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    מבוא ותמצית מסקנות והמלצותמבוא ותמצית מסקנות והמלצותמבוא ותמצית מסקנות והמלצותמבוא ותמצית מסקנות והמלצות ....אאאא
כוללת חמשה , כפי שהוגדרה במסגרת תוכנית האב, הצעת מדיניות בתחו� האנרגיה ....1111

, שימור האנרגיה, תמהיל האנרגיה, י�מבנה המשק: נדבכי� של עקרונות מפורטי�

פרק זה ד� בנדב( .  פ ועקרונות כלכליי� הראויי� ליישו� במשק האנרגיה"מדיניות המו

 . מדיניות שימור האנרגיה$השלישי של מדיניות אנרגיה

, על פי הערכות. תחו� שימור האנרגיה הנו המרכיב המרכזי והחשוב ביותר בתכנית האב ....2222

פוטנציאל החסכו� באנרגיה במדינה כישראל עומד על סדר , ותשאמנ� ה� גסות ומקורב

לחסכו� כזה השלכות לאומיות חיוביות .  1 ויותר של כלל הביקוש לאנרגיה 20%גודל 

דחייה ארוכה של הצור( , הוא יאפשר בעתיד למשל: גורפות ועצומות בהיבטי� רבי�

 –ספת כושר ייצור  לכשיגיע בכל זאת הצור( בתו–ובכ( יאפשר , בהקמת תחנות כוח

הוא ג� יחסו( הוצאה גדולה . לנצל הזדמנויות טכנולוגיות כדאיות יותר שתבשלנה עד אז

 . למשק וישפיע חיובית על גידול שיעור הצמיחה ועל שיפור איכות הסביבה

מגוו� האפשרויות האופרטיביות והצעדי� התיאורטיי� שנית� להפעיל על מנת לשמר  ....3333

המביאות להקטנת עצימות , פעולות בתחו� שימור האנרגיה, ככלל. אנרגיה הוא עצו�

זמנית להקטנת כל ארבעת מרכיבי העלות של האנרגיה $פועלות בו, השימוש באנרגיה

 ).  אסטרטגית וקרקעית, סביבתית, עלות כספית(

להתבצע ) לפחות בחלק� הגדול(מכ(  שה� יכולות , בי� היתר, חשיבות פעולות אלה נגזרת ....4444

בעלויות נמוכות יחסית ,  וזאת,יבי מדיניות אחרי� וללא כל סתירה לה�ללא תלות במרכ

 . למרכיבי מדיניות אחרי�

, במסגרת תוכנית אב ארוכת טווח למשק האנרגיה, הדיו� במדיניות שימור האנרגיה ....5555

 ולדעתנו ג� אינו צרי( $אינו יכול , שעיקרו הצגת קווי� מנחי� למדיניות שימור האנרגיה

מבי� שלל , הדיו� צרי( לברור. ת פרטנית למכלול הנושאי� הרלוונטיי� לכלול התייחסו$

אות� העקרונות וכיווני , העקרונות והצעדי� התיאורטיי� האפשריי� והעולי� תדיר

ב� , זאת בהתבסס. הפעולה שבעדיפות גבוהה ביותר במדיניות שימור האנרגיה המוצעת

שראל ובמדינות נבחרות בעול� על המצב הנוכחי בתחו� זה ועל לקחי העבר בי, היתר

 . המפותח

                                                           
1

פוטנציאל החסכו� מבוסס על הישגי העבר ותכניות שימור אנרגיה עתידיות במדינות מערביות    

 . ת הלאומיותוכ� על הערכות אג- ניהול משאבי תשתית במשרד התשתיו
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 כדאיותכדאיותכדאיותכדאיותהערכת :  ברירת הצעדי� העדיפי� למימוש צריכה לנבוע משני שיקולי יסוד ....6666

שכ� במקרי� רבי� מאוד עצ� , שמספיק לגמרי לבצעה באופ� גס ומקורב(ותועלת 

העובדה כי התשואה הכלכלית למשק עולה על ההשקעה ביישו� צעד היא כמעט ברורה 

, המנהליי�, בראיית האילוצי� הפוליטיי�( של מימוש אמצעי שימור והישימותוהישימותוהישימותוהישימות; )מאליה

 ). החברתיי� והכלכליי�

המימוש האופרטיבי של הצעדי� הנבחרי� והמוצגי� בעדיפות גבוהה כרו( תמיד בפעולה  ....7777

המחייבת שיתו- פעולה בי� משרדי , מנהלית מסובכת מאוד ובעבודות מכינות מפורטות

וגורמי� ציבוריי� ) תחבורה, איכות סביבה, משפטי�, ת" תמ,אוצר(ממשלה רבי� 

בתוספת העובדה כי המודעות של הממשלה , עובדה זו, י מיטב התרשמותנו"עפ.  נוספי�

מביאה לעתי� , ככלל לפוטנציאל הרחב של תחו� שימור האנרגיה הינה חסרה מאוד

ות כזו בהכנת נחיש. הפעלה ואכיפת אמצעי שימור, לחוסר נחישות בקידו�קרובות 

בגלל . תכניות מימוש מפורטות היא תנאי אסטרטגי ממש לעצ� יכולת יישו� התכנית

ובגלל ההכרח ליצור אותו כושר הנעה מנהלי ונחישות , ריבוי הצעדי� בעלי הפוטנציאל

להקי� במשרד נובע צור( ברור לדעתנו , )שלדעתנו חסרה כיו�(שלטונית $ארגונית

שתזכה לסמכויות מתאימות ותפעל למימוש     ,יההתשתיות רשות לשימור אנרג

בצד ההמלצות (זו אכ� המלצה מרכזית בתכנית האב . ההמלצות המופיעות במסמ( זה

    .  והיא מפורטת בפרק האחרו�) בדבר צעדי� ספציפיי� שבעדיפות הגבוהה

תוכ� תכנית פעולה , אנו ממליצי� כי לאחר אימו0 הקווי� המנחי� המוצעי� במסמ( זה ....8888

    :תכנית זו תכלול בי� היתר.  לקידו� תחו� שימור האנרגיהמפורטת

ריכוז המידע הקיי� באר0 ובמדינות נבחרות בעול� המערבי לגבי מדיניות שימור  ....אאאא

    .האנרגיה והדרכי� ליישומ�

כולל בחינת , הצגה וניתוח של מכלול אמצעי הפעולה בתחו� שימור האנרגיה ....בבבב

    .תועלת$ונחי עלותוגיבוש מתודולוגיות להערכת אמצעי הפעולה במ

לוח זמני� וסדרי עדיפויות , כולל בחינת משאבי� נדרשי�, תכנית פעולה מפורטת ....גגגג

כולל הגדרת מערכת הקשרי� , ומבנה ארגוני של הרשות לשימור אנרגיה, ליישו�

תכנית זו ג� תתייחס לשילוב� של . בינה ובי� גופי� בעלי תחומי פעולה משיקי�

ביישו� אמצעי� לשימור )  חברת החשמלדוגמת(גופי� וחברות ממשלתיות 

    .אנרגיה
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    """"שימור האנרגיהשימור האנרגיהשימור האנרגיהשימור האנרגיה""""תחולת מושג תחולת מושג תחולת מושג תחולת מושג 

מניעת בזבוז בתחו� האנרגיה וייעול השימוש , כי חסכו� בשימוש באנרגיה, נציי� כא� ....9999

המשמשי� בערבוביה לציו� מרכיבי� שוני� בנדב( , באנרגיה ה� מונחי� קרובי�

( יוצגו הגדרות ואבחנות לגבי מונחי� בהמש".  שימור אנרגיה "–המדיניות המוצג כא� 

 .אלה בתחו� שימור האנרגיה

$ומניעת בזבוז כתת( בנוס- לחסכו� $" שימור אנרגיה"כולל המושג , על פי המקובל בעול� ....10101010

 : ג� שני מרכיבי� נוספי�$והתייעלות בתחו� האנרגיה  ) סוג  טריביאלי של חסכו�

 .   ניצול אנרגיה שיורית ....אאאא

 .  שותשימוש באנרגיות מתחד ....בבבב

 – א- שהיא מרכזית –ניצול אנרגיה שיורית הוא למעשה טכניקה מסוימת אחת מרבות  ....11111111

קידו� השימוש באנרגיות , לעומת זאת.  ולכ� אי� כלל צור( לציינה במיוחד, של התייעלות

: לנושאי חסכו� והתייעלות) לפחות, ישיר(מתחדשות איננו צעד אשר יש לו קשר לוגי 

ורות מתחדשי� איננה מביאה בהכרח להפחתת עצימות הכנסת אנרגיה ממק, שכ�

הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשי� , כיו�). קרקע, כס-(האנרגיה או לחסכו� במשאבי� 

השימוש באנרגיה ממקורות מתחדשי� , ע� זאת.  היא א- יקרה יותר במרבית המצבי�

י לקד� את וכ� יש בו כד, מביא לצמצו� העלויות הסביבתיות הנכפות על החברה והמרחב

שימוש , כמו כ�. יעד הקטנת הרגישות האסטרטגית הנוגעת למקורות האנרגיה הגולמית

 מתכלי�באנרגיה ממקורות אלו תור� בראייה הגלובאלית לצמצו� הצריכה של מקורות 

נהוג לראות במדיניות הקידו� של השימוש באנרגיות , משו� כל זאת).  פוסיליי�, דהיינו(

קידו� השימוש , בהקשר הישראלי". שימור אנרגיה"של מדיניות מתחדשות חלק אורגני 

באנרגיות מתחדשות יתרו� ג� להשגת יעדי� לאומיי� נוספי� וביניה� פיתוח 

פיתוח טכנולוגיות של אנרגיות , בהקשר גלובלי. טכנולוגיות ועידוד היצוא והתעסוקה

ות הגוברת בנפט מתחדשות שייושמו בעול� עשוי לתרו� בטווח הארו( ג� להקטנת התל

 .הערבי

בתחו� שימור האנרגיה ראוי  אפוא להבחי� בי� צעדי מדיניות שמטרת� להקטי� את  ....12121212

לבי� צעדי� שמטרת� להחלי- אנרגיה ממקורות , עצימות השימוש באנרגיה בכלל

)  פח� נפט וגז טבעי: כאשר ההתייחסות היא בעיקר למקורות פוסיליי�(מתכלי� 

 .באנרגיה ממקורות מתחדשי�

שאחת הבעיות היסודיות בניתוח מעורבות המדינה בתחו� שימור , כבר בשלב זה, נציי� ....13131313

שלעיתי� קשה לעשות הבחנה חדה בי� תוצאות בתחו� זה המושגות בשל , היא, האנרגיה
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פעולות של (לבי� תוצאות המושגות כתוצאה מפעולות חיצוניות , מעורבות המדינה

ות שאינ� מושפעות ממדיניות ממשלתית כולל התפתחויות טכנולוגי, כוחות השוק

 .ג� נושא זה יידו� ביתר הרחבה בהמש().  מקומית

, נדב( מדיניות שימור האנרגיה אינו מקבל להערכתנו התייחסות ראויה בישראל, ככלל ....14141414

. שתנותחנה בהמש(, וזאת בי� היתר בשל תפיסות כלכליות ומערכתיות לא הולמות

" הראויה"ות להערכתנו ה� בגישת� לשאלת המידה תפיסות כלכליות ומערכתיות אלה לוק

וה� בהערכה לגבי מידת ההישגי� שנית� להשיג , לה למדינה להתערב בתחו� זה

למדיניות נמרצת של ישראל בתחו� שימור האנרגיה יש .  באמצעות נדב( מדיניות זה

ת בשל התחזיות להמש( הגידול בצריכת האנרגיה בכלל וצריכ, בי� היתר, חשיבות רבה

, לדוגמה, כ(. כפי שנמסרו במודל החיזוי שפותח במהל( הכנת תכנית האב, החשמל בפרט

 $ 2025עד (ג� בהנחות השמרניות ביותר ברור כי צריכת החשמל בישראל בטווח התוכנית 

על פי .  תוכפל ויותר מכ() ובהנחה שמדיניות שימור האנרגיה הקיימת תישאר בעינה

, לקצבי גידול חזויי� כאלה. ה עשויה להיות ג� מושלשתריאליות הצריכ/תחזיות סבירות

בהקשר זה חשוב לציי� כי העובדה . אח ורע במדינות המפותחות, אי� למיטב ידיעתנו

מבודד מחמירה עוד יותר את המשמעות של " אי חשמלי) "לפחות עד כה(שישראל היא 

 .הגידול החד הצפוי בביקוש לחשמל בטווח התוכנית

 :ות שימור במסגרת תוכנית האב כוללת ארבעה חלקי� עיקריי�הצגת נדב( מדיני ....15151515

 .הגדרות ואבחנות יסוד : מדיניות שימור אנרגיה ....אאאא

 . עיקרי דברי�$מדיניות שימור האנרגיה בישראל בעבר ובהווה ....בבבב

 . עיקרי דברי�$מדיניות שימור אנרגיה במדינות מפותחות נבחרות ....גגגג

 . ית האבמדיניות שימור אנרגיה מוצעת לישראל במסגרת תוכנ ....דדדד

    המלצות ומסקנות מרכזיותהמלצות ומסקנות מרכזיותהמלצות ומסקנות מרכזיותהמלצות ומסקנות מרכזיות

כי לדעת הצוות מדיניות שימור האנרגיה בישראל יכולה להיות , תחילה נציי� בהדגשה ....16161616

רק א� יתחולל שינוי בסיסי בקרב הגורמי� , מאשר עד כה, הרבה יותר אפקטיבית

מדובר בשינוי .  הממשלתיי� הרלוונטיי� בהבנה ובתפיסה לגבי חשיבותו של הנושא

 : שינוי שעניינו, דהיינו, י יסודיפרדיגמט

, בכל הקשור לשימור אנרגיה, הכרה בהכרח להסיט את משק האנרגיה בישראל ....אאאא

 ". עסקי� כרגיל"ממסלול של  
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הכרה בזכותה ובחובתה  של המדינה להפעיל בצורה נחרצת אמצעי� התורמי�  ....בבבב

 כבר, יודגש. לשימור אנרגיה ג� על חשבו� מה שנראה לכאורה כזכויות הפרט

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

הכרה בצור(  להשקיע בתחו� שימור האנרגיה משאבי� כספיי� בהיק- הול� תו(  ....גגגג

 .כדי הבנה לגבי כדאיות השקעת משאבי� זו

הכרה בצור( לשדרג את החשיבות הארגונית של תחו� שימור האנרגיה במסגרת  ....דדדד

 . הצור( במדיניות לאומית אינטגרטיבית בתחו� זהוכ� את , הממשלתית

אנו סבורי� כי , בטווח הארו(, מתו( בחינת האיזוני� השוני� בי� תועלות לבי� ישימות ....17171717

הסדר שלהל� איננו מצביע על ( תכנית האב צריכה לכלול הצעדי� הקונקרטיי� הבאי� 

 ):סדר חשיבות פנימי בי� הצעדי� השוני�

 : חקיקהחקיקהחקיקהחקיקה    הה לקידו� באמצעותצעדי שימור בעדיפות גבו ....אאאא

אכיפת תקני נצילות מינימלית של מוצרי� חדשי� בשוק המסחרי לכל סוגי  .)1

כמו ג� לכלי , )מעבר למה שקיי� היו�(מכשירי הצריכה החשמליי� הביתיי� 

על מנת , )א( לא רחוק מדי(זאת החל מנקודת זמ� מוגדרת בטווח הבינוני . רכב

תקני .  הוגנות כלפי יצרני� ויבואני�לאפשר למשק התארגנות לכ( ולקיי�

על בסיס קריטריוני� של סטטוס טכנולוגיות , המינימו� ייקבעו בתכנו� פרטני

 . בעול� והוגנות מסחרית

את כל גופי , 1989באמצעות תיקו� של חוק מקורות האנרגיה , מוצע לחייב .)2

ות בגיבוש תכני) גופי� ציבוריי�, רשויות מקומיות, ממשלה(הממשל בישראל 

התכניות תכלולנה דפוסי . פנימיות מפורטות ומחייבות לחסכו� באנרגיה

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

 . מומלצי� ודרכי� לאכיפה פנימית) טכנולוגיות צריכה ועוד

במסגרת הכנת תכניות , שתחייב, יש לשקול תוספת לחוק התכנו� והבניה .)3

ביצועו של סקר המציג השלכות על צריכת , מחוזיות ומקומיות, ר ארציותמתא

 ממש כפי שמחויבי� סקרי השפעה על –אנרגיה של חלופות תכנוניות שונות 

 . הסביבה

 . . . . תמרו0 כלכליתמרו0 כלכליתמרו0 כלכליתמרו0 כלכלי    צעדי שימור בעדיפות גבוהה לקידו� באמצעות ....בבבב

מומל0 לגבש תכנית ייחודית לתמרו0 עמוק של החלפת מכשירי צריכה  .)1

בעיקר מזגני� ישני� בעלי נצילות נמוכה במזגני� חדשי� , י�חשמלי
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י מת� הלוואות או סובסידיות גדולות "התמרו0 ייעשה ע. שנצילות� גבוהה

כאשר מקור כספי אפשרי , מאוד ביחס למחירי המוצרי� התחליפיי� החדשי�

העלאה זו .  במחיר החשמל) קלה(לסובסידיות והלוואות אלו יהיה העלאה 

 . ר� מיוחדת לשימור אנרגיהתנותב לק

צריכה לחול ג� על צרכני� גישת התמרו0 הכלכלי , בשונה מצעדי חקיקה

כאשר כא� יש לערו( במקביל , נותני שירותי�תעשייתיי� ומוסדות ציבור 

אי� להסתפק : של מכשירי ייצור מתקדמי�" הדגמה"רביזיה בתפיסה של 

שייני� לשיפור טכנולוגי בהדגמה ובהסתמכות על כ( כי היא לבדה תתמר0 תע

ממקורות , אלא יש להציע הסדרי מימו� נוחי� מאוד לתעשייני�, כדאי כלכלי

 . ל"הקר� הנ

ומומל0 להכי� עבורו , לפחות בטווח בינוני וארו(, זהו אמצעי מורכב א( ישי�

 ). המומלצת בעבודה זו, ברשות לשימור(תכנית יישו� אופרטיבית מפורטת 

. של עלויות חיצוניות במחירי החשמל והדלק בישראליש לבצע הפנמה מלאה  .)2

בייצור חשמל (הפנמה זו מחייבת בעיקר קביעת תערי- ליחידת פחמ� נפלט 

במשות- ע� משרד איכות , יש להטיל על משרד התשתיות). ובתחבורה

התוא� את הנסיבות של ישראל , חברתי עמוק$לגבש רציונל סביבתי, הסביבה

 .   ו במערכת המחירי�לקביעת תערי- זה ולהכליל

יש לפתח ולגבש תכנית ארוכת טווח לביסוס יכולת להסדרי� מסחריי� של  .)3

כולל (השלה וולונטרית ומבוקרת של חשמל לכל סוגי הצרכני� בישראל 

עדיי� יש לעבוד ג� על יצירת האופציה הטכנולוגית לקיי� הסדרי� ). הביתי

. פ"ה על ידינו בפרק המופ שהומלצ"שכ� היא מותנה בהצלחת תכנית המו, אלו

יש לשלב בגישה זו ג� תמרו0 הצרכ� להסיט ביקושי� משעות השיא לשעות 

 ).  ייבוש; הדחה; כביסה(הכוונה לאות� סוגי ביקוש שה� בני הסטה . אחרות

מוצע להתחיל בגיבוש תכנית ארוכת טווח להחדרת העיקרו� של תשלו�  .)4

צעד זה .  ובתו( ערי� צפופותבכניסות לערי�, אגרות גודש לנסיעה ברכב פרטי

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

 ) . והצדקה להמתי� ע� יישומו עד לעיד� הרכבות התחתיות

ו(, , , , הפצת מידעהפצת מידעהפצת מידעהפצת מידע    צעדי שימור בעדיפות גבוהה לקידו� באמצעות ....גגגג  . . . . הסברה וחינו(הסברה וחינו(הסברה וחינו(הסברה וחינ

חבה ככל האפשר יש לפעול בנחישות להחדרת חובת סימו� ודירוג של קשת ר .)1

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



 

 

מ"בע ) 2001. (ס. מי'אנרג  אקו               אסטרטגי  יעו�  כלכלי – 

  

מ"חושבה לתכנו�  בע  

 

9 

 

וללוות צעדי� אלו במהלכי� נמשכי� של הסברה , וההבלטה של סימוני�

 . יעילה לציבור הצרכני� של הכדאיות הכלכלית הנגזרת ממוצרי� יעילי�

� שימור בתחו, יש לעשות שימוש רב ובלתי נפסק באמצעי חינו( והסברה .)2

וסיוע , הסברה והדרכה, ובעיקר להשקיע מאמצי� בפעולות ייעו0, האנרגיה

לעסקי� , לציבור הרחב למפעלי� ולחברות: מקצועי לקהלי יעד ממוקדי� כולל

יש לשקול ג� להכניס תחו� זה . בתחומי הבניה והתחבורה ועוד, קטני�

 . כחלק מחינו( לחיי� בסביבה בת קיימא, למערכת החינו(

    .  .  .  .  ת הרשות לשימור אנרגיהת הרשות לשימור אנרגיהת הרשות לשימור אנרגיהת הרשות לשימור אנרגיההקמהקמהקמהקמ

הקמת רשות ייעודית לשימור מימוש צעדי השימור השוני� מחייב , כאמור כבר קוד� ....18181818

תחומי טיפולה של רשות מוצעת זו יכללו כמוב� את .  אנרגיה הכפופה למשרד התשתיות

כל הכלול כיו� בתחו� טיפולו של אג- שימור משאבי תשתית ובנוס- תועברנה אליו כלל 

הרשות .  האכיפה של צעדי שימור אנרגיה המצויי� במשרדי ממשלה אחרי�סמכויות 

תהיה אחראית ג� על שיתו- הפעולה של המגזר הממשלתי ע� חברות מהמגזר הפרטי 

היא ).  שכמות� קיימות במדינות שונות ESCOחברות (שעיסוק� בתחו� שימור האנרגיה 

יכת אנרגיה  ולימוד הקורה תעסוק בי� השאר בהעמקת המחקר והמידע לגבי דפוסי צר

 . בעול�

 : לשימור אנרגיה יוגדר כ(ייעוד הרשותייעוד הרשותייעוד הרשותייעוד הרשות ....19191919

כללי פעולה ושיטות מערכתיות , אמצעי�, ליזו� ולקד� החדרת� של מערכות ....אאאא

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

 .  ינו( והסברהח, הפצת מידע; עידוד כלכלי; זאת באמצעות חקיקה.  במשק

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

 ;בהתאמה למדיניות תכנו� משק האנרגיה בכללה, מתחדשי�

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

פ של המשרד מכוונות "  כיו� שרוב רוב� של פעילויות המו:פ ברשות"הכללת אג- המו ....20202020

פ תמוזג "אנו מציעי� כי פעילות אג- המו, ה לקידו� אינטרסי� של שימור אנרגיהלמעש

 . ארגונית אל תו( הרשות לשימור אנרגיה

, תוק� קר� למימו� פעילויות בתחו� שימור האנרגיה, על בסיס החלטה וחקיקה מתאימה ....21212121

חיר י הפניית חלק מהמ"זאת ע). צרכני חשמל ודלקי�(על ידי צרכני האנרגיה הקיימי� 

לקר� ייעודית שתשמש למטרות שימור , י צרכני האנרגיה לספקי האנרגיה"המשול� ע
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כספי קר� כזו יכולי� להיות מופני� לתחומי� שעיקר מטרת� הקטנת עצימות .  אנרגיה

קרנות מעי� אלה מקובלות במדינות . או למעבר לאנרגיות מתחדשות/השימוש באנרגיה ו

 . שונות בעול�

ת אופרטיביות מפורטות ליישו� כל אחד מהצעדי� שצוינו בתכנית הרשות תכי� תכניו ....22222222

 . האב לעיל

סמכות , שתכלול הגדרות ייעוד, יש להיכנס מיידית להכנת תכנית מפורטת להקמתה ....23232323

זיקותיה , מבנה מועצת הרשות, עקרונות תפקוד, מבנה ארגוני מפורט, משימות, ואחריות

 . תקציבי� וכדומה, דרכי קבלת החלטות, לגורמי� ממשלתיי� אחרי�
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    הגדרות ואבחנות יסודהגדרות ואבחנות יסודהגדרות ואבחנות יסודהגדרות ואבחנות יסוד: : : : מדיניות שימור אנרגיהמדיניות שימור אנרגיהמדיניות שימור אנרגיהמדיניות שימור אנרגיה ....בבבב

    כלליכלליכלליכללי

בפרק זה מוצגות הגדרות שונות הקשורות לתחו� שימור האנרגיה בה� ייעשה שימוש  ....1111

, הקשורות לשימור אנרגיה, לקיומ� של הגדרות מובנות ומוסכמות כאלה. בהמש( הדיו�

 .� משמעויות שונות לאותו מונחיש חשיבות מכיוו� שלעיתי� אנשי� שוני� מייחסי

בהמש( הפרק יוצגו אבחנות יסוד כלליות לגבי המרכיבי� השוני� הכלולי� במושג  ....2222

 :אבחנות  אלה כוללות את המרכיבי� העיקריי� הבאי�".  שימור האנרגיה"

 .שבבסיסה"  תפיסה" הגדרה אפשרית וניתוח ה :שימור אנרגיה ....אאאא

 . היבטי� כלליי�$נרגיה יעדי� ואמצעי�  בתחו� מדיניות שימור הא ....בבבב

על ניירות עמדה שהוכנו , ב� היתר, ההגדרות ואבחנות היסוד המוצגות להל� מבוססות ....3333

במשרד ") האג-: " להל�$האג- לשימור אנרגיה: לשעבר(י האג- לניהול משאבי תשתית "ע

שיצא " שימור אנרגיה מדיניות ותוכניות: "לדוגמה, הוא, נייר עמדה כזה. התשתיות

 ).2000 מינואר 9גרסה , לדוגמה, ראה (שונות בגרסאות 

 :   של האג- הוצעה ההגדרה הבאה למושג שימור אנרגיה1997כי במסמ( משנת  , נציי� ....4444

י "ע, שימור אנרגיה הוא מונח כולל להקטנת העלות הלאומית אצל צרכני אנרגיה סופיי�"

תו( מאז� , �בלי לפגוע ברמת השירותי� האנרגטיי, פעולות כדאיות מבחינה כלכלית

 ". בהסתמ( על טכנולוגיות קיימות, אקולוגי חיובי

תנותח התפיסה      בהמש( פרק זה. הגדרה זו נראית לנו מגושמת מדי ובלתי בהירה

 . ותוצע הגדרה חלופית, שבבסיס הגדרה זו

 הוצע לכלול במסגרת שימור 1993 במסמ( שהוכ� במשרד האנרגיה בשנת $בנוס-  ....5555

תמהילי אנרגיה בהתא� למדיניות המשרד כאשר הכוונה האנרגיה ג� את השימוש ב

על פי ההגדרות המקובלות כיו�  תחו� זה אינו .  הייתה בעיקר למעבר לשימוש בגז טבעי

אלא במסגרת נדב( המדיניות העוסק בתמהיל (כלול במסגרת תחו� שימור האנרגיה 

 ).  האנרגיה
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    """"שימור האנרגיהשימור האנרגיהשימור האנרגיהשימור האנרגיה""""תפיסת מושג תפיסת מושג תפיסת מושג תפיסת מושג 

א כי התמיכה בכלל הפעילות הכלכלית והחברתית במשק נקודת המוצא המרכזית הי ....6666

.  מחייבת את המשק להקצות למימושה תמהיל כלשהו של מקורות אנרגיה ראשונית

 :כולל שתי קטגוריות של פעילויות על התמהיל הזה" שימור אנרגיה"

  קטגוריה זו מתייחסת לכלל הפעולות שעניינ� הקטנת ס( $ חסכו� והתייעלותחסכו� והתייעלותחסכו� והתייעלותחסכו� והתייעלות ....אאאא

הנצרכת כדי להזי� פעילות ) � למשל"במונחי שעט( הראשונית כמות האנרגיה

או לכלל הפעולות ; ")חסכו�"זוהי מהות המושג  (נתו�משקית בהיק- $כלכלית

הבאות להשיג יחס אחר בי� היק- פעילות כלכלית מכא� והאנרגיה הראשונית 

ג� א� בחלק� ה� מכוונות לצמצו� כלשהו של מרכיבי� של , הנצרכת מכא�

 ").  התייעלות"זהו מושג ה(ת הכלכלית הפעילו

מכוו� תמיד לצמצו� האנרגיה הראשונית הנצרכת מבלי לגעת בהיק- " חסכו�"ה

כלל הפעולות , למשל, כלולות בו. התוצר ובמהות של הפעילות הכלכלית במשק

כי ההבחנה בי� צריכת אנרגיה שהיא , ע� זאת נדגיש כא�". (בזבוז"שעניינ� מניעת 

לבי� כל סוג צריכת אנרגיה אחר שהיא לכאורה ברת מניעה ללא , "זבזבו"בבחינת 

, פגיעה בתוצר או בפעילות הכלכלית היא הרבה פחות פשוטה מכפי שנדמה

באה לשנות בכיוו� , "חסכו�"בשונה מ, "התייעלות).  "ואיננה כה מהותית לניתוח

: לקיימהרצוי את היחס שבי� ער( הפעילות הכלכלית לבי� האנרגיה הנצרכת כדי 

היא באה לעורר את המשק אפילו לויתור על הרגלי� כלכליי� וחברתיי� 

א� הרווח במונחי עלויות האנרגיה , ואולי על חלק מ� התוצר, מסוימי�

 .   הראשונית הנחסכת גבוה מ� ההפסד בתוצר או בער( הפעילות ככלל

לראות בה� הרי נכו� " התייעלות"לבי� " חסכו�"ל בי� "למרות ההבחנה הברורה הנ

מרכיבי� של קטגוריה אחת שעניינה צמצו� ס( האנרגיה הראשונית הנצרכת 

נושא נפרד לגמרי הוא שינוי התמהיל הזה .  בתמהיל נתו� של טכנולוגיות ייצורבתמהיל נתו� של טכנולוגיות ייצורבתמהיל נתו� של טכנולוגיות ייצורבתמהיל נתו� של טכנולוגיות ייצור

כלומר למזעור עלויות , בכיווני� המביאי� למימוש יעדי משק האנרגיה, עצמו

. וסיכוני� אסטרטגיי�; רקעק; איכות סביבה; ההספקה של אנרגיה במונחי כס-

הקטגוריה השניה של  , ולכ�, השינוי הרלוונטי כא� הנו החדרת אנרגיות מתחדשות

  –היא " שימור האנרגיה"פעילויות הכלולות במושג 

ככל שחלק� של .  קידו� החדרת מקורות אנרגיה מתחדשי� למער( ייצור האנרגיהקידו� החדרת מקורות אנרגיה מתחדשי� למער( ייצור האנרגיהקידו� החדרת מקורות אנרגיה מתחדשי� למער( ייצור האנרגיהקידו� החדרת מקורות אנרגיה מתחדשי� למער( ייצור האנרגיה ....בבבב

י המרכיב של עלויות הר, מקורות מתחדשי� בסל ייצור האנרגיה רב יותר

ואילו מרכיב העלויות הכלכליות הישירות , סביבתיות ואסטרטגיות נמו( יותר

 לפחות כל עוד שוק האנרגיות המתחדשות הנו קט� וחסר –גבוה יותר ) מוניטריות(
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פעילות זו מסייעת ג� למאמ0 , כמו כ�.  פיתוח טכנולוגי מתאי� כפי שהוא היו�

 ). פח�, גז טבעי, נפט (מתכלי�רגיה הבינלאומי לשימור מקורות אנ

עניינה של קטגוריה שניה זו של פעילות שימור אנרגיה איננו בצמצו� עצ� כמות 

אלא בשינוי יחסי הצריכה של סוגי אנרגיה , )לסוגיה(האנרגיה הראשונית הנצרכת 

 .  במגמה למכסו� נתח האנרגיות המתחדשות, ראשונית שוני�

יבט של צמצו� השימוש במקורות אנרגיה מתכלי� כי  משקלו של הה, עוד נציי�

, בעול� כשיקול לקידו� אנרגיות מתחדשות בישראל הוא קט� למדי) פוסיליי�(

.  וזאת בשל חלקה הזניח של מדינה קטנה כישראל בצריכת דלק פוסילי בעול�

מכא� ). כי בעתיד ג� ישראל תצטר( לתרו� את חלקה למאמ0, ע� זאתיש לצפות (

יקולי� המרכזיי� למעבר לשימוש  באנרגיות מתחדשות בישראל נובע כי הש

נגזרי� בעיקר מניתוח תרומת� הכוללת להקטנת העלויות הסביבתיות 

כי להחדרת , ע� זאת יש לציי�.  והאסטרטגיות של מער( ייצור האנרגיה בישראל

, האנרגיות המתחדשות יכולות להיות תועלות לאומיות נגזרות גבוהות לישראל

שהוא תחו� ( בהקשר להשגת מנהיגות טכנולוגית עולמית בתחו� הסולארי בעיקר

 ). שבו ישראל מצטיינת

 :ההגדרה שאנו מציעי� למדיניות שימור האנרגיה היא אפוא ....7777

מדיניות שימור האנרגיה הנה מכלול הצעדי� שנוקטת הממשלה מדיניות שימור האנרגיה הנה מכלול הצעדי� שנוקטת הממשלה מדיניות שימור האנרגיה הנה מכלול הצעדי� שנוקטת הממשלה מדיניות שימור האנרגיה הנה מכלול הצעדי� שנוקטת הממשלה 

; ; ; ; לצור( השגת חסכו� מרבי בשימוש באנרגיה ראשונית בישראללצור( השגת חסכו� מרבי בשימוש באנרגיה ראשונית בישראללצור( השגת חסכו� מרבי בשימוש באנרגיה ראשונית בישראללצור( השגת חסכו� מרבי בשימוש באנרגיה ראשונית בישראל

ושימוש כדאי ושימוש כדאי ושימוש כדאי ושימוש כדאי ; ; ; ; ות הצורכות ומייצרות אנרגיהות הצורכות ומייצרות אנרגיהות הצורכות ומייצרות אנרגיהות הצורכות ומייצרות אנרגיההתייעלות המערכהתייעלות המערכהתייעלות המערכהתייעלות המערכ

סביבתית ומשקית במקורות אנרגיה סביבתית ומשקית במקורות אנרגיה סביבתית ומשקית במקורות אנרגיה סביבתית ומשקית במקורות אנרגיה , , , , ומושכל מבחינה חברתיתומושכל מבחינה חברתיתומושכל מבחינה חברתיתומושכל מבחינה חברתית

    .    .    .    .    ראשונית מתחדשי�ראשונית מתחדשי�ראשונית מתחדשי�ראשונית מתחדשי�

    האמצעי� להגשמת מדיניות שימור האנרגיההאמצעי� להגשמת מדיניות שימור האנרגיההאמצעי� להגשמת מדיניות שימור האנרגיההאמצעי� להגשמת מדיניות שימור האנרגיה

הרי יהיה מועיל ביותר , כאשר מתבונני� באמצעי המדיניות האפשריי� לשימור אנרגיה ....8888

 של מכשירי ההטמעה השלטוניי�מכשירי ההטמעה השלטוניי�מכשירי ההטמעה השלטוניי�מכשירי ההטמעה השלטוניי� לבי� , עצמ�אמצעי השימוראמצעי השימוראמצעי השימוראמצעי השימורא� נבחי� בי� 

 .   אמצעי� אלו

.  ה� השיטות והתהליכי� המתרחשי� בשטח שבגינ� נוצר השימור""""אמצעי השימוראמצעי השימוראמצעי השימוראמצעי השימור"""" ....9999

כאשר כל אחת מה� (אמצעי השימור השוני� מתמייני� לשלוש קטגוריות בסיסיות 

 ):אפשרויות$מכילה שפע של אפשרויות ותת
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א� בצד , י� בעלי נצילות גבוהה יותרהפעלת אמצעי� טכנולוגי.  טכנולוגיהטכנולוגיהטכנולוגיהטכנולוגיה ....אאאא

 ;)ייצור והולכה(הצרכ� וא� בצד ספק האנרגיה 

, א� כפרטי�, הכוונה למאפייני� התנהגותיי� של בני אד�. דפוסי התנהגותדפוסי התנהגותדפוסי התנהגותדפוסי התנהגות ....בבבב

מרכזי פעילות ; כמו למשל משרדי ממשל, בקהילות וממסדי�(וא� כקולקטיב 

 הפעלה חסכנית של מדובר בהרגלי� של ). רשויות מקומיות; מסחרית ועסקית

העדפת תחבורה ציבורית או ; "כיבוי אורות "–למשל (מערכות צורכות אנרגיה 

 ;)ועוד; נסיעה באופניי�

, סביבתי, הכוונה למאפייני� של תכנו� פיסי:   כולל כולל כולל כוללכלכליכלכליכלכליכלכלי–מרחבימרחבימרחבימרחבי$$$$תכנו� פיסיתכנו� פיסיתכנו� פיסיתכנו� פיסי ....גגגג

מאפייני� .  משקי וחברתי הנקבע במסגרת תכניות אסטרטגיות לאומיות שונות

ביניה� יש למנות .  השלכות ברמת המאקרו על הביקושי� לאנרגיהאלו ה� בעלי

, ")2020ישראל "או , 35א "כגו� תמ(מחוזיות וארציות , תכניות מתאר מקומיות

מסחר , מגורי�(י כ( שה� קובעות פריסה מרחבית של פעילויות אנושיות "אשר ע

שפיעי� ה� קובעות את הפקטורי� התשתיתיי� המרכזיי� המ) תשתיות, ותעשייה

לכל אלה , משק המי� ועוד, ג� תכניות אב לתחבורה, בדומה. על ביקוש לאנרגיה

 .  השפעה עקיפה א( מהותית על צריכת אנרגיה

 אלה ה� המכניזמי� היסודיי� והעקרוניי�     ":":":":מכשירי ההטמעה השלטוניי�מכשירי ההטמעה השלטוניי�מכשירי ההטמעה השלטוניי�מכשירי ההטמעה השלטוניי�"""" ....10101010

� נית, ג� כא�. שבאמצעות� נבוא לייש� או להחיל אמצעי שימור רצוי כלשהו על המשק

 : קטגוריות 3 $בפשטות למיי� את מכשירי ההטמעה השלטוניי� ל 

של אמצעי שימור , באמצעות חוקי� או תקנות, כפייה ישירה, כלומר.  חקיקהחקיקהחקיקהחקיקה ....אאאא

או תכנו� ;  אורח חיי�–דפוס התנהגות אנושי ; ויהי זה טכנולוגיה כלשהי(אנרגיה  

  ).כלכלית$סביבתית$ היערכות פיסית–אסטרטגי של מערכת משקית 

למיניה� על מנת " קנסות"הנהגת תמריצי� כספיי� או , כלומר.  תמרו0 כלכליתמרו0 כלכליתמרו0 כלכליתמרו0 כלכלי ....בבבב

דפוס התנהגות , לעודד יישומו של אמצעי שימור כגו� יישומה של טכנולוגיה

אמצעי� כאלה . פיסית$או צעד תכנוני רחב בתחומי ההיערכות הכלכלית, מסוי�

וא העלויות כוללי� בי� היתר ג� קביעת מחירי אנרגיה המשקפי� את מל

 .החיצוניות

הכוונה למכלול צעדי� שעניינ� החדרה לתודעת הציבור .  חינו(חינו(חינו(חינו(/ / / / הפצת מידע הפצת מידע הפצת מידע הפצת מידע  ....גגגג

ופעולות , מידע בדבר הער( החברתי והכלכלי של נקיטת אמצעי שימור מסוי�

 . הסברה והדרכה לעידוד הציבור ליישו� האמצעי
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שלטוני רק  במידה  כי חקיקה נתפסת לשיטתנו כא� כמכשיר הטמעה , חשוב כא� להבהיר ....11111111

 כאשר היא קובעת כי –למשל ,  שימוש באחד מאמצעי השימורישירשהיא כופה באופ� 

יש לאסור מכירה בשוק של מכשירי� שאינ� עומדי� בתק� נצילות מינימלי מוגדר 

, אול�. במקרה כזה היא כופה ישירות שימוש בטכנולוגיה כלשהי בשוק).  תקינת מוצרי�(

חקיקה על מנת לאפשר את עצ� הפעלתו של אחד משני מכשירי לעתי� יש ג� צור( ב

או ; )על ידי הפעלת אמצעי פיסקלי: למשל(הפעלתו של תמרי0 כלכלי : ההטמעה האחרי�

).  חובת דיווח וסימו� מוצרי�: למשל(על מנת להפעיל צעד שמהותו היא הפצת מידע 

ה את אחד משני האוכפת בתוכנ, איננו מתייחסי� לחקיקה, כמוסכמה מתודולוגית

אלא רק , כמכשיר ההטמעה שהופעל, )כלכלי או מידעי(מכשירי ההטמעה האחרי� 

הג� שהוא עצמו (למכשיר הקונקרטי שהופעל ישירות על מנת לייש� אמצעי שימור 

הרי , א� חקיקה היא המחייבת סימו� מכשירי� חשמליי� או דירוג�, כ().  נאכ- בחקיקה

ג� א� הפצת , "חקיקה"ולא , לצרכ�" הפצת מידע"נו המכשיר המופעל כא� לשיטתנו ה

הפצת "הנו מכשיר בקטגוריה של " סימו� מוצרי�", לכ�. המידע מחויבת היא עצמה בחוק

 .  הנו מכשיר חקיקתי" תקינת מוצרי�"ואילו , "מידע

    

    

    

    

    

    

    

    

     היבטי� כלליי� היבטי� כלליי� היבטי� כלליי� היבטי� כלליי�$$$$בחירת צעדי� בתחו� שימור האנרגיהבחירת צעדי� בתחו� שימור האנרגיהבחירת צעדי� בתחו� שימור האנרגיהבחירת צעדי� בתחו� שימור האנרגיה

ומשעה , אופציונלי" אמצעי שימור"ת להתחיל מבחירת החשיבה התכנונית חייב, כעיקרו� ....12121212

או אז יש לבחור את מכשיר ההטמעה , שהוא נתפס ומוער( כבעל תרומה גבוהה לשימור

בי� אמצעי שימור " תחרות"אי� אנו עומדי� במצב של , ככלל.  השלטוני המושכל ביותר

 טכנולוגיהטכנולוגיהטכנולוגיהטכנולוגיה

 התנהגותהתנהגותהתנהגותהתנהגות

  תכנו�  תכנו�  תכנו�  תכנו� 
כלכליכלכליכלכליכלכלי$$$$מרחבימרחבימרחבימרחבי$$$$פיסיפיסיפיסיפיסי  

 מכשירי הטמעה שלטונייםמכשירי הטמעה שלטונייםמכשירי הטמעה שלטונייםמכשירי הטמעה שלטוניים אמצעי שימוראמצעי שימוראמצעי שימוראמצעי שימור

 חקיקהחקיקהחקיקהחקיקה

 תמרו0 כלכליתמרו0 כלכליתמרו0 כלכליתמרו0 כלכלי

 מידע וחינו(מידע וחינו(מידע וחינו(מידע וחינו(

הפעלת מכשיר  הפעלת מכשיר  הפעלת מכשיר  הפעלת מכשיר  
הטמעה ליישום הטמעה ליישום הטמעה ליישום הטמעה ליישום 
אמצעי שימוראמצעי שימוראמצעי שימוראמצעי שימור
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כל צעד בודד : ותבמלי� אחר. שכ� רק לעתי� נדירות יש ביניה� סתירה מובנית, שוני�

יכול להתווס- למכלול צעדי המדיניות ואי� כא� מצב של , הנתפס כדאי וישי� מצד עצמו

, השאלה שתישאל תמיד היא, ע� זאת.  צור( לבצע בחירה כואבת בי� צעדי� חלופיי�

הא� מחיר הפעלתו של מכשיר ההטמעה השלטוני לא גבוה יותר מתוחלת התועלת 

ברור כי אי� טע� במת� סובסידיות להחדרת טכנולוגיות , כ( למשל. שבהפעלת האמצעי

א� הגובה המצרפי של סובסידיות אלה עולה על ער( החסכו� האנרגטי שינבע , שונות

הא� , והשאלה שתעמוד היא, הפעלת מערכה הסברתית כלשהי תעלה כס-, כמו כ�.  מה�

 . צאה זוהתוצאה של מערכה זו במונחי חסכו� והתייעלות אנרגטית מצדיקה הו

, כ(. פוליטי$אלא חברתי, מחיר הפעלת מכשיר שלטוני הוא לעתי� לאו דווקא תקציבי ....13131313

שכ� הוא מסמל צורת ההתערבות הקשה , חקיקה היא כמוב� מכשיר הטמעה הקשה ביותר

.  ומימושה קשה לעתי�,  התערבות שבעקרו� אינה רצויה–ביותר במנגנוני השוק החופשי 

שג� בו יש עדיי� לעתי� מידה של ,  התמרו0 הכלכליאחריה מבחינה זו בא מכשיר

התמרו0 הכלכלי ). ראה להל�(שיכולות אמנ� להיות לה הצדקות טובות מאוד , התערבות

המכשיר של הפצת מידע והסברה הוא כמוב� .  עצמו מחייב לעתי� חקיקה מתאימה

בות גסה שכ� הוא אינו כרו( בהתלבטויות אתיות כלשה� ואי� בו התער, ביותר" ר("ה

 די –ולעתי� קרובות מאוד אי� צור( כלל בחקיקה כדי להפעילו , במנגנוני השוק

 .  בהחלטות מנהליות לש� כ(

י משרד "כפי שהוגדרה בעבר ע, אחת הפסקאות המרכזיות בהגדרת שימור האנרגיה ....14141414

ניתוח "בפרק הד� ב". בלי לפגוע ברמת השירותי� האנרגטיי�: "היא, התשתיות הלאומיות

שעל פיה אל לו למתכנ� משק האנרגיה , במסגרת תוכנית האב הוצגה תזה גורפת" �היעדי

כולל תועלות (לכפות הצעות לחסכו� באנרגיה העשויות לפגוע בתועלות הנראות לעי� 

השפעה והכוונה של צרכני , על פי תזה זו). כול� או חלק�(של צרכני האנרגיה ) עקיפות

 לעי� של צרכני האנרגיה מותר שתעשינה רק תו( אנרגיה לויתור כזה על תועלות נראות

מדיניות . מאקרו כלכליי� וכדומה, תרבותיי�,  חברתיי�$ אחרי�שימוש באמצעי מדיניות 

לחתור לסיפוק מלוא התועלות של צרכני האנרגיה , על פי תזה זו, האנרגיה צריכה

תקיימי� תזה גורפת זו  תקפה רק א� מ. המוכני� לשל� את עלות אספקתה הריאלית

אינ� ) שיפורטו להל�(מכיוו� שתנאי� בסיסיי� אלה ).  ראה להל�(שני תנאי� בסיסיי� 

הרי כעקרו� נכו� לעתי� , וג� אי� סיכוי שיתקיימו תמיד במלוא�, מתקיימי� תמיד

ג� א� , לאפשר למדיניות האנרגיה לכפות אמצעי� שיביאו לחסכו� והתייעלות משקיי�

 .  כפגיעה בתועלות של צרכני� מסוימי�אמצעי� אלו יכולי� להתפרש

עשוי  ) לפחות(ואשר אי קיומו של אחד מה� , שני התנאי� הבסיסיי� בה� מדובר ....15151515

 :ה�, להצדיק פגיעה כפויה בתועלות של צרכני� מסוימי�
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במחירי האנרגיה לא מופנמות מלוא העלויות : : : : הפנמת מלוא העלויות החיצוניותהפנמת מלוא העלויות החיצוניותהפנמת מלוא העלויות החיצוניותהפנמת מלוא העלויות החיצוניות ....אאאא

אי הפנמת� מביאה .  אסטרטגיות וקרקעיות,החיצוניות כולל עלויות סביבתיות

שכ� היא מונעת מ� המשק לזהות נכוחה את מידת הנכונות האמיתית של , לעיוות

ובכ( מאפשרת בעקיפי� בזבוז , צרכני� שוני� לתשלו� עלויות האנרגיה הריאליות

    . י צרכני�"אנרגיה או הימנעות מהפעלת אמצעי חסכו� ע

אמי� ומדויק לגבי ,  אי� לעתי� מידע של�לצרכני האנרגיה: : : : קיו� מידע של�קיו� מידע של�קיו� מידע של�קיו� מידע של� ....בבבב

מוב� כי הדר( העדיפה לטיפול .  אפשרויותיה� לחסו( באנרגיה או להתייעל

ג� , אול� לעתי�; בבעיית חוסר מידע היא להפיק ולספק מידע כזה לצרכני�

הרי בכל זאת קשה להבטיח כי ה� מנוצלי� , כאשר קיימי� מקורות מידע  זמיני�

צירת מ2ָדע2ת מעשית של הצרכ� בדבר צעדי חסכו� הכדאיי� לו  בפועל ומביאי� לי

שימוש בבנייני� יעילי� אנרגטית , הדבר בולט בתחו� סימו� המוצרי� החשמליי�(

ובי� בתמרו0 , בי� בחקיקה, במקרי� אלו נכו� לאכו- אמצעי� מסוימי�). ועוד

    . כלכלי

, ליצור סביבה משמרת אנרגיהכל שלושת סוגי  מכשירי ההטמעה השלטונית נועדו , ככלל ....16161616

כשלי שוק כאלה ה� . תו( התגברות על כשלי השוק המונעי� פעילות מיטבית בתחו� זה

וחוסר יכולת להפני� ולהטמיע , פעמי� רבות אי הפנמת מלוא העלויות החיצוניות

בהכרת הציבור אינפורמציה מלאה לגבי המשמעויות והאפשרויות להקטי� את עצימות 

 . ה  לתועלתו שלוהשימוש באנרגי

 :בהשוואה כללית בי� שלושת סוגי האמצעי� נית� להציג את אבחנות היסוד הבאות ....17171717

אוניברסליי� יותר מהכלי� /האמצעי� הכלכליי� ה� מעצ� טבע� כלליי� ....אאאא

יתרונ� של הכלי� הכלכליי� על פני .  תחיקתיי�  שה� ספציפיי� יותר/המנהליי�

. � מחייבי� מאמ0 גדול באכיפהתחיקתיי� הוא שה� אינ/הצעדי� המנהליי�

באי� לגרו� לכ( שהמטרות , צעדי� כלכליי� מושכלי� בתחו� שימור האנרגיה

 .יושגו באמצעות כוחות השוק, לשמ� ננקטו אמצעי� אלה

חינוכיי� היא קלה יותר ומחייבת פחות /ההחלטה על שימוש באמצעי� הסברתיי� ....בבבב

 סוגי האמצעי� תיאו� ע� גורמי ממשל אחרי� מאשר החלטה על הפעלת

הבעיה בהקשר לאמצעי� אלה היא בהיק- המשאבי� שראוי ונית� לקבל . האחרי�

לש� הפעלת� והאפקטיביות שבהפעלת אמצעי� אלה להשגת המטרה שלשמה ה� 

 .ניתנו

להוכיח את השפעתו הישירה של כל אחד  , ואולי א- לא נית�, העובדה שקשה ....גגגג

השימוש באנרגיה על השגת מהאמצעי� השוני� המופעלי� להקטנת עצימות 
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אינה צריכה להרתיע ) א( בדר( כלל ג� לא בדיעבד, בוודאי שלא מראש(מטרה זו 

 . ובתנאי שה� עומדי� בכמה קריטריוני� שיפורטו להל�, מביצוע צעדי� כאלה

אלא משלימי� האחד את , האמצעי� השוני� אינ� סותרי� אלה את אלה, נציי� כי ....18181818

 .משנהו

וזאת בשל , מורכבת ממגוו� רחב של צעדי�,  האנרגיה למרכיביהמדיניות שימור, ככלל ....19191919

רק הפעלה של מספר רב של .  אינו מספיק, חשוב ככל שיהיה, ההכרה בכ( שצעד בודד

תאפשר השגה אופטימלית של ) בדר( כלל אינ� סותרי� אלו את אלו, שכאמור(אמצעי� 

 .היעד הרצוי

 הקטנת עצימות השימוש באנרגיה  קיימת בעיה מובנית להערי( את, כפי שכבר צוי� ....20202020

המופעלי� במסגרת מדיניות שימור ) וכ� מכל אמצעי בנפרד(המושגת מכלל האמצעי� 

 במיוחד בטווח הארו( שאליו מכוונת –עצימות השימוש באנרגיה נקבעת .  האנרגיה

י גורמי שוק ושינויי� "י המדיניות הממשלתית בתחו� זה אלא ג� ע" לא רק ע$התכנית 

וכ� ממדיניות הממשלה בתחומי� ,  כללשאינ� מושפעי� ממדינות הממשלהגיי� טכנולו

א( שהשיקולי� המרכזיי� המשפיעי� על קביעת , אחרי� המשפיעי� על צריכת האנרגיה

 להציע לדעתנו אי� יכולת ואי� ג� צור(לדעתנו אי� יכולת ואי� ג� צור(לדעתנו אי� יכולת ואי� ג� צור(לדעתנו אי� יכולת ואי� ג� צור(.  המדינות לגביה� אינ� נגזרי� מתחו� האנרגיה

של כל אמצעי " מדויקת" את השפעתו הכלי מדידה כלכליי� שמטרת� לחזות כביכול

לדעתנו להערי( בסדר גודל , מספיק. מדיניות מוצע בתחו� שימור האנרגיה להשגת יעדיו

ואת מידת , כדי להערי( את מידת חשיבותו הפוטנציאלית, גס את השפעתו האפשרית

 .המשאבי� שכדאי להשקיע ביישומו

והכדאיות של הפעלת אמצעי� ב קריטריוני� כלליי� מוצעי� לבחינת האפשרות "רצ ....21212121

 :שוני�  במסגרת מדיניות שימור  אנרגיה למרכיביה השוני�

תועלת $ כל אמצעי מדיניות צרי( להבח� באופ� גס ומקורב במונחי עלות::::כדאיותכדאיותכדאיותכדאיות ....אאאא

, היא העלות למשק בגי� פיתוח, העלות הרלוונטית בהקשר זה. משקית כוללת

הבקרה והמחקר באשר , הוכ� עלויות האכיפ, הטמעה והפעלת האמצעי, רכש

התועלת הרלוונטית בהקשר זה מבוטאת במונחי הקטנת ההוצאה .  להשפעתו

צריכת ; נזקי סביבה(להספקת אנרגיה וכ� הקטנת העלויות הנלוות הנוספות 

 ). סיכו� אסטרטגי; קרקע

ג� א� ה� אפשריי� , אי� טע� לנסות להפעיל אמצעי שימור אנרגיה:  :  :  :  ישימותישימותישימותישימות ....בבבב

א� קיימת הערכה מבוססת שה� אינ� , דאיי� כמוגדר לעילבאופ� תיאורטי וכ

משפטיות /חוקיות, המגבלות על היישו� יכולות להיות פוליטיות.  ניתני� ליישו�

, מגבלת יישו� קשה תיווצר כל אימת שאמצעי שימור, כ(.  חברתיות/וכלכליות
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איננו יכול להתממש באופ� שתועלתו , שהוא כדאי בראייה המשקית הכוללת

; צרכ� האנרגיה: שקית החזויה תתחלק בי� כל השחקני� המרכזיי� במשקהמ

תקינת מוצרי� עשויה להיתקל : לדוגמה.  (ספק שירותי� תומכי�; היצר�

בפרט , בהתנגדות חריפה מצד יצרני� או יבואני� של מוצרי� שלא עומדי� בתק�

קני� א� יכולת� הטכנולוגית לעשות הסבה של קווי הייצור על מנת לעמוד בת

 .) היא נמוכה

 ראוי להפעיל במקביל את כל האמצעי� עליה� נית� לחשוב  : : : : פעולה במקבילפעולה במקבילפעולה במקבילפעולה במקביל ....גגגג

, )כדאיות וישימות(בתחו� שימור האנרגיה שעוני� על שני הקריטריוני� הקודמי� 

בכפו- לסדר , זאת. או באי� זה על חשבו� זה, כל עוד אינ� סותרי� זה את זה

כמתואר ומובא בפרק האחרו� (ת וישימות עדיפות שייקבע על פי מבחני כדאיו

    ). במסמ( זה

ה� , בצורה שיטתית ומובנית, בבחירת אמצעי מדיניות כדאי ללמוד: : : : לימוד מניסיו�לימוד מניסיו�לימוד מניסיו�לימוד מניסיו� ....דדדד

מהניסיו� שנצבר בארצות מפותחות בעול� שמפעילות אמצעי מדיניות דומי� וה� 

תו( הערכה והתאמת האמצעי� השוני� , כל זאת. מהניסיו� שנצבר בישראל

בהקשר זה חשוב לזכור שהאפקטיביות של הפעלת . אי� המיוחדי� לישראללתנ

אמצעי� שוני�  לשימור אנרגיה יכולה להיות שונה במדינות שונות בשל מגוו� 

 .רחב של סיבות

ללא , כי להפעלת אמצעי מדיניות המחייבי� אכיפה, הניסיו� מלמד: : : : נחישות אכיפהנחישות אכיפהנחישות אכיפהנחישות אכיפה ....הההה

ת� באופ� נחוש איננה מביאה לאכיפ) כולל משאבי� נדרשי�(כוונה ויכולת 

 . לתוצאה

ה� המדריכי� אותנו בהצעות לצעדי המדיניות העיקריי� ) ונוספי�(קריטריוני� אלו  ....22222222

    .   אליה� נחזור בפרק האחרו�, בתחו� השימור
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    עיקרי דברי�עיקרי דברי�עיקרי דברי�עיקרי דברי�: : : : שימור האנרגיה בישראל בעבר ובהווהשימור האנרגיה בישראל בעבר ובהווהשימור האנרגיה בישראל בעבר ובהווהשימור האנרגיה בישראל בעבר ובהווה ....גגגג

    כלליכלליכלליכללי

אל בעבר בתחו� פרק זה יכלול סקירה קצרה של הפעילות העיקרית שנעשתה בישר ....1111

והבעיות  הכרוכות בפעילות בתחו� , תו( דגש על המאפייני� המרכזיי�, שימור האנרגיה

עיקר ההתייחסות תהיה על פעילויות בתחומי החסכו� וההתייעלות הכלולי� בהגדרת . זה

התייחסות נפרדת למדיניות בתחו� השימוש באנרגיות מתחדשות תוצג .  שימור האנרגיה

 .רק בפרק האחרו�

בשל העובדה שמדובר במגוו� רחב מאוד של תחומי  פעילות לא נית� להקי- את כלל  ....2222

 .הפעילויות שנעשו בתחו� הנדו� אלא רק את עיקריה�

בפרק זה תהיה ג� התייחסות להיבטי� ארגוניי� הקשורי� לפעילות הממשלתית בתחו�  ....3333

 .שימור האנרגיה

 במידה רבה על ניירות עמדה הסקירות וההערכות השונות המוצגות בפרק זה מבוססות ....4444

י האג- לניהול משאבי תשתית במשרד התשתיות וכ� "שוני� שהוכנו בשני� האחרונות ע

על סמ(  חומר רקע נוס- שנמצא בידי עורכי התוכנית ושיחות רקע ע� גורמי� שוני� 

חושבה "י חברת "ח הביקורת שהוכ� ע"בי� השאר נעשה שימוש בדו.  המעורבי� בנושא

שענינו היה  , סופי זמקוב'  בהנחיית מבקרת הפני� של המשרד הגב2001שנת ב" לתכנו�

 ).   אג- שימור האנרגיה היה באותה עת אחד מה�(תפקוד אגפי המדע� הראשי במשרד 

     סקירה  סקירה  סקירה  סקירה $$$$היבטי� ארגוניי�היבטי� ארגוניי�היבטי� ארגוניי�היבטי� ארגוניי�

הוא הגו- ") האג-: "  להל�$האג- לשימור אנרגיה: לשעבר(האג- לניהול משאבי תשתית  ....5555

תפקידו לקד� את אות� אמצעי� שבתחו� סמכותו התורמי� במשרד התשתיות ש

יונקת את תכניה , בתחו� שימור האנרגיה, עבודת האג-". שימור משאבי אנרגיה"ל

על פי חוק זה רשאי השר . �1989 "התש, וסמכויותיה ב� היתר מחוק מקורות האנרגיה

� ספציפיי� להתקי� תקנות בנוגע לנושאי, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, הממונה

פעילות האג- בהקשר זה היא לזהות צעדי� . הקשורי� בתחומי הפעילות של האג-

 .תקנות/ולדאוג לכ( שיהפכו לחוקי�, רגולטוריי� שנית� וכדאי להפעיל� בישראל

 :תחומי הפעילות העיקריי� של האג- כפי שזה הוגדר על ידו ה� ....6666

 .אכיפת חוקי� ותקנות קיימי� ....אאאא

 .הייזו� חקיקה ותקינה חדש ....בבבב
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 ).באמצעות תקצוב מתקני הדגמה(הדגמת טכניקות שונות לשימור אנרגיה  ....גגגג

הדרכה וייעו0 לגורמי� שוני� במשק בנוגע לדרכי� לחסכו� , מת� הסברה ....דדדד

 .והתייעלות בשימוש באנרגיה

 .ריכוז מידע וביצוע סקרי� ....הההה

 .פעילות בתחו� הכשרת ממוני אנרגיה בגופי� גדולי� ....וווו

ברור שמרבית האמצעי� הכלכליי� אות� נית� , לעילעל בסיס פירוט תחומי הפעילות ש ....7777

אינ� כלולי� בתחו� טיפולו להפעיל לצור( השגת יעדי� בתחו� שימור האנרגיה 

  האמצעי הכלכלי היחיד הנמצא בתחו� סמכותו הישירה של האג- .ואחריותו של האג-

 . הוא אישור  למת� מענקי� למתקני הדגמה

י� המשפיעי� על הביקוש לחשמל של הסקטורי� האמצעי� הכלכליי� הישירי� העיקרי ....8888

ה� מבנה התעריפי� והסדרי� ) ה� הביקוש הכולל וה� הביקוש בשעות השיא(השוני� 

הגו- .  וכ� בי� יצרני חשמל לצרכני חשמל, למיניה� בי� יצרני חשמל פוטנציאליי� שוני�

 הרשות היחיד המופקד על אישור כל מערכת התעריפי� וההסדרי� בתחו� החשמל הנו

 ").הרשות: " להל�( חשמל $לשירותי� ציבוריי� 

, האמצעי� הכלכליי� הישירי� העיקריי� המשפיעי� על צריכת הדלקי� למיניה� ....9999

כל עוד (� "המושפעי� ממדיניות הממשלה ה� הסדרי חישוב מחירי הדלקי� בשער בז

� ג� אמצעי� אלה נמצאי. ומסי הבלו על הדלקי� לסוגיה�; )הסדרי� אלה בתוק-

 .בסמכות� של גופי� ממשלתיי� אחרי� במשרדי האוצר והתשתיות הלאומיות

, ל משרד התשתיות מועצה מדעית לנושא שימור האנרגיה"י מנכ" מונתה ע2000בשנת  ....10101010

 : תפקידיה המוצהרי� של המועצה  ה� אלו. בראשות המדע� הראשי של משרד התשתיות

 .יה בהתא� למדיניות המשרדלבחו� ולהמלי0 על פרוייקטי� לשימור אנרג, ליזו� ....אאאא

 .הדרכה וחינו( לשימור אנרגיה, לבחו� ולהמלי0 על תוכניות הסברה , ליזו� ....בבבב

 .לבחו� ולהמלי0 על מבצעי� מיוחדי� לשימור אנרגיה, ליזו� ....גגגג

 .להמלי0 על ביצוע עבודות לניתוח פוטנציאל שימור ובדיקת תועלות שימור ....דדדד

יקטי� להחדרה לשוק של להמלי0 על תוכניות מעקב על מתקני הדגמה ופרוי ....הההה

 .טכנולוגיות חדשות לשימור אנרגיה

 .מועצה מדעית זו לא תפקדה למעשה מאז הקמתה, למיטב ידיעתנו ....11111111

להערכתנו קיי� באג- ידע רב יחסית ותוכניות ברמות פירוט שונות בכל הקשור  ....12121212

עקרונות . לאפשרויות שונות לחסו( ולהתייעל בשימוש באנרגיה בסקטורי� השוני�
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א- ה� נראי� , כפי שה� מוצגי� בניירות מרכזי� שהוכנו על ידו, של האג-הפעולה 

מגבלות , במסגרת כוח האד� העומד לרשותו, האג- ג� פעל רבות. הגיוניי� וסבירי�

במטרה לקד� את התחו� החשוב , ותחומי סמכותו) שהנו זעו� וחסר משמעות(תקציבו 

ת ביכולותיו של  האג- לקד� את יחד ע� זאת קיימת חולשה מובני.  עליו הוא מופקד

 . הנושא עליו הוא מופקד מסיבות שיפורטו בהמש(

    תוכניות ואמצעי� קיימי� בתחו� החסכו� וההתייעלות תוכניות ואמצעי� קיימי� בתחו� החסכו� וההתייעלות תוכניות ואמצעי� קיימי� בתחו� החסכו� וההתייעלות תוכניות ואמצעי� קיימי� בתחו� החסכו� וההתייעלות 

ואשר , שאושרו ,�1989 "המבוססות על חוק מקורות האנרגיה התש, קיימות מספר תקנות ....13131313

י רמת המחויבות נית� לסווג  תקנות אלה על פ. אכיפת� היא בתחו� אחריותו של האג-

 :   שה� יוצרות כלהל�

או לכל היותר בדיקה פנימית או עריכת , תקנות המחייבות דיווח תקופתי בלבד ....אאאא

תקנות , לדוגמה. סקר לאיתור פוטנציאל לחסכו� באנרגיה והגשתו למשרד

המחייבות  מפעלי� וצרכני� גדולי� הצורכי� אנרגיה מעבר להיק- מסוי� לבצע 

תקנה המחייבת בדיקת : דוגמה נוספת בהקשר זה. תסקרי התייעלות אפשרי

 .נצילות בדודי קיטור מוסקי� כולל דיווח על תוצאות הבדיקה

או הקובעות תק� /תקנות העוסקות בסימו� אנרגטי של מוצרי� צורכי חשמל ו ....בבבב

.  לגבי מזגני�, לדוגמה, תק� כזה הותק�.  נצילות מינימלי למכשירי� צורכי חשמל

 :ה סוגי� עיקריי� של אמצעי� בהקשר זהקיימי� שלוש, ככלל

, המחויב בסימו�, אמצעי זה מחייב רק שבאותו מוצר צור( חשמל: סימו� .)1

 .יופיע במתכונת מוסכמת התייחסות לצריכת החשמל הסגולית שלו

, שימוש באמצעי זה. יותר" משוכלל "למעשה מדובר באמצעי סימו� :  דירוג .)2

, )מתו( כמה קבוצות(מוגדרת מחייב להגדיר את המוצר כשיי( לקבוצה 

החל (כאשר הקבוצות מדורגות על פי צריכת האנרגיה הסגולית שלה� 

מהקבוצה היעילה ביותר וגמור בקבוצה הכי בזבזנית מבחינת הצריכה 

להבי� את ) בהשוואה לסימו� בלבד(אמצעי זה מקל על הצרכ� ).  האנרגטית

תקינה זה לא הופעל אמצעי . תכונותיו של המכשיר צור( החשמל בו מדובר

 .עד כה בישראל

תקינה שמשמעה איסור למכור מכשירי� שנצילות : תקינת מינימו� .)3

 . האנרגיה שלה� נמוכה מער( מינימו� מותר על פי החוק
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כמה . שחלק� הותקנו וחלק� נמצא בשלבי התקנה, תקנות בתחומי� שוני� ....גגגג

האחריות של אכיפת� נמצאת בתחומי דוגמאות לתקנות הקיימות זה מכבר ואשר 

 :משרדי� אחרי�

 .לגבי בידוד טרמי של מבני�: תקנה הקשורות לחוק התכנו� והבניה .)1

בנושאי� כמו תנאי� להינתקות : תקנות הקשורות לחוק המקרקעי� .)2

 .ממערכת מרכזית לחימו� מי� בבית משות-

 $ מחממי מי� סולאריי� וחשמליי� חד$צו פיקוח על מצרכי� ושירותי� .)3

 .דירתיי�

: וביניה�, שהוכנו ביוזמת האג-, ות הנמצאות בשלבי אישור שוני�תקנות שונ ....דדדד

כיול מתקני ; מניעת מילוי יתר של דלק במכוניות; אמצעי שימור במבני ציבור

מידע על צריכת אנרגיה ; בדיקת נצילות של משאבות; ניפוח אוויר בתחנות דלק

דוגמאות .  י�חיבור מכונות כביסה ומדיחי כלי� למי� חמי� וקר; במכשירי קירור

את המגוו� הרחב של הנושאי� בה� נית� לפעול , במידה חלקית, אלה משקפות

 .בתחו� שימור האנרגיה

בי� התקנות הישנות שאכיפת� נמצאת בתחומי האחריות של משרדי� אחרי� קיימת  ....14141414

 במסגרת תקנות התכנו� והבניה המתייחסת להתקנת מערכת לחימו� מי� 1970$התקנה מ

ממחישה יותר מכל את , הצלחת יישומה של תקנה זו בישראל.  השמשבאמצעות אנרגית

זאת . בתחומי� מוגדרי� של שימור אנרגיה" אור לגויי�"להיות , הפוטנציאל של ישראל

 .בתנאי שתינקט מדיניות מושכלת ונחושה בתחו� זה

י "למספר שני� ע) או א- ממשי( להתעכב(קיימות מספר תקנות שאישור� התעכב  ....15151515

המקור הבסיסי . משפטיי� הרלוונטיי� במשרדי התשתיות והמשפטי�הגורמי� ה

הוא להערכתנו באי הכרה מספקת של , מעבר לטענות טכניות כאלה ואחרות, לעיכובי�

 .הגורמי� הממשלתיי� השוני� בגודל חשיבות נושא שימור האנרגיה

להחיל כ( שנית� יהיה ,  לשינוי חוק מקורות האנרגיה1995$האג- מנסה לפעול החל מ ....16161616

עד כה ניסיו� זה . באופ� מחייב פעילויות בתחו� שימור האנרגיה  על גופי� ממשלתיי�

 .לשינוי החוק לא צלח

ג� הוא מרכיב במדיניות ) חוק קביעת הזמ� והצווי� הנלווי� אליו(הנהגת שעו� קי0  ....17171717

 .שימור האנרגיה

הוא , אג-הנמצא בתחו� האחריות של ה, אחד מכלי המדיניות בתחו� שימור האנרגיה ....18181818

אישור למת� מענקי� לבניית מתקני הדגמה שיעד� שילוב טכנולוגיות בשלות ויישומיות  
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 הגיע היק- המענק 2000עד לשנת . על פי קריטריוני� מוגדרי�, בענפי כלכלה שוני�

 הורד היק- המענק 2000החל משנת .  מכלל ההשקעה במתקני הדגמה כאלה30%$ל

 .גמה  מכלל ההשקעה במתקני הד15%$לכ

הערכות שיטתיות לגבי החסכו� , בסיוע גורמי� אחרי�, בשני� האחרונות ביצע האג- ....19191919

בידוד טרמי של דירות : באנרגיה שעשוי לנבוע מהחדרה עמוקה של שתי טכנולוגיות

בנוס- קיימות המלצות המתייחסות . ובנייני� וכ� החדרת מערכות קוגנרציה למפעלי�

תוכנית " שכותרתה 2000בעבודה משנת : דוגמהל(לתחומי� רבי� של שימור האנרגיה 

 :כולל") 2001$2003שימור אנרגיה 

 .אכיפת תקנות קיימות ....אאאא

פ ע� מכו� " כולל תוכניות לשת$הצעות לתקינה וסימו� של מוצרי� צורכי אנרגיה  ....בבבב

 .התקינה

שינויי� בתחו� המיסוי שיעד� עידוד להשתמש במכשירי� יעילי� מבחינת צריכת  ....גגגג

 .חשבו� מכשירי� שאינ� כאלההאנרגיה שלה� על 

הגברת שיתו- הפעולה ע� משרדי ממשלה אחרי� הרלוונטיי� לתחו� שימור  ....דדדד

 .האנרגיה

 כולל התייחסות $עידוד החדרת מגוו� טכנולוגיות חדשות בתחו� שימור האנרגיה  ....הההה

 .מפורטת לטכנולוגיות מוגדרות תו( מת� סדרי עדיפויות לאות� טכנולוגיות

 .הסברה ....וווו

עידוד פעילות זו תוכנ� להתבצע .  אנרגיה במצבי� של כשלי שוקתוכנית לשימור ....זזזז

להשקעות בציוד ובמערכות לצרכני )  40% $השיעור המוצע(י מת� מענקי� "ע

 ).מוסדות ציבור למיניה�(אנרגיה זכאי� 

 . ניתוחי� לגבי פוטנציאל חסכו� באנרגיה ....חחחח

� "בז, י"ת בחח רשימת פעילויות אפשרי$ שימור אנרגיה בייצור והמרה של אנרגיה ....טטטט

 .וחברות תשתית הדלק

): שילוב של כוח וחו�(קיימות תוכניות מפורטות יחסית להחדרת טכנולוגיית הקוגנרציה  ....20202020

 2020הערכת פוטנציאל עד לשנת , תחומי פעילות עיקריי� במגזר הציבורי, הוגדרו מטרות

שהחדרת , חשוב לציי�. לקידו� הנושא) ז"כולל תקציב נדרש ולו(וכ� תוכנית פעולה 
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בשימוש בגז , מותנית במידה רבה, טכנולוגיית הקוגנרציה בצורה משמעותית לישראל

התפתחות מסיבית של טכנולוגיית , בנוס-. טבעי שמחירו עשוי להיות נמו( יחסית

שתאפשר מכירת ) שכבר קיימת בחלקה(הקוגנרציה מחייבת מערכת הסדרי� ותקנות 

ההערכה , כזכור. � לרשת ההולכה המרכזיתעודפי חשמל לצרכני חשמל אחרי� המחוברי

היא שההיק- הכולל של ייצור חשמל ") תמהיל"במסמ( ה(שהוצגה במסגרת תוכנית האב 

לאות� מקומות בה� , ג� בהנחות האופטימיות ביותר, במתקני קוגנרציה הוא מוגבל

 .ממוקמי� צרכני חו� בסמיכות גיאוגרפית למתק� הקוגנרציה

עיר סולארית בה יודגמו טכנולוגיות שונות בתחו� השימוש קיימות תוכניות להקמת  ....21212121

 .באנרגיה סולארית

וכ� תפקידיו המוגדרי� השוני� בא על , הפירוט הרב יחסית שבו הוצגו תוכניות האג- ....22222222

לבי� יכולותיו לאור , מנת להמחיש את הפער בי� חשיבות המשימות המוטלות עליו

 .המגבלות האובייקטיביות המושתות עליו

    ת הניצבות בפני הדרג הממשלתי בקידו� תחו� שימור האנרגיהת הניצבות בפני הדרג הממשלתי בקידו� תחו� שימור האנרגיהת הניצבות בפני הדרג הממשלתי בקידו� תחו� שימור האנרגיהת הניצבות בפני הדרג הממשלתי בקידו� תחו� שימור האנרגיהמגבלומגבלומגבלומגבלו

אנו מזהי� מספר גורמי� אינהרנטיי� המגבילי� כיו� את כושרו של משרד התשתיות  ....23232323

הלאומיות לקד� את תחו� שימור האנרגיה בישראל במלוא העוצמה וההיקפי� 

 :ה�גורמי� אלו . כנדרש לצור( מימוש יעדי משק האנרגיה, הפוטנציאליי� שלו

 ;אי הכרה ממסדית מספקת בחשיבות הנושא ....אאאא

 ;רתיעה מהתערבות במנגנוני שוק ....בבבב

 ;משאבי� זניחי� לניהול הנושא ....גגגג

 ;פיצול אחריות האכיפה ....דדדד

 .ההשפעה של תכניות לאומיות אחרות על שימור האנרגיה ....הההה

 . נעבור ונלב� בקצרה כל אחד מ� הגורמי� הללו

י� פער עצו� בי� חשיבותו לדעתנו קי.  אי הכרה ממסדית מספקת בחשיבות הנושאאי הכרה ממסדית מספקת בחשיבות הנושאאי הכרה ממסדית מספקת בחשיבות הנושאאי הכרה ממסדית מספקת בחשיבות הנושא ....24242424

לסוגיה� , האובייקטיבית של נושא שימור האנרגיה למדינת ישראל לבי� האמצעי�

לקידו� פעילות החסכו� , המכשול העיקרי. שהמדינה מוכנה להשקיע בתחו�, השוני�

נובע להערכתנו מתפיסה לקויה של רוב הדרגי� , וההתייעלות בתחו� השימוש באנרגיה

לגבי חשיבות ) הפקידותיי� והמשפטיי� ג� יחד, הפוליטיי�(טיי� הממשלתיי� הרלוונ

הנובעת בעיקרה מאי (וכ� מהערכת חסר שלה� , הנושא ומידת הקדימות לה הוא ראוי

 . באשר להישגי� שנית� להשיג בתחו� זה) התעמקות
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וזאת ,  לער(20%פוטנציאל החסכו� בצריכת אנרגיה במדינת כישראל עומד על  , ככלל

הערכה זו נובעת . ות באורח דרמטי את מבנה המשק ודפוסי פעולתו הכוללי�בלא לשנ

 20 –ג שהושגה במדינות מפותחות ב "ישירות מתמונת הירידה בעצימות האנרגיה בתמ

).  ראה הפרק הבא(שבה� נעשו מאמצי שימור גדולי� באות� שני� , השני� האחרונות

תי ביותר במדיניות האנרגיה של מיצויו של פוטנציאל זה לחסכו� הוא הצעד המשמעו

, הוא יאפשר בעקיפי� צמצו� מער( הייצור והשירותי� סביב ענפי החשמל והדלק. ישראל

 .   זיהו� אוויר ומשאבי� כספיי�, על כל התועלות הנובעות מכ( במונחי קרקע

הרי , מעבר לאי ההכרה המלאה במשמעות הנושא.  רתיעה מהתערבות במנגנוני שוקרתיעה מהתערבות במנגנוני שוקרתיעה מהתערבות במנגנוני שוקרתיעה מהתערבות במנגנוני שוק ....25252525

. מדיניות שימור נכונה, באופ� טבעי, יעה מצעדי� מסוימי� שמכתיבהקיימת ג� רת

של " ראויה"לגבי מידת המעורבות ה, הדברי� נובעי� מתפיסה ליברלית מדי להערכתנו

 של שמקורה אולי ברתיעה מלפגוע כביכול בחופש הבחירה, המדינה במנגנוני השוק

תמשי( , ללא שינוי בסיסי ויסודי בתפיסות והערכות אלה, להערכתנו.  הצרכ� בשוק

אנו מעזי� לתקו- כא� את . הפעילות בתחו� שימור האנרגיה בישראל לדשדש במקומה

, בי� היתר על סמ( הגישה הנקוטה בתחו� זה, הגישה הליברלית השלטת בתחו� זה

 . וליברליות למהדרי�בשני� האחרונות בארצות מערביות מפותחות

במונחי כוח אד� , היק- המשאבי� הישירי� העומדי� לרשות האג-. משאבי� ניהוליי�משאבי� ניהוליי�משאבי� ניהוליי�משאבי� ניהוליי� ....26262626

, בנוס-. משאבי� אלה א- צומצמו בשני� האחרונות. ה� זניחי� בכל קנה מידה, וכס-

אינו תוא� להערכתנו את חשיבות  , במסגרת משרד התשתיות, מעמדו של האג-

כי הוא אינו מסוגל , ג� מדיווחי האג- עצמו, ברור: ערהה. המשימות המוטלות עליו

 . א- לפקח ולאכו- אות� תקנות שעל אכיפת� הוא אחראי ישירות) מחוסר משאבי�(

האכיפה של , בשל תפיסות מבניות בתפקוד משרדי הממשלה. פיצול אחריות האכיפהפיצול אחריות האכיפהפיצול אחריות האכיפהפיצול אחריות האכיפה ....27272727

�  של חלק מהתקנות היותר משמעותיות בתחו� שימור האנרגיה היא בתחו� אחריות

הפיקוח על אכיפת תקני הסימו� והתקינה של , לדוגמה, כ(. משרדי ממשלה אחרי�

אכיפת התקנות לשימור ; הוא בעיקרו בידי משרד התעשייה והמסחר, מכשירי חשמל

משרדי� . האנרגיה הקשורות לחוק התכנו� והבניה היא בתחו� אחריותו של משרד הפני�

ל אכיפת תקנות אלה למשרד התשתיות אלה אינ� נכוני� להעביר את האחריות ע

בראש ) א� בכלל(שנושא שימור האנרגיה אינו עומד , למרות שברור מאליו, הלאומיות

 .סדר מעייניה�

תכניות אסטרטגיות לאומיות , כידוע.  השפעת תכניות לאומיות אחרות על משק האנרגיההשפעת תכניות לאומיות אחרות על משק האנרגיההשפעת תכניות לאומיות אחרות על משק האנרגיההשפעת תכניות לאומיות אחרות על משק האנרגיה ....28282828

 האנרגיה ועל בתחומי� שוני� אחרי� ה� לעתי� בעלי השלכות מקיפות על תכנית משק

 :ביניה� יש למנות בעיקר את. מידת העמידה ביעדיו

 . תכנית האב לתחבורה ....אאאא
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וכ� תכניות המתאר ) 35א "כגו� תמ(תכניות מתאר ארציות מרחביות מרכזיות  ....בבבב

 ;המחוזיות השונות

 ;תכנית רב שנתית לפיתוח משק המי� ....גגגג

,  כ(.לאסטרטגיה התחבורתית של ישראל תהיה השפעה סוחפת על משק האנרגיה ....29292929

לפיתוח אמצעי תחבורה ציבורית מתקדמי� ולחלוקת הנסועה בי� תחבורה פרטית לבי� 

שימור אנרגיה מחייב כמוב� . תחבורה ציבורית יש השלכות גדולות על הביקושי� לדלקי�

הקדשת מאמצי� גדולי� להסטת נתחי� גדולי� ככל הנית� של נסועה לרכבות ולאמצעי 

כמו המרצת אוכלוסייה (שינוי הרגלי תנועה אנושיי� וכ� ל, תחבורה ציבוריי� אחרי�

הארציות (ג� לתכניות המתאר המרחביות ).  קטנועי� והליכה רגלית, לשימוש באופניי�

משו� שתכניות אלו , זאת. השלכה עקיפה גדולה על הביקוש לאנרגיה בעתיד) והמחוזיות

, עבודה, בית(� מגבשות את הזיקות המרחביות בי� מוקדי הפעילות האנושית השוני

 .  ובכ( משפיעות עמוקות על הביקוש לתחבורה) בילוי, מסחר

שלקורה , אמצעי מדיניות רבי� וכ� סמכויות התכנו� והבקרה בענפי� שוני�, הנה כי כ� ....30303030

חלק . מפוצלי� א- ה� בי� המשרדי�, בה� יש השלכה רבה על שימור האנרגיה בישראל

� להביא לקידו� משמעותי של יעדי שימור היכולי, גדול של צעדי מדיניות מתוכנני�

, אינ� מצויי� כלל בשליטת מתכנ� משק האנרגיה, )ומכא� יעדי תכנית האב בכלל(אנרגיה 

, כ(. וה� מטבע� יכולי� להתגבש במפורט רק במסגרת תכניות אסטרטגיות אחרות

למשרד התשתיות הלאומיות אי� בעצ� כיו� יכולת משמעותית לקידו� אמצעי� מעי� 

חברתיות , שעניינ� בעיצוב יעיל יותר מבחינה אנרגטית של מערכות כלכליות, להא

 .  ומשקיות אחרות

כחלק מהותי כחלק מהותי כחלק מהותי כחלק מהותי , , , , כי יש לבצעכי יש לבצעכי יש לבצעכי יש לבצע, , , , המגבלות השונות שהוצגו לעיל מבהירות היטבהמגבלות השונות שהוצגו לעיל מבהירות היטבהמגבלות השונות שהוצגו לעיל מבהירות היטבהמגבלות השונות שהוצגו לעיל מבהירות היטב

מבנית באשר לניהול תחו� מבנית באשר לניהול תחו� מבנית באשר לניהול תחו� מבנית באשר לניהול תחו� $$$$רפורמה ארגוניתרפורמה ארגוניתרפורמה ארגוניתרפורמה ארגונית, , , , של תכנית האב לאנרגיהשל תכנית האב לאנרגיהשל תכנית האב לאנרגיהשל תכנית האב לאנרגיה

    . . . . � של מסמ( זה� של מסמ( זה� של מסמ( זה� של מסמ( זהנעסוק בכ( בפרק האחרונעסוק בכ( בפרק האחרונעסוק בכ( בפרק האחרונעסוק בכ( בפרק האחרו.  .  .  .  שימור האנרגיה בכללותושימור האנרגיה בכללותושימור האנרגיה בכללותושימור האנרגיה בכללותו
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    מדיניות שימור אנרגיה במדינות מפותחות נבחרותמדיניות שימור אנרגיה במדינות מפותחות נבחרותמדיניות שימור אנרגיה במדינות מפותחות נבחרותמדיניות שימור אנרגיה במדינות מפותחות נבחרות ....דדדד

    כלליכלליכלליכללי

קיימות סקירות רבות  לגבי מרכיבי� שוני� של מדיניות שימור אנרגיה  במדינות שוני�  ....1111

 . לצור( תוכנית האב סקרנו חומר  רב בתחו� זה. בעול�

תחו�  התייחסות מרוכזת למתכונת הטיפול הקיימת והמומלצת של מדינות שונות ב ....2222

).  IEA(י הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה  "מדיניות שימור האנרגיה נעשתה לאחרונה ע

במסגרת עבודה זו  .  EFFICIENCY ENERGY UPDATE: זאת במסגרת עבודה שכותרתה

כולל בשתי מדינות ( מדינות באירופה 19 מדינות מתוכ� 24$נסקר המצב בתחו� הנדו� ב

, ב"ארה, וכ� בקנדה) כיה והונגריה' צ$ת הקומוניסטיות שהיו כלולות בעבר בגוש המדינו

מוצגת , ההתייחסות למדיניות שימור האנרגיה במדינות אלה. קוריאה ואוסטרליה, יפ�

במסגרת . המקל על ההשוואה בי� המדינות השונות, במסגרת סקירה זו בפורמט אחיד

ינות בתחו� שימור  לאות� מד$ IEA $סקירות אלה מוצגות ג� ההמלצות המרכזיות של ה

 .האנרגיה

 כמו ג� בסקירות $  IEA $המדינות המפותחות השונות הנסקרות במסגרת הסקירה של ה ....3333

היק- ; גודל�:   נבדלות  ביניה� במרכיבי� רבי�$נוספות הדנות במדיניות שימור האנרגיה 

 רבה בו קיימת שונות, בעיקר בייצור החשמל(סוגי האנרגיה הנצרכי� על יד� ; אוכלוסיית�

החשיבות ; חברתית$מדיניות� הכלכלית; מבנה משק האנרגיה בכלל; )בי� המדינות השונות

כולל במונחי תקציב (המיוחסת בעיניה� לשיקולי איכות הסביבה ושימור האנרגיה בפרט 

ובפרט עוצמת , תחיקתית/הסביבה הפוליטית; )ונכונות להשתמש באמצעי תחיקה ואכיפה

, ג� באותה מדינה, לעיתי�. ועוד; ו� שימור האנרגיהגופי הממשל האחראי� על תח

, כ(. החלפת השלטו� יכולה להביא לשינוי בדגשי� הרלוונטיי� למדיניות שימור האנרגיה

ייחס ללא ספק חשיבות , ב בראשות הנשיא קלינטו�"הממשל הדמוקרטי בארה, לדוגמה

ממשל הרפובליקני רבה יותר להיבטי� שוני� של שימור אנרגיה ואיכות סביבה מאשר ה

 .הנוכחי בראשות הנשיא בוש

למרות השונות בי� המדינות הנסקרות לבי� עצמ� בתחומי� השוני� הרלוונטיי� לשימור  ....4444

נית� , ולמרות השונות בי� מדינות אלה לבי� מדינת ישראל בנושא הנדו�, האנרגיה

� שימור להערכתנו להפיק כמה לקחי� עקרוניי� מדר( הטיפול של מדינות אחרות בתחו

 .נית� לאמ0 את אות� מרכיבי מדיניות שנראי� מתאימי� לישראל, בנוס-. האנרגיה 

הסקירה הקצרה המוצגת להל� כוללת רק כמה מאות� לקחי� מרכזיי� שנית� להערכתנו  ....5555

אי� . להפיק ממדיניות שימור האנרגיה במדינות מפותחות אחרות והראויי� לדגש מיוחד
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בעתיד באופ� שוט- אחרי ההתפתחויות בתחו� שימור מ� הראוי לעקוב , ספק שככלל

 .על מנת לקד� נושא זה בישראל, האנרגיה  ברחבי העול�

    לקחי� מרכזיי� ממדיניות שימור אנרגיה במדינות נבחרותלקחי� מרכזיי� ממדיניות שימור אנרגיה במדינות נבחרותלקחי� מרכזיי� ממדיניות שימור אנרגיה במדינות נבחרותלקחי� מרכזיי� ממדיניות שימור אנרגיה במדינות נבחרות

 היא להביא  IEA $המטרה המרכזית המוצהרת למדיניות שימור האנרגיה בארצות ה ....6666

טות שהתקבלו בתחו� זה בעשור וזאת על פי ההחל, לצמצו� בפליטת גזי החממה

כאשר ההתייחסות כיו� היא בעיקר למחויבויות של (האחרו� של המאה הקודמת 

ע� זאת במדינות שונות מוצגי� לעיתי� ).  המדינות השונות בהתא� לפרוטוקול קיוטו

כמו השאיפה להקטנת תלות במקורות אספקת אנרגיה מחו0 למדינה , ג� יעדי� נוספי�

י� את קצב גידול צריכת החשמל ובכ( לדחות השקעות נוספות לפיתוח וכ� הרצו� להקט

הוא , היעד המרכזי בתחו� שימור האנרגיה בישראל, כפי שיודגש בהמש(.  משק החשמל

 .להקטי� ככל הסביר וכדאי את קצב גידול צריכת החשמל

ת כמו חסכו� בצריכ, יעדי שימור האנרגיה יכולי� להיות מושגי� במגוו� דרכי פעולה ....7777

כולל בעיקר מעבר (התייעלות בייצור ובשימוש באנרגיה ושינוי בתמהיל האנרגיה , אנרגיה

שחסכו� והתייעלות , ברור לכל, ככלל). יותר" נקיות"לשימוש באנרגיות מתחדשות 

בעוד שמעבר , בתחו� השימוש באנרגיה משמע� הקטנת צריכת האנרגיה באופ� כדאי

י� שימוש באנרגיות מזהמות שמקור� פוסילי לאנרגיות מתחדשות משמעו רק החלפה ב

מכא� שלחסכו� ולהתייעלות בשימוש באנרגיה יש יתרו� .  לשימוש באנרגיות נקיות

על פני מעבר , ככל שזה נוגע לשימוש באנרגיה בכלל ולשימור אנרגיה בפרט, מובנה

כל זאת בהנחה הסבירה שלפחות חלק מהעלויות הרלוונטיות  . לאנרגיות מתחדשות

גבוהות יותר באנרגיות המתחדשות הנקיות על פני האנרגיות הפוסיליות , יצור האנרגיהבי

 .המזהמות

בחלק מהמדינות המפותחות מודגש הצור( בבסיס נתוני� רחב ומפורט מזה הקיי� לגבי  ....8888

על מנת שנית� יהיה לנקוט במדיניות , צריכת האנרגיה לסוגיה בסקטורי הצריכה השוני�

 .לבקרה ולהערכה, במידת האפשר,  שניתנתשימור אנרגיה מושכלת

היא הקושי להבחי� בי� , בארצות מפותחות, שנית� להבחי� בה, בעיה אוניברסלית נוספת ....9999

לבי� הישגי� שהושגו בלי , הישגי� בתחו� שימור האנרגיה הנובעי� ממדיניות ממשלתית

קית ברור שלעיתי� תרומת המדיניות הממשלתית היא חל.  קשר למדיניות ממשלתית

 . שכ� כוחות שוק פועלי� א- ה� באופ� טבעי להתייעלות בצריכת האנרגיה, בלבד

היא הקושי לבחו� , אחת הבעיות המרכזיות המשותפות לכול� בתחו� שימור האנרגיה ....10101010

תועלת את השפעת כל אחד מאמצעי המדיניות השוני� הננקטי� בתחו� $במונחי עלות

ראוי לציי� שקושי זה קיי� לא רק .   זהשימור האנרגיה על התוצאות המושגות בתחו�
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שבחלקו הוא , קושי זה, ע� זאת. לגבי הערכות מראש אלא ג� לגבי הערכות בדיעבד

קיי� . מובנה ואינו נית� לסילוק מוחלט אינו מונע נקיטת צעדי� בתחו� שימור האנרגיה

של במידת האפשר את יעילות� , רצו� במדינות שונות למצוא דרכי� לבחו� ולהערי(

 .כולל דר( הסתכלות ולימוד מניסיונ� של אחרי�, אמצעי� שוני�

למרות מגבלות מסוימות בשימוש במדדי� שוני� הקובעי� את עוצמת השימוש באנרגיה  ....11111111

המדינות השונות קבעו לעצמ� יעדי� פשוטי� ) ג"מדד עצימות אנרגיה בתמ: כמו(

� סביבתיי� מחייבי� זאת בי� היתר לאור הצור( לעמוד בתקני. וברורי� בתחו� זה

 ).במסגרת פרוטוקול קיוטו: לדוגמה(

הקושי המובנה בהערכת השפעת� של אמצעי מדיניות שוני� על השגת היעדי�  ....12121212

מביאי� , בנוס- לבסיס נתוני� לא מלא לעיתי�, המוצהרי� בתחו� שימור האנרגיה

מעת לעת כ( שנית� יהיה , לקביעה שרצוי שמדיניות שימור האנרגיה תהיה מספיק גמישה

 .להתאימה לנסיבות משתנות ולמסקנות ולקחי� חדשי�

מדיניות שימור האנרגיה בכל המדינות המפותחות מורכבת ממגוו� רחב של אמצעי�  ....13131313

אופיו של משק . המשפיעי� על מרכיבי צריכה וייצור של אנרגיה בסקטורי� שוני� במשק

תמיד מדובר : דאח" מנצח"שבשו� מדינה מפותחת אי� אמצעי , האנרגיה הוא כזה

בשימוש במגוו� רחב מאוד של אמצעי� המשפיעי� על ספקטרו� רחב של משתני� 

המינו� של האמצעי� השוני� שונה ממדינה למדינה בהתא� לאופי . בתחו� האנרגיה

ככלל האמצעי� . השונה של המרכיבי� השוני� בה  הרלוונטיי� לתחו� שימור האנרגיה

אמצעי� , אמצעי� כלכליי�: ידונו בפרקי� קודמי�מתחלקי� לשלושת סוגי האמצעי� שנ

במדיניות , הצור( בשמירה על גמישות.  תחיקתיי� מנהליי� ואמצעי חינו( והסברה

בקביעת מדיניות לאומית אינטגרטיבית ארוכת , אינו סותר את הצור(, שימור האנרגיה

ופייה כל אחת על פי א, המדינות המפותחות השונות. טווח בתחו� שימור האנרגיה

לבנות תוכניות לאומיות אינטגרטיביות , מנסות בשני� האחרונות, ותכונותיה הרלוונטיות

בניית תוכניות לאומיות כאלה משולבת כמעט תמיד ג� באמצעי� תחיקתיי� .  כאלה

 .נלווי�

שתמצית עיסוקה הוא , רשות עצמאית/מדינות מפותחות רבות הגיעו להכרה בצור( בגו-  ....14141414

הסמכויות והמיצוב של גופי� אלה בתו( המסגרת הממשלתית . יהבתחו� שימור האנרג

. בי� היתר בהתא� לאופי הפוליטי השונה של המדינות השונות, משתני� ממדינה למדינה

שהמדינות השונות מייחסות חשיבות רבה יחסית לנושא שימור , על פניו נראה, ע� זאת

נושא .  זה במדינות השונותהאנרגיה דבר המתבטא בי� היתר בתקציבי� המופני� לתחו�

הוא הצור( בהגברת התיאו� בי� הגופי� הממשלתיי� , המודגש במספר מדינות, נוס-

 .העוסקי� במרכיבי� שוני� של מדיניות שימור האנרגיה, השוני�
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מייחסות חשיבות רבה מאוד לאמצעי שימור אנרגיה המבוססי� מדינות מפותחות רבות  ....15151515

יתרונ� של אמצעי� אלה הוא בכ( שאינ� מחייבי� . ידע והבנה/הסברה/על אינפורמציה

חשיבות מיוחדת ניתנת במדינות . מאיד(, ועלות� בדר( כלל נמוכה, מחד, אכיפה נוקשה

שונות לאמצעי� אלה מתו( הכרה והערכה שצרכני האנרגיה אינ� מודעי� מספיק 

אות וה� מנקודת ר, לשיקולי שימור האנרגיה ה� מנקודת הראות של טובת� האישית

 :אמצעי� כאלה כוללי� בי� היתר. הכלל

שמטרת� לעודד את צרכני )  בטלוויזיה ובאינטרנט, ברדיו, בכתב(אמצעי הסברה  ....אאאא

כולל במוצרי� (לשימוש יעיל וחסכוני באנרגיה בכלל , בעיקר הביתיי�, האנרגיה

 THE: דוגמה לאמצעי בינלאומי שנחשב למוצלח בתחו� זה). צורכי אנרגיה

ENERGY BEST PRACTICE PROGRAMME.  

 שמטרת� לקד� את מודעות אמצעי� חינוכיי� בסיסיי� וארוכי טווח בבתי הספר ....בבבב

 .אזרחי העתיד בחשיבות נושא שימור האנרגיה

של מוצרי� צורכי  ) במסגרת אמצעי התקינה(שימוש  באמצעי סימו� ודירוג  ....גגגג

אמצעי אומנ� . המלווי� באמצעי הסברה לצרכני�) מכוניות: כמו(חשמל ודלק 

א( זו אכיפה חלשה , הסימו� והדירוג מחייבי� אכיפת הצור( בסימו� ובדירוג

. לעומת אכיפה בתקנות האוסרת בכלל את הסחר במוצרי� זוללי אנרגיה, יחסית

 ENERGY STAR $דוגמה לאמצעי דירוג בינלאומי שנחשב כמוצלח הוא ה 

ת לצרכני� תוכנית זו מאפשר). ב"במסגרת תוכנית בש� זה שקיימת בארה(

 STAR(להשוות את היעילות האנרגטית של מכשירי� שוני� באמצעות דירוג 

RATING (ביותר עד לגבוה ביותר )שלה� לפי מידת צריכת האנרגיה מ� הנמו  .

בתוכניות שונות נקבעו תקנות לסימו� המוצרי� ונקבעו סטנדרטי� ליעילות 

התוכניות במדינות . י�אנרגטית ליצרני� וליבואני� בעיקר של מכשירי� חשמלי

נבדלות ביניה� בהוראות החוק או התקינה המחייבות או ביישו� של  כללי� באופ� 

וכ� ג� התקינה (באמצעי הסימו� הדירוג . וולונטרי על ידי היצרני� והיבואני�

י "בשוק האירופי המשות- קיי� תהלי( של סטנדרטיזציה המאומ0 ע) המחייבת

שותפת שקיימת בהקשר זה היא אכיפת אמצעי בעיה מ. המדינות הרלוונטיות

כ( שמרכיב החסכו� , הדירוג והסימו� מחד והגברת המודעות אצל הצרכני�

. באנרגיה יופנ� באופ� הול� בשיקוליה� של צרכני המוצרי� צורכי האנרגיה

מקובל שהרשויות המוסמכות במדינות השונות מפרסמות מדריכי� לחסכו� 

ו0 לציבור בכל הקשור בסימו� ודירוג אנרגטי של באנרגיה שמטרת� הסברה וייע

 ).בעיקר מכשירי� חשמליי�(מוצרי� 
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, "מיוחדי�"שימוש נרחב יחסית בהסדרי� וולונטריי� בי� המדינה לבי� צרכני�  ....דדדד

כולל העברת ידע ואינפורמציה בתחו� שימור האנרגיה והכשרת עובדי� בתחו� 

מדינות שונות בעיקר בי� הסדרי� כאלה קיימי� ב.  שימור האנרגיה וכדומה

ואשר יש לו , מתוחכ� יחסית, המדינה לבי� התעשייה שהיא צרכ� אנרגיה גדול

 .אינטרס עסקי ברור בתחו� שימור האנרגיה

המשות- בכל , הרי שקיי� צור(, כאשר מדובר בתקינה מחייבת של מוצרי� צורכי אנרגיה ....16161616

א( מבלי , יכת האנרגיה מחדלחסו( בצר: לאז� בי� השיקולי� השוני� שעיקר�, המדינות

 .לפגוע יתר על המידה בתעשייה המקומית וכ� באוכלוסייה חלשה מבחינה כלכלית מאיד(

האמצעי הכלכלי האפקטיבי ביותר בתחו� שימור האנרגיה הוא הפנמת מלוא העלויות  ....17171717

היטל על /גביית מס: הדר( להפנמת עלויות אלה.  החיצוניות הכרוכות בשימוש באנרגיה

ב לרוב מדינות "בהקשר זה בולט לדוגמה ההבדל המהותי בי� ארה. באנרגיההשימוש 

. בכל הקשור למחירי דלקי� לצרכ� המשמשי� לתחבורה היבשתית, העול� האחרות

, מה שמביא לכ(, ב נמוכי� יותר מאשר בשאר העול�"מחירי דלקי� אלה לצרכ� בארה

 .ר העול�ב בזבזני הרבה יותר מאשר בשא"שהשימוש בדלקי� אלה בארה

בעיקר באמצעות ,  אחד האמצעי� הכלכליי� המקובלי� במדינות שונות הוא עידוד כספי ....18181818

עידוד כספי זה .  החזרי� או הלוואות למעבר לשימוש במכשירי� חוסכי אנרגיה/מענקי�

י חברות המספקות אנרגיה "י גופי� ממשלתיי� האמוני� על כ( או ע"יכול להינת� ע

י "קור הכספי לאמצעי עידוד כספיי� אלה מתקבל לעיתי� עהמ). בעיקר מדובר בחשמל(

ההגיו� הכלכלי . י כלל הצרכני� לצרכי� אלה"הפנית חלק ממחיר האנרגיה המשול� ע

היות שעלות ההגדלה אספקת : הוא ברור, לפחות בתחו� החשמל, בפעילות מעי� זו

מודל של הרי מוצדק ליצור , הביקושי� העתידיי� תיפול בעתיד על כלל הצרכני�

לפי מידת תרומת� בהווה , דיפרנציאליהשתתפות כלל צרכני החשמל  בהווה באופ� 

, אמצעי כלכלי נוס-. להקדמה או לעיכוב הצור( בהשקעות בהגדלת תשתית הייצור

הוא באמצעות , המשמש לעיתי� לעידוד שימור אנרגיה בגופי� עסקיי� בכמה מדינות

 .ד להגברת היעילות האנרגטיתמת� אפשרות לפחת מוא0  על ציוד שמיוע

י צרכני "כאשר אות� כספי מסי� המשולמי� ע, לעיתי� קיימת מדיניות של משק סגור ....19191919

מופני� , ואשר הוחלט להפנות� למה שמוגדר כשימור האנרגיה, האנרגיה הנוכחיי�

פ בתחו� "מו; ציוד יעיל אנרגטית/לתחומי שימור שוני� כגו� עידוד שימוש במכשור

ההיק- הכספי המיועד לצרכי� . עידוד השימוש באנרגיות מתחדשות; השימור האנרגי

באות� מדינות המשתמשות באמצעי� כלכליי� , והחלוקה בי� השימושי� השוני�, אלה

יכולה לקבוע סדרי , ג� מדינה מסוימת כלשהי, יתרה מזו. אלה שונה ממדינה למדינה

 . בתקופות שונות, ותרעדיפויות שוני�  בתחו� שימור האנרגיה במובנו הרחב בי
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מדינות שונות משתמשות באמצעי� שוני� שמטרת� לתת תמרי0 כלכלי לצרכני חשמל  ....20202020

בי� . לצמצ� את צריכת החשמל שלה� או להסיט ביקושי� לשעות שפל בביקוש

 :האמצעי� היותר מקובלי�

 כולל אפשרות $) Interruptible and Curtailable ($השלת עומסי� מתוכננת ....אאאא

ללקוח בהתרעה מראש ) או צמצו� באספקת החשמל(קת חשמל להפסקת אספ

בתמורה להסכמתו , הלקוח. הכוונה בעיקר ללקוחות גדולי�. בעלת מש( מוגדר

 .נהנה מתערי- חשמל מופחת, להסדר מעי� זה

 ).ז"תעו( שימוש נרחב בתעריפי עומס וזמ�  ....בבבב

 לתעריפי� הכוונה . Real Time Pricingשימוש בתעריפי� משתני� על פני  זמ�   ....גגגג

" אמיתיות"שמשתני� באופ� רצי- ומשקפי� בכל עת את עלויות הייצור ה

 .במערכת

. קיימות מדינות  המעודדות באמצעי� כלכליי� שוני� שימוש נרחב במערכות קוגנרציה ....21212121

.  זאת בעיקר על מנת לייעל את המערכת האנרגטית וכ� לבזר את מער( ייצור החשמל

ד מערכות כאלה מחייב הסדרי� המבטיחי� ליצרני עידו, בנוס- לאמצעי� הכלכליי�

על , אפשרות למכור חשמל לרשת המרכזית ולקנות חשמל מרשת זו, החשמל בקוגנרציה

ברור מאליו שעידוד ייצור חשמל בקוגנרציה . פי צרכיה� ובהסדרי� ברורי� ומחייבי�

רגיה מתאי� ובעיקר זמינות מקור אנ(נעשה רק באות� מדינות שהתנאי� הרלוונטיי� בה� 

 .מתאימי�) בעלויות מתאימות

החוזרי� כחוט השני בתוכניותיה� , בתחו� שימור האנרגיה, קיימי� שני תחומי� מרכזיי� ....22222222

 :של המדינות השונות

 . המדיניות הכוללת בתחו� התחבורה$תחו� התחבורה  ....אאאא

 .תחו� הבינוי ....בבבב

נרגיה ההערכה היא ששני תחומי� אלה ה� בעלי חשיבות מיוחדת בתחו� צריכת הא ....23232323

בגלל פוטנציאל (ושימור האנרגיה בפרט ) בגלל חלק� היחסי בשימוש באנרגיה(בכלל 

 ).  החסכו� באנרגיה הטמו� בה�

שימוש מרכזי בתחו� האנרגיה בעול� הבולט בפוטנציאל החסכו� הטמו� בו הוא התאורה  ....24242424

 20%סדר גודל של מעל (תחו� זה בולט בגלל משקלו הרב בכלל צריכת האנרגיה . לסוגיה

ובגלל הנצילות הנמוכה להפתיע ג� בימינו אלה של חלק ) מכלל צריכת החשמל בעול�

 . עצו� של מערכות התאורה בעול�
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תקנות המחייבי� מוסדות /חוקי�/קיימי� הסדרי�) ב"כולל בארה(במדינות רבות  ....25252525

הסמוכי� לתקציבה של המדינה לנקוט בפעילויות שונות בתחו� שימור האנרגיה 

 . בתחומ�

הנוגע לשימוש באנרגיות מתחדשות נציג במסגרת מסמ( זה רק כמה נקודות בכל  ....26262626

תחיקתיי� העיקריי� המשמשי� לעידוד השימוש /האמצעי� הכלכליי�. עקרוניות

 :באנרגיות מתחדשות במדינות שונות בעול� ה�

חיוב יצרני החשמל לייצר שיעור מסוי� מכלל הייצור שלה� באמצעות אנרגיות  ....אאאא

את מנגנוני� שיבטיחו שצרכני החשמל יישאו בעלויות תו( מצי, מתחדשות

 ).לעומת עלויות ייצור חשמל ממקורות שאינ� מתחדשי�(החשמל העודפות 

 .כספיי� ישירי� ליצרני אנרגיה מתחדשת/ תמריצי� כלכליי� ....בבבב

של אנרגיה מתחדשת ) כולל קטני�(הסדרי� טכניי� שיאפשרו לצרכני� ויצרני�  ....גגגג

ז "  כולל אפשרות להתקנת מונה חשמל תעו$יה� להשתמש באנרגיה על פי צורכ

 ". מונה נטו"דו כיווני 
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    צעדי מדיניות שימור אנרגיה מוצעת לישראלצעדי מדיניות שימור אנרגיה מוצעת לישראלצעדי מדיניות שימור אנרגיה מוצעת לישראלצעדי מדיניות שימור אנרגיה מוצעת לישראל ....הההה

    כלליכלליכלליכללי
, המוצעי� במסגרת תוכנית האב, בפרק זה יוצגו העקרונות וכיווני הפעולה העיקריי� ....1111

צעי� חלק מהעקרונות וכיווני הפעולה המו. למדיניות שימור האנרגיה הראויה לישראל

 .מובלעי� כבר במסגרת הצגת הפרקי� הקודמי� המשמשי� כרקע לפרק זה

מעצ� טבעה כוללת שימוש במספר רב של אמצעי� מסוגי� , מדיניות שימור אנרגיה ....2222

מדיניות שימור ). ואינ� סותרי� זה את זה(שבחלק� הגדול משלימי� זה את זה  , שוני�

כ( שנית� יהיה מעת לעת להתאימה , צריכה להיות מספיק גמישה, בשל טבעה, אנרגיה

הצור( בגמישות בתחו� מדיניות שימור האנרגיה  , ע� זאת.  לנסיבות ולהערכות משתנות

העקרונות . אינו סותר את הצור( בקביעת מדיניות לאומית אינטגרטיבית בתחו� זה

    .  המוצעי� לאותה מדיניות לאומית אינטגרטיבית בתחו� זה ה� עיקר עניינו של פרק זה

מדיניות שימור האנרגיה בישראל יכולה להיות הרבה יותר אפקטיבית מאשר עד , לדעתנו ....3333

 יתחולל שינוי בסיסי בקרב הגורמי� הממשלתיי� הרלוונטיי� בהבנה רק א�רק א�רק א�רק א�, כה

 :כולל, ובתפיסה לגבי חשיבותו של הנושא

, בכל הקשור לשימור אנרגיה, הכרה בהכרח להסיט את משק האנרגיה בישראל ....אאאא

דרושה הכרה ביכולת להשיג הישגי� , בנוס-". עסקי� כרגיל"ל של  ממסלו

י שימוש באמצעי� סבירי� "משמעותיי� ביותר בתחו� שימור האנרגיה ע

 . שכמות� מקובלי� במדינות אחרות בעול� המפותח והדמוקרטי

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

כבר , יודגש. על חשבו� מה שנראה לכאורה כזכויות הפרטלשימור אנרגיה ג� 

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

הכרה בצור(  להשקיע בתחו� שימור האנרגיה משאבי� כספיי� בהיק- הול� תו(  ....גגגג

 .כדי הבנה לגבי כדאיות השקעת משאבי� זו

ית של תחו� שימור האנרגיה במסגרת הכרה בצור( לשדרג את החשיבות הארגונ ....דדדד

 .וכ� את הצור( במדיניות לאומית אנטגרטיבית בתחו� זה, הממשלתית

 : המלצותינו בתחו� פרק שימור האנרגיה בתכנו� האב מתחלקות לשלוש קבוצות ....4444

 .ג"צעדי� מרכזיי� בתחו� החסכו� וההתייעלות להקטנת עצימות האנרגיה בתמ ....אאאא
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 .המתחדשותצעדי� מרכזיי� בתחו� האנרגיות  ....בבבב

רפורמה ארגונית בתחו� ניהול נושא שימור האנרגיה שמטרתו לשדרג את הנושא  ....גגגג

 ).הדיו� בצור( הובא בפרק ג לעיל. (הקמת רשות לשימור אנרגיה:  בדרג הממשלתי

    אמצעי� בתחו� החסכו� וההתייעלותאמצעי� בתחו� החסכו� וההתייעלותאמצעי� בתחו� החסכו� וההתייעלותאמצעי� בתחו� החסכו� וההתייעלות

בחירת סדרי עדיפות בהפעלת מדיניות שימור צריכה להתייחס לדעתנו לכלל הצירופי�  ....5555

י "עפ, "מכשיר ההטמעה השלטונית"ע� קטגוריה של " אמצעי השימור"ל קטגוריה של ש

כל צעד מדיניות אפשרי שיי( לצירו- נתו� כלשהו , ככלל.  הגדרותיה� כפי שנתנו בפרק ב

נית� להערי( את ערכ� של צעדי מדיניות המשתייכי� לצירופי .  ל"של שתי הקטגוריות הנ

וזאת משו� , המהות הקונקרטית של צעד המדיניותהשוני� עוד טר� שמצייני� את 

כבר ) מכא�" מכשיר הטמעה שלטוני"מכא� ו" אמצעי שימור("שעצ� טבע� של הקטגוריות 

 .  אוניברסליות של הצעדי� המשתייכי� לצירופי� השוני�) כמעט(מגדיר תכונות 

הכוללת התועלת : קיימי� שני קריטריוני� בסיסיי� להערכת כדאיותו של צעד שימורי ....6666

הסיכוי לממש את , כלומר, והישימות של הצעד; או התייעלות אנרגטית/במונחי חסכו� ו

 ).פוליטיי� ואחרי�, מנהליי�, משפטיי�(פוטנציאל התועלת נוכח קשיי� מסתברי� 

נית� לקבוע . י קטגוריות של מכשירי ההטמעה השלטוניתי קטגוריות של מכשירי ההטמעה השלטוניתי קטגוריות של מכשירי ההטמעה השלטוניתי קטגוריות של מכשירי ההטמעה השלטונית""""ישימות צעדי מדיניות עפישימות צעדי מדיניות עפישימות צעדי מדיניות עפישימות צעדי מדיניות עפ ....7777

עלת הפוטנציאלית מסוימות בהקשר לישימות� מספר אבחנות עקרוניות באשר לתו

נעבור וננתח כל אחד מסוגי מכשירי . האינהרנטיות של  מכשירי ההטמעה השוני�

 .כשבכל אחד מה� נעסוק בכל אחד מאמצעי השימור, ההטמעה

ונכו� להפעילו לצור( הפעלת ,  זהו המכשיר הפרובלמטי ביותר מבחינת הישימות– חקיקהחקיקהחקיקהחקיקה ....8888

וא� , רק א� ובמידה שהאמצעי מעניק תועלת רבה מאוד למשקמכשיר שימורי מסוי� 

ברור כי הפעלת מכשירי� של תמרו0 כלכלי ושל מידע וחינו( איננה ברת סיכוי מעשי 

אנו סבורי� כי אמצעי השימור המקיימי� . ולו בקירוב, להגשי� ולמצות אותה התועלת

 :תנאי זה ה�

אכיפת טכנולוגיות צריכה זמינות אכיפת טכנולוגיות צריכה זמינות אכיפת טכנולוגיות צריכה זמינות אכיפת טכנולוגיות צריכה זמינות  נית� ונכו� לפעול בחקיקה לצור( $ טכנולוגיותטכנולוגיותטכנולוגיותטכנולוגיות ....אאאא

היא תחול בעיקר על . י תקינה מחייבת"ע, זאת.  בעלות נצילות גבוההבמשקי ביתבמשקי ביתבמשקי ביתבמשקי בית

, ע� זאת.  ומכוניות; מיזוג אוויר מרכזי; על כל סוגיה�מכשירי חשמל ביתיי� 

בגלל (בשל הקושי העצו� להפעיל מכשיר זה לטובת אמצעי כזה כבר בטווח הקצר 

נכו� לקבוע תכנית תקינה של הרי ) ק תקופת הסתגלות לשינויההכרח לאפשר למש

כי על החקיקה להתייחס רק , יצוי�. טכנולוגיות צריכה לטווח ארו( א( מוגדר היטב

ובתוכו ג� מגוו� , למערכות טכנולוגיות בה� קיי� כבר מגוו� מוצרי� רחב בשוק

שהוא עצמו (רחב יחסית של מוצרי� העומדי� בתק� נצילות גבוה נתו� כלשהו 
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 על מנת שלא יהיה נית� לטעו� שאיסור –זאת ; )יצטר( להיקבע בשו� שכל

 –מכירת� של מוצרי� שאינ� עומדי� בתק� מהווה פגיעה חמורה בחופש המסחר 

 . טענה המהווה יסוד מרכזי לקשיי יישו� של המכשיר

וכ� טכנולוגיות של יצרני , אשר לטכנולוגיות צריכה של צרכני� תעשייתיי�

כא� אי� זה סביר לפעול באמצעות חקיקה ולאכו- טכנולוגיות מחייבות , נרגיהא

נית� בהחלט להישע� על תמרו0 כלכלי ועל הפצת מידע והסברה כמכשירי . כביכול

 ). ראה להל�(הטמעה של טכנולוגיה יעילה בתעשייה 

ע� .  אישית דפוסי התנהגות לאכו-  חקיקה ככלל איננה יכולה $ דפוסי התנהגותדפוסי התנהגותדפוסי התנהגותדפוסי התנהגות ....בבבב

היא יכולה בסבירות יישו� גבוהה לאכו- דפוסי התנהגות , זאת

, מוסדות ציבור, בה� למשל חיוב משרדי ממשלה, ממסדיי�/קולקטיביי�/ציבוריי�

רשויות מקומיות וגופי שלטו� אחרי� בקודי� מסוימי� של התנהגות חסכנית 

תאורה בדיקת מצבי ;  איסור הפעלת מיזוג אוויר בימי� מסוימי�–למשל (מחייבת 

, במשרדי� באופ� שוט- והימנעות מהפעלה מיותרת של מכשירי� חשמליי�

היק- התועלת הצפויה מהתנהגויות הניתנות , ע� זאת). ב"תאורת רחובות וכיו

 . בסבירות יחסית גבוהה להיאכ- בחקיקה הנו בינוני

 שתיקונו מתעכב מזה $ 1989לדעתנו יש לתק�  את חוק מקורות האנרגיה משנת 

כפי שנהוג במדינות מתוקנות , באופ� שנית� יהיה לחייב גופי� ממשלתיי�, בזמ� ר

 .לפעול ביעילות מרבית בתחו� האנרגטי, רבות

שכ� ה� , תכניות מתאר ככלל ה� אקט חקיקתי ביסודו: כלכליכלכליכלכליכלכלי$$$$מרחבימרחבימרחבימרחבי$$$$תכנו� פיסיתכנו� פיסיתכנו� פיסיתכנו� פיסי ....גגגג

גוזרות אילוצי� על השימושי� בקרקע ובמרחב באמצעות מנגנו� של חוק התכנו� 

 ה� $כמוב� ,  בטווח הארו( מאוד בלבד$התועלות היכולות להיות מופקות . והבניה

ציפו- אוכלוסי� משפיע עמוקות בכיוו� של הקטנת צריכת , כ( למשל.  עצומות

שירותי� ופנאי בסמיכות לקווי , מיקו� של ריכוזי מסחר; דלקי� לתחבורה

התחבורה הרחבת נגישות� של רשתות ; תחבורה ציבורית א- הוא משפיע על כ(

כל אלה ה� אפוא .  הציבורית תביא להסטת נסועה מתחבורה פרטית לציבורית

א� (וג� סבירות יישומ� גבוהה , צעדי� בעלי השלכה רבה על הביקוש לאנרגיה

הבעיה את� היא כי מתכנ� האנרגיה ). המתכנני� אכ� מחליטי� לפעול בכיוונ�

 .  איננו זה הקובע רבות בעניינ�

, מחוזיות ומקומיות, כי במסגרת תכניות מתאר ארציות, מליצי� לשקולאשר על כ� אנו מ ....9999

יחויב בחוק התכנו� והבניה ביצועו של סקר המציג השלכות על צריכת האנרגיה בחלופות 

ממש כפי שמתחייבי� במקרי� מוגדרי� היטב סקרי השפעה על . תכנוניות שונות
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, "שפעה על משק האנרגיהה"כ( נכו� לחייב כל תכנית סטאטוטורית בסקר , הסביבה

 .  שמטרתו להניע ולאכו- הכללה בתכניות של כללי� המקדמי� יעדי� של שימור

מכשיר הטמעה שלטוני זה עדי- במידה ניכרת על חקיקה במרבית .  תמרו0 כלכליתמרו0 כלכליתמרו0 כלכליתמרו0 כלכלי ....10101010

בעיקר משו� שבדר( , ג� הוא צפוי לעורר קשיי יישו�, ע� זאת. המכרעת של המקרי�

הפוטנציאל של חסכו� הוא גדול , ע� זאת.  פחות לטווח קצרל, כלל הוא מייצר נפגעי�

על . נציי� כי בתחו� החשמל לבדו יש ללא ספק מקו� רב לחסכו�, לש� דוגמה. ביותר

 : מיזוג אוויר כלהל�$מנת להמחיש זאת נתייחס רק למרכיב אחד ובולט בביקוש לחשמל 

קרוב ,  למיזוג אווירהיווה הביקוש,  לדוגמה2001בקי0 , בזמ� ביקוש השיא לחשמל ....אאאא

מגדלי� שוני� המותקני� , מספר המזגני�. למחצית מכלל הביקוש הכולל לחשמל

 . מליו�2$הוא כ, בישראל

 אחוז בביקוש 20 $ 15 $כ, ג� בהערכות השמרניות נית� לחסו( בסופו של דבר ....בבבב

המצויי� כיו� , י שימוש במזגני� יעילי� יותר"ע, לחשמל המיועד למיזוג אוויר

 .רק באמצעות אכיפת תקינה מחייבת בתחו� זה,  זאת. בשוק

בשל העובדה שהמזגני� , ברור שלא נית� להגיע לחסכו� בשיעור כזה באופ� מיידי ....גגגג

 .ייצאו בהדרגה משימוש, שחלק� הגדול אינו יעיל, הקיימי� כבר בשוק

מספר המזגני� החדשי� המותקני� בישראל , על פי ההערכות השמרניות ביותר ....דדדד

א עידוד מיוחד להחלפת מזגני� לא יעילי� מבחינה אנרגטית ג� לל, בשנה

 2,500הצריכה הממוצעת של כל מזג� כזה היא כ.   אל-150$הוא כ,  במזגני� יעילי�

 .ש לשנה"קוט

) 2003מאי , " תכני�–קר� שימור אנרגיה ("על פי תחשיב שבוצע במשרד התשתיות  ....הההה

 מחזירה את 15% $דשי� בהגדלת ניצולת מזגני� ח, והתבסס על הנחות שמרניות

יודגש כי בבדיקת . תוספת ההשקעה לצרכ� במזג� היעיל ביותר תו( פחות משנתיי�

בה יילקחו בחשבו� עלויות ייצור , תועלת למשק של שימוש במזגני� יעילי�$עלות

תתקבל , המפנימות ג� עלויות חיצוניות, פ שעות השימוש במזגני�"חשמל ע

ראוי לציי� כי שימוש במזגני� יעילי� יותר . תרכדאיות כלכלית גבוהה הרבה יו

לחסכו� גבוה בצריכת ) לאחר שיפור הניצולת במצבת המזגני�(יביא לאור( זמ� 

 .החשמל למיזוג אוויר בישראל

האבחנה במידת התועלת וישימות של מכשירי התמרו0 הכלכלי בהתייחס לאמצעי  ....11111111

 :השימור השוני� היא כדלקמ�
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לבי� ) ביתית ותעשייתית(י� טכנולוגיות הצריכה כא� נבחי� ב. טכנולוגיותטכנולוגיותטכנולוגיותטכנולוגיות ....אאאא

 : טכנולוגיות הייצור וההולכה

הרי צרכ� המשתמש בטכנולוגיה , אשר לצרכ� הביתי. טכנולוגיות צריכהטכנולוגיות צריכהטכנולוגיות צריכהטכנולוגיות צריכה .)1

במקו� בו זמינה ) ועוד; מכונית; מכשיר ביתי; תאורה(בעלת נצילות נמוכה 

שק עלות לשימוש טכנולוגיה זהה א( בעלת נצילות גבוהה ַמְשֶרה על המ

שהוא צור( ) או הדלק( לזו המשתקפת בתוספת החשמל מעבר, עודפת

, משו� שהוא מביא, זאת.  שבעבורה הוא משל� ממילא, ליחידת תועלת

נזקי זיהו� , להקדמת הצור( בהגדלת קיבולות ייצור החשמל, בי� השאר

אלא לעתי� , שאינ� תמיד  לינאריי� לכמות הזיהו� הנפלטת(אוויר 

שכידוע אינ� מופנמות במלוא� , ב"וכיו) באופ� אקספוננציאליתלויי� בה 

מוצדק אפוא לגמרי ).  ליטר דלק; ש חשמל"קוט(במחיר יחידת האנרגיה 

אלו יכולי� לבוא .  להפעיל תמריצי� כלכליי� על שוק המוצרי� הללו

בדמות היטלי� שיוטלו על מוצרי� חדשי� בשוק בגובה המתייחס באופ� 

 בעיקר –� בדמות מבצעי עידוד החלפת מכשירי� ישני� וכ; הפו( לנצילות�

 .סבסוד עמוק של רכישת מכשירי� חדשי�י " ע$מערכות מיזוג לסוגיה� 

לפיה הפצת , הנצפית בעול� כולו,  הסבסוד יידרש משו� שקיימת תופעה

מידע והסברה לבד� אינ� מספיקות כדי לשכנע את הצרכ� להחלי- מוצרי� 

ג� כאשר מנקודת ראותו הוא העסקה , � נצילי�ישני� לא נצילי� בחדשי

של " חוסר גמישות לנצילות"קיי� מעי� : במלי� אחרות. כלכלית לגמרי

צרכני� אינ� נוטי� לשקלל נכונה את : הביקוש להחלפת יש� בחדש

. אל מול ההשקעה בהחלפה) צריכת חשמל(החסכו� העתידי בעלויות תפעול 

בה� למשל , ת בשיטות שונותהסבסוד עצמו יוכל להיות מוחזר בקלו

 . העלאה קלה ותואמת של תערי- החשמל

ומטרתו ,  אמצעי כלכלי זה הוא מורכב יותר$אשר לישימות האמצעי 

. והוא נהוג בכמה מדינות, העיקרית לצמצ� משמעותית את צריכת החשמל

. להערכתנו מדובר במערכת הסדרי� מורכבת שעלותה גבוהה יחסית

במידה ויהיו הסדרי� ותמריצי� , ת מופעלתמערכת כזו יכולה להיו

יתרונה של .  המספקת חשמל) או החברות(י החברה "ג� ע, מתאימי�

חברה כזו הוא בנגישותה לכל צרכני החשמל וכ� בהיכרותה ע� מאפייני 

בשל מורכבות� של ההסדרי� .  הביקוש לחשמל של כל אחד מהצרכני�

היק- המשאבי� הנדרש ו, הנדרשי� על מנת להפעיל אמצעי� מעי� אלה

 . מוצע ראשית לבחו� את אופ� יישומו בישראל, לש� כ(
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כא� הפעלת צעדי .  טכנולוגיות תעשייתיות וכ� טכנולוגיות לייצור והולכהטכנולוגיות תעשייתיות וכ� טכנולוגיות לייצור והולכהטכנולוגיות תעשייתיות וכ� טכנולוגיות לייצור והולכהטכנולוגיות תעשייתיות וכ� טכנולוגיות לייצור והולכה .)2

יש לדעתנו לערו( .  תמרו0 כלכלי יכולה להתברר כיעילה וישימה כאחד

 זו עד כה שימשה תפיסה.  שנהגה שני�" מתקני ההדגמה"רביזיה בתפיסת 

על מנת להפי0 מידע ולעורר מוטיבציה לשיפור הנצילות של טכנולוגיות 

ניסיו� של שני� של האג- לשימור משאבי תשתית . צריכה וייצור שונות

איננה מוליכה ליישו� " הדגמה"כי במקרי� רבי� מאוד ה, במשרד מראה

הבעיה בדר( כלל איננה זו של קיו� סימני שאלה , ככלל. מסחרי בפועל

, באשר לכדאיות החלפה טכנולוגית, כביכול, או כלכליי�/לוגיי� וטכנו

הבעיה היא בקיומו של תמרי0 כלכלי : י הדגמה"שצרי( כביכול לסלק� ע

, אנו סבורי� כי נכו� יותר לשנות לחלוטי� את התפיסה. חלש מדי לבצעה

תו( , כמו לצרכני� ביתיי�, להציע סבסוד עמוק של החלפת טכנולוגיות

 ).לזמ� מוגדר(י שינוי תערי- חשמל לגור� המסובסד "וד או עהחזר הסבס

י "שתנוהל ע, כי נכו� יהיה ג� לייסד קר� לשימור אנרגיה, אנו סבורי�

מקורה יהיה בהעלאת תעריפי .  הרשות לשימור המומלצת במסמ( זה

והיא תשמש לתמרו0 כלכלי , האנרגיה עקב הפנמות של עלויות חיצוניות

 . טכנולוגישל פעילויות תחלו- 

הדר( האחת להשרשת דפוסי התנהגות משמרי אנרגיה .  דפוסי התנהגותדפוסי התנהגותדפוסי התנהגותדפוסי התנהגות ....בבבב

באמצעות מכשירי תמרו0 כלכליי� היא להפני� את כלל העלויות החיצוניות 

בכל שרשרת ההספקה , האמיתיות של תהליכי הספקת אנרגיה במחירי האנרגיה

חשוב ביותר אמצעי כלכלי .    ה� במשק הדלק וה� במשק החשמל$וזאת , שלה

כי אמנ� גמישות , נציי�. ומוצדק הנו העלאה מבוקרת של מחיר החשמל לצרכ�

א( הפנמת העלויות החיצוניות במחיר , הביקוש לחשמל קשיחה יחסית למחירו

החשמל היא מהל( ראוי מבחינה כלכלית שתתרו� ג� לשימוש רציונאלי יותר 

וניות באספקת החשמל העלאה זו צריכה לנבוע מהפנמת העלויות החיצ. במשאב

שתערי( את היקפ� , מומל0 לבצע עבודה מקיפה, לצור( כ(. שיש להביא� בחשבו�

ברור שבהעלאת מחירו של החשמל לצרכני� השוני� . של עלויות חיצוניות אלה

יהיה צור( להביא בחשבו� את ההשלכות הכלכליות והחברתיות הכוללות של צעד 

החיצוניות במחיר החשמל שיושת בסופו שמרכיב העלויות , חשוב להדגיש. כזה

ויוכל לשמש למימו� פעילויות בתחו� שימור , יועבר למדינה, של דבר על הצרכ�

). כולל בתחו� עידוד המעבר לשימוש באנרגיות מתחדשות לייצור חשמל(האנרגיה 

ראוי להדגיש ג� שהפנמת העלויות החיצוניות במחיר החשמל לצרכני� תעלה ג� 

השימוש באנרגיות מתחדשות לייצור חשמל וכ� את כדאיות את הכדאיות של 

 .התקנת מתקני קוגנרציה
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גישה מרכזית אחרת לעידוד דפוסי צריכה נכוני� של חשמל היא באמצעות פיתוח 

 ג� מ� הצרכ� הביתי –מערכת של השלה מבוקרת ומוסכמת של חשמל מצרכני� 

לצרכ� , - חשמל מוזלהגישה אומרת כי נכו� להציע תערי.   בזמני שיא ביקוש–

שייאות לעשות ויתור שולי מסוי� בנוגע למחויבות ספק החשמל לספק את מלוא 

, כי מדובר בצעד בעל תועלת עצומה לשימור, נציי�.  הביקוש שלו בכל תנאי

בפרק (שיישומו תלוי בעיקר בטכנולוגיה התומכת בו ובהוכחת היתכנותה 

, ות במחקר ופיתוח של מער( שליטהפ הומל0 על ידינו להשקיע רב"המדיניות המו

 ). בקרה ותקשורת מתאי� לצור( מימוש גישה זו

. צעד מרכזי נוס- שמהותו תמרו0 כלכלי של דפוס התנהגות נוגע לשוק התחבורה

יהיה נכו� להיכנס לאכיפת תשלו� ) 2025עד (אנו סבורי� כי בטווח התכנית הזו 

כפי שנעשה (ניי� צפופי� של אגרות גודש ואגרות נסיעה בתו( מרחבי� עירו

והוא משק- עלות חיצונית , הגודש מביא לעוד- צריכת אנרגיה).  הדבר בלונדו�

 על עלויות בלתי מופנמות אחרות כגו� זיהו� הנוספת, בלתי מופנמת במחיר

ברור כי יש לקיי� כא� דיפרנציאציה כלכלית בי� מי שגור� לגודש לבי� .  הסביבה

כי לש� יישומו של צעד זה נדרשת טכנולוגיה , י� עודנצי.  מי שאי� לו חלק בכ(

אול� אי� כיו� כל , של מעקב ובקרה במרחב וכ� שילוב כרטיסי� חכמי� במכוניות

בעיות היתכנות עקרוניות נראות לעי� במימוש טכנולוגיות אלו 
2

הקושי היישומי .  

א( , גיתפוליטי ולחלוטי� לא קושי של היתכנות טכנולו$כא� יהיה בעיקרו חברתי

הוא יביא : אנו סבורי� כי תועלתו הכלכלית בטווח הארו( של צעד זה היא עצומה

שבפיתוחה יש להשקיע רבות (להסטת נפחי תנועה גדולי� לתחבורה הציבורית 

זהו אחד המקרי� שבו נכו� . וכ� יקל על הגודש בערי�) במקביל לנקיטת צעד זה

בעבודה שאותה יוביל משרד , יי�חר- הקשיי� החזו, לפעול באופ� נחוש ליישומו

כי אי� , יש לציי� כמו כ�.  התחבורה תו( מעורבות רשות שימור האנרגיה שתוק�

להמתי� ביישומו של צעד זה עד כי יושלמו פרוייקטי� עתידיי� מתקדמי� של 

 )   רכבות תחתיות(שיפור התחבורה הציבורית בערי� 

                                                           
2

מוצר "מפסיק בימינו להיות ") כביש("כי שירות הספקת התשתית לנסיעה , למעשה נית� לומר  

הוא איננו מקיי� יותר באופ� מוחלט א- , שכ�. במשמעות הכלכלית הטהורה של המושג" ציבורי

בהיקפי גודש שאליה� מגיעי� , ראשית: אחד משני התנאי� היסודיי� המגדירי� מוצר כזה

כלומר לא , זמנית$י המוני� בו"אי אפשר לעשות בו עוד שימוש ע, מרחבי� עירוניי� מסוימי�ב

שהוא מגדיר בסיסי ראשו� של מוצר , בשימוש בו) Non-rivalry" (חוסר היריבות"מתקיי� תנאי 

הטכנולוגיה הנוכחית מאפשרת לגמרי מניעת שימוש בכביש ממי שאינו משל� את , ושנית; ציבורי

 .   שהוא התנאי המגדיר השני, )Non-excludabilityלא מתקיי� התנאי של , כלומר(רות מחיר השי
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, מעצ� מהותו, איננו רלוונטילי מכשיר התמרו0 הכלכ.  כלכליכלכליכלכליכלכלי$$$$מרחבימרחבימרחבימרחבי$$$$תכנו� פיסיתכנו� פיסיתכנו� פיסיתכנו� פיסי ....גגגג

 . להפעלת סוג זה של אמצעי�

סוג זה של מכשיר הטמעה שלטוני יש לו היתרו� שהוא נעדר קשיי .  חינו(חינו(חינו(חינו(////הפצת מידעהפצת מידעהפצת מידעהפצת מידע ....12121212

אמצעי השימור השוני� בה� נכו� . ועלות יישומו נמוכה, ישימות גבוהי� מדי בדר( כלל

 :להפעיל מאמצי� מיוחדי� של הפצת מידע ה�

של קשת רחבה ככל האפשר של מוצרי סימו� ודירוג יש לפעול ל. תתתתטכנולוגיוטכנולוגיוטכנולוגיוטכנולוגיו ....אאאא

הנועד להשפיע על , סימו� ודירוג ה� מכשיר של הפצת מידע.  חשמל ושל מכוניות

העובדה שאנו מחייבי� אכיפת סימו� (החדרת טכנולוגיות צריכה רצויות למשק 

כפי " החקיק"איננה הופכת את מכשיר ההטמעה בו מדובר כא� ל, ודירוג בחוק

 הנו ישירשכ� המכשיר השלטוני הפועל כא� באופ� , 11  סעי- ב שהוסבר בפרק 

כי אנו מציעי� לבחו� מחדש ג� את פורמט , נדגיש עוד). המידע המסופק לצרכ�

 באופ� הרבה במגמה שהמידע יהדהד בתודעת הצרכ�, וטכניקת הסימו� והדירוג

יש לבחו� שינוי של תפיסת הדבקת מדבקות בעלות פורמט , כ( למשל. יותר חרי-

לכיוו� של הדבקת דפי הסבר באותיות גדולות ובעלי , טכני מנוכר לאיש הפשוט

 . תוכ� של הדגמה ישירה של תועלת לצרכ�

בתחו� , להערכתנו יש מקו� רב לשימוש באמצעי חינו( והסברה. דפוסי התנהגותדפוסי התנהגותדפוסי התנהגותדפוסי התנהגות ....בבבב

וסיוע מקצועי לקהלי , הסברה והדרכה, ובעיקר לפעולות ייעו0, שימור האנרגיה

בתחומי , לעסקי� קטני�, לציבור הרחב  למפעלי� ולחברות: יעד ממוקדי� כולל

ג� א� לעיתי� יש סקפטיות לגבי יעילות� של אמצעי� . הבניה והתחבורה ועוד

היא שבמאמ0 משולב , ההערכה של כל הגורמי� המכירי� את התחו�, מעי� אלה

. נית� להשיג הישגי� משמעותיי� בתחו� זה, מרוכז ומקצועי, ע� אמצעי� אחרי�

כחלק מחינו( לחיי� בסביבה בת , יש לשקול ג� להכניס תחו� זה למערכת החינו(

הראייה בהקשר זה צריכה להיות . נית� לשלב זאת ע� הצור( בחסכו� במי�. קיימא

והקצאת , מחייבת תכנו� מדוקדק וממוקד, זומדיניות כ. כוללת וארוכת טווח

. משאבי� רבה הרבה יותר מהמשאבי� הזניחי� המוקצי� כיו� לצרכי� אלה כיו�

שמדובר על משאבי� קטני� ביחס  שככל הנראה  , חשוב להדגיש, ע� זאת

 . עולה לעי� שיעור על עלות�, לאור( זמ�, תועלת�

ר להסטת שימושי� מסוימי� תחו� חשוב שעליו יש להתמקד הנו חינו( הציבו

 בעיקר –וזאת , שה� צורכי חשמל כבדי� משעות העומס לשעות שפל בביקוש

מדובר בחינו( הציבור להפעיל מערכות . בתקופות שיאי הביקוש בחור- ובקי0

 . הדחה ומערכות אחרות בנות הסטה בזמני הפעלה לזמני השפל, יבוש, כביסה
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 של מכשיר הטמעה זה לעניי� התכנו� הרלוונטיות. כלכליכלכליכלכליכלכלי$$$$מרחבימרחבימרחבימרחבי$$$$תכנו� פיסיתכנו� פיסיתכנו� פיסיתכנו� פיסי ....גגגג

ונית� כמוב� , שכ� עוסקי� בו גורמי� ציבוריי�, המרחבי בישראל נמוכה מאוד

לדאוג להכללת כלל השיקולי� האנרגטיי� במסגרת הקפדה על מתודולוגיות 

הצעד האחד המחייב בכל זאת פעולה רחבה .  מקצועיות פנימיות של גורמי� אלו

משו� , זאת. יא בקשר לתכנו� מבני� יעילי� אנרגטיתשל הפצה והטמעת מידע ה

מהנדסי� ומתכנני , וכולל ארכיטקטי�, שציבור המתכנני� כא� הוא רחב מאוד

כאשר הגורמי� השלטוניי� לא יכולי� , הפועלי� במסגרת השוק הפרטי, ערי�

כמוב� לפקח על תוכ� השיקולי� והבחירות המקצועיות שעושה ציבור זה בעבודה 

על שלל " מבני� יעילי�"כי התורה של ,  על משרד התשתיות לדאוג.השוטפת

וכ� יהיה עליו להחדיר , תהיה נפוצה ומוטמעת דיה, האפשרויות שהיא מעלה

 .  מודעות לצור( בהכללת השיקול של יעילות אנרגטית בתכנו� מבני�

ני� בטבלה שבעמוד הבא מוצג מיו� עקרוני של כלל צעדי השימור על פי הצירופי� השו ....13131313

כאשר בכל צירו- כזה ניתנת הערכה , "מכשיר הטמעה שלטוני"ע� " אמצעי שימור"של 

ובאשר , התייעלות/מקורבת באשר לתועלת הגלומה בו פוטנציאלית במונחי חסכו�

מתוכה נית� לאבח� מה ה� .  הטבלה מסכמת את הנאמר לעיל בתמצית. לישימותו

התועלת מכא� והישימות מכא� ה� אלה שצירופי הערכת (תפיסות השימור המבטיחות 

כפי שנגזרו , הטבלה שלאחריה מצביעה בתמצית על כלל המלצותינו).  המבטיחי� ביותר

 . מראייה זו של התעדו- הנכו� של צעדי שימור

    מטרות ואמצעי� בתחו� האנרגיות המתחדשותמטרות ואמצעי� בתחו� האנרגיות המתחדשותמטרות ואמצעי� בתחו� האנרגיות המתחדשותמטרות ואמצעי� בתחו� האנרגיות המתחדשות

  לעודד את השימוש באנרגיות מתחדשות) 2002בנובמבר (כזכור ממשלת ישראל החליטה  ....14141414

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

 . מייצור החשמל בפועל יהיה מאנרגיות מתחדשות2% לפחות 2007עד שנת  ....אאאא

 . מייצור החשמל בפועל יהיה מאנרגיות מתחדשות5% לפחות  2016עד שנת  ....בבבב

.  ל הנו השמשמקור האנרגיה המתחדשת העיקרי הרלוונטי למדיניות האנרגיה של ישרא ....15151515

כי א� בטווח הארו( נתח ייצור החשמל הסולארי של ישראל יהיה , נית� בבירור לומר

הרי למרות שיהיה בכ( ער( לאומי רב בהקשרי� שוני� , בתחו� של אחוזי� בודדי� בלבד

 לא תהיה לכ( –) ועוד; תדמית סביבתית של ישראל; פיתוח היצוא; פיתוח מדעי(

 :שכ�, שר ליעדיה העיקריי� של אסטרטגיית משק האנרגיהמשמעות אסטרטגית רבה בהק

 לא ישנה משמעותית דבר בתחו� ההשפעות הסביבתיות על המשק 5%שיעור של  ....אאאא

 ; של תהליכי הספקת האנרגיה במשק
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ל לא יפתור מהותית בעיות של הקצאת קרקע למתקני ייצור אנרגיה "שיעור כנ ....בבבב

 . ממקורות פוסיליי�

 דבר וחצי דבר מבחינת מערכות הסיכוני� ל לא משנה כמוב�"שיעור כנ ....גגגג

 בשל העובדה כי כל – במידה שהיא נתונה –האסטרטגיי� שנתונה בה� ישראל 

 . מער( הספקת האנרגיה שלה הנו פוסילי

לאור תרחיש הייחוס שהוכ� במסגרת עבודה זו ברור לגמרי כי בטווח הקצר : נדגיש מיד ....16161616

אי� כל . ור סולארי שהיקפו משמעותילא נית� כלל להגיע להקמת מער( ייצוהבינוני 

לא באמצעות טכנולוגיות מבוזרות ולא , כלכלית למער( אופציונלי כזה$בשלות טכנו

לא נכו� להחדיר למשק את המקורות , כמו כ�.  באמצעות טכנולוגיות מרוכזות

, מתק� סולארי מבודד כא� וש�, תחנת רוח כא� או ש�(המתחדשי� בצורה ספוראדית 

מו( כי תהלי( זה יתפתח כביכול מעצמו באופ� שבטווח הרחוק יהיה נתח ולס..) וכו

 .   הייצור על בסיס מקורות מתחדשי� בעל ער( משמעותי אסטרטגית

 צריכה בשלב שבו –פ " בשילוב בעיקר ע� מדיניות המו–מדיניות שימור האנרגיה , לכ� ....17171717

לאומי $ודל משקינתו� כיו� משק האנרגיה כיו� להשקיע את עיקר המאמצי� בפיתוח מ

של� המאפשר למשק להגיע בעתיד הרחוק לכ( ששיעור הייצור על בסיס סולארי יהיה 

 ). ראה דיו� בפרק תמהיל הייצור(גדול משמעותית מאחוזי� ספורי� 

 :יש לכוו� את המאמצי� בעיקר בכיוו� של, בשלב זה ....18181818

ש חשמל "פיתוח דגמי� טכנולוגיי� של ייצור מבוזר ומרוכז המאפשרי� הפקת קוט ....אאאא

 ;")סבירות"אי� צור( שנקבע כא� מה משמעות ".  (סבירות"בעלויות 

 ה� אגירה מבוזרת –ג� כא� .  (לאגירת אנרגית שמשפיתוח טכנולוגיות מעשיות  ....בבבב

 ).וה� אגירה מרוכזת
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ביצוע ניתוח מקי- של פוטנציאל הקרקע שנית� להקצות למערכי ייצור ואגירה  ....גגגג

ובהמש( , לה ע� מדינות האזור ירד� ומצרי�רצוי בשיתו- פעו,  זאת–סולאריי� 

כי את , יש להדגיש).  בהתא� להתפתחות היחסי�(ע� הרשות הפלסטינית 

המחקר יש לבצע במתודולוגיה המביאה בחשבו� באופ� מודע ומפורט  הערכות 

סבירות ריאליות להשגת אישורי� סטאטוטוריי� לניצול סוגי קרקע שוני� 

 .  באזורי� שוני� באר0

ש( יהיה צור( לקבוע הסדרי תמרו0 כלכליי� שיאפשרו החדרה של הטכנולוגיות בהמ ....19191919

הסדרי� אלו . שתתבררנה בשלות ומעשיות מבחינה קרקעית ותכנונית ליישו� בישראל

 :  יכללו

 ; סבסוד ישיר ובשיעורי� גבוהי� של ההשקעה במתקני ייצור ....אאאא

מל הנובע מימוש ההמלצה בדבר הפנמה מלאה של עלויות סביבה במחיר החש ....בבבב

ושימוש במקורות הכספיי� הנוצרי� מכ( למימו� סובסידיות , ממקורות פוסיליי�

לצור( כ( תצטר( מדינת ישראל לקבוע מהו הער( של חסכו� בפליטת . אלו

 . כפי שהומל0 על ידינו במקו� אחר, מזהמי�

.  לעיל'  ד19  $ 17 מוצע להיכנס מיידית להכנת תכנית מפורטת על בסיס הנאמר בסעיפי�  ....20202020

כמו למשל , כ� חשוב לבחו� את האפשרות לבצע תכנו� זה בשיתו- ובשילוב גורמי חו0

 . הקונגרס היהודי

     הקמת רשות לשימור אנרגיה הקמת רשות לשימור אנרגיה הקמת רשות לשימור אנרגיה הקמת רשות לשימור אנרגיה$$$$רפורמה ארגונית רפורמה ארגונית רפורמה ארגונית רפורמה ארגונית 

מור האנרגיה מצדיק הקמת רשות ייעודית בתחו� זה שדרוג מעמדו של נושא שי, לדעתנו ....21212121

באופ� , רשות זו צריכה להיכלל. שתרכז את כל הטיפול הממשלתי בתחו� שימור האנרגיה

הקמת רשות מעי� זו תאפשר  את הקצאת .  במסגרת משרד התשתיות הלאומיות, טבעי

אפשריי�  וכ� הסדרי� תקציביי� אפשריי� שאינ� , המשאבי� הנדרשי� לטיפול בנושא

 .במסגרת הארגונית הקיימת

, המערכת החקיקתית להקמתה של רשות לשימור אנרגיה יכולה להיות מבוססת ....22222222

 .1989$על חוק מקורות האנרגיה מ, להערכתנו

תחומי טיפולה של רשות מוצעת זו יכללו כמוב� את כל הכלול כיו� בתחו� טיפולו של  ....23232323

לל סמכויות האכיפה של צעדי שימור אג- שימור משאבי תשתית ובנוס- תועברנה אליו כ

בהתא� , הרשות המוצעת תהיה אחראית. אנרגיה המצויי� במשרדי ממשלה אחרי�

במסגרת משרד התשתיות הלאומיות על התיאו� ע� משרדי הממשלה , להצעה זו

האחרי� על אות� תחומי פעולה שיש לה� השלכות ישירות על מרכיבי� שוני� של 
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יה אחראית ג� על שיתו- הפעולה של המגזר הממשלתי ע� הרשות תה.  שימור אנרגיה

 שכמות�  ESCOחברות (חברות מהמגזר הפרטי שעיסוק� בתחו� שימור האנרגיה 

היא תעסוק בי� השאר בהעמקת המחקר והמידע לגבי דפוסי ). קיימות במדינות שונות

 . צריכת אנרגיה  ולימוד הקורה בעול�

להערכת המשרד . קו� להקי� רשות לשימור אנרגיהיצוי� כי להערכת משרד האוצר אי� מ ....24242424

הדיוני� על תפקידי הרשות והמשאבי� שיועמדו לרשותה יערכו זמ� רב ויעכבו ביצוע 

הקמת רשות לשימור ,  על פי הערכה זו. תכניות ספציפיות שנית� לבצע� בכלי� קיימי�

,  וגופי� אחרי�אנרגיה תגרו� למאבק מתמיד בנושא סמכויות והגדרות בינה ובי� רשויות

 .דבר שיפגע בקידו� הפעילות בתחו� שימור האנרגיה

 :ייעוד הרשות לשימור אנרגיה יוגדר כ(.   ייעוד הרשותייעוד הרשותייעוד הרשותייעוד הרשות ....25252525

כללי פעולה ושיטות מערכתיות , אמצעי�, ליזו� ולקד� החדרת� של מערכות ....אאאא

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

 .  חינו( והסברה, הפצת מידע; עידוד כלכלי; את באמצעות חקיקהז.  במשק

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

 ;בהתאמה למדיניות תכנו� משק האנרגיה בכללה, מתחדשי�

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

המוצעת והערכת ההיק- הכספי הנדרש לש� מוצע שבניית המבנה הארגוני של הרשות  ....26262626

ובמקביל לצעדי החקיקה , לאחר שתתגבש הסכמה עקרונית לכ(, כ( תעשה בשלב הבא

כאשר היק- , שמדובר בבניה בשלבי�, כבר בשלב זה נית� להערי(, ע� זאת.  המתחייבי�

ל והעלות הכספית הישירה  הכוללת לא תעלה ע , 15$20העובדי� בו מדובר לא יעלה על 

מדובר באמצעי� ). כולל הוצאת עבודות לגורמי� חיצוניי�(ח לשנה " מליו� ש10 $כ 

 .פחותי� בהרבה מהמקובל במדינות מפותחות אחרות

ע� זאת נבהיר כי אי� מדובר ברשות . למימוש ייעודה" שיניי�"הרשות תקבל סמכויות ו ....27272727

טו� אחרי� הנהנית מאי תלות גמורה ומוחלטת בהנהלת משרד התשתיות ובגורמי של

משו� שפעולתה , זאת).  למשל, חשמל$י המודל של רשות השירותי� הציבוריי�"עפ(

חייבת להיות מתואמת באופ� שוט- ע� גורמי� רבי� ולהיות כפופה לאילוצי מדיניות 

מוב� כי הרשות תצטר( לקיי� שיתו- פעולה . ולהחלטות מדיניות שוטפות של הממשלה

בה� , לטוניי� אחרי� לצור( קידו� רעיונות שימורהדוק ע� משרדי ממשלה וגופי� ש

וכ� ע� הרשות , ס והאוצר"התמ, איכות הסביבה, התחבורה, בעיקר משרדי הפני�
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ל משרד "סביר כי תקו� לרשות מועצה שבראשה יעמוד  מנכ. חשמל$לשירותי� ציבוריי�

 .   התשתיות הלאומיות

 לחיזוי תועלת� של צעדי הרשות תפתח ותפעיל מערכת של כלי� אנליטיי� תומכי� ....28282828

בתו( . וכ� להערכה ותחקור לאחור של צעדי� שכבר הופעלו, שימור אופציונליי� שוני�

י "כ( תפעיל הרשות מערכת מידע מקצועית חדישה להערכת צריכת אנרגיה בישראל עפ

 .ותשרת בכ( את המשרד כולו, חתכי� ופרספקטיבות שונות

 .  ושאי� לוגיסטיי� של אכיפה ובקרהמוצע כי הרשות תישע� על מיקור חו0 בנ ....29292929

פ של המשרד מכוונות למעשה לקידו� "רוב רוב� של פעילויות המו.   פפפפ""""מיקו� אג- המומיקו� אג- המומיקו� אג- המומיקו� אג- המו ....30303030

עובדה היא כי . י הגדרת המושג כפי שניתנה בפרק ב"עפ, אינטרסי� של שימור אנרגיה

בפירוט כפי שהוצג , קיימות זיקות מתודולוגיות ומקצועיות רבות בי� תחומי פעולה אלה

פ בתחו� "כל פעילות המו, כ( למשל. פ"בתוכנית האב במסמ( הד� במדיניות המו

עניינה קידו� מטרות שימור , פ"שהומלצה על ידינו במסמ( מדיניות המו, הסולארי

ל לגבי ההמלצות לפתח מערכת שתאפשר השלה וולונטרית מבוקרת של "כנ.  אנרגיה

 רק פעילויות בתחו� האנרגיה הגרעינית ,למעשה.  חשמל מצרכני� ביתיי� בשעות שיא

שממילא מצויות בסדר עדיפות נמו( מאוד , )פצלי שמ�(ואנרגיות פוסיליות ייחודיות 

לכ� .  אינ� שייכות אינטגרלית לתחו� שימור האנרגיה במובנו המוגדר כא�, בהמלצותינו

 . הפ תמוזג ארגונית אל תו( הרשות לשימור אנרגי"כי פעילות המו, אנו מציעי�

מימו� , על בסיס החלטה וחקיקה מתאימה, הקמת רשות לשימור אנרגיה תאפשר ....31313131

, )צרכני חשמל ודלקי�(על ידי צרכני האנרגיה הקיימי� , פעילויות בתחו� שימור האנרגיה

לקר� , י צרכני האנרגיה לספקי האנרגיה"י הפניית חלק מהמחיר המשול� ע"וזאת ע

  כספי קר� כזו יכולי� להיות מופני� לתחומי� .ייעודית שתשמש למטרות שימור אנרגיה

. או למעבר לאנרגיות מתחדשות/שעיקר מטרת� הקטנת עצימות השימוש באנרגיה ו

בהקשר זה צרי( לזכור שאפילו א� . קרנות מעי� אלה מקובלות במדינות שונות בעול�

אופ� יופנה ב, ממחיר האנרגיה לצרכני�) עד אחוז אחד לכל היותר(שיעור קט� ביותר 

מדובר בסכו� כס- גדול יחסית , ייעודי לפעילויות שונות בתחו� שימור האנרגיה

 .שיאפשר פעילויות משמעותיות בתחו� שימור האנרגיה


