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שימור אנרגיה וניצול אנרגיות מתחדשות
במשק החשמל
תקציר
בעקבות הביקוש לחשמל ההול וגדל במדינה הוקמו תחנות כוח לייצור חשמל
מדלקי פחמימניי ) 1להל אנרגיה מתכלה( ,ואול ייצור חשמל מאנרגיה מתכלה
גור  ,בי היתר ,זיהו אוויר ,הפוגע בבריאות האוכלוסייה ובאיכות הסביבה.2
הממשלה גיבשה תכניות פעולה שיביאו להפחתה של ממש בזיהו האוויר ,ולש כ
נחקקו חוקי והותקנו תקנות .כ הוחלט על הצטרפות לחתימה על אמנות בי
לאומיות למניעת זיהו אוויר .נית להתמודד ע הביקוש הגדל לחשמל מחד ,וע
הגידול בזיהו האוויר מאיד  ,בי היתר ,באמצעות הגדלת ייצור החשמל מאנרגיות
מתחדשות 3ושימור אנרגיה בדר של התייעלות אנרגטית ,קרי צמצו צריכת
החשמל ,בלי לפגוע בצמיחה במשק וברווחת התושבי .

פעולות הביקורת
בחודשי מרס ספטמבר  2008בדק משרד מבקר המדינה את היערכות הממשלה
וכמה ממוסדותיה ואת מימוש של תכניות הממשלה להתייעלות אנרגטית על ידי
שימור אנרגיה ולייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות בשני .2008 2002
המשרד( ,באג #התקציבי
הבדיקות נעשו במשרד התשתיות הלאומיות )להל
במשרד האוצר )להל את"ק( ,במשרד להגנת הסביבה וברשות לשירותי ציבוריי
רשות החשמל( .בדיקות השלמה נעשו במינהל מקרקעי ישראל
חשמל )להל
)להל ממ"י( ,במינהל התכנו במשרד הפני ובמשרד הבינוי והשיכו .

עיקרי הממצאי
שימור אנרגיה
 .1בטופס דיווח שהכי המשרד אי דרישה ממפעלי ומתאגידי לדווח לו על כל
הנתוני שנדרשו בתקנות מקורות אנרגיה )פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה(,
התשנ"ד  1993לגבי פעולות שנעשו לתיקו תקלות הגורמות לאיבוד אנרגיה וייזו
פעולות לשימור אנרגיה.
__________________
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הכוונה לנפט שמזיקוקו מפיקי  ,בי היתר ,מזוט וסולר ,לדלק מוצק )פח ( ולגז טבעי.
על המחיר הכלכלי של זיהו האוויר מייצור חשמל ראו :דוח מבקר המדינה „,(2005) ·55 È˙ ˘ ÁÂ
עמ'  964בפרק "זיהו אוויר מתחנות הכוח הפחמיות"  (2006) ·56 È˙ ˘ ÁÂ„Âבפרק "פרויקט הולכת
הגז הטבעי" עמ' .785
אנרגיה מתחדשת המשמשת לייצור חשמל נוצרת ממקורות טבעיי כגו  :שמש ,רוח ,מי ומחומרי
אורגניי )ביומסה( ותופעות טבע אחרות ולא מדלק פחמימני.
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המשרד לא השתמש בתקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי מקורות אנרגיה(,
התשס"ה  ,2004להטלת קנסות על מפעלי צרכניי ותאגידי שלא שלחו אליו
דוחות אנרגיה כלל ,א #שפנה אליה בכתב בנדו כמה פעמי .
 .2משרד הבינוי והשיכו ניצל עד נובמבר  2008רק חלק מהתקציב לשנת  2008בס
חמישה מיליו ש"ח למימו התקנת של דודי שמש בדיור הציבורי ,כפי שנקבע בחוק
זכויות הדייר בדיור הציבורי ,התשנ"ח  .1988כתוצאה מכ הותקנו עד מועד זה רק
כרבע מהיק #ההתקנות השנתי האפשרי.
 .3בשני  2007 2004הכי המשרד תכנית פעולה כללית להתייעלות אנרגטית
כנדרש בהחלטת הממשלה ממאי  ,2003א הוא לא הכי תכנית מפורטת ומסודרת,
יעדי ביניי  ,לוח זמני ומכסת עבודה לכל אחד מה  .רק בפברואר  2008החליטה
הממשלה ,על בסיס הצעה של המשרד ,על "גיבוש צעדי להתייעלות אנרגטית
צמצו צריכת החשמל" ,ובספטמבר  2008אישרה הממשלה את הצעדי להתייעלות
אנרגטית לשני  ,2020 2009שגיבשה והגישה לה ועדת מנכ"לי שמינתה.

ניצול אנרגיות מתחדשות
 .1במועד סיו הביקורת בספטמבר ) 2008להל מועד סיו הביקורת( טר הוקמו
תחנת הכוח הסולארית וטורבינות הרוח שאמורות היו לקו עד סו 2005 #על פי תכנית
הפיתוח שאישר שר התשתיות הלאומיות בינואר .2002
 .2המשרד לא הכי תכנית ליישו החלטת הממשלה מנובמבר  2002לעודד את
הקמת והפעלת של מתקני חשמל ותחנות כוח לייצור חשמל באמצעות אנרגיות
מתחדשות .בפועל הסתכ שיעור ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות במרס 2008
ב  0.2%בלבד מכלל החשמל המסופק לצרכני במשק ,במקו היעד שהחל בשנת 2007
יופקו לפחות  2%מכמות החשמל המסופקת לצרכני על ידי מתקני מאנרגיה זו.
 .3ביולי  2004החליטה רשות החשמל ,על פי סמכותה בחוק משק החשמל,
התשנ"ו ) 1996להל חוק משק החשמל( ,לדחות את בקשת חברת החשמל לישראל
חח"י( לקבל פרמיה בתערי #הנית ליצרני חשמל מאנרגיות מתחדשות
)להל
שיאפשרו לה ,לדבריה ,להקי תחנות כוח המפיקות חשמל מאנרגיית הרוח .חח"י
אכ לא הקימה תחנות כוח אלה ,לדבריה מפאת חוסר כדאיות כלכלית ,זאת שלא על
פי תכנית הפיתוח למשק החשמל שאישר שר התשתיות הלאומיות בשנת  .2002עקב
המגבלות שפורטו בחוק משק החשמל ,היה על המשרד להביא אות לדיו בממשלה
עוד בשנת  ,2004כדי שזו תחליט על דר מימושה של החלטתה הקודמת מ ,2002
לעודד את חח"י להקי תחנות כוח באמצעות אנרגיות מתחדשות.
 .4פעילות המשרד בנושא דרכי הפעולה ליישו מדיניות הממשלה בעניי אנרגיות
מתחדשות החלה רק כחמש שני לאחר החלטת הממשלה מנובמבר  .2002איחור זה
עיכב את קידו ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות.
 .3בהצעת ההחלטה לאנרגיות מתחדשות שהגיש המשרד לממשלה במהל שנת
 ,2002הוא לא הציע לקבוע שתחנות כוח הפועלות באנרגיות מתחדשות ה בעלות
חשיבות לאומית .הדבר הקשה על יצרני חשמל פרטיי לקבל היתרי בנייה ולהגיע
להסכמי ע מוסדות מימו  ,שה תנאי של רשות החשמל למת רישיו לפעילות.
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 .4צוות בי משרדי שהוק לפי החלטת הממשלה מנובמבר  2002המלי -באוקטובר
 ,2003בי היתר ,שהמשרד ידו ע ממ"י בהקצאת קרקעות המדינה למתקני לייצור
חשמל לפי סוגי הטכנולוגיות מאנרגיות מתחדשות .במועד סיו הביקורת טר גיבש
המשרד ע ממ"י דרכי לזירוז הקצאת קרקע למתקני לייצור חשמל מאנרגיות
מתחדשות.
 .5רק בשנת  2005החל המשרד בהכנת טיוטת תקנות להסדרת פעילות של יצרני
חשמל פרטיי מאנרגיות מתחדשות .במועד סיו הביקורת טר הושלמה הכנת
התקנות בעניי זה במשרד וזאת א #שעברו כחמש שני מאז המלצת הצוות הבי
משרדי.
 .6במועד סיו הביקורת טר הציעה רשות החשמל למכו התקני הישראלי
קביעת תק ישראלי לטיב הנצילות החשמלית של המודולי בקולטי השמש
במתקני פוטו וולטאיי  4קטני לצריכה עצמית; טר השלימה את התיאו ע
מנהל התכנו במשרד הפני בנוגע לקיצור ההלי להסדרת מת היתר בנייה להתקנת
מתקני אלה על גגות הבתי ; וטר הגיעה להסדר ע ממ"י בנוגע לאישור להוסי#
מתק מניב כלכלי לבניי הנמצא על מקרקעי של המדינה.
במהל הביקורת שנעשתה בשנת  2008קיבלה הממשלה מספר החלטות שבה נקבעו
יעדי והנחיות כגו " :צעדי להתייעלות אנרגטית צמצו בצריכת החשמל";
"מחקר פיתוח טכנולוגיות וייצור חשמל בתחו האנרגיה המתחדשת"; "קביעת יעד
מנחה וגיבוש כלי לקידו אנרגיות מתחדשות בפרט באזור הנגב והערבה" .פעולות
המשרד ,את"ק ,משרדי הממשלה הנוגעי בדבר ,רשות החשמל וממ"י קידמו יותר
מבעבר את ההתייעלות האנרגטית ואת הטיפול בהקמת של מתקני ייצור חשמל
מאנרגיות מתחדשות.

סיכו והמלצות
תכנונו וניהולו של משק חשמל שיאפשר אספקה אמינה של חשמל במחיר סביר,
ושפגיעתו באיכות הסביבה תהיה מזערית הוא אינטרס אסטרטגי חיוני למדינת
ישראל .מטרות אלה ה בנות השגה א משק החשמל ינוהל בכלי שיצמצמו את
צריכת החשמל באמצעות התייעלות אנרגטית ,ויעודדו ייצור חשמל "נקי" ממקורות
אנרגיה מתחדשי  ,תו התחשבות בשיקולי כלכליי כלל משקיי  .לש כ על
משרד התשתיות הלאומיות להכי תכנית מפורטת ליישו מדיניות האנרגיה
המתחדשת בהתחשב בשיקולי עלות תועלת כלל משקיי  ,לעקוב אחר יישומה ואחר
מימוש תכנית הפעולה להתייעלות אנרגטית.
על משרד התשתיות הלאומיות להגביר את הפיקוח והאכיפה על קיו הדרישות
להתייעלות אנרגטית באמצעות הכלי החוקיי העומדי לרשותו .בנוס ,#על משרד
חשמל לבחו את
התשתיות הלאומיות ,משרד האוצר ,והרשות לשירותי ציבוריי
__________________

4

שיטה שבה אנרגיה סולארית שנקלטת במודולי פוטו)וולטאיי )תאי חצי)מוליכי ( בקולטי שמש
הופכת לאנרגיה חשמלית בזר ישר .הזר הישר מומר לאחר מכ באמצעות ממיר חשמלי לזר
חילופי ולמתח של הרשת הביתית ).(220V
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הקמת של מתקני ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות ,לאחר שייעשו ניתוחי כדאיות
כלכלית יסודיי  .כמו כ  ,על הגופי האמורי בסיוע גורמי ממשלתיי נוספי
לפעול להסרת הגורמי המעכבי את קידו הקמת מתקני באנרגיות מתחדשות
ותיקו הליקויי שעליה הצביע דוח זה.

♦
מבוא
בעקבות הביקוש לחשמל ההול וגדל במדינה הוקמו תחנות כוח לייצור חשמל מדלקי
פחמימניי ) 5להל אנרגיה מתכלה( .ייצור חשמל מדלקי פחמימניי גורר נזקי שעיקריו ה :
התכלות ההדרגתית של משאבי טבע חיוניי אלה עד כדי חשש שבטווח הארו לא יוותרו מה
לדורות הבאי ; זיהו אוויר הפוגע בבריאות האוכלוסייה ובאיכות הסביבה ,6והעלאת כמות גז
הפחמ הדו חמצני באטמוספרה המשפיעה על שינויי אקלימיי בכדור האר" .עד ספטמבר 2008
)להל מועד סיו מועד הביקורת(  99.8%מיצור החשמל במדינה נעשה מאנרגיה מתכלה.
בשנת  1996הצטרפה הממשלה לאמנת המסגרת של האו" בדבר שינוי האקלי ) 7להל אמנת
האקלי ( שנחתמה בוועידת האו" )"פסגת כדור האר""( שהתקיימה בריו דה ז'נירו ביוני ;1992
בפברואר  2002קיבלה הממשלה החלטה בעניי אמנת האקלי  .8ב  1998חתמה הממשלה על
פרוטוקול קיוטו 9לאמנת האקלי ואשררה את הפרוטוקול בפברואר  ;2004ביולי  2008נחקק חוק
אוויר נקי ,התשס"ח  2008ובו נקבע ,בי השאר ,שהממשלה תאשר ,לפי הצעת השר להגנת
הסביבה ,תכנית לאומית רב שנתית לש קידו מטרותיו 10של חוק זה.
המדינה תלויה בייבוא דלקי ממקורות שאספקת אינה בטוחה לאור זמ  .בשנות השמוני של
המאה העשרי נחקק חוק מקורות אנרגיה ,התש" ) 1989להל חוק מקורות אנרגיה( ,הנועד
__________________
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הכוונה לנפט שמזיקוקו מפיקי  ,בי היתר ,מזוט וסולר ,לדלק מוצק )פח ( ולגז טבעי.
על המחיר הכלכלי של זיהו האוויר מייצור חשמל נכתב בדוח מבקר המדינה „(2005) ·55 È˙ ˘ ÁÂ
עמ'  964בפרק "זיהו אוויר מתחנות הכוח הפחמיות"  (2006) ·56 È˙ ˘ ÁÂ„·Âבפרק "פרויקט הולכת
הגז הטבעי" עמ' .785
מטרת האמנה היא להביא לייצוב גלובלי של ריכוזי גזי החממה באטמוספרה ולצמצמ לרמה שבה לא
נגרמות הפרעות המסכנות את מערכת האקלי  .באמנה נקבעו עקרונות מנחי  ,בי השאר ,עקרו
הזהירות ,ועקרו האחריות המשותפת .על המדינות לאמ( מדיניות להקטנת הנזקי הנגרמי מפליטת
גזי החממה ,לעודד טכנולוגיות להקטנת פליטות אלה ,להגדיל את המודעות בקרב הציבור הרחב .כמו
כ על המדינות להכי רשימת מצאי פליטות ולהגיש לאו"  .ראו ג דוח מבקר המדינה·55 È˙ ˘ ÁÂ„ ,
) ,(2005עמ' .973
החלטת ממשלה שבה נקבע "שממשלת מדינת ישראל תנקוט פעולות להגדלת/הפחתת פליטות גזי
חממה על סמ +המסקנות שתתקבלנה בועדה הבינמשרדית שהוקמה בהחלטה מס'  815של הממשלה
מיו  5.5.96בנוגע להצטרפות ישראל לאמנת המסגרת של האו" "...
כנס האו" לסביבה ולפיתוח שהתקיי בקיוטו שביפ בדצמבר  1997בהשתתפות  161מדינות ,ובו
חתמו על אמנת המסגרת של שינוי האקלי  .בפרוטוקול קיוטו שתוקפו עד שנת  2012נקבע ,בי היתר,
שישראל היא במעמד של מדינה מתפתחת ועליה לא חלות ,לעת עתה ,הגבלות מעשיות על פליטת גזי
חממה .ע זאת חויבו המדינות המתפתחות להכי דוח על היק -פליטות אלה.
מטרות חוק אוויר נקי " .להביא לשיפור של איכות האוויר וכ למנוע ולצמצ את זיהו האוויר ,בי
השאר על ידי קביעת איסורי וחובות בהתא לעקרו הזהירות המונעת ,והכל לש הגנה על חיי אד ,
בריאות ואיכות חייה של בני אד ולש הגנה על הסביבה ,לרבות משאבי הטבע ,המערכות
האקולוגיות והמגוו הביולוגי ,למע הציבור ולמע הדורות הבאי ובהתחשב בצורכיה ".
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"לאפשר הסדרה של ניצול מקורות האנרגיה ,הקצאת בהתא לצרכי המשק השוני ושימוש בה
ביעילות ובחסכו " ,ולהקטי בכ את התלות בייבוא דלקי  .בשנות התשעי החלה הממשלה,
בעקבות המדיניות לגיוו מקורות הייבוא של הדלקי וגיוו סוגיה  ,11בפיתוח משק הגז הטבעי
שיש בו ג תועלת כלכלית למדינה ,וג הפחתה ניכרת של זיהו האוויר.
הממשלה החלה להתמודד ע נזקיו הסביבתיי של ייצור חשמל מאנרגיה מתכלה וע הגידול
הצפוי בביקוש לחשמל במדינה ,ה על ידי השפעה על צמצו הביקוש לחשמל באמצעות שימור
אנרגיה בדר של התייעלות אנרגטית ,וה על ידי הגדלת ייצור החשמל ,בי היתר במתקני ייצור
חשמל מאנרגיות מתחדשות.12
בנובמבר  2002החליטה הממשלה 13לעודד את הקמת והפעלת של מתקני חשמל ותחנות כוח
לייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות ששיעור מכלל המתקני לייצור חשמל במשק יגדל
על פי לוח הזמני שנקבע )להל החלטת אנרגיות מתחדשות( .כמו כ קבעה הממשלה שצוות
בי משרדי) 14להל צוות המשנה( "יקבע כללי ומתכונת למימוש החלטה זו ,לרבות בסוגיית
העלות המרבית לרכישת אנרגיה ממקורות מתחדשי " .צוות המשנה חישב את העלות המרבית
למשק מייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות ,הכוללת פרמיה בגובה העלויות החיצוניות 15של אנרגיה
מתכלה .יצוי כי בתעריפי החשמל מאנרגיה מתכלה לא נלקחו בחשבו העלויות החיצוניות ,דהיינו,
ה אינ משקפי את מלוא העלות למשק.
בפברואר  2008החליטה הממשלה 16על "גיבוש צעדי להתייעלות אנרגטית צמצו צריכת
החשמל" )להל החלטת התייעלות אנרגטית( שבה נקבע יעד מנחה לצמצו צריכת החשמל
במשק בשיעור של  20%לפחות מצריכת החשמל הצפויה בשנת  .2020בספטמבר  2008אישרה
הממשלה 17את הצעדי להתייעלות אנרגטית לשני  ,2020 2009שגיבשה ועדת מנכ"לי שמינתה.
בחודשי מרס ספטמבר  2008בדק משרד מבקר המדינה את הפעולות שנקטו הממשלה וכמה
ממוסדותיה בשני  ,2008 2002ליישו מדיניות הממשלה והחלטותיה בעניי שימור אנרגיה
והתייעלות אנרגטית במשק החשמל ,וכ בעניי הקמת וניצול של מתקני לייצור חשמל
באמצעות אנרגיות מתחדשות במדינה .הבדיקות נעשו במשרד התשתיות הלאומיות )להל
את"ק( ,במשרד להגנת הסביבה ,ברשות
המשרד( ,באג -התקציבי במשרד האוצר )להל
חשמל )להל רשות החשמל( .בדיקות השלמה נעשו במינהל מקרקעי
לשירותי ציבוריי
ישראל )להל ממ"י( ,במינהל התכנו במשרד הפני ובמשרד הבינוי והשיכו .

__________________

11
12
13
14
15
16
17

ראו מבקר המדינה (1999) 49 È˙ ˘ ÁÂ„ ,בפרק "ההיערכות לפיתוח משק הגז הטבעי" ,עמ' 438.431
ומבקר המדינה ,(2006) ·56 È˙ ˘ ÁÂ„ ,עמ' .785.783 ,773.771
אנרגיה מתחדשת הוא מקור אנרגיה המשמש לייצור חשמל ממקורות אלו :שמש ,רוח ,מי  ,חומר
אורגני )ביומסה( ותופעות טבע אחרות ולא דלק פחמימני.
החלטה מס' ) 2664חכ (44/מ 4.11.02.בעניי מדיניות ייצור חשמל  .אנרגיות מתחדשות.
בצוות המשנה השתתפו נציגי של המשרד ,את"ק ,המשרד להגנת הסביבה ורשות החשמל.
העלויות למשק שה תוצאה של הנזקי הנגרמי לאד ולסביבה עקב הפקת מוצר או שירות כלשהו,
כגו העלויות כתוצאה מפגיעה בדרכי הנשימה של האוכלוסייה עקב זיהו האוויר הנגר מהפעלת
תחנות כוח .ראו „ ,(2005) ·55 È˙ ˘ ÁÂעמ'  964ו„ ,(2006) ·56 È˙ ˘ ÁÂעמ' .785
החלטה מס' ) 3261חכ (69/מ 20.2.08.בעניי גיבוש צעדי להתייעלות אנרגטית  .צמצו צריכת
החשמל.
החלטה מס' ) 4095חכ (150/מ 18.9.08.בעניי צעדי להתייעלות אנרגטית  .צמצו בצריכת החשמל.
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שימור אנרגיה
כדי לשמר אנרגיה יש לנקוט מכלול של פעולות ואמצעי שמטרת להשיג התייעלות אנרגטית
ולצמצ את צריכת החשמל בשיעורי ניכרי  ,בלי לפגוע בהמש הצמיחה במשק וברווחת
התושבי .18
ממסמ של את"ק מינואר  2008עולה שפעולות של התייעלות אנרגטית מצריכות השקעה נמוכה
בהשוואה להקמת ולאחזקת של מתקני לייצור חשמל .החזרי ההשקעה שלה ה בי שנתיי
לשבע שני  ,בכפו -לטכנולוגיה ולמגוו השיטות והכלי המיושמי .
כ לדוגמא ,בשנות ה  70הוכנסו לשימוש במדינה דודי שמש ,וכיו ה מותקני בכמיליו בתי אב
מכוח החקיקה והתקינה הישראלית .לפי הערכות המשרד ה חוסכי למשק כשלושה עד ארבעה
אחוזי מצריכת החשמל השנתית.
על פי מסמכי את"ק ,בניסוי שעשתה במש שמונה חודשי  ,חסכה הפקולטה להנדסת חשמל
בטכניו מכו טכנולוגי לישראל במתח שלה בחיפה ,בשנת  ,2007כ  16%בממוצע מהצריכה
הצפויה באותה עת בהשוואה לשנה הקודמת; החיסכו שהושג עקב צמצו הצריכה הסתכ ב 232
אל -ש"ח .החיסכו הושג על ידי השקעה של  45אל -ש"ח באמצעי טכניי שוני .
ממסמ של המשרד מאפריל  2008עולה ,שבניסוי חלו" והדגמה )להל פיילוט( שהחל בשנת
 2004ב  11מוסדות ממשלתיי הושגה ירידה ממוצעת של כ  22%בצריכת החשמל השנתית
בעקבות מעבר למערכות וציוד חשמליי יעילי יותר .בפיילוט נוס -שהחל בשנת  2005ב 14
מוסדות ממשלתיי אחרי הושגה ירידה של כ  16%בצריכת החשמל השנתית.
בתשובתו מנובמבר  2008למשרד מבקר המדינה הודיע את"ק ,כי "התייעלות אנרגטית הינה כלי
יעיל ,כלכלי וזמי לצמצו צריכת החשמל והוצאות החשמל במשק הישראלי ,"...וכי "יש לקד את
הנושא ככל הנית ".
לצד היתרונות האמורי לעיל קיימי ג רווחי נלווי כגו  :צמצו הפגיעה באיכות האוויר,
אפשרות להסטת מקורות כספיי לשימושי חלופיי  ,הקטנת התלות בייבוא דלקי ופיתוח שוק
מקומי חדש למוצרי ולשירותי ייעו" להתייעלות אנרגטית.19
יישו חוק מקורות אנרגיה ואכיפתו
 .1מכוח חוק מקורות אנרגיה התקינו שרי התשתיות הלאומיות תקנות שמטרת  ,בי היתר ,לקבוע
דרכי שיבטיחו חסכו ויעילות בניצול מקורות האנרגיה ובשימוש בה .20בתקנות מקורות אנרגיה
)פיקוח על יעילות צריכת האנרגיה( ,התשנ"ד ) 1993להל תקנות הפיקוח( נקבע שמפעל צרכ
שצריכת האנרגיה השנתית שלו היא לפחות בהיק -שנקבע בתקנות אלה )להל מפעל צרכ ( ,וכ
"כל תאגיד שהוק בחוק או לפיו ,ללא קשר לצריכת האנרגיה שלו" ,ימנה לעצמו אחראי לקידו
__________________

18

19
20

המדד המקובל ככלי תכנוני וככלי לבקרת הביצוע הוא "עצימות אנרגטית" .זהו מדד של צריכת אנרגיה
המנורמלת לנפש או לתל"ג .ברוב המדינות הנרמול הוא לתל"ג ,כי הוא מבטא את גודל האוכלוסייה
ומשקלל את ביצועיה הכלכליי  .כ +יכול מדד העצימות להצביע על התייעלות אנרגטית ג כשהפרט
והמשק מגדילי את צריכת החשמל כתוצאה של גידול באוכלוסיה ,בתפוקה ועלייה ברמת החיי .
מוצרי חשמל כגו  :נורות חסכוניות ,מכשירי חשמליי יעילי  ,גלאי תנועה וחו  ,מערכות לניתוק
מזגני בזמני קבועי וכ ייעו( הנדסי לאיתור פוטנציאל להשגת התייעלות אנרגטית.
יצוי שחוק מקורות אנרגיה אינו חל על המדינה ורשויותיה .ראו :בג"צ „‚ ÔÈ„Â Ú·Ë Ì„‡ 3065/04
¯‡˘ ) 'Á‡Â ‰Ï˘ÓÓ‰תקדי ( .ע זאת ,בדיו בבג"צ  3065/04הנ"ל הצהירה המדינה כי היא מכירה
בצור +להביא להתייעלות אנרגטית במגזר הציבורי ,והיא פועלת למימושו.
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צריכה יעילה של אנרגיה ,ויגיש אחת לשנה למשרד ,במועד שנקבע ,דוח על צריכת האנרגיה
השנתית ופרטי נוספי על תקופת השנה הקודמת.
)‡( ·ÌÈÏÚÙÓÏ ıÙÂÓ‰ „¯˘Ó‰ ÔÈÎ‰˘ ,È˙ ˘‰ ÁÂ„‰ ˙‡ ‰ÂÂ‰Ó‰ ,ÁÂÂÈ„‰ ÒÙÂË
ÔÂ˜È˙Ï Â˘Ú ˘ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÁÂÂ„Ï ‰˘È¯„ ÔÈ‡ ,ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Â ˜˙ ÈÙÏ ÌÈ„È‚‡˙ÏÂ ÌÈÈ Î¯ˆ‰
˙˜ÏÚ ÌÈ˘¯„ Ì‰˘ Û‡ ,‰È‚¯ ‡ ¯ÂÓÈ˘Ï ˙ÂÏÂÚÙ ÌÂÊÈÈ ÏÚÂ ‰È‚¯ ‡ „Â·È‡Ï ˙ÂÓ¯Â‚‰ ˙ÂÏ
.ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Â ˜˙ ÈÙ
˜¯ ÌÈÏÏÂÎ ÌÈ„È‚‡˙‰Â ÌÈÈ Î¯ˆ‰ ÌÈÏÚÙÓ‰ È„È ÏÚ ‰ ÂÓÓÏ ÌÈÁÂÂ„Ó‰ ÌÈÈ˙ ˘‰ ˙ÂÁÂ„‰
È„ „¯˘Ó‰ È„È· ÔÈ‡ ¯ÂÓ‡Î ÌÈ Â˙ ‰ ¯„ÚÈ‰· .ÌÈ˜Ï„‰Â ÏÓ˘Á‰ ˙ÎÈ¯ˆ ÈÙ˜È‰ ÏÚ ÌÈË¯Ù
ÁÈË·‰Ï È„Î ËÂ˜ Ï „È‚‡˙Â ÏÚÙÓ ÏÎ ÏÚ˘ ÌÈ„Úˆ‰ ÔÈÈ Ú· ˙Â ˜ÒÓ ˜ÈÒ‰Ï È„Î Ú„ÈÓ
.‰È‚¯ ‡‰ ˙Â¯Â˜Ó ÏÂˆÈ · ˙ÂÏÈÚÈÂ ÔÂÎÒÈÁ
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2008הודיע המשרד שהטופס יעודכ  ,ושהוא יפעל
לייש את הערת משרד מבקר המדינה.
)ב( בתקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי מקורות האנרגיה( ,התשס"ה ) 2004להל
תקנות הקנס( נקבע כי עבירה על חיקוק מהחיקוקי המפורטי בתוספת לתקנות הקנס היא עבירה
מינהלית שקנס מינהלי קצוב בצידה .בי החיקוקי מאוזכרות תקנות שהותקנו מכוח חוק מקורות
האנרגיה.
‰È‚¯ ‡ ˙ÂÁÂ„ „¯˘ÓÏ ÌÈ„È‚‡˙Â ÌÈÈ Î¯ˆ ÌÈÏÚÙÓ ÂÁÏ˘ ‡Ï ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó· ÈÎ ,‰ÏÚÂ‰
ÌÈ¯˜Ó· .‰ Ú ‡Ï Í‡ ,ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ÌÈ˙ÚÏ ,·˙Î· ˙¯ÂÎÊ˙· Ì‰ÈÏ‡ ‰ Ù „¯˘Ó‰ .·ÈÈÁ˙ÓÎ
‡Ê¯ÊÏ È„Î ,ÁÂÂ„‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ‰Èˆ˜ ÒÎ ˙ÂÒ ˜ ˙ÏË‰Ï Ò ˜‰ ˙Â ˜˙· „¯˘Ó‰ ˘Ó˙˘‰ ‡Ï ‰Ï
‡˙ ‰È‚¯ ‡‰ ˙Â¯Â˜Ó ÏÂˆÈ · ˙ÂÏÈÚÈÏÂ ÔÂÎÒÈÁÏ Ì˙·ÂÁ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ÌÈÈ Î¯ˆ‰ ÌÈÏÚÙÓ‰
.‰· ˘ÂÓÈ˘·Â
ÌÈÏÚÙÓ‰ ÏÚ ÂÏ˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘¯„ ‰ ÈÙ ÏÚ ‰È‰È Ì‰Ï˘ ÁÂÂÈ„‰˘ ‡„ÂÂÏ ;˜ÂÁÎ Ì˜Â‰˘ „È‚‡˙ ÏÎ ÏÚÂ ÌÈÈ Î¯ˆ‰
·˙˜ Â„ÓÚÂ‰˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ· ˘ÂÓÈ˘ ˙¯ÊÚ· ÂÈ˙Â ˜˙Â ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ ÛÂÎ‡Ï ;˙Â
.ÍÎ Ì˘Ï Â˙Â˘¯Ï

שימור אנרגיה בדיור הציבורי
21

בחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי ,התשנ"ח ) 1988להל חוק הדיור הציבורי( נקבע ,בי היתר,
כי שר הבינוי והשיכו יקבע מפרט לדירות ציבוריות טר השכרת  ,ומפרט לאחזקת השוטפת
במש תקופת השכרת בהשכרה ציבורית ,ובלבד שמפרט כאמור יכלול "חובה בדבר התקנת דודי
שמש ,בדירה ציבורית שבה נית להתקינו" וכי "בחוק תקציב שנתי ...ייקבע תקציב שנתי בסכו של
 5מיליו שקלי חדשי למימו התקנת דודי שמש" .בתשובת מנובמבר  2008מסרו את"ק ומשרד
הבינוי והשיכו למשרד מבקר המדינה ,כי במרס  2008אישרה ועדת הכספי של הכנסת תקציב בס
חמישה מיליו ש"ח להתקנת דודי שמש בדיור הציבורי.
__________________

21

בחוק הדיור הציבורי הוגדרה דירה ציבורית " .דירה שהיא בבעלותה ,בחכירה לדורות או בניהולה של
חברה לדיור ציבורי ,והיא משמשת להשכרה ציבורית ,או שחברה לדיור ציבורי ייעדה אותה להשכרה
ציבורית"...
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מדיו שהתקיי בוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת בנובמבר  2008הועלה ,כי משרד הבינוי
והשיכו מערי שיש להתקי דודי שמש ב  60אל -יחידות דיור בדיור הציבורי .ואול היק -התקציב
השנתי מאפשר כ  1,500התקנות בשנה .עד מועד אותו דיו בכנסת הותקנו כ  350דודי שמש בלבד.
בדיו בכנסת הסביר משרד הבינוי והשיכו את ההיק -המצומצ של התקנת דודי השמש בשנת 2008
בצור לקבוע סדרי עדיפויות בהתקנת על פי סקר גודל המשפחה בדיור הציבורי.
È„Â„ ˙ ˜˙‰Ï ·Èˆ˜˙‰Ó ˜ÏÁ ˜¯ „¯˘Ó‰ ÏˆÈ 2008 ¯·Ó·Â Ï „Ú ÈÎ ,‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰Ó
˘˙‡ ÔÂÁ·Ï ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È·‰ „¯˘Ó ÏÚ˘ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .È¯Â·Èˆ‰ ¯ÂÈ„· ˘Ó
˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ‰ˆ˜ÂÓ‰ È˙ ˘‰ ·Èˆ˜˙· È¯Â·Èˆ‰ ¯ÂÈ„· ˘Ó˘‰ È„Â„ Ï˘ ˙Â ˜˙‰‰ ·ˆ˜ ˙Ï„‚‰
È·Á¯· ÌÈ ·ÓÏ ÂÙÒÂÂ˙È˘ ˘Ó˘‰ È„Â„ ¯ÙÒÓÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .È¯Â·Èˆ‰ ¯ÂÈ„‰
‰ÓÂ¯˙ ,È¯Â·Èˆ‰ ¯ÂÈ„‰ È¯ÈÈ„ Ï˘ ÏÓ˘Á‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ÌÂÏ˘˙· ÔÂÎÒÈÁ‰ ÏÚ ÛÒÂ ,‰È‰˙ ı¯‡‰
.‰ È„Ó· ‰È‚¯ ‡‰ ¯ÂÓÈ˘ ˙Ï„‚‰Ï ˙ÙÒÂ

פעולות להתייעלות אנרגטית
 .1במאי  2003החליטה הממשלה שכל משרד ממשלתי יכי תכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא
בישראל .22בהחלטה זו הוטל על שר התשתיות הלאומיות )להל השר( ,בי היתר ,לנקוט צעדי
לשיפור היעילות והנצילות של מקורות האנרגיה השוני  .מיולי  2003עד סו -שנת  2007פעלו
בתחו זה ועדות משנה בי משרדיות ,בהתחלה בראשות נציגת המשרד להגנת הסביבה ,ומינואר
 2007בראשות הסמנכ"ל לתשתיות אנרגיה במשרד )מר ולדימיר נמירובסקי ,להל הסמנכ"ל(
כנציג המשרד .ועדה זו קיימה רק ישיבה אחת .בו בזמ קיי המשרד ,ובמיוחד מנהל האג -לניהול
משאבי תשתית הפועל בכפיפות לסמנכ"ל )להל האג ,(-התייעצויות ,ניסויי הרצה וקידו התקנת
תקני ותקנות בעניי זה .יצוי ששרי התשתיות הלאומיות שכיהנו באותה תקופה לא קבעו יעד
להתייעלות ותכנית פעולה להשגתה.
˙ÈÏÏÎ ‰ÏÂÚÙ ˙È Î˙ „¯˘Ó‰ ÔÈÎ‰ 2007-2004 ÌÈ ˘· ÈÎ ,‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙È Î˙ ÔÈÎ‰ ‡Ï ‡Â‰ Í‡ ,2003 È‡ÓÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰Ó ˘¯„ Î ˙ÈË‚¯ ‡ ˙ÂÏÚÈÈ˙‰Ï
‰„Â·Ú ˙ÒÎÓÂ ÌÈ ÓÊ ÁÂÏ ÔÎÂ ,Í¯„ È ÂÈˆÂ ÌÈÈ È· È„ÚÈ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙¯„ÂÒÓÂ ˙Ë¯ÂÙÓ ‰ÏÂÚÙ
.ÌÈÂÒÓ „ÚÂÓÏ ˜˘Ó· ˙ÈË‚¯ ‡ ˙ÂÏÚÈÈ˙‰ „ÚÈ ˙‚˘‰Ï ,Ì‰Ó „Á‡ ÏÎÏ
רק בפברואר  2008הניח השר הצעת החלטה על שולח הממשלה ,ובאותו חודש קיבלה הממשלה
את החלטת ההתייעלות האנרגטית .בהחלטה נקבע "יעד מנחה לצמצו צריכת החשמל במשק
בשיעור של לפחות  20%מצריכת החשמל הצפויה במשק בשנת  ,2020על בסיס נתוני הצריכה
הצפויה ב  2020יעמוד החיסכו על כ  16,000מיליו קילוואט/שעה כאשר שנת הייחוס לצריכת
החשמל בפועל היא שנת  ."2006עוד נקבע בהחלטה שוועדת מנכ"לי בראשות מנכ"ל המשרד
תגבש צעדי שייושמו בהדרגה החל בשנת .2009

__________________

22

בעניי יישו החלטה זו ראו מבקר המדינה ,(2006) ·56 È˙ ˘ ÁÂ„ ,בפרק "פיתוח בר קיימא" עמ' 345
ואיל.+
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 .2המשרד הגיש לממשלה תכנית פעולה בה הצעדי להתייעלות אנרגטית לשני 2020 2009
שגיבשה ועדת המנכ"לי  .בדברי ההסבר שצורפו להצעת ההחלטה נאמר כי "הער הנוכחי הנקי"
של תכנית הפעולה למשק משנת  2009לאור תקופת יישומה עד שנת  2020יסתכ בכ  45מיליארד
ש"ח בהיוו לפי  ,5%וכ  33מיליארד ש"ח בהיוו לפי  .10%החישובי נעשו על בסיס החסכו
הצפוי בצריכת החשמל 24בניכוי העלויות הדרושות להשגת חסכו זה שהוערכו בכ  866מיליו ש"ח
במש שנות התכנית .25בדברי ההסבר נאמר כי החיסכו הצפוי תלוי ברמת התקציבי שיאושרו
ובהתאמת לתקציבי המבוקשי .26
23

על פי החישובי שצורפו לדברי ההסבר בהצעת ההחלטה החיסכו הכספי הצפוי למשק כתוצאה
מצמצו צריכת החשמל בשנת  2009הוא כשני מיליארד ש"ח ,בשנת  2010כ  2.7מיליארד ש"ח,
בשנת  2011כ  3.3מיליארד ש"ח ובסה"כ בשלוש השני האמורות כ  8מיליארד ש"ח במחירי
שוטפי .
בספטמבר  2008החליטה הממשלה על הצעדי להתייעלות אנרגטית לשני  .2020 2009הצעדי
ה  ,בי היתר :הנהגת תמרי" כספי תו ממשלתי להתייעלות אנרגטית במתקני ממשלתיי ; מינוי
אחראי בכיר להתייעלות אנרגטית בכל משרד ממשלתי; התקנת תקנות להעלאת רמת ההתייעלות
האנרגטית של מכשירי חשמל ביתיי ותעשייתיי שוני ; המש גיבוש צעדי בוועדת המנכ"לי
לקידו בנייה חוסכת אנרגיה וקידו תקני ישראליי וולונטרי לשימור אנרגיה בתחומי הבנייה
והציוד החשמלי; עריכת סקר צריכת חשמל במגזרי השוני במשק; העלאת המודעות הציבורית
לצריכה יעילה של חשמל ,בי היתר ,על ידי פרסו ; הקמת קר אשראי למת הלוואות לספקי
שירותי אנרגיה המבקשי סיוע; גיבוש צעדי בתחו המיסוי ושוק ההו ; הכנת תכנית סיוע
לצרכני קטני ; הקצאת תקציבי לחלק מהצעדי האמורי .

ניצול אנרגיות מתחדשות
פעולות הגורמי הממשלתיי
היתרונות העיקריי של הקמת תחנות כוח הניזונות ממקורות של אנרגיה מתחדשת ה  :מניעת
פליטת מזהמי לאוויר בעת ייצור החשמל; קיו פוטנציאלי של אחד או יותר ממקורות אנרגיה זו
בכל מקו בעול כמעט ,ובישראל אנרגיית השמש קיימת ברוב ימות השנה; גוו מקורות
האנרגיה והקטנת התלות האסטרטגית בספקי דלקי ממדינות שהאספקה מה אינה מובטחת.
המגבלות העיקריות של חלק ממקורות האנרגיה המתחדשת ה  :היעדר יכולת ייצור חשמל רציפה
בכל ימות השנה ובמהל כל שעות היממה ,והיעדר שליטה על זמינות המקורות; הצור בפיתוח
טכנולוגיה מתקדמת והשימוש בשטחי קרקע נרחבי לייצור אנרגיה סולארית .מגבלות אלה
מייקרות את ייצור החשמל באמצעות מקורות של אנרגיה מתחדשת.
__________________
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ער +נוכחי נקי )להל  .ענ"נ( של השקעה או פרויקט הוא הער +הנוכחי של תזרי המזומני )תקבולי
ותשלומי ( הצפוי מהשקעה ,כאשר בתו +התזרי כלולי ג התשלומי עבור ההשקעה המהוו בשיעור
ריבית שהוא עלות גיוס ההו  .שיטה זו מתאימה לפעילות בה נדרשת השקעה ראשונית והתמורה צפויה
להתקבל במש +זמ ארו) +מספר שני ( .ככל שהענ"נ גבוה יותר ,ההשקעה כדאית יותר.
לפי תערי -החשמל במגזר הביתי ממרס  2008בס 0.4748 +ש"ח לקוט"ש.
לא כולל העלויות הכרוכות בחיוב משרדי הממשלה לעבור למבני העומדי בתקני הנכללי בתכנית.
בינואר  2009הבהיר המשרד בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,כי "השימוש במונח 'תקציב' או
'תקציבי ' בא לבטא את עלות או ...צרכי כספיי למימוש התוכנית" ,כאשר רוב המימו יהיה
"ממקורות שאינ תקציבי ישירי וייעודיי של האוצר" אלא מגורמי משק שוני .
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לעלויות ייצור החשמל ממקורות של אנרגיה מתכלה יש להוסי -ג עלויות חיצוניות שאינ
מחושבות כיו בבסיס תערי -החשמל שמשל הצרכ  .בחישובי כלכליי שאומצו כמודלי
במדינות רבות והותאמו ג לישראל ,נקבעו עלויות חיצוניות לסוגי פליטת המזהמי  .27בהתחשב
בעלויות חיצוניות יש לצר -לכדאיות הכלכלית של ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות ,כחלופה
לייצור חשמל מאנרגיה מתכלה ,ג את החיסכו שבמניעת פליטת המזהמי לאוויר.28
בהחלטת הממשלה מנובמבר  2002בנושא "מדיניות ייצור החשמל אנרגיות מתחדשות" נקבע ,כי
יש "לעודד הקמת והפעלת של מתקני חשמל ותחנות כח לייצור באמצעות אנרגיות מתחדשות
לייצור חשמל על ידי יצרני חשמל פרטיי וחברת חשמל"" ...החל משנת  2007יופק חשמל בכמות
של לפחות  2%מהחשמל המסופק לצרכני על ידי מתקני אנרגיה מתחדשות .האחוז לעיל יעלה
בקצב של אחוז אחד בכל שלוש שני  ,כ שהחל משנת  2016יופק חשמל ממתקני כאמור ,בכמות
של לפחות  5%מהחשמל המסופק לצרכני " .כמו כ קבעה הממשלה שצוות המשנה "יקבע כללי
ומתכונת למימוש החלטה זו ,לרבות בסוגיית העלות המרבית לרכישת אנרגיה ממקורות
מתחדשי ".
באוקטובר  2003המלי" צוות המשנה ,שהעלות המרבית לרכישת אנרגיה ממקורות מתחדשי תהיה
מחיר הייצור הבסיסי )התעריפי המוכרי לייצור חשמל במשק( בתוספת פרמיה בגי החיסכו
למשק מהפחתת זיהו האוויר בשיעור העלויות החיצוניות שחושבו .גובה הפרמיה נקבע לפי סוג
הפליטה ממתק ייצור החשמל והכמות שלה .ביולי  2004פרסמה רשות החשמל את עלות הפרמיה
שתוכר ליצרני חשמל פרטיי )להל יחפ"י ( 29כעלות מוכרת לרכישת אנרגיה מתחדשת.30
באוגוסט  2006קבעה רשות החשמל את התערי -ליצרני מאנרגיה סולארית ,וביוני  2008את
התערי -ליצר מאנרגיה מתחדשת באמצעות מתקני קטני בטכנולוגיה פוטו וולטאית) 31ראו
להל (.
מעיו במסמכי רשות החשמל עולה שבייצור החשמל בטכנולוגיות של אנרגיות מתחדשות ,כגו
הטכנולוגיה הפוטו וולטאית ,גלומה עלות עודפת למשק 32ביחס לייצור מטכנולוגיות קיימות
המסתכמת במיליארדי ש"ח.

__________________
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בדוח משנת אוקטובר  2003חישב צוות משנה את העלויות החיצוניות של סוגי המזהמי הבאי :
חלקיקי )בגודל  10מיקרו (  9,500 .דולר לטו מזה ; תחמוצות חנק  2,400 .דולר לטו מזה ;
גופרית דו חמצנית  3,190 .דולר לטו מזה  ,פחמ דו.חמצני )גז החממה(  7 .דולר לטו מזה  .בדוח
מעודכ שהכי המשרד להגנת הסביבה בספטמבר  2008נקבעו עלויות לטו מזהמי כלהל  :חלקיקי .
 7,062אירו; תחמוצות חנק  2,865 .אירו; גופרית דו חמצנית  4,947 .אירו; פחמ דו.חמצני 14.83 .
אירו.
על פי די וחשבו סביבתי לשנת  2007שפרסמה חברת החשמל ,היה היק -פליטות מזהמי אוויר
מתחנות הכוח של החברה הפועלות באנרגיה מתכלה )באלפי טונות( :חלקיקי  ;3.81 .תחמוצות חנק
 ;104.3 .גופרית דו חמצנית  ;99.8 .פחמ דו.חמצני .41,512 .
כפי שהוגדרו בחוק משק החשמל ,התשנ"ו.1996.
רשות החשמל הודיעה בספטמבר  2008למשרד מבקר המדינה ,כי התערי -ליצר באנרגיות מתחדשות
הינו רכיב הייצור ,שהוא התערי -הרלבנטי במשק החשמל ,בתוספת הפרמיה בגי החיסכו בזיהו
אוויר.
שיטה שבה אנרגיה סולארית שנקלטת במודולי )תאי חצי מוליכי ( בקולטי שמש הופכת לחשמל.
על פי דברי ההסבר שצורפו להחלטת הממשלה מ ,12.1.09.עלות זו מורכבת מהפרמיה המוכרת על ידי
רשות החשמל לרכישת אנרגיה מתחדשת ,בתוספת עלות הטכנולוגיה הספציפית מעבר לרכיב הייצור
המשוקלל )המשק -את עלויות הייצור במשק של כל תחנות הכוח של חברת החשמל לישראל( ,כפי
שמפרסמת רשות החשמל.
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ÔÈ· Â¯Á·È ÏÓ˘Á‰ ˙Â˘¯Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ,„¯˘Ó‰˘ ·Â˘Á ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ÂÈÂÏÚ· ·˘Á˙È˘ ÔÙÂ‡·Â ÔÂÎ ‰ ÈÂ˙ÈÚ· ‰˘Ú˙ Ô‰· ‰Ú˜˘‰‰Â ˙Â Â˘‰ ˙ÂÈ‚ÂÏÂ ÎË‰
.˙Â Â˘ ˙Â˘„Á˙Ó ˙ÂÈ‚¯ ‡ Ï˘ ˙ÂÈ‚ÂÏÂ ÎË· ÏÓ˘Á ¯ÂˆÈÈ Ï˘ ˙ÂÈÙÂÏÁ‰
 .1בנובמבר  ,2002כחלק מהצעת ההחלטה לממשלה בעניי אנרגיות מתחדשות ,הערי מינהל
החשמל במשרד את פוטנציאל ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות ברחבי המדינה לכל אחת
מהשני ) 2020 2006להל סקר הפוטנציאל( לסוגי הטכנולוגיות השונות ,33באחוזי מס הספק
החשמל המותק ומס הייצור השנתי.
ÏÓ˘Á ˙˜Ù‰Ï Ï‡Èˆ ËÂÙ‰ ¯˜Ò „¯˘Ó‰ ˙Â˘¯· ‰È‰˘ Û‡ ÈÎ ,‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÈÓ¯Ù‰ ˙ÂÏÚ ˙‡ 2004 ÈÏÂÈ· ‰Ú·˜ ÏÓ˘Á‰ ˙Â˘¯˘ ¯Á‡Ï Ì‚Â ,˙Â˘„Á˙Ó ˙ÂÈ‚¯ ‡Ó
˘˙ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ 2002 ¯·Ó·Â Ó ,„¯˘Ó‰ ÔÈÎ‰ ‡Ï ,˙˘„Á˙Ó ‰È‚¯ ‡ ˙˘ÈÎ¯Ï ¯ÎÂ
ÌÎ˙Ò‰ ÏÚÂÙ· .2002-Ó ˙Â˘„Á˙Ó ˙ÂÈ‚¯ ‡ ÔÈÈ Ú· ‰ËÏÁ‰‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ˙È Î˙ ,˙¯Â˜È·‰
˘ÏÓ˘Á‰ ÏÏÎÓ 34„·Ï· 0.2%-· 2008 Ò¯‡Ó· ˙Â˘„Á˙Ó ˙ÂÈ‚¯ ‡Ó ÏÓ˘Á‰ ¯ÂˆÈÈ ¯ÂÚÈ
.˜˘Ó· ÌÈ Î¯ˆÏ ˜ÙÂÒÓ‰
בתשובתו פירט המשרד את פעולותיו בנושא ,בי השאר ציי  ,כי הוא הגדיר יעדי להפקת חשמל
מאנרגיה מתחדשת ,גיבש תכנית אב למשק החשמל )באוקטובר  (2007והגיש בספטמבר 2008
הצעת החלטה לממשלה 35המפרטת את דרכי הפעולה )להל "מפת דרכי "( ליישו המדיניות.
ÌÈ ˘ ˘ÓÁÎ ˜¯ ‰˘‚Â‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ÈÎ¯„ ¯·„· ‰Úˆ‰‰ ÈÎ ,„¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙‡ ·ÎÈÚ ‰Ê ¯ÂÁÈ‡ .˙Â˘„Á˙Ó ˙ÂÈ‚¯ ‡ ÔÈÈ Ú· 2002 ¯·Ó·Â Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ¯Á‡Ï
˜.˙Â˘„Á˙Ó ˙ÂÈ‚¯ ‡Ó ÏÓ˘Á‰ ¯ÂˆÈÈ ÌÂ„È
 .2בעשור החול -נתנה רשות החשמל ,באישור השר ,רישיונות קבועי ליזמי פרטיי שהקימו
כמה מתקני לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות בהספק נמו )עד  2.5מגוואט למתק ( .יצוי כי
רוב המתקני מיועדי לצריכה עצמית )של יישובי בודדי ( והעודפי נמכרי לחברת החשמל
לישראל )להל חח"י( .המתקני שהוקמו ה בטכנולוגיות הבאות :מתק הידרואלקטרי )ממי (
בצפו האר" ,טורבינות רוח ברמת הגול וביוגז המופק ממטמנות אשפה בכמה אתרי במדינה.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2008הודיעה רשות החשמל ,כי במועד סיו הביקורת
פעלו במשק  14בעלי רישיונות שנתנה לייצור חשמל "ירוק" בהיק -של  22מגוואט .עוד הודיעה
רשות החשמל כי בנוס -נתנה חמישה "רישיונות עקרוניי " להקמת של מתקני ייצור חשמל
מאנרגיות מתחדשות בהיק -של  30מגוואט.
כאמור בדוח קוד של מבקר המדינה ,36בינואר  2002אישר השר ,תכנית פיתוח מעודכנת למשק
החשמל שכללה הקמת טורבינות רוח ברמת סירי ובהר הגלבוע בהספק של  50מגוואט כל אחת,
ותחנת כוח סולארית בהספק של  100מגוואט בדרו האר" עד סו -שנת .2005
__________________

33
34
35
36

הטכנולוגיות הבאות :אנרגיה רוח ,גז פחממני הנפלט משפכי ומפסולת ואנרגיה סולארית תרמו.
סולארית ופוטו.וולטאית.
על פי רשימת רישיונות הייצור והספק היחידות המתפרסמת באתר האינטרנט של רשות החשמל
 ,WWW.PUA.GOV.ILמעודכ ל.25.3.08.
הכוונה להצעת החלטה בעניי קידו אנרגיות מתחדשות בנגב.
מבקר המדינה (2003) ·53 È˙ ˘ ÁÂ„ ,בפרק תכניות לפיתוח משק החשמל ,עמ' .796
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.ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ ˜˙Ó‰ ÂÓ˜Â‰ Ì¯Ë 2008 ¯·ÓËÙÒ· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú

)א( בנובמבר  2008הסביר משרד הפני למשרד מבקר המדינה ,כי התכניות לטורבינות רוח
ברמת סירי ובהר הגלבוע אושרו בוועדה המחוזית לתכנו ובנייה במחוז הצפו  ,37והמועצה
הארצית לתכנו ולבנייה הורתה בפברואר  2004על הכנת תכנית מתאר ארצית לתחנת כוח סולארית
באתר "אשלי " .עוד הוסי -משרד הפני  ,כי רק בשנה האחרונה החל המשרד לקד את התכנית
הנמצאת בשלב של הכנת תסקיר השפעה על הסביבה.
בתשובותיה למשרד מבקר המדינה מנובמבר ומדצמבר  2008הודיעו המשרד וחח"י) 38בהתאמה(,
כי בדיו שהתקיי בפברואר  2006קבעה רשות החשמל שרישיו לתחנות כוח חדשות יינת רק
לחברה עצמאית או לחברת בת של חח"י ,39וא חח"י תקי תחנה כזו לא יוכרו לה הפרמיה
והתערי -שקבעה רשות החשמל ביולי  2004ליצרני מאנרגיות מתחדשות .חח"י הסבירה
בתשובתה כי "בנסיבות האמורות לחברה לא הייתה כדאיות כלכלית להקמת חוות רוח ללא הכרת
עלויות הפרויקט ע"י הרשות ובכלל פרמיה לאנרגיה נקייה" .עוד הוסיפה חח"י ,כי משרד האוצר
והמשרד החליטו שהיא לא תקי את המתק הסולארי ,וכי המדינה תוציא עבור מתק זה מכרז בי
לאומי שחברות ממשלתיות לא יהיו רשאיות להשתת -בו א -כקבל משנה .המשרד הוסי -כי עקב
מצבה הפיננסי של חח"י ,ובהתחשב בכ שעלות מתקני אנרגיה מתחדשת תיזק -לחובתה ,הודיעה
החברה שלא תוכל לבצע את הפרויקטי האלה שנכללו בתכנית הפיתוח מינואר .2002
רשות החשמל הסבירה למשרד מבקר המדינה ,בתשובתה מינואר  ,2009כי החלטת מליאת הרשות
מיולי  2004אינה נוגעת לתחנה הסולארית ,אלא להקמת טורבינות רוח בלבד ,וכי בהחלטה נקבע,
בי היתר ,לדחות את בקשת חח"י לקבל פרמיה "מאחר ועלויות הקמת תחנות כוח ,לרבות באנרגיה
מתחדשת ,מוכרות ומשולמות לחברה באופ פרטני" ,והכרה בעלויות אלה ובמרכיב הפרמיה יגרו
ל"תשלו שיוטל על צרכני החשמל" .עוד הוסיפה רשות החשמל ,כי פעלה כמתחייב מחוק משק
החשמל ,התשנ"ו ) 1996להל חוק משק החשמל( ש"אסר על החברה להקי תחנות שלא
במסגרת חברת בת או חברה עצמאית .חח"י מסיבותיה היא שבחרה שלא להגיש בקשה להקמת
חברה לצור הקמת תחנה בטכנולוגיות הרוח "...בתשובתו מינואר  2009הודיע המשרד ,בי השאר,
כי הוא "לא הביא לדיו בממשלה סוגית הקמת תחנת כוח באנרגיה מתחדשת במבנה הנוכחי של
חברת החשמל".
˙ËÏÁ‰ ¯Á‡Ï ¯·Î ,‰Ï˘ÓÓ· ÔÂÈ„Ï ˙ÂÏÚ‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰È‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯˘‰ÈÓ¯Ù ˙Ï·˜Ï ˙Â‡ÎÊ ÚÂ·˜Ï È"ÁÁ ˙˘˜· ˙ÈÈÁ„Ï" ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ ˙‡ ,2004-· ÏÓ˘Á‰ ˙Â
ÚÂ·˜Ï È„Î ˙‡Ê .‰¯·Á‰ Ï˘ ÈÁÎÂ ‰ ‰ ·Ó· "‰¯·Á‰ Ï˘ ˙˘„Á˙Ó ‰È‚¯ ‡· ÁÂÎ ˙Â Á˙Ï
‡Ì‚ ÁÂ¯ ˙Â È·¯ÂËÂ ˙È¯‡ÏÂÒ ÁÂÎ ˙Â Á˙ ˙Ó˜‰ ¯·„· ˙Ó„Â˜‰ ‰˙ËÏÁ‰ ˙‡ ÏË·Ï Ì
·‡.ÏÓ˘Á‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ ÁÎÂ ‰˙Â‡ ˘ÓÓÏ Í¯„ ‡ÂˆÓÏ Â‡ ,È"ÁÁ ˙ÂÚˆÓ
בתשובתו מינואר  2009הודיע המשרד ,כי הקמת תחנות כוח מאנרגית רוח ברמת סירי והר הגלבוע
מקודמת כיו על ידי יז פרטי ,וחח"י אמורה לשמש קבל משנה בפרויקט בנושא התכנו וההקמה.

__________________

37
38
39

ועדת המשנה לנושאי תכנוניי עקרוניי )הוולנת"ע( שליד המועצה הארצית לתכנו ולבנייה אישרה
את תכניות תמ"מ  2/31ו 2/32.הקמת חוות הטורבינות רוח בסירי ובגלבוע במרס ובספטמבר 2005
)בהתאמה( ,ראו :ילקוט הפרסומי  5435ו.5399.
בתשובתה לדוח ביקורת אחר.
כחלק מהשינוי המבני שעל חח"י לעבור במהל +יישו חוק משק החשמל ,התשנ"ו.1996.
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)ב( המשרד הודיע בנובמבר  2008למשרד מבקר המדינה כי במחצית  2008פרסמה הממשלה את
השלב הראשו של המכרז להקמת תחנת כוח מאנרגיה סולארית) 40המיו המוקד ( ,ובתחילת 2009
יפורס השלב השני של המכרז; לפי התכנו ייבחרו הזוכי במחצית  ,2009ובשנת  2012יחלו מתקני
הייצור לפעול .עוד הוסי -המשרד כי בספטמבר  2008הניח השר על שולח הממשלה הצעת החלטה
בעניי "גיבוש כלי לקידו אנרגיות מתחדשות באזור הנגב והערבה" )להל הצעת החלטה בעניי
קידו אנרגיות מתחדשות בנגב( ,המכירה בנגב ובערבה כבאזורי בעלי עדיפות לאומית בתחו של
אנרגיות מתחדשות.
41

על בסיס הצעת ההחלטה בעניי קידו אנרגיות מתחדשות בנגב ,החליטה הממשלה בינואר 2009
על "קביעת יעד מנחה וגיבוש כלי לקידו אנרגיות מתחדשות בפרט באזור הנגב והערבה".
חסמי בקידו הקמת מתקני באנרגיות מתחדשות
42

בדיוני שהתקיימו בוועדות הכנסת בסו -שנת  2007ובתחילת  2008הודיעו השר ונציגי משרדו כי
אחד מיעדי המשרד לשנת  2020הוא הפקת חשמל ממתקני אנרגיות מתחדשות בכמות של 10%
לפחות מהחשמל המסופק לצרכני .
ÏÓ˘Á‰ ˙Â˘¯Â È"ÓÓ ,˜"˙‡ ,„¯˘Ó‰ 2007-2002 ÌÈ ˘· ÈÎ ,‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ËÏÁ‰· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ„ÚÈ‰ Ï˘ ¯È‰Ó ˘ÂÓÈÓ ¯˘Ù‡Ï È„Î ÌÈÓÒÁ ¯ÈÒ‰Ï ÂÁÈÏˆ‰ ‡Ï
:ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ,2002 ¯·Ó·Â Ó ˙Â˘„Á˙Ó ˙ÂÈ‚¯ ‡ ÔÈÈ Ú· ‰Ï˘ÓÓ‰

˙ÈÓÂ‡Ï ˙Â·È˘Á ÈÏÚ· ÌÈË˜ÈÂ¯Ù
בתיקו לחוק התכנו והבנייה ,התשכ"ה ) 1965להל חוק התכנו והבנייה( הוגדרו "תשתיות
לאומיות" ,וביניה "תחנת כוח"" :א ראש הממשלה ,שר האוצר ושר הפני הכריזו שהיא בעלת
חשיבות לאומית" .על פי תיקו זה הוקמה ועדה ארצית לתכנו ולבנייה של תשתיות לאומיות )להל
ות"ל( הפועלת ליד המועצה הארצית לתכנו ולבנייה .לות"ל נמסרו הסמכויות והתפקידי של
המועצה הארצית בענייני תכנו ובנייה של תשתיות לאומיות ,וכ סמכות רישוי למת היתר של ועדה
מקומית לתכנו ולבנייה לעניי מת היתר ,לפי פרק ה' לחוק התכנו והבנייה על פי התכנית לתשתית
לאומית.

__________________

40
41
42

שתי יחידות ייצור תרמו.סולארית )בהספק  125.80מגוואט כל אחת( ושני מתקני ייצור בטכנולוגיה
פוטו.וולטאית )בהספק של עד  15מגוואט כל אחד(.
החלטת ועדת שרי לענייני חברה וכלכלה )קבינט חברתי.כלכלי( חכ 176/מ ,12.1.09.קבלה תוק-
ב 29.1.09.כהחלטת ממשלה .4450
פרוטוקול מס'  258מישיבת ועדת הפני והגנת הסביבה מ ;26.11.07.פרוטוקול מישיבת ועדת הכספי
מ ;3.12.07.פרוטוקול  449מישיבת ועדת הכלכלה מ.7.1.08.
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„¯˘Ó‰ ˘È‚‰˘ ˙Â˘„Á˙Ó ˙ÂÈ‚¯ ‡Ï ‰ËÏÁ‰‰ ˙Úˆ‰·˘ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÁÂÎ ˙Â Á˙ ÏÚ ÊÈ¯Î‰Ï ‰Úˆ‰ ‰ÏÏÎ ‡Ï ,2002 ¯·Ó·Â · ‰¯Â˘È‡ ˙‡¯˜Ï ‰Ï˘ÓÓÏ
ÌÈÙ"ÁÈ Â„È˜Ù‰ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î .˙ÈÓÂ‡Ï ˙Â·È˘Á ˙ÂÏÚ·Î ˙Â˘„Á˙Ó ˙ÂÈ‚¯ ‡· ˙ÂÏÚÂÙ‰
˙,Ï"˙Â ÏÂÏÒÓÏ Â ÙÂ‰ ‡ÏÂ ÏÈ‚¯‰ ÏÂÏÒÓ· ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓÓ ‰ÈÈ · È¯˙È‰ Â˘˜È·Â ˙ÂÈ Î
˘ÚÈ‚‰Ï ÌÈÙ"ÁÈ‰ ˙ÏÂÎÈ ÏÚ ‰˘˜È‰ ¯·„‰ .ÏÈ‚¯‰ ÏÂÏÒÓÏ ˙ÈÒÁÈ ¯È‰Ó Â· ÏÂÙÈË‰
ÏÚ 43‰ ˙ÂÓ ÔÂÈ˘È¯ ˙Ï·˜Ï È‡ ˙Î ,¯ÂˆÈÈ‰ È ˜˙Ó ˙Ó˜‰ Í¯ÂˆÏ ÔÂÓÈÓ ˙Â„ÒÂÓ ÌÚ ÌÈÓÎÒ‰Ï
.ÏÓ˘Á‰ ˙Â˘¯ È„È
יצוי כי רק באוגוסט  2007קיבלה הממשלה החלטה בנושא "הסרת חסמי במשק האנרגיה" ,ובה
הוחלט ,בי היתר ,להטיל על יו"ר מועצת מקרקעי ישראל ועל השר לאשר עד  31.12.07פרויקטי
להקמת תחנות כוח פרטיות לייצור חשמל ,לרבות כאלה הפועלות באנרגיה מתחדשת בכל היק-
)הספק( ,ולראות בה תשתיות בעלות חשיבות לאומית.
באוגוסט  2008החליטה הממשלה בנושא "מחקר פיתוח טכנולוגיות וייצור חשמל בתחו האנרגיה
המתחדשת" ,בי השאר ,שיש "להנחות את מינהל התכנו במשרד הפני  ,בשיתו -ע משרד
התשתיות הלאומיות לקד את הכנת תכנית מתאר ארצית לתשתיות משק האנרגיה )תמ"א ,(41
במסגרתה יינת ביטוי ג לתחו האנרגיה המתחדשת".
˙Â·¯Ï ,ÏÓ˘Á ¯ÂˆÈÈÏ ÌÈ ˜˙Ó ˙Ê¯Î‰ ÏÚ ‰ËÏÁ‰ ¯„ÚÈ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯·Ó·Â · ¯·Î ˙ÈÓÂ‡Ï ˙Â·È˘Á ˙ÂÏÚ· ˙ÂÈ˙˘˙Î ,˙˘„Á˙Ó ‰È‚¯ ‡· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ ˜˙Ó
˙Â Á˙ ˙Ó˜‰· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ Ê¯ÊÏ ˙Â¯˘Ù‡· ‰Ú‚Ù ,2007 ËÒÂ‚Â‡ „Ú ÔÎÓ ¯Á‡Ï Ì‚Â ,2002
.‰ È„Ó· ÏÓ˘ÁÏ Ï„‚Â ÍÏÂ‰‰ ˘Â˜È·Ï ‰ ÚÓ Ô˙È˘ ¯ˆ˜ ÌÈ ÓÊ ÁÂÏ· „ÂÓÚÏ È„Î ÂÏ‡Î ÁÂÎ
המשרד הודיע בסו -נובמבר  ,2008בי היתר ,כי ניסיונו מצביע על כ שקיו ההכרזה לא בהכרח
מקל על היז  ,או מוביל להקמת תחנות כוח בקצב מזורז ,משו שלמשרד אי סמכות בנושא זה.
עוד הוסי -המשרד כי בעקבות הערת הביקורת הוא יבח שנית את הסוגיה.
˙ÂÚ˜¯˜ ˙‡ˆ˜‰
44

בחוק משק החשמל נקבע שרשות החשמל רשאית לתת רישיו לפעילות ולקבוע בו תנאי ובי
היתר שעל היז להוכיח שיש לו זכויות בקרקע שעליה הוא מתעתד להקי את תחנת הכוח .רוב
הקרקעות ה בבעלות המדינה .ממ"י מופקד על שיווק והוא כפו -לחוק חובת המכרזי  ,התשנ"ב
 1992ותקנותיו .יצוי ששטח הקרקע הנדרש למתקני ייצור מאנרגיות מתחדשות תלוי בסוג
הטכנולוגיה .45על פי סקר הפוטנציאל לאנרגיות מתחדשות לעיל שעשה המשרד הועלה שעתודות
הקרקע למתקני ייצור חשמל מרוח וכ מתקני סולאריי נמצאי בשטחי פתוחי ברמת הגול ,
בגליל התחתו  ,בנגב ובערבה .באוקטובר  2003המלי" צוות המשנה שהמשרד ידו ע ממ"י
__________________
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רישיו מותנה מוגדר בתקנות משק החשמל )יצר חשמל פרטי קונבנציונאלי( ,התשס"ה" :2005.רישיו
זמני שנת השר לאד  ,ולפיו בהתקיי התנאי הקבועי בו והוראות הדי  ,יינת לאותו אד רישיו
ייצור".
"פעילות" הוגדרה בחוק משק החשמל כ" :+כל אחד מאלה :ייצור ,ניהול המערכת ,הולכה ,חלוקה,
הספקה או סחר בחשמל".
מתקני אנרגיה מתחדשת מביומסה מותקני בסמו +לאתרי סילוק אשפה .שדה טורבינות רוח נפרס על
שטח נרחב ,א +מרבית הקרקע פנויה לשימושי אחרי  .מתקני תרמו.סולאריי ה עתירי קרקע ,כ+
לדוגמה ,לכל  100מגוואט הספק מותק נדרשי כ 2000.דונ .
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בהקצאת קרקעות המדינה עבור מתקני לייצור חשמל לפי הצרכי של סוגי הטכנולוגיות
המתחדשות.
ÌÈÎ¯„ È"ÓÓ ÌÚ ˘·È‚ ‡Ï „¯˘Ó‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.˙Â˘„Á˙Ó ˙ÂÈ‚¯ ‡Ó ÏÓ˘Á ¯ÂˆÈÈÏ ÌÈ ˜˙ÓÏ Ú˜¯˜ ˙‡ˆ˜‰ ÊÂ¯ÈÊÏ
לש השוואה יצוי כי בנובמבר  2006פרס ממ"י ,בתאו בינו ובי משרד התמ"ת נוהל להקצאת
קרקע בתכנו בפטור ממכרז למפעלי תעשייה ומלאכה ,ובספטמבר  2007פרס ממ"י נוהל דומה
למיזמי תיירותיי  ,בתאו בינו ובי משרד התיירות.
ÌÈÎ¯„· ˜ÒÚ˘ 2007 ËÒÂ‚Â‡· ‰Ï˘ÓÓ· ÔÂÈ„‰ ˙‡¯˜Ï Ì‚ ÈÎ ,‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÚ˜¯˜ ˙‡ˆ˜‰ Ï‰Â ˙Úˆ‰ ‰È Ù· „¯˘Ó‰ ‚Èˆ‰ ‡Ï ,‰È‚¯ ‡‰ ˜˘Ó· ÌÈÓÒÁ ˙¯Ò‰Ï
Ì„˜È˘ Ï‰Â Ì„˜‰· Â˘·‚È È"ÓÓÂ „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .˙Â˘„Á˙Ó ˙ÂÈ‚¯ ‡Ó ÌÈ ˜˙ÓÏ
Ú˜¯˜‰ ˙ÂÏÚ· ·˘Á˙‰· ,˙Â˘„Á˙Ó ˙ÂÈ‚¯ ‡Ó ÁÂÎ ˙Â Á˙ ˙Ó˜‰Ï ˙ÂÚ˜¯˜ ˙‡ˆ˜‰
.Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ‡„Î‰Â
בנובמבר  2008הודיע ממ"י למשרד מבקר המדינה כי בספטמבר  2008אישרה מועצת מינהל
מקרקעי ישראל החלטה בנושא הקצאת קרקע למתקני תשתית לאומית ,וביניה ג מיזמי לייצור
חשמל באנרגיות מתחדשות .בהחלטה זו פורטו תקופת ההקצאה ותנאיה ,בעיקר במשבצות
חקלאיות עתירות שטח המאפשרות הקמת מיזמי מעי אלה.
˙ÂÈ È„Ó ˙ÚÈ·˜ ˙·ÎÚÓ È"ÓÓÂ ˜"˙‡ ,„¯˘Ó‰ ÔÈ· ‰ÓÎÒ‰ ¯„ÚÈ‰ ÈÎ ,‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
·ÂÎÈÚ .˙Â˘„Á˙Ó ˙ÂÈ‚¯ ‡Ó ÏÓ˘Á ¯ÂˆÈÈÏ ÌÈ ˜˙Ó ˙Ó˜‰Ï Ú˜¯˜ ˙‡ˆ˜‰Ï Ú‚Â · ˙È˙Ï˘ÓÓ
‰Ú·˜˘ „ÚÈ‰ ˙‚˘‰ ˙‡ Ú ÂÓÂ ,‰ÏÚÙ‰ ÔÂÈ˘È¯ Ï·˜Ï ÌÈÈË¯Ù ÌÈ ¯ˆÈ ÏÚ ‰˘˜Ó ÔÈÈ„Ú ‰Ê
ÏÓ˘Á‰Ó 2% ˙ÂÁÙÏ Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· ÏÓ˘Á ˜ÙÂÈ 2007 ˙ ˘· ÏÁ‰˘ 2002 ˙ ˘· ‰Ï˘ÓÓ‰
.˙˘„Á˙Ó ‰È‚¯ ‡ È ˜˙Ó È„È ÏÚ ÌÈ Î¯ˆÏ ˜ÙÂÒÓ‰
בתשובתו מנובמבר  2008ציי המשרד כי א -שאי לו סמכויות בנושא ,הוא בוח מפע לפע
חלופות שונות להקצאת קרקע למיזמי אנרגיה מתחדשת ,46א הצעותיו אינ מטופלות בגלל אי
התאמת לעקרונות ממ"י.
ÏÓ˘Á È ¯ˆÈ ˙ÂÏÈÚÙ ˙¯„Ò‰
 .1באוקטובר  2003המלי" צוות המשנה למשרד לפרס כללי ולהכי מתכונת של רישיונות
ייצור ליח"פי בטכנולוגיות מתחדשות ,ובכלל חיבורי לרשת בתכנית הפיתוח של חח"י )רשת
ההולכה והחלוקה(.
בפברואר  2008הנחה השר את מינהל החשמל במשרדו להביא לפניו בתו  45יו מסמ ובו
עקרונות שיש ליישמ בתקנות .באפריל  2008הגיש מינהל החשמל למנכ"ל המשרד את המסמ .
__________________
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במועד סיו הביקורת גיבש המשרד הצעה לשני "מנגנוני מקבילי " להקצאת קרקעות למתקני אנרגיה
מתחדשת .האחד למתקני ייצור קטני )עד  10מגוואט( באמצעות "קול קורא" ,מנגנו שבמועד סיו
כתיבת הדוח טר סוכ סופית ע המינהל; והשני עבור מתקני גדולי באמצעות ועדת מכרזי בי .
משרדית ,באותו אופ שמתנהל המכרז הבי .לאומי להקמת תחנה תרמו.סולארית באתר אשלי .
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¯˜ ·˘ ˙ ÏÁ‰ ,˙Â˘„Á˙Ó ˙ÂÈ‚¯ ‡Ï Ú‚Â · ‰ ˘Ó‰ ˙ÂÂˆ ˙ÂˆÏÓ‰ ¯Á‡Ï ÌÈÈ˙ ˘Î ,2005
„ÚÂÓ „Ú .ÌÈ˘„Á˙Ó ˙Â¯Â˜ÓÓ ÌÈÙ"ÁÈ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙¯„Ò‰Ï ˙Â ˜˙ ˙ËÂÈË ˙ Î‰· „¯˘Ó‰
‡Ï ‡Â‰Â „¯˘Ó· ‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙Â ˜˙‰ ˙ Î‰ ‰ÓÏ˘Â‰ ‡Ï 2008 ¯·ÓËÙÒ· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ
Ï˘ ÁÒÂ ‰ ˙Úˆ‰ ˙ËÂÈË ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÌÈÈË ·Ï¯‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï ¯È·Ú‰
Â¯·Ú˘ Û‡ ÔÂ„ · ˙Â ˜˙ Â ˜˙Â‰ Ì¯Ë˘ ,‡ÂÙ‡ ,‡ˆÂÈ .Ì‰È˙Â¯Ú‰ ˙‡ Ï·˜Ï È„Î ,˙Â ˜˙‰
.‰ ˘Ó‰ ˙ÂÂˆ ˙ˆÏÓ‰ Ê‡Ó ÌÈ ˘ ˘ÓÁÎ
בסו -נובמבר  2008הודיע מנכ"ל המשרד בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,כי התקנות הנוגעות
לאנרגיה מתחדשת אמורות להיכתב על בסיס המסמ של מינהל החשמל במשרד ממרס .2008
 .2ביוני  2008החליטה רשות החשמל ,על פי סמכותה בחוק משק החשמל ,על קביעת אמות
מידה לייצור חשמל לצריכה עצמית והעברת עודפי לרשת החשמל ,באמצעות מתקני קטני
בטכנולוגיה פוטו וולטאית .אמות המידה שנכנסו לתוק -ביולי  .2008באמות מידה אלו נקבעו
ההיק ,-התחולה ,47המחיר המוכר לתשלו לבעל המתק לכל קוט"ש ,הסדרי ההתחשבנות
והתשלו  ,הסדרי המיסוי וכ אמות מידה לדרישות הטכניות כגו  :תנאי טכניי להתקנת המתק ,
בקשה לחיבורו לרשת ותחזוקתו.
ÈÏ‡¯˘È‰ ÌÈ ˜˙‰ ÔÂÎÓÏ ÏÓ˘Á‰ ˙Â˘¯ ‰ÚÈˆ‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú˘ ,‰ÏÚÂ‰
)˘Ó˘‰ ÈËÏÂ˜· ÌÈÏÂ„ÂÓ‰ Ï˘ ˙ÈÏÓ˘Á‰ ˙ÂÏÈˆ ‰ ·ÈËÏ ÈÏ‡¯˘È Ô˜˙ ˙ÚÈ·˜ (È"˙Ó - ÔÏ‰Ï
·.˙ÈÓˆÚ ‰ÎÈ¯ˆÏ ÌÈ Ë˜ ÌÈÈ‡ËÏÂÂ-ÂËÂÙ ÌÈ ˜˙Ó
)א( מת"י השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר  ,2008כי פורסמו מספר תקני ישראליי
העוסקי במרכיבי הציוד של מתק פוטו וולטאי ודר חיבורו לרשת החשמל ,ובה שני תקני
העוסקי במודולי פוטו וולטאיי  ,48ה"כוללי בדיקות ביצועי בתנאי סביבה שוני  ,א אינ
כוללי דרישות לנצילות מינימלית של מודול כנראה כיוו שדרישה כזו הינה 'צרכנית' ולא
טכנית/תפעולית" .רשות החשמל השיבה בנובמבר  2008כי לדעתה אי לקבוע תק לאיכות הפנלי
)המודולי ( ,למעט היבטי בטיחותיי שה בתחו סמכותו של המשרד.
יצוי  ,כי המודולי הפוטו וולטאיי ה מתק זעיר לייצור חשמל ,שנצילות תפוקת החשמלית
תלויה בעצמתה ובמשכה של קרינת השמש על המודולי ובאיכות החומר שממנו יוצרו .התשואה
לבעלי מתק זה תלויה במחיר המוכר לתשלו בגי כל קווט"ש מיוצר ובכמות החשמל המיוצרת.
בעל מתק שנצילות המודולי שלו נמוכה ,או שנצילות החשמלית הולכת ופוחתת מהר יותר
ממודולי איכותיי  ,יחזיר את השקעתו במש זמ ארו יותר ,והדבר יכול להתבטא בכמה שני .
מודולי בעלי ניצולת נמוכה יכולי לעקר את הכדאיות הכלכלית של הקמת המתק .
È„Î ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÏÂ„ÂÓ‰ È·ÈÎ¯ ˙ÂÎÈ‡Ï Ô˜˙ ÚÂ·˜Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘¯ÂˆÈÈÏ ¯·ÚÓ‰ ˙‡ „„ÂÚÈÂ Ê¯ÊÈ˘ È„ÎÂ ˙ÈÏÎÏÎ ÌÈÈ‡„ÎÂ ÌÈÈ˙ÂÎÈ‡ ÌÈ¯ˆÂÓ Ï·˜È ¯Â·Èˆ‰
.˙Â˘„Á˙Ó ˙ÂÈ‚¯ ‡Ó ÏÓ˘Á
__________________

47
48

המתקני יהיו בהספק מותק בודד עד  15קילוואט ,או עד  50קילוואט .ההסדרה תקפה עד להשגת 50
מגוואט מצטבר בפריסה ארצית.
התקני ה  :ת"י ) 4777שלושה חלקי ( בעניי  ÏÓ˘Á‰ ˙˘¯Ï ‰È‚¯ ‡ ¯ÂˆÈÈÏ ˙ÂÎ¯ÚÓ ¯Â·ÈÁמאוגוסט
 ,2008ת"י  61646ו 61215.בעניי  ‚ÂÒ‰ ¯Â˘È‡Â ˙Â¯È˘Î Ô˙Ó...ÌÈÈ‡ËÏÂÂ-ÂËÂÙ ÌÈÏÂ„ÂÓמנובמבר
.2002
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 להכי, בסיוע מת"י,  הודיע מנכ"ל המשרד למשרד מבקר המדינה כי הוא מתכנ2008 בנובמבר
 לדעתו "ראוי לתת.סדרת תקני ישראליי נוספי למכלול החלקי של מתק פוטו וולטאי ביתי
."( להפו אות מתק וולונטרי לתק מחייב,לכל התקני מעמד רשמי )דהיינו
)ב( עד מועד סיו הביקורת לא השלימה רשות החשמל את התיאו בעניי כמה אמות מידה
 ע מינהל התכנו במשרד הפני בנוגע לקיצור ההלי למת היתר בנייה להתקנת מתקני:עיקריות
אלה על גגות הבתי ; וע ממ"י על עניי אישור הוספת מתק מניב כלכלי לבניי הנמצא על
.מקרקעי של המדינה
 כי הצוות המקצועי שלה נפגש ע,2008 רשות החשמל השיבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר
ממ"י וע מינהל התכנו במשרד הפני במטרה להקל על היזמי הפועלי בשוק האנרגיות
.  ולמצוא פיתרו להלי הרישוי למתקני פוטו וולטאיי,המתחדשות
ÌÂ¯˙Ï ÈÂ˘Ú ,˙ÂÈ‡„Î ˙Â˜È„·Ï ÛÂÙÎ· Ì„˜‰· ÏÂÙÈË‰ ÌÂÈÒ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÈ È„Ó ˘ÂÓÈÓ ˙‡ Ì„˜ÏÂ ,˙Â˘„Á˙Ó ˙ÂÈ‚¯ ‡Ó ÏÓ˘Á‰ ¯ÂˆÈÈ ˙Ï„‚‰Ï

סיכו
‰È·˘Â˙ ˙ÁÂÂ¯Â ‡·ÂÈÓ ˜Ï„ ˙˜ÙÒ‡· ‰˙ÂÏ˙ ÌÂˆÓˆ ,‰ È„Ó‰ Ï˘ ‰‚Â˘‚˘Â ‰ ÂÁËÈ·
˙Â¯Â˜ÓÓ "È˜ "‰ ÏÓ˘Á‰ ¯ÂˆÈÈ Û˜È‰ ˙Ï„‚‰·Â ˙ÈË‚¯ ‡ ˙ÂÏÚÈÈ˙‰· ,¯‡˘‰ ÔÈ· ,ÌÈÈÂÏ˙
2008 ˙ ˘ „ÚÂ ˙Â·¯ ÌÈ ˘ Í˘Ó·˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ .ÌÈ˘„Á˙Ó ‰È‚¯ ‡
‰‡Â˘˙‰˘ Û‡ ÏÚ ˙‡Ê ˙ÈË‚¯ ‡‰ ˙ÂÏÚÈÈ˙‰‰ ÔÈÈ Ú· ı¯Á ÔÙÂ‡· „¯˘Ó‰ ÏÚÙ ‡Ï
ÌÈÓ¯Â‚ „ˆÓ ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ Ì‚ .¯˙ÂÈ· ‰‰Â·‚ ‡È‰ ‰Ê ÌÂÁ˙· ÌÈ·‡˘ÓÂ ÌÈˆÓ‡Ó ˙Ú˜˘‰Ó
˘Â˜È·‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï Ì˙ÓÂ¯˙ ‰Ú Ó ÍÎ·Â ·ÎÚ˙‰ ÁÂ„· ÂË¯ÂÙ˘ ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÙÒÂ
Ï˘ ÌÂÁ˙· Ì‚ ."‰È˜ " ¯˙ÂÈ ‰È‚¯ ‡ ˙˜ÙÒ‡Â ¯ÈÂÂ‡ ÌÂ‰ÈÊ ˙ÚÈ Ó ,ÏÓ˘ÁÏ Ï„‚Â ÍÏÂ‰‰
.˙È˘ÓÓ ˙ÂÓ„˜˙‰ ËÚÓÎ ÔÈ‡ ˙Â˘„Á˙Ó ˙ÂÈ‚¯ ‡Ó ÏÓ˘Á ¯ÂˆÈÈÏ ÁÂÎ ˙Â Á˙ ˙Ó˜‰
ÌÂ˘ÈÈ‰ ˙‡ ÂÓ„˜È ÏÓ˘Á‰ ˙Â˘¯Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ,˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
¯˙ÂÈ ‰·¯‰ ÈÊÎ¯Ó ÌÂ˜Ó Ì‰Ï Â ˙ÈÂ ¯˙ÂÈ· ˙ÂÈ‡„Î‰Â ˙Â ÈÓÊ‰ ,˙ÂÓ„˜˙Ó‰ ˙ÂÈ‚ÂÏÂ ÎË‰ Ï˘
˙ È„Ó Ï˘ ÌÈÈ‚Ë¯ËÒ‡‰ ÌÈÎ¯ˆ·Â ˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÈ‡„Î ÈÏÂ˜È˘Ï ÛÂÙÎ· ,È¯Â·Èˆ‰ ÌÂÈ‰ ¯„Ò·
Ï‰ ÈÓ ,Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰ ÈÓ ÚÂÈÒ· ,ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚ ÍÎ Ì˘Ï .˜ÂÁ¯‰ ÁÂÂËÏ Ï‡¯˘È
ÌÈ ˜˙Ó ˙Ó˜‰· ÌÈÓÒÁ ˙¯Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ ÈÏ‡¯˘È‰ ÌÈ ˜˙‰ ÔÂÎÓÂ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó· ÔÂ Î˙‰
ÔÙÂ‡· ˙ÂÈË¯Ù ÁÂÎ ˙Â Á˙ ÌÈ˜‰Ï ÌÈÓÊÈ Â„„ÂÚÈ˘ ÌÈ‡ ˙ ˙¯ÈˆÈÏ ;˙Â˘„Á˙Ó ˙ÂÈ‚¯ ‡·
ÔÈÎ‰ÏÂ ;˙ÂÚ˜¯˜‰ ˙‡ˆ˜‰ ˙ÈÈÚ·Ï ÔÂ¯˙Ù ˙‡ÈˆÓ ˙Â·¯Ï ,‰ È„Ó‰ ˜˘ÓÏ Ì‚ È‡„Î ‰È‰È˘
ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‡ ˘ÓÓÏÂ ˙ÂÈ È„Ó‰ ˙‡ ÌÈ˘‚‰Ï È„Î - ÌÈÈ˙ ˘-·¯ ÌÈˆÈ¯Ó˙Â ˙È·Èˆ˜˙ ˙È Î˙
.‰Ï˘ÓÓ‰ ‰Ú·˜˘

