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רישוי ותקינה, מנהל תחום הנדסה



התייעלות באנרגיה

Using less- Doing more

שימוש במכשירי חשמל בדירוג אנרגיה גבוה במגזר הביתי •

(מזגן, מקרר)

, מנוע)שימוש במכשירים תעשייתיים יעילים באנרגיה •

(חימום מרכזיות/מערכות קירור, מדחס

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

רגולציה
פיקוח 

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  ביישובי מפעלי תעשיה ומבני מסחר 

.  2020שנת 



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 



גיבוש מתווה התייעלות בצריכת האנרגיה במשרדי ממשלה–סקירת הוצאות 



רשויות/טופס דיווח צריכת אנרגיה במשרדי ממשלה



(סולארית-ייצור אנרגיה תרמו)סך הייצור של אנרגיה מתחדשת לחימום מים 

2,470,200עמד על 2016משקי הבית לשנת מספר .      1

83.5%בעלות על דודי שמש עמד על אחוז .2

בשנהש"קוט2000שוות ערך ל תפוקה ממוצעת של דוד שמש .3

ש"קוטמליוני4,125מדודי השמש עמדה על 2016החשמל לשנת תפוקת כ"סה.4

כןועל ש"קוטמליוני18,154עמדה על 2016כ צריכת החשמל של משקי הבית בשנת "סה.5

22.7%החשמל מדודי השמש מסך צריכת משקי הבית עמד על תפוקת 

תפוקת     ועל כן ש"קוטמליוני62517.9עמדה על 2016צריכת החשמל במשק בשנת כ "סה.6
6.59%מדודי השמש מסך הצריכה במשק עמד על החשמל 



PV+ תקנות משאבות חום –ושיכון ס"הגנ, שיתוף פעולה עם מנהל התכנון



PV+ תקנות משאבות חום –ושיכון ס"הגנ, שיתוף פעולה עם מנהל התכנון

1,788497,000הוא 2030החיסכון המצטבר מכניסת התקנה לתוקף עד שנת 1.
(18TWH-כ)ש"קוט

ש"קוט287,235,000לבדה הוא 2030הצפוי בצריכת החשמל לשנת החיסכון 2.

שעות בשנה6500מגה שעובדת 44שווה ערך לתחנת כוח של 3.




