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התייעלות אנרגטית

הן על ידי שיפור  , של מערכותהפחתת צריכת האנרגיה כינוי כללי ל

של משאבים והן על ידי הגדלת הנצילות, של הצריכה הקיימתהיעילות

כל זאת תוך שמירה על תפוקה ותפקוד תקינים-שלא נוצלו היטב 

וירטואליתכחתחנת = שימור אנרגיה 



למה להתייעל

חוסך כסף•

פחות זיהום אוויר•

מגדיל הביטחון האנרגטי•



-ילרים'צדוגמא לפרויקט החלפת 

תל אביב3דניאל פריש 



החלטות ממשלה לקידום
התייעלות אנרגטית

2015לקראת ועידת פאריס 542החלטת ממשלה מספר •
2030טון פליטות גזי חממה לנפש לשנת 7.7יעד של •

התייעלות אנרגטית17%•

אנרגיות מתחדשות17%•

1403ממשלה מספר החלטת •

הקמת מנגנון ערבויות•
לקראת פרסום מכרז לבנקים–סטאטוס •

ח"מלש300קרן מענקים בסך של •
פורסם' במקצה –סטאטוס •

3269החלטת ממשלה –אנרגטית הגשת תכנית לאומית להתייעלות •



החלטות ממשלה לקידום
התייעלות אנרגטית

דירוג אנרגטי למבנים•
לקראת פרסום טיוטת תקנות–סטאטוס •

בנייה מאופסת אנרגיה •
בעבודה–סטאטוס •

התייעלות אנרגטית במשרדי ממשלה•
'בסיום מחזור –סטאטוס •

החלפת מערכות  לתמרוץמדיניות מיסוי •
בעבודה מול רשות המיסים–סטאטוס •



והסברהחינוך

ערכת דגמים אתר אינטרנט

להתייעלות אנרגטית 

ואנרגיה מתחדשת

'ט-'כיתות א

פרסום חומר מקצועי וחומרי הסברה



2017סיכום 

התייעלות ביישובי הדרום•

רקסים'וציישובים דרוזים •

סקרי אנרגיה•

רשויות אשכול55•

רשויות ערביות מצטיינות16•

פ"בטהתייעלות במשרד •

הטמעת התכנית החינוכית של משרד האנרגיה•

דירוג אנרגטי למבנים חדשים•

חום לחימום מים בבניינים גבוהיםמשאבות •



2018עיקריים לשנת פרויקטים 

'במקצהמענקיםזוכיםבחירת•

ההלוואותקרןפעילותתחילת•

ב"משאמיזם•

ספרבתיניטור•

דרוםמקומיותרשויותמכרז•



ב"משא

משותףמיזם.ברשויותאנרגיהשימורמדיניות-ב"משא

אנרגטיתהתייעלותלקידוםמקומישלטוןמרכזעם

ברשויות



סיכום פרויקטים

2010-2014מכרזים 
מספר צרכנים 

מענק  שקיבלו 
חיסכון שנתי  

במיליוני שקלים

חיסכון שנתי  
במיליוני  

ש  "קוט

סך המענקים  
מטעם המשרד 
במיליוני שקלים

עלות כוללת של הפרויקט 
במיליוני שקלים

20103814.138.95.742.2בתי מלון 

טכנולוגיה  ממוקדת התייעלות אנרגטית 
2011

458.917.95.027.9

התייעלות אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה  
2012

141.53.21.66.2

20137726.748.611.876.2ילרים 'צ

התייעלות אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה  
2014

8514.425.28.642.9

2014163.69.42.616.4בתי מלון 

20145917.829.78.652.8ילרים 'צ

2014459.417.910.954.8רשויות מקומית 

35288.9175.844.8271.8סכום כולל



פרויקטים עיקריים

תעשייה✓

ילרים'צהחלפת ✓

החלפת תאורה✓

קוגנרציה✓

שימוש בחום שיורי✓

שדרוג מדחסים✓

מערכות ניהול אנרגיה✓

שדרוג והחלפת משאבות✓

✓...

רשויות מקומיות✓

שדרוג תאורה✓

החלפת מזגנים בבתי ספר✓

על גגותPV–מונה נטו ✓

ילרים'צהחלפת ✓

מערכות ניהול אנרגיה✓

✓...

מגזר ביתי✓

תקנות✓

החלפת מוצרי חשמל✓

בנייה משמרת אנרגיה✓

התנהגות צרכנית✓



סקרי אנרגיה
סקרים

:האנרגיהצרכנימחויבים(1993)אנרגיהמקורותתקנותפיעל•
נ"טשעבעל צריכה של צרכן
(טון שווה ערך נפט)

מחויב לבצע
כמה  כל

?שנים

יחידות סמך  , משרדי ממשלה
ועוד  

סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה 
ומימושו

7

סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה>  1500
7

עם כניסת התקנות המשודרגות לתוקף* 

אתלצמצםשמעונייןארגוןכלעבורוהחיוניהראשוניהצעדהואאנרגיהסקר✓
שלוהאנרגיהצריכת

בדיקתעלאחראי.הסוקריםשלמקווןומאגרהסקריםלביצועמפרטהוכן✓
הסקריםביצועואכיפתהממצאיםריכוז,הסקרים



אכיפה

שמתפרסמיםהמכרזיםבתנאיועמידהאנרגיהמקורותתקנותאכיפת✓
רשויות,עסקבתי,מפעלים,חשמלמוצרילמכירתבחנויותשטחביקורות✓

ויבואשיווק,יצואאתרי,מקומיות

הכשרה מקצועית

מקצועבעלישלמקווניםמאגריםועדכוןגיבוש✓

אסקווחברותאנרגטיתהתייעלותחברותשלחדשמאגרגיבוש✓
שנכתבסילבוסבסיסעל,אנרגיהממונהקורסלהעברתמוסדותהסמכת✓
לעתמעתידועלומתעדכןהאגףידיעל
ומהנדסיםהנדסאים-מקצועייםאנרגיהממוניבהכשרתתמיכה✓



בנייה משמרת אנרגיה

, חיוב של דירוג אנרגטי למבנים חדשיםהאגף מעוניין לקדם 

עבור בנייה ורכישה של ומתן תמריצים לקבלנים ולרוכשים

מבנים בדירוג אנרגטי גבוה

דירוג אנרגטי במבנים-5282י "לתENERGYUIיוזמה ומימון של תוכנה ייעודית ✓

למערכות אנרגיה במבנים5280תקן גיבוש ✓

הסביבהפ עם המשרד להגנת "שת–בדיקת ישימות דירוג אנרגטי במבני משרדים קיימים ✓

בנושא תקנים של בנייה  להכשרת אנשי מקצוע מיזם משותף עם המועצה לבנייה ירוקה ✓
משמרת אנרגיה  
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תודה על  

ההקשבה

chezz@energy.gov.il


