה 0  זה 0  עסוק בפעילות עסוק בפעילות עסוק בפעילות עסוק בפעילות יייי0 

 . . . . יייי""""שמש& שני� נעשתה בחלקה הגדול בתו& חחשמש& שני� נעשתה בחלקה הגדול בתו& חחשמש& שני� נעשתה בחלקה הגדול בתו& חחשמש& שני� נעשתה בחלקה הגדול בתו& חח

מנהל החשמל ירכז מאמצי� בשנתיי� הקרובות בגיבוש המבנה המפורט של חברת  ....אאאא

 ;החשמל לאחר פיצולה

 . מנהל החשמל יעסוק בליווי תהליכי החקיקה הנדרשת ....בבבב

לשירותי� ציבוריי� לשירותי� ציבוריי� לשירותי� ציבוריי� לשירותי� ציבוריי� רשות רשות רשות רשות לללל    ה ממינהל החשמלה ממינהל החשמלה ממינהל החשמלה ממינהל החשמלרגולצירגולצירגולצירגולציפונקציות פונקציות פונקציות פונקציות יש להעביר יש להעביר יש להעביר יש להעביר  ....25252525

 ....חשמלחשמלחשמלחשמל

 כללי� ותקנות למת� רשיונות ולהסדרת פעילות מדובר כא� בפונקציות של אכיפת ....אאאא

ופיקוח על אכיפת חוק החשמל ; פיקוח טכני על בעלי רשיונות; משק החשמל

ה� ביסוד� , משעה שקיימת תכנית או מדיניות מוגדרת, נושאי� אלו. ותקנותיו

  . של שר התשתיותיתפוליטלסמכות ואי� מקו� לכפו0 אות� מקצועיי� -טכניי�

א ובאמצעי� "במקביל לחיזוקו של המנהל בכ, מוצע לסיי� תהלי& זה בתו& שנה אחת ....בבבב

 .  שיאפשרו לו להתחזק בתחו� התכנו�
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מוצע לפתח במשרד התשתיות כלי עזר ומודלי� לתמיכה בקבלת החלטות מוצע לפתח במשרד התשתיות כלי עזר ומודלי� לתמיכה בקבלת החלטות מוצע לפתח במשרד התשתיות כלי עזר ומודלי� לתמיכה בקבלת החלטות מוצע לפתח במשרד התשתיות כלי עזר ומודלי� לתמיכה בקבלת החלטות  ....26262626

ר אלו יסייעו בהערכת חלופות והשוואה ר אלו יסייעו בהערכת חלופות והשוואה ר אלו יסייעו בהערכת חלופות והשוואה ר אלו יסייעו בהערכת חלופות והשוואה כלי עזכלי עזכלי עזכלי עז. . . . בתחו� פיתוח משק החשמלבתחו� פיתוח משק החשמלבתחו� פיתוח משק החשמלבתחו� פיתוח משק החשמל

 .ההולכה והחלוקהההולכה והחלוקהההולכה והחלוקהההולכה והחלוקה, , , , ביניה� בתחומי הייצורביניה� בתחומי הייצורביניה� בתחומי הייצורביניה� בתחומי הייצור

. . . .  במשק האנרגיה במשק האנרגיה במשק האנרגיה במשק האנרגיהאיחוד מנגנוני רגולציהאיחוד מנגנוני רגולציהאיחוד מנגנוני רגולציהאיחוד מנגנוני רגולציהמומל( להיכנס לבחינה פרטנית של מומל( להיכנס לבחינה פרטנית של מומל( להיכנס לבחינה פרטנית של מומל( להיכנס לבחינה פרטנית של  ....27272727

קיי� טע� רב באיחוד רשויות הפיקוח השונות העוסקות בנושאי קיי� טע� רב באיחוד רשויות הפיקוח השונות העוסקות בנושאי קיי� טע� רב באיחוד רשויות הפיקוח השונות העוסקות בנושאי קיי� טע� רב באיחוד רשויות הפיקוח השונות העוסקות בנושאי , , , , שכ�שכ�שכ�שכ�

ו, , , , חשמלחשמלחשמלחשמל: : : : אנרגיהאנרגיהאנרגיהאנרגיה ת פיקוח ת פיקוח ת פיקוח ת פיקוח תחת קורת גג של רשותחת קורת גג של רשותחת קורת גג של רשותחת קורת גג של רשו, , , , ממממ"""" והגפ והגפ והגפ והגפדלקדלקדלקדלקכ� הכ� הכ� הכ� הגז טבעי וגז טבעי וגז טבעי וגז טבעי 

    . . . . ממלכתית אחתממלכתית אחתממלכתית אחתממלכתית אחת

כדי לעמוד על מלוא משמעויותיו , אנו מציעי� להיכנס לבחינה פרטנית של רעיו� זה

 .משפטיות-התחיקתיותהאופרטיביות ו

    

    שינויי� מבניי� במשק הדלקשינויי� מבניי� במשק הדלקשינויי� מבניי� במשק הדלקשינויי� מבניי� במשק הדלק

 מקטע הזיקוק ושיווק הדלק

לפי חלופה לפי חלופה לפי חלופה לפי חלופה : : : :  תו& אינטגרציה אנכית תו& אינטגרציה אנכית תו& אינטגרציה אנכית תו& אינטגרציה אנכית����"""" בז בז בז בז פיצול פיצול פיצול פיצול––––    חלופה אחלופה אחלופה אחלופה אמוצע לקד� את מוצע לקד� את מוצע לקד� את מוצע לקד� את  ....28282828

תחזיק תחזיק תחזיק תחזיק מה� מה� מה� מה� שכל אחת שכל אחת שכל אחת שכל אחת , , , ,  בחיפה ובאשדוד בחיפה ובאשדוד בחיפה ובאשדוד בחיפה ובאשדוד תתפצל לשתי חברות תתפצל לשתי חברות תתפצל לשתי חברות תתפצל לשתי חברות����""""חברת בזחברת בזחברת בזחברת בז, , , , זוזוזוזו

ו,,,,בית זיקוק אחדבית זיקוק אחדבית זיקוק אחדבית זיקוק אחד ו  ו  ו  ר לכל חברה לעסוק בשיווק תזקיקי� ללא מגבלות כ� כ� כ� כ�   ַת ר לכל חברה לעסוק בשיווק תזקיקי� ללא מגבלות י; ַת ר לכל חברה לעסוק בשיווק תזקיקי� ללא מגבלות י; ַת ר לכל חברה לעסוק בשיווק תזקיקי� ללא מגבלות י; ַת י;

בחלופה זו לפחות אחת משתי חברות הזיקוק שתיווצרנה תהיה בחלופה זו לפחות אחת משתי חברות הזיקוק שתיווצרנה תהיה בחלופה זו לפחות אחת משתי חברות הזיקוק שתיווצרנה תהיה בחלופה זו לפחות אחת משתי חברות הזיקוק שתיווצרנה תהיה . . . . שה�שה�שה�שה�

    ....� יוסר לאחר הפיצול� יוסר לאחר הפיצול� יוסר לאחר הפיצול� יוסר לאחר הפיצול"""" הפיקוח על מחירי בז הפיקוח על מחירי בז הפיקוח על מחירי בז הפיקוח על מחירי בז....פרטיתפרטיתפרטיתפרטית

 .  � יש לחתור ליישו�  מלא בתו&  כשנתיי ....אאאא

בה� , יש לקיי� עבודת מטה בתו& השנה הראשונה ע� גורמי� חיצוניי� למשרד ....בבבב

בי� היתר על מנת לקבוע דרכי� שימנעו לחלוטי� , האוצר והרשות להגבלי� עסקיי�

תפעלנה  פרקטיקות ,  בנוס0 לתחנות דלק, כי חברות המחזיקות בית זיקוק, אפשרות

 . יקוקהפוגעות בחברות שיווק שאי� בבעלות� בית ז

 נית� לחשוב על היתר זהיר והדרגתי לכניסת בתי הזיקוק לפעילות במגזר זובחלופה  ....גגגג

וזאת ) �"של הפיקוח על מחירי שער בז" זהירה והדרגתית"כולל הסרה (השיווק 

 שכותרתה 1999 -לדוגמה על בסיס רוח העקרונות הכלולות בהחלטת הממשלה מ

את המש& קיומ� של תנאי� תחרותיי� , ככל שנית�, המבטיחי�" פיצול בתי הזיקוק"

 .בכל מקטעי משק הדלק ובמיוחד במקטע השיווק של תזקיקי� בתחנות הדלק

מומל( כי הסרת .  אוקט�96 - ו95יוסר הפיקוח על מרווח השיווק המרבי לבנזי�  ....דדדד

 .�"ללא תלות בפיצול והפרטת בז, הפיקוח תבוצע לאלתר
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 מערך תשתית התזקיקים

2222יאלי לישראל של מער& התשתיות יכלול יאלי לישראל של מער& התשתיות יכלול יאלי לישראל של מער& התשתיות יכלול יאלי לישראל של מער& התשתיות יכלול המבנה האידהמבנה האידהמבנה האידהמבנה האיד, , , , כעיקרו�כעיקרו�כעיקרו�כעיקרו� ....29292929 ----  חברות  חברות  חברות  חברות 3333

�, , , , לשירותי תשתיתלשירותי תשתיתלשירותי תשתיתלשירותי תשתית ונמל שוני�, , , , כאשר כל אחת מחזיקה מתקני אחסו�כאשר כל אחת מחזיקה מתקני אחסו�כאשר כל אחת מחזיקה מתקני אחסו�כאשר כל אחת מחזיקה מתקני אחסו ונמל שוני�ניפוק  ונמל שוני�ניפוק  ונמל שוני�ניפוק  . . . . ניפוק 

 .  .  .  .  תוחזק צנרת ההולכה בידי תאגיד אחדתוחזק צנרת ההולכה בידי תאגיד אחדתוחזק צנרת ההולכה בידי תאגיד אחדתוחזק צנרת ההולכה בידי תאגיד אחד, , , , בנוס0בנוס0בנוס0בנוס0

על כ� על כ� על כ� על כ� ; ; ; ; צפוי כי תהלי& היצירה של מבנה זה יתברר כמורכב ומסוב&צפוי כי תהלי& היצירה של מבנה זה יתברר כמורכב ומסוב&צפוי כי תהלי& היצירה של מבנה זה יתברר כמורכב ומסוב&צפוי כי תהלי& היצירה של מבנה זה יתברר כמורכב ומסוב&, , , , ע� זאתע� זאתע� זאתע� זאת

 החלופה של תאגיד תשתית  החלופה של תאגיד תשתית  החלופה של תאגיד תשתית  החלופה של תאגיד תשתית  נית� בהחלט לראות כחלופה יעילה ג� את נית� בהחלט לראות כחלופה יעילה ג� את נית� בהחלט לראות כחלופה יעילה ג� את נית� בהחלט לראות כחלופה יעילה ג� את––––

ומתפעל ומתפעל ומתפעל ומתפעל ) ) ) ) אאאא""""למעט אלו שבידי קצאלמעט אלו שבידי קצאלמעט אלו שבידי קצאלמעט אלו שבידי קצא((((יחיד המחזיק בכל מערכות התשתית יחיד המחזיק בכל מערכות התשתית יחיד המחזיק בכל מערכות התשתית יחיד המחזיק בכל מערכות התשתית 

, , , , במקרה זהבמקרה זהבמקרה זהבמקרה זה. . . . אות� כמונופול טבעי מפוקח לטובת כלל המשתמשי� במדינהאות� כמונופול טבעי מפוקח לטובת כלל המשתמשי� במדינהאות� כמונופול טבעי מפוקח לטובת כלל המשתמשי� במדינהאות� כמונופול טבעי מפוקח לטובת כלל המשתמשי� במדינה

א& ללא קבלת א& ללא קבלת א& ללא קבלת א& ללא קבלת , , , , תתופעלנה המערכות כול� בידי בעל זיכיו� מהסקטור הפרטיתתופעלנה המערכות כול� בידי בעל זיכיו� מהסקטור הפרטיתתופעלנה המערכות כול� בידי בעל זיכיו� מהסקטור הפרטיתתופעלנה המערכות כול� בידי בעל זיכיו� מהסקטור הפרטי

 . . . . הבעלות על הנכסי�הבעלות על הנכסי�הבעלות על הנכסי�הבעלות על הנכסי�

פי "קצר ביותר להוצאת חברות הדלק מחברת מוצע כי המדינה תפעל בטווח ה ....אאאא

 ע� חברת "פי גלילות"יש להביא למיזוג , לאחר מכ�;  על ידי רכישת מניותיה�"גלילות

 .  �"הא� תש

, תו& תיאו� ע� הגורמי� הממשלתיי� הרלוונטיי� השוני�, תוכ� במשרד התשתיות ....בבבב

בתכנית . תאגידי� 2-3תכנית אופציונלית לפיצול נכסי האחסו� והניפוק השוני� בי� 

 תאגידי אחסו� וניפוק כל מרחב גיאוגרפי 2זו תהיה הקפדה על נוכחות של לפחות 

 .נית� לסיי� את תהלי& התכנו� בשנת העבודה הנוכחית).  מרכז ודרו�, צפו�(

 . צנרת ההולכה של התזקיקי� ברחבי האר( תישאר בידי תאגיד אחד ....גגגג

ית לבחינת הסבירות והיישומיות לאחר סיו� עבודה זו תתבצע עבודת הערכה מייד ....דדדד

תיבחר , במידה ויוחלט כי הנושא אכ� סבו&. משפטית של התהלי& כולו-הפוליטית

 . חלופת האחדה מלאה של מער& התשתיות

 מערך תשתית הדלק הגולמי

, , , , מוצע להמתי� ולא לבצע כל שינויי� מבניי� במער& תשתיות הדלק הגולמימוצע להמתי� ולא לבצע כל שינויי� מבניי� במער& תשתיות הדלק הגולמימוצע להמתי� ולא לבצע כל שינויי� מבניי� במער& תשתיות הדלק הגולמימוצע להמתי� ולא לבצע כל שינויי� מבניי� במער& תשתיות הדלק הגולמי ....30303030

 הזיקוק ובמערכת תשתית  הזיקוק ובמערכת תשתית  הזיקוק ובמערכת תשתית  הזיקוק ובמערכת תשתית עד שיוחלט על החלופות הנבחרות במקטעעד שיוחלט על החלופות הנבחרות במקטעעד שיוחלט על החלופות הנבחרות במקטעעד שיוחלט על החלופות הנבחרות במקטע

    .  .  .  .  התזקיקי�התזקיקי�התזקיקי�התזקיקי�
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 תמהיל הדלקי� ליצור חשמלתמהיל הדלקי� ליצור חשמלתמהיל הדלקי� ליצור חשמלתמהיל הדלקי� ליצור חשמל

 : טר� שנציג את הפעולות המתחייבות בחומש הקרוב יש להאיר מספר אבחנות מרכזיות .31

גז טבעי יהווה בכל מקרה מרכיב מרכזי .  ישראל ניצבת על ספו של עיד� הגז הטבעי ....אאאא

 . בכל מקרה, אותביותר בהספק המותק� של כושר ייצור בעשרות השני� הב

 לפחות –המרכיב המרכזי שיש לו סיכוי להפו& , בתחו� האנרגיות המתחדשות ....בבבב

 למרכיב משמעותי ביותר מבחינה אסטרטגית במער& ייצור החשמל -בעתיד הרחוק 

 . אנרגיה סולאריתבישראל הוא ייצור על בסיס 

ד הכדאיות הכלכלית של ייצור חשמל על בסיס סולארי עשויה להשתנות בעתי ....גגגג

ואי� בשו� אופ� להתייחס להשוואות התקפות כיו� בי� עלויות , הבינוני והרחוק

הפנמת , בי� היתר. ייצור פוסילי וייצור סולארי כמציאות תקפה בהכרח לעתיד

סביבתית מרכזית -שהיא המלצה כלכלית, עלויות חיצוניות במחיר החשמל הפוסילי

  . כבר תשנה את ההשוואה הזו מעיקרה, בתכנית האב

עליה� מצביעה תכנית האב כמרכזיי� מאוד , פ בתחו� הסולארי"ג� א� מאמצי המו ....דדדד

הרי ללא פתרונות מקבילי� , ישאו פרי בטווח הביניי�, באסטרטגיה הישראלית

לא יוכל מער& ייצור סולארי לחסו& בצור& בהספק , בתחו� אגירת אנרגיה סולארית

ות להופעת ביקושי� בהיקפי משו� שההסתבר, זאת.  מותק� פוסילי אלא בשוליי�

ערכו יהיה . שיא או קרובי� לשיא בזמני� נטולי שמש בעוצמה מספקת היא גדולה

 . ממוקד אז ביכולת לצמצ� פליטות גזי חממה ומזהמי�

ג� על תחו� האנרגיה הסולארית כתחו� ,  פ"בפרק המו, תכנית האב אכ� ממליצה ....הההה

כי אז יהיה צור& לשוב ולבחו� , ותהיה ומאמצי� אלו ישאו פרי בשני� הקרוב.  מרכזי

כשאפשר ואז , את מדיניות האנרגיה בהקשר זה של תמהיל האנרגיות הראשוניות

נית� יהיה  להגדיל משמעותית את חלקה של האנרגיה הסולארית בכושר הייצור 

אפשרות זו תהיה ריאלית במיוחד א� במקביל לכל זאת .  המותק� על חשבו� גז טבעי

או /או מצריי� ו/טכנולוגי ומסחרי ע� ירד� ו-לה כלכלייתגבש שיתו0 פעו

 . הפלסטינאי�

על הממשלה לדאוג לכ& כי תושל� בניית כל תשתיות הגז הטבעי הנדרשות לצור&  ....וווו

התשתיות צריכות : כלומר. לטווח תכנית האב, הספקת כלל הגידול בצריכת האנרגיה

צרני� פרטיי� כולל י(לאפשר בעתיד הרחוק הולכת גז טבעי לתחנות ייצור 

 .    וואט- מגה14,000בהיק0 ייצור של לפחות ) ועצמאיי�
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לפיתוח כל לפיתוח כל לפיתוח כל לפיתוח כל , , , , בתו& החומש הקרובבתו& החומש הקרובבתו& החומש הקרובבתו& החומש הקרוב, , , , על ישראל להיכנס במלוא העוצמהעל ישראל להיכנס במלוא העוצמהעל ישראל להיכנס במלוא העוצמהעל ישראל להיכנס במלוא העוצמה ....32323232

הצפוי הצפוי הצפוי הצפוי הנדרשות כדי לספק את כלל הגידול הנדרשות כדי לספק את כלל הגידול הנדרשות כדי לספק את כלל הגידול הנדרשות כדי לספק את כלל הגידול הטבעי הטבעי הטבעי הטבעי  הגז  הגז  הגז  הגז  ההולכה של ההולכה של ההולכה של ההולכה שלתתתתוווותשתיתשתיתשתיתשתי

    ;;;;2025202520252025בצריכה עד סביבות שנת בצריכה עד סביבות שנת בצריכה עד סביבות שנת בצריכה עד סביבות שנת 

 טבעי  טבעי  טבעי  טבעי רכישת גזרכישת גזרכישת גזרכישת גזלללל    י�י�י�י�וזוזוזוזחחחח, , , , בתו& כשנתיי�בתו& כשנתיי�בתו& כשנתיי�בתו& כשנתיי�, , , , להשיגלהשיגלהשיגלהשיגיש חשיבות רבה ביותר יש חשיבות רבה ביותר יש חשיבות רבה ביותר יש חשיבות רבה ביותר  ....33333333

ו ממקור משמעותי נוס0 ממקור משמעותי נוס0 ממקור משמעותי נוס0 ממקור משמעותי נוס0 ג� ג� ג� ג�     ולאחר מכ�ולאחר מכ�ולאחר מכ�ולאחר מכ�    ,,,,ממצריי�ממצריי�ממצריי�ממצריי�מהרשות הפלשתינאית ומהרשות הפלשתינאית ומהרשות הפלשתינאית ומהרשות הפלשתינאית 

    ; ; ; ; )))) או ממקורות מקומיי� במידה וימצאו בעתיד או ממקורות מקומיי� במידה וימצאו בעתיד או ממקורות מקומיי� במידה וימצאו בעתיד או ממקורות מקומיי� במידה וימצאו בעתידכגו� רוסיהכגו� רוסיהכגו� רוסיהכגו� רוסיה((((

היערכות שתאפשר היערכות שתאפשר היערכות שתאפשר היערכות שתאפשר בנוס0 מוצע להשלי� בתו& שלוש שני� הכנת תוכנית בנוס0 מוצע להשלי� בתו& שלוש שני� הכנת תוכנית בנוס0 מוצע להשלי� בתו& שלוש שני� הכנת תוכנית בנוס0 מוצע להשלי� בתו& שלוש שני� הכנת תוכנית  ....34343434

וי סיו""""עעעע, , , , בי� השארבי� השארבי� השארבי� השאר, , , , זאתזאתזאתזאת. . . . מעבר קצר ככל האפשר לקליטת גז טבעי נוזלימעבר קצר ככל האפשר לקליטת גז טבעי נוזלימעבר קצר ככל האפשר לקליטת גז טבעי נוזלימעבר קצר ככל האפשר לקליטת גז טבעי נוזלי וי סי וי סי � � � � י סי

ז נוזלי ז נוזליאישורה של תכנית המתאר למתק� ג ז נוזליאישורה של תכנית המתאר למתק� ג ז נוזליאישורה של תכנית המתאר למתק� ג קיו� תכניות הנדסיות קיו� תכניות הנדסיות קיו� תכניות הנדסיות קיו� תכניות הנדסיות וווו    ,,,,אישורה של תכנית המתאר למתק� ג

מוצע כי חברת נתיבי גז לישראל היא שתקי� ותתפעל מוצע כי חברת נתיבי גז לישראל היא שתקי� ותתפעל מוצע כי חברת נתיבי גז לישראל היא שתקי� ותתפעל מוצע כי חברת נתיבי גז לישראל היא שתקי� ותתפעל . . . . להקמתולהקמתולהקמתולהקמתומפורטות מפורטות מפורטות מפורטות 

 ....לכשיוחלט להקימהלכשיוחלט להקימהלכשיוחלט להקימהלכשיוחלט להקימה, , , , תשתית זותשתית זותשתית זותשתית זו

תשתיות הולכת תשתיות הולכת תשתיות הולכת תשתיות הולכת מסוי� של מסוי� של מסוי� של מסוי� של שדרוג שדרוג שדרוג שדרוג לללל) ) ) ) בלבדבלבדבלבדבלבד((((מוצע להכי� תכנית עקרונית מוצע להכי� תכנית עקרונית מוצע להכי� תכנית עקרונית מוצע להכי� תכנית עקרונית  ....35353535

, , , , סולר לתחנות גז טבעיסולר לתחנות גז טבעיסולר לתחנות גז טבעיסולר לתחנות גז טבעיבאופ� שתוכלנה לספק באופ� שוט0 באופ� שתוכלנה לספק באופ� שוט0 באופ� שתוכלנה לספק באופ� שוט0 באופ� שתוכלנה לספק באופ� שוט0 , , , , הסולר ואחסונוהסולר ואחסונוהסולר ואחסונוהסולר ואחסונו

בהיקפי הספקה המתאימי� להיקפי הייצור החזויי� שלה� באמצע העשור בהיקפי הספקה המתאימי� להיקפי הייצור החזויי� שלה� באמצע העשור בהיקפי הספקה המתאימי� להיקפי הייצור החזויי� שלה� באמצע העשור בהיקפי הספקה המתאימי� להיקפי הייצור החזויי� שלה� באמצע העשור 

 . . . . הבאהבאהבאהבא

מרכז הפעילות בחומש הקרוב יהיה בתחו� מרכז הפעילות בחומש הקרוב יהיה בתחו� מרכז הפעילות בחומש הקרוב יהיה בתחו� מרכז הפעילות בחומש הקרוב יהיה בתחו� , , , , בתחו� האנרגיה הסולאריתבתחו� האנרגיה הסולאריתבתחו� האנרגיה הסולאריתבתחו� האנרגיה הסולארית ....36363636

. ). ראה להל�ראה להל�ראה להל�ראה להל�((((פ פ פ פ """"המוהמוהמוהמו ( . ( . נכו� כי במקביל יפעל המשרד כבר בשנתיי� נכו� כי במקביל יפעל המשרד כבר בשנתיי� נכו� כי במקביל יפעל המשרד כבר בשנתיי� נכו� כי במקביל יפעל המשרד כבר בשנתיי� , , , , ע� זאתע� זאתע� זאתע� זאת)

    : : : : י� דאשוני�י� דאשוני�י� דאשוני�י� דאשוני�הקרובות בדרכי� הבאות לקד� הקמת מתקני� סולאריהקרובות בדרכי� הבאות לקד� הקמת מתקני� סולאריהקרובות בדרכי� הבאות לקד� הקמת מתקני� סולאריהקרובות בדרכי� הבאות לקד� הקמת מתקני� סולארי

, בה� נית�, בעיקר בנגב, יש לבצע סקר חדש ומקי0 לאיתור מלוא פוטנציאל הקרקעות ....אאאא

לצור& כ& כדאי להביא .  סביר וכדאי יהיה למק� מתקני ייצור סולאריי� מרוכזי�

בחשבו� ג� שיקולי� של תמיכת אתרי ייצור החשמל הסולארי בפיתוח אזורי� 

שבו , � ג� את אפשרות הקמת� כאתר דואלייש לבחו� בכל האתרי. פריפריאליי�

 . מיוצר חשמל ג� על בסיס גז טבעי כגיבוי לשמש

יש לצאת לבחינה שיטתית של פוטנציאל הצבת מערכות ייצור סולארי מבוזרות  ....בבבב

מתקני , שטחי� חקלאיי�, קניוני� וריכוזי מסחר, באר( כולה ביישובי� כפריי�

 . תעשייה ומסחר שוני� ועוד

ודד השקעות גורמי� בינלאומיי� בפיתוח והקמת מתקני� סולאריי� יש למשו& ולע ....גגגג

 –רצוי לחפש דרכי� להתחלת שיתו0 פעולה ע� מדינות באזור , כמו כ�. מרוכזי�

 . בעדיפות ראשונה ירד�

וכ� ג� ,  נכו� יהיה לשוב ולבחו� בתו& כשנתיי� הדלקי� לייצור חשמלאת מדיניות תמהיל .37

 . עיפי התכנית בתחומי� השוני�תו& כדי מימוש ס, בהמש& הזמ�
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 פפפפ""""מדיניות לעידוד המומדיניות לעידוד המומדיניות לעידוד המומדיניות לעידוד המו

 פ ממוקדים"תחומי מו

    ::::פ במשימות הבאותפ במשימות הבאותפ במשימות הבאותפ במשימות הבאות"""" השני� הקרובות את מאמצי המו השני� הקרובות את מאמצי המו השני� הקרובות את מאמצי המו השני� הקרובות את מאמצי המו5555    ––––יש למקד ב יש למקד ב יש למקד ב יש למקד ב  ....38383838

לאמ( טכנולוגיה על משרד התשתיות  :אנרגיה סולארית טכנולוגיות מרוכזותאנרגיה סולארית טכנולוגיות מרוכזותאנרגיה סולארית טכנולוגיות מרוכזותאנרגיה סולארית טכנולוגיות מרוכזות ....אאאא

החדרתה ולהכי� תכנית אסטרטגית מפורטת ל, )או לכל היותר שתיי�(מובילה אחת 

לכ& יש  .  שני�10 מסחריות למשק החשמל בישראל בתו&-ברמות מערכתיות

להקצות את כל המשאבי� הנדרשי� במונחי הו� וכוח אד� לקידו� מסחרי של 

בשלב מוקד� יחסית יש לנסות לשלב ג� גורמי� עסקיי� . ות/� טכנולוגיה/אותה

 .מאמ( זהב

לראות במחקר ופיתוח ד על המשר: אנרגיה סולארית טכנולוגיות מבוזרותאנרגיה סולארית טכנולוגיות מבוזרותאנרגיה סולארית טכנולוגיות מבוזרותאנרגיה סולארית טכנולוגיות מבוזרות ....בבבב

על ישראל . וולטאיי� ניתני� לביזור רחב תחו� שבעדיפות עליונה-התקני� פוטו

להשתלב ככל יכולתה במאמ( המחקרי והפיתוחי הנעשה ברחבי העול� המפותח 

 בשלב מוקד� יחסית יש לנסות . תו& איתור תרומות ייחודיות אפשריות, בתחו� זה

 .זהמאמ( בלשלב ג� גורמי� עסקיי� 

לגבש תכנית אופרטיבית מפורטת לבחינה וקידו� מוצע : מער& השלת עומסי�מער& השלת עומסי�מער& השלת עומסי�מער& השלת עומסי� ....גגגג

 שיתו0 פעולה תו&, זאת. של טכנולוגיות תומכות במער& השלה וולונטרית מתוחכמת

 .   גורמי� עסקיי� מתאימי�בינלאומי ושילובמחקרי 

. תחו� פעולה מרכזיתחו� זה פ לראות ב"על מדיניות המו:  תאורה עתידיתתאורה עתידיתתאורה עתידיתתאורה עתידית ....דדדד

בעיקר פיתוח נורות על בסיס דיודות (תאורה עתידית בעלת נצילות גבוהה ונה להכו

  לקראת אפשרות נראית של מהפכה בתחו� יעילות התאורה ,)LED –פולטות אור 

 . בתו& שני� ספורות

. מדינת ישראל צריכה להיות ערנית וקשובה להתפתחויות בנושא המימ� בעול� ....הההה

באיסו0 המידע המצטבר , בשלב ראשו�, עסוקמומל( כי הממשלה תקי� צוות  אשר י

כולל אלה  , בעול� בכל הנוגע לשאלות השונות הנוגעות למעבר לכלכלת מימ�

אי� ספק שהתהלי& יימש& . אחסו� ושינוע, בטיחות, תשתית, הנוגעות למחקר ופיתוח

 .שני� רבות א& חשוב שיהיה בידנו תמיד כל המידע הרלבנטי

 יםההשתלבות במאמצים בינלאומי

פ לגבש יחד ע� גורמי� בינלאומיי� תכניות פעולה מרחיקות פ לגבש יחד ע� גורמי� בינלאומיי� תכניות פעולה מרחיקות פ לגבש יחד ע� גורמי� בינלאומיי� תכניות פעולה מרחיקות פ לגבש יחד ע� גורמי� בינלאומיי� תכניות פעולה מרחיקות """"על אג0 המועל אג0 המועל אג0 המועל אג0 המו ....39393939

 .  .  .  .  ראות בתחומי� שהוגדרו כתחומי� בעדיפות בפרק זהראות בתחומי� שהוגדרו כתחומי� בעדיפות בפרק זהראות בתחומי� שהוגדרו כתחומי� בעדיפות בפרק זהראות בתחומי� שהוגדרו כתחומי� בעדיפות בפרק זה
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    משותפות ע�משותפות ע�משותפות ע�משותפות ע�תכניות תכניות תכניות תכניות פיתוח פיתוח פיתוח פיתוח בבבבקד� שיתו0 פעולה איזורי קד� שיתו0 פעולה איזורי קד� שיתו0 פעולה איזורי קד� שיתו0 פעולה איזורי עוד מומל( לעוד מומל( לעוד מומל( לעוד מומל( ל ....40404040

     ....הרשות הפלסטינאיתהרשות הפלסטינאיתהרשות הפלסטינאיתהרשות הפלסטינאיתכ� ע� כ� ע� כ� ע� כ� ע� וווו, , , ,  ירד� ירד� ירד� ירד�,,,,בעיקר מצרי�בעיקר מצרי�בעיקר מצרי�בעיקר מצרי�, , , , המדינות השכנותהמדינות השכנותהמדינות השכנותהמדינות השכנות

 " קול קורא"מחקרי 

מוצע מוצע מוצע מוצע , , , , ע� זאתע� זאתע� זאתע� זאת.  .  .  .  כפי שהיא מתנהלת כיו�כפי שהיא מתנהלת כיו�כפי שהיא מתנהלת כיו�כפי שהיא מתנהלת כיו�" " " " הקול הקוראהקול הקוראהקול הקוראהקול הקורא""""להמשי& בגישת להמשי& בגישת להמשי& בגישת להמשי& בגישת יש יש יש יש  ....41414141

    :::: כלהל� כלהל� כלהל� כלהל�את התועלת והמטרות שבערו( פעולה זהאת התועלת והמטרות שבערו( פעולה זהאת התועלת והמטרות שבערו( פעולה זהאת התועלת והמטרות שבערו( פעולה זהמחדש מחדש מחדש מחדש להגדיר להגדיר להגדיר להגדיר 

לצור& ,  ושימור של צוות מומחי� וחוקרי� בעלי ידע ומיומנות בתחו� האנרגיה�קיו •

 . תשתיתפסנה כמקדמות את יעדי התכני, שימור היכולת לקלוט טכנולוגיות חדשות

 ".לעלות"מת� הזדמנות ליוזמות וליצירתיות של אנשי השטח קיו� מכניז� המאפשר  •

כבר בשלבי כבר בשלבי כבר בשלבי כבר בשלבי , , , , לתת העדפה למחקרי� שבמימונ� מוכני� להשתת0לתת העדפה למחקרי� שבמימונ� מוכני� להשתת0לתת העדפה למחקרי� שבמימונ� מוכני� להשתת0לתת העדפה למחקרי� שבמימונ� מוכני� להשתת0מוצע מוצע מוצע מוצע  ....42424242

וכ� למחקרי� וכ� למחקרי� וכ� למחקרי� וכ� למחקרי� , , , , ))))ישראלי� או זרי�ישראלי� או זרי�ישראלי� או זרי�ישראלי� או זרי�((((גורמי� עסקיי� גורמי� עסקיי� גורמי� עסקיי� גורמי� עסקיי� , , , , פ הראשוניי�פ הראשוניי�פ הראשוניי�פ הראשוניי�""""המוהמוהמוהמו

        ....העשויי� להביא בעקבותיה� לשיתופי פעולה בינלאומיי� בתחו� המחקרהעשויי� להביא בעקבותיה� לשיתופי פעולה בינלאומיי� בתחו� המחקרהעשויי� להביא בעקבותיה� לשיתופי פעולה בינלאומיי� בתחו� המחקרהעשויי� להביא בעקבותיה� לשיתופי פעולה בינלאומיי� בתחו� המחקר

שיעזרו להשגת שיעזרו להשגת שיעזרו להשגת שיעזרו להשגת , , , , מחקרי� שעניינ� הקמת בסיסי מידעמחקרי� שעניינ� הקמת בסיסי מידעמחקרי� שעניינ� הקמת בסיסי מידעמחקרי� שעניינ� הקמת בסיסי מידעמוצע לתת העדפה למוצע לתת העדפה למוצע לתת העדפה למוצע לתת העדפה ל ....43434343

מחקרי� בתחו� מחקרי� בתחו� מחקרי� בתחו� מחקרי� בתחו� : : : : לדוגמהלדוגמהלדוגמהלדוגמה((((יעדי משק האנרגיה בתחו� שימור האנרגיה יעדי משק האנרגיה בתחו� שימור האנרגיה יעדי משק האנרגיה בתחו� שימור האנרגיה יעדי משק האנרגיה בתחו� שימור האנרגיה 

� באנרגיה בבניה � באנרגיה בבניהחסכו � באנרגיה בבניהחסכו � באנרגיה בבניהחסכו יעו לוכ� וכ� וכ� וכ� ) ) ) ) חסכו יעו ליסי יעו ליסי יעו ליסי הכנסת טכנולוגיות חדשות בתחו� הכנסת טכנולוגיות חדשות בתחו� הכנסת טכנולוגיות חדשות בתחו� הכנסת טכנולוגיות חדשות בתחו� יסי

. ). אטלס הרוחות של המדינהאטלס הרוחות של המדינהאטלס הרוחות של המדינהאטלס הרוחות של המדינה: : : : לדוגמהלדוגמהלדוגמהלדוגמה((((האנרגיות המתחדשות האנרגיות המתחדשות האנרגיות המתחדשות האנרגיות המתחדשות  ( . ( . (    

ארוכת  ובקרה בראיה כלי� אפקטיביי� להערכה, כל שנית�כ, פ לפתח"על אג0 המו .44

מימוש וקידו� יעדי משרד התשתיות באמצעות ולצור& הפקת לקחי� טווח 

 .פ"השתתפות של המדינה במימו� המו

פ בתו& הרשות "מוצע למזג את אג0 המו. פ במשרד התשתיותפ במשרד התשתיותפ במשרד התשתיותפ במשרד התשתיות""""ארגו� מער& המוארגו� מער& המוארגו� מער& המוארגו� מער& המו .45

 .לשימור אנרגיה לאחר שתוק�

, ח" מליו� ש10-20 היק0 שנתי של פ יעמוד על" תקציב המומוצע כי. פפפפ""""תקציב המותקציב המותקציב המותקציב המו .46

 . )בנוס0 למימו� פרוייקטי המחקר בעיקר במוסדות האקדמיי�(במחירי� נוכחיי� 

 


