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התייעלות באנרגיה
Using less- Doing more

שימוש במכשירי חשמל בדירוג אנרגיה גבוה במגזר הביתי  •
)מזגן, מקרר(

,  מדחס, מנוע(שימוש במכשירים תעשייתיים יעילים באנרגיה •
)חימום מרכזיות/מערכות קירור

אנרגיהניהול מערכות •
חסכונית באנרגיה/בנייה משמרת•

התייעלות באנרגיה מתייחסת לפתרונות הטכנולוגיים  
שמביאים לצריכה קטנה יותר של אנרגיה לביצוע אותה 

.מבלי לפגוע בנוחות המשתמש, פעולה

החשמל הנקי והזול ביותר הוא זה שלא ייצרו אותו



חוקים והחלטות ממשלה להתייעלות באנרגיה

)542החלטת ממשלה (היעדים הלאומיים להתייעלות אנרגטית והפחתת פליטות 

2030עד שנת 17%לפחות צמצום צריכת החשמל בשיעור של 

:  מאנרגיה מתחדשתייצור חשמל 
2030בשנת 17%ולפחות , 2025מסך צריכת החשמל ב 13%לפחות 

2030עד לשנת 20%הנסועה הפרטית בשיעור של צמצום 

1989ן"תשחוק מקורות אנרגיה 



חוקים והחלטות ממשלה להתייעלות באנרגיה

???למה בכלל להתייעל

חיסכון בכסף

פחות  
זיהום אויר

הגדלת הביטחון  
האנרגטי



היעדים הלאומיים להתייעלות באנרגיה

2030עד שנת 17%צמצום צריכת החשמל בשיעור של לפחות 
לעומת תרחיש עסקים כרגיל



היעדים הלאומיים להתייעלות באנרגיה

כלי מדיניות לחיסכון באנרגיה



אנרגיה  "לימודים תכנית פיתוח •
"בראש אחר

כנסים•
הכשרה מקצועית•

אמצעים לעידוד התייעלות באנרגיה

חקיקהקידום •
תקנותוגיבוש עדכון •
ועדכון תקנים פרסום •
בינלאומית תקינה אימוץ •

פיקוח על ייבוא  •
ביקורות שטח•
הטלת קנסות •

ועיצומים כספיים

פיקוח רגולציה
ואכיפה

חינוך  
והכשרה



תקנות מקורות אנרגיה

2013-ג"תשע, )אנרגטית מזערית ליחידת קירור מים חדשהיעילות (

דרישות היעילות האנרגטית המזערית
ליחידת קירור מים חדשה



תקנות מקורות אנרגיה  

אנרגיהמקורות תקנות 

2013-ג"תשע, )יעילות אנרגטית מזערית ומדידה תקופתית של יחידת קירור מים(

קירורטון 100מעל ילר'צכל -
חודשים36ביצוע בדיקה אחת ל -
מינימוםדיווח לממונה על הבדיקה ועל חריגה מערכי -
השבתת ציוד לא יעיל-



כל שקל מענקים שהושקע על ידי  , נכונהבהשקעה 
לשנה  ש"קוט2.5-הביא לחיסכון של כ, המדינה

.  4-5₪השקעה במשק של הצרכנים ומינף אצל 

ציבורי-מסחרי –מגזר תעשייתי 
במסגרת החלטת ממשלה  : קרן המענקים•

ח למענקים "מיליון ש300הוקצו 1403
.  2020עד ,להתייעלות אנרגטית

במסגרת החלטת ממשלה  : מנגנון הלוואות•
מיליון שקלים כערבויות  500הוקצו 1403

מדינה להלוואות לשם השקעה בהתייעלות  
.  2025באנרגיה עד 

תמריצים-אמצעים לעידוד התייעלות באנרגיה 

פרויקטים 
נבחרים

הדרוםשנתית לפיתוח -רבתוכנית
מיליון  50הוקצו 2025במסגרת החלטת ממשלה •

,  שקלים לפרויקטים להתייעלות באנרגיה ברשויות
הדרום עד שנת  ביישובי מפעלי תעשיה ומבני מסחר 

2020  .



תמריצים-אמצעים לעידוד התייעלות באנרגיה 

פרויקטים עיקריים להתייעלותתמריצים
רשויות מקומיות, מסחרי, תעשייתי: מגזרים עיקריים

 ילרים'צהחלפת
החלפת תאורה
התקנת משני תדר
שימוש בחום שיורי
שדרוג מדחסים
מערכות ניהול אנרגיה
שדרוג והחלפת משאבות

מימון



הורדת המכס על מוצרים יעילים באנרגיה–שיתוף פעולה עם רשות המיסים 



סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה

סקר אנרגיה הינו הצעד הראשון וההכרחי בדרך להתייעלות  
באנרגיה

ניתוח כדאיות כלכלית למימוש המלצות

צרכני אנרגיה מרכזייםמיפוי 

פוטנציאל להתייעלות באנרגיהאיתור 

באנרגיה המלצות לפרויקטים שיובילו להתייעלות 

1שלב 

2שלב 

3שלב 

4שלב 



שינויים מהותיים בתקנות סקרי האנרגיה

-ג"התשנתקנות 
1993

-ח"התשעתקנות 
2018

1250<2000<)ן"טשע(רף צריכה מחייב

שנים4.5כל •שנים5כל תדירות ביצוע סקר

גופים מבוקרים לפי חוק •אין חובהמימוש המלצות סקר
מבקר המדינה

80%צרכנים  שלפחות •
מהכנסותיהם  מתקציב  

המדינה



בחינת אפקטיביות סקרי האנרגיה  

69%

23%

8%
מהסקר במגזר התעשייתיהמלצות מידת יישום 

יושמו באופן חלקי

יושמו והוטמעו בארגון

כלל לא יושמו

.2018אוקטובר , עבור משרד הכלכלה והתעשייה" עדליא"חברת •
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