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 לחשמל הביקוש תחזית בניית : א נספח

  חיזוי יכולת בעלי משתנים איתור

 וןמגו נבחנו, לחשמל הביקוש למגמות ביותר הטובה החיזוי יכולת בעלי המשתנים את לאתר מנת על

 המרכזית הלשכה) ג"תמ, בריבוע שנה, שנה: בהם החיים ולרמת לאוכלוסיה הנוגעים משתנים

 PPP (International - שווה קנייה כוח במונחי ג"תמ, 1לנפש ג"תמ, (14.2, לוח 1211, לסטטיסטיקה

Monetary Fund, 2012) ,לנפש ג"תמ PPP ,הביקוש מתאם. באוכלוסיה ג"התמ ומכפלת, 2אוכלוסייה 

, המבחן תוצאות פי על. 1טבלה ב להלן מוצג, פירסון מבחן פי על, האמורים מהמשתנים אחד לכל לחשמל

 כלוסיןהאו גידול הם שנבדקה בתקופה לחשמל בביקוש לשינוי ביותר הגבוה המתאם בעלי המשתנים

יש להדגיש שמדובר במתאם רב משתנים לאוכלוסיה  (.2.9951 מקדם) ג"והתמ( 2.9951 מתאם מקדם)

 והתמ"ג, ולא במתאם למכפלה שלהם.

תמ"ג  תמ"ג 2שנה^ שנה משתנה
 לנפש

תמ"ג לנפש  PPPתמ"ג 
PPP 

צריכת   נפשXתמ"ג אוכלוסיה
 חשמל 

 ₪מיליוני      יחידות
1225 

מיליארדי $  2,005 ₪
1211 

מיליארד    אלפים 2012 $
 קוט"ש

 1983 3932289 239,444 58,137 35.97 9,058 4,119 986.17 12,557 

 1984 3936256 244,736 58,275 38.15 9,449 4,200 1,027.82 12,856 

 1985 3940225 255,629 59,920 41.05 10,005 4,266 1,090.56 13,516 

 1986 3944196 264,705 61,115 43.45 10,426 4,331 1,146.52 13,957 

 1987 3948169 280,974 63,764 48.06 11,355 4,407 1,238.11 15,419 

 1988 3952144 290,988 64,999 51.48 11,958 4,477 1,302.69 16,920 

 1989 3956121 295,117 64,724 54.18 12,322 4,560 1,345.62 17,951 

 1990 3960100 314,692 65,266 60.00 13,293 4,822 1,517.35 18,333 

 1991 3964081 333,871 65,998 65.00 13,951 5,059 1,688.99 18,781 

 1992 3968064 357,760 68,854 71.30 14,762 5,196 1,858.88 21,821 

 1993 3972049 371,252 69,685 75.62 15,080 5,328 1,977.88 22,956 

 1994 3976036 397,280 72,609 82.63 15,891 5,472 2,173.72 25,186 

 1995 3980025 423,239 75,413 92.72 17,253 5,612 2,375.35 26,986 

 1996 3984016 446,475 77,541 99.67 18,011 5,758 2,570.76 28,588 

 1997 3988009 461,528 78,225 104.85 18,450 5,900 2,723.02 30,822 

 1998 3992004 480,531 79,540 110.40 18,966 6,041 2,903.08 33,025 

 1999 3996001 496,657 79,989 115.78 19,446 6,209 3,083.79 34,298 

 2000 4000000 542,622 85,193 129.24 21,242 6,369 3,456.12 37,791 

 2001 4004001 541,410 83,181 131.86 21,230 6,509 3,523.93 38,665 

 2002 4008004 538,294 81,177 133.23 21,034 6,631 3,569.48 39,920 

 2003 4012009 546,434 80,972 138.09 21,395 6,748 3,687.56 41,721 

 2004 4016016 572,905 83,398 148.97 22,664 6,870 3,935.57 42,933 

 2005 4020025 601,209 86,001 161.75 24,170 6,991 4,202.87 44,309 

 2006 4024036 634,842 89,205 176.32 25,887 7,117 4,517.98 46,175 

                                                             
 חישוב על פי נתוני תמ"ג ואוכלוסייה 1
 .(2.26 לוח, שם: )1232 לשנת עד תחזית. (2.1 לוח, 1211, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה): עבר נתוני 2
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 2007 4028049 669,738 92,458 191.40 27,497 7,244 4,851.32 49,323 

 2008 4032064 696,717 94,505 203.53 28,610 7,412 5,164.20 50,161 

 2009 4036081 702,549 93,101 207.40 28,526 7,552 5,305.65 48,947 

 2010 4040100 736,594 95,696 219.95 29,602 7,695 5,668.17 51,977 

0.99 מתאם
40 

0.994
1 

0.9951 0.9865 0.9867 0.9900 0.9952 0.9908  

  לחשמל לביקוש שונים משתנים של המתאם בחינת: 1טבלה 

 ןהאוכלוסי גידול תחזית

 לשנת עד האוכלוסיה בגידול לשיעור תרחישים שלושה מציגה, יקהלסטטיסט כזית?המר הלשכה תחזית

 מניתוח(. 1242 לשנת עד מגמה קווי בתוספת, (1 תרשים) ונמוך בינוני, גבוה אוכלוסין לגידול תרחיש: 1232

 שקו בעוד, סיןהאוכלו לגידול הגבוהה לתחזית ביותר הקרוב הוא ליניארי מגמה קו כי עולה זו תחזית

עקב כך,  .האוכלוסין לגידול הבינונית התחזית לקו יותר קרוב(, שניה בחזקה) הפולינומיאלי המגמה

 , נשתמש(1211, מלדונדו, & קורנילקו, ספולקר, פלטיאל) ובראייה של האטת קצב גידול האוכלוסיה בעתיד

 .הבינוני האוכלוסייה גידול בתרחיש זו בעבודה לתחשיבים כבסיס

 

 קווים, ס"מהל תחזית - המלאים הקווים. 1242 לשנת עד בישראל באוכלוסיית לגידול תרחישים : 1 תרשים
 (2.26, לוח 1211)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  :מקור .מגמה קוי - מקווקוים

 לנפש והתוצר הגולמי המקומי רהתוצ תחזית

 לגידול תרחישים לשלושה מתייחס, י"חח של לחשמל הביקוש תחזית להכנת המשמש הכלכלי הניתוח

 להלן מוצגים אלו צמיחה תרחישי. 5%־ו 4.5%, 4% של שנתי גידול(: ג"תמ) הגולמי המקומי בתוצר

 הגבוה המתאם, אולם. לינארי מגידול גבוהה גידול במגמת נמצא ג"התמ כי להבחין ניתן כאשר, 2 תרשיםב

 1.5%־כ שלריאלית  שנתית צמיחה המייצג(, שנייה בחזקה) פולינומיאלי מגמה קו הואלנתוני העבר  ביותר

, האמור מהקו במעט הנמוכה לנפש ג"בתמ גידולה מגמת על המבוססת צמיחה תחזית כי לציין יש. בלבד

 .בלבד 1.1% של שנתית צמיחה לתחזית מביאהו
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 ההסתברות את מקטינים הקרובות לשנים שפורסמו שונות ותחזיות העולמי הכלכלי המשבר, בנוסף לכך

 של המגמה בקו המיוצגת השנתית הצמיחה תחזית משמשת זו בעבודה, לפיכך. 4%־מ הגבוהה לצמיחה

1.5%. 

 

)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, : מקור .שונים תרחישים מספר פי על, 1242 לשנת עד ג"בתמ הגידול: 2 תרשים
 .ותחזיות חברת החשמל (14.2, לוח 1211

 מגמה קווי מול תחזיות: לחשמל הביקוש הערכת

 כפי העיקריים המשתנים את בחשבון הלוקח( Multiple Regression) משתנים מרובת מגמה ניתוח

 הגידול מן במעט נמוכה לחשמל הביקוש מגמת כי מראה(, ג"ותמ אוכלוסייה) קודמים בסעיפים שצויינו

 על תוהמתבסס, י"חח אותן פרסמה תומהתחזי , אם כי היא נמוכה באופן משמעותי(3 תרשים) הליניארי

יחס לממצאי מגמת הגידול בתמ"ג מגמה זו מתקבלת על הדעת בהת. ג"בתמ 5%־, ו4.5, 4 של שנתי גידול

 נמוך משמעותית מערכי היחוס של חברת החשמל.  -בשנה  1.5%שהצביעו על גידול של 

אולם, הערכה נמוכה מידי של הביקוש העתידי לחשמל תגרום לממצאים אופטימיים מידי ביחס ליכולת 

את  להלןמוטים מטה. נבחן להפחית בעתיד את פליטות הפחמן, ולכן עלינו להיזהר שלא להשתמש בערכים 

 המגמה מרובת המשתנים.האפשרות להעדיף את קו המגמה הליניארי על פני 

 )אקספוננציאלית( , בהיותה משק מתפתח, נרשמה עליה מעריכיתהמדינה הקמתלבעשורים הראשונים 

בעשורים האחרונים, בהיותה מדינה מפותחת, התייצבה אולם  בישראל, בצריכת האנרגיה והחשמל

היות וניתוח המגמה  .והמתאם הטוב ביותר לנתוני הביקוש לחשמל הינו קו מגמה ליניארימיחה, הצ

מרובת המשתנים )אוכלוסייה ותמ"ג( חוזה גידול נמוך אף מהמגמה הליניארית, נשתמש בהמשך עבודה זו, 

משמעותי באופן שמרני, במגמת הגידול הליניארית )הגבוהה יותר(, אף כי גם תחזית זו נמוכה באופן 

 מתחזיות חברת החשמל.
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ודוחות סטטיסטיים  ס"למ: עבר נתוני :מקור .מגמה קווי מול אל י"חח תחזיות - לחשמל הביקוש הערכת: 3 תרשים
 1229, י"חח, אלמקיס דוד ר"ד: עתיד תחזיות; של חברת החשמל

 מגזרית בחלוקה לחשמל הביקוש גמותמ הערכת

 לשנת עד בביקוש הגידול הערכת בצירוף, למגזרים בחלוקה החולפים העשורים בשני החשמל כתצרי נתוני

 בסיס עלבחלוקה למגזרים,  לחשמל הביקוש תחזית. 4 תרשיםב מוצגים, לינארית מגמה בסיס על 1242

קודם, שהצגנו מכפי  .5תרשים ב להלן מוצג ג"ובתמ באוכלוסייה הגידול את הכולל משתנים רב ניתוח

 גם כך. הליניארית מהמגמה במעט נמוך, משתנים בניתוח רב מחושב הוא כאשר ,לחשמלהכולל  הביקוש

המגזרית  התחזיתאם כך, (. התעשייתי גם מסויימת ובמידה, ציבורי/המסחרי למעט) מגזר לפי בתחזית

 בתחזית מאשר יותר יהיה נמוך לחשמל הביקוש כי גורסת האמורים במשתנים שימוש בסיס על הנערכת

בדומה להנחות . , חוץ מאשר במגזרי המסחרי/ציבורי והתעשייתיליניארי מגמה קו בסיס על הנערכת

שהנחנו בסעיף הקודם, בדבר בחירת המגמה הליניארית בכדי להימנע מתת הערכה של הביקוש העתידי, 

ה בביקוש במגזר המסחרי/ציבורי, שנבעה מתנופת הקמת הקניונים בשנות ומתוך הנחה כי העלייה המהיר

 ציבורי/המסחרי במגזר בצמיחה מסויימת האטה , לא תימשך באותה העוצמה ולכן צפויה1222־ו 92־ה

 ולא הליניארית המגמה באמצעות זו בעבודה לחשמל העתידי הביקוש יתואר, הקרובים בעשורים בישראל

 .ג"והתמ יההאוכלוס משתני פי על

 השונים המגזרים עבור המגמה קווי של הסיכום לבין, הביקוש סך של הליניארי המגמה קו בין כי לציין יש

 הביקוש עבור המגמה מחישוב נמוך השונים המגזרים סיכום) 1242 בשנת 2.8% לכדי המגיע פער ישנו

ן קו המגמה הליניארי עומדת על סטיית התקן בין נתוני הביקוש הכולל לבי - גדול אינו זה פער(. הכולל

 בסיס על תתבצע זו בעבודה לחשמל הכולל הביקוש הערכת, החישובים אחידות על לשמור בכדיו  - 1.9%

 (.הכולל הביקוש מגמת הערכת בסיס על ולא) השונים המגזרים סכימת
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 חברת נתוני בסיס על עיבוד: מקור .ליניארי מגמה קו ותבאמצע, 1242־1212 בשנים לחשמל הביקוש תחזית: 4 תרשים
 .החשמל

 

 מרובת ממגמה המתקבלת הערכה לבין, ליניארי מגמה קו באמצעות לחשמל הביקוש הערכת בין השוואה: 5תרשים 
 נתוני פי על עיבוד:  מקור. משתנים מרובת מגמה - המקווקווים הקווים. האוכלוסייה וגידול ג"בתמ צמיחה: משתנים

 .החשמל חברת
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 חישוב ההתייעלות הצפויה במזגנים : ב נספח

זגן הינו "מכונת חום" העובדת על פי "מחזור קרנו הפוך" )מחזור קירור(. היעילות המכסימלית מ

 התיאורטית של מערכת כזו הינה יעילות קרנו המכסימלית המחושבת על פי:

COP𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 =
𝑇𝐶

𝑇𝐻 − 𝑇𝐶
 

 ( מכסימלית עבור מכונת קרנוCOPנצילות ) :1 משוואה

הינה  HT־(, ו, כאשר הטמפ' הן במעלות קלויןהינה הטמפ' הנמוכה )טמפ' החדר במקרה של מזגן CTכאשר 

מ"צ,  13הפנימית מ"צ, ו 35הטמפ' הגבוהה )הטמפ' החיצונית(. עבור יום קיץ אופייני, בו הטמפ' החיצונית 

 , הרי שישנו כר נרחב לשיפור.5־3. היות ומזגנים כיום פועלים בתחום 36תיאורטי מכסימלי של  COPנקבל 

מאיזוצנקו ־טכנולוגיה שיכולה לאפשר הקטנה משמעותית של צריכת החשמל למיזוג היא מחזור

(Maisotsenko Cycle  אוM־Cycle)3 לצורך קירור, אך פועל באופן . מנגנון קירור זה משתמש באידוי מים

שאינו מגדיל את הלחות באזור המקורר. ניתן להשתמש במנגנון קירור זה כמזגן בפני עצמו, או כטיפול 

 M־מקדים לאויר לפני כניסתו למערכת מיזוג סטנדרטית, לצורך העלאת הנצילות של המערכת. מחזור

 של צריכת מיםלכך יש מחיר , אך COP 42להשגת  92%־82־מסוגל להקטין את צריכת החשמל למיזוג ב

יש לחשב את החיסכון המושג  ,בעתיד ברובם מהתפלת מי יםהמים שבישראל יגיעו רבה. מאחר 

נובע מהחום הכמוס באידוי מים. החום  M־בטכנולוגיה זו מול צריכת האנרגיה להתפלה: הקירור במחזור

, זאתוט"ש הנדרשים להתפלה של כמות מים ק 3/4־קוט"ש, נשווה זאת לכ 684מ"ק מים הינו  1־הכמוס ב

 ונבין כי לטכנולוגיה זו פוטנציאל לצמצום ניכר בצריכת החשמל למיזוג.

טכנולוגיה אחרת בעלת פוטנציאל להקטין את צריכת החשמל למערכות מיזוג הינה שימוש במזגנים בעלי 

"( הנכנסים on/offאו "כבה", /". להבדיל ממזגנים רגילים )מזגני "הדלקVRF" ספיקה משתנה מסוג

עובדים בתפוקה  VRFלפעולה בתפוקה מלאה כאשר הטמפ' גבוהה, ומפסיקים כאשר הטמפ' יורדת, מזגני 

חלקית כל הזמן. מחד, הם מאפשרים בכך טמפרטורה אחידה ונוחה, מאידך, עקב העובדה שמערכות מיזוג 

תוך צריכה מופחתת של חשמל(, פעולת  מגיעות ליעילות גבוהה כאשר הן פועלות בעומס חלקי )מפיקות קור

יכולים להגיע לחיסכון של  VRFבתחום העומס החלקי מעלה את נצילותם. כתוצאה מכך מזגני  VRFמזגני 

 .4!( ביחס למזגנים רגילים%53)ואף עד  %12־יותר מ

ום . במערכות אלו מוצא החGround Source Heat Pumpטכנולוגיה נוספת הינה "מיזוג גיאותרמי" או 

העודף אל הקרקע, ולא אל האויר הפתוח. היתרון בתהליך זה נובע מכך שבעומק הקרקע ישנו מיצוע של 

מטמפרטורת האוויר  הטמפרטורה בין היום ללילה. אי לכך, ביום הטמפרטורה בתת הקרקע נמוכה

מס על . הוצאת החום העודף אל תת הקרקע הקרירה יותר מקטינה את העוממנה ובלילה גבוהה החיצוני,

מערכת המיזוג ומאפשרת להפיק את הקור הנדרש תוך צריכת חשמל מופחתת. יש לציין כי עדין לא נבדקו 

ההשלכות הסביבתיות ארוכות הטווח של פינוי החום לתת הקרקע, וכן לא נבדקו ההשפעות ההדדיות של 

לקירור עד לכדי מסוגל להפחית את צריכת החשמל  GSHPצמודות בצפיפות גבוהה.  GSHPמספר מערכות 

                                                             
 & ,Caliskana, Hepbaslib, Dincerc, & Maisotsenko, 2011; Kozubal, Woods, Burch, Boranian)ראו  3

Merrigan, 2011; Wani, Ghodke, & Shrivastava, 2012)  
  (Aynur, 2010; Zhoua, Wua, Wanga, & Shiochib, 2007)ראו למשל  4
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52% (Yu, Wang, & Zhai, 2011) ובבדיקות מסויימות נמצא עדיף על מערכות ,VRF (Xiaobing Liua & 

Hong, 2010). 

המבצעות  -( Integrated Heat Pumpבמחקר אחר, בו נבחנו מערכות "משאבת חום אינטגרטיבית" )

נמצא כי מערכות אלו  -החלפת חום עם האויר, עם מאגר מים, ומנהלות מעבור בין קירור לייבוש האוויר 

 טיות)כתלות בתנאי האקלים החיצוני( ביחס למערכות סטנדר 52%מסוגלות להגיע לחיסכון של מעל 

(Baxter, 2007). 

 נצילות המזגנים הממוצעת באוכלוסיה

 . 1242נעריך כעת את השיפור בנצילות הממוצעת של מערכות המיזוג בישראל בשנת 

 :(1212a, והמים האנרגיה משרד) אנרגטית להתייעלות הלאומית תכניתהע"פ נתוני 

 מזגן 1/1. יום בכל פעילות שעות 5, בשנה וחימום( )קירור אקלום ימי 182 לאורך פעילים מזגנים 

 .הקרוב העשור לאורך בבית ממוצע לחדר

  צריכת חשמל ממוצעת של מזגנים מיובאים כיוםKW2.9. 

  צריכת חשמל ממוצעת של דגמים חדישיםKW2.8. 

 1212עת של מזגנים מיובאים בשנת הערכת צריכה ממוצ :KW2.85. 

  מהמזגנים הינם ישנים וצורכים 42% במשק: הממוצעת החשמל צריכת KW1 ,62%  הינם חדשים

 .1.18KW. כתוצאה מכך, הצריכה הממוצעת הינה: KW2.8הצורכים 

 :1242"עסקים כרגיל" בשנת ־בהתאם לכך, ההנחות שלנו לצורך חישוב מצב ה

 ממזגן חדיש היום, דהיינו ידרוש  12%־יהיה יעיל ב 1242־מזגן חדיש בKW2.64 .בלבד 

  2.64יהיו חדישים ויצרכו  62% 1242בשנתKW ,1.4יהיו ישנים ויצרכו  42%, מאידךKW 

 .מעבר למזגנים המיושנים כיום( 32%)התייעלות של 

 יום.פחות מהצריכה כ 16%־, או כ2.94KWכתוצאה מהנחות אלו, ההספק הממוצע במשק יהיה 

 בתרחיש התייעלות מכסימלית, הנחנו את ההנחות הבאות: 1242בכדי לחשב את הצריכה הממוצעת בשנת 

 כדוגמת מיזוג גיאותרמי ו( ־עקב תמריצים לרכישת מזגנים יעילים יותרVRF מזגן חדיש ממוצע ,)

 . 2.56KWממזגן חדיש היום, דהיינו  32%־יהיה יעיל ב 1242־ב

 גנים ישנים בחדישים תביא את המזגנים הלא יעילים בממוצע הגברת המאמצים להחלפת מז

 .)בדומה לצריכה הממוצעת כיום( 2.8KWלצריכה של 

 יהיו יעילים בצריכה של  32% 1242־בKW2.56 לא יעילים בצריכה של  32%־ורק כKW2.8. 
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 פחות מהצריכה כיום: 51%־שהם כ, 2.63KWכתוצאה מהנחות אלו, ההספק הממוצע במשק יהיה 

 
 בשני תרחישים 1242ההנחות בדבר יעילות המזגנים במשק כיום ובשנת : 2 טבלה

 16%־בהתאם לתחשיב זה, בתרחיש "עסקים כרגיל" תעלה הנצילות הממוצעת של המזגנים באוכלוסיה ב

מעבר לתרחיש  33%מעל הנצילות הקיימת כיום, ואילו בתרחיש התייעלות תושג התייעלות נוספת של עד 

 העסקים כרגיל.

  

   יעילים יעילים אל 

 הספק אחוז  

[KW] 

 הספק אחוז

[KW] 

 הספק

 ממוצע

 התייעלות

ביחס 

למצב 

 היום

התייעלות 

ביחס 

ל"עסקים 

 כרגיל"

     1.182 2.8 62% 1 42% כיום

 עסקים

 כרגיל

42% 1.4 62% 2.64 2.944 16%   

 33% 51% 2.631 2.56 32% 2.8 32% התייעלות
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 בתאורה במשקי הבית הצפויהחישוב ההתייעלות  : ג נספח

, צריכת התאורה (1212a, והמים האנרגיה משרד)אנרגטית  להתייעלות הלאומית תכניתהעל פי נתוני 

 במשק בית הינה כדלקמן:

   נורות 5 במשק בית

   שעות 5.0 פועלות

 (122W, 35)ממוצע של נורות ליבון  W 87.5 הספק

     918.75 לומן סה"כ

 יעלות אנרגטית(: הערכת צריכת התאורה במשק בית בישראל )התכנית הלאומית להתי3 טבלה

 1242, בשנת 1212מכאן, ניתן להעריך את צריכת החשמל לתאורה ביום ממוצע במשק בית, הן בשנת 

 במתווה התייעלות מכסימלית כדלקמן )נתוני צריכת החשמל על פי 1242במתווה "עסקים כרגיל", ובשנת 

 (:(1212, גרוסמן)

ביחס  2202־ביחס ל סך צריכה CFL LED נורות ליבון נתון

ל"עסקים 

 כרגיל"

    100 51 10.5 לומן לואט

    0.095 0.020 0.010 [Wצריכה ללומן ]

       
      התקנות במשקי בית

2010 70% 30% 0% 0.073 100%  

  53% 0.034 10% 70% 20% כרגיל עסקים

 70% 86% 0.010 100% 0% 0% התיעלות מלאה

 : נתןני צריכת החשמל לתאורה במשק בית 4 טבלה

־בהתאם לתחשיב זה, בתרחיש "עסקים כרגיל" תרד צריכת החשמל הממוצעת לתאורה במשקי הבית ב

מעבר  32%ייעלות מכסימלית תושג התייעלות נוספת של מצריכת החשמל כיום, ואילו בתרחיש הת 53%

 מעבר לעסקים כרגיל. 15%לתרחיש העסקים כרגיל. בעבודה זו נניח באופן שמרני כי החיסכון יהיה 
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 ירוקה בנייה באמצעות באנרגיה חסכוןל פוטנציאלה הערכת : ד נספח

 בישראל

 
 12%־צום פליטות גזי חממה בוהתחייבותה לצמ 1998בשנת בעקבות הצטרפותה של ישראל לאמנת קיוטו 

, עלתה בשנים אחרונות המודעות לבעיה, ובמקביל, הצורך 1229בשנת  ביחס לתחזית של "עסקים כרגיל"

 (. 1212מאוקטובר , 1528לפתח באופן בר קיימא קיבל סדר עדיפות לאומית )החלטת ממשלה 

אקלים. ־בנייה ירוקה מודעתמחקרים רבים מצביעים על הפוטנציאל הטמון בחסכון באנרגיה באמצעות 

כמו כן, ניתוחים ותחזיות שנעשו בישראל הדגישו את מידת ההשפעה של צריכת האנרגיה על פליטת גזי 

חממה ועל הפוטנציאל הגלום בבנייה ירוקה כאמצעי מרכזי ומשתלם במונחים של עלות תועלת כדי 

 .(1229, 'ושות מקינזי חברת; 1211, גבאי) סביבה־להפחית את הפליטות באמצעות תכנון מודע

בישראל כמו ברוב המדינות המפותחות ישנם סטנדרטים מומלצים לבנייה ירוקה, אשר מורכבים 

הוא תקן מומלץ  5181לשיפור רמת הקיימות של הבנייה. בישראל התקן מאסטרטגיות בתחומים שונים 

מהווה  5181לבנייה ירוקה, כאשר המרכיב של חסכון בצריכת האנרגיה לאקלום המבנה שמוגדר כתקן 

 "ירוק". ־חלק משמעותי מדירוג הבניין כ

ונים בקנה מידה המחקר שמוצג כאן בדק בפרוטרוט, באמצעות סימולציות תרמיות, באמצעות ניתוח נת

ארצי ובאמצעות ניתוח מרחבי של הנתונים לפי אזורי האקלים השונים בארץ, את הפוטנציאל לחסכון 

באנרגיה במידה והבנייה העתידית למגורים תהיה בנייה מודעת אקלים. מטרת המחקר היא לספק באופן  

 כמותי הערכה לגבי:

( ביחס 5181/5181התקן לבנייה ירוקה )החסכון באנרגיה במבנים חדשים למגורים שנבנים לפי  .1

     למבנים סטנדרטים מבחינת תפקודם האנרגטית.                                                                                      

                    ניטור של אסטרטגיות תכנוניות יישומיות שישמשו כמנופים לחסכון באנרגיה.                         .1

ארצי לחסכון באנרגיה הגלום בבנייה עתידית מודעת אקלים ביחס ־הערכת הפוטנציאל הכלל .3

 שנים בעתיד. 12־לבנייה בסיסית בטווח של כ

( GISרמת הפירוט והדיוק של הניתוח מתאפשרים בין היתר ע"י שימוש בכלי מערכות מידע גיאוגרפיות )

חדישות לסימולציה תרמית של בניינים. שילוב השימוש בכלים האלו יחד לניתוח מרחבי ושימוש בתוכנות 

עם נתונים מפורטים בקנה מידה ארצי של הלמ"ס מאפשרים לבצע הערכה ברמה הארצית של החסכון 

 הפוטנציאלי באנרגיה באמצעות בנייה ירוקה מודעת אקלים.

 

 רקע וקווים כלליים במחקר

י ע"י בנייה מודעת אקלים באמצעות התמקדות בשני קנ"מ המחקר בדק את פוטנציאל החסכון הארצ

 שונים: 

בדיקת פוטנציאל החסכון עבור מבנים טיפוסיים בודדים בישראל,      :(per unitקנ"מ יחידתי ) .1

 בהתחשב באזור האקלים ובמיקום יחידת המגורים בבניין. 

ייה ולמיקום הבנייה לפי ניתוח מידע הנוגע לקצב הבנייה העתידי בהתאם לגובה הבנ :קנ"מ ארצי .1

 אזורי אקלים.
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בכל קנ"מ שהוזכר לעיל בוצעו בדיקות וניתוחים על מנת לקבל תמונה הן ברמה הפרטנית לגבי הבדלי 

חימום המבנה( בין דירה טיפוסית לבין בנייה משופרת מבחינת /)צריכת אנרגיה כתוצאה מקירור אקלוםה

לפי אזורי אקלים וגובה בנייה. שילוב הניתוחים והמודלים תפקוד תרמי והן לגבי מגמות ארציות של בנייה 

 .   אקלוםבקנה מידה שונים יאפשרו להעריך כאמור באופן כמותי את החסכון הפוטנציאלי באנרגיה לצורך 

" שפותח ENERGYuiבאמצעות שימוש בממשק " במבנים האנרגיה צריכתבוצע מידול של  בשלב הראשון

כמנוע לחישוב  EnergyPlus. הממשק משתמש בתוכנת (1212, קפלוטו, & שביב, יזיאורו) בישראל

 העומסים התרמיים והשקעות האנרגיה הנדרשות לחימום או לקירור של מבנה. 

במבנים שנלקחו בחשבון בשלב זה ואשר  אקלוםשני גורמים חשובים שמשפיעים על צריכת האנרגיה ל

ת של המבנים הם: איזורי האקלים שבהם מצויה הדירה וזאת משום השפעתם כומתה במהלך הסימולציו

חימום של מבנה, וגובה הדירה בתוך המבנה /שלאזורי האקלים השפעה מכרעת לגבי העומסים לקירור

                                                                                             )וזאת מכיוון שישנם הבדלי צריכה לאקלום בין דירה בקומת קרקע, לדירה בקומת ביניים ולדירת גג(.                         

 מטרת המידול באמצעות הסימולציות התרמיות התחלק לשני רבדים עיקריים:

הערכת פוטנציאל החסכון באנרגיה ברמת המבנה הבודד במבנים טיפוסיים בארץ מבחינה  .1

 טיפולוגית.

של האסטרטגיות והאלמנטים התכנוניים שמשפרים את הביצוע התרמי של המבנה    ניתוח רגישות .1

והערכה כמותית של אסטרטגיות תכנוניות שיכולות לשמש כמנוף יישומי וכדאי לשיפור בצריכת 

 אנרגיה  במבנים.

ים וגובה הבניינ בנייה קצבהמחקר ניתח נתונים מהלמ"ס. בין היתר, נתונים מפורטים לגבי בשלב השני 

. נתונים אלו נותחו מבחינה מרחבית על מנת לשדך 1211־1995שנבנו כל שנה בכל יישוב בארץ בין השנים 

גיאוגרפית את היישובים בישראל לארבעת אזורי האקלים בארץ, יחד עם הנתונים של קצב הבנייה מיקום 

 הדירה בתוך הבניין בכל יישוב וכמות התושבים בכל יישוב. 

כתוצאה  אקלוםל החשמל בצריכת הפוטנציאלי החסכוןודל לחישוב תחזית של נבנה מ בשלב שלישי

אקלים. התחזית מבוססת על חישובים בשלבים ־מבנייה עתידית שנעשתה על פי סטנדרטים של תכנון מודע

הקודמים. קצב השינוי ברמת החיסכון העתידי השנתי המחושב ע"י מודל התחזית  מבוסס בעיקרו על קצב 

סייה אשר ניתן כתחזית ע"י הלמ"ס. על סמך זה נבנו שלושה תרחישים עתידיים אפשריים גידול האוכלו

 לחסכון פוטנציאלי באנרגיה.

 שיטות מידול להערכת חסכון באנרגיה במבנים חדשים באמצעות סימולציה תרמית

 רקע לביצוע הסימולציה לצורך מידול

ות לכימות השפעת אסטרטגיות והמרכיבים על מנת למדל החסכון בתצרוכת האנרגיה ולבצע ניתוח רגיש

שמבסס את החישובים של העומסים  5ENERGYui התכנוניים על החסכון באנרגיה, נעשה שימוש בממשק 

. תוכנה זו אשר פותחה ע"י משרד האנרגיה ”EnergyPlus“התרמיים על תוכנת סימולצייה תרמית 

חום זה ונמצאת בשימוש נרחב בהקשר של האמריקאי, נחשבת כתוכנה הטובה והמקיפה הקיימת היום בת

 מידול תרמי עבור מבנים. 

                                                             
5 http://www.technion.ac.il/~cela/index_files/ENERGYui_Install.htm 

http://www.technion.ac.il/~cela/index_files/ENERGYui_Install.htm
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כממשק נחשב לצורך המחקר ככלי יעיל ושימושי למטרות אלו משתי סיבות חשובות. האחת  ENERGYui־ה

 (.6 תרשיםשהיא מכילה את המידע האקלימי עבור כל אחד מאזורי האקלים בישראל המוזכרים מטה )

הנתונים האקלימיים מכילים ממוצע טמפרטורות שעתי, לחות יחסית, רמת קרינה גלובאלית ומפוזרת 

(. לכן עבור כל TMYומהירות רוח שהוזנו לממשק כנתונים שנתיים מטאורולוגיים טיפוסיים בישראל )

סיבה  מבנה ניתן לחשב את צריכת האנרגיה לאקלום ע"י הסימולציה התרמית לפי אזור אקלים מבוקש.

שנייה היא התאמת טכניקות הבנייה וחומרי הבנייה לתנאים בישראל. בין היתר, ישנה התאמה סטנדרטית 

ליעילות  5181( והתאמה לדרישות המומלצות לפי תקן 1245לדרישות הבנייה המחוייבות בחוק )תקן 

 אנרגטית בבנייה ירוקה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מאפייני מידול בסימולציה

סימולציות מתקבל פלט שמייצג את האנרגיה שיש להשקיע על מנת לקרר או לחמם חלל באמצעות ה

במבנה שמשמש למגורים כדי להביא את החלל לטמפרטורה רצויה שנקבעה מראש בהליך תכנוני )האנרגיה 

ש למ"ר לשנה(. ערכי הסף הקבועים כברירת מחדל שמהם ”מתקבלת ביחידות של קוט אקלוםהנדרשת ל

 C˚24־(. ערכי הסף עבור הקיץ נקבעו לASHRAEנקבעו על פי סטנדרט בינלאומי ) אקלוםי הנגזרים עומס

 . C˚20־ועבור חודשי החורף נקבעו ל

מידול המבנים לצורך עריכת הסימולציות נערכו בהתאם למטרות הסימולציה במחקר. תחילה נבחר עיצוב 

( עבור מערכת הסימולציות 7 תרשיםמבנה טיפוסי בישראל  שישמש כמודל אב טיפוס )ניתן לראות ב

שבדקו את רמת החסכון הפוטנציאלית לפי סוגי מבנים והן עבור מערכת הסימולציות שהיוו בסיס לניתוח 

הרגישות של האלמנטים התכנוניים והאסטרטגיות התכנוניות היישומיות. גובה המבנה ומספר הדירות 

 

 1איור 

 

 1245מפת איזורי האקלים בישראל לפי תקן : 6 תרשים

)פרלמוטר, אראל, מאיר, עצמון, & רופא, )נלקח מתוך 

1212). 

 

 חלוקת אזורי האקלים:

 מישור החוף. –אזור א` 

 אזור גבעות השפלה הפנימית. –אזור ב` 

 אזור ההר. –אזור ג` 

 .אזור העמקים הפנימיים –אזור ד` 
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ערכת הסימולציות לפי כל סוג הניתוח )תיאור המבנים שמודלו יפורט בכל קומה נקבע בהתאם למ

 בהמשך(.                            

 

תכנית קומה טיפוסית של בניין דירות ששימש לסימולציה )התרשים מבוסס על תכנית בניין בשכונת רמות : 7 תרשים
  .בבאר שבע(

מולציה הינו גמיש ומאפשר מידול של יותר מקומה אחת. דירה נחשבת כיחידת עיצוב המבנה בממשק הסי

חישוב העצמאית הקטנה ביותר והחישובים התרמיים מבוצעים על חלל המוגדר כ"דירה" בלבד. בחירת 

חומרי הבנייה מותאמת כאמור לתקנים הישראליים וניתן לבחור אלמנטים תכנוניים עם הרכב חומרים 

 (.8 תרשיםהרכב חומרים של קיר כפי שניתן לראות בקבוע מראש )למשל 

תוכנת הסימולציה מחשבת את צריכת החשמל הצפויה עבור חימום וקירור לפי הביצוע התרמי של המבנה. 

הביצוע התרמי מחושב על פי עיצוב המבנה, חומרי הבנייה, גיאומטריית השמש ותנאי האקלים )שניתנים 

וואט למ"ר עומס זמני בשעות  8־וואט למ"ר ו  1י( יחד עם עומסים קבועים מראש )עומס קבוע של לשינו

 . COP=3 ־היום(, יעילות מערכת מיזוג האוויר נקבעה ל

החישובים נעשים על בסיס שעתי בהתאם לנתוני אזור האקלים שבו נעשית הסימולציה. לאחר מכן  

לקרר את החלל /ש הנדרשת לחמם”ת האנרגיה השנתית בקוטמסוכמות התוצאות בפלט סופי הניתן ככמו

)צריכת האנרגיה לקירור וחימום מוצגים בנפרד(. פעולה נוספת שהממשק מבצע ומציג בתוצאותיו כפלט 

זה השוואת המבנה שלגביו התקבלו תוצאות הסימולציה למבנה ייחוס בעל שטח וגובה זהים אך בעל הרכב 

( בלבד. כתוצר של 1245מבחינה בסיסית ועומד בתקן המחייב )ת"י אלמנטים שמבחינה תרמית מתפקד 

 ההשוואה, מוצג פלט שמצביע על אחוז החסכון הצפוי באנרגיה במבנה המתוכנן ביחס למבנה הייחוס.
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 שמודל קיר לבין( ןמימי) ייחוס בבניין תכנוני כאלמנט סימולציה י"ע שמודל קיר חתך בין להבדל דוגמה: 8 תרשים
 (.משמאל) 'א באזור, 1־5181  בתקן ועומד תרמית מבחינה משופר במבנה

 מאפייני בניין הייחוס  

בישראל ישנו תקן מחייב לבנייה אשר מתייחס לביצוע התרמי של המבנה. בהתאם לזאת מבנה המגורים 

סיות והמחייבות לפי ששימש כמודל למבנה ייחוס עבור הסימולציה הותאם לדרישות התרמיות הבסי

(. כפי שניתן לראות 1223"בידוד תרמי של בניינים: בתי מגורים" ) - 1חלק  1245התקן הישראלי, ת"י 

)עבור קירות חיצוניים בעלי מסה בינונית(, התקן מפרט עבור כל אזור את הדרישה הספציפית  5 טבלהב

ערכי ההתנגדות התרמית התנגדות )והמוליכות( התרמית הכוללת. לביצוע התרמי במונחים של ערכי ה

( מתייחסים לתכונות הפיסיקליות של ההתנגדות למעבר חום בהולכה דרך סה"כ השכבות Rהכוללת )

( הינו המצב ההופכי לערכי ההתנגדות U) בחתך המרכיבות את המעטפת. ערכי המוליכות התרמית הכוללת

בנוסף לערכים אלו,  ות הפיסיקליות של השכבות לאפשר הולכת חום.התרמית הכוללת ומתייחס לתכונ

 כפי שמודלו באמצעות ממשק הסימולציה. 6 טבלהפרמטרים תכנוניים נוספים של המבנה מפורטים ב

 הנדרש המינימלי הבידוד ערכי על מבוססים הערכים. אקלים אזורי לפי ייחוס מבנה של תרמיים מאפיינים: 5 טבלה
 .ר"למ ג"ק 322 מעל מסה בעל סופג לא חוץ קיר עבור(, 1223) 1 חלק 1245 י"ת המחייב התקן לפי למגורים במבנים

 

 .בסימולציה שמחושב ייחוס בניין עבור תכנוניים אלמנטים של וערכים תכונות: 6 טבלה

 .                                               א3איור                                                             ב.3איור    

 

 ג ב א א א ב א

   
 מקרא:

  ס"מ2.5 – שכבת  יח א.

  ס"מ22 שכבת בלוק ב ו  - ב.
 ס"מ פוליאס ר  3. שכבת בידוד - ג

 מוקצ 

 

 א(     3  דוגמה להבדל בין חתך קיר שמודל ע"י סימול יה כאלמנט תכנוני בבניין ייחוס )איור  .3איור 

 ב(. 3 באזור א')איור 5282-2            לבין קיר שמודל במבנה משופר מבחינה תרמית ועומד בתקן  

 

 )וואט למ"ר מ"צ( U   )מ"ר מ"צ לוואט(R  מיקום התחנה המטאורולוגית אזור אקלים
 1.82 0.55 דגן בית  אזור א'
 1.54 0.65 שבע־באר אזור ב'
 1.25 0.80 ירושלים אזור ג'
 1.11 0.90 אילת אזור ד'

 פרמטר תכנוני מאפיינים

 כיוו  החלונות שווה בכל הכיוונים
 גוו  קיר )אלבדו( (0.65) בינוני 

 גוו  גג )אלבדו( (0.65) בינוני 

Single glazed, (U־value =5.44, SHGC = 0.7) זיגוג 

None אוורור לילה 

1 ACH חדירת אוויר 

Zone A ~20%  יחס בי 
 ש ח החלונות
 וש ח הרצפה

Zone B ~25% 

Zone C ~30% 

Zone D ~15% 
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 מאפייני מידול של בניין משופר מבחינת ביצוע תרמי

שבוצע בפרמטרים התכנוניים ביחס למבנה הייחוס הותאם לצורך הסימולציה למאפיינים השיפור 

לחסכון אנרגטי במבנים. לצורך הסימולציה, האלמנטים  5181המומלצים בסטנדרט הישראלי ת"י 

התכנוניים שולבו באופן אופטימאלי למודל של מבנה שיעמוד בתנאים של חסכון באנרגיה במבנה לפי 

. פירוט האלמנטים המומלציים לעמידה בתנאי הסטנדרט מפורטים 5181ביותר של ת"י  הדירוג הגבוה

 .7 טבלהב

  

    אזורי אקלים
 פרמטרים תכנוניים פירוט א ב ג ד

בניין "כבד" עם 
קירות חצי 

 כבדים

בניין "כבד" עם 
קירות חצי 

 כבדים

בניין "כבד" עם 
קירות חצי 

 כבדים

ין "כבד" בני
עם קירות חצי 

 כבדים

 מסה תרמית 

הולכה תרמית כוללת  קירות חוץ 0.5> 0.5> 0.4> 0.4>
 (value־U)ממוצעת 

 [ וואט למ"ר מ"צ]
 גג 0.45> 0.3> 0.3> 0.3>

 זיגוג 3.57> 3.57> 3.57> 3.57>

התנגדות תרמית כוללת    קירות חוץ 2 2 2.5 2.5
(R) 

 [מ"ר מ"צ לוואט]
 גג 2.2 3.3 3.3 3.3

יחס שטח זיגוג ביחס    פנות דרומית %15 > %15 > %20 > %10 >
 [%לשטח רצפה ]

  
 )הצללת חורף(

 
 

 פנות צפונית %5 > %5 > %5 > %6 >

 פנות מזרחית %3 > %3 > %3 > %2 >

 פנות מערבית %3 > %3 > %3 > %2 >

%8 < %10 %8 < %20 %8 < %15 %8 < %15 Total 

 אלבדו  0.65 0.65 0.65 0.65

הסתננות אוויר )תחלופי   1> 1> 1> 1>
 אוויר לשעה(

 קומפקטיות דירה פנימית 0.5> 0.5> 0.5> 0.5>
 

שטח המעטפת ביחס 
 לשטח הרצפה

 דירה פינתית 0.75> 0.75> 0.75> 0.75>

 בית בודד 1.2> 1.2> 1.2> 1.2>

 אוורור מכני  30 20 10 40

DG low־e DG low־e DG low־e DG low־e סוג זיגוג צפון/דרום 

DG DG DG DG מזרח/מערב 

 אוריינטציה  צפונית צפונית צפונית צפונית
 התכנון מרכיבי ושל החומרים של הפיסיקליות תכונות של הדרושים והמאפיינים הערכים טווח : ריכוז7 טבלה

 .5181 תקן לפי במבנה לאקלום אנרגיה צריכת להשגת הדרושים

 

 פוטנציאל חסכון אנרגיה  לפי סוגי מבנים ולפי אזורי האקלים בישראל

 שיטת ביצוע סימולציה לצורך הערכת פוטנציאל אופטימאלי לחסכון באנרגיה

 (. כל קומה במבנה מכילה7 תרשיםטיפוס )־לצורך עריכת הסימולציות נעשה שימוש במודל שנקבע כאב

סוגי מבנים: בית פרטי )עיצוב זהה לאב טיפוס, בעל חצי  3מ"ר. נבדקו  112־ארבע דירות. שטח כל דירה כ

מטר.  3־קומות. גובה כל קומה בסימולציה נקבע ל 8קומות ובניין בעל  4משטח הקומה בבניין(, בניין בעל 

מצבים  11ולציות זו כללה כך שבסה"כ מערכת סימ -כל סוג מבנה נבדק בכל אחד מארבעת אזורי האקלים 

 מצבי תכנון עבור הבניין המשופר. 11־תכנוניים עבור בניין הייחוס ו
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באמצעות הסימולציה נבדקה צריכת האנרגיה לצורך אקלום הדירות עבור מבנים שהוכנסו בהם שיפורים 

לעומת המבנים שמשמשים לייחוס ועומדים בסטנדרט הבסיסי. תוצאות  5181תכנוניים לפי ת"י 

 . 8 טבלההסימולציה מושפעות כאמור מהשיפורים שהוכנסו לאלמנטים התכנוניים כפי שמפורטים ב

 אזור ד' אזור ג' אזור ב' אזור א' 

פרמטרים 
 תכנוניים 

מבנה 
 ייחוס

מבנה 
 משופר

מבנה 
 ייחוס

מבנה 
 משופר

מבנה 
 ייחוס

מבנה 
 משופר

מבנה 
 ייחוס

מבנה 
 משופר

בידוד קירות עובי 
 )מ"מ(

)פוליסטירן 
 מוקצף( 

2 32 2 32 2 35 2 32 

תוספת נפח חומר 
בידוד קירות 
 לדירה )מ"ק(

 3.645  3.645  4.15  3.645 

עובי בידוד גג 
 )מ"מ(

55 55 55 55 55 32 55 62 

נפח חומר בידוד 
 6.6 6.25 3.3 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 לגג לדירה )מ"ק(

שטח חלון ביחס 
טח רצפה )%(לש  

%12  %12  %16  %11  %32  %14  %15  %12  

 הצללה
)הצללה חיצונית 

הצללת חורף ( –  

ללא 
הצללה 
 חיצונית

הצללת 
 חורף

ללא 
הצללה 
 חיצונית

הצללת 
 חורף

ללא 
הצללה 
 חיצונית

הצללת 
 חורף

ללא 
הצללה 
 חיצונית

הצללת 
 חורף

אוורור לילה  
ימאלימינ אופטימלי מינימאלי אופטימלי מינימאלי טבעי*  אופטימלי מינימאלי אופטימלי 

 גוון קיר
~  1)גוון בהיר: 
 = אלבדו(

 בינוני
בהיר 
בהיר  בינוני )לבן(

בהיר  בינוני בינוני בינוני )לבן(
 )לבן(

בהיר  בינוני גוון גג
 )לבן(

בהיר  בינוני
 )לבן(

בהיר  בינוני בינוני בינוני
 )לבן(

 י יעילות נמוכה )כחצי מהחסכון המושג ע"י אוורור אופטימאלי(.איוורור לילה טבעי עבור מבנה ייחוס חושב לפ*

 : פרמטרים תכנוניים ששימשו בסימולציה עבור אזורי האקלים השונים8 טבלה

 

 הערכת פוטנציאל חסכון במבנים לפי אזורי אקלים. ־תוצאות הסימולציה 

לאקלום וה  את פילוח הצריכה לפי: קירור,  תוצאות הסימולציה נותנות את סה"כ צריכת החשמל

ש למ"ר( הנצרכת ”חימום ואוורור המבנה. התוצאה שמתקבלת הינה ביחידות אנרגיה לש ח )קו 

במשך שנה. על מנת לחשב את צריכת האנרגיה לאקלום של מבנה שלם, הוכפל מספר המ רים 

ל מנת לקבל את תוצאות המרובעים במבנה, לא כולל החלל המשות  )למשל: חדר המדרגות(, ע

 האקלום עבור כל מבנה.  
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 התפלגות צריכת חשמל לצורך חימום וקירור במבנים משופרים לפי אזורי אקלים ־תוצאות 

 א(        

 ב(        

 ג(         

(. ג) קומות 8 בעל ומבנה(, ב) ותקומ 4 בעל מבנה(, א) בודד בבית ממוצעת( ש”קוט) שנתית אנרגיה צריכת: 9 תרשים
 האקלים אזורי לפי תרמית מבחינה( 5181 י"ת לפי) משופר במבנה אקלום לצורך וחימום הקירור צריכת לפי מפולח
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 השוואה בין נתוני צריכה שנתיים לאקלום לפי אזורי האקלים השונים. -בניין ייחוס לעומת בניין משופר 

    א(    

    ב(       

  ג(       

 לפי ייחוס מבני לבין( 5181 י"ת) משופרים מבנים בין לאקלום השנתית האנרגיה צריכת כ"סה השוואת: 10 תרשים
 (.ג) קומות 8 בעל ומבנה(, ב) קומות 4 בעל מבנה(, א) בודד בבית, האקלים אזורי
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 ורים השונים בישראל צריכה לאקלום מבנים באז -חסכון שנתי באנרגיה 

 חסכון פוטנציאלי בחשמל לפי סוגי מבנים ולפי אזורי אקלים 

  א(      

 ב(      

  (      ג

 לפי( ג) קומות 8 בעל ומבנה( ב) קומות 4 בעל מבנה(, א) בודד במבנה אקלום לצורכי באנרגיה שנתי חסכון: 11 תרשים
 .האקלים אזורי ארבעת
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 סיכום ממצאים עבור תוצאות הסימולציה להערכת החסכון באנרגיה ברמת המבנה הבודד 

 

אביב ־תל ־אזור א סוג מבנה
 ש(”)קוט

באר שבע  ־אזור ב
 ש(”)קוט

 ירושלים ־אזור ג
 ש(”)קוט

 אילת־אזור ד
 ש(”)קוט

 3435 2780 4004 3041 בית בודד

 31055 20924 29414 24458 קומות 4מבנה 

 63822 43839 60171 48537 ומותק 8מבנה 

 סוג לפי אקלים מודע תכנון באמצעות אקלום לצורך באנרגיה החסכון כמות ־ סימולציה תוצאות סיכום: 9 טבלה
 .בישראל האקלים אזורי ולפי המבנה

 אילת ־אזור ד ירושלים ־אזור ג באר שבע ־אזור ב אביב־תל ־אזור א סוג מבנה

 36% 48% 55% 52% בודד בית

 41% 50% 54% 56% קומות 4מבנה 

 42% 53% 56% 56% קומות 8מבנה 

 לפי אקלים מודעת בנייה באמצעות אקלום לצורך שנתית בצריכה חסכון אחוז ־ סימולציה תוצאות סיכום: 10 טבלה
 .בישראל האקלים אזורי ולפי מבנה סוג

ת עבור סוגי האקלים השונים וסוגי המבנים השונים בישראל מראות שבסה"כ עבור תוצאות הסימולציו

במבנה בודד באילת ועד  36%צריכת אנרגיה לאקלום ברמת המבנה הבודד יש פוטנציאל לחסכון שנע בין 

קומות בת"א. באילת החסכון היחסי נמוך יותר ביחס ליתר האזורים אך החסכון בפועל  8במבנה  56%

גבוה יותר. החסכון כאמור מבטא את ההבדל בצריכת האנרגיה בין מבנה בסיסי מבחינת ש( ”)בקוט

 ליעילות אנרגטית של מבנה. 5181תצרוכת אנרגיה לבניין משופר לפי תקן 

ניתן לראות  שככל שהמבנה גבוה יותר ישנו חסכון מצטבר גדול יותר וזה מפני שהחלק היחסי של הדירות 

יותר ביחס למבנים נמוכים. ככל שדירה תהיה פחות חשופה, מלבד חשיפה  שמצוי בדירות ביניים גדול

 לקרקע, הדירה צורכת פחות אנרגיה. 

 חסכון בצריכת חשמל לפי מרכיבים תכנוניים

בנוסף לחסכון באנרגיה המתאפשר ע"י תכנון הבניין כולו כמבנה יעיל אנרגטית, המחקר בדק את השפעתם 

ים בבניין בהקשר זה. בדיקה זו נעשה ע"י ניתוח רגישות מוכוונת על פי של מרכיבי התכנון השונ ,היחסית

"ידע מומחים" בתחום.בנוסף נעשתה בדיקה פרטנית של השפעת על מרכיב תכנוני בנפרד על החיסכון 

באנרגיה, פרק זה שם דגש על בדיקת האסטרטגיות התכנוניות היעילות ביותר שחלקן מורכב ע"י יותר 

. פרק זה מציג מנופים פוטנציאליים לשיפור החסכון בצריכת האנרגיה וע"י כך מאלמנט תכנוני אחד

 לחסכון באנרגיה.  דבר  שעשוי להיות שימושי עבור המלצת יישומי מדיניות -להפחתת פליטת גזי חממה 

 שיטות להערכת התייעלות אנרגטית של מבנה ע"י מידול השפעת המרכיבים התכנוניים

ציאל לחסכון באנרגיה של אלמנטים תכנוניים שונים, בוצעו סדרות של על מנת להעריך את הפוטנ

סימולציות תרמיות על מנת להעריך באופן כמותי את צריכת החשמל לקירור וחימום החללים עבור מבנה 

מגורים טיפוסי המתואר להלן. באמצעות הסימולציות נערכו השוואות בין מבנה הייחוס )אשר כאמור 
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(, לבין בניין ששונו בו אלמנטיים תכנוניים שונים על פי אסטרטגיות תכנוניות 1245מותאם לדרישות ת"י 

שמובילים לשיפור בצריכת האנרגיה. ניתוח הרגישות ע"י מידול נעשה באופן פרטני לגבי כל אלמנט תכנוני 

בנפרד )למשל: הצללה חיצונית על חלון( והן באמצעות מספר פרמטרים שמהווים חלק מאסטרטגיה 

 ונית )למשל: טיפול כולל בחלון ועיצובו(.תכנ

, 7 תרשיםטיפוס למידול ניתוח הרגישות הוא מבנה מגורים טיפוסי שתכניתו הוצגה ב־המבנה ששימש כאב

 -קומות בלבד. בוצעו סימולציות עבור שלושת סוגי מיקומי הדירה  3אבל בשלב זה הניתוח למבנה בעל 

קומת ביניים וקומה עליונה על מנת לשקף את התנאים השונים של חשיפת הדירה למגע קומת קרקע, 

לקרקע וחשיפת הגג. לאחר חישוב העומסים לאקלום של כל דירה בוצע מיצוע לקבלת צריכת אנרגיה של 

דירה טיפוסית שמורכבת ממאפיינים אלו. המאפיינים התרמיים של דירת הייחוס המאפיינת פורטו בפרק 

 ת. השיטו

 תוצאות הסימולציות לניתוח הרגישות.

ניתן לראות תוצאות שהתקבלו מהסימולציות ומציגות את סה"כ הפוטנציאל לחסכון  12 תרשיםב

באנרגיה במבנה מגורים טיפוסי שמתקבל לאחר הפחתת עומסי הקירור והחימום ע"י שיפור אלמנטים 

אחוז החסכון ביחס למבנה הייחוס עם ביצועים תרמיים סטנדרטיים בכל תכנוניים. התוצאות ניתנות כ

ד( שמיוצגים ע"י הנתונים האקלימיים הלקוחים מהתחנות  -אחד מארבעת אזורי האקלים )אזורים: א 

 שבע, ירושלים, ואילת בהתאמה. ־המטאורולוגיות בית דגן, באר

: תוצאה אחת מייצגת את החסכון הפוטנציאלי עבור כל אזור אקלים מוצגת השוואה בין שני סוגי תוצאות

באנרגיה לאקלום ע"י שילוב של כל הפרמטרים התכנוניים המתאימים ליישום עבור בנייה חדשה למגורים, 

לעומת החסכון הפוטנציאלי שמורכב מסדרה חלקית של פרמטרים ששופרו ואשר נחשבים יישומיים עבור 

 (.11טבלה שיפוץ של מבנים קיימים. )ניתן לראות ב

ניתן לראות בגרף שהחסכון בבנייה חדשה לאחר השיפורים גדולים באופן משמעותי ביחס לחסכון הניתן 

חסכון בהתאם למיקום הגיאוגרפי. החסכון  55%־ל 42%להשגה ע"י שיפוץ מבנה קיים, ונעים בין 

ור בנייה קיימת יחסית )המתאימים לשיפוץ( באמצעות קבוצת הפרמטרים המצומצמת שניתנים ליישום עב

 .13%־ל 13%צנועים, אך מהותיים, הצמצום בצריכת אנרגיה לאקלום ביחס למבנה הייחוס נעים בין 

 

 על מבוססות התוצאות. באנרגיה האפשרי לחסכון הפוטנציאל כ"סה את שמראות הסימולציות תוצאות: 12 תרשים
 ליישום שניתנים שיפורים של יותר מצומצמת לקבוצה והשוואתם חדשה בבנייה שיושמו האפשריים םהשיפורי כל

 .קיימת בנייה של בשיפוץ

55% 54%
49%
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23%
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 אילת באר שבע ירושלים תל־אביב
השפעת מרכיב תכנוני על חסכון    

 (ש”ני )קוטש למ"ר(”)קוט
 

  בידוד קירות 1.6 1.5 2.1 1.6

  בידוד גג 0.1 0.0 0.3 0.6

5.5 1.3  10.1 
5.1 

 
  שטח חלון + פנות חלון

  חלונות :  זיגוג כפול 6.0 4.1 1.9 1.6

 * E־Lowחלונות : זיגוג  6 5.1 1.1 3.3

 * הצללה חיצונית ־ מיטבית  6.3 3.9 1.9 4.6

  אוורור טבעי 1.6 4 1.9 3.8

 * צבע קיר ־ בהיר 1.1 1.2 0.2 2.9

 * צבע גג ־ בהיר 0.3 0.6 0.2 0.6

2.2 8.4  02.1 1.1 
חסכון משולב מיטבי של הפרמטרים 
הניתנים לשיפור במבנה קיים ללא 

 בכתום שיפוץ )*מסומן –שינוי מבני 
 (וכוכבית

 

 מרכיב כל של פרטנית השפעה הן –(ש”בקוט) באנרגיה החסכון על התכנוניים המרכיבים השפעת של פירוט: 11טבלה 
 *(.בכוכבית המסומנים) לשיפוץ המתאימים מרכיבים של כוללת השפעה והן

 

הפרמטרים אשר בוצעו עבורם סימולציות להערכה קוטלגו לארבע קטגוריות שמבטאות חמישה תחומי 

 .12 טבלהתכנון שונים שבהם עשויים להיות יותר מפרמטר תכנוני אחד כפי שמפורט ב

 תיאור פרמ רים
מספר 

םהפרמ רי  

סיווג פרמ רים 

 תכנוניים

)הגדלת ש ח חלו  דרומי(, יחס ש ח  פנות

 הצללה ,סוג זיגוג ,רצפה/חלו 
 חלונות 4

 אוורור 1 אוורור  בעי במהלך הלילה

 2 מאפייני הבידוד של קירות וגגות
 בידוד

 גג(/)קיר

 2 רמת האלבדו של חלקי המע פת החיצונים
 גוו 

 גג(/)קיר

 .תחומים 4 לפי תכנוניים פרמטרים סיווג: 12 טבלה

 

על מנת לבודד את ההשפעה של כל פרמטר בתוך כל קטגוריה, נערכו סימולציות הן של פרמטרים בודדים 

 והן שילוב של פרמטרים בכל תחום ועבור כל אחד מארבעת אזורי האקלים.

כון באנרגיה בכל תחום של שיפור ביחס למבנה הייחוס. בנוסף לכך פוטנציאל החס מפורט 13 תרשיםב

מוצגת חלוקת ההשפעה בתוך כל קטגוריה שיש בה יותר מפרמטר אחד, והחלוקה מייצגת את ההשפעה 

 של כל פרמטר בכל תחום.  ברתטהמצ



 

 יםחפסנ  | 15
 

אנרגיה, ניתן לראות שעבור בנייה חדשה, קטגוריית ה"חלונות" מספקת את רמת החסכון הגבוהה ביותר ב

)כאשר כל הפרמטרים עבור קטגוריית החלונות שופרו ביחד( ביחס למבנה  הייחוס.  42%־ל 15%ונעה בין 

בתוך קטגוריית השיפור של החלונות, הפוטנציאל הרב ביותר טמון בפרמטר של שינוי שטח החלונות ביחס 

החלונות בכיוונים האחרים לשטח הרצפה והאופן שבו החלון הגדול ביותר מופנה לכיוון הדרומי בעוד ש

קטנים יותר. יש להדגיש שאסטרטגיה תכנונית זאת מתאימה לשינוי או ליישום בתכנון של מבנים חדשים 

אך פחות לשיפוץ של מבנים קיימים. שימוש בחלונות משופרים )זיגוג( והתאמת הצללה לחלון תורמים אף 

 ר בנייה קיימת.  הם לחסכון באנרגיה. פרמטרים אלו ניתנים ליישום גם עבו

בידוד משופר ,אוורור וגוון תלויים במידה רבה באקלים  -התרומה היחסית של אמצעים אחרים לשיפור 

המקומי שבו מצוי המבנה. תוצאות מערכת הסימולציה מראות שתכנון ראשוני של מבנה חדש שמשלב 

 גיאומטריה נכונה יכול לאפשר חסכון משמעותי במבנה למגורים. 
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 4־ב בסיסי ייחוס למבנה ביחס שונים תכנוניים פרמטרים שיפור י"ע המושג באנרגיה יחסיה חסכון: פרוט ה13 תרשים
 אזורי האקלים

 פרספקטיבה ארצית -חשיבות החסכון באנרגיה בבנייה 

כון פוטנציאלי באנרגיה כפי שצויין לעיל, התרומה היחסית של אסטרטגיות תכנוניות )או "מנופים"( לחס

משתנה באופן משמעותי בין אזורי האקלים בישראל על אף השטח היחסית מצומצם של המדינה.  על מנת 

לקבל נקודת מבט של החשיבות היחסית של מנופים אלו בקנה מידה ארצי, חשוב להביא בחשבון  את 

 כמות הבנייה באזורי האקלים השונים. 

 (1213, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה) מ"סל נתוני בנייה ביישובים מהלבהסתמך על נתונים מפורטים ש

( בין מפה שהופקה על סמך אזורי האקלים GISבוצע פילוח גיאוגרפי באמצעות מערכות מידע גיאוגרפיות )

פילוח זה  בסיסלבין נתונים שנתיים של גמר בנייה )במ"ר( בכל היישובים בארץ. על  1245המופיעים בתקן 

מוצג הממוצע השנתי של שטח גמר  13 טבלהה בכל שנה. בחושב עבור כל אזור אקלים שטח גמר הבניי

 . 1995-1211בנייה למגורים בין השנים 
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 אזורי אקלים 

 אזור ד' אזור ג' אזור ב' אזור א'

שטח גמר בנייה שנתי ממוצע 
 1211־1995בין השנים 

1,553,318 3,351,561 925,131 119,849 

וך סה"כ גמר בנייה מת %
 הבנייה השנתית

15% 59% 14% %1  

מקור: עיבוד על  .אקלים אזורי לפי, 1995-1211 השנים בין הממוצע השנתי הבנייה גמר שטח התפלגות: 13 טבלה
 (1213)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בסיס נתוני למ"ס 

ב', באזורים אלו פוטנציאל ־מהבנייה למגורים כל שנה נבנתה באזורי האקלים א' ו 85%־ניתן לראות שכ

הסימולציות. באזורים אלו ניתן לראות לפי  החסכון באנרגיה הוא גם הגבוה ביותר לפי תוצאות שיעור

תוצאות ניתוח הרגישות הפרמטרי שאחוז החסכון הגבוה ביותר טמון בחלונות ותקף לגבי כל אזורי 

האקלים. ניתן לשים לב לשני פרמטרים תכנוניים: האחד הוא האוורור הטבעי בלילות הקיץ, יש לשים עליו 

לתחום תכנון החלונות, דבר המעמיד את תכנון החלונות על כל דגש כיוון שמבחינה תכנונית הוא משתייך 

האספקטים שלו כמנוף מרכזי לעידוד לצורך הגברת החסכון באנרגיה במבנים. תחום זה בולט מאוד באזור 

 מהבנייה השנתית מקושרת לאזור זה(. 62%ב' )

 2202תחזית עד  -הערכת פוטנציאל החסכון באנרגיה 

 אקלים ־נציאל החסכון באנרגיה באמצעות בנייה מודעתרקע לבניית תחזית של פוט

השלבים שהוצגו עד כה תיארו את הערכת הפוטנציאל לחסכון באנרגיה ברמת הבניין הבודד בהתאם 

לאזור אקלים ובהתאם לקומות בבניין. ערכי החסכון באנרגיה שחושבו שימשו כערכי בסיס להערכת 

 החסכון העתידי ברמה הארצית.  

ות  מחקרים שפורסמו עד כה בין היתר גם בישראל לגבי כדאיות קידום הבנייה הירוקה למרות תוצא

כאמצעי שעשוי לספק  פיתרון יישומי מבחינת עלות תועלת לחסכון באנרגיה ולהפחתה בפליטות גזי 

, עדיין לא ננקטו צעדים של ממש על מנת לעודד חסכון ע"י בנייה (1229, ’ושות מקינזי חברת) החממה

מודעת אקלים. חסם מרכזי בקידום פיתרון זה נעוץ בחוסר הערכה כמותית מספיק מפורטת ברמה 

לות ותועלת של יישום אמצעים תכנוניים עבור בנייה חדשה אשר תשפר את היעילות הארצית לגבי ע

האנרגטית של המבנים. שלב הכרחי להערכה של עלות תועלת עבור בנייה ירוקה הינו ביצוע של הערכת 

פוטנציאל החסכון העתידי באופן כמותי ופרטני אשר מגלם בתוכו סוגי דירות שונות ואיזורי אקלים שונים 

 ר משפיעים על צריכת האנרגיה לאקלום בישראל.אש

שלב זה במסגרת המחקר מציג תחזית כמותית מפורטת הלוקחת בחשבון מספר מרכיבים על מנת לכלול 

 את השונות ברמת החסכון של המבנים: 

                                              המרכיב העיתי: קצב הבנייה השנתי וקצב גידול האוכלוסייה.                                           .1

 המרכיב הגיאוגרפי: מיקום הבנייה לפי אזורי האקלים                                                                        .1

 מיקום הדירה לפי הקומה בבניין : מרכיב הגובה .3

(, הושגה רמת GISאוגרפי של הנתונים )באמצעות על סמך ניתוח בסיס נתונים מהלמ"ס ועל סמך ניתוח גי

מידע מספקת לגבי כל המגמות בכל אחד מהמרכיבים ובסופו של דבר בשילוב עם תוצאות הסימולציות 
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ברמת הבניין הבודד שבוצעו בשלב מוקדם יותר, הורכב מודל שמספק תחזית כלל ארצית של פוטנציאל 

 החסכון באנרגיה ע"י בנייה מודעת אקלים. 

 יהוי מגמות גמר בנייה לפי אזורי אקלים בארץז

לפיכך  השוני כאמור בין צריכת האנרגיה במבנים משתנה באופן משמעותי בין אזור אקלים אחד למשנהו.

 חישוב מגמת התפלגות הבנייה בארץ לפי אזורי האקלים הינה חיונית לביסוס התחזית. 

ורטים מהלמ"ס. הנתונים התייחסו לגמר בנייה לצורך חישוב המגמה נעשה שימוש בנתוני גמר בנייה מפ

. נתונים אלו קושרו באופן מרחבי 1211עד  1995־במ"ר למגורים עבור כל יישוב בישראל, בכל שנה מ

למפה של אזורי אקלים שהוכנה על בסיס אזורי האקלים לפי התקן המחייב ת"י  GIS־באמצעות מערכת ה

1245. 

עות המערכת. המידע שעוגן באופן מרחבי כולל את גמר הבנייה הרוב המוחלט של היישובים קושר באמצ

השנתי בכל שנה עבור כל יישוב. מלבד נתונים אלו קושרו גם מידע על כמות האוכלוסייה בכל יישוב. 

יישובים אלו פולחו בהתאם  6מגמר הבנייה. %95־מהאוכלוסייה, וכ %93.5היישובים שקושרו מכילים 

ה השנתית הממוצעת של גמר הבנייה ביישובים האלו כפי שניתן לראות לאזורי האקלים וחושבה המגמ

.  ניתן לראות במפה את התפלגות הממוצעת של גמר הבנייה בכל יישוב לפי אזורי אקלים. 14תרשים ב

השנתית הריכוז הרב של הבנייה למגורים בעיקר באזור גוש דן בולט לעין בניתוח זה. את ההתפלגות 

 . 15 תרשיםהמפורטת של גמר הבנייה ביישובים לפי סוגי אקלים ניתן לראות ב

                                                             
יתרת היישובים שלא קושרו באופן מרחבי למערכת נובע  עקב היעדר מידע מרחבי כתוצאה מגודל קטן במיוחד של  6

חוקי שאין מידע מרחבי לגביו.  היישוב, בסיסים צבאיים שבהם הייתה בנייה למגורים ובעיקר שטח בנייה לא
 בישובים אלו, לצורך הניתוח,פילוח גמר הבנייה למגורים על פי אזורי אקלים נעשה לפי ההתפלגות של יתר היישובים.
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 1211 -1995 השנים לפי מחושב ממוצע, למגורים בנייה גמר לפי היישובים מפת: 14תרשים 

ניתן לראות שרוב הבנייה  1211־ל 1995( בין 15 תרשיםבגרף המציג את גמר הבנייה הבנייה למגורים )

נעשית באזור אקלים ב' ולאחריו באזור אקלים א'. לא ניתן לזהות מגמה מובהקת של גדילת קצב הבנייה 

. ניתן לראות גדילה יוצאת דופן 1995-1211למגורים בכל אזורי האקלים מבחינה סטטיסטית בין השנים 

. ניתן להסביר גידול זה לפי בחינה רב שנתית שנעשתה עבור נתוני גמר בנייה 1993נייה בשנת בגמר הב

לפי בחינה של מגמות גידול באוכלוסייה ולפיה מדובר בתגובה של שוק הדיור  1952-1211למגורים משנים 

 בהמשך(. 17 תרשים ו)רא 92־לעלייה המסיבית ממדינות חבר העמים בתחילת שנות ה
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 1995-1211 שנים, אקלים אזורי לפי למגורים הבנייה גמר של השנתית ההתפלגות: 15 תרשים

 

 זיהוי מגמות גמר בניה לפי מיקום הדירה בתוך הבניין לפי אזורי אקלים 

תרמיות, למיקום הדירה כפי שהוסבר בפרקים קודמים וכפי שבא לידי ביטוי בתוצאות הסימלציות ה

סוגים:  4בבניין יש השפעה על צריכת האנרגיה לצורך אקלום. החלוקה של סוגי הדירות היא כאמור לפי 

בית קרקע, דירת קרקע בבניין, דירה בקומות ביניים בבניין ודירות גג. בכל סוג דירה שהוזכר צריכת 

יפה לקרקע או לאוויר.הנתונים שפולחו החשמל עבור קירור או חימום הדירה שונה וקשורה למידת החש

 הינם לקוחים מהלמ"ס ומפרטים עד לרמת היישוב הבודד את התפלגות הדירות לפי מספר קומות בבניין. 

תחילה חושבו על פי נתוני הלמ"ס כמות הדירות לפי סוג הקומה בהתאם לקטגוריית צריכת האנרגיה, בכל 

ישובים שקושרו לפי המצויין בסעיף הקודם(. לאחר מכן יישוב שקושר מרחבית לאיזור אקלים. )אותם י

־נעשה פילוח של גמר הבנייה השנתית לפי סוגי הדירות בסוגי הקומות השונים. הפילוח שנעשה הינו שנתי מ

 .16 תרשיםותוצאותיו מפורטות ב 1211ועד  1995

היחסי של דירות בקומות ביניים. מגמה זו מתאימה ניתן לזהות מגמת עלייה של החלק  1223החל משנת 

 למגמה המוצגת בלמ"ס לגבי עלייה בכמות הבנייה הרוויה בשנים אלו. 
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 .1995-1211 בשנים, בבניין הדירה סוג לפי הבנייה גמר של ההתפלגות: 16 תרשים

 

 ים למגוריםשיטות ורקע להערכת שינוי עתידי של גידול בשטחים מבונ

יחד עם הערכה כמותית של צריכת האנרגיה לאקלום לפי שטח )במ"ר( עבור סוגי הדירות השונים ולפי 

אזורי האקלים השונים בישראל, הערכה של השטח העתידי לבנייה למגורים מהווה את היסוד לבניית 

שבוצעו ברמת הבניין  מודל התחזית לפוטנציאל חסכון באנרגיה מכיוון שהיא הבסיס לקישור בין הערכות

הבודד לבין הערכות לגבי התפלגות הבנייה לפי המרכיבים שפורטו בסעיפים הקודמים בפרק זה ואשר 

 נותחו עד כה ברמה הארצית.

. בהתאם לכך, ניתן לראות (1993, י’טנג&  פרנקל) נהוג לקשר את קצב הבינוי לקצב הגידול באוכלוסייה

דול השנתי של האוכלוסייה לבין הגידול השנתי בגמר הבנייה למגורים. את הקשר בין הגי 17 תרשיםב

כמו  -מלבד התאמה וויזואלית ניתן לראות קפיצה בכמות האוכלוסייה בשנים שהיו בהם גלי עלייה גדולים 

(, ולאחר מכן )בפיגור של מספר שנים( קפיצות בגודל 1991גל העלייה הגדול ממדינות ברה"מ לשעבר )

מה בנייתו למגורים ומתבטאת בעלייה תלולה, שיא ושאחריו עוקבת ירידה תלולה בבנייה. השטח שנסתיי

תופעה זו מוסברת ע"י תגובה של שוק הדיור לעלייה ולירידה הפתאומית בקצב גידול האוכלוסייה כתוצאה 

 .92־מגל העלייה שהגיעה בתחילת שנות ה
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לפי סוג דירה בבנין, גמר בנייה

בית קרקע דירה בבניי  בקומת קרקע דירה בבניי  בקומת ביניים דירה בבניי  בקומת גג
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 1953-1211 שניםב השנתי בנייה בגמר גידול לבין השנתי האוכלוסייה גידול ותמגמ בין השוואה: 17 תרשים

על מנת לאשש את הקשר בין הגידול באוכלוסייה לבין גמר הבנייה בוצע ניתוח סטטיסטי של הקשר בין 

. תוצאותיו של הניתוח 1953-1211גידול שנתי באוכלוסייה לבין שטח גמר הבנייה השנתי בין השנים 

. לצורך הבדיקה הסטטיסטית הורדו מהניתוח השנים שבהם היה שיא של גידול 18 תרשיםמוצגות ב

גל העלייה  -אוכלוסיה ושיא של גמר בנייה כתוצאה מתופעות אנומליות של שינוי קצב בגידול אוכלוסין 

את תוצאות הרגרסיה  מברה"מ לשעבר )סה"כ הוצאו מהניתוח הסטטיסטי שלוש שנים(. ניתן לראות

הלינארית של קצב גידול בשטח המבונה השנתי כפונקציה של גידול באוכלוסייה. מקדם ההתאמה הגבוהה 

(2R  =2.64ורמת המובהקות הגדולה מ )משקפים מבחינה סטטיסטית התאמה טובה בין גידול  2.95־

 האוכלוסייה השנתי לבין שטח הבנייה למגורים כל שנה. 

 

 בשנים, האוכלוסייה של השנתי הגידול לבין השנתי הבנייה גמר בין ההתאמה רמת של סטטיסטי ניתוח: 18 תרשים
1953-1211. 
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בהתאם לממצאים לפיהם ישנו מתאם טוב בין מגמת הגידול באוכלוסייה לבין הגידול בשטח גמר הבנייה 

בהסתמך על תחזית גידול האוכלוסין  ־העתידיים  השנתי, בוצעה הערכת שינוי העתידי בשטחים המבונים

של הלמ"ס. הלמ"ס מתייחס בתחזיותיו לקצב ריבוי טבעי של האוכלוסייה ולשונות הפנימית בגידול 

הנובעת מהבדל ריבוי טבעי בין אוכלוסיות שונות ואשר מוסברות ע"י הלמ"ס בין הנגרמות בעיקר מהבדלי 

מספקת שלושה תרחישים שונים שנובעים ממשקל שונה  1235ת דת, תרבות ולאום. תחזית הלמ"ס עד שנ

שניתן לקבוצות בהתאם לקצב הריבוי המוערך של קבוצה: תרחיש של גידול בקצב נמוך, תרחיש עם קצב 

גידול בינוני, ותרחיש שבו קצב הגידול גבוה. תחזית הלמ"ס מוצגת ככמות האוכלוסייה הצפויה להיות 

ם, על מנת להעריך את האוכלוסייה עבור השנים שבהם כמות האוכלוסייה בישראל במרווחים של חמש שני

 אינה מוצגת. היה צורך לבצע אינטרפולציה שנתית על מנת לאכלס את המרווחים הללו. 

על מנת לבצע את הערכת כמות השטח המבונה העתידי, חושבו ממוצעי השטחים הבנויים החדשים לנפש 

(. על פי מגמות הגידול השנתיים  של 1953נתוני הלמ"ס משנת  עבור כל שנה )החישוב בוצע על סמך

מ"ר בנוי למגורים לנפש כל שנה.  41־האוכלוסייה לעומת גמר הבנייה למגורים, הממוצע השנתי עומד על כ

אבל לא נמצאת מגמת  -מ"ר לנפש  66מ"ר לנפש לבין  11השונות משנה לשנה הינה יחסית גבוהה, ונעה בין 

לאורך השנים )בבדיקה סטטיסטית, נמצא ששטח הבנייה לנפש לא משתנה בצורה מובהקת עליה או ירידה 

(. לכן ממוצע זה שימש בסיס לחישובי מודל תחזית הבניה העתידית ולאחר מכן 1953-1211בין השנים 

 לחישוב הפוטנציאל ארצי לחסכון באנרגיה. 

 בנייה מודעת אקלים הערכת הפוטנציאל לחסכון באנרגיה ע"י  -בניית מודל החיזוי 

לאור מטרת המחקר לספק תחזית לפוטנציאל חסכון באנרגיה באמצעות בנייה עתידית מודעת אקלים, 

נבנה מודל אשר מתבסס על הערכת המרכיבים שצוינו קודם כדי לבצע תחזית שמשקפת את צריכת 

 ה הארצית. האנרגיה במבנים למגורים לשוני הנובע מהתנאים השונים שבהם נבנים הדירות ברמ

 : התחשיב בוצע על פי השלבים הבאים

חישוב גידול האוכלוסיה השנתי ע"י אינטרפולציה המתבססת על נתוני תחזית גידול האוכלוסייה  .א

 .1235של הלמ"ס עד לשנת 

גידול  פילוח מרחבי של גידול האוכלוסייה השנתי הצפוי לפי אזורי אקלים )לפי שלוש תרחישי .ב

 (.האוכלוסיה

 על פי אזור אקלים.  -גות של הבנייה העתידית למגורים לנפש חישוב התפל .ג

 חישוב שנתי של הבנייה העתידית למגורים לפי אזור אקלים. .ד

חישוב צריכת החשמל לאחר פילוח ושקלול התפלגות השטח המבונה לפי סוגי מיקום הדירה  .ה

 בישראל.בבניין )בית קרקע, דירת קרקע, דירת ביניים, דירת גג( עבור כל סוגי אקלים 

חישוב של צפי החסכון שנתי באנרגיה לפי שטח בנייה עתידי עבור כל אזור אקלים ועבור כל  .ו

 תרחישי הלמ"ס  לגידול אוכלוסייה.

 תחזית הפוטנציאל לחסכון שנתי באנרגיה לפי שלוש תרחישים: גבוה, בינוני ונמוך. חישוב .ז

 .20 תרשים־ו 19 תרשיםתוצאות מודל החיזוי מוצגות ב
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 תוצאות מודל החיזוי -לפוטנציאל חסכון שנתי בצריכת חשמל במבנים  1235תחזית 

 תחזית גידול שנתי מצטבר של חסכון בחשמל -תרחישים לפי אזורי אקלים 

  תרחיש גבוה)א( 

 

 תרחיש בינוני  )ב(

         

 תרחיש נמוך  )ג(  

 

 תרחיש לפי, בישראל האקלים אזורי ארבעת לפי באנרגיה ש”קוט במיליוני השנתי החסכון קצב התפלגות: 19 תרשים
 (ג) נמוך ותרחיש( ב) בינוני תרחיש( א) גבוה
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 ש”קוט במיליוני, משופרת בניה של מהצטברות כתוצאת באנרגיה לחסכון השנתי הפוטנציאל של תחזית: 20 תרשים
 .מוךנו. בינוני, הגבו י גידול אוכלוסיהתרחיש לפי, ארצי חסכון כ"סה. 1235 שנת עד

 סיכום 

תוצאות המודל מספקות תחזית כמותית של החסכון הצפוי באנרגיה לפי שיקלול כלל המרכיבים שפורטו 

ית ננקטה גישה שמרנית של ניתוח בפרקים הקודמים. יש לציין שבמהלך כל השלבים של בניית מודל התחז

 "לחומרה" של הנתונים ותוצאות הסימולציה וזאת על מנת ליצור מרווח ביטחון של ערכי התחזית.

בתחשיב שמשקלל את אזורי האקלים השונים ואת סוגי הדירות השונים שנבחנו, החיסכון הכללי 

קים כרגיל" עבור האנרגיה ביחס למצב של "עס 22%־אקלים  של כ־המשוקלל באנרגיה במבנה מודע

שנצרכת לקירור וחימום המבנה. בגרפים ניתן להבחין שלפי התרחיש הבינוני והגבוהה קצב עליית גידול 

קצב הגידול הינו פונקציה  ־החסכון השנתי הינו במגמת עלייה לעומת התרחיש הנמוך הינו במגמת ירידה 

בישראל והינו עומד על קצב גידול שנתי ממוצע  ישירה של קצב גידול האוכלוסייה המוערך בתחזית הלמ"ס

עבור תרחיש גידול בינוני. תוצאות פוטנציאל החסכון באנרגיה לפי שלושת התרחישים שונות  1.6%־של כ

ש בחסכון השנתי בין תרחיש ”מיליון קוט 1222מגיע אף להפרש של  1235מאוד אחת מהשנייה ובשנת 

. לשם השוואה, תחנת הכח "רידינג" ייצרה ש בשנה”מיליון קוט 222,0־ל 222,0־למשנהו ובחיסכון שנע בין כ

 חברת) ש”מיליון קוט 0,022יצרה באותה שנה  , ותחנת הכח "אשכול"1211ש בשנת ”מיליון קוט 128

 .(1211a, החשמל

 :1235 -1214עבור השנים  החסכון המצטברבסה"כ, ניתן להעריך את 

                ש(                                                                                      ”מיליון קוט 124)חיסכון שנתי ממוצע: מיליוני קוט"ש               22,004־כ  בתרחיש נמוך:

                                                                                     ש(                                                                                                                           ”מיליון קוט 021,0)חיסכון שנתי ממוצע: מיליוני קוט"ש              28,822־כ בתרחיש בינוני:

 ש(”מיליון קוט 224,0 )חיסכון שנתי ממוצע:     מיליוני קוט"ש  02,222־כ    בתרחיש גבוה:
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המודל שנבנה מאפשר באופן יחסית פשוט להרחיב את טווח התחזית או בהתאם לשינוי של פרמטרים 

למשל: שינוי ברמת החיסכון של המבנה הבודד(. תחשיב נוסף שנעשה באמצעות לקבל שינוי בתחזית )

, חישב את פוטנציאל החיסכון באנרגיה עבור שנת 1235־אקסטרפולציה המבוססת על מודל התחזית ל

־מיליון קוט"ש חיסכון ובתרחיש הגבוה התקבל חיסכון של כ 1,122־, עבור התרחיש הנמוך התקבל  כ1242

קוט"ש . תוצאות מודל התחזית מצביעות בבירור על החיסכון השנתי המצתבר כמשמעותי  מיליוני 4,322

מאוד לטווח הארוך ועל הפוטנציאל הרב לחסוך באנרגיה. הקדמת יישום מדיניות של בנייה ירוקה מודעת 

אקלים תאפשר לממש את הפוטנציאל לחיסכון באנרגיה , ובמקביל להפחית את פליטת גזי החממה באופן 

 שמעותי.מ

הערכת החסכון המצטבר בחשמל יכול להוות בסיס לחישוב של הפחתה פוטנציאלית בפליטות גזי חממה 

לפי יחסי המרה התלויים בהרכב הדלקים ובטכנולוגיות המשמשות להפקת האנרגיה מהמחצבים 

 הפוסיליים, ולהובלת המחצבים עד תחנות הכוח בארץ. 
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ה על צריכת אודות ההשפע ים ומחקריםפרויקטסקירת  : ה נספח

 חשמל באמצעות שינוי התנהגות הצרכניםה

 

אשר בדקו כיצד שינויים התנהגותיים בצריכת אנרגיה הביאו בסופו של דבר רבים קיימים מחקרים 

ם, חלקם נשענים על טכנולוגיות מתקדמות כגון יהלחיסכון. המחקרים שנסרקו אינם זהים במרכיב

 המכילים מידע מפורט על צריכת אנרגיה ביתית.  מוניטור ביתי משוכלל וחלקם על דוחות חשמל

יש להתמקד בדרך אחת  (Stern, 2012)אנרגיה, וכמו שנכתב במאמר בצריכת היעול לרבות  דרכים ןישנ

, חלק. מלבד הפיתוחים הטכנולוגיםבה כך שרוב האוכלוסיה תוכל לקחת  תכניתאו שתיים ולמקד את ה

חינוכית ומדיניות כוללת  תכניתם אחרים, נושא פיתוח חיבור לאינטרנט ולמכשירים חכמי באמצעות

 המצריכה עבודה של מספר גורמים, חשוב לא פחות. )המאמרים הרלוונטים מתוקצרים בהמשך(. 

 המסקנות העיקריות מן המחקרים השונים:

המחיר מהווה שיקול חשוב אך מוגבל: המחיר משפיע על התנהגות באופן ברור, בחלק מן  .1

שקל פחות מול מחויבות אישית ונורמות חברתיות. נתונים נוספים מראים כי המקרים למחיר מ

אנשים יכולים לשנות התנהגות בעקבות משובים בזמן אמת או עקב דיווחי אנרגיה השוואתיים 

 תכניתללא שינוי במחיר. קובעי מדיניות לא צריכים להניח כי מדידה בבית או  15%־5בטווח של 

הם קשורים לתמחור. במקרים מסויימים תמריצים כלכליים עשויים  ניהול הם בעלי ערך רק כי

 אף לערער את המוטיבציה לפעולה ולירידה בהתנהגות הרצויה.

קובעי מדיניות צריכים להתמקד הן השימוש בטכנולוגיה חשוב לפחות כמו הטכנולוגיה עצמה:  .1

לעודד הפוטנציאל. יש בהחלטות של רכישת מוצר )יעילות( והן שימוש במוצר על מנת למקסם את 

להגיע לתוצאות אורכות באופן יעיל בכדי לדאוג שישתמשו בהם  , אך גםמוצרים יעיליםרכש 

 טווח.

אנשים יעשו מאמץ להתייעל כאשר הם מקבלים מידע פשוט יש לספק מידע מלא, אמין, ופשוט:  .3

גויות. עודף שעלולות להיות כשהמידע חלקי, ההחלטות שתתקבלנה וברור כיצד לעשות זאת. אך 

 על קבלת החלטות רציונלית. הם מקשיםמידע או מידע מורכב מידי גם 

תוכניות פשוטות וגמישות: ההיענות לתוכניות שאינן דורשות מאמץ רב )ביצוע סקר, בחינת  .4

חשבון החשמל מידי תקופה(, גבוהה בהרבה מאשר לתוכניות הדורשות מאמץ מתמשך, ואפילו 

 פר תוכניות אפשריות יעלה את מספר המצטרפים לתוכניות.יהיה קל. מתן בחירה בין מס

אנשים שואפים להיות חלק מקבוצה: ישנו את היתנהגותם אם יחשבו שאינם 'נורמלים'. היות  .5

וכך, יש להציג את ההתנהגות הרצויה כ'נורמלית', ולהציג לאנשים את מקומם ביחס לאותו מצב 

 אצל השכנים היעילים ביותר.למשל, באמצעות הצגת צריכת החשמל  -'נורמלי' 

יש לבחון את החסמים להתנהגות הרצויה: אם יוותרו חסמים, כל מאמץ לשינוי ההתנהגות  .6

בנוסף, שכנוע אנשים בדבר התנהגות רצויה, אך במצב בו חסמים  .אלו ינוטרל על ידי חסמים

 אינם מאפשרים התנהגות זו, מביא לתיסכול ואולי אף לפגיעה במטרות התהליך.

ים שונים מרחבי העולם, שמטרתם יצירת  שינויי התנהגות לחסכון באנרגיה, פרויקטממצאים מן יוצגו להל

 ובחינת השפעתם של האמצעים השונים אשר יושמו.
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(Meta-reviewשל מערכות מדידה מתקדמות ותוכניות פידבק למשקי בית ) 

מחקרים שנערכו בין השנים  36נבחנו  (Ehrhardt-Martinez, Donnelly, & Laitner, 2010)בדוח 

 . התוצאות המרכזיות:1212־1995

 חיסכון ממוצע שהושג טכניקה 
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 3.8% המלצות כיצד לחסוך -מידע בחשבון החשמל 

 6.8% סקר אנרגיה אינטרנטי והמלצות כיצד לחסוך

 8.4% לל המלצות לחיסכוןמשוב יומי או שבועי כו

ת 
טו

שי

ת
רו

שי
י

 

 9.1% משוב בזמן אמת ברמת הדירה

 11.2% משוב בזמן אמת ברמת מכשירי החשמל

 35%־12 משוב בזמן אמת בתוספת בקרה חכמה על מכשירים 

 

 מסקנות מרכזיות:

 בסוף החודש( מאפשרות לתקן את אופן השימוש הכללי באנרגיה. שיטות סיכום) שיטות עקיפות .1

 .אמת(, מאפשרות תיקון התנהגות ספציפית־ישירות )מוני זמן

 .כדאי לספק את שתי הגישות .1

 :כלכליים־כדאי לצרף לפידבקים גם כלים לא .3

 "נורמות חברתיות: אנשים יפעלו אם הם מרגישים שאינם "נורמליים .3.1

 הצבת יעדים: אנשים יפעלו אם יתנו להם יעדים מוגדרים .3.1

 אחראים למעשיהם. לתת להם מחוייבות ערכיתמחוייבות: אנשים רוצים להיות  .3.3

הקשר חברתי: אנשים לומדים ומקבלים חיזוקים מאחרים. כדאי שהפידבק והאסטרטגיות  .3.4

 להתייעלות ינתנו בהקשר חברתי

 להגדיר רמת חיסכון נדרשת, אך לתת לשוק למצוא את הדרכים לעשות זאת. -לקבוע מדיניות גמישה  .4

 ללקוחלתת מקסימום אופציות  .5

 המלצות ממוקדות לתת .6

 לערב את האנשים בלמידה אקטיבית .3

 ..לאנשים להפוך חלק מהפיתרון לאפשר .8
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 מונים חכמים זה צעד ראשון. לא להתקין מונים חכמים בלי פידבק לצרכנים .9

 נמצא שהחיסכון יחסית נשמר לאורך זמן, בתנאים מסויימים אף לאחר שמפסיק הפידבק .12

 .טובה ומדיניות תומכת תכניתל החיסכון המכסימלי יושג משילוב מוצלח ש .11

 The Energy Detective Pilotארה"ב.  - בעלות נמוכהבזמן אמת מערכת משוב 

הראה ירידה שפיילוט של שנתיים בפלורידה מתאר  (Parker, Hoak, & Cummings, 2010)הדוח 

בצריכה הביתית על ידי שימוש במערכת משוב. בפילוט השתמשו המכשירים המותקנים  3%־ממוצעת של כ

 PowerCost Monitor (PCM). המוניטורים שהשתמשו בהם בזמן אמת בבית למדידת צריכת החשמל

and The Energy Detective (TED) מחקרים רבים  נחשבת נמוכה(.העלות )ליחידה  142$־ומחירם כ

בתי אב.  12מבטיחה הפחתה בצריכה.  הפיילוט התבצע על בזמן אמת הראו שמתן משוב על אנרגיה ביתית 

לצמצם את  התכוונו מלכתחילהאשר נמצא כי הטכנולוגיה איפשרה את החיסכון הגבוה ביותר במשקי בית 

 .) מוטיבציה ראשית = חיסכון כספי(צריכת החשמל ולהוריד את התשלום עבורו 

 מאפייני הניסוי:

 .שימוש במוניטור בעלות נמוכה 

  בצריכה 3%ירידה ממוצעת של . 

  4.6או  9.1%ההפחתה הגולמית הממוצעת היתה kWh/day. 

  בתים 12הפיילוט התבצע על 

 Hydro One Pilot קנדהבזמן אמת, מערכת משוב 

 ,Barrie, Bramptonבערים) בקנדה אמת זמ  ני ור פיילו סוקר  (Mountain, 2006)הדוח 

Lincoln, Peterborough and Timmins )בתים 200־בכ נערך הפיילו . 4002־4002 בשנים .

 KW־ו הלשע בדולארים הצריכה את מציג והוא™, PowerCost Monitor חברת של הוא המוני ור

 תכונה. בחוץ וה מפר ורה חמצני דו פחמ  פלי ת כמות את לראות יכולים המשתמשים בנוס . נוכחי

 את להציג האפשרות את למשתמש ונותנת הבית בתוך מלאה ניידות היא ורהמוני  מסך של מרכזית

 .בבית חדר מכל אנרגיה צריכת

 מסקנות הפיילו :

 .ממצא עיקרי הוא שמשוב בזמ  אמת של צריכת אנרגיה הוא יעיל בקידום שימור אנרגיה 

הם מהמשתתפים בפיילו  היו מרוצים מתפקודו ויעילותו של המוני ור וזה סייע ל 20%־כ

להפחית את צריכת האנרגיה וניהול העלויות. גם בבתים בהם החימום הוא חשמלי )ולכ  ישנו 

 קושי לצמצם את צריכת החשמל(, המוני ור נחשב ככלי שימושי.

  הראו ירידה משמעותית בצריכת החשמל  שלא באמצעות חשמלבתים אשר חיממו את חלל הבית

 כה בצריכת החשמל.בעוד שהמחממים בחשמל הראו ירידה יחסית נמו

  לשם הפיכת המוני ור ליעיל יותר ושימושי, יש להוסי  מידע ו יפים , תמריצים כספיים או

 מחירים, לדוח הכללי של המוני ור.
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  שילוב מוני ור וחשיפת מחיר האנרגיה וחיסכו  האנרגיה, תגביר את ההשפעה שלו על

 הצרכ .

 מאפייני הניסוי:

 שימוש במוניטור זמן אמת 

 בתים 422־נערך ב פיילוט 

  6.5%הירידה בצריכת החשמל הייתה 

 אילינוי - CUB Energy Saver ב"ארה - ומודפס מקוון חיסכון הערכת דוח

ושירות לאזרח של   Efficiency 2.0פיילוט בשיתוף מסכם  (Harding & McNamara, 2012)הדוח 

(. 1211־1212 בשניםחודשים ) 11ללת המלצות חיסכון, משוב וגמול והיא נמשכה כו תכנית. הCUBאילינוי 

נועד לבחון את השפעת תמריצים, התחייבות, ומשוב על פני מספר ערוצים הכוללים   CUBהפיילוט של 

על השימוש באנרגיה של הצרכן. בנוסף הפיילוט יצא לבדוק את  ,דוא"ל, דואר ישיר ושימוש בפורטל מקוון

והפחתת  הרשתעל מנת לקבוע את השפעתו בשיפור אמינות (, scalabilityות להרחבת המודל )האפשר

 טות.ימזהמים ופל

יותר  והתפרשו על פנימשוב על צריכת האנרגיה, ההשפעות  שבחנו אתמחקרים  53 במחקר שנבדק, נסקרו

. יותר ישיר ומהירהיה  משובככל שהכאשר החיסכון גדל  11%־4%מדינות. החיסכון נע בין  3־ושנים  32־מ

בגלל העלות  תועלת הגבוה ביותר/יחס עלות"משוב משוער" ־" וחשבון חשמל משופרת "ואסטרטגישלנמצא 

למשק  ו"  סופקחשבון חשמל משופרמיוחדת. באסטרטגית " העדר הצורך בהתקנה של חומרהנמוכה ו

אישית עבור הלקוחות. והציעו תובנות מותאמות החשמל חשבונות  על גביהבית עצות ספציפיות 

 אנרגיה מפורט סקרמשוב משוער" כללה . אסטרטגית "3.8%יסכון ממוצע של אסטרטגיה זו הראתה ח

 חיסכון הראתה זו עם משק הבית. אסטרטגיהשל חברת החשמל כיוונית ־ומתן אינטראקציה דו יותר

 .6.8% של ממוצע

 מאפייני הניסוי:

 וגמול בפיילוט כולל המלצות חיסכון, משו 

  חודשים 11 ־כפיילוט נמשך 

 6% דיוור בלבד ־מהמשתתפים 1.5%שירות מקוון,  ־מהמשתתפים 

  חיסכוןONLINE  6% 

  1.6%חיסכון בעקבות דיוור 

  Cape Light Compact ארה"בONLINE מערכת משוב 

 (29־1228פיילוט מוניטור זמן אמת בארה"ב, נמשך שנה )מתאר  (Cape Light Compact, 2010)הדוח 

הביתית, א למדוד את רמת הצריכה וב GrounedPOwerבתים. המוניטור הוא של חברת  122־והותקן ב

ולקבל נתונים נשלחים למאגר מידע ודרך אתר אינטרנט הצרכנים יכולים לעקוב אחר השימוש באנרגיה ה

 מידע:

 מידע על חיסכון 
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 שימוש חודשי 

 לימוד פעולות לייעול אנרגטי 

 חלוקת צריכת האנרגיה הביתית 

 השוואת שימוש באנרגיה כנגד צרכנים אחרים 

 ם לחיסכוןשיתוף בטיפי 

 התראות על חריגות או אירועים מיוחדים 

שיתוף המידע בנושא אנרגיה בין המשתתפים היה מרכיב חשוב של הפיילוט. הרעיון הוא שמשקי הבית 

 ויהוו לחץ נורמטיבי אחד על השני על מנת לחסוך באנרגיה.עידוד,  יספקו מידע,

 מאפייני הניסוי:

 פיילוט של שנה 

 תיםב 122־מוניטור הותקן ב 

 הצרכנים יכולים לעקוב אחרי הנתונים באתר אינטרנט 

 מידע נוסף מאתר האינטרנט: מידע על חיסכון, לימוד, השוואה, טיפים 

 שיתוף מידע בנושא אנרגיה בין משתתפי הפיילוט 

  יוםבקוט"ש  1.9־שוות ערך ל ,9.3%ההפחתה הממוצעת היתה של 

 ינטראקציה עם צג המוניטור הביתימנבא החזק ביותר של חיסכון באנרגיה הוא טיב האה 

 OPOWER7עם בשיתוף   SMUDמחקר של 

אשר  דוחות על שימוש באנרגיה בהשוואה לשכנים. משפחות קבלומשפחות אשר  35,222 כללה תכניתה

ט קיבלו דוח עמשפחות אשר צרכו מבעוד שקיבלו דוח פעם החודש,  1223־צרכו אנרגיה ברמה גבוהה ב

. 1.1%־היוו קבוצת ביקורת. לאחר השנה הראשונה, נמצא כי האנשים התייעלו ב משפחות 52,222רבעוני. 

מחקר זה בודק האם קיימת המשכיות או שינוי בנושא ייעילות אנרגטית. בתום השנה השנייה בנוסף, 

בבתים  1.3%קוט"ש( וחיסכון של  381) 1.89%בבתים אשר קיבלו דוח חודשי, נראה חיסכון ממוצע של 

 קוט"ש(. 124וח רבעוני ) אשר קיבלו ד

 מאפייני הניסוי:

 35,222 בתים 

 דוחות בהשוואה לשכנים 

  קוט"ש( 381) 1.89%בבתים אשר קיבלו דוח חודשי, נראה חיסכון ממוצע של 

  קוט"ש( 124בבתים אשר קיבלו דוח רבעוני )  1.3%וחיסכון של 

 HCדוחות חודשיים: 

 (11%)עלייה של  1.89%< ־ 1.33% ;אחוז החיסכון עלה בשנה השנייה 

                                                             
7 (Ceniceros, 2009; Cooney, 2011) 
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  חודשים אחרי השנה הראשונה, אחוז החיסכון נשאר קבוע ולא  11־12ניתוח סטטיסטי מצא כי

 נראה שינוי.

 (1.9%קוט"ש לשנה ) 382־ניתוח סטטיסטי תומך במגמת חיסכון לטווח ארוך של כ 

 )ניתוח נוסף לאחר שלוש שנים עדיין מראה שמהגמה נשארת קבועה )לא עלה ולא ירד 

 LCת רבעוניים:דוחו

 (36%)עלייה של  1.32%< ־ 1.15%  ;אחוז החיסכון עלה בשנה השניה 

  חודשים 19ניתוחים סטטיסטים חוזים מגמת עלייה בחיסכון גם לאחר 

B.C. Hydro Team Power Smart 

 .12%שיעור חיסכון של  שהגיע עד לכדי ,הפיילוטמתאר את  (Schick & Goodwin, 2011)הדוח 

באופן מאפשרים שיתוף באינטרנט שהשתמשו בכלים הבתים  322,222־הפיילוט נערך על קבוצה של כ

המניע את החברים להשתתפות במיזמי החברה. לפני תחילת הפיילוט השתמשה החברה במדיה רב ערוצית 

 חבר.  ־מביא־קי הרשמה ומסע פרסום של חברסיוע, קיוסהכוללת פרסום במדיות שונות, צוותי 

 מאפייני הניסוי:

  בתים 322,222פיילוט נערך על 

  12%חיסכון של 

 ציוותי סיוע, קיוסקי מידע, מסע פירסום ־שימוש במדיה רב ערוצית 

 הכלים בהם השתמשו:

 גרפים, השוואות צריכת שימוש, ניתוח ביתי :כלי משוב 

 ת, התייעצויות, תכנון אנרגיה אישיתטיפים ומטלו :כלי הוראה 

 הודעות, תחרויות, מבצעים מיוחדים :כלי מוטיבציה 

 :מסקנות עיקריות

 מסוג  תכניתבopt־in ים על קשר הדוק בין נאמנות עבניית נאמנות מאוד חשובה ומחקרים מצבי

 לחיסכון

  הפנייה לכל מגזרלחלק את הצרכנים לקבוצות או מקטעים ולמקד את 

  אסטרטגיית השיווק מידי פעם אתכדאי לשנות 

 )להתחבר לאנשים שבאמת אכפת להם ולפתח קטגוריות נוספות )אוכל ושתייה, בית וגן 

  לעקוב אחר שיווק חברתי ומידע חברתי 

 לתגמל על ביצוע ולא על הרשמה 

 שיווקית חברתית יעילה תכניתשנים על מנת לבנות  6־5 כ אך לוקח ,ביצועים זה טוב 
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 Building a Green Consumer Energy users need financial incentives. But money מאמרה

alone isn't enough (Stern, 2012) 

 שישה עקרונות לתכנון חיסכון:

לנווט  הצורך הוא .מתוכן דרכים לחיסכון, יש לצפות שהצרכנים יעשו דבר אחד או שניים 52ישנם  .1

הדגשת היתרונות שהם  יותר שהם יכולים לבצע וזאת על ידיבאותם כלפי הדרכים היעילות 

פקטיבי יותר מקיצוץ יכול להית א ללדוגמא, קניית מכשיר חסכוני בדלק או חשמ עשויים לקבל.

 בנהיגה או שימוש במכשיר.

להפוך את החיסכון בחשמל למובן מאליו. התמריצים הכלכליים צריכים להיות מספיק גדולים  .1

רוב משקי הבית אינם עוסקים בעריכת חישובים  על מנת למשוך את תשומת הלב של הצרכנים.

 ים לזהות "מציאה"., הם יכולROIמפורטים, אך כאשר מציגים לבם החזר על השקעה 

 הפרסום היא דרך לזכות בתשומת לב הצרכנים, אם בחלל הציבורי אם ברשתות הקהילתיות  .3

 )מפה לאוזן(

 מידע על תוכניות צריך להיות זמין, קל להבנה ולבוא ממקורות בעלי אמון. .4

הרבה תוכניות הופכות להיות מרובות שלבים ומתישות לפני שרואים הטבות באופק.  -פשטות .5

ויתור על מיסים ברכישית רכב  -וק מיידי או משהו קרוב לזה, הוא אפקטיבי במיוחד. לדוגמאסיפ

 היברידי.

צרכנים צריכים להיות בטוחים שקיבלו את ההטבות, אי אספקה יכול להווה מכשול  -אבטחת איכות

 למוצרים ושירותים שאינם מוכרים.

  



 

 יםחפסנ  | 44
 

 תבתחום אנרגיה מתחדשת ואנרגיה חליפי ומונחים הגדרות : ו נספח

 גרעינית אנרגיה

. החום חום להפיק בכדי גרעיניות ריאקציות מנצלים גרעיניים כורים, הפוסיליות הכוח מתחנות להבדיל

 לריאקציות. פוסיליות כוח לתחנות בדומהוזאת  - חשמל המייצרת טורבינה והנעת קיטור לייצור משמש

 גזים משתחררים לא השריפה הליךמת בשונה: דלקים שריפת פני על משמעותיים יתרונות שני גרעיניות

 מאשר גודל סדרי במספר גבוהה גרעיניים בתהליכים האנרגיה וצפיפות, בתהליך וגזי חממה רעילים

 אל, מועשר אורניום של טונות 32־כ בשנה ידרוש 1,222MW בן גרעיני כור השוואה לשם. פוסיליים בדלקים

 .זמן פרקאותו ב פחם של טונות 3,222,222־כ שתדרוש דומה בהספק פחמית כוח תחנת מול

 :8אך לטכנולוגיות הייצור הגרעיניות חסרונות רבים

 בשונה מתהליך ייצור החשמל, בו אין פליטות גזי חממה ומזהמים, חממה וגזי מזהמים פליטות :
הרי שתהליך הטיפול בדלק הגרעיני ובכור עצמו כרוכות פליטות וזיהומים אחרים. כריית 

רשים אנרגיה רבה וגורמים לזיהום סביבתי ניכר, וכן הטיפול בדלק האורניום ועיבודו דו

 2COגר'  62־המשומש, הקמת הכור, וניטרולו בסוף ימיו. כל אלו גוררים פליטות בסך של כ

ליים, . זהו ערך קטן בסדר גודל מהפליטות ממקורות פוסי(Lenzen, 2008) לקוט"ש חשמל מיוצר
 אך עדין גבוה ממקורות מתחדשים.

 אמנם תעשיית הגרעין הינה בטוחה באופן יחסי )כאשר מודדים את מספר בטיחותיות סכנות :
הפגיעות ליח' חשמל מיוצר(, אך כאשר קורה אסון הוא רחב מימדים וגורר רתיעה ציבורית 

 מהשימוש בגרעין.

 פסולת בדמות פליטת גזים, חלקיקים וגזי  : אמנם הפעילות הגרעינית אינה מיצרתהפסולת בעיית
חממה, אך לאחר השימוש בדלק הגרעיני הוא נותר פעיל רדיואקטיבית ויש לאחסן אותו למשך 

מאות ואלפי שנים מבודד מגורמי סביבה.  כיום אין עדין פיתרון מניח את הדעת לבעיה זו ומיכלי 
 האיכסון נצברים באתרי תחנות הכוח

 ישראל אינה חתומה על האמנה הבינ"ל למניעת הפצת נשק גרעיני, וככזו יש  :גיאופוליטיות בעיות
 קושי בהתקשרות מול ספקיות הכורים. 

  ישראל מדינה קטנה יחסית, ותאונה מג'ורית יכולה לגרום לכיסוי שטחים נרחבים בזיהום

 International Atomic) קמ"ר 15,222־הם אזור בשטח של כרדיואקטיבי: בתאונת צ'רנוביל זו

Energy Agency, 1991)קמ"ר. 13,222־של ישראל כ וואה שטחה, לשם הש 

 מסך האנרגיה האגורה באורניום המשמש כדלק  5%־: בטכנולוגיה הנוכחית רק כנמוכה נצילות
לכורים מנוצלת ליצירת חשמל. האנרגיה הנותרת מורחקת ומאוכסנת במוטות הדלק המשומשים 

 וכיום אינה ניתנת לשימוש. זו נצילות נמוכה ופרושה בזבוז של משאב יקר ערך.

 גם אם צריכת האורניום בכורי גרעין נמוכה יחסית לתחנות פוסיליות, עדין מדובר מתכלה קורמ :
 בשימוש בדלק מתכלה וקיימות דעות שונות בנוגע לעתודותיו בעולם.

יש לציין כי במעבדות ברחבי העולם שוקדים כיום על פיתוח טכנולוגיות גרעיניות חדשות, תחת הכותרת 

". נטען כי טכנולוגיות אלו תהיינה בטוחות בהרבה מהטכנולוגיה הנוכחית, תגענה "טכנולוגיות דור רביעי

לניצול גבוה בהרבה של הדלק הגרעיני, וכתוצאה מכך יתירו כמות מופחתת של פסולת גרעינית ויגרמו 

 לנזקים סביבתיים מופחתים.

אותן כפיתרון לייצור כאשר טכנולוגיות אלו תבשלנה ותגענה לשלב הייצור הסדרתי, יהיה טעם לבחון 

אנרגיה נקי. היות ופרק הזמן לפיתוח טכנולוגיות אלו אינו ברור, ועומד על מספר עשרות שנים לכל הפחות, 

                                                             
. לפרוט בנושא חסרונות (Jacobson & Delucchi, 2011)לדיון נוסף בשאלת הגרעין אל מול מקורות מתחדשים ראו  8

 (1211, רוזנקרנץ)השימוש באנרגיה גרעינית ראו 
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אין אנו ממליצים בעת הזו להסתמך עליהן בתכנון משק האנרגיה העתידי ואנו לא נתייחס אליהן בעבודה 

 זו.

 בשהבי רוח אנרגיית

 ,ואמינה בוגרת נחשבת הטכנולוגיה. הרוח טורבינות באמצעות המופק גיההאנר סך מהיר בקצב גדל בעולם

 פוסיליים מדלקים הייצור לעלויות השוואה כבת נחשבת היא משמעותיים רוח משאבי בעלות ובמדינות

"(grid parity .)"השוואה לבר מהרוח החשמל ייצור עלות את מביאה חיצוניות עלויות הכללת בישראל אף 

 . (1212b, והמים האנרגיה משרד) עיטב מגז לייצור

 אנרגיית ניצול את המאפשרים מקורות ישנם עדין אולם, רבה ברוח המשופעת מדינה אינה ישראל אמנם

 ביניהם, רבים בקשיים ונתקל פשוט אינו בישראל הרוח ניצול, הרוחהמוגבלים למשאבי מעבר אך. הרוח

 צבא גורמי של התנגדות, נופית פגיעה עקב בוריתצי התנגדות, כנף בבעלי פגיעה עקב צפרים התנגדות

 .ועוד, שונים

 :יתרונות

 הינה וכיום 12־ה המאה של 32־ה שנות מאז בעולם מפותחת הטכנולוגיה: ואמינה בוגרת טכנולוגיה 

 נמצאה ב"ארה של הלאומיות המעבדות של הרוח טורבינות אמינות ח"בדו .ואמינה הנדסית מבוססת

 (Peters, Ogilvie, & Bond, 2012) הפוסיליות הכוח תחנות מרוב גבוהה ־ 93% של זמינות 1211 בשנת

 ראו למשל המתחדשים המקורות לשאר יחסית נמוכה עלות .(Tidball, Bluestein, Rodriguez, & 

Knoke, 2010)־, עלות קוט"ש מיוצר בPV  ־מרוח ביבשה, ובטכנולוגיה תרמו 4.4גבוה בממוצע פי

 .1.3סולארית פי 

 מראש כיממה( האנרגיה תפוקת את גם ומכאן) הרוחות משטר לחיזוי אפשרות 

 ־אחר של הביקוש בשעות הסולארית האנרגיה תפוקת את הרוח אנרגית משלימה המעבר ובעונות בקיץ

 .בהמשך 52תרשים  ראו. הצהרים

 נמוכה( העמוד בסיס) ישירה שטח דרישת. 

 חסרונות

 רציפה אינה רוח מטורבינות האנרגיה תפוקת, החיזוי אפשרות למרות 

 המהווים, נישאים רכסים על כלל בדרך הינו רוח לטורבינות האידאלי המיקום: נופית פגיעה 

 ציבורית להתנגדות פוטנציאל ישנו לכך אי. טבע ותשמור גם רבים ובמקרים נופיות אטרקציות

 .הטבע באתרי הפגיעה עקב טורבינות להקמת

 ולפרוש, כבדים עבודה לכלי דרכים לסלול צורך יש הטורבינות את להקים בכדי :סביבתית פגיעה 

 צפויות, טבע באתרי כלל בדרך יהיו אלו אתריםכאמור, ו היות .הטורבינות לאתרי חשמל תשתיות

 .לתהליך ציבורית והתנגדות סטטוטוריות תבעיו

 של התנגדות ישנה ולכן טוס מנמיכי טיס ולכלי מ"מכ למכשירי להפריע עלולות הרוח טורבינות 

 המוגבלים האתרים את מגדירה הביטחון מערכת אחרות במדינות. להקמתן הביטחון מערכת

  מוכנה לא הביטחון מערכת לבישרא אך, אלו באזורים טורבינות מתכנון להימנע ליזמים ומאפשרת

 .בדיעבד יזמים הצעות לפסול או לאשר ורק, מראש המוגבלים האזורים את להציג
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 במהירות נעים הלהבים קצות אך, באיטיות כסובבת ניראית רוח טורבינת אמנם: כנף בבעלי פגיעה 

 שלוש נןיש. כזו במהירות הנע גוף מפגיעת להתחמק מסוגלים אינם לרוב כנף ובעלי מאד גבוהה

, דורסים עופות, נודדות ציפורים: הרוח טורבינות מלהבי הנפגעים כנף בעלי של עיקריות קבוצות

 ואסיה אפריקה מאזורי נדידה מסדרון ומרכזת ציפורים לנדידת אזורי מוקד מהווה ישראל. ועטלפים

 נמצא קרובות לעיתים ולכן הטבעיים הרוח זרמי את מנצלים הנדידה מסלולי. וחזרה, אירופה לכיוון

 בתקופות מתבצעת הנדידה, אולם. הנדידה בנתיבי נמצאים טורבינות להקמת אופטימליים שאתרים

. הטורבינה את ולעצור מתקרבת להקה על להתריע ניתן מ"מכ ובאמצעות השנה של מוגדרות

 של מקומיות כלוסיותאו. (Subramanian, M., 2012) בעולם בשימוש ונמצאת מוכרת זו טכנולוגיה

 האיתור בשלבי צפרים עם להתייעץ יש ולכן יותר חמורה בעיה מהוות ועטלפים םדורסי עופות

 הטבע להגנת החברה בישראל. רגישים באזורים טורבינה של והקמה מתכנון להימנע כדיב המוקדמים

 תומכת היא זאת למרות אך, הטבעית הסביבה על כאיום רוח לטורבינות ההקמה תוכניות את סימנה

: 1211, הטבע להגנת החברה) מסקנותיו ותיושמנה הסביבה על השפעה סקר צעשיתב בתנאי בהקמתן

43). 

 כלל בדרך שהם, הרים רכסי על הינם האופטימליים האתרים, כאמור :הצריכה מאזורי מרוחק מיקום 

, כלכליות השלכות שלו תהליך - הולכה תשתיות להקים צורך יש, וכך היות .ישוב ממקום מרוחקים

 .ותכנוניות סביבתיות

 לאנרגיה המומרת סיבובית תנועה מייצרות רוח טורבינות: האנרגיה לאגירת סבירה שרותאפ אין 

 חשמל, לאגירה שניתן, בחום המשתמשת(, להלן ראו) סולארית־התרמו מהטכנולוגיה בשונה. חשמלית

 ראו בנושא נוסף לדיון. חשמל לאגירת ויעילה פשוטה, זולה טכנולוגיה אין וכיום לאגירה קשה הינו

 .בהמשך האגירה סעיף

 ורעש באוויר הלהבים מתנועת הנובע אוירודינמי רעש - רעש מקורות שני רוח בטורבינת :רעש 

 בעזרת לחלוטין כמעט כיום וצומצמו אנרגיה אובדני מהווים אלו מקורות שני. התמסורת ממערכת

 שהאחרון כך, הטורבינה רעשי על עולה הרוח רעש מהטורבינה סביר במרחק. מדוייק הנדסי תכנון

 .(Renewable Energy Research Laboratory, 2002) בעייה מהווה אינו

 זו בעיה. בסביבה לדיירים להפריע יכול הריצוד, מיושב אזור על נופל הלהבים צל כאשר :צל ריצוד 

 במיקום טורבינה מהקמת ולהימנע השמש זוויות את לבחון יש - המרחבי התכנון בתהליך לפתור ניתן

 .מיושבים מבנים על צל להטיל שיכול

 םבי חרו אנרגיית

 הקיימים המשמעותיים הרוח ומשאבי, ביבשה רוח טורבינות בהקמת הקשורות התכנוניות הבעיות לאור

 9באנגליה The London Array כדוגמת, בים רוח טורבינות חוות לאחרונה מוקמות, העולם ברחבי בים

 בישראל. פעילים יםפרויקטב 3,222MW־מ ליותר בנוסף, בהקמה יםפרויקט כתריסר ועוד. 10ב"בארה

., ד, כהן., נ, דרימר. א, דב בן) מןנא שמואל מוסד של האנרגיה פורום ידי על 1221 בשנת הסוגיה נבחנה

 התיכון בים שהוערכה הרוח עוצמת מחד - כלכלי אינו היישום כי נמצא ושם, (1221., א, רוזן., א, סתר

 היה, האמור הניתוח מאז אולם. גבוהה היתה בים טורבינות של ההקמה עלויות ומאידך, נמוכה היתה

 כן כמו, בים הטורבינות של והביסוס ההקמה לוגייתבטכנו ובעיקר, הטורבינות בטכנולוגיית ניכר שיפור

 ביצענו לכך אי. אויר מזג לוויני באמצעות התיכון בים הרוח את יותר מדוייק באופן להעריך כיום ניתן

                                                             
  project-http://www.londonarray.com/the. אחת כל 3.6MW של טורבינות 135 9

 http://www.capewind.org/article26.htm. אחת כל 3.5MW של טורבינות 132 10

http://www.londonarray.com/the-project
http://www.capewind.org/article26.htm
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 כליתכל כדאי הינו זה מקור( ונמצא כי : ז נספח )ראו בים טורבינות להקמת האפשרות של מחודשת בדיקה

 .כיום

 :יתרונות

 אתרי ועם תושבים עם הקונפליקט את מפחיתה בים הטורבינות הקמת :התכנונית הבעיות צמצום 

 קטנות' וכד, הביטחון מערכת, ציפורים נדידת, נופית ההשפעה בצד ההתנגדויות לכך אי. לשימור טבע

 .משמעותי באופן

 על מאשר יותר גבוהה הינה בדרך כלל םבי הרוח מהירות, מכשולים מיעוט עקב: עדיפים רוח משאבי 

 הינה' מ 82 בגובה התיכון בים הממוצעת הרוח מהירות, שנעשה הניתוח פי על, בישראל גם. היבשה

 .אילת סביב מצומצם באיזור רק בישראל היבשה פני על למצוא שניתן מהירות, ש/מ 8.8

 :חסרונות

 משמעותי הנדסי אתגר המהווה, לחמ מי בסביבת נמצאות ימיות טורבינות: קשים סביבה תנאי .

. יבשתיות טורבינות עבור מהמקובל גבוהים הינם, לתקלות והפונטציאל, היצור עלויות מכך כתוצאה

 ארוכות השפעות על ההנדסי שהידע משמעותו, ימיות בטורבינות יותר הקצר הניסיון, לכך בנוסף

 .עדין מועט, טווח

 להניף, למקומה הטורבינה את לקבע קושי ישנו, הימית ההסביב עקב: גבוהות ותחזוקה הקמה עלויות 

 ההקמה עלויות מכך כתוצאה. והגנרטור הטורבינה מכלול את ולתחזק, התורן לראש הטורבינה את

 .יבשתיות מטורבינות גבוהות הן השוטף והתפעול

 כנף בעלי על וההשפעה דרכים לסלול צורך אין בים אמנם: והחופית הימית הסביבה על השפעה 

 לקרקעית וקיבוען עצמן הטורבינות בהקמת הן, הימית הסביבה על השפעות ישנן עדין אך, אפסית

 . החוף על וההשנאה ההולכה במערך והן, לחוף הטורבינות מערך בין ההולכה תשתית בהקמת הן, הים

 את שתרכז רשת להקים יש כך ולשם, החוף אל בים המיוצר החשמל את להעביר צורך יש: הולכה 

 הללו התשתיות פרישת. החוף אל שיגיעו בודדים הולכה כבלי מספר אל בטורבינות המיוצר מלהחש

 .תכנוניות ובעיות סביבתיות השפעות וגוררת יקרה הינה

 רטובה פסולת

 בכשני מדובר כי מוערך. ביולוגית פריקים אורגניים חומרים המכילה הביתית הפסולת הינה רטובה פסולת

 מנפחה 12%־וכ להטמנה כיום הנשלחת הפסולת משקל מסך 42%־כ המהווה,בשנה פסולת טון מיליון

, וטבע קרקע משאבי דלדול: רבות שליליות סביבתיות השלכות זו לפסולת .(1211, הסביבה להגנת המשרד)

 גזי ופליטת, ואויר מים, קרקע זיהום, נופית פגיעה, הביולוגי המגוון שינוי, ריח מטרדי, חיים בעלי מטרדי

 אורגניות תרכובות מכילה הרטובה האורגנית הפסולת .(1212, הסביבה להגנת המשרד) ועוד, חממה

 .ועוד, חנקן, זרחן, אשלגן כדוגמת ביולוגיים הזנה חומרי וכן פחממניות

 :הרטובה בפסולת לטיפול עיקריות שיטות שלוש ישנן

 חיידקים באמצעות) אנאירובי פרוק תהליך. בקרקע מוטמנת והיא הפסולת בהפרדת צורך אין: הטמנה

 11 פי חזק חממה גז שהינו-מתאן לפליטת גורם המוטמנת בפסולת המתרחש( חמצן נוכחות ללא הפעילים

 .במטמנה קבורים ונותרים שונים חומרים עם מתערבבים בפסולת שהיו ההזנה חומרי. ח"מפד

( לקומפוסט הפיכה) קומפוסטציה תהליך באמצעות לדשן להפוך יכולה הרטובה הפסולת: קומפוסטציה

 ויוצרים הפסולת את המעכלים אוויר נושמי חיידקים בעזרת נעשה התהליך. למשאב ממטרד בכך ולהפוך
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 נעשה זה בתהליך. השדות את בו לדשן יכולים ואלו לחקלאים מוחזר הקומפוסט. דשן חומרי במקומה

 צורך יש כדשן בפסולת שימוש לצורך, מאידך. סביבתי יתרון לו יש ובכך, ההזנה יבחומר חוזר שימוש

 חלק לאטמוספרה משתחרר הקומפוסטציה תהליך במשך. אורגנית שאינה מפסולת במקור להפרידה

 גז מהוה ח"הפד, שכאמור משום, הטמנה על עדיף התהליך בזאת, ח"כפד בפסולת אגור שהיה מהפחמן

 .תאןמהמ פעיל פחות חממה

 אנאירוביים חיידקים מכך כתוצאה. חמצן נוכחות ללא, אטום במיכל מטופלת הפסולת: אנאירובי עיכול

, סגור במיכל מבוצע התהליך, הטמנה מתהליך בשונה. מתאן ופולטים האורגני החומר את מעכלים

 של הופליט, וחום חשמל ליצירת בגנרטור לשריפה מועבר המתאן. הנפלט המתאן את לאסוף המאפשר

בּוץ) הנותרת הבוצה. השריפה כתוצר ח"פד  ההזנה חומרי את ולהחזיר דשן כחומר לשמש יכולה( כָּ

 לתהליך בדומה, ח"פד נפלט בסופו זה בתהליך. 11במקור הפרדה נדרשת כאן גם אך, לחקלאות

 בעת מקרה בכל משתחרר היה ח"והפד היות. וחום חשמל שייצרנו לאחר זאת אך, הקומפוסטציה

 .בפסולת לטיפול מועדף ערוץ מהווה ולכן" פליטות ללא" נחשב זה בתהליך האנרגיה ייצור, טציהקומפוס

 ללא אנרגיה מקור והן, הרטובה לפסולת מוצא ערוץ הן מאפשר האנאירובי העיכול כי עולה זה מניתוח

 לתפסו לטון חשמל ש"קוט 152־122־כ - נמוכה זו בשיטה האנרגיה תפוקת אולם. חממה גזי פליטות

 מעגל וסגירת לפסולת כמוצא הוא החשוב יתרונה לכך אי, חום ש"קוט 322־כ בתוספת (1211, רוזנטל)

 .אנרגיה כמקור ופחות, לחקלאות ההזנה חומרי להחזרת

 :יתרונות מספר עוד האנאירובי העיכול לשיטת

 רוח כגון סדירות בלתי ייצור לטכנולוגיות גיבוי להוות יכולה ובכך נשלטת הינה האנרגיה הפקת 

 . וחשמל

 מתחדש האנרגיה מקור בעצם זהו.הצורך בעת אנרגיה לייצור בו ולהשתמש המתאן גז את לאגור ניתן 

 היום בשעות הנדרש ההספק במילוי חשוב חלק לו יש בכך(, Dispatchable) לשליטה הניתן היחיד

 .השונות

 פרויקטב דוגמא לראות ניתן שפכים טיהור מתקני בבוצת וגם חיים בעלי בפרש גם זו בשיטה לטפל ניתן

 .(1221, כדר יגאל) :והמים האנרגיה משרד דיי על שנתמך

 יבשה פסולת

, פלסטיק, גזם, חקלאית פסולת :היכולים לשמש כמקור אנרגיה מרכיבים מספר כוללת היבשה הפסולת

 אריזות בעיקר הכוללת) יבשה עירונית ופסולת, צמיגים, פעמיים חד חיתולים, טקסטיל, נייר, קרטון

 .אנאירובי בעיכול לטיפול ניתנים לא ולכן ביולוגית פריקים אינם זו פסולת מרכיבי רוב(. ובקבוקים

 :אפשריות טיפול שיטות מספר ישנן

 .חסרונותיה כל על, הרטובה לפסולת בדומה: הטמנה

( קרטון, נייר, פלסטיק) יותר הגבוה הקלורי הערך בעלי הרכיבים הפרדת דורשת: אנרגיה והשבת שריפה

 לקיטור מים לחמם או, ישירות להשתמש ןנית שנוצר בחום. ופלסטיק נייר מחזור מעודדת אינה ולכן

 רעילים מרכיבים הכולל אפר מותירה וכן לאויר מזהמים פליטת וגוררת מיושנת זו שיטה. חשמל ולייצר

                                                             
 הפרדה ללא הרטובה הפסולת של אנאירובי עיכול המאפשרת טכנולוגיה פיתחה" אקולוגיה חץ" הישראלית חברהה 11

  http://www.arrowecology.com/thirdlayer/muni2.htm: החברה באתר נוסף למידע. במקור

http://www.arrowecology.com/thirdlayer/muni2.htm
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 האנרגיה הפקת שיטות את מעדיפים כיום. שיש לטפל בו באופן מיוחד "מסוכן חומר"כ הנחשב

 .להלן, המתקדמות

 הפסולת את מפרקים אלו בשיטות. 12ופלזמה, פירוליזה, יהגזיפיקצ: תרמיות בשיטות אנרגיה הפקת

 גז כוללים התוצרים. דלה חמצן בנוכחות או חמצן נוכחות ללא גבוהה בטמפרטורה היסודיים למרכיביה

(, char־Bio) ופחם ,פחממניים נוזלים(, ומימן, מתאן, חמצני חד פחמן בעיקר המכיל ־ Syngas) סינטטי

 שימוש להחליף יכולים אלו תוצרים. הפרוק וטמפרטורת התהליך סוגסולת, תכולת הפב התלויים ביחסים

 .נמוכה הינה ובאפר לאויר מזהמים פליטת אלו בשיטות. נוזליים בדלקים או טבעי בגז

 אורגני־פחם בצורת האורגני מהחומר חלק נותר, יחסית נמוכות בטמפרטורות הנעשה, פירוליזה בתהליך

(Bio־char .)כולל 'קבירה' של הפחמן בקרקע ובכך מפחית את פליטת גזי החממה, הואמאפשר  זה חומר 

. גבוהה מים ספיגת יכולת ובעל 13)תרכובות חנקן, זרחן ואשלגן(, ביולוגיים הזנה חומרי ריכוז גבוה מאד של

, לחקלאות ההזנה חומרי של מיחזור ומאפשר הקרקע את המטייב מעולה דשן חומר מהווה הוא לכך אי

 האנרגיה תפוקת ופלאזמה גזיפיקציה בתהליכי. נמוכה הינה האנרגיה תפוקת הפירוליזה ךבתהלי אולם

־פחם הפקת בין תחליפיות שיש כך. לשימוש עוד ניתנים ואינם באפר נותרים ההזנה חומרי אך, יותר גבוהה

 .פוליטית בהחלטה תלוי המועדף והערוץ, אנרגיה הפקת לבין אורגני

 כתחליף גבוהה אנרגטית תכולה בעלי יבשה פסולת מרכיבי שריפת: (RDF וא ב"דש) בפסולת שמקורו דלק

 רק בביטחה וב להשתמש וניתן, משמעותיות מזהמים פליטות זה לתהליך. שונים ייצור בתהליכי לדלק

 המלט יצירת בתהליך נקלטים השריפה תוצרי בה, מלט הכנת כגון) מסויימים תעשייתיים בתהליכים

 .(לסביבה נפלטים ואינם

 היתה לא, מוטמנת היתה באם(, צמיגים או פלסטיק כדוגמת) ביולוגית פריקה שאינה פסולת כי לציין יש

, אנרגיה להפקת בה להשתמש ניתן לכך אי. חממה גזי לפליטת גורמת היתה ולא חיידקים ידי על מתעכלת

 ולכן, טמנהבה נפלטים שהיו החממה גזי עם בשריפה החממה גזי פליטות את לקזז אפשרות אין אך

 את רק נבחן אנו, זו בראייה .(1212, קוצר&  אוסטרובסקי) מתחדש אנרגיה כמקור נחשב אינו התהליך

 .וטקסטיל, נייר, קרטון, חקלאי גזם: מתחדשים כמקורות הנחשבים, ביולוגית הפריקים המקורות

 גלים אנרגיית

 ובה( הים פני על הרוח מנשיבת כתוצאה נוצרים הגלים) הרוח אנרגיית של נגזרת הינה הגלים אנרגיית

 של יחסית הקצר הנשיבה מרחק עקב. חשמל המייצר גנרטור לסובב בכדי גליםה בתנועת משתמשים

 עדיין אך, נמוכים יחסית בישראל הגלים משאבי(, לאוקיינוסים בהשוואה) התיכון בים הרוחות

 להתחרות יכולה ואינה מאד יקרהעדין אינה בשלה ולכן  הים מגלי החשמל הפקת טכנולוגיית. משמעותיים

 בידן כי טוענות ישראליות חברות מספר אולם .אחרים מתחדשים במקורות או המחצביים בדלקים

 כדאי שיהיה באופן, מועט סביבתי ובנזק אטרקטיבי במחיר הים מגלי חשמל הפקת שתאפשר טכנולוגיה

 .התיכון בים אפילו

ו חוף הפקה מגלים לאורך ק -ניתן לחלק את טכנולוגיית ניצול אנרגיית הגלים לשני סקטורים עיקריים 

)למשל באמצעות מצופים המותקנים על מזח או שובר גלים ועולים ויורדים עם הגלים ליצירת חשמל(, 

                                                             
 .(1212, סבלייב, & שפיץ, קוריטני, זיו-בר עזרא) :ראו שונותה השיטות לסקירת 12
 ,Lehmann, J., Joseph, S. (Ed.), 2008)או למשל: , רchar-bioלפרוט חומרי ההזנה, ומידע נוסף על תכונות ה־ 13

chapter 5) 
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והפקה נקודתית בעומק הים )מצוף המעוגן לקרקעית היום העולה ויורד עם תנועת הגלים(. הטכנולוגיה 

 הקווית הינה מוגבלת יותר היות והיא דורשת שטח חוף יקר ערך. 

 :יתרונות

 כמו במהירות משתנים אינם הגלים. מספר ימים של בטווח לחיזוי וניתן יציב יחסית אנרגיה מקור 

 .הקצרים הזמן בטווחי יותר יציב הינו זה מקור ולכן, הרוח משבי או השמש הארת

 סולאריים ממקורות החשמל תפוקת את המקטינה עננות יש בהם, סוערים בימים האספקה עיקר. 

 :חסרונות

 שמערכות הרי, מלח מי תרסיס רווי מאויר סובלותבים  הרוח טורבינות אם. מאד הקש פעולה סביבת 

. ובסערה ברגיעה הגלים עוצמת את וסופגות, ממש המלוחים הים במי נמצאות הים מגלי חשמל הפקת

 .המערכת בעלות גם המתבטא דבר, אדירים הנדסיים קשיים מטילה זו סביבה

 החי מבחינת הן מאד רגישות הינן הים וקרקעית החוף סביבת. החופי בנוף או/ו הימית בסביבה פגיעה 

 פני על להתפרש צריכות הים מגלי אנרגיה לאיסוף מערכות. החזותיים ההיבטים מבחינת והן, והצומח

 .בסביבה משמעותית מפגיעה להימנע בכדי רבה בזהירות לפעול יש ולכן ארוכה חוף רצועת

 וישנו, גבוהות עדין כיום שהעלויות היא המשמעות .פיתוח ביבשל עדיין והמערכות צעירה הטכנולוגיה 

 .המערכות של ארוך לטווח האמינות אודות מצומצם ידע

 מוגבל אנרגיה מקור זהו ולכן יחסית נמוכים הגלים, התיכון הים של המצומצם גודלו עקב, כאמור. 

 לאגור קשה אותו, חשמל מייצרות מגלים אנרגיה ייצור מערכות. אנרגיה לאגירת אפשרות אין. 

 

 SDE חברת: מקור. הים מגלי אנרגיה איסוף למערכת רעיוני מודל: 21 תרשים

 (PV) וולטאית־פוטו בטכנולוגיה סולארית אנרגיה

, מסיליקון כלל בדרך בנויים אלו לוחות .לחשמל השמש קרינת את ישירות ממיריםוולטאים ־פוטו לוחות

 חדשניות טכנולוגיות ישנן. לחשמל השמש אור של בהמרה יחסית נמוכה נצילות הינה יתהעיקר ומגבלתם

 PV־ה תאי נצילות התפתחות של המגמות את לראות ניתן 22 תרשיםב, זו מגבלה על להתגבר המנסות

ועדין רחוקים  בפיתוח כיום הנמצאים PV תאי של נצילויות אלו כי להדגיש יש. השונות בטכנולוגיות

 החזר כגון שונות בעיות עקב התא מנצילות 5%־בכ נמוכה הינה PV מערכת של הנצילות. מייצור סדרתי
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 נניח הנוכחי בדיון. ועוד, המתח ממיר נצילות, התאים על הלוח מסגרת של הצללה, הלוח מציפוי האור

 .124214 עד השנים בטווח PV מערכות עבור סבירה שהיא %12 של מערכת נצילות

 

 נמצאת הנצילות כי לראות ניתן. שונות ייצור בטכנולוגיות, בפיתוח PV תאי של מכסימלית נצילות: 22 תרשים
 עד דקה־שכבה ובטכנולוגיית 15%־ל מגיעה כיום הנצילות, למשל, סיליקון־גבישי בטכנולוגיית. מתמדת עלייה במגמת

 (National Renewable Energy Laboratory, 2013): מקור. עלייה במגמת עדין גיותהטכנולו כל כאשר, 12%

 המוני ייצור ואמצעי טכנולוגיים פיתוחים ובמקביל, וגובר הולך בקצב בעולם מותקנים PV־ה לוחות

 -מאפשרות גמישות רבה בהתקנה  PVמערכות (. 23 תרשים ראו) מיוצר ש"לקוט המחיר את מורידים

 ההתקנה גמישותמלוח בודד או מערכת זעירה לבית מגורים, ועד לשדות ענק בהספק של מגהו"טים רבים. 

 .מתחדשים ממקורות חשמל לייצור המועדף לערוץ PV־ה את הופכים הנמוך והמחיר

                                                             
 European Photovoltaic Industry Association, 2011a; International): ראו, ממצה לסקירה 14

Renewable Energy Agency, 2013)  
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 מחיר(. Levelized Cost- משוקללת ייצור עלות) מיוצר ש"קוט ועלות PV מערכות למחירי זיתח: ת23 תרשים
 (Aanesen, Heck, & Pinner, 2012) :מקור. 1212 שנת עד 2.12$ לכדי יגיע( ימנית סקאלה) ש"הקוט

(, רבים גבישים או, יחיד גביש) סיליקון גבישי: עיקריים ענפים לשני לחלק אפשר PV־ה טכנולוגיית את

 הסיליקון גבישי טכנולוגיית כי הם אלו ענפים שני של המאפיינים(. Thin Film) דקה־שכבה וטכנולוגיות

 נצילותן אך, יותר זולות הינן הדקה השכבה טכנולוגיות ואילו, יותר גבוהה יעילותה אך, יותר יקרה היא

 :להלן 15 טבלהו 14 טבלה ראו. נמוכה

 

 International) :מקור. דקה־שכבה: TF, סיליקון־גבישי: C-Si. ונצילותן המרכזיות PV־ה טכנולוגיות: 14 טבלה
Renewable Energy Agency, 2013) נתוני פי־לע EPIA. 
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 (International Renewable Energy Agency, 2013) :מקור. שונות PV טכנולוגיות של עתידית נצילות: 15 טבלה
 .IEA־ו EPIA נתוני פי־על

 :יתרונות

 מלוח השנתית החשמל שתפוקת כך(, לאירופה ביחס) עננות ומיעוט גבוהה קרינה עוצמת בישראל PV 

 .נמוכה המיוצר החשמל עלות ומכאן, יחסית וההגב הינה

 לוחות PV עשרות בנות כוח לתחנות ועד בודדים מואטים חשמל מהם להפיק וניתן מודולריים הינם 

 .מגורים בתי גגות על כאלו מערכות להתקין ניתן, בפרט. ט"מגהו ומאות

 יזוילח וניתנת ידועה הינה היומית החשמל תפוקת עקומת, עננותה לבעיית מעבר. 

 חומרים או(, הלוחות שטיפת מלבד) מיםשימוש ב, בקירור צורך אין - חשמל של ישירה הפקה 

 .מסוכנים

 העליונות בקומות החום עומס את ומקטינים המבנה את מצליםהלוחות , גג מעל בשימוש. 

 ולרדת להמשיך צפוים והמחירים, אחרים מתחדשים אנרגיה למקורות יחסית זולה טכנולוגיה 

 15"(Grid Parity)" הפוסילי הייצור למחיר מתחת אל להגיע הקרובות השנים 12 ובמהלך

                                                             
 European Photovoltaic) :ראו בעולם שונים באזורים Grid Parity־ל הגעה פוטנציאל על לסקירה 15

Industry Association, 2011b) 
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 השמש שעות מכמות נגזרת PV־ה מחירי רצועת. פוסיליים ממקורות הייצור לעלות ביחס PV־ה ריי: מח24 תרשים
 כיום כבר זו עקומה פי על. בשנה שמש שעות 1,322־כ עם העקומה של התחתון לסף קרובה ישראל(. h/a) השנתיות

 עלות את גם יחצו 1212 שנת ולפני(, צהובה רצועה) השיא בשעות הפוסילית הייצור מעלות נמוכים PV־ה מחירי
 (European Photovoltaic Industry Association, 2011a) :מקור(. סגולה רצועה) הבסיסית הייצור

 :חסרונות

 באגירת קושי גורר חשמל של הישיר הייצור, חשמל לאגירת יביותאפקט טכנולוגיות אין ועדין היות 

 .הרגעי הביקוש פי על החשמל לרשת ושיחרורה האנרגיה

 ־ה מערכות נצילותPV יש מכך כתוצאה. לחשמל הופכים השמש מאור 12%־כרק  כיום - יחסית נמוכה 

 מתפתחת עדין PV־ה טכנולוגיית אך. אנרגיה של משמעותיות כמויות להפקת גדולים בשטחים צורך

 .12% של בנצילות תעבודנה PV־ה מערכות כי נניח זו בעבודה, כאמור. לעלות ממשיכה התאים ונצילות

 קבועות יותר או פחות שהן(, לגג ועיגונה המערכת תכנון) ההנדסה עלויות, ביתיים גגות על בשימוש ,

 הן, קרקעיות להתקנות הובהשווא(, מותקן KW־ל) יחסי באופן ולכן קטנה מערכת על מתחלקות

 .גבוהות

 מערכת ונצילות, המערכת על צל להטיל שיכולים שונים גורמים ישנם עירונית בסביבה PV נפגעת 

 .חלקית הינה ההצללה אם אף, מוצלת היא כאשר משמעותי באופן

 הגג בגיאומטריית להתחשב הצורך עקבו ע"ג גגות, קולטים נצילותהפוגעת ב ההצללות בעיית עקב ,

 .קרקעיות למערכות ביחס נמוכה הינה גגות ג"ע מערכות של השטח ילותנצ
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 קרקעיות מערכות: סולארית אנרגיה

 PVשדות 

, נמוכות הנדסה תקורות - רבים יתרונות זה ליישום. הקרקע על גם להציב ניתן PV לוחות של מערכות

 גם דבר של ובסופו עיתומקצו צמודה תחזוקה, הצללות מניעת, קונסטרוקציה רכיבי של המוני ייצור

 אנו, במחסור משאב הינה הקרקע בה, בישראל, אולם. 16גגות על המותקנות ממערכות יותר גבוהה נצילות

 התכנון מנהל(.גגות גבי על) כפול קרקע בשימוש PV מערכות להתקין מוחלט באופן להעדיף יש כי סבורים

 שנכתב כפי -וולטאיים־פוטו למתקנים יתארצ מתאר תכנית - 12/ד/12 א"בתמ זו בסוגיה הכריע הוא אף

 הקמת העדפת תוך, וולטאיים פוטו מתקנים למיקום עדיפות סדר קובעת התכנית: "לתכנית ההסבר בדברי

 (.1212, הפנים משרד)." לפיתוח או לבינוי המיועד בשטח המתקן

PV יתרונות, קרקעי: 

 יחסית להתקנה על גגות, עקב יתרון הגודל נמוכה עלות 

 אין צורך להתאים את המערכת לגג קיים ומתכנני המערכת יכולים להתאים את נקודות פשטות :

 העיקון לצרכי הקונסטרוקציה, ולא להפך

 במתקני תפעול הקיימים מראש, : אין צורך להתחשב בצורת הגג, יחסית גבוהה שטח נצילות

ובהצללות ממבנים שכנים, אי לכך המערכת מתוכננת כך שתנצל באופן האופטימלי את חלקת השטח 

 הנתונה.

 :חסרונות

 כמו בשאר המערכות המייצרות חשמל ישירות, עדין אין יעילה אגירה אפשרות אין - חשמל ייצור :

 טכנולוגיית אגירה טובה.

 הינה משאב במחסור חמור במדינת ישראל ומערכות קרקעיות דורשות : קרקע קרקע שטח צריכת

 שטח רב.

 ־: לטכנולוגיית הנמוכה כללית נצילותPV ניצולת נמוכה יחסית 

PV מרוכז 

 בכדי מראות במערכת משתמשים זו בטכנולוגיה(. Concentrated PV - CPV) מרוכז PV הינה נוספת שיטה

 לאסוף בכדי זולים ברכיבים משתמשים אלו במערכות. גבוהה בנצילות PV רכיב על השמש אור את לרכז

 השמש אור את להמיר בכדי )ויקר(, גבוהה נצילות קטן יחסית, בעל PV ורכיב, השמש אור את ולרכז

 אור ריכוז, לכך בנוסף. ומעלה 12%־כ, פשוטים PV מלוחות כפולה לנצילות להגיע ניתן זו בשיטה. לחשמל

 שאם, חום פולטת המערכת מכך כתוצאה. לקררו צורך יש ולכן PV־ה רכיב של רב לחימום גורם השמש

 זו טכנולוגיה. מהשמש המגיעה מהאנרגיה 82% עד של ניצולכדי ל להגיע המערכת יכולה, לנצלו ניתן

 .מסחריים במתקנים משמשת ואינה לנסיונית עדין נחשבת

                                                             
. גג על למערכת ביחס מותקן KWp לכל ש"קוט יותר %11 מייצרת קרקעית מערכת כי נמצא בקליפורניה 16

 (Moore, L. M. and Post, H. N., 2008) :ראו
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PV יתרונות, מרוכז: 

 הנוצר בתהליך חוםל שימוש יש אם ביחוד, מאד גבוהה נצילות 

 עמוד ג"ע יותקנו אלו מערכות כ"בד, השמש אחר בעקיבה הצורך בשל: כפול שטח לשימוש אפשרות ,

 חקלאות כגון נוספים לשימושים פנוייה הקרקע רוב את וישאירו

 :חסרונות

 ־ה רכיבי קירור, השמש אחר ועקיבה מראות מערכת דורש :מורכבותPV .את מייקרות אלו מערכות 

 .תחזוקתה את ותכומסב ערכתהמ עלות

 מערכות  :גבוהה שטח דרישתCPV  .הצורך עקבדורשות יחידה מרכזת אור העוקבת אחר השמש 

, דרישת השטח הכולל של האור שעות בכל הצללה למניעתאחת מן השניה  היחידות את להרחיק

 מערכות עלו גבוהה יחסת.

 את  כ"בדבוהים בנקודת העיגון מונעים עקב מורכבות המערכת, והתקנתה על גבי עמוד, העומסים הג

זעירות  CPVומחייבים שימוש בשטחים פתוחים )אם כי ישנן מערכות  גגות על להרכבה האפשרות

 הניתנות להתקנה על גבי גגות(

  קרוב חום בצרכן צורך ישלניצול מלא של יכולות המערכת 

 סולאריים־מתקנים תרמו

 משתמשים זה במודל. סולארית־תרמוה שיטהה - חוםב שימוש תוך גם לנצל ניתן השמש אנרגית את

 בדומה, לטורבינה מועברים ואלו, גז או נוזל חימום לצורך השמש קרני את המרכזות איסוף במערכות

 לייצור גנרטור ומניעה, סיבובית לתנועה החום אנרגית את ההופכת, פוסיליות כוח בתחנות לטורבינה

 שטח על מתפרשות הן אך, השמש אנרגית בניצול יותר יעילות ןהינ זו בשיטה חשמל יצור מערכות. חשמל

 . PV ממערכות יותר גדול

 חום אנרגית לאגור כיום ניתן. אנרגיה לאגור האפשרות הוא סולאריות־תרמו מערכות של נוסף יתרון

 וניתן, השמש משעות החשמל ייצור את לנתק ניתן כך. זמן לאורך החום על השומרים שונים במלחים

 לאפשר ניתן, כן כמו. הלילה בשעות, לדוגמא - נדרש הוא בהן בשעות החשמל את צרליי

"dispatchability ,"הם אלו יתרונות. החשמל מערכת מנהל לדרישת כמענה חשמל לייצר האפשרות דהיינו 

 השטח דרישת אף על, סולאריות־תרמו מערכות בהקמת כדאיות יש ולכן מערכתית בראייה משמעותיים

 .17הגבוהה והעלות שלהן הגבוהה

 :פעולה אופני שני מאפשרת סולאריות־תרמו במערכות חום אגירת

 זהה האנרגיה כמות זה באופן. החשכה שעות עבר אל החשמל ייצור שעות של והסטה החום שמירת 

 מנהל לצורך בהתאם להשתנות יכולות החשמל הפקת שעות אך, אגירה ללא בשדה המופקת לזו

 .המערכת

                                                             
למרות העלויות הגבוהות כיום, מומחים צופים כי מחירי ייצור החשמל במערכות תרמו־סולאריות, ירד. ראו למשל   17
(National Renewable Energy Laboratory, 2012) –  1212עלות משוקללת לקוט"ש ממתקן תרמו סולארי בשנת :

 .45%, ירידה של 2.299$: 1242, בשנת 2.181$
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 העודף החום שמירת ,הטורבינהמעבר ליכולת הניצול של  חום לייצר ובכך, קולטיםה שדה הגדלת 

 כמות זה באופן. החשמל ייצור שעות את להאריך בכדי השמש רדת לאחר וניצולו החום במאגרי

 .המערכת צרכי פי על חשמל לייצר לאפשרות בתוספת, גדלה הכוללת האנרגיה

 במספר בדיקה בתהליך אנרגיה של מסויימים אובדנים ישנם :מגרעות ללא אינה החום שאגירת לציין יש

 ,Sarada Kuravi, Trahan) 3%־כ הינם האנרגיה הפסדי כי העלתה כיום שפעילות חום אגירת מערכות

Goswami, Rahman, & Stefanakos, 2013) ,האגירה חומרי דליפת, קרקע שטח דורשים האגירה מיכלי 

 עדין הינה זו שטכנולוגיה נציין, בנוסף. המערכת עלות את מעלה והאגירה, סביבתי לזיהום לגרום יכולה

 .הארוך בטווח ביצועיה על מספיק מידע ואין פיתוח בשלבי

 :יתרונות, סולארי תרמו

 ת אלו אינן מייצרות חשמל ישירות, אלא באמצעות : היות ומערכוהייצור שעות והסטת חום אגירת

חום, ותודות לעובדה שישנן כיום טכנולוגיות סבירות לאגירת חום )לדוגמא, במלחים מותכים((, הרי 

 שקיימת אפשרות לאגור את החום הנוצר בשעות השמש, ולנצלו לייצור חשמל בשעות עננות או חושך.

 ( ניתנת לשליטהDispatchableהיות וני :) תן לאגור את האנרגיה )חום( ולייצר חשמל בעת הצורך, הרי

מנהל המערכת יכול לבקש להפסיק את ייצור החשמל בשעת אור, או  -שתחנות אלו ניתנות לשליטה 

מאידך לבקש לייצר חשמל בשעות חושך. במשק בעל אחוז חדירה גבוה של מקורות מתחדשים, זהו 

 יתרון משמעותי.

 תרמו סולאריות פוטנציאל לנצילות גבוהה של המרת אנרגית השמש לחשמל : למערכות גבוהה נצילות

, מערכות תרמו סולאריות (European Academies Science Advisory Council, 2011))ראו למשל 

 ללא ריכוז( PVבמערכות  12%־, מול גבול של כ32%יכולות להגיע עד לנצילות של 

 :חסרונות

 לדוגמא, המלחים ) מסוכנים בחומרים שימושה, השמש אחר במעקב צורךה המערכת: מורכבות

, כל אלו מעלים מאד את מורכבות החום אגרנו החשמל בו מיוצר" תעשייתי מתחם"־ה(, חום לאגירת

 המערכת ובכך דורשים צוותי תפעול ותחזוקה וכן עלויות גבוהות בהתאם.

  בקונפיגורציה בייחוד, גבוהה שטח ריכתצעקב הצורך למנוע הצללות של קולטי השמש, למערכות אלו 

 . שמש מגדל של

  ועקב המכשור המאסיבי )קולטי שמש, מערכות עקיבה, מתחם גבוהה עלותמורכבות המערכת גוררת ,

 עלויותאת  להוריד קושיישנו  ייצור קיטור, טורבינת קיטור ומערכות קירור, ומערכות אגירת חום(,

, בה שיפורים הנדסיים וטכנולוגיים מאפשרים הורדה מתמדת PV־הייצור. זאת, בניגוד לטכנולוגיית ה

 של העלויות.

 אנרגיה אגירת

 האתגר הינה האנרגיה אגירת, עצמן מתחדשת אנרגיה לניצול הטכנולוגיות פיתוח לאחר כי ברור כיום

 רחב מחקרי מאמץ ישנו לכך בהתאם. מתחדשות באנרגיות היקף רחב לשימוש ביותר הגדול הטכנולוגי

 ניתן בתחום המובילות הטכנולוגיות בין?(. הפניות) במהירות מתפתח והוא בתחום ובעולם בישראל יקףה

 :הבאות את למנות
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 מתמקד המחקר. חשמל לאגירת ליתיום־יוני כדוגמת סוללות בטכנולוגית שימוש: חשמליות סוללות

 .נמוכה עלותו גבוהה אנרגיה צפיפות בעלות שתהיינה חדשות סוללות טכנולוגיות בפיתוח

 מערכת בכל קבלים למצוא ניתן - קצר לזמן חשמל לאגור המסוגלת חשמלית יחידה הינו קבל: על קבלי

 הזמן וטווח, לאגירה הניתנת האנרגיה כמות בהגדלת מתבטא הטכנולגי האתגר. כיום אלקטרונית

 .בקבל נשמר שהחשמל

. והפריקה הטעינה בעת כימי שינוי העוברות נוזליות תמיסות על המתבססות סוללות: זרימה סוללות

 מאפשרת זו טכנולוגיה. האגירה בתמיסות מילויו ידי על לסוללה פנוי נפח כל להפוך ניתן זו בטכנולוגיה

 .ארוך ולזמן גדולות אנרגיה כמויות של אגירה

 .בהמשך פרוט ראו, רב לגובה מים העלאת באמצעות אנרגיה אגירת: שאובה אגירה

 דרך ופריקתו, קרקעי תת למאגר או למיכלים אויר דחיסת באמצעות אנרגיהה אגירת: דחוס אויר

 במקור שימוש שדורשת, הפריקה בשעת הגז בהתקררות מתמקדת זו בטכנולוגיה הבעיה. יעודיות טורבינות

 .לחימום( גז שריפת, למשל) אחר אנרגיה

 ניתן. למים וחמצן מימן חיבור של כימית ריאקציה בעת חשמל המייצר מתקן הינו דלק תא: דלק תאי

 ואז, הנוצר המימן את לאגור - וחמצן למימן המים את המפרק תהליך - באלקטרוליזה בחשמל להשתמש

 עשרות הגוזל תהליך - המימן באגירת הוא הגדול האתגר זה ביישום. הדלק בתא הצורך בעת בו להשתמש

 . הנאגרת מהאנרגיה אחוזים

 האנרגיה את יותר מאוחר ולקבל, חשמליים מנועים באמצעות בימאסי גלגל לסובב ניתן: תנופה גלגלי

 העיקריים והאתגרים בינוני זמן לטווח אנרגיה לאגור מאפשרת זו טכנולוגיה. גנרטור באמצעות חזרה

 .הגלגל סיבוב בזמן האנרגיה איבודי את להקטין הינם בתחום

. 18סינתטי־גז או מתנול כגון לקיםבד עודפת אנרגיה של אגירה היא ניסיונית אפשרות :בדלקים אגירה

 ח"פד קשירת לצורך( כחום ישירות או כחשמל) העודפת באנרגיה משתמשים אלו בטכנולוגיות

 של לטווח אף, לאגור ניתן הדלקים את. סינטטי־גז או מתנול כדוגמת דלקים ליצירת מהאטמוספרה

 .הצורך בעת בהם ולהשתמש, חודשים

 

 את לחזות קושי ישנו, כך משום. בעיצומו נמצא אנרגיה לאגירת תטכנולוגיו לפיתוח המרוץ, כאמור

 טכנולוגיות בשתי נתמקד זו בעבודה. שניים או עשור בעוד אגירה טכנולוגיות של והעלויות הביצועים

 .חשמלי רכב וסוללות שאובה אגירה - כיום כבר הקיימות

 :נדרשות אגירה רמות ארבע בין נפריד, הדיון לצורך

 מול( רוח, שמש) מתחדשות מערכות בתפוקת פתאומיים שינויים על לפצות בכדי: דקות של בטווח אגירה

 .גבוהה להיות חייבת לא בהן האגירה יכולת אך, מהירה לתגובה נדרשות אלו מערכות. בביקוש תנודות

 השמש תהווה בישראל. ללילההצהריים לערב ו משעות ייצור להעביר בכדי בעיקר: שעות של בטווח אגירה

 מחסור להיגרם עלול בכך. ביום ייוצרחלק גדול מהחשמל  ולכן, מתחדשיםה המקורותחלק משמעותי מ

 .ללילה והן, מועטה השמש בהן הצהריים־אחר לשעות הן אנרגיה אגירת יכולת ונדרשת הלילה בשעות

                                                             
 Emily E. Barton, Rampulla, & Bocarsly, 2008; Kim et al., 2011; Schmitz M., 2010; Zhan) :לדוגמא ראו 18

et al., 2009) 
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 מבחינת(. 52תרשים ) מתחדשים ממקורות חשמל ייצור נתוני במחקר הוצגו: ימים של בטווח אגירה

 גיבוי להוות טוב בזמן, הצהרים אחר בשעות ומתחזקת למדי סדירה הרוח בקיץ כי לראות ניתן הנתונים

 להיות עלולים - סדירה אינה מהרוח האנרגיה תפוקת, בחורף אך. יורדת שתפוקתן הסולאריות למערכות

, לחוסר העודף ימי בין לאזן בכדי. חלשה רוחה בהם ימים מספר ולאחריהם, חזקה רוח בעלי ימים מספר

 .צריכה ימי מספר של אגירה לאפשר יש

 כי לראות ניתן(, 49תרשים ) המתחדשות האנרגיות תפוקת נתוני מניתוח: חודשים של בטווח אגירה

 חשמל אגירת אפשרות .מחסור קיים אחרים שבחודשים בעוד, ו עודף ייצור משמעותיישנ האביב בחודשי

 טובה טכנולוגיה אין כיום. המחסור לחודשי העודף מחודשי אנרגיה להעביר תאפשר חודשים למספר

 .טווח ארוכת לאגירה אפשרות זו בעבודה נניח לא ולכן, אנרגיה של כאלו כמויות של לאגירה

 להלן פירוט נוסף של טכנולוגיות האגירה בהן נעשה שימוש בסימולציה:

 אובהש אגירה

 היחידה הקיימת כבר כיום לאגירת אנרגיה בכמויות גדולות ולטווח בינוני הינה הגירה של  טכנולוגיהה

 משתמשים בעודף הרשת כאשר, זו בטכנולוגיה". שאובה אגירה" - רב לגובה הנשאבים במים האנרגיה

 מאפשרים, בחשמל מחסור ישנו וכאשר, גבוה מים למאגר נמוך מים ממאגר מים לשאוב כדי בעודפים

 .טורבינות באמצעות חשמל חזרה ולייצר, לנמוך הגבוה מהמאגר חזרה ליפול למים

 :יתרונות, שאובה אגירה

 גדולה אנרגיה כמות לאגור ניתן 

 חודשים ואף ימים מספר - טווח ארוכת אגירה מאפשר. 

 מהירה תגובה יכולת 

 :חסרונות

 אלו כלל בדרך. ונמוך גבוה באזור גדולים מים מאגרי להקים צורך יש - משמעותית סביבתית השפעה 

 פרויקטל התנגדויות ויעלו טבע איזורי יהיו

 באידוי מים איבוד 

 12% סביב, בתהליך אנרגיה איבוד 

 מוגבלת האגירה אפשרות - בישראל ספורים אתרים 

 לשאיבה גם - כיוונית דו הולכה בתשתית צורך יש, העיקריים הצריכה ממקומות מרוחקים האתרים 

 .לרשת החשמל להחזרת וגם

 אגירה ברכב חשמלי

 מכילה החשמליות המכוניות ומערכת היות. של כלי רכב חשמליים בסוללותהאגור  חשמללהשתמש ב ניתן

 שלהן בסוללות להתמש ניתןו, לטעינה לרשת מחוברות להיות אמורות בתנועה שאינן והמכוניות, סוללות

 חשמל ולהזרים, בעודף הרשת כאשר הסוללות טעינת את להגביר - ברשת התנודתיות' ריכוך' לצורך

היות וסוללות הרכב  (.Vehicle to Grid - V2G הנקראת טכנולוגיה) בחוסר זו כאשר לרשת מהסוללות

החשמלי מתוכננות לטווח מכסימלי הנדרש רק לעיתים רחוקות, ברוב הימים כלי הרכב נוסעים טווחים 

, כתלות באופן הנסיעה 32%־12מסך החשמל האגור בסוללה ) קצרים בהרבה, ניתן להשתמש בחלק קטן

 . (Kempton, W., Tomic, 2005)הממוצע של הרכב( מבלי לפגוע בשימוש הרכב לנסיעה. לפרוט נוסף ראו 
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 :יתרונות, חשמלי ברכב אגירה

 רק יש, נפרשו כבר וניהולה הטעינה רשת, רכשוונ נבנו כבר הסוללות: קיימת בתשתית שימוש 

 בהן להשתמש

 מהירה לתגובה חשיבות ישנה החשמל רשת בניהול :'התנעה' זמן אין, מאד מהירה לתגובה אפשרות 

 הפוסיליות הייצור ולמערכות היות. מול הביקוש הייצור את ורגע רגע בכל לאזן המאפשרת, לביקוש

 צורך יש, המתחדשים הייצור מקורות של בתנודתיות שבותהתח ותוך, למדי ארוכים התנעה זמני

 62־32 של לטווח רק ולו, לייצור הביקוש בין הפערים את גבוהה במהירות לספק שתאפשר בטכנולוגיה

 .טבעי־גז או גז־מביו כגון ייצור טורבינות להתנעת עד דקות

 הולכה בתשתיות כוןחיס. נדרש הוא בהם במקומות לרשת החשמל את להחדיר ניתן :מבוזרת רשת. 

 :חסרונות

 לצורך שלהן המקורי השימוש ובין, הרשת לצורך בסוללות השימוש יכולת בין איזון על לשמור יש 

 . נסיעה

  יהיה צורך במערך תמריצים  הרשת לייצוב הרכב בסוללותשימוש  לאשר הרכב בעליבכדי לעודד את

 .כלכליים שיעלה את כדאיות ההשתתפות של בעל הרכב בתהליך

 אם כי מדובר על פריקה של וטעינה פריקה בהליכי הסוללות של החיים באורך מסויימת פגיעה יש ,

 חלק קטן מסך החשמל הצבור, תהליך שהשפעתו על אורך החיים של הסוללה נמוך.

  %1519־הפריקה והטעינה הנאמד בכ בתהליך אנרגיה איבודקיים. 

                                                             
 מספר נבחנו במחקר. (The Institute for Powertrains and Automotive Technology, 2012) לדוגמא ראו 19

 .15% לכדי בממוצע מגיעים ופריקה הטעינה במחזור ההפסדים כי ונמצא חשמליים רכבים
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 בים מתחדשת אנרגיה הפקת תחשיב : ז נספח

 חהערכת מהירות הרו

 מדידת פי־על הנעשת הרוח מהירות הערכת. WindSat אוירה מזג ןמלווי רוח נתוני נאספו, החישוב לצורך

 אלגוריתמים מספר בעזרת. מיקרו־גלי של ערוצים במספר - הגלים גובה על המרמז נתון - הים פני חיספוס

 מגובה הים פני את סורקים יםוהלווינ היות'(. מ 12 בגובה) הים לפני בצמוד הרוח מהירות את ניתן להעריך

 במאגרי בסיסית מידע מיחידת נאסף זו בעבודה המתואר המידע - נמוך הינו המידע של המרחבי הדיוק, רב

 בין( ר"קמ 9,922=  מ"ק X 92 112־כ) רבועה מעלה של בגודל ריבוע המייצג(, בודד' פיקסל)' המידע

 . להלן 26 תרשיםו  25 תרשים ראו, 34E־33־ו 33N־31 הקואורדינאטות

 

 בים בודד מפיקסל הגיעו זה במחקר ששימשו הנתונים. הרוח מהירות וחישוב לווין לסריקת דוגמא: 25 תרשים
 )Data from WindSat Satellite,” 1213“(: מקור. ישראל חופי מול התיכון
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 טותקואורדינא פי על עיבוד: מקור. הרוח נתוני נאספו ממנו התיכון בים( בכחול) האזור: 26 תרשים

 והלווין היות) ביום מדידות 4 ומכילה, 1228־1224 - שנים 5 פני על מתפרשת השתמשנו בה הנתונים סדרת

 היו המקורית הנתונים בסדרת. 13:22, 18:22, 11:22, 6:22 בשעות( ביום פעמים 4 אזורינו מעל עובר

 אפשרו לא הסביבה תנאי מהמעברים שבחלק משום( מסך הנתונים 14%־כ) חסרים רבים נתונים

 שעתי פרופיל למלא ובכדי, לכך אי'(. וכד, שמש סינוור, עננותעקב ) הרוח מהירות את לחשב לאלגוריתמים

 הקיימים מהערכים החסרים הנתונים את להשלים בכדי ליניארית רגרסיה בהערכת השתמשנו, מלא יומי

 בין כל שתי מדידות וצעהב, הרוח של מלא שעתי פרופיל להשלים בכדי. החסרים הנתונים ואחרי לפני

 שעתיים נתונים בידינו היו החישוב של בסופו. ליניארית של השעות החסרות רגרסיה באמצעות הערכה

 הטורבינה צור בגובה הרוח את להעריך בכדי'. מ 12 בגובה, הנמדד במרחב הממוצעת הרוח מהירות עבור

 '. מ 82 בגובה הרוח להערכת הלוגריתמי הפרופיל בנוסחת השתמשנו
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 .(Oak, 1987): מקור. הלוגריתמי הרוח פרופיל מודל: 27 תרשים

 לאפס ועד, רב בגובה חופשית זרימה ממהירות יורדת הרוח מהירות כי מניחה וגריתמיהל הפרופיל נוסחת

 :הינה הרוח מהירות נוסחאת, זה במודל(. 27 תרשים ראו) הקרקע בגובה

𝑣ℎ =
𝑢∗
Κ
𝑙𝑛

ℎ

𝑧0
 

 הלוגריתמי הרוח פרופיל משוואת יפ על, h בגובה הרוח הירותמ: 2 משוואה

 חיספוס אורך הוא 0z־ו(, 2.41 הוא המקובל שערכו) קרמן־וון קבוע הוא Κ, הגזירה מהירות הינה u* כאשר

 תגיע הרוח מהירות בו הגובה את גם ובכך, הנמדד באזור הקרקע את המאפיין הפרמטר - הקרקע פני

 מהירות פרופיל על משפיע הקרקע פני חיספוס כיצד להסבר 27 תרשים ראו -החופשית הזרימה למהירות

 .0z־ל סטנדרטיים ערכים מפורטים בה 16 טבלה את וכן, הרוח

 תיאור 0zאורך החספוס  חספוס סוג

 פתוח מרחב, אגם או ים שפת 2.21 0

 חקלאי שטח, נמוכה צמחייה 2.25 2

 יער, מטע, תעשייה אזור, רפרב 2.32 0

 עיר 1.22 4

 .(1211)פורשפן, : מקור. השטח תנאי לפי האופייני החספוס אורך: 16 טבלה

 את לחשב ניתן, 0z באתר האופייני החיספוס ואורך, 0h מסויים בגובה המהירות לנו ידועה אם, מכאן

 :(Firestone, Kempton, Sheridan, & Baker, 2010) המשוואה פ"ע כלשהו h בגובה המהירות

𝑣ℎ = 𝑣0

𝑙𝑛
ℎ
𝑧0

𝑙𝑛
ℎ0
𝑧0

 

 0h בגובה המהירות ידועה כאשר, h בגובה הרוח מהירות חישוב: 3משוואה 
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 הלווינים נתוני כאשר' מ 82 של הטורבינ ציר בגובה הרוח מהירות את לחשב בכדי 3משוואה ב השתמשנו

 למהירות המתאים אופייני חיספוס באורך השתמשנו החישוב לצורך'. מ 12 בגובה המהירות את מספקים

 סוער ים עבור 0.500z=־ל ועד( 2 רוח מהירות) רגוע ים עבור 0.200z=־מ ליניארי באופן כעולה שחושב, הרוח

 .(Manwell, McGowan, & Rogers, 2009 :46) ע"פ (ש/מ 13.8 - מכסימלית רוח מהירות)

 אך, גבוהה מהירות אינה זו .הטורבינה ציר בגובה ש/מ 9.13 של ממוצעת רוח מהירות הציגו הנתונים

 .הרוח משאב של כלכלי ניצול מאפשרת

 הערכת פוטנציאל הרוח הכולל בים

 אל( הים לפני מתחת הקרקע עומק) בתימטריה בנתוני השתמשנו, לניצול הניתן השטח את להעריך בכדי

 להשתמש ניתן שאז משום', מ 52 עד הינו בים רוח טורבינות להקמת האידאלי העומק. ישראל חופי מול

 והזולות הפשוטות שהן"( Jacket)" מעטפת או"( Tripod)" חצובה"(, Monopile)" כלונסאות בטכנולוגיות

 להקים ניתן כיום. יותר ויקרה מורכבת טכנולוגיה, צפות טורבינות להקים נהוג 'מ 52־מעל בעומק. ביותר

 עדין כיום נחשבת' מ 52 מעל בעומקים התקנה(. 28 תרשים ראו' )מ 1,222 של לעומק עד צפות טורבינות

 '.מ 52 עומק עד במים להתקנה זו בעבודה נתייחס ולכן, (Musial & Ram, 2010) לניסיונית

 

: מקור. הים לפני מתחת הקרקע לעומק בהתייחס, השונים הביסוס ואופני בים טורבינות: 28 תרשים
(Intergovernmental Panel on Climate Change, 2012). 

 מנהל של בתימטריה בנתוני השתמשנו רוח טורבינות להקמת האפשרי הימי השטח הערכת לצורך

 (National Oceanic and Atmospheric Administration, 2013) האמריקאי והאטמוספרה האוקיינוסים

 ניתן להלן 29 תרשיםוב 17 טבלהב'. מ 1,222־522־ו 522־122, 122־52, 52־2 בעומק הים רצועות שטח וחושבו

 בהנחה, הרצועה בשטח להתקנה הניתנות הטורבינות הספק מסוכם בטבלה. ממצאיםה סיכום את לראות

 רצועת בכל המצטברת והתפוקה השנתית החשמל תפוקת וכן, ר"קמ בכל 5.5MW בת אחת טורבינה של

 :הנתון לעומק ועד 2 מעומק העומקים
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 עומק

 ]מ'[

 שטח 

 ]קמ"ר[

הספק 

מותקן 

[MW] 

תפוקה 

שנתית 

[TWh] 

תפוקה 

ברת טמצ

[TWh] 

  43.3  43.3  9,350  1,870 50־0

  65.1  21.8  4,719  944 100־50

  122.8  57.7  12,481  2,496 500־100

  190.5  67.7  14,622  2,924 1,000־500

 נתוני פי על עיבוד: מקור. שונים ים בעומקי בים רוח מטורבינות החשמל ייצור ופוטנציאל השטח סיכום: 17 טבלה
NOAA 

 

 NOAAמ'. מקור: עיבוד ע"פ נתוני  1,222־, ו522, 122, 52שטחי הים בעומק קרקע עד  :29 תרשים
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 בטכנולוגיה סולארית אנרגיה הפקתהערכת פוטנציאל  : ח נספח

 בשימוש כפול וולטאית־פוטו

 משטח לאוספה צורך ויש, מפוזרת השמש אנרגית אולם, לניצול המשוועת שמש באנרגית משופעת ישראל

 לשמש יכוליםאשר  פתוחים בשטחי קרקע  חסרה, היאוצפופה קטנהמדינה  ישראלבהיותה של  .נרחב

 קרקע גבי על שמש קרינת לאיסוף הפוטנציאל את להלן נבחן, לכך אי. סולאריים מתקנים להקמת

 חנייה לשטחי כקירוי, הנדסיים או סטייםלוגי ומתקנים מבנים גגות גבי על כגון, בשימוש כבר הנמצאת

 .מים מאגרי או, הצללה הדורשים אחרים ושטחים

הטכנולוגיה  - (PV) וולטאים־פוטו לוחות באמצעות חשמל לייצר האפשרות את נסקור זה נספחב

 .המאפשרת גמישות התקנה, מסקאלה קטנה על גבי גגות ועד לשדות ענק בקנה מידה של תחנות כוח

כמגיע משדות קרקעיים בלבד, אך לכך הוספה עלות  PVחית חושב ייצור החשמל ממערכות בעבודה הנוכ

 1,342מותקן,  MW־דונם ל 32שקלים לדונם לשנה. על פי ההנחות שהובאו במודל ) 1,222חיצונית של 

מעל לעלות הייצור. מערכות על גבי גגות יקרות  6.6%־מותקן(, מדובר בתוספת עלות של כ KW־קוט"ש ל

תר ממערכות קרקעיות, היות ועלויות התכנון וההקמה מתחלקות על פני כמות קוט"ש מועטה. דוח יו

, מצא כי עלות מערכת (International Renewable Energy Agency, 2012)שבחן את הסוגייה בארה"ב 

 המערכת האם לשאלה אדיש הכלכלי שהניתוח כךמאשר מערכת קרקעית.  3.1%־על גבי גג יקרה יותר ב

 עלות בתוספת גגות על מותקנת או, חיצוניים ערכים לדונם ח"ש 2,222 בתוספת עהקרק על מותקנת

דהיינו, בשטחים הנמצאים  -בישראל בשימוש כפול  PV. נבחן איפה את הפוטנציאל להתקנת מערכות דומה

 ולא במערכות קרקעיות הצורכות שטחים פתוחים. -כבר בשימוש 

 ייצור על גבי גגות

 רן ניתח 1211 בשנת. שונות הנחות תחת, בישראל פעמיים נבחן גגות גבי על יצוללנ הניתן השטח פוטנציאל

 פוטנציאל אתGIS (Geographical Information System ) מערכת באמצעות (Vardimon, 2011) ורדימון

 וסביר, הגגות לניצול המכסימלי הפוטנציאל את המעריך, גבוה - תרחישים בשני גגות גבי על הייצור

 נצילות בעלות) יותר זולות במערכות שימוש כגון כלכליים בפרמטרים המתחשב"(, כלכלי פוטנציאל)"

 :בלבד גדולים גגות גבי על והתקנה(, יותר נמוכה

 פוטנציאל כלכלי פוטנציאל מלא 

 PV 16% 12%נצילות קולטי 

 מ"ר 822גגות מעל  כל הגגות התקנה על

 קמ"ר 52 קמ"ר 151 סך שטח גגות

 52% 32% ניצול שטח הגג

 קמ"ר 15 קמ"ר 35 שטח ניתן לניצול

 p12,000MW p2,500MW הספק מותקן

 15.9TWh 3.3TWh תפוקת חשמל שנתית

 3% 31% 2228אחוז מצריכת החשמל בישראל בשנת 

 סביר ופוטנציאל, מכסימלי פוטנציאל - תרחישים בשני בישראל גגות גבי על החשמל ייצור פוטנציאל: 18 טבלה
 ורדימון: מקור. כלכליים בפרמטרים המתחשב
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 חישוב ביצע במשרד האנרגיה, הראשי המדען במשרד חכמה רשת תחום אחראידר' יואל כהן, כשכיהן כ

 ליחידת החשמל תפוקת גדלתה יאפשר PV־ה לוחות של השיפוע זוית שינוי כי מצא כהן. 1211 בשנת דומה

 לתפוקה להגיע בכדי. (Cohen & Einav-Levy, 2012) ש"לקוט המחיר של מתונה הגדלה תוך, שטח

, 233־ו 232 הרוחב קוי בין נמצאת וישראל היות. השמש אל ישירות לפנות עליהם, PV־ה תאי של מכסימלית

 החשמל כמות את ויפיק, ובסתיו באביב היום בצהרי לשמש ניצב יהיה 232־כ של בזווית שלוח הרי

 באורך צל יצור הלוח כזו בזוית, אולם(. גבוהה ובקיץ מכך נמוכה תהיה השמש זוית, בחורף) המכסימלית

 וכדי, בצל דבר של בסופו שיהיו סולאריים לוחות על רב כסף להשקיע לא בכדי. הלוח מאורך 19%־כ של

 ברוחב הפאנלים שורות בין מרווח יוצרים, הפאנלים על חלקית הצללה של השליליות ההשפעות את למנוע

 החשמל כמות תרד 211־ל הזווית הורדת עםכהן מצא כי , אולם .מנוצל בלתי גג שטח וזהו האמור

 לוחות יותר ולצופף השורות בין המרווחים את לצמצם נוכל בכך 3%־ב יקטן הצל אך, 1%־ב המכסימלית

 המיוצרת החשמל כמות אך, 1%־בכ אמנם תרד לפאנל החשמל כמות. שטח יחידת אותה על קולטים

 (.30 תרשים ראו) 3%־בכ תגדל שטח ביחידת

 יתבזוו קולטים התקנת בתמרוץ חשיבות רואים אנו, חמורה מגבלה מהווה השטח משאב בה, בישראל

( קטנה) כספית עלות במחיר גם ולו, הנתון מהשטח המיוצרת האנרגיה כמות את להגדיל בכדי מוקטנת

 .נוספת

 

 הגג של השטח ניצול על PV־ה לוחות זוית שינוי השפעת: 30 תרשים

 מהתקנה לסטייה יותר נמוכה רגישות ישנה כזו שבזוית היא, 232־מ נמוכה בזוית להתקנה שיש נוסף יתרון

במציאות לא תמיד  אך, דרום לכיוון פונים הלוחות כאשר הינה האופטימלית ההתקנה, אמנם. דרום בכיוון

 בהתקנהניתן להתקין את הלוחות בזוית המדוייקת היות ויש להתייחס לגג או למגרש קיימים. כך, למשל, 

 בתפוקת משמעותית לירידה גורמת הדרומ המדוייק מהכיוון 212 של סטייה, 232 של הטייה בזוית

. בתפוקה בלבד קלה לירידה גורמת דרומית מהפנייה הסטייה, 232־מ נמוכה בזוית בהתקנה ואילו. המערכת

 מערכת מאשר חשמל פחות תפיק 232 של הטייה בזוית מערכת, מהדרום 215־ב הסוטה גג על בהתאם לכך,

 .215 של הטיה בזוית

, גגות של ר"קמ 332־כ של שטח בישראל כי נמצא(, GIS) גיאוגרפי מידע רכתמע פי על, כהן שביצע בניתוח

 המתאימה, ר"מ/ואט 135 של שטח בנצילות .סולאריים קולטים להתקנת ר"קמ 85־כ לנצל ניתן מהם

 ניתן כזו בהתקנה(. השיפוע זוית מהקטנת הנובעת הצפיפות הגדלת בתוספת) 14%־כ של מערכת לנצילות

, המבנים ליעוד התייחס הניתוח. בשנה 11.4TWh של אנרגיה ותפוקת 11,222MW של כולל להספק להגיע

 לנצל ניתן המבנים בשאר בעוד, הגגות משטחי בלבד 12% לנצל ניתן מגורים במבני כי ההנחה על והתבסס

 :לניצול הניתנים העיקריים השטחים סוגי פרוט להלן. מהשטח 62%

התקנה 

 סטנדרטית

232 

התקנה לניצול 

מיטבי של 

 שטח הגג
211 
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אחוז  שטח, מ''ר סוג מבנה

 ניצול

 MW GWh/year נוצלשטח מ

 9,353 5,028.6 37,248,997 20% 186,244,983 מגוריםמבנה 

 3,551 1,909.4 14,143,619 60% 23,572,699 מבנה תעשייתי

 3,421 1,839.5 13,625,629 60% 22,709,382 מבנה חקלאי

 1,311 704.6 5,219,047 60% 8,698,412 שטח בנוי מגובב

 885 475.8 3,524,804 60% 5,874,673 מחסן

 587 315.4 2,336,316 60% 3,893,859 מבנה בבניה

מבנה ציבורי/אתר בעל 

 ענין

3,662,738 60% 2,197,643 296.7 552 

 426 229.2 1,697,426 60% 2,829,044 סככה

 369 198.6 1,470,858 60% 2,451,430 מבנה חינוך

מבנה בקומפלקס 

קניון/שוק/מרכז 

 מסחרי

1,746,793 60% 1,048,076 141.5 263 

 21,466 11,540.8 85,487,690  336,260,577 סה"כ

, האנרגיה ממשרד כהן יואל' דר של ניתוח: מקור. הגגות על PV מערכות התקנת ופוטנציאל המבנים סוגי : 19 טבלה
 1211 אילות־אילת בכנס הוצג

. (: ט נספח)ראו  93%־ב למגורים שאינם ובמבנים, 83%־ב יםמגור במבני הגגות שטחי יגדלו 1242 לשנת עד

 על סולאריות מערכות של 16,322MW התקנת ויאפשר PV מערכות להתקנת השטח יגדל לכך בהתאם

 תאפשר, (1242 בשנת הצפויה הממוצעת הנצילות) 12% של מערכת לנצילות הללו הערכים התאמת. גגות

 .בשנה 43.3TWh־כ לייצור 13,522MW־כ יןלהתק

 יתרון יש PV במערכות חניה מגרשי לקירוי. ומדרכות חנייה מגרשי הינם זה בניתוח נכללו שלא שטחים

 המזגן על מהעומס הנובע הדלק ובזבוז הרכב התחממות מניעת ובכך החונות המכוניות הצללת והוא, נוסף

 פוגע ובכך גבוהה שעלותו תומך מבנה להקים יש חנייה ימגרש קירוי לצורך, מאידך. הנסיעה בתחילת

 עידוד יש ובכך, הרגל־הולכי על הצללה של יתרון יש הליכה ושבילי מדרכות לקירוי. פרויקטה בכלכליות

 על סמוכים מבנים של חלקית הצללה ישנה שלעיתים בכך הוא מדרכות קירוי של חיסרון. לצעידה

 .PV־ה מערכות תבנצילו פגיעה ישנה ובכך, המדרכות
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 ייצור על גבי קירות

 Building Integrated) במבנים אינטגרליות PV מערכות בהתקנת הנה בשטח כפול לשימוש נוספת אפשרות

PV - BIPV .)ים פרויקטותאורי  פרוט ראו, המבנה מקירות כחלק פוטוולטאיים רכיבים מתקינים זו בשיטה

 פחות הינה PV רכיבי של אנכית התקנה - חסרונות מספר זו התקנה לצורת .(Eiffert & Kiss, 2000)־ב

 על תרבו הצללות ישנן, כן כמו, 232 של בזוית התקנה מאשר ופחות(, שטוחה) אופקית התקנה מאשר יעילה

 בטכנולוגיית PV קולטי להתקנת כלכלית ישימות אין, לכך אי. מהלוחות החשמל בתפוקת הפוגעות קירות

 בטכנולוגיות שימוש אלו בישומים נמצא ולכן, יקרה אך יעילה שהיא(, Crystalline Silicon) סיליקון גבישי

 טכנולוגיות בפיתוח נמצאות וםכי(. Thin Film) דקה־שכבה כדוגמת, בהרבה זולות אך, יעילות פחות שהן

 בטכנולוגיה PV ציפוי, שקופות PV יריעותב( גובהם לכל זכוכית במסך המחופים קירות) מסך קירות לציפוי

 - המבנה של האדריכלי בתכנון שילובן המאפשר שונים בצבעים גמישות PV יריעות ייצור או צביעה של

 הנצילות מכך כתוצאה. PV משטחי של המוני מידה הובקנ נמוכות בעלויות ייצור שתאפשרנה טכנולוגיות

 אך(, הצללות והשפעת אנכית התקנה, פחות יעילה בטכנולוגיה השימוש עקב) נמוכה הינה זו בטכנולוגיה

 ברמה משמעות ישנה זו לשיטה הסופי בחישוב ולכן, ביותר גבוהים לניצול הניתנים הקירות שטחי

 .הלאומית

 :יתרונות

 אין צורך לפגוע בשטחים פתוחים לצורך ייצור חשמליימיםק מבנה שטחי ניצול , 

 במיוחד )למשל, ביחס לשטח גגות(, ואינו מנוצל כיום גדולהקירות הינו  שטח 

 :חסרונות

 אופי השימוש במתקני כך לשם תוכננו שלא מבנים על להתקנה קושי .BIPV  דורש תכנון המבנה מראש

ל המבנה, הכנת משטחים מתאימים, בחינת הצללות באופן שיתאים להפקת חשמל )הפנייה נכונה ש

מול מבנים אחרים ורכיבים שונים של המבנה, וכד'(. התקנת מערכות לייצור חשמל על גבי מבנים שלא 

 תוכננו לכך הינה יקרה, מורכבת, ובסופו של דבר ישנו חשש כי תספק נצילות נמוכה.

 של חשמל על הלוחות הקולטים להיות : בכדי לספק תפוקה מכסימלית יעילה אינה אנכית התקנה

מהאנך, התקנה אופטימלית תהיה בזוית  232־ניצבים לשמש. היות והשמש בישראל מגיעה בזוית של כ

 פחות. 52%פחות חשמל, ואילו לוחות המורכבים אנכית יספקו  14%זו, לוחות אופקיים יספקו 

 ת מהצללה של מבנים אחרי, עצים, : קירות סובלים לעיתים מזומנוהייצור ביעילות פוגעות הצללות

. אי לכך, בהתקנה על גבי PVוכד'. להצללה, ולו גם חלקית, השפעה שלילית משמעותית על מערכות 

 קירות ישנו חשש כי הנצילות הסופית תהיה נמוכה במיוחד.

 כאמור, עקב הבעיות הרבות בהתקנה על גבי קירותנמוכה נצילות בעלות, זולות בטכנולוגיות שימוש . ,

עושות שימוש  BIPVאין טעם להשקיע בטכנולוגיית סיליקון שהיא יקרה, ובד"כ ניראה מערכות 

 בטכנולוגיות זולות יותר, אך לאלו מלכתחילה נצילות נמוכה יותר. 

 :להלן המפורטות ההנחות פי על הערכה בוצעה, בישראל BIPV להתקנת הפוטנציאל חישוב לצורך
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 טבלה ראו -קירות ושטחי הבניינים גובה כולל, 1242 ועד כיום ינהבמד הבנוי השטח של הערכה בוצעה 

 1,422 של קירות שטח ישנו 1212 שנת עד שנבנו במבנים זה לחישוב בהתאם. : ט נספחו, לעיל 19

 . חדשים מבנים על קירות בשטחי ר"קמ 583 1242 שנת ועד 1212 תמשנ יתווספו ולזאת, ר"קמ

  ־ב לשימוש אפקטיביים הינם 52% כי נניח זה משטחBIPV (דרום, מזרח הם הרלוונטיים הצדדים 

 (.אלו בכיוונים פונים הקירות משטח 52% בממוצע כי להניח וניתן, ומערב

 להתקנת םפנויי הינם 12% רק,ציבור ומבני הארחה, מגורים במבני BIPV- חלונות ישנם השטח בשאר ,

 ניתנים שאינם שטחים או, מוצלים שטחים(, וביוב מים או, ותקשורת חשמל כבלי כגון) תשתיות

  .אחרות מבעיות כתוצאה לניצול

 להתקנת פנויים הנותר מהשטח 62%, וחקלאות תעשייה במבני BIPV . 

 מסך קירות כוללים המשרדים מבנימ וחלק היות 42% של ביניים ערך נלקח משרדים במבני 

 מאידך, הרלוונטי הקיר משטח 122% על שקופות יריעות של בטכנולוגיה BIPV התקנת המאפשרים

 .מגורים למבני דומים אחרים משרדים מבני

 מהצללות יסבלו מהשטח 42%, בממוצע, ההארה בשעות. 

 ־ה קולטי נצילותPV ( 22 תרשים ראו, 1242 תבשנ ממוצעת נצילות) ר"למ ואט 135 או, 15% של 

 השמש זוית עקב גגות על להתקנה ביחס 43%־בכ נמוכה ממוצעת לנצילות תגרום אנכית התקנה 

 .31 תרשים ראו0.530Sin(33 ,)=( ישראל של הגובה קו סינוס פי על המקדם) האלכסונית

 

 מול החדה הזוית עקב 232 בזוית מהתקנה %43־בכ קטן קירות גבי על בהתקנה האפקטיבי השמש שטח : 31 תרשים
 השמש

 עליהם, ר"קמ 113 על 1242 בשנת יעמוד BIPV בשיטת מנוצל להיות שיוכל השטח סך, אלו הנחות מתוך

 .בשנה 15.6TWh של סך שייצרו PV קולטי של 32,322MW להתקין יהיה ניתן

 מהמבנים 122% אך על, (1212)שנבנו עד  הישנים מהמבניםבלבד  12% על BIPV יותקנובהנחה שמרנית כי 

 .6.2TWh, שייצרו 11,322MWלהתקנת  ר"קמ 83־ב להשתמש יתאפשר - החדשים

שטח שמש 

 אפקטיבי

232 

התקנה 

 על גג

על התקנה 

 קירות
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 התקנה על גבי מאגרי מים

 טכנולוגיה אין כיום. מים מאגרי גבי־על הינהאפשרות נוספת לניצול שטח כפול לשם ייצור חשמל מהשמש 

 טכנולוגיה המפתחות חברות מספר קימות בישראל אך, מים מאגרי גבי על PV מערכות להתקנת מוכרת

 מעבר. מים מאגרי על 1,222MW של התקנה פוטנציאל ישנו( Aquate) אקוויט חברת של תחשיב פי על. כזו

 בשנה ק"מ מליון 122־מ ביותר האידוי את יקטין שמש בקולטי המאגרים כיסוי, החשמל ייצור לפוטנציאל

 גזי פליטות גם ועמה, נוספת אנרגיה לחסוך ובכך בישראל המים התפלת את להקטין שתאפשר כמות -

 .חממה

 :יתרונות

 אין צורך בשטחים פתוחים לצורך ייצור חשמלבקרקע כפול שימוש , 

 ־ה קולטי של צינון מאפשרים המיםPV ,חזקה שמש בתנאי גם גבוהה נצילות על לשמור ובכך. 

 על ידי מערכות  המים מאגרי כיסויPV במאגר המים על לשמור מאפשר ובכך האידוי את מקטין. 

 האצות אוכלוסיית את מצמצמת ובכך, למים המגיעה השמש קרינת עוצמת את מקטין המאגר כיסוי 

 .במאגר הגדלות המזהמות

 :חסרונות

 ישנו צורך להקים קונסטרוקציה  .יתקרקע מערכת מאשר יותר גבוהה ובעלות יותר מורכבת התקנה

צפה, כמו כן בד"כ משתמשים במערכות מרכזות העוקבות אחר השמש, עובדה המוסיפה עוד 

 למורכבות המערכת.

 .סכנה לזיהום המים, במקרה של דליפת חומרים מהמערכת הצפה בעת התפעול או ההתקנה 

ניתן לציין כי  ברמה מוגבלת.טח כפול, מערכות בשימוש שד' נלקח בחשבון  נושא התקנת  פרק ב :לסיכום

 היה לא זו בעבודה שנבחן תרחישמקרה בכל  בכל, ותוך שימוש כפול ישנם שטחים נרחבים הניתנים לניצול

 .כפול בשימוש למימוש כניתנים שנמצאו להספקים מעבר בהתקנה צורך
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 2242 בשנת וגגות קירות שטח הערכת מתודולוגיית : ט נספח

 הגגות שטח את להעריך צורך יש(, BIPV) וקירות גגות גבי על PV מערכות קנתהת פוטנציאל חישובי לצורך

 נתונים אלו אך, GIS בנתוני שימוש באמצעות לחשב ניתן כיום הגגות שטח את. 1242 בשנת הקירות ושטח

 בעתיד הרלוונטיים השטחים את להעריך בכדי. לעתיד המגמות את משקפים ואינם מסויימת בשנה

 .כדלקמן מגורים בבנייני דירות ומספר, ייעוד לפי בנוי שטח של ס"הלמ בנתוני השתמשנו

 מגורים מבני

־1985 השנים בין שנבנו הדירות מספר פרוט את לקבל מאפשר ס"הלמ של הבנייה בנושא הדוחות מחולל

 שנבנו הדירות במספר הרבה התנודתיות עקב. 32 תרשים ראו, בבנין הקומות מספר לפי בבניינים, 1211

 הקומות מספר פי על, שנבנו הדירות אחוזי את בוחנים אם אך .הגולמיים בנתונים במגמות להבחין קשה

 הדירות אחוז גדל 1992־ה משנות כי להבחין ניתן(. 32 תרשים) טווח ארוכות במגמות להבחין ניתן, בבניין

 3־3 בני במבנים הדירות אחוז הקטנת חשבון על, ומעלה קומות 8 בני במבנים וכן ,קומות 1־1 בני במבנים

 .קומות

 

 הדוחות מחולל, ס"למ: מקור. בבניין הקומות מספר  לפי, 1211־1985 השנים בין, שנבנו הדירות מספר: 32 תרשים
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 הגדלת של מגמה ישנה 1992־ה משנות כי להבחין ניתן. בבניין הקומות מספר פי על, בנושנ הדירות חוז: א33 תרשים
, ס"למ נתוני פי על עיבוד: מקור. מאידך, קומות 1־1־ו, מחד, ויותר קומות 8 בני במבנים הדירות של היחסי חלקן

 הדוחות מחולל

 קוי(. 34 תרשים) בבניין קומות ילפ, שנבנו הדירות אחוזי של מגמה קוי פי על הערכה ביצענו, וכך היות

 וליניאריים, קומות 1־1 בני בניינים עבור פולינומיאלי הינם לנתונים ביותר הטוב המתאם בעלי המגמה

 4־3 בני מבנים של הבנייה את לחלוטין לאפס לא בכדי, כן כמו. ומעלה קומות 8־ו, 3־5, 4־3 בני בניינים עבור

 הדירות פילוג הערכת את לראות ניתן 35 תרשיםב. הבנייה מסך 5% של תחתון סף ערך נקבע, קומות

 .1242 לשנת עד השונים במבנים
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 ס"למ ינתונ פי על עיבוד: מקור. לעתיד מגמות, בבניין קומות פי על, כ"הסה מתוך כאחוזים שנבנו ירות: ד34 תרשים

 

. 1242־1212 לשנים מגמה קווי פי על הערכה - כ"הסה מתוך כאחוז, בבניין קומות פי על, שייבנו דירות: 35 תרשים
 ס"למ נתוני פי על עיבוד: מקור
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כה )הלש פי על עיבוד: מקור. 1242 שנת עד והערכה, 1212־1952, למגורים בנוי ושטח שנבנו דירות סך: 36 תרשים
 (22.1, לוח 1211המרכזית לסטטיסטיקה, 

 בשנים הסתיימה שבנייתן הדירות מספר אודות ס"הלמ בנתוני השתמשנו הגג שטח את להעריך בכדי

, 1212 ועד 1952 משנת הנתונים סיכום מוצג 36 תרשיםב. השנה באותה למגורים שנבנה השטח וסך השונות

 ולכן, שנה בכל המבנים מצאי אודות נתונים אין כי לציין יש. 1242 לשנת עד המגמות המשך הערכתכן ו

 עקב. השנה באותה משימוש שיצאו המבנים את כולל שאינו ערך, הבנייה גמר בהערכת להשתמש עלינו היה

 . במציאות מהערכים גבוהה מעט הערכה זוהי, כך

. השונות בשנים הממוצע הדירה שטח את יפקהס, שנה בכל הדירות במספר ההכולל הבנוי השטח חלוקת

 הכפלנו, זו בקטגוריה הממוצע הקומות במספר מבנים קטגוריית בכל הדירות מספר את חילקנו, כעת

 עובי את הכולל - נומינלי לשטח נטו דירה שטח להמרת 1.4 ובמקדם, השנה באותה הממוצע הדירה בשטח

 מול אל כיילנו התוצאה את', וכד מעלית, מדרגות דרח כגון המשותפים והשטחים מרפסת שטחי, הקירות

( ממוצע קומות מספר) החלוקה מקדם התאמת ידי על 1212 בשנת מגורים מבני לשטח GIS נתוני

 .1.3 לערך קומות 1־1 בני מבנים בקטגוריית

 למגורים שאינם מבנים

 על :הבא האופן פי על ערכנוה(, וחקלאות, הארחה, מסחר, ציבור, תעשייה) למגורים שאינם הבנייה במגזרי

 עד הבנוי השטח להערכת פולינומיאליים מגמה קווי בנינו 1212 ועד 1952־מ שנה בכל הבנייה גמר סיכום פי

 מקדמי. מגזר בכל הממוצע הקומות במספר חילקנו הגגות שטח את לקבל בכדי(. 37 תרשים) 1242 לשנת

 :כדלקמן, (20טבלה ב שמוצגים כפי) 1212 לשנת GIS נתוני פי על וכויילו חושבו החלוקה
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 מספר קומות ממוצע מגזר

 4 הארחה

 8 עסקים

 1.4 תעשיה

 3 בנייני ציבור

 1 חקלאות

 הבנוי השטח מתוך גג שטח שובחי לצורך שנלקחו כפי, השונים הבנייה במגזרי הממוצע הקומות מספר : 20טבלה 

 

 נתוני פ"ע עיבוד. 1242 לשנת עד מגמה קווי פי על והערכה 1212־1952 בשנים, ייעוד לפי, בנוי שטח סך: 37 תרשים
 ס"למ

 :להלן מובא 1242־ו 1212 בשנת הגגות שטח נתוני סיכום

 דולגי 2242שטח גגות בשנת  2202שטח גגות בשנת  מגזר

 87%  329,948        176,913       מגורים

 89%  1,819            961              הארחה

 118%  4,372            1,917           עסקים

 126%  47,839          23,213         תעשיה

 31%  16,704          9,777           בנייני ציבור

 83%  25,327          13,824         חקלאות

 88%  426,009        226,606       סה"כ

 10% גידול במבנים שאינם למגורים

 ר"מ באלפי, 1242־ו 1212 בשנת הגגות שטחי הערכת: 21 טבלה
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 קירות שטח חישוב

 הקירות שטחי את הערכנו Building Integrated PV (BIPV)־ב השימוש פוטנציאל את להעריך בכדי

 :כדלקמן הרלוונטיים

 3 בגובה חיצוניים קירות 3 להם יש ולכן, דופלקס מבני ברובם הם קומות 1־1 בני מבנים, המגורים במגזר

 כי הונח'. מ 3 בגובה חיצוניים קירות שני יש דירה לכל ולכן, בקומה דירות 4 יש אחרים במבנים'. מ

 .הדירה שטח הינו A כאשר, 𝐴√ באורך מהם אחד שכל קירות 4 בעלות דהיינו, ריבועיות הינן הדירות

 '.מ 3 ובגובה' מ 4 באורך חיצוני קיר יש אחת שלכל, ר"מ 12 בנות ליחידות חולקו: הארחה מבני

 ממבני בשונה אך, ר"מ 12 בנות ליחידות חולקו, הארחה למבני דומה באופן: ומשרדים ציבור מבני

 .חיצוני קיר אין םמהמשרדי 12%־ל כי הונח, ההארחה

 '.מ 5 בגובה קירות' מ 112 שלהן'( מ X 12 52) ר"מ 522 בנות ליחידות חולק השטח: וחקלאות תעשייה

 :להלן מובא 1242־ו 1212 בשנת הקירות שטח נתוני סיכום 

 גידול 2242שטח קירות בשנת  2202שטח קירות בשנת  מגזר

 37% 1,859,481 1,353,863 מגורים

 89% 4,366 2,307 הארחה

 118% 16,788 7,359 עסקים

 126% 82,010 39,794 תעשיה

 31% 24,054 14,079 בנייני ציבור

 83% 30,392 16,589 חקלאות

 40% 2,017,091 1,433,992 סה"כ

 ס"למ נתוני פי על עיבוד. ר"מ באלפי, 1242־ו 1212 בשנת הקירות שטחי ערכת: ה22 טבלה

 מכך נובע זה נתון. בלבד 42%־ב גדל הקירות שטח בעוד, 92%־בכ בממוצע גדל הגגות שטח כי צייןל יש

1.90√ ואכן, הגגות שטח שורש לפי גדל הקירות ששטח = 1.38. 
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 - סימולציה להטמעת אנרגיה מתחדשת בהיקפים גדוליםה : י נספח

 הנחות ומקורות המידע

 הביקוש לחשמל

 1211עבור שנת  חשמל חברת שלהביקוש לחשמל  תחזית בנתוני והשתמשנ השעתי הביקוש הערכת לצורך

 ההנחות הבאות: פי על 1242 בשנת החזוי לביקוש התאמנו אותה, (1211b, החשמל חברת)

  61חזית חח"י היה על פי ת 1211סך הביקוש בשנתTWh .בתרחיש עבודה זועל פי התחזיות שפורטו ב ,

בשנה, בתרחיש התייעלות מכסימלית סך הביקוש יגיע  121TWhללא התייעלות סך הביקוש יגיע לכדי 

במקדם קבוע באופן שיביא את  1211בשנה. אי לכך, מוכפל ערך הביקוש השעתי בשנת  63TWhלכדי 

 סך הביקוש לערך הרצוי.

 עת) היום בצהריייצור  עודף יווצר, מתחדשים ממקורות מיוצר החשמל מירב בו עתידי יטבתסר 

 הזול החשמל - ז"התעו תעריפי יתהפכו מכך כתוצאה. בלילה ומחסור( פעילות הסולאריות המערכות

 בכדי. הצהרים אל הלילה מן מהביקושים חלק להסטת יוביל זה היפוך. בלילה והיקר בצהרים יהיה

, הבאה הנוסחא באמצעות היום אל מהלילה לחשמל מהביקוש %2120 הסטנו זו ופעהת להפנים

 :היום בשעות 12% ומוסיפה, הלילה בשעות מהביקוש 12% הגורעת

𝑑2040 = 𝑑2012 (1 − 10% ∙ cos (ℎ
2π

24
)) 

 הביקוש 2012d, ביום השעה היא h. 4212 בשנת לביקוש 1211 משנת השעתי הביקוש התאמת נוסחאת: 4 משוואה
 .1242 בשנת המשוערך הביקוש 2040d־ו, 1211 בשנת

 :להלן ההנחות פי על לעיל שפורטו מהטכנולוגיות אחת בכל היצור את חישבנו הצפוי הביקוש מול אל

 PVטכנולוגיית 

ונתוני תפוקת  אביב,־באזור תל PVממוצע של נתוני תפוקה של לוח  פי על חושבה PV מיחידות התפוקה

 . 1211-13השדה הסולארי בקיבוץ קטורה בשנת 

 את שפרט (Faiman, 2000) שהשמ לאנרגית הלאומי המרכז נתוני הלוח בת"א חושבו על פי מחקר של

הנתונים המפורטים . 232 של בזוית ומוטה דרומה פונה, אביב־תל באזור המותקן 1KWp בן PV לוח תפוקת

 תפוקתבמאמר הינם של ממוצעים חודשיים, כך שהנתונים "מחליקים" תנודות שעתיות כתוצאה מעננות. 

 שונות והפרעות חלקיות הצללות עקב אותה המרכיבים הלוחות של התפוקות מסך נמוכה הינה מערכת

 בהספק יחיד פאנל של התפוקה ממכפלת נמוכה להיות אמורה בפועל שהתפוקה כך(, : ו נספחראו )

 של והן PV־ה לוחות של הן הביצועים השתפרו ומאז, 1222 בשנת נבחנו הנתונים, מאידך. המותקן

                                                             
 & Acton)מהביקוש לחשמל משעות השיא אל השפל. ראו למשל  %32־12מחקרים מצאו כי תעו"ז גורם להסטה של  20

Mitchell, 1980)  או 13-35%שמצא כי תעו"ז גורם להסטה של ,(U.K. Department of Energy and Climate 
Change, 2012)  בהתאם לזאת, הנחנו כי תעו"ז כיום 2-11%שמצא כי במשקי בית בלבד התעו"ז גורם להסטה של .

נוספים מהלילה ליום בעקבות  12%מהיום ללילה, שתבוטל בהתהפך התעו"ז. כמו כן יוסטו  12%גורם להסטה של 
 .התמריץ החדש
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 השיפורים עקב בתפוקה העלייה עם תתקזז PV מערכת עבור בתפוקה הירידה כי נניח אנו. הממירים

 .1242 לשנת ועד 1222 שנת מאז - במערכות

-5/1211עבור התקופה  Arava Power Companyנתוני השדה הסולארי בקיבוץ קטורה התקבלו מחברת 

 עבור שדה סולארי בטכנולוגיה עכשוית אך בדרום הארץ.. נתונים אלו מהווים ערכי אמת שעתיים 4/1213

, אשר PVאנו מניחים כי ממוצע של שני מקורות אלו יוכל לספק מודל טוב לתפוקה עתידית ממערכות 

 ישלבו מערכות קרקעיות בדרום עם מערכות ע"ג גגות ברחבי הארץ.

 בכל צעד. PVמותקנים של  522MWבמהלך האופטימיזציה נבחנה תוספת של 

 סולארית־טכנולוגיה תרמו

 של 21System Advisor Module תוכנת של סימולציה פי על חושבה סולאריות־תרמו ממערכות התפוקה

 באזור לאקלים הותאמו הנתונים(. NREL) ב"ארה של מתחדשת לאנרגיה הלאומיות המחקר מעבדות

 מותקנות תהיינה לאריותסו־תרמו ותחנות היות. מרכזת שוקת של בטכנולוגיה הפועלת ולתחנה הערבה

 של אפשרויות הערכת לצורך. אלו ממערכות התפוקה את נכונה מתארת הסימולציה, והערבה הנגב באזור

 של להסטה האפשרות הערכת לצורך. האגירה שעות במספר התפוקה עקומת של" מתיחה" בוצעה אגירה

 איבוד וישנו היות מדויקות אינן אלו פעולות. צורהיי עקומת של פשוטה הסטה בוצעה החשמל ייצור

 .בהמשך יידרש יותר מדויק עתידי וניתוח האגירה במערכות החום של והפריקה האכסון בתהליך אנרגיה

סולארית בכל צעד. כמו כן, ־תקנים בטכנולוגיה תרמומו 522MWבמהלך האופטימיזציה נבחנה תוספת של 

שעות, וניתן להגדיל כמות זו בצעדים של  4.5סולאריות יכללו אגירה של ־בתחילה מוגדר כי מערכות תרמו

 שעות. 6שעה עד לסך של 

 אנרגית רוח ביבשה

 הרוח באזורי מטאורולוגיות תחנות 12 של הרוח תפוקת לממוצע בהתאם חושבהביבשה  הרוח אנרגית

 .להלן 39 יםתרשוב 23 להטבב מיקומיהן ומפת התחנות רשימת ראו ,38 תרשיםהמתוארים ב

                                                             
21 NREL System Advisor Module (SAM), https://sam.nrel.gov/  

https://sam.nrel.gov/
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 האגודה באדיבות, 3TIER חברת: מקור. טריםמ 82 בגובה בישראל הרוח מהירות הערכת - מימין: 38 תרשים
 - מסמלים את האזורים בעלי פוטנציאל הרוח הגבוה ביותר. משמאלצבעי הכתום והצהוב  .רוח אנרגייתל הישראלית

  .המיפוי מרכז :מקור. אש ושטחי טבע שמורות, בישראל הרוח משאבי

 

 ש חי אש

 שמורות  בע
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 .בישראל הממוצעת הרוח עוצמת לחישוב נאספו שנתוניהן המטאורולוגיות התחנות מפת: 39 יםתרש
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 שם התחנה

 מרום גולן פיכמן

 חיפה טכניון

 תבור כדורי

 צפת הר כנען

 ערד

 עזוז

 שדה בוקר

 מצפה רמון

 אילת

 הרוחות משטר לחישוב ששימשו המטאורולוגיות חנותהת: 23 להטב

 הצבה, אולם(. 2 משוואה) הלוגריתמי הפרופיל בנוסחת השתמשנו הטורבינה ציר בגובה הרוח חישוב לצורך

 הצדקה אין זו רוח במהירות. ש/מ 4.6 של ממוצעת רוח מהירות לתחשיב הביאה' מ 82 גובה של ישירה

 כיום המקובל. הרוח עוצמת של מדוייקת בחינה לאחר ספציפיים באתרים יוקמו אלו - טורבינות להקים

 בהנחה. בטורבינות לכליתכ השקעה המאפשרת מהירות הינה ש/מ 5.5 של רוח מהירות כי הוא בעולם

 שפרופיל ובכדי, הסמוכות המטאורולוגיות בתחנות למשטר דומה יהיה הרוחות משטר אלו שבאתרים

 בתחשיב'. מ 152 בגובה הרוח מהירות בתחשיב השתמשנו, מציאותיות טורבינות יתאר וההספקים הרוח

. שעות 3 של במרווחים ותנתונ ותהמטאורולוגי התחנות מדידות. ש/מ 5.5 נההי הממוצעת הרוח מהירות זה

 .22ליניארי מגמה קו פי על חושבו החסרות השעות

 

 להספק הרוח מהירות לתרגום ששימשה, רוח טורבינת של הספק־מהירות עקומת: 42 תרשים

. הטורבינות הספק לחישוב בנוסחה המהירות הוצבה, בישראל הממוצע השעתי הרוח פרופיל הערכת לאחר

 עד 2 בהספק( Cut in) לפעולה הכניסה ממהירות עלייה המאפשרת לוגיסטית עקומה על התבססה הנוסחא

                                                             
, שנמדד הרוח לשיא מעבר נקודות מוסיפים היו( Spline Bézier) בזייה עקומת כדוגמת יותר מורכבים תחשיבים 22

 הועדפה ולכן, המדודות הרוח שיא נקודות אל ותמגיע היו לא פולינומיאלי מגמה קו כדוגמת אחרות הערכות מאידך
 שאינה מוסיפה ואינה גורעת מנקודות השיא שנמדדו. הליניארית המגמה
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 הנקובה הרוח ממהירות(, Rated Speed) הנקובה הרוח במהירות( Rated Power) המכסימלי להספק

 תרשים ורא - אפסל ההספק יורד שם( Cut out) הניתוק למהירות עד, קבועה הטורבינה תפוקת כי הונח

 :כדלקמן הינם ביבשה לטורבינות הספק־מהירות עקומת לקביעת הטורבינות מאפייני. 4223

 ערך מאפיין

Rated Power 3.5MW 

Rated Wind Speed 12 ש/מ 

Cut In Wind Speed 1.5 ש/מ 

Cut Out Wind Speed 41 ש/מ 

 היבשתיות הרוח טורבינות מאפייני: 24 טבלה

 122קמ"ר של שטח לחוות טורבינות, הכוללים  122במהלך האופטימיזציה נבחנה בכך צעד תוספת של 

. עקב מגבלות השטח שתוארו קודם, הוגבלה ההתקנה של טורבינות רוח 352MWטורבינות בסך כולל של 

 מ"ר.ק 952־ביבשה ל

 אנרגית רוח בים

כפי שתואר ) מ' 12אנרגית הרוח בים חושבה על פי נתוני לווינים למהירות הרוח על פני הים התיכון בגובה 

 112ה של ( עבור גובה טורבינ2 משוואה. הנתונים עובדו בהתאם לנוסחת הפרופיל הלוגריתמי )(: ז נספחב

ק"מ מחופי ישראל, בעוד  122־מ'. יש לציין כי הנתונים נלקחו עבור פרופיל הרוח בשטח שנמצא במרחק כ

מ' קרובים יותר לחוף ויש חשש כי עקב הפרעות טופוגרפיות עוצמת הרוח  52השטחים עד עומק מים של 

הערכת מהירות הרוח נעשית  קרוב יותר לחוף תהיה נמוכה במעט מהערכים שנמדדו. כמו כן יש להדגיש כי

באמצעות תצפית על חיספוס פני הים עקב גובה הגלים ותחשיב עוצמת הרוח המתאימה לגלים בגובה 

הנמדד. תחשיב כזה הינו עקיף ואינו משקף בהכרח את עוצמת הרוח המדוייקת בתא השטח. עבור ניצול 

מ"ר, אולם בהמשך בצענו ניתוח קמ"ר בהנחת טורבינה אחת בק 422הרוח בים נלקח שטח מכסימלי של 

 נוסף ללא מגבלת רוח בים. 

 הספק הינם כדלקמן:־מאפייני הטורבינות לקביעת עקומת מהירות

 ערך מאפיין

Rated Power 5.5MW 

Rated Wind Speed 13 ש/מ 

Cut In Wind Speed 3.3 ש/מ 

Cut Out Wind Speed 1.13 ש/מ 

 ייני טורבינות הרוח הימיות: מאפ15טבלה 

 122קמ"ר של שטח לחוות טורבינות בים, הכוללים  122במהלך האופטימיזציה נבחנה בכך צעד תוספת של 

. בכדי שהאופטימיזציה תהיה מציאותית, הוגבל השטח המיועד לחוות 552MWטורבינות בסך כולל של 

 כ"א(. 552MWחוות בנות  4קמ"ר )בהנחת  422רוח בים לכדי 

                                                             
 (European Energy Agency, 2007) גם ראו 23
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 נרגית גליםא

בהעדר מידע אודות משטר פעילות הגלים, הנחנו כי מערכות הפקת האנרגיה מהגלים תפעלנה באופן אחיד, 

סה"כ(, הנחה זו לא תשנה באופן מהותי  120MWשעות ביממה. היות ומדובר על תפוקה נמוכה יחסית ) 14

 את הממצאים הסופיים.

 האופטימיזציה. כאמור, אנרגית הגלים נלקחה בערך קבוע לכל אורך

 אנרגיה מפסולת

בחישוב תפוקת חשמל מפסולת השתמשנו במודל המניח אפשרות אגירת אנרגיה ושימוש בה בהתאם 

מפסולת רטובה ויבשה,  342MW־לצרכי ניהול המערכת. על פי התחשיב שפורט לעיל, ניתן יהיה להפיק כ

 בכל יום.  3,352MWh־שיפיקו כ

)ביוגז או סינגז( באתר, ולהפיק ממנו חשמל בעת שידרש הדבר על  המופק הגז את לאגור ניתן כי נניח אנו

פי צרכי המערכת בשעות המחסור. באם ביום מסוים הצורך בחשמל נמוך מהתפוקה היומית )שהיא, 

ביום(, תיאגר האנרגיה העודפת במערכות אגירת גז, עד לרף יכולת אגירת אנרגיה של  3,352MWhכאמור, 

. האנרגיה מעבר ליכולת האגירה האמורה תושלך. בתחשיב תיסכם כמות מתקןפעולה של ה שעות 8

 האנרגיה המושלכת במשך תקופת הסימולציה )שנה(.

 אגירת אנרגיה

שעות, ורכבים  8למשך  3,000MWבחישוב האגירה הנחנו פוטנציאל אגירה שאובה מכסימלי בסך 

ולציה הנחנו כי גם המכוניות שעות. לצורך פשטות הסימ 4אך למשך  800MWחשמליים בסך של 

 8למשך  3,400MW־שעות, ולכן במחצית ההספק. אי לכך, ניתן להגיע ל 8־החשמליות תספקנה אגירה ל

 שעות.

 לחישוב האגירה השתמשנו במודל הבא:  

 (. 82%פריקה )־נתונים כמות האגירה המכסימלית ונצילות מחזור שאיבה 

 ד לגבול כמות האגירה המכסימלית.בכל יום החשמל העודף, באם קיים, נאגר, ע 

  באם נוצר מחסור בחשמל, האנרגיה משוחררת, לאחר הפחתת ההפסדים בהתאם לנצילות

, אפשר יהיה להחזיר לרשת 82%והנצילות הינה  1,000MWhהנתונה )לדוגמא, באם נאגרו 

800MWh  .)בעת הצורך 

  במאגר ומועברת ליום באם הכמות האגורה גבוהה מהמחסור בחשמל, יתרת האנרגיה נותרת

 הבא. 

  אין אפשרות לאגור מעבר לכמות המכסימלית, אך אם ביום הבא העודף קטן מכמות האגירה

המכסימלית, ניתן להשתמש ביתרות מיום האתמול בכדי להשלים את האגירה עד לכמות 

 500MWhוביום א' נותרו  1,000MWhהמכסימלית )לדוגמא, אם האגירה המכסימלית הינה 

, יאגרו מתוכם רק 700MWh, הם יועברו ליום ב'. אך אם ביום ב' ישנם עודפים של עודפים

500MWh  .)עד לסך האגירה המכסימלית, ושאר האנרגיה תושלך 

  )כך, בהנחה של מאגר גדול  -יש לציין כי הונח שאין אובדן של האנרגיה הנאגרת )למשל באידוי

 דשים לאגירה בין עונות השנה.מספיק, ניתן לאגור אנרגיה אף לטווח של מספר חו
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להספק מערכות האגירה בכל צעד. כמו כן, בתחילה  522MWבמהלך האופטימיזציה נבחנה תוספת של 

 שעות. 8שעות אגירה, וניתן להגדיל כמות זו בצעדים של שעה עד לסך של  6מוגדר כי המערכות תכלנה 

 בסימולציה עלות הקוט"ש השולי

 :הבאה הנוסחאמבוצע על פי ימולציה חישוב עלות הקוט"ש השולי בס

MC𝑖 =
𝑇𝐶𝑖 − 𝑇𝐶𝑖−1
𝑇𝐸𝑖 − 𝑇𝐸𝑖−1

=
∆𝑇𝐶

∆𝑇𝐸
 

 : חישוב עלות הקוט"ש השולי המוסב מייצור פוסילי למקורות מתחדשים5 משוואה

הינה העלות הכוללת של  i ,iTCקוט"ש השולי המוסב בצעד אופטימיזציה הינו עלות ה iMC כאשר

 .iהינה סך כל האנרגיה ממקורות מתחדשים שיוצרה בצעד  iTE־, וiמשק החשמל בצעד 

פרישת עלויות ההקמה של תחנות הכוח  העלות של כל מקור אנרגיה מתחדש מחושבת באמצעות

; התחשבות בעלויות התחזוקה והתפעול %3.524על פני שנות הפעילות של התחנות בריבית של 

בועות, והמשתנות על פני שנת הפעילות; והעלויות החיצוניות הנובעות מתפישת שטחים הק

 פתוחים.

 

 

  

                                                             
אג"ח ל המתאים %3.5 של נמוכה ריבית הנחנו, המדינה ידי על יבנו כי שהנחנו, הפוסילי הייצור במערכות 24

 בעלות הפרטי בשוק יושג המימון כי הנחנו המתחדשת האנרגיה במערכות. המונפקות על ידי המדינה לטווח ארוך
זוהי הנחה מחמירה לגבי  (.דוח המחקרפרק ה' של ב 52' בע 55 שוליים הערת ראו לפרוט) 3.5% של יותר גבוהה

 המערכות המתחדשות, בעיקר בהתיחס לעובדה כי גם מערכות פוסיליות עתידיות יבנו ככל הניראה בידי יצרנים
 פרטיים.
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 ־סימולציה להטמעת אנרגיה מתחדשת בהיקפים גדולים ה : יא נספח

 נוספים תוצרים

 מקדם היכולת עבור מקורות אנרגיה שונים

מקורות האנרגיה ( עבור Capacity Factorתחשיב התפוקה השעתית מאפשר לחשב את מקדם היכולת )

השונים. מקדם היכולת מבטא את היחס בין התפוקה בפועל של מקור אנרגיה, לתפוקה של אותו המקור לו 

שעות בשנה(. מקדם היכולת  8,362שעות ביממה למשך שנה שלמה ) 14היה פועל בהספק הנקוב במשך 

ייצר רק חמישית מסך  , למשל, משמעות שהמקור12%מקדם של  -מבטא את הניצולת של מקור האנרגיה 

האנרגיה לה הוא מסוגל לו היה פועל ללא הפסק. דוגמא נוספת, עבור טורבינת רוח: היות והרוח אינה 

 . נתוני מקדם היכולת מפורטים להלן:18%נושבת במשך כל יום, כל היום, מקדם היכולת יהיה 

 
 Capacity Factor מקור

PV 20% 

 42% סולארי תרמו

 28% ביבשה רוח

 46% בים וחר

 100% גלים

 100% פסולת

 50%  אגירה

 15% טבעי בגז גיבוי

 15% בפחם גיבוי

 
 על פי סימולציה. 1242( של מקורות האנרגיה השונים בשנת Capacity Factor: מקדמי היכולת )16טבלה 

בלבד.  15%ופחם יגיע למקדם יכולת של גיבוי המחסור במערכות ייצור מבוססות גז  -נקודה חשובה לציון 

דהיינו, שיא המחסור יחייב התקנת מערכות ייצור בגז טבעי לגיבוי )על פי הסימולציה ההספק המכסימלי 

 -שעות בשנה  1,322־(, אולם מערכות אלו ידרשו להיכנס לפעולה רק בכ9,000MW־החסר יהיה בסך של כ

מקדם היכולת הנמוך תתבטא בעלות גבוהה לקוט"ש  זהו ניצול נמוך של ההון המושקע והתוצאה של

 מיוצר )היות ועלויות הטורבינה מפוזרות על פחות קוט"ש מיוצרים(.

 

 ( של המקורות המתחדשיםCapacity Creditזכויות היכולת )

( עבור Capacity Creditבנוסף למקדם היכולת, הסימולציה מאפשרת לחשב גם את זכויות היכולת )

השיעור מתוך ההספק  -שים. זכויות היכולת הן אומדן לרמת האמינות של הטכנולוגיה המקורות המתחד

המותקן שניתן להסתמך עליו בתכנון מערך ייצור החשמל, מבלי לפגוע באמינות מערכת הייצור. לעיתים, 

ן מחושבות זכויות היכולת על פי נתונים כלליים עבור כל טכנולוגיה, אך עם סימולציה שעתית מלאה נית

לחשב את זכויות היכולת המדוייקות. זכויות היכולת מחושבות על פי הפער המכסימלי בין הביקוש 
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להספק הייצור בטכנולוגיה המסוימת. את הפער הזה יש לספק בטכנולוגיות זמינות )דהיינו, פוסיליות( 

כושר ייצור פוסילי. , ואין צורך לגבותו בתמידולכן זכויות היכולת הן ההספק המכסימלי עליו ניתן לסמוך 

 :25התחשיב בוצע ע"פ הנוסחא הבאה

CC =
𝑀𝑎𝑥(𝑃𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑) −𝑀𝑎𝑥(𝑃𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑 − 𝑃𝑟𝑒𝑛)

𝑀𝑎𝑥(𝑃𝑟𝑒𝑛)
 

 למקורות אנרגיה מתחדשים Capacity Credit: חישוב 6משוואה 

הינו סדרת ערכי ההספק השעתי של מקור  renP־לחשמל, ו הינו סדרת ערכי הביקוש השעתי demandPכאשר 

 האנרגיה המתחדש.

 על פי תוצאות הסימולציה, ערכי זכויות היכולת לטכנולוגיות השונות מובאות להלן:

 Capacity Credit מקור

[MW] 

 

[%] 

PV 2,795 19% 

 90% 680 סולארי תרמו

 31% 1,045 ביבשה רוח

 16% 352 בים רוח

  ־־ גלים

  ־־ פסולת

  ־־ אגירה 

 

 על פי סימולציה. 1242( עבור מקורות אנרגיה שונים בשנת Capacity Credit: ערכי זכויות היכולת )13טבלה 

מתוכם  2,795MW, מנהל המערכת יכול לסמוך רק על PVשל  19,000MWכך למשל, למרות שמותקנים 

דהיינו, שיהיו זמינים בכל עת שיזדקק להם. עבור טכנולוגיות  -יליים בלבד( כתחליף למקורות פוס 19%)

הרוח ניתן לסמוך על אחוזים גבוהים יותר. ככל שטכנולוגיה מסויימת מותקנת בהספקים גדולים יותר, כך 

נראה בד"כ כי זכויות היכולת שלה יורדות )באחוזים(, היות ובשעות בהן היא מפיקה בשיא נוצרים 

ות בהן היא אינה מפיקה, עדין קיים מחסור. כתוצאה מכך, הטכנולוגיה התרמו סולארית עודפים, ובשע

־. הגדלה של ההספק המותקן בטכנולוגיה זו ל92%בלבד, מראה זכויות יכולת של  522MW־המותקנת ב

12,222MW  11%היתה מורידה את זכויות היכולת לכדי. 

ב זכויות היכולת, היות ועקב מידע חסר חושבה עבור טכנולוגיית הייצור מגלים אין משמעות בחישו

(. עבור מקורות הפסולת והאגירה אין משמעות 122%הסימולציה על פי ייצור קבוע )זכויות יכולת של 

 (.dispatchableבחישוב היות ואלו מקורות נשלטים )

                                                             
 (OECD/IEA, 2011)ראו  25



 

 יםחפסנ  | 88
 

 זמן ־עקומות עומס

השעות בשנה בהן המערכת זמן, המתארות את מספר ־תוצר נוסף של הסימולציה הינן עקומות עומס

כדי להבין את המשמעות של תרשים זה נניח כי נשרטט עמודות שגובהן נדרשת לייצר בעומס מסויים. 

מתאר את ההספק הנדרש מהמערכת בכל שעה על פני השנה. כעת נסדר עמודות אלו מהגבוהה לנמוכה 

המערכת נדרשת לייצר ות מעט מאד שעב - Sצורה אופיינית של )מימין לשמאל(. נקבל עקומה בעלת 

עם העלייה בשעות. לאחר מכן ישנו הנדרש ישנה ירידה מהירה בהספק לאחר מכן  ,הספק המכסימליב

כשמתקרבים לסך  זה תחום העבודה השכיח של המערכת. –בו ההספק הנדרש יורד באופן מתון רחב תחום 

מערכת נדרשת לעבוד בהספק )מעט מאד שעות ה(, שוב יורדת העקומה במהירות 8,362השעות השנתי )

 ובסך השנתי היא צונחת לאפס.נמוך( 

כל  בחיסור, וכן עבור הביקוש 1242זמן עבור הביקוש החזוי בשנת ־להלן, מוצגות עקומות עומס 41תרשים ב

 :מהביקוש( )עקומה המציגה את העומס שהפחית אותו מקור אחד ממקורות האנרגיה בנפרד

 

כל אחד ממקורות האנרגיה שנבחנו. בחיסור זמן עבור הביקוש החזוי, וכן עבור הביקוש ־: עקומות עומס41תרשים 
־שב, PV־הניתן לראות כי רוב מקורות האנרגיה מפחיתים באופן אחיד את הביקוש על פני שעות השנה, חוץ מאשר 

תחת לאפס מ  אל מגיע אף האחרונות השעות 1,522־וב, בביקוש משמעותית להפחת מביא האחרונות שעותה 1,822
 )המשמעות הינה שבשעות אלו ישנו ייצור מעבר לביקוש(

(, וכן ממשיכים 2-522ניתן לראות כי כל אחד ממקורות האנרגיה מפחית מעט בשעות השיא )סביב שעות 

 6,222־, אשר מסך כPV־קור אחד הבולט בהפחתה הינו הלהפחית בקירוב באופן אחיד על פני שעות השנה. מ

 -שעות אף מגיע להספקים שליליים  3,222שעות והלאה, מביא להפחתה משמעותית בביקוש, ומסך 

 שמשמעם כי מיוצרת יותר אנרגיה סולארית מן הביקוש.
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ביקוש PV-ביקוש תרמו-ביקוש

רוח ביבשה-שמש-ביקוש רוח-שמש-ביקוש פסולת-ביקוש

אגירה-ביקוש

 + תרמו PV שמש:
 רוח: רוח ביבשה + רוח בים

 רוח מתחדשות: שמש +
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מן  -ן עבור המקורות השונים כאשר הם מופעלים בדירוג זמ־להלן, מוצגות עקומות עומס 41תרשים ב

סולאריות, הרוח ביבשה, ולאחר מכן ־, לאחר מכן המערכות התרמוPV־הביקוש הבסיסי מחוסרת תפוקת ה

(, על פי זכויות y־בים, ולבסוף הפסולת. בכל שלב קטן ביקוש השיא )נקודת ההשקה של הגרף לציר ה

נה הפחתה מתמשכת לאורך כל העקומה. ניתן לראות גם כי העודפים היכולת של כל טכנולוגיה, וכן יש

 -זו של האגירה  -)שטחי העקומות שמתחת לקו האפס( גדלים עם כל טכנולוגיה. אך העקומה האחרונה 

 מאפשרת הקטנת העודפים תוך שימוש בהם לקטנה נוספת של הביקוש:

 

ל המקורות השונים כאשר הם מיושמים יחד. כל מקור מפחית מדרגה נוספת זמן ש־: עקומת עומס41תרשים 
מהביקוש הבסיסי, בעוד האגירה מקטינה את העודפים )האזור מימין שמתחת לקו האפס( ומאפשרת הקטנה נוספת 

 בביקוש )משמאל, מעל לקו האפס(.

(. Rampingקוש )מידע נוסף בעל חשיבות רבה בניהול רשת החשמל הינו מהירות השינוי של הבי

טכנולוגיות שונות מסוגלות להגיב בקצבים שונים, ובמקרה וקצב השינוי גבוה מיכולת תחנות הכוח 

הנמצאות בשימוש, המשק יסבול ממחסור, אף אם ישנה יכולת מותקנת בהספק המתאים למילוי הביקוש. 

 איתחול והעלייה בהספק הייצור בטכנולוגיות פוסיליות שונות:פורטו מהירויות ה 18טבלה ב
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 יםחפסנ  | 92
 

 

 European Photovoltaic Industry): זמני התנעה וגמישות הפעלה של טכנולוגיות ייצור פוסיליות. מקור: 18טבלה 
Association, 2012)  בהתבסס על נתוניIEA .וסימנס 

(, מעלה ומטה, בטווח של שעה, עבור משתנים שונים. Rampמוצגות עקומות מהירות השינוי ) 43תרשים ב

בשעה, מעלה או מטה.  1,522MWהמגיע עד לכדי  -עבור הביקוש הבסיסי  Rampingבשחור מוצג גרף 

בשעה,  4,000MWשל  Rampד עקומת הביקוש פחות המקורות המתחדשים, מאידך )בירוק(, מגיעה ע

־בשני הכיוונים. אולם, הוספת האגירה ממתנת שינויים אלו והגרף )בכחול( מראה מהירויות של כ

3,000MW .בשעה בשני הכיוונים 

פסולת ואגירה. ניתן לראות כי הן נדרשות  -בנוסף נבחנו מהירויות השינוי עבור הטכנולוגיות הנשלטות 

)פסולת( בשעה, שהינו סביר, אפילו עבור  700MW־)אגירה(, ו 1,300MW־לשינוי בקצב מכסימלי של כ

 5,222־כ -טורבינה במחזור משולב. מעניין לראות כי מערכות האגירה יזדקקו לפעול כמעט לאורך כל השנה 

 ±500MWבספיגת אנרגיה עודפת והחזרתה לרשת, אם כי רוב פעולות האגירה תהיינה בטווח של -שעות 

 -ק ניכר ממגזר האגירה יורכב מרכבים חשמליים, הרי שזהו אופן פעולה אופטימלי עבורם בלבד. היות וחל

 פריקה וטעינה מהירים ולא עמוקים.
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עבור טכנולוגיות שונות: הביקוש הבסיסי, הביקוש בחיסור המקורות המתחדשים,  Ramping: עקומות 43תרשים 
 עצמן.וכן הפסולת והאגירה בפני 

על פי אלגוריתם פשוט המספק  -פסולת ואגירה  -יש לציין כי בסימולציה הופעלו הטכנולוגיות הנשלטות 

אחוז קבוע מן המחסור לאורך היום. כך, עם הגידול במחסור, תגדל גם האנרגיה המוחזרת דרך אגירה 

לציה, ואינו מכוון ופסולת. אלגוריתם כאמור, מכוון לספק פיתרון פשוט שיאפשר חישוב מהיר בסימו

את מהירות השינוי  יגבירלהקטין את מהירות השינוי של הביקוש במשק. אי לכך, ישנם מקרים בהם הוא 

 עבור טכנולוגיות הגיבוי )הפוסיליות(, במקום למתנה.
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 מקורות מתחדשים 82%תוצאות הסימולציה בתרחיש  : יב נספח

, בתרחיש (Revenue Neutral־ה)נקודת  מתחדשות 82%־להלן מובאים ממצאי הסימולציה בנקודת ה

התייעלות מכסימלית במשק, ועל בסיס נתוני שנת צריכה מלאה. יש לזכור שזו אינה הנקודה בה ישנה 

, ניתן להגיע אף (44תרשים ממצאי הסימולציה ) על פי -חדירה מכסימלית אפשרית של מקורות מתחדשים 

 על כך יפורט בניתוח הכלכלי(. -בעלויות כלכליות גבוהות  אנרגיה מתחדשת )אולם 95%־ל

 א. משק ללא התייעלות

  

 ב. משק בהתייעלות חלקית

  

 ג. משק בהתייעלות מלאה

  

בשלושה  122%לקראת  2%: ממצאי האופטימיזציה להגדלת שיעור התפוקה מאנרגיות מתחדשות, מ־44תרשים 
תייעלות במשק. מצד ימין מוצג תמהיל המקורות המתחדשים )כולל אגירה( הגדל בהדרגה באופטימיזציה; תרחישי ה

מצד שמאל מפורטת העלות הכוללת של משק החשמל, מחולקת לעלות הייצור, לעלויות חיצוניות, ולעלות 
מנית(, הקו האדום ההתייעלות. הקו האדום מציין את שיעור המקורות המתחדשים מסך החשמל המופק )סקאלה י

 מתחדשות" 2התייעלות/ 2, שבה סך עלות משק החשמל משתווה לעלות במצב "RNהאנכי מציין את נקודת ה־

מתחדשות( בפילוח על פי המקורות  82%מוצג סך האנרגיה המיוצרת בנקודה זאת )של  45תרשים ב

 12%־. ניתן לראות כי בסך הכולל ישנו מחסור של כ1242ת השונים, אל מול סך הביקוש השנתי הצפוי בשנ

)אם מקורות  12%בנקודה זו היה אמור להיות מחסור של  -מסך הביקוש. אולם תמונה זו אינה מלאה 

מסך הצריכה(. ראשית, ישנן שעות בהן המקורות המתחדשים מייצרים בעודף מעבר  82%מתחדשים ייצרו 

ינם מסוגלים למלא את הביקוש ונוצר מחסור. בשלב הראשון לביקוש, ומאידך, בשעות אחרות א
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טכנולוגיות האגירה ינסו להעביר חלק מהעודף אל שעות המחסור, אך אין בכך די. כתוצאה מכך יצטברו 

)לדוגמא, אם ביום א' ישנו עודף וביום  בייצור הכולל המחסור לסך מעברשעות בהן ישנו עודף או מחסור 

 מצא שהמערכת מאוזנת, אך הדבר אינו כך(. ב' חוסר, סיכום פשוט י

 

מתחדשות,  ביחס לביקוש הצפוי )בתרחיש התייעלות  82%: סך הייצור ממקורות מתחדשים בתרחיש של 45תרשים 
 בסך הייצור ממקורות מתחדשים 12%־. ניתן לראות שקיים מחסור של כ1242מקסימאלית( בשנת 

ניתן לראות את סך כמות האנרגיה שיוצרה מהמקורות המתחדשים אל מול הביקוש בחודשים  43תרשים ב

השונים. ניתן לראות כי בחודשים מסוימים קיים מחסור, בעוד באחרים ישנו עודף. אך גם תמונה זו אינה 

גירה נמוכה מידי, בימים לעיתים באותו החודש ישנם ימים עם עודף ייצור, אך עקב יכולת א -מלאה 

מוצג סך העודף וסך המחסור בכל חודש, אל מול ההפרש בין הביקוש  49תרשים אחרים יהיה מחסור. ב

כלל ימצאו גם עודף וגם מחסור באותו ־שימו לב כי בדרך -לייצור ממקורות מתחדשים באותו החודש 

 החודש.
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. כמו כן ניתן לראות את 1242: סך הייצור ממקורות מתחדשים )כולל אגירה( ביחס לביקוש הצפוי בשנת 46תרשים 
סך העודפים )אנרגיה מתחדשת שיוצרה אך לא היה לה שימוש(, והמחסור )בו סך המקורות המתחדשים לא מילאו 

 את הביקוש לחשמל(

 

מל ממקורות מתחדשים, ביחס לביקוש בחודשים השונים. ניתן לראות כי בחודשים מסויימים : ייצור החש43תרשים 
 סך הייצור היה גבוה מהביקוש, ואילו באחרים היה נמוך
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: הייצור ממקורות מתחדשים בחודשים השונים, כאחוזים מסך הייצור. ניתן לראות כי מקורות השמש 48תרשים 
 יותר בחודשי הקיץ, ואילו הרוח משמעותית יותר בחודשי החורף. גבוהים

 

: הפער בין ייצור ממקורות מתחדשים לביקוש, בחודשים השונים. ניתן לראות כי באביב ישנו עודף ייצור 49תרשים 
 שעות עודף בלתי מנוצל.משמעותי, ובשיאי החורף והקיץ מחסור משמעותי. אך עדין גם בחודשים אלו ישנן 

המחסור גדול מהעודף עקב  בעונות האחרותישנם עודפים גדולים, ואילו  באביבכצפוי, ניתן לראות כי 

הצורך המשמעותי בחימום וקירור. אך עדין, גם בחודשים אלו קיימים עודפים הנובעים מכך שבשעות 

 מסויימות עדין הייצור גבוה מהביקוש.

ניתן לראות דוגמא לגרף הביקוש השעתי אל מול תפוקת החשמל מהמקורות השונים בחודש  ד52תרשים ב

ינואר )כמאפיין את החורף(, ובחודש יוני )כמאפיין את הקיץ(. בתרשימים אלו מוצגת עקומת הביקוש )קו 
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הרוח )ביבשה  סולארי בצהוב כהה(,־בצהוב, ותרמו PVשחור(, ומולה תפוקת המתקנים הסולאריים )

בכתום, ובים בתכלת(, הגלים )כחול(, מתקני פסולת )ירוק(, והאנרגיה ממתקני אגירה )סגול בהיר(. 

המחסור הנותר מסומן בצבע אדום. בקו לבן מקוקו מסומנות יתרות הייצור לאחר שהועברה חלק 

 -ת הביקוש מהאנרגיה למתקני האגירה. בחורף ניתן לראות שקו זה צמוד בשעות הצהריים לעקומ

המשמעות היא שמערכת האגירה אוספת את כל עודפי האנרגיה לשימוש בשעות אחר הצהריים והלילה. 

בקיץ, מאידך, גם לאחר אגירה, נותרת אנרגיה עודפת המושלכת ומהווה בזבוז )שטח הגרף מעל לקו 

מחסור )לאחר בצבע אדום מקוקו, וה x־המקוקו(. למען הבהירות, העודפים מוצגים גם מתחת לציר ה

השימוש במתקני אגירה(, המחייב ייצור חשמל ממקורות מחצביים )או ניתוק צרכנים(, מסומן מתחת לציר 

 בצבע חום. x־ה

סולארי( גבוהה בהרבה מהתפוקה ־ותרמו PVניתן לראות כי בחודשי הקיץ תפוקת המתקנים הסולאריים )

עולה אחרי הצהרים עד לשעות  -דירה יחסית בחורף. כמו כן, ניתן לראות כי הרוח ביבשה בקיץ הינה ס

אולם בחורף הרוח פחות סדירה, ישנם ימים בהם עוצמת הרוח נמוכה, ולאחר מכן מספר ימים  -הערב 

בהם הרוח חזקה מאד. הרוח, ביבשה וביחוד בים, חזקה בחורף מאשר בקיץ. אך בסיכומו של דבר ניתן 

על מיעוט התפוקה הסולארית, והמחסור בחורף גדול לראות כי הרוח החזקה בחורף לא מצליחה לפצות 

 מאשר בקיץ.
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בינואר וביוני. ניתן לראות כי בחורף )ינואר( ישנם חוסרים המכוסים על ידי ייצור באמצעות תחנות כוח פוסיליות, בעוד בקיץ  -: ייצור החשמל ממקורות מתחדשים בשבועות אופייניים 52תרשים 
יוני( ישנם עודפי חשמל שאינם ניתנים לניצול)
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לישראל לטווח תחזיות אוכלוסייה  .(1211מלדונדו, מ. )ו .פלטיאל, א., ספולקר, מ., קורנילקו, א
 .ירושלים .1259-1229ארוך: 

המדריך לבנייה ביו־אקלימית  .(1212רופא, י. )ו .פרלמוטר, ד., אראל, א., מאיר, י., עצמון, י
 .ירושלים .בישראל

: עקונות פרוגרמטיים 1222-הביקושים לקרקע בישראל בשנות ה .(1993י, ל. )’טנגו .פרנקל, א
 .מרחביים בתכנית האב

 .שילוב טכנולוגית הפירוק הגזי במערך הטיפול בפסולת בישראל .(1211) רוזנטל, ג.

 .מיתוסים על אנרגיה גרעינית .(1211רוזנקרנץ, ג. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 


