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חזון
מגמות גלובליות ומקומיות משנות את משקי האנרגיה בעולם .אל מול שינויים אלה
יש לעצב יעדים ארוכי טווח התומכים בקיומו של משק בר קיימא המאופיין באמינות
אספקה גבוהה ,ובמחיר הולם.
לצד הביטוי למגמות הגלובליות ,תהליך קביעת יעדים בתחום האנרגיה צריך להביא
בחשבון את מאפייניו הייחודיים של המשק הישראלי .ישראל היא אי אנרגטי גאו־פוליטי,
המאופיינת בצפיפות אוכלוסייה גבוהה יחסית ,בקצב גידול אוכלוסייה גבוה ,במיעוט
בשטחים פתוחים באזור המרכז ,בעתודות גז טבעי גדולות ,בפוטנציאל לייצור חשמל
מאנרגיית השמש אולם במיעוט אפשרויות ליצירת אנרגיה ממקורות מתחדשים אחרים.
קביעת יעדים שאפתניים ארוכי טווח בתחום מורכב וחיוני כל כך ,מחייבת בחינה רחבה
של המשק ומחויבות לעמידה ביעדי ביניים כבר בעשור הקרוב .מתוך כך ייבחנו בזמן
הקרוב באופן מעמיק יעדי ביניים למשק וזאת לצד קביעת יעדים ארוכי טווח לשנת .2050
בשנים האחרונות עבר סקטור ייצור האנרגיה בישראל מייצור חשמל בפחם ובדלקים
מזהמים לשימוש בגז טבעי ואנרגיות מתחדשות .שינוי התמהיל הביא לירידה דרמטית
בפליטות המזהמים המקומיים ואף לירידה בפליטות הפחמן .בזכות צעדים אלה מדינת
ישראל עומדת כבר היום בכ־ 75%מהיעד הנדרש להפחתת פליטות  CO2במסגרת
התחייבויותיה בהסכמי פריז .בשבועות האחרונים ולאור חזון שר האנרגיה למשק
האנרגיה בישראל ,קיבל השר החלטה תקדימית על הפסקת השימוש בפחם לשם ייצור
חשמל ,שימורו רק לשעות חירום והסבת התחנות לשימוש בגז טבעי ,מהלך זה עתיד
להיות מיושם לקראת אמצע העשור הבא .במקביל להחלטה זו נבחנת כעת הגדלת
היעד לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת מ־ 17%ל־ 30%-25%בשנת  .2030צעדים אלה
צפויים להביא להפחתה דרמטית נוספת של הפליטות וזיהום האוויר .בנוסף ,בימים
אלה מעודכנת התוכנית הלאומית להתייעלות באנרגיה והיא צפויה להיות מוגשת בקרוב
לממשלה .לצד קידום יעדים אלה פועל המשרד עם מינהל התכנון ועם המשרד להגנת
הסביבה לקבוע יעדים שאפתניים לקידום מבנים מאופסי אנרגיה.
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להלן יעדי הביניים למשק הישראלי עד לשנת : 2030

 — 2025 .1הפסקת השימוש בפחם:
בשנת  2012עמד ייצור החשמל בישראל באמצעות פחם על כ־ 60%מסך הייצור ובשנת
 2014על כ־ .49%נכון להיום ,שורה של צעדים ובכללם הפעלת תחנות פחמיות בייצור
מינימלי ,הובילה את ישראל להפחתה משמעותית בייצור הפחם עד לכ־ 30%מסך הייצור.
במהלך שנת  2018קיבל שר האנרגיה החלטה נוספת על הפסקת פעילות יחידות 4-1
בחדרה בשנת  .2022צעד זה צפוי להפחית את השימוש בפחם לייצור חשמל לכ־.20%
בהמשך לצעדים אלה ,לפני מספר שבועות החליט השר ,במסגרת סמכותו בהתאם לחוק
משק החשמל ,על הפסקה מדורגת של ייצור חשמל מפחם עד לסוף שנת  ,2025וזאת ע"י
הסבת התחנות הפחמיות לגז טבעי .החלטה זו ,אשר תכלול בדיקות הנדסיות וכלכליות
מקיפות ,צפויה לתרום משמעותית להפחתת הפליטות במשק לצד השמירה על הביטחון
האנרגטי .מתוך כך ,החל משנת  2026ישראל לא צפויה לכלול פחם במסגרת סל הדלקים
המשמש לייצור חשמל בשגרה וזאת לאחר כ־ 40שנים של משק חשמל מבוסס פחם.

 — 2030 .2בחינת יעדי התייעלות באנרגיה ועצימות האנרגיה
התוכנית הלאומית להתייעלות באנרגיה התמקדה בעבר בחיסכון בצריכת החשמל,
ונקבעו יעדים בתחום זה .עם זאת ,לאור ההתפתחות המואצת של משק האנרגיה אשר
כוללת בין היתר מעבר לכלי רכב חשמליים ומעבר לשימוש בחשמל חלף דלקים אחרים
(כגון גפ"מ לחימום ובישול) ,צפויה צריכת החשמל לעלות .מאפיין זה של המשק מעלה
את הצורך בהרחבת הגדרת החיסכון כך שהתכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית,
תעסוק בהיבט החיסכון הכולל של צריכת האנרגיה ולא תתמקד בחשמל בלבד .כך ,בין
היתר ,תפרט התכנית יעדים של עצימות אנרגטית לתושב אשר יחושבו לפי סך צריכת
האנרגיה במשק (ולא רק החשמל) לרבות תעשייה ,תחבורה ועוד .לאור הרחבת נקודת
המבט והרצון להשלים עבודה מקצועית ומפורטת ,היעדים בנושא זה עתידים להיות
מושלמים בחודשים הקרובים.
במקביל לעדכון התוכנית הלאומית ולאחר עבודת מטה מקיפה שנערכה במשרד בשיתוף
עם צוות המבנים ושותפים נוספים ,גובשו יעדים שאפתניים לבנייה מאופסת אנרגיה וכן
גובשו מספר צעדי מדיניות תומכים .יעדים אלה מפורטים ביעדי צוות מבנים.
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 — 2030 .3בחינת העלאת יעד ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות
קביעת יעדים להפחתת פליטות בשנת  2050מגביר ,כאמור ,את הצורך בבחינה מעמיקה
של יעד ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות כבר בעשור הקרוב .במסגרת זו החליט שר
האנרגיה על היוועצות מקצועית להגדלת יעד ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות לשנת
 2030והנחה לבחון את היכולת להגדיל את יעד המתחדשות ל־ 30%-25%בשנת .2030
הבחינה נערכת בימים אלה וכוללת מספר בדיקות עומק המסתמכות על פרמטרים שונים
והנחות יסוד מורכבות ודינמיות (בחינת פוטנציאל הקרקע ,הטכנולוגיות בייצור חשמל,
מחיר הדלקים ,אילוצי ייצור ורשת ועוד) .יש להדגיש כי זהו תחילתו של הליך היוועצות
מקצועי מקיף אשר יכלול שיתוף ציבור נרחב.
יישום הצעדים כיום והפסקת השימוש בפחם לבדם צפויים להפחית את פליטות
ה־ CO2במשק החשמל באופן משמעותי .יישומה של תוכנית מקיפה להתייעלות
באנרגיה ,אותה בכוונת המשרד להציג ,והעלאת היעד לאנרגיות מתחדשות צפויים
להגדיל עוד יותר את הפחתת הפליטות במשק האנרגיה.
להלן פירוט היעדים בטווח הביניים:

שם המדד

אופן החישוב

יעד

הפחתת הייצור
בפחם

שיעור ייצור הפחם מסך
ייצור החשמל

הפסקת השימוש עד
לסוף שנת 2025

יעילות באנרגיה/
עצימות אנרגיה

יקבע בהמשך

יקבע בהמשך

ייצור באנרגיות
מתחדשות

שיעור ייצור החשמל שמקורו
באנרגיות מתחדשות מסך
ייצור החשמל במשק

נבחן יעד של 30%-25%
לשנת 2030

מבנים מאופסי
אנרגיה

שיעור מבנים מאופסי אנרגיה פורט במסגרת צוות
מבנים
מסך התחלות הבנייה

הפחתת פליטות
מייצור חשמל

שיעור הירידה בהיקף
הפליטות מייצור קוט"ש
חשמל בהשוואה לשנת 2015

ירידה של  51%לקוט"ש
מיוצר בשנת 2026
בהשוואה לשנת הבסיס

הפחתת פליטות
מייצור חשמל

שיעור הירידה בהיקף
הפליטות הכולל בייצור
חשמל בהשוואה לשנת 2015

ירידה של  32%מסך
הפליטות בייצור חשמל
בהשוואה לשנת הבסיס
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טכנולוגיות ואמצעים תומכים נדרשים
התחייבות ליעדים ארוכי טווח מחייבת קיומם של מספר תנאים ,טכנולוגיות ותשתיות
אשר יבטיחו את העמידה ביעדים ביניהם ניתן למנות את התנאים הבאים:
 .1מימוש פוטנציאל השטח לייצור חשמל באנרגיות מתחדשות – קידום אנרגיות
מתחדשות בישראל דורש מיצוי של משאבי השטח תוך בחינת העלות הכלכלית
והסביבתית בהקמת מתקנים לייצור באנרגיה סולרית .מיצוי משאבי הקרקע יתאפשר
בין היתר ע"י פיתוחים טכנולוגיים שיאפשרו מקסום של השטח (למשל הפקת אנרגיה
בלוחות סולריים על חזיתות בתים) ,שימוש דואלי בקרקע (למשל בחקלאות או מאגרי
מים) ,שיפור הנצילות וקיומן של רגולציות תומכות.
 .2טכנולוגיות אגירה – הגדלת הייצור באנרגיות מתחדשות במיוחד לאור התלות של
משק האנרגיה הישראלי במקור מתחדש אחד ,מחייבת שילוב מאסיבי של טכנולוגיות
אגירה מתקדמות ,אמינות וזולות.
 .3השקעות והתאמות של רשת החשמל – חשמול הולך וגובר של המגזרים השונים
בעשורים הקרובים (למשל בתחום התחבורה) והעלאת היעד לייצור חשמל ממקורות
מתחדשים יחייב השקעה משמעותית ברשת החשמל והתאמתו לשינויים.
 .4פיתוח כלי מדיניות והשקעות בתחום ההתייעלות באנרגיה – על מנת לייעל את
השימוש באנרגיה באופן משמעותי אשר תתרום להפחתה חדה של הפליטות ,עולה הצורך
בקיומם של צעדי מדיניות להתייעלות באנרגיה בסקטורים השונים וכן כלים משלימים
לניהול ביקושים ברשת החשמל.
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חזון לתחום התחבורה
מערכת התחבורה חיונית לצורך אספקת ניידות ונגישות ותמיכה בפיתוח החברה
והכלכלה במדינה .פיתוח מערכת תחבורתית מקיימת ,יעילה ,מאוזנת מהירה ותדירה
הינה הכרחית במדינת ישראל ,הדלה במשאבי קרקע ובעלת קצב גידול אוכלוסייה הגבוה
בעולם המפותח.
מערכת כזו ,תכלול מעבר להנעה חלופית – רכבים בעלי רמת פליטת פחמן מאופסת
מצינור הפליטה של הרכב ,ובפרט רכבים המונעים בחשמל ותחליפי דלקים כגון ביו־
דלקים ,מימן ודלקים סינטטיים המיוצרים באמצעות חשמל מאנרגיות מתחדשות.
תכנון מערכת התחבורה ישולב עם התכנון העירוני באופן שיאפשר שיפור הקישוריות
בין אמצעי תחבורה מקיימים ,צמצום בשימוש בכלי רכב בכלל ובכלי רכב פרטיים בפרט,
והנגשת אזורים מרוחקים לאוכלוסייה על ידי הפחתת זמן הנסיעה "מדלת־לדלת".
מעבר לתחבורה מאוזנת המתבססת יותר על תחבורה מקיימת מהווה מנוף לצמיחה
כלכלית וחברתית של המשק ,העלאת הפריון ,הפחתת הגודש וחסכון בזמן ,צמצום
פערים חברתיים על ידי הגברת הנגישות לאוכלוסיות חלשות ,הגדלת הפנאי על ידי קיצור
זמני נסיעה ועוד.1

מדדי על
יעד

שם המדד

אופן החישוב

רכבים מאופסי
פליטה

אחוז רכבים מאופסי פליטה מסך מצבת
הרכבים*

יעילות
אנרגטית

צריכת אנרגיה סופית מתחבורה לתושב לשנה
()MWh/capita

נסועה ברכב
פרטי

הפחתת נסועת רכב פרטי יחסית לתרחיש עסקים
כרגיל

* כלי רכב שאינם פולטים גזי חממה וזיהום אוויר במישרין
** כ־ 70מיליארד ק"מ בשנת  2050במקום כ־ 94מיליארד ק"מ
1

בנק ישראל.2018 ,
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100%

יקבע בהמשך

**-25%

כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה 2019

יעד

שם המדד

אופן החישוב

יעילות הובלת
מטענים

הפחתת נסועת משאיות ורכבים כבדים יחסית
לתרחיש עסקים כרגיל

***-25%

הגדלת שימוש
באמצעים
מקיימים

אחוז נסיעות באמצעים מקיימים (תח״צ,
אמצעים אישיים ואמצעים לא ממונעים)

60-70%

נגישות

אחוז האוכלוסייה שיכולה להגיע למרכז
המטרופולין הקרוב ב־ 45דקות

70%

רמת מינוע

סך כלי הרכב הפרטיים בישראל ,במיליונים

 5.0מיליון
רכבים >

*** כ־ 11מיליארד ק"מ בשנת  2050במקום כ־ 15מיליארד ק"מ

טכנולוגיות ואמצעים תומכים נדרשים
כדי להגשים את החזון ,קיים צורך בטכנולוגיות והתשתיות המרכזיות הבאות:
 .1מעבר להנעה חלופית :מעבר לרכבים מאופסי פליטה – מעבר לרכבים מאופסי פליטה
ובפרט רכבים המונעים בחשמל ובתחליפי דלקים כגון ביו־דלקים ,מימן ,ודלקים
סינטטיים המיוצרים באמצעות חשמל מאנרגיות מתחדשות (.)power-to-liquid/gas
על פי תחזיות בלומברג ,ב־ ,2040כ־ 60מיליון רכבים חשמליים צפויים להימכר בעולם,
אשר יהוו כ־ 55%מהרכבים החדשים .סך הרכבים החשמליים ב־ 2040צפוי לעמוד על
כ־ 559מיליון רכבים ,כ־ 33%מסך צי הרכבים העולמי .2
 .2תכנון מוטה תחבורה ציבורית ( – )Transit Oriented Developmentתכנון עירוני
המושתת על ציפוף ,רשת רחובות ועירוב שימושי קרקע מביא ליצירת מרחבים
עירוניים תוססים אשר יאפשרו מתן פתרונות תחבורתיים מקיימים תוך יצירת גישה
נוחה ונעימה למספר רב של צרכים במרחקים קצרים.

2

Bloomberg, 2018

8

מסמך חזון לתחום התחבורה – בהובלת משרד התחבורה

 .3עיר חכמה – עיר חכמה היא חלק מניהול ותכנון של ערים ואזורים המבוסס על דאטה,
טכנולוגיה ותקשורת .השאיפה היא לשפר את הניהול העירוני באמצעות ניהול חכם
ומאובטח של סוגיות שונות .בתחום התחבורה העירונית ,עיר חכמה צפויה לשפר את
השירות של התחבורה הציבורית תוך התאמתה לצרכי התושבים ,לאפשר יישום של
מדיניות ניהול חניות אשר תעודד שימוש באמצעים חלופיים לרכב הפרטי ,ולהפחית
עומסים על בסיס מידע בזמן אמת אודות הביקושים.
 .4כלי מדיניות מסייעים – לצד המשך השקעות בפיתוח תחבורה ציבורית ,נדרש שימוש
בכלי מדיניות מסייעים אשר נועדו לרסן את השימוש ברכב פרטי באמצעות מגוון
פתרונות כגון מדיניות חניה ,סגירת מרכזי ערים לכניסת רכבים פרטיים או לכניסת
רכבים שאינם מאופסי פליטות ,צמצום מספר הנתיבים בכבישים והקצאת זכויות
הדרך לטובת אמצעים מקיימים.
 .5הגברת השילוביות בין אמצעי תחבורה שונים – שילוביות בין אמצעי תחבורה שונים
הינה גורם המשפיע על דפוסי הנסועה ומהווה אחד האמצעים החשובים להגדלת
השימוש בתחבורה ציבורית ואמצעים מקיימים .במקומות בהם הקישוריות טובה
בין אמצעי תחבורה מקיימים ,ניתן כבר היום לראות עלייה חדה במספר הנוסעים
באמצעים אלו .במקומות שבהם הקישוריות נמוכה ,לדוגמה כתוצאה מאי הלימה
בזמנים ,יהיה פחות שימוש באמצעים מקיימים.
 .6ייעול הובלת מטענים – העברת הובלת מטענים ממשאיות לרכבות משא ,חשמול כלל
רכבות המשא וייעול הפצת מטענים לעסקים ומשקי בית במרחב העירוני (קילומטר
אחרון) ,בין היתר על ידי השימוש באמצעי תחבורה מאופסי פחמן בלבד.
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חלק משמעותי מפליטות גזי החממה מתרחש בערים .בישראל ,סקטור המבנים אחראי
על כשליש מפליטות גזי החממה ,בעיקר כתוצאה מצריכת חשמל לתאורה ,לחימום
ולקירור .על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה ,אימוץ תקנים וסטנדרטים לבנייה ירוקה
עשוי להוביל לחיסכון של כ־ 20%-30%בצריכת האנרגיה במבנים 3,ולהפחית את פליטות
גזי חממה בשיעור דומה 4.זאת ,בנוסף ליתרונות נוספים של בנייה ירוקה ,כגון שימוש
בחומרים בלתי מזיקים והקפדה על תאורה ואוורור טבעיים ,המשפיעים לטובה על
בריאותם ורווחתם של המשתמשים במבנה .אפשרות נוספת היא הקמתם של מבנים
מאופסי אנרגיה ,בהם ייצור האנרגיה (למשל באמצעות פאנלים סולאריים) משתווה
לצריכת האנרגיה בתוכו ,כך שהמאזן האנרגטי הינו אפסי ואף חיובי.
אולם ,אימוץ של בנייה ירוקה ומאופסת אנרגיה אינו ממצה את פוטנציאל הפחתת
פליטות גזי החממה בסביבה הבנויה .הארגון המרחבי של העיר (צפיפות ,רשת הרחובות,
עירוב שימושים וכדומה) ועיצובה (הצללת רחובות ,צמחיה ,חומריות וכדומה) משפיעים
אף הם על פליטות גזי חממה ,דרך השפעתם על דפוסי התנועה של התושבים ,על צריכת
האנרגיה ,על הטמפרטורה העירונית ועל ניצול משאב הקרקע .כך ,לדוגמה ,שכונה בלתי
צפופה ובלתי נגישה ,שהרחובות בה אינם מוצלים ,מעודדת שימוש ברכב פרטי ומובילה
לפליטות ישירות ועקיפות של גזי חממה מתחבורה ,גם אם המבנים הבנויים בה הוקמו
בהתאם לתקני בנייה ירוקה .לכן ,נדרשת תשומת לב תכנונית לארגון המרחבי של העיר,
לצפיפות שלה וליכולת של בני אדם וסחורות לנוע בתוכה שלא באמצעות רכב פרטי.
כל אלו משפיעים על פליטות גזי חממה ,בנוסף להשגת תועלות סביבתיות ,בריאותיות,
חברתיות וכלכליות אחרות.
לאור זאת ,מטרת צוות הערים והמבנים ,בהובלת מינהל התכנון ,היא לייצר תכנית
פעולה להפחתת פליטות גזי חממה בסביבה הבנויה ,תוך הבטחת איכות חיים גבוהה
לכלל תושבי המדינה וקידום כלכלה משגשגת.
התכנית מתמקדת בסביבה הבנויה בכללותה – הן במבנים והן בארגון המרחבי של העיר.
בהתאם ,החזון התחומי מבוסס ,בראש ובראשונה ,על קידום איכות חיים גבוהה בסביבה
העירונית ,תוך בנייה בציפוף אופטימאלי ,שימוש יעיל בקרקע והעדפת התחדשות עירונית
על פני בניית שכונות חדשות בשטחים פתוחים .זאת ,על מנת להפחית את ההשפעות
הסביבתיות של העיר ולחזק את עמידותה בפני שינויים אקלימיים.

3

בהתאם לסקר שבוצע עבור המשרד להגנת הסביבה .בסקר זה נותחו הפערים בצריכת חשמל בין יח"ד
שנבנו בהתאם לתקן בנייה ירוקה ליח"ד סטנדרטיות .הסקר בוצע ב־ 12ערים בישראל ונדגמו במסגרתו
 111יח"ד .טרם פורסם.

4

http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/greenbuilding/benefits/documents/ft2015/gbft02.03.pdf
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לפי חזון זה ,הסביבה העירונית תכלול רצף של רחובות ,מרחבים ציבוריים ושטחים
ירוקים נעימים ,מוצללים ופעילים ,שיעודדו הליכתיות ,יפחיתו את הצורך בשימוש
בכלי רכב בכלל ובכלי רכב פרטיים בפרט ,ויובילו למיתון תופעת אי החום העירוני.
כמו כן ,המבנים יעמדו בתקני בנייה ירוקה ,יאפשרו חיסכון באנרגיה ובמים ויצמצמו
את הוצאות הכרוכות בכך עבור משקי הבית ,כאשר שיעור גבוה ככל הניתן מהאנרגיה
הנצרכת בסביבה הבנויה תיוצר באמצעות אנרגיה מתחדשת שתמוקם על גבי מבנים,
תשתיות ושטחים מבונים.
על מנת להשיג את תמונת העתיד הזו ולהביא להפחתת פליטות גזי חממה ,מפותחים
יעדים הן בסקטור המבנים והן בסקטור הערים.
בסקטור המבנים היעדים מתייחסים לשני תחומים מרכזיים:
(א) בנייה ירוקה :בישראל קיים מאז שנת  2005תקן לבנייה ירוקה (ת"י  ,)5281שעודכן
כמה פעמים מאז כתיבתו .כיום ,התקן הינו מחייב בכל ערי פורום ה־ ,15לפי החלטת
ראשי הערים החברות בפורום.
לאור התועלות והצורך להרחיב את יישום הבנייה הירוקה ,היעד בתחום זה הוא לאשר
תקנות מחייבות לבנייה ירוקה בכל הארץ.
בהמשך לכך ,נקבעו גם יעדים כמותיים לשיעור התחלות הבנייה הבנויות בהתאם לתקן
לבנייה ירוקה (ת"י  ,)5281בחלוקה למגורים ( %יח"ד) ,מסחרי וציבורי ( %מ"ר) ,וכן
לשיעור התחדשות במלאי הקיים:
יעדים לשיעור התחלות הבנייה הבנויות בהתאם לתקן לבנייה ירוקה
סוג הבנייה

מדד

2030 2025

מגורים – בנייה
רוויה

שיעור מהתחלות
הבנייה (יח"ד)

100% 100% 100% 100% 100% 75%

מסחרי

שיעור מהתחלות
הבנייה (מ"ר)

100% 100% 100% 100% 100% 75%

ציבורי

שיעור מהתחלות
הבנייה (מ"ר)

100% 100% 100% 100% 100% 50%
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יעדים לשיעור התחלות הבנייה הבנויות בהתאם לתקן לבנייה ירוקה
סוג הבנייה

מדד

שיפוץ מעטפת
העומד בתקן
בנייה ירוקה
(בבניינים ישנים)

מיח"ד ,מסחרי
וציבורי שעוברים
שיפוץ מעטפת

2030 2025
–

2035

2040

2045

2050

100% 100% 100% 100% 75%

(ב) בנייה מאופסת אנרגיה :מבנים מאופסי אנרגיה הינם מבנים שצריכת האנרגיה
השנתית שלהם זהה או קרובה ליכולת ייצור האנרגיה שלהם באמצעות אנרגיה
5
מתחדשת.
היעד הממשלתי בתחום זה הוא להגדיל את שיעור המבנים מאופסי האנרגיה בישראל,
בהתאם לסיווגיה השונים ולמפרט משרד האנרגיה בתחום 6.היעדים שבטבלה שלהלן
הינם יעדי ביניים והם יעודכנו בהמשך עם פיתוח מפת הדרכים ,בתיאום עם הגורמים
7
הרלוונטיים בכל סקטור.

5

6

7

סוג מבנה

מדד

בתי מגורים צמודי
קרקע

מהתחלות הבנייה

2020
–

2025

2030

2035

2050

100% 100% 100% 100%

רמת האיפוס של המבנה מבוססת על שיעור ייצור האנרגיה ממקורות מתחדשים מסך צריכת האנרגיה
של המבנה ,בהתאם למדיניות משרד האנרגיה .למשל ,קיימת הבחנה בין ארבע קטגוריות של איפוס:
מבנה מוכן לאיפוס אנרגיה  ,מבנה כמעט מאופס באנרגיה ,מבנה מאופס באנרגיה ומבנה חיובי בייצור
אנרגיה (  Ready Zero Energy Building, Nearly Zero Energy Building, Zero Energy Buildingו־
 ,Energy Positiveבהתאמה).
ההגדרה של מבנים מאופסי אנרגיה ורמת האיפוס הנדרשת בכל סקטור ובכל סוג מבנה יקבעו בהמשך
בהתאם למפרט ולשיטות החישוב של משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה .כמו כן ,המתודולוגיה
של האיפוס תעודכן בהמשך העבודה בנושא.
השגת היעדים כפופה לפיתוח וליישום כלי מדיניות וולונטאריים ומצריכה בין היתר התקנת תקנות
תכנון ובנייה לחיוב בנייה מאופסת אנרגיה.
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2035

2050

2020

2025

2030

סוג מבנה

מדד

25%

100% 100% 100%

מבני מגורים
בבנייה רוויה 5-3
קומות

מהתחלות הבנייה

–

50%

100% 100%

מבני מסחר

מהתחלות הבנייה

–

25%

מבני ציבור

מהתחלות הבנייה

–

25%

100% 100% 100%

מבני חינוך

מהתחלות הבנייה

–

50%

100% 100% 100%

מבני ממשלה
בבעלות מינהל
8
הדיור הממשלתי

מהתחלות הבנייה

25%

100% 100% 100% 100%

בסקטור הערים היעדים מתייחסים לשלושה תחומים מרכזיים:
(א) התחדשות עירונית :לאור גידול האוכלוסייה במדינת ישראל ,עתודות הקרקע
המוגבלות והיתרונות הטמונות בפיתוח עירוני ,מדינת ישראל פועלת כבר היום
לקידום התחדשות עירונית כאלטרנטיבה להקמת שכונות ויישובים חדשים.
להתחדשות עירונית תועלות רבות .מהפרספקטיבה של הפחתת פליטות גזי חממה,
היא מאפשרת להגן על השטחים הפתוחים ,לייעל את השימוש במשאב הקרקע,
להחליף את מלאי הדיור הקיים למבנים חדשים (או מחודשים) העומדים בתקנים
החדשים ביותר של בנייה ירוקה ,וכן לתכנן מחדש את המרקם העירוני באופן
שתומך בהליכה ,תחבורה ציבורית וייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים.
החלטת הממשלה מספר  2457מיום  02.03.2017קובעת כי כ־ 30%מכלל עתודת
יח"ד לבנייה במדינת ישראל לשנת  2040תהיינה במתחמים להתחדשות עירונית,
9
קרי בתוך הגבולות הבנויים של ערים קיימות.
8
9

יעד זה מסמן שילוב עקרונות למבנים מאופסי אנרגיה במכרזי מנהל הדיור הממשלתי ובכפוף לישימות
ולבדיקת עלות-תועלת.
בהתאם להחלטת הממשלה ,תכנית "התחדשות עירונית" לעניין זה :כל תכנית המוסיפה יחידות דיור
במרקם הקיים ,ובכלל זה תכניות פינוי־בינוי ,עיבוי או בנייה במגרשים פנויים ("אינפיל")
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לפי החלטת הממשלה ,בחלוקה לאבני דרך ולמחוזות ,היעדים להתחדשות עירונית הם:
מחוז

התחדשות נדרשת
באחוזים עד 2020

התחדשות נדרשת
באחוזים עד 2025

התחדשות נדרשת
באחוזים עד 2030

צפון

10

15

20

חיפה

20

30

40

מרכז

20

30

40

תל אביב

40

50

60

ירושלים

12

20

30

דרום

8

12

17

(ב) צפיפות ומבנה עירוני :צפיפות ומבנה עירוני קומפקטי הם תנאים הכרחיים
לפרישה יעילה של תחבורה ציבורית ושימושים מגוונים ,בנוסף לתועלת שלהם
בייעול השימוש במשאב הקרקע .לאור זאת ,מקודם במינהל התכנון מהלך לעדכון
הוראות הצפיפות בטבלה  1בתמ"א  .35עבודת העדכון תקבע צפיפות גבוהה יותר
מזו הנדרשת כיום .במקביל ,היא משכללת את שיטת המדידה עצמה ,כך שזו
תתייחס להיבטים נוספים מעבר לצפיפות של יח"ד/דונם נטו אלא גם לצפיפות
ברוטו עירונית (נפש/קמ"ר) ולהנחיות נוספות לציפוף נכון .במקביל לעבודה זו,
מקודמות עבודות נוספות המשתלבות בה ,וזו בזו :הנחיות לתכנון תומך תחבורה
ציבורית ותנועה בת קיימא ,מדיניות פיתוח סביב הסעת המונים במחוזות ירושלים,
תל אביב ומרכז; מתודולוגיה להערכה של תכניות; ועוד.
בעבודות אלו מגובשים יעדים ,תבחינים ועקרונות – איכותניים וכמותיים – לגבי
המבנה העירוני ,רשת הרחובות ,תמהיל השימושים ופרישתם במרחב ,חתך הרחוב,
היחס בין הבינוי לרחוב ועוד .זאת ,על מנת להבטיח כי התכנון מקדם איכות חיים
עירונית ומרחבים עירוניים פעילים .בין היתר ,העבודות מתייחסות להיבטים
הבאים:
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• שיעור שטח התכנית המוקדש למגורים ,כך שיתקבל מרקם עירוני פעיל
ואיכותי.
• קביעת עקרונות לפרישת הרחובות ,לקישוריות לסביבות סמוכות ולצפיפות של
המעברים והצמתים.
• קביעת עקרונות לעירוב שימושים ולפרישתם במרחב ,לצורך הגברת הנגישות
למסחר ,תעסוקה ושירותים.
• הקצאת זכות דרך לתנועות רכות (הליכה ואמצעי ניידות אישיים).
• קידום פיתוח אינטנסיבי ומעורב סביב צירים ותחנות של הסעת המונים.
• צמצום חנייה ,בעיקר באזורי תחנות הסעת המונים.
עם עדכון טבלה  1בתמ"א  35ופיתוח העבודות הנוספות ,כלל התכניות יעמדו בדרישות
התמ"א ,יתייחסו להיבטים הנ"ל ויתנו להם עדיפות.
(ג)

כיסוי צמרות עצים במרחב הציבורי :הטמפרטורות בתוך המרחב עירוני גבוהות
בהשוואה למרחב הפתוח הסובב אותו .תופעה זו ידועה כ"אי חום עירוני" והיא
מושפעת ממסת הבינוי שכולאת את החום בתוך העיר ,מחומרי הבנייה שבולעים
חום או מחזירים את קרני השמש ,וכן מהפעילות האנושית המתקיימת בערים
ופולטת אף היא חום נוסף .קיומם של עצים וצמחיה תורם למיתון תופעת אי
החום העירוני ולהפחתת הטמפרטורה .בנוסף ,הצללה של עצים במרחב הבין־בנייני
מעודדת הליכה ,רכיבה על אופניים ושהייה במרחב הציבורי וכך מפחיתה את
התלות ברכב הפרטי .נוכחות עצים בעיר גם תורמת לאיכות האוויר ואף לקיבוע
פחמן דו־חמצני .לאור זאת ,להגדלת כיסוי צמרות העצים במרחב העירוני יש
פוטנציאל לחולל שינוי מהותי בכל הקשור להפחתת פליטות גזי החממה ולשיפור
איכות החיים של התושבים ,במיוחד לאור שינויי האקלים ועליית הטמפרטורה
הצפויה .היעד בתחום זה הוא להגדיל את שיעור כיסוי צמרות עצים במרחבים
הציבוריים הפרושים בעיר .היעד אינו מתייחס לכמות העצים הכללית בתוך גבול
העיר אלא לקיומה של חופת עצים באזורים בהם שוהים אנשים – ברחובות,
בכיכרות ובגני המשחקים.

בחלוקה לאזורים אקלימיים היעדים המוצעים הם:
• אקלים מדברי – גידול בכיסוי הצמרות עד לרמה שלא תפחת מ־.10%
• אקלים סמי צחיח – גידול בכיסוי הצמרות עד לרמה שלא תפחת מ־.15%
• אקלים ים תיכוני – גידול בכיסוי הצמרות עד לרמה שלא תפחת מ־.25%
• אקלים ים תיכוני עם משקעים של מעל  600מ"מ בשנה – גידול בכיסוי הצמרות עד
לרמה שלא תפחת מ־.35%
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חזון
קידום תעשייה דלת פחמן וזיהום אוויר ,תחרותית מול העולם ,חדשנית ובעלת פריון
גבוה .מטרות אלו יושגו באמצעות מעבר לכלכלה מעגלית אשר תאפשר ייעול מרבי
בשימוש במשאבים בכלל ומשאבי אנרגיה בפרט ,תוך שימוש באנרגיות מתחדשות.
כמו כן ,כלל הפסולת המיוצרת – התעשייתית והמעורבת – תחזור לשימוש באמצעות
מחזור או שימוש חוזר ברכיביה ,והשימוש בחומרי הגלם החדשים יפחת למינימום
האפשרי.

מדדי על
המדדים והיעדים העיקריים לסקטור התעשייה והאנרגיה הם:
יעד

שם המדד

הגדרה

יעילות השימוש
במשאבים

 10GDP/DMIבשנת 2050

הפחתת פליטות גזי
חממה של התעשייה

הפחתת פליטות גזי חממה ביחס לשנת
( 2015עד שנת )2050

40%

הטמנת פסולת
עירונית מעורבת

אחוז פסולת עירונית מעורבת מוטמנת

0%

מחזור פסולת
עירונית מעורבת

אחוז פסולת עירונית מעורבת ממוחזרת

60%

מחזור פסולת בניין

אחוז פסולת בניין ממוחזרת

100%

יקבע בהמשך

 10מדד המחושב באמצעות סכימה של משקל חומרי הגלם הנכרים במדינה ומשקל החומרים המיובאים
אליה (לא חומרי גלם בלבד) בתחומים הבאים :ביומסה ,אנרגיה (דלקים) ,מינרלים ומתכות.
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טכנולוגיות ואמצעים תומכים אופציונליים להפחתת פליטות בתעשייה
בכדי להגשים את החזון ,יש צורך בשימוש באמצעים ובטכנולוגיות להפחתת פליטות,
כגון:
 .1חישמול התעשייה או שימוש באנרגיה מתחדשות להחלפת דלקים פוסיליים (כגון
 RDFבתעשיית המלט) :השימוש בחשמל ובאנרגיה מתחדשת ישירה קיים בתעשייה
(בישראל ובעולם) ,אך בהיקף מוגבל מסיבות טכנולוגיות וכלכליות.
 .2שימוש במימן ( :)Power to Gasהמימן הינו דלק דל פחמן שיכול להוות תחליף
לדלקים פוסיליים ,בייחוד בתהליכים הדורשים חום גבוה שקשה להשיג באמצעות
חשמול .ישנן מספר דרכים לעשות שימוש במימן כדלק :שריפה ישירה של מימן,
שימוש בתאי דלק והפיכתו לדלק סינטטי (כגון מתאן ובנזין סינטטי) .מימן אינו פולט
גזי חממה בתהליך שריפתו ,ובמידה ומיוצר באמצעות אלקטרוליזה באמצעות אנרגיה
מתחדשת ,מהווה מקור אנרגיה נטול פחמן לכל אורך מחזור חייו .כמו כן ,ניתן לאגור
מימן ובכך להקל על בעיית האגירה הקיימת בשימוש באנרגיות מתחדשות.
 .3התייעלות אנרגטית :יישום טכנולוגיות המביאות להתייעלות אנרגטית בתעשייה
כגון ניצול חום שיורי של תנורים ומתיכים.
 .4הפחתת פליטות תהליך :בדגש על תעשייה המלט (פליטות מייצור קלינקר) ותעשיית
ייצור החומצה החנקתית.
 .5טכנולוגיות מחזור :על-מנת לצמצם את השימוש במשאבים ולהגביר את כמות
הפסולת הממוחזרת יש לפתח טכנולוגיות מחזור שיאפשרו לתת מענה למגוון רחב
יותר של חומרים ויפיקו חומרי גלם ללא פחת באיכות ( )upcyclingכך שיהיו ניתנים
למחזור מספר רב של פעמים.
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מדדים נוספים למפת הדרכים
מדדי החזון שהוצגו לעיל ,הינם מדדים המשקפים את המטרות העיקריות של החזון
בסקטור התעשייה והפסולת .יחד עם זאת ,ישנם מדדים נוספים המשלימים את מדדי
העל שלא נקבע יעד עבורם .מעקב אחר מדדים נוספים אלו הוא מהותי להשגת יעד של
משק דל פליטות ומשגשג תוך כדי פיתוח תעשייה מקומית צומחת ותחרותית .בטבלה
מטה מוצגים חלק מהמדדים האפשריים .רשימת המדדים המלאה תגובש כחלק
מהעבודה על מפת הדרכים:
תחום

מדד

מעגליות חומרי הגלם

 – CMUמבטא את היחס בכמויות בין השימוש בחומרי
גלם ממוחזרים לבין חומרי הגלם הבתוליים בתעשייה

תמהיל האנרגיה

תמהיל צריכת האנרגיה בתעשייה

חדשנות טכנולוגית

אחוז ההשקעות הסביבתיות בטכנולוגיות מקור בתעשייה

פריון

פריון לשעת עבודה בתעשייה

צמיחה

תמ"ג תעשייתי

פסולת

אחוז הפסולת הממוחזרת בתחומי מדינת ישראל
כמות הפסולת המיוצרת לנפש ליום
אחוז הפסולת התעשייתית הממוחזרת
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המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי א-מפלגתי ,מחקרי ויישומי ,הפועל בזירה הציבורית הישראלית
בתחומי הממשל ,הכלכלה והחברה .יעדיו הם חיזוק התשתית הערכית והמוסדית של ישראל כמדינה יהודית
ודמוקרטית ,שיפור התפקוד של מבני הממשל והמשק ,גיבוש דרכים להתמודדות עם אתגרי הביטחון מתוך
שמירה על הערכים הדמוקרטיים וטיפוח שותפות ומכנה משותף אזרחי בחברה הישראלית רבת הפנים.
לצורך מימוש יעדים אלו חוקרי המכון שוקדים על מחקרים המניחים תשתית רעיונית ומעשית לדמוקרטיה
הישראלית .בעקבותיהם מגובשות המלצות מעשיות לשיפור התפקוד של המשטר במדינת ישראל ולטיפוח חזון

שתי כלכלות  −חברה אחת

ארוך טווח של תרבות דמוקרטית נכונה לחברה הישראלית ולמגוון הזהויות שבה .המכון שם לו למטרה לקדם
בישראל שיח ציבורי מבוסס ידע בנושאים שעל סדר היום הלאומי ,ליזום רפורמות מבניות ,פוליטיות וכלכליות
ולשמש גוף מייעץ למקבלי ההחלטות ולציבור הרחב.

המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא זוכה פרס ישראל לשנת תשס"ט על מפעל חיים —
תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.
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