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 מבוא  .1

הרווחה , לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת העבודה)מסמך זה נכתב לבקשת הוועדה המשותפת 

-ןדיווח הוועדה הבי: בנושא 2010בדצמבר  13-לקראת ישיבתה ב, לנושא סביבה ובריאות( והבריאות

 28-בות החלטת הממשלה שהתקבלה בהדיון מתקיים בעק. חממההמשרדית לעניין הפחתת פליטת גזי 

. 2020מפליטת הגזים הצפויה עד שנת  20%-ית להפחתת פליטת גזי החממה בתכנבדבר  2010בנובמבר 

ית להפחתת פליטת גזי החממה לא נכללים צעדים מעשיים לקידום ייצור חשמל מאנרגיות תכנב

 1.אלמפליטת גזי החממה בישר 55%-אף שייצור חשמל הוא מקור ל, מתחדשות

 :במסמך יוצגו הנושאים הבאים

 החלטת הממשלה בדבר הפחתת פליטת גזי החממה; 

 מדיניות הממשלה לקידום אנרגיות מתחדשות; 

 תמונת המצב מבחינת ייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות. 

 

 ית לאומית להפחתת פליטת גזי החממהתכנ: 2508' החלטת הממשלה מס .2

ת שקיבלה ישראל על עצמה בוועידת האקלים בקופנהגן בדצמבר החלטה זו התקבלה בהתאם להתחייבו

 לפי 2".עסקים כרגיל"לעומת תרחיש  20%-את פליטת גזי החממה ב 2020להפחית עד שנת  – 2009

מיליון בשנת  328.5מהם , ח במשך עשר שנים"מיליארד ש 2.2החלטה זו יושקעו במימוש התחייבות זו 

 2020.3–2013יוקצה בשנים , ח"מיליון ש 1,661, שאר הסכום. 2012מיליון בשנת  320.5-ו 2011

שמיפתה , ל משרד האוצר"משרדית בראשות מנכ-ההחלטה התקבלה בעקבות פעולתה של ועדת היגוי בין

לפי ההחלטה . את האפשרויות להפחית את פליטת גזי החממה ומונתה להמשיך לפעול ליישום ההחלטה

 :יתוקצבו האמצעים הבאים

 ח יוקצו למשרד התשתיות הלאומיות"מיליון ש 269. ת החשמל במגזר הביתיהפחתת צריכ ,

ית להפחתת צריכת החשמל במגזר הביתי תכנ 2011באוגוסט  1והוטל עליו להוציא לפועל עד 

 ;באמצעות החלפת מכשירי חשמל ביתיים במכשירים יעילים יותר

 ח "מיליון ש 114. תיתמיכה בהשקעות להפחתת פליטת גזי החממה במגזר העסקי והתעשיי

ית לתמיכה תכנ 2011בספטמבר  1והוטל עליו להוציא לפועל עד , הוקצו למשרד להגנת הסביבה

 ;בביצוע סקרי אנרגיה במגזר התעשייתי

                                                 

, אתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה 1
_sum_1109_1.pdfhttp://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/Spokesman/exec ,בדצמבר  12: כניסה

2010. 
 . משמעו מצב שבו העניינים בתחום נמשכים ללא שינוי" עסקים כרגיל"תרחיש  2
גיבוש תכנית לאומית להפחתת פליטות גזי חממה  ,2010בנובמבר  28 ,2508 'מס ממשלההת החלט, מזכירות הממשלה 3

באתר האינטרנט של  המשרד להגנת , הצעה להחלטה: ממה בישראלגיבוש תכנית לאומית להפחתת פליטות גזי ח; בישראל
 .2010בדצמבר  2: כניסה, http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/News/ippc1_1.pdf, הסביבה
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 למשרד להגנת , ח יוקצו למשרד התשתיות הלאומיות"מיליון ש 46. פעולות לחינוך ולהסברה

במאי  1-וטל עליהם להתחיל לא יאוחר מוה 4,הסביבה ולמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים

להפחתת פליטת גזי החממה , לנקוט פעולות להגברת המודעות להתייעלות אנרגטית 2011

 ;ולחינוך ציבור הנהגים לנהיגה אקולוגית

 ח יוקצו למשרד "מיליון ש 40. תמיכה בהתקנה ראשונית של טכנולוגיות ישראליות חדשות

באוגוסט  1ית לתמיכה בהתקנת טכנולוגיות כאמור עד תכנוהוטל עליו להוציא לפועל , ת"התמ

2011; 

 והוטל עליו , ח הוקצו למשרד להגנת הסביבה"מיליון ש 16. פרויקט חלוץ לבנייה ירוקה חדשה

. 2013ביוני  1ן עד תוכנלבצע את הפרויקט לשילוב בנייה ירוקה במבנים חדשים שאכלוסם מ

בסיומו יתקיים ניתוח כלכלי וסביבתי שבהתאם ו, משרדי-הפרויקט ילווה בצוות היגוי בין

 ;לתוצאותיו יגובשו המלצות לקידום בנייה ירוקה

 והוטל עליו לבצע סקר , ח הוקצו למשרד להגנת הסביבה"מיליון ש 16. סקר מבנים קיימים

בשיתוף עם משרד הפנים לאפיון הפוטנציאל של הפחתת פליטת גזי החממה באמצעות 

 ;ידי שיפוץ ושיפור מבנים-על התייעלות אנרגטית שתושג

 והוטל , ח הוקצו למשרד להגנת הסביבה"מיליון ש 11. הכשרה והדרכה בתחום הבנייה הירוקה

ית להכשרה ולהדרכה של אנשי מקצוע בתחום התכנון והבינוי תכנ 2011ביוני  1עליו להפעיל עד 

עצה להשכלה גבוהה כמו כן הוטל על המשרד להגנת הסביבה לפנות למו. בנושא הבנייה הירוקה

ולבחון עמה את האפשרות להכניס את תחום הבנייה הירוקה ללימודי האדריכלות וההנדסה כך 

 ;ו"תשע–א"שנתית של מערכת ההשכלה הגבוהה לשנים תשע-ית הרבתכנשתיכלל ב

 ח יוקצו למשרד התשתיות הלאומיות ולמשרד להגנת "מיליון ש 13 5.תמיכה בסקרי אנרגיה

ית תכנ 2011בספטמבר  1והוטל עליהם להוציא לפועל עד , (ח בהתאמה"ליון שמי 5-ו 8)הסביבה 

פרט למגזר )במגזר התעשייתי ובמגזר הציבורי , לתמיכה בעריכת סקרי אנרגיה במגזר המסחרי

 ;(הממשלתי

 והוטל עליו , ח יוקצו למשרד הבינוי והשיכון"מיליון ש 7. פרויקט חלוץ לשיפוץ מבנים קיימים

ביוני  1השיפוץ יחל עד . אמור במסגרת פרויקט שיקום שכונות שהוא מקייםלבצע פרויקט כ

בהתאם לניתוח יגובשו . ובסיום פרויקט החלוץ ייעשה ניתוח כלכלי וסביבתי של תוצאותיו, 2011

 ;המלצות לקידום שיפוץ מבנים בהתאם לתקני בנייה ירוקה

 קצו למשרד התשתיות הלאומיותח יו"מיליון ש 7. ובכללה אכיפה, תקינה להתייעלות אנרגטית ,

תקן ובו הגדרות לקבוצות דירוג אנרגטי של מכשור  2011ביולי  1והוטל עליו להגיש לאישור עד 

 .חשמלי ביתי

 

 

                                                 

ח למשרד התחבורה "מיליון ש 5-ח למשרד להגנת הסביבה ו"מיליון ש 11, ח למשרד התשתיות הלאומיות"מיליון ש 30 4
 .והבטיחות בדרכים

 . בסקרי אנרגיה בודקים צריכת אנרגיה ובאיזו מידה אפשר לצמצמה 5
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ית לאומית להפחתת פליטת גזי תכנ: 2508' מסביקורת על החלטת הממשלה  .2.1

 החממה

 המשרד להגנת הסביבה .2.1.1

ויש בה צעדים ממשיים להפחת פליטת גזי , ה מסוגההיא ראשונ יתתכנה 6,לפי המשרד להגנת הסביבה

עדיין לא נותנת מענה מלא שיאפשר עמידה של ישראל ביעד ההפחתה לו התחייבה "אך היא , החממה

 :השר להגנת הסביבה ביקש להוסיף להחלטה שלושה מרכיבים. "ועידת האקליםוב

 ;הפעלת תחנת הכוח החדשה באשקלון בגז ולא בפחם .1

 ;נרגיות מתחדשותעידוד והשקעה בא .2

 .עידוד המעבר לתחבורה ציבורית .3

תבחן ועדת  2011ביוני  30שעד , אמירה כללית בלבדפרט ל, מטרות אלה לא נכללו בהחלטת הממשלה

 7."אמצעי מדיניות נוספים להפחתת פליטות גזי חממה לרבות בתחום האנרגיות המתחדשות"ההיגוי 

ית להפחתת פליטת גזים היה פרסום קול תכנבהכנת האחד האמצעים שנקטה ועדת ההיגוי , יתר על כן

מודעת  אמצעים להפחתת פליטות גזי חממה בתחום של התייעלות אנרגטית ובנייה"קורא להציע 

על טכנולוגיות מוכחות ועל טכנולוגיות בשלבי פיתוח בתחום , ולתת מידע על חסמים" אנרגיה

מתחדשות ונושא התחבורה הציבורית לא היו כלומר נושא קידום האנרגיות ה 8.ההתייעלות האנרגטית

 .חלק מעבודת ועדת ההיגוי ולכן לא מדובר בהם בהחלטת הממשלה מעבר למשפט הכללי האמור לעיל

 ארגונים אזרחיים .2.1.2

קואליציה של ארגונים אזרחיים הפועלים בתחום הגנת הסביבה העלתה כמה השגות על החלטת 

 9:פחית את פליטת גזי החממהלצד ברכה על עצם המאמץ הראשון לה, הממשלה

 אמצעי  לגבשבהיעדר יעד כאמור אין אפשרות . גזי החממה יעד ברור להפחתת פליטת אין

 ;ת הגזיםלהפחתת פליטמועילים מדיניות 

 ההתקדמות לעברמעקב אחר  יאפשרש הערכה של פליטת גזי חממהלמנגנון ציבורי למדידה ו אין 

 ;יתתכניעדי ה

                                                 

, אתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה 6
http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho

=Spokesman^l1817&enZone=Spokesman ,2010צמבר בד 2: כניסה. 
גיבוש תכנית לאומית להפחתת פליטות גזי חממה  ,2010בנובמבר  28 ,2508 'מס ממשלההת החלט, מזכירות הממשלה 7

 .בישראל
, באתר פרסומי ממשלת ישראל, קריאה לקבלת עמדות ומידע בנושא טכנולוגיות 8

DA26/0/hamama.pdfC0DF33EB-BEAD-4E92-C0F4-http://www.info.gov.il/NR/rdonlyres/96E8E036 ,כניסה :
 .2010בדצמבר  12

; 2010בנובמבר  23, מכתב, דוח ועדת ההיגוי לנושא הפחתת פליטות גזי החממה בישראל, וארגונים אחרים" חיים וסביבה" 9
מכתב , ועדה לצמצום פליטות גזי החממהוטיוטת דוח ה לעהערות הפורום הישראלי לאנרגיה , הפורום הישראלי לאנרגיה

 .2010בנובמבר  10, ל משרד האוצר חיים שני"כלמנ
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  בהם ו, חממה הם המקורות העיקריים לפליטת גזישה לתחומים ית התייחסות ברורתכנבאין

למשל מעבר התעשייה , הרצוי במשק החשמללא מצוין תמהיל הדלקים  – תמהיל הדלקים

שינוי תמהיל , לטענת הארגונים. לשימוש בגז טבעי וקידום ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות

שפעה הגדולה ביותר על פליטת גזי בעל ההיחיד דלקים בייצור החשמל בישראל הוא האמצעי הה

 ;עדהואולם הנושא אינו זוכה להתייחסות בהמלצות הו, החממה בישראל

 ב מראה "הניסיון שנצבר בארה. האנרגטית ההתייעלותגוף מקצועי שירכז את תחום  אין

האנרגטית במשק היא  הקמת גוף מקצועי עצמאי שירכז ויוביל את תהליך ההתייעלותש

 ;תר להשגת יעד זהביו היעילהאמצעי 

 למרות היכולת הטכנית והלוגיסטית הרבה שלה , אין שיתוף של חברת החשמל בתהליך

בהחלטת הממשלה הוטלה פעילות ההתייעלות האנרגטית על השוק . ונגישותה הרבה לצרכנים

אף ששוק זה כמעט אינו קיים בארץ בתחום זה וספק אם התמריצים המוצעים יגרמו , הפרטי

 ;  של שוק זה בתוך זמן קצר לצמיחה מהירה

  הארגונים . בהיבטי התכנון והפיתוח בישראלקיימא -ברתכנון של בנייה ירוקה ו הטמעה שלאין

מבנים ירוקים  ולדבריהם, 30% –מציינים את חלקם הגדול של מבנים בפליטת גזי חממה 

 .חממההמפליטת גזי  35%-ולהפחית כ 50%–30%-ים לצמצם את צריכת האנרגיה בעשוי

 

 ייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות לאור יעדי הממשלה .3

 חשמל המיוצר כיום באמצעות אנרגיות מתחדשות .3.1

מכלל צריכת  0.1%-היתה כ 2009-2008צריכת החשמל המיוצר באמצעות אנרגיות מתחדשות בשנים 

משקפת  עלייה זו. בצריכת החשמל מאנרגיות מתחדשות 50%חלה עלייה של  2009בשנת . החשמל במשק

-כמות החשמל המיוצר במתקנים ביתיים גדלה מ: וולטאיים לפעולה-בעיקר את כניסת המתקנים הפוטו

כמות החשמל המיוצר במתקנים ; 275-פי – 2009ש בשנת "קוט 457,147-ל 2008ש בשנת "קוט 1,664

קר החשמל עי. 139-פי – 2009ש בשנת  "קוט 3,522,098-ל 2008ש בשנת "קוט 25,274-מסחריים גדלה מ

שמשמשות כבר כמה , מיוצר עדיין בטכנולוגיות אחרות, ש"מיליון קוט 50–40, מאנרגיות מתחדשות

 10.מסה-אלקטריים ומתקני ביו-מתקנים הידרו, טורבינות רוח  –שנים 

סיבה נוספת לגידול בשיעור צריכת החשמל מאנרגיות מתחדשות היא הצטמצמות צריכת החשמל 

ההסדרות השונות להפעלת מתקני ייצור . ה מהצטמצמות הפעילות הכלכליתשנבע, 2009הכללית בשנת 

, את חברת החשמל לרכוש את החשמל מהמתקנים האלהמחייבות חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות 

והגדלת , ('גז וכו, חשמל)ולכן ירידה בצריכת החשמל משמעותה פחות ייצור חשמל מדלקים מחצביים 

                                                 

בדצמבר  8, מכתב, מעקב ביצוע בהתאם ליעדי הממשלה –ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות , משרד התשתיות הלאומיות 10
באתר האינטרנט של הרשות  ,"רשימת רשיונות קבועים: "רשימת המתקנים המייצרים חשמל באנרגיות מתחדשות; 2010

; 2010בדצמבר  12: כניסה, http://www.pua.gov.il/Sip_storage/FILES/2/1642.pdf, חשמל –יים לשירותים ציבור
מרכז המחקר והמידע של : ראו במסמך 4450' פירוט על ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות לפני החלטת הממשלה מס

 .2007בינואר  15, יניב רונן: כתיבה, ייצור חשמל מאנרגיה חלופית בישראל, הכנסת
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חשיבות ההתייעלות האנרגטית נתון זה מראה את . יות מתחדשותחלקו היחסי של החשמל מאנרג

 . והחיסכון בחשמל בד בבד עם קידום ייצור החשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות

 –על אף הגידול היחסי מדובר בשברי אחוזים מהצריכה הכללית והרחק מיעד הביניים שקבעה הממשלה 

 29-שהתקבלה ב, של הממשלה 4450' לטה מסיעד הביניים הוא חלק מהח. 2014מהצריכה בשנת  5%

כדי לעמוד . מצריכת החשמל באנרגיות מתחדשות 10%ייוצרו  2020ונקבע בה כי עד שנת  2009בינואר 

בהחלטה נקבע כי . מגוואט 1,400ביעד הביניים יש צורך בהקמת מתקנים ותחנות בהספק מותקן של 

 .מגוואט 250בהספק של , ולהתוקם בכל שנה תחנת כוח גד 2020עד שנת  2010משנת 

          –מגוואט  69-כיום סך ההספק המותקן של מתקני ייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות הוא כ

 –( וולטאיים-בעיקר פוטו)מגוואט במתקנים סולריים  45-מסה וכ-מים וביו, מגוואט בתחנות רוח 24-כ

 .מיעד הביניים של הממשלה 5%-כ כלומר

  11מיוצר באנרגיות מתחדשות מכלל צריכת החשמל במשקשיעור החשמל ה

סך ייצור החשמל באנרגיות  
 ( ש"מיליוני קוט)מתחדשות 

סך צריכת החשמל במשק 
 (ש"מיליוני קוט)

שיעור החשמל מאנרגיות 
מתחדשות מסך צריכת 

 החשמל

2008 42.03 50,161 0.08% 

2009 57.86 48,947 0.12% 

 

 תעריפי ההזנה .3.2

 Feed-in) תעריפי הזנהלקידום ייצור החשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות הוא מתן המתווה שנבחר 

Tariff – FIT )תעריף הזנה הוא התחייבות המדינה לשלם תעריף קבוע לתקופת זמן קצובה. לפי מכסות ,

כיום קיימים תעריפי הזנה . בעבור חשמל המופק באמצעות אנרגיה מתחדשת, שנה 20בדרך כלל 

וולטאיים בינוניים ולמתקני -למתקנים פוטו, וולטאיים קטנים למגזר הפרטי והמסחרי-למתקנים פוטו

לטורבינות רוח גדולות , אין עדיין הסדרה של תעריפים כאלה לתחנות כוח סולריות גדולות. רוח קטנים

 .גז-או בינוניות ולמתקני ביו

הכין תחזית לייצור עד שנת ש, מתווה המכסות נקבע כיום בהתאם למדיניות משרד התשתיות הלאומיות

2020. 

                                                 

בדצמבר  8, מכתב, מעקב ביצוע בהתאם ליעדי הממשלה –ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות , משרד התשתיות הלאומיות 11
2010. 
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 אבני דרך לשנים, (מותקן מגוואט) אנרגיות מתחדשות לפי טכנולוגיהאמצעות תחזית הספק מותקן ב

2014–202012  

 שנה                     

 

 טכנולוגיה

שיעור מסך  2020 2019-2018 2017-2016 2015-2014
כל ההספק 

 המותקן

 29% 800 600 400 250 רוח

 7.6% 201 160 100 50 מסה-גז וביו-ובי

מתקנים סולריים 
 13גדולים

700 750 1,000 1,200 43.5% 

-מתקנים פוטו
וולטאיים 

 בינוניים

350 350 350 350 12.7% 

-מתקנים פוטו
 וולטאיים קטנים

200 200 200 200 7.2% 

סך כל ההספק 
  –המותקן 
 מגוואט

1,550 1,800 2,310 2,760 100% 

עד  2015-2014וולטאיים קטנים ובינוניים זהה לשנים -התחזית בעבור מתקנים פוטוש אפשר לראות

כלומר לפי מסמך המדיניות של משרד התשתיות הלאומיות לא יוקמו מתקנים כאלה לאחר שנת , 2020

חברות ; מפני שהיא יוצרת חוסר ודאות, תחזית זו בעייתית מבחינת שוק ההתקנות הסולריות. 2015

כאשר לא יוכלו עוד לבנות מתקנים , ן יודעות מה יהיה אופי הפעילות שלהן אחרי שנה זוההתקנה אינ

וכך לא יהיו תחזוקה ושירות בעבור , בעקבות זאת עלולות להיסגר חברות התקנה. קטנים ובינוניים

התחזית בעייתית גם בכל הקשור למדיניות הכוללת של קידום ייצור החשמל . מתקנים שנבנים כעת

ייתכן שיהיה עדיף , משום שאם לא תהיה התקדמות בבניית תחנות כוח גדולות, ות מתחדשותמאנרגי

 .להתקדם לייעד הייצור בבניית מתקנים קטנים ובינוניים

 

 מבנה התעריפים והמכסות .3.3

 וולטאיים קטנים-מתקנים פוטו

ההסדרה . קילוואט לצריכה עצמית ולמכירת עודפים לרשת 50וולטאיים בהספק שעד -מתקנים פוטו

. קילוואט 50–15קילוואט ומתקנים מסחריים בהספק של  15בהספק שעד מתקנים ביתיים מתחלקת ל

עד למיצוי המכסה תעריף זה יהיה בתוקף . ש"ח לקוט"ש 2.04תעריף ההזנה למתקנים ביתיים הוא 

ו נקבע מתקנים מסחרייםל. אם יושג היעד תיקבע מכסה חדשה עם תעריף חדש. מגוואט 15, שנקבעה

                                                 

במערך ייצור החשמל  לשילוב אנרגיות מתחדשות מדיניות משרד התשתיות הלאומיות, משרד התשתיות הלאומיות 12
 .2010בפברואר  14, בישראל

 .וולטאית-סולרית או פוטו-לות להיות בטכנולוגיה תרמותחנות סולריות גדולות יכו 13
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 1.31-ו 2012ח עד סוף אוגוסט "ש 1.41; 2011עד סוף אוגוסט  ח"ש 1.51: ש במתווה יורד"תעריפים לקוט

  14.מגוואט 120, עד מיצוי המכסהאו , 2014ח עד סוף דצמבר "ש

  15טורבינות רוח קטנות

ם קילוואט לצריכה עצמית ולמכירת עודפי 50טורבינות רוח קטנות לייצור חשמל עד הספק מותקן של 

 15בהספק מותקן שעד מתקנים ביתיים ההסדרה מתחלקת ל. מגוואט 30המכסה להסדרה היא . לרשת

תעריף ההזנה למתקנים ביתיים הוא . קילוואט 50–15קילוואט ומתקנים מסחריים בהספק מותקן של 

תעריפים אלו יחולו עד סוף . ש"ח לקוט"ש 1.31למתקנים מסחריים הוא והתעריף , ש"ח לקוט"ש 1.68

במגזר הביתי יש . לפי נוסחת חישוב שנקבעה, לשנה בתעריף 2%תהיה ירידה של  2012משנת . 2011שנת 

ואילו במגזר המסחרי יש הגבלה לפי , (מונה חשמל)הגבלה לפי יכולת הקליטה של נקודת צרכנות אחת 

, וואטמג 15של  מכסהלכל אחד משני סוגי המתקנים הוקצתה . יכולת קליטת החשמל של רשת ההולכה

 .2017עד סוף שנת  מגוואט 30: סך הכולוב

  16מתקנים סולריים בינוניים

–10)קילוואט עד גבול יכולת ההולכה של הרשת  51מתקנים סולריים לייצור חשמל בהספק מותקן של 

 300המכסה שנקבעה להסדרה זו היא . וולטאיים-ההסדרה מיועדת למתקנים פוטו. (מגוואט לערך 12

המכסה והתעריפים יהיו בתוקף עד סיומם או עד  .ש"ח לקוט"ש 1.49המובטח הוא התעריף . מגוואט

 .2014עד שנת , לשנה 5%-יקטן התעריף ב 2012משנת . המוקדם שבהם, 2017שנת 

 הסדרות עתידיות

 מסה -מתקני ביו

-לקביעת תעריף הזנה בעבור מתקני ייצור חשמל מביו בשימועיצאה רשות החשמל  2010באוקטובר  4-ב

ניצול פסולת אורגנית להפקת חשמל עולה בקנה  17.הפועלים בעיכול אנאירובי של פסולת אורגנית, גז

והמכסה , ש"אגורות לקוט 60התעריף המוצע הוא . אחד עם יעדי הממשלה בצמצום הטמנת פסולת

מכסה זו היא בהתאם למדיניות משרד התשתיות . 2017מגוואט עד סוף שנת  160המוצעת היא 

 18.הלאומיות

 מתקנים סולריים גדולים

ההסדרה מיועדת . לקביעת תעריף למתקנים גדולים בשימועיצאה רשות החשמל  2009בדצמבר  10-ב 

מגוואט שאינם נכללים בהסדר תעריפים אחר  10-למתקנים ולתחנות בהספק מותקן של יותר מ

בטכנולוגיה זו . רת כיוםשהיא הטכנולוגיה היעילה ביותר המוכ, סולרית-ומבוססים על טכנולוגיה תרמו

-יצוין כי בתחנות תרמו. נעשה שימוש בחום השמש כדי לייצר קיטור להנעת טורבינות להפקת חשמל

                                                 

עדכון ההסדרה התעריפית בדבר ייצור חשמל מבוזר לצריכה עצמית והעברת עודפים , חשמל – הרשות לשירותים ציבוריים 14
 .2010ביולי  26, 302מישיבה  1 'החלטה מס, (KW 50 עד)וולטאית קטנה -באמצעות מערכת פוטו לרשת

 הסדרת ייצור חשמל מבוזר לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת באמצעות, חשמל – תים ציבורייםהרשות לשירו 15
רשות החשמל , חשמל –הרשות לשירותים ציבוריים ; 2009בספטמבר  7 ,275מישיבה  1' ה מסהחלט, טורבינות רוח קטנות

 . 2010ינואר ב 12, לעיתונותהודעה , ירוקה יצור החשמל לצריכה עצמית באמצעות אנרגיהיעדכנה את תעריפי 
קילוואט המתחברים לרשת  50-חשמל סולריים הגדולים מ הסדרה למתקני ייצור, חשמל – הרשות לשירותים ציבוריים 16

 .2009בדצמבר  28 ,284מישיבה  2 'מס ההחלט, החלוקה
 .וגז זה מנוצל להפקת חשמל, ייםח-גזם או פרש בעלי, ובכלל זה פסולת ביתית, בתהליך זה מופק גז טבעי מפסולת אורגנית 17
 4, (שימוע)מסמך להתייחסות , גז-קביעת תעריף עבור מתקנים לייצור חשמל מביו, חשמל –הרשות לשירותים ציבוריים  18

 .2010באוקטובר 
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. ולכן הן אינן נקיות לחלוטין מזיהום, (פוסיליים)סולריות נעשה שימוש מסוים בדלקים מחצביים 

. ה היא בעבור מתקנים גדוליםולכן ההסדר, סולריים דרושים שטחי קרקע גדולים למדי-למתקנים תרמו

יהיה אפשר להקים לפי התעריפים שייקבעו בה גם , סולרית-אף שההסדרה מתבססת על טכנולוגיה תרמו

 19מתקני מגדל שמש, וולטאיים מרוכזים-וולטאיים ופוטו-מתקנים פוטו)מתקנים בטכנולוגיות אחרות 

וצפוי שבשבועות , שימוע הסתייםתהליך ה 20.מגוואט 500מכסה כוללת של להסדרה מיועדת (. ועוד

ראש אגף , לדברי מר עודד אגמון. הקרובים תפרסם הרשות את ההסדרה בעבור המתקנים הגדולים

מטרת ההסדרה היא לקדם  21.התהליך נמשך זמן רב בשל נושאים מקצועיים שונים, הסדרה ברשות

בהסדרה לא . ע שבערבהדוגמת המכרז שקידומו החל באזור תמנ, מכרזי קרקע להקמת תחנות גדולות

  22.נכללות שתי תחנות באזור אשלים שהמכרז להקמתן בהליכי הכנה

 טורבינות רוח גדולות

שימוע בעבור הקמת טורבינות . אולם לא במסגרת תעריף הזנה, כיום יש הסדרה לטורבינות רוח גדולות

 23.כאלה ומכירת החשמל מהן בתעריף הזנה אמור לצאת תוך כמה שבועות

 

 מכסותניצול ה .3.4

 24מחוברות בפועל( קילוואט 50עד )וולטאיות קטנות -מערכות פוטו

ידי חברת החשמל -שנבדקו על, מותקנות ופועלותכלומר , להלן נתונים על מערכות קטנות מחוברות

 .ומשולבות ברשת החשמל

 15מתוך מכסה של , מגוואט 2.1כיום הוא המחוברות  המערכות הביתיותסך כל ההספק המותקן של 

נוסף על . בלבד מהמכסה 14%כלומר בשנתיים וחצי חוברו במגזר הביתי . 2008וואט שאושרה ביוני מג

נות הן מערכות שנפתחה בקשה לשלב תוכנמערכות מ. מגוואט 2נות מערכות בהספק מותקן של תוכנכך מ

ה כלומר המכסה למתקנים קטנים ביתיים נוצל. לאחר שהוגשו המסמכים הנדרשים, אותן ברשת החשמל

 . לערך 27%-ב

המכסה . מגוואט 42.9כיום הוא  המערכות הקטנות המסחריות המחוברותסך כל ההספק המותקן של 

ואז , 2009מכסה זו התמלאה בדצמבר . מגוואט 35בעבור מערכות אלה היתה  2008שאושרה ביוני 

 2010ביולי  26-ב, כאמור. בעבור מערכות שהיו בהליכי אישור, מגוואט 12.7של , אושרה מכסה נוספת

כלומר המערכות המסחריות המחוברות שייכות . 2014עד שנת , מגוואט 120של , אושרה מכסה נוספת

 .שעדיין לא חוברו גם כל המערכות שהותקנו במסגרתה, כולן למכסה הראשונה ולתוספת

                                                 

בראש המגדל נוצר . בטכנולוגיית מגדל שמש מוצב שדה של מראות עוקבות המרכזות את קרני השמש לעבר ראש מגדל 19
בטכנולוגיה זו אפשר לנצל את האוויר החם לאחר הפקת החשמל . חם והוא מנוצל להפקת חשמל באמצעות טורבינהאוויר 

 .ואפשר להניע את הטורבינה גם באמצעות גז טבעי או סולר בשעות שבהן אין שמש, גם לשימושים אחרים
ההולכה  חשמל המחוברים לרשת רעבור מתקנים לייצו קביעת תעריף והסדרה, חשמל –הרשות לשירותים ציבוריים  20

, באתר האינטרנט של רשות החשמל, 2009דצמבר  10, מסמך לשימוע ציבורי, טכנולוגיות סולריות באמצעות
http://www.pua.gov.il/Sip_storage/FILES/0/1550.pdf ,2010בינואר  19: כניסה. 

 .2010בדצמבר  12, שיחת טלפון, חשמל –ראש אגף הסדרה ברשות לשירותים ציבוריים , מר עודד אגמון 21
ועדת ומצגת ל, 2014הסדרות למתקנים סולריים להשגת יעדי הממשלה לשנת , חשמל –הרשות לשירותים ציבוריים  22

 .2009דצמבר   30, הכלכלה של הכנסת
 .2010בדצמבר  12, שיחת טלפון, חשמל –ראש אגף הסדרה ברשות לשירותים ציבוריים , מר עודד אגמון 23
 .2010באוגוסט  22-דיווח ל, וולטאיים-לקוחות פוטו –מכסת חיבורים , רת החשמל לישראלחב 24
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קילוואט עמד מלכת במשך כשמונה  50–15שוק ההתקנות למתקנים קטנים מסחריים בהספק של 

נות מערכות תוכננוסף על האמור מ. 2010מגוואט בסוף יולי  120עד לאישור מכסה חדשה בסך , יםחודש

 . מגוואט 3.8לייצור חשמל בהספק מותקן כולל של 

נוסף על . מגוואט 55.7הוא , נותתוכנהמחוברות והמ, כיום סך ההספק המותקן של המערכות הקטנות

, מגוואט 47-בהספק מותקן כולל של כ, מערכות 1,000-המערכות האלה התקבלו בקשות להתקנת עוד כ

. מגוואט 102-כיום הוא כ( נות ומבוקשותתוכנמ, מחוברות)כלומר ההספק הכולל של המערכות הקטנות 

וולטאיים -מאז ההסדרה הראשונה בעבור מתקנים פוטו ,בתוך כשנתיים וחציהתפתחות זו אירעה 

בפרויקט , לשם השוואה(. מגוואט 12מעל ) מתקן גדול להספק מותקן זה שווה להספק  מותקן ש. קטנים

תארך  הקמת מתקן זה. מגוואט 30וולטאי גדול בהספק מותקן של -ן מתקן פוטותוכנמ" אשלים"

  25.מהגשת ההצעות למכרז עד חיבור המתקן – כארבע שנים

, יים על גגותמתקנים אלה גם בנו. נתון זה מבהיר את הצורך בהסרת חסמים בפני הקמת מתקנים קטנים

שייעודם למערכות סולריות וקידומם הסטטוטורי נמשך , ולכן הם אינם תופסים שטחי קרקע פתוחים

בניית מתקנים על גגות הולמת הן את מדיניות התכנון של מינהל התכנון במשרד הפנים . זמן רב יחסית

 .ששר התשתיות הלאומיות הכריז עליה" הגגות הירוקים"והן את מדיניות 

ולכן עלות המתקנים האלה למשק גדולה , התעריף בעבור חשמל ממתקנים קטנים גבוה יחסית, מנגד

 26.מתקנים גדולים הם גם יעילים ואמינים  יותר בייצור חשמל. מעלות מתקנים בינוניים וגדולים

 .ניםתוכנמחוברים ומ, וולטאיים קטנים-להלן נתונים על מתקנים פוטו

 27בקילוואט, מחוברות לרשת החשמלנתונים על מערכות קטנות ה

 סך הכול קילוואט  15מעל  קילוואט 15עד  28מחוז

 20,407 19,474 933 הצפון

 20,061 19,129 932 הדרום

 2,262 2,211 51 חיפה

 119 66 53 דן

 2,210 2,064 146 ירושלים

 45,059 42,944 2,115 סך הכול

 

                                                 

 .2010בדצמבר  8, מכתב, מעקב ביצוע בהתאם ליעדי הממשלה –ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות , משרד התשתיות 25
, ר שלמה ולד"ד; 2010דצמבר ב 12, שיחת טלפון, חשמל –ראש אגף הסדרה ברשות לשירותים ציבוריים , מר עודד אגמון 26

 .2010בדצמבר  12, שיחת טלפון, המדען הראשי במשרד התשתיות
 .2010באוגוסט  22 דיווח ליום, וולטאיים-לקוחות פוטו  –מכסת חיבורים , מ"חברת החשמל לישראל בע 27
ל העיקרי הוא ההבד: שאינם חופפים למפת המחוזות של משרד הפנים, מחוזות חברת החשמלהמחוזות בטבלה הם  28

, ראו באתר האינטרנט. עד חדרה, שלפי מפת המחוזות של חברת החשמל נכלל בו גם אזור המרכז, במחוז הדרום
http://www.iec.co.il/Static/WorkFolder/About/tahanotvemehozot/mehozot.htm ,2010בדצמבר  8: כניסה. 
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 29בקילוואט, בקשה לחברן לרשת החשמלנות שנפתחה תוכננתונים על מערכות קטנות מ

 כ"סה קילוואט  15מעל  קילוואט 15עד  מחוז

 4,845 4,000 845 הצפון

 4,810 4,099 711 הדרום

 385 350 35 חיפה

 19 0 19 דן

 602 216 386 ירושלים

 10,661 216 1,996 סך הכול 

 

 טורבינות רוח קטנות

 3.5המייצרת חשמל בהספק מותקן של , רוח יחידה עד היום הוקמה וחוברה לרשת החשמל טורבינת

לטענת גורמים שונים הסיבה לכך היא מגבלות תכנוניות שחלות  30.מגוואט 30מתוך מכסה של , קילוואט

מנהל אגף בכיר לבנייה , לדברי מר רפי רייש. וולטאיים-על טורבינות כאלה ואינן חלות על מתקנים פוטו

והן יוצרות בעיות תכנוניות כגון , ינות רוח קטנות נמוכה יחסיתהיעילות של טורב, במינהל התכנון

, מינהל התכנון דרש תקן ישראלי לטורבינות רוח. ורעש( 'מנפילת התורן וכו)חשש של השכנים , נראות

כלומר , מטר 16התקן יהיה על טורבינות שקוטר להביהן עד . ותקן כזה עומד לצאת רק בעוד כשבוע

מינהל התכנון החל לגבש מסמך מדיניות תכנון כוללת להקמת . ת כאחתטורבינות קטנות וגדולו

 31.והעבודה עליו תימשך כחצי שנה, טורבינות קטנות

 

 וולטאיים בינוניים-מתקנים פוטו

מכסה זו תקפה . בהסדרה בעבור מתקנים בינוניים מגוואט 300אושרה מכסה של  2009בדצמבר  28-ב

ת החשמל בקשות להקמת מתקנים בינוניים בהספק מותקן כולל עד כה הוגשו לרשו  2014.32עד דצמבר 

מגוואט  4.95כולל של  מותקןהרשות נתנה רשיונות ייצור לשמונה מתקנים בהספק . מגוואט 1,000-של כ

רוב הרשיונות האלה הם למתקנים . מגוואט 12כולל של  מותקןרשיונות מותנים למתקנים בהספק  15-ו

 300מתוך , מגוואט בלבד 17-בתהליכי הקמה נמצאים כיום כ ומרכל 33.קילוואט 600-שגודלם כ

ראש אגף , להערכת מר עודד אגמון, עם זאת. וזאת כשנה לאחר פרסום ההסדרה, (6%)מאושרים 

                                                 

 .2010בנובמבר  22, וולטאיים קטנים-לקוחות פוטו  –גשו מתקנים מחוברים ובקשות שהו, מ"חברת החשמל לישראל בע 29
http://srvt1.i-, אתר האינטרנט של חברת החשמל 30

ecnet.co.il/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=BillInfo&PRGNAME=RenewedEnergy ,2010בדצמבר  12: כניסה ;
 .2010בדצמבר  1, פוןשיחת טל, ל איגוד חברות אנרגיה מתחדשת בישראל"מנכ, ד איתן פרנס"עו

 .2010בדצמבר  12, שיחת טלפון, מנהל אגף בכיר לבנייה במינהל התכנון, מר רפי רייש 31
' ממשלה מסהמעקב אחר ביצוע החלטת : קביעת יעד מנחה לקידום אנרגיות מתחדשות ,של הכנסת מרכז המחקר והמידע 32

 .2010במאי  23, יניב רונן: כתיבה, 4450
, בינוני בגודל (םיוולטאי-פוטו)אושרו הרשיונות הראשונים להקמת מתקנים סולריים , חשמל – יבורייםרשות לשירותים צה 33

יצור חשמל ימתן רשיונות מותנים להקמת מתקני , חשמל – רשות לשירותים ציבורייםה; הודעה לעיתונות, 2010יולי ב 21
 .2010באוקטובר  25, 213ישיבה מ 1' החלטה מס, המחוברים לרשת החלוקה בטכנולוגיה סולרית
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וולטאיים -מגוואט של מתקנים פוטו 300המדינה תעמוד ביעד של התקנת , הסדרה ברשות החשמל

ת על מספר הבקשות המחכות לאישור ועל פישוט הליכי הערכתו מתבסס. 2014בינוניים עד סוף שנת 

א "תמ)דונם  750וולטאיים על שטח שעד -ית המיתאר הארצית למתקנים פוטותכנהתכנון במסגרת 

כמות ההזמנות  34.ידי הממשלה צפוי בקרוב-שאושרה לאחרונה במועצה הארצית ואישורה על, (10/'ד/10

מכסה זו . וולטאי מעורר-י ששוק ההתקנות הפוטוהגדולה בהשוואה למכסה מלמדת על הדחף היזמ

אם קידומן של טכנולוגיות . מסה-כמו ניצול רוח וביו, נקבעה גם לייצור חשמל בטכנולוגיות אחרות

וולטאיים כדי לעמוד ביעד -ייתכן שהמדינה תיאלץ להגדיל את המכסה למתקנים פוטו, אחרות לא יואץ

  .הממשלתי לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות

 

 מתקנים סולריים גדולים

מגוואט  700מתוך  35מגוואט 330כיום עומדת על הפרק הקמת מתקנים גדולים בהספק מותקן כולל של 

 .לפי תחזית משרד התשתיות הלאומיות 2014שאמורים להיות מותקנים עד שנת 

ת כוח שתי תחנו, (שהוזכר לעיל" )אשלים"המתקן הגדול העיקרי שעומד לקראת הקמה הוא פרויקט 

התחנות . מגוואט 30בהספק של  וולטאית-מגוואט ותחנה פוטו 220-סולריות בהספק כולל של כ-תרמו

. שנה ואז מחזיר אותו למדינה 20-שבה היזם בונה את המתקן ומתפעל אותו כ, B.O.Tיוקמו בשיטת 

קיבלנו מתשובה ש. ומסיבות שונות התעכב קידומו 36,יצא לדרך לפני כארבע שנים" אשלים"פרויקט 

ממינהל החשמל במשרד התשתיות הלאומיות עולה כי ההצעות למכרז יוגשו בחודשים ינואר עד מרס 

סולריות תארך עד -הסגירה הפיננסית של התחנות התרמו, בחירת הזוכה תארך ארבעה חודשים. 2011

ארך סולריות ת-בניית התחנות התרמו. חודשים 24וולטאית עד -וזו של התחנה הפוטו, חודשים 12

כלומר הקמת הפרויקט כולו , וולטאית תארך כשנתיים-כשנתיים ושמונה חודשים ובניית התחנה הפוטו

 . תימשך כארבע שנים

-פרויקטים נוספים להקמת תחנות גדולות שנתונים בתהליכי קידום שונים הם הקמת תחנה תרמו

, ב הכנת תסקיר סביבתישנתונה בשל, מגוואט באזור התעשייה תמנע 100-של כ סולרית בהספק מותקן

מגוואט כל אחת עומדת  50-ו 30וולטאיות בקיבוץ קטורה בהספק מותקן של -והקמת שתי תחנות פוטו

בקיבוץ אורים ובמושב נבטים , הוגשו בקשות להקים תחנות בקיבוץ צאלים. לקראת סגירה פיננסית

 . מגוואט 260בהספק מותקן כולל של 

                                                 

המועצה הארצית ; 2010בדצמבר  12, שיחת טלפון, חשמל –ראש אגף הסדרה ברשות לשירותים ציבוריים , מר עודד אגמון 34
 . 2010בנובמבר  9, 527' פרוטוקול המועצה הארצית מס, לתכנון ובנייה

בדצמבר  8, מכתב, ע בהתאם ליעדי הממשלהמעקב ביצו  –ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות , משרד התשתיות הלאומיות 35
2010. 

להקים תחנת : אליעזר הנחה-בן( פואד)שר התשתיות הלאומיות בנימין : ח סולריתותחנת כ", משרד התשתיות הלאומיות 36
 .2007בפברואר  20, הודעות הדובר, "250MWח סולרית באשלים בהיקף של וכ
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 דיון .4

 יטת גזי החממה מתייחסת בעיקר להתייעלות אנרגטית ולא ית הלאומית להפחתת פלתכנה

 55%-ייצור חשמל הוא המקור לכ. מפורטים בה אמצעים לעידוד תחום האנרגיות המתחדשות

אולם בלי , צמצום צריכת החשמל תביא להפחתת פליטת הגזים. מפליטת גזי החממה בישראל

: במחויבות שלקחה על עצמההתייחסות לאופן ייצור החשמל ספק אם ישראל תצליח לעמוד 

 ".עסקים כרגיל"לעומת תרחיש  20%-ב 2020הפחתת פליטת גזי החממה עד שנת 

 ההסדרה הראשונה ; ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות בישראל מתאפיין בניסוי וטעייה

. והמכסה שהוקצבה הסתיימה בתוך זמן קצר, וולטאיים קטנים קצרה הצלחה-למתקנים פוטו

גרמה לעיכוב , שלא אישרה מכסה חדשה במשך שמונה חודשים, הממשלה התגובה האטית של

 .בשוק ההתקנות

 הן קטנים מסחריים והן בינוניים, וולטאיים-ֵצֶבר ההזמנות והבקשות להקמת מתקנים פוטו ,

. ומלמד על דחף יזמי ועל פוטנציאל גדול בתחום זה, גדל בקצב מהיר ואף עולה על המכסה

תחנות ומתקנים סולריים גדולים מעטות עדיין בהשוואה למכסה  לעומת זאת הבקשות להקמת

בעיקר בשל הליכים מסובכים יחסית הכרוכים בהקמת תחנות גדולות , שאישורה צפוי בקרוב

 .והיעדר שטחי קרקע זמינים להקמתן

 ובהליכי אישור שונים , מגוואט 55-וולטאיים בהספק מותקן של כ-עד כה הוקמו מתקנים פוטו

שווה בגודלו ( מגוואט 121)הספק זה . מגוואט במתקנים קטנים ובינוניים 64-ד כנתונים עו

יודגש כי לתחנות ". אשלים"ן בפרויקט תוכנוולטאיות מהסוג המ-להספק של ארבע תחנות פוטו

הן מבחינת כמות החשמל המיוצר לכל , גדולות יש יתרון על מספר רב של מתקנים קטנים

לאור התקדמות המתקנים , עם זאת. ולת ניהול המערכתקילוואט מותקן והן מבחינת יכ

ייתכן שמשרד התשתיות , ומנגד העיכוב בהקמת התחנות הגדולות, הקטנים והבינוניים

 .הלאומיות יצטרך לעדכן את תחזית הייצור שלו ובהתאם לכך לשנות את מדיניות המכסות

 וראוי לבחון את  ,בתחום של הקמת טורבינות רוח קטנות לא היתה למעשה כל התקדמות

 .הסיבות לכך ולפעול להסרת חסמים

 מקורות 

 מסמכי הכנסת

 בינואר  15, יניב רונן: כתיבה, ייצור חשמל מאנרגיה חלופית בישראל, מרכז המחקר והמידע

2007. 

   מעקב אחר ביצוע : קביעת יעד מנחה לקידום אנרגיות מתחדשות, מרכז המחקר והמידע

 .2010במאי  23, יניב רונן: הכתיב, 4450' ממשלה מסההחלטת 

 

 מסמכים ממשלתיים



 
   

 15 מתוך 14 עמוד  

 
 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 2010בנובמבר  9 ,527' פרוטוקול המועצה הארצית מס, המועצה הארצית לתכנון ובנייה . 

 הצעה : ית לאומית להפחתת פליטות גזי חממה בישראלתכנגיבוש ", המשרד להגנת הסביבה

 ,המשרד להגנת הסביבה האינטרנט של תראב, "להחלטה

sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/News/ippc1_1.pdfhttp://www. ,2: כניסה 

 .2010בדצמבר 

 עדכון ההסדרה התעריפית בדבר ייצור חשמל מבוזר  ,חשמל – הרשות לשירותים ציבוריים

, (KW 50עד )וולטאית קטנה -לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת באמצעות מערכת פוטו

 .2010ביולי  26-שהתקיימה ב ,302מישיבה  1 'החלטה מס

 הסדרת ייצור חשמל מבוזר לצריכה עצמית והעברת , חשמל – הרשות לשירותים ציבוריים

 .2009בספטמבר  7, 275מישיבה  1' מסה החלט, עודפים לרשת באמצעות טורבינות רוח קטנות

  מסמך , גז-קביעת תעריף עבור מתקנים לייצור חשמל מביו, חשמל –הרשות לשירותים ציבוריים

 .2010באוקטובר  4 ,(שימוע)להתייחסות 

  קביעת תעריף והסדרה עבור מתקנים לייצור חשמל , חשמל –הרשות לשירותים ציבוריים

דצמבר  10 ,מסמך לשימוע ציבורי ,המחוברים לרשת ההולכה באמצעות טכנולוגיות סולריות

2009. 

  ריפי יצור החשמל לצריכה רשות החשמל עדכנה את תע, חשמל –הרשות לשירותים ציבוריים

 .2010בינואר  12, הודעה לעיתונות ,עצמית באמצעות אנרגיה ירוקה

   50-חשמל סולריים הגדולים מ הסדרה למתקני ייצור, חשמל – הרשות לשירותים ציבוריים 

 .2009בדצמבר  28 ,284מישיבה  2' החלטה מס, קילוואט המתחברים לרשת החלוקה

 22דיווח ליום , וולטאיים-לקוחות פוטו –מכסת חיבורים , מ"חברת החשמל לישראל בע 

 .2010באוגוסט 

 ים יוולטא-לקוחות פוטו –מתקנים מחוברים ובקשות שהוגשו , מ"חברת החשמל לישראל בע

 ;2010בנובמבר  22, קטנים

 ית לאומית להפחתת תכנגיבוש בדבר , של הממשלה 2508' החלטה מס, מזכירות הממשלה

  .2010בנובמבר  28, שראלפליטות גזי חממה בי

 לשילוב אנרגיות מתחדשות  מדיניות משרד התשתיות הלאומיות, משרד התשתיות הלאומיות

 .2010בפברואר  14, במערך ייצור החשמל בישראל

 בן( פואד)שר התשתיות הלאומיות בנימין  ;ח סולריתותחנת כ", הלאומיות משרד התשתיות-

 20, דוברההודעות , "250MWבאשלים בהיקף של ח סולרית ולהקים תחנת כ: אליעזר הנחה

 .2007בפברואר 

 קריאה לקבלת עמדות ומידע בנושא טכנולוגיות. 

 



 
   

 15 מתוך 15 עמוד  

 
 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 מכתבים ושיחות טלפון

 בדצמבר  12, שיחת טלפון, חשמל-ראש אגף הסדרה ברשות לשירותים ציבוריים, אגמון עודד

2010. 

  חתת פליטות גזי החממה בישראלדוח וועדת ההיגוי לנושא הפ, ריםואח "חיים וסביבה"ארגון, 

  .2010בנובמבר  23, ל משרד האוצר חיים שני"מכתב למנכ

 מכתב , הערות לטיוטת דוח הועדה לצמצום פליטות גזי החממה, ישראלי לאנרגיההפורום ה

 .2010בנובמבר  10, ל משרד האוצר חיים שני"למנכ

 2010בדצמבר  12, ת טלפוןשיח, הלאומיות המדען הראשי במשרד התשתיות, ר"ד ,ולד שלמה. 

 מעקב ביצוע בהתאם ליעדי  –ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות , הלאומיות משרד התשתיות

 ;2010בדצמבר  8, מכתב ,הממשלה

 בדצמבר  1, שיחת טלפון, ל איגוד חברות אנרגיה מתחדשת בישראל"מנכ, ד"עו ,פרנס איתן

2010. 

 2010בדצמבר  12, שיחת טלפון, וןמנהל אגף בכיר לבנייה במינהל התכנ, רייש רפי. 

 

 אתרי אינטרנט

 המשרד להגנת הסביבה ,http://www.sviva.gov.il ,2010בדצמבר  12: כניסה. 

  חשמל –הרשות לשירותים ציבוריים, 

http://www.pua.gov.il/Sip_storage/FILES/2/1642.pdf ,2010בדצמבר  12: כניסה. 

 חברת החשמל, http://www.iec.co.il ,2010בדצמבר  8: ניסהכ. 

 4-, פרסומי ממשלת ישראלE92-C0F4-http://www.info.gov.il/NR/rdonlyres/96E8E036

C0DF33EBDA26/0/hamama.pdf-BEAD ,2010בדצמבר  12: כניסה. 

 

 


