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פורום רשויות–איפוס אנרגיה במבנים ומתחמים 
אלעד כלפון

מנהל תחום מיזמים ופרויקטים ומוביל תחום אנרגיה במבנים  
09-11-2021משרד האנרגיה 
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למה בכלל זה מעניין

מה רלוונטי לרשויות–איפוס אנרגיה 

מתחם/איך ניגשים לאיפוס מבנה

תמיכות וסיוע משרד האנרגיה

עיקרים-איפוס אנרגיה 
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למה איפוס אנרגיה מעניין אותנו. 1
תזכורת איפוס אנרגיה
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למה איפוס אנרגיה מעניין אותנו. 1
עצמאות באנרגיה/ מתחם / במבנה בין איפוס אנרגיה מה 

הטכניון,לאדריכלותהפקולטה , נתניאןמשנה יונתן ' באדיבות פרופ

בניין מאופס אנרגיה. 1
שווה או  סך צריכת האנרגיה השנתית 

מסך האנרגיה המתחדשת קטנה 
המיוצרת באותה השנה

בניין עצמאי באנרגיה. 2
או  שווה השעתיתצריכת האנרגיה סך 

המתחדשת מסך האנרגיה קטנה 
המיוצרת באתר  

באנרגיהעצמאי /מתחם מאופס. 3
מקבץ בניינים בניהול משותף העונים  

כאשר אספקת  1/2על הגדרות 
.מהם נמדדת יחד/האנרגיה אליהם

צעדים לקידום , כיום מחלק היסטורי)
(אפשרויות נוספות

בעתיד כל , אזור תעשייה, קריית חינוך
?הרשות

%
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למה איפוס אנרגיה מעניין אותנו. 1
את משרדי הממשלה

אימפקט סביבתי

חיסכון עלויות

הגדלת יעילות  
משק האנרגיה

כתוצאה מהקטנת היקפי הייצור באנרגיה פוסיליתגזי חממה /צמצום פליטות פחמן

(הפחתת הביקושים בערבי "עקומת העומס השיורי עהורדת)' פיקריות'בעיקר של ה, חוסך תהליכי ייצור יקרים ומזהמים–סיוע לרשת בזמני צריכת שיא

('עתודה סובבת')הקטנת העלות הקיימת של הפעלת טורבינות רזרבה –** מתח וזרם, ייצוב תדר

 בעיקר למקומות מרוחקים, צמצום ההשקעה בשדרוג רשת ההולכה והוספת קווים חדשים–חיסכון בעלות תשתיות

הגדלת שרידות  
משק האנרגיה

 איבודי רשת'י חיסכון ב"הגדלת יעילות ע–אספקה מקומית ללא אובדן כתוצאה מהולכה ושינוע'

 המגיבים לתמריצים כלכליים של הרגולטורבמשק ' האקטיביים'ו' החכמים'הגדלת כמות השחקנים

 י הפחתת עומס ברשת ההולכה והסטת האנרגיה לשעות צריכת השיא"ע' קיטום הייצור הסולארי'צמצום
(  וכן יכולים להיות מועברים לרשת בשעות בהן יש חוסר בחשמל, צריכה עצמית או אגירה מפחיתים עומס מקווי ההולכה והשנאים-השפעה כפולה )

'(נפילות רשת/בעיקר במצבי קיצון)המגבירים את שרידות ועמידות רשת החשמל ' איים של יציבות אנרגטית
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למה איפוס אנרגיה מעניין אותנו. 1
אתכם ברשויות, בנוסף לכך

חסכון בעלויות אנרגיה כתוצאה מהתייעלות והפניית תקציבים למטרות טובות יותר לאחר החזר ההשקעה-

הכנסות נוספות לרשות-יצור מתחדשות -

חינוך הסברה ועבודה עם התושבים ליצירת סביבה מקיימת-

ו"וכז"תעואספקת אנרגיה עצמית למרות שינויי . יכולת להתנהל כלכלית במשק אנרגיה מורכב-

מרכז הפעלה בחירום ואתרים חשובים, ביטחון אנרגטי במרכזי קליטה לשעת חירום-
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מה רלוונטי לרשויות–איפוס אנרגיה . 2
עיקרים באיפוס אנרגיה

ייעול האיזור שבין הבניינים
 והתקנת עמדות לרכבים חשמליים מעבר

טעינה חשמליות

 חכמהתאורת רחוב

אקלימי פאסיבי-תכנון ביו
מקסום תאורה טבעית מאור שמש

הצללות לקירור בימים חמים

חומרים מבודדים למעטפת ולחלונות

חומרי בנייה ממוחזרים

יצירת מערכת אוורור טבעי כחלק מהמבנה

מערכות טכנולוגיות לניהול הבניין
 תאורה-

ב שימוש"מערכת לכיבוי מערכות תאורה ע–

מערכת מדידת תאורה טבעית לחיסכון בתאורה מלאכותית–

ובסנסורים של תאורת אור שמש( לד)שימוש בתאורה חסכונית –

 חימום-

שימוש במשאבות חום  –

radantשימוש בטכניקת – tubing לחימום החלל דרך הריצפה

או הקירות באמצעות משאבות חום

(אמצעי להמרת אנרגית חום)energy recovery wheel-שימוש ב–

 אוורור ומיזוג-

ניהול מערכות המיזוג–

מערכות לניטור איכות אוויר–

 המקבל נתונים מהמבנים במתחם וממליץ כיצד לייעל את  ניהול דרך שרת מרכזי

השימוש באנרגיה

חינוכיים/כלים התנהגותיים
העלאת מודעות לחשיבות ההתייעלות

הדרכה על דרכים לחיסכון אנרגיה

ונטילציה טבעית/מיזוג/עידוד שימוש בתאורה

יצירת איפוס אנרגטי
התייעלות
באנרגיה

אנרגיהניהול 

אגירת אנרגיה

ייצור אנרגיה
מתחדשת
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מה רלוונטי לרשויות–איפוס אנרגיה . 2
עלות תועלת

4.0

5.2
4.7

3.1

5.4

7.2

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

אקלום מבנים תאורת חוץ תאורת פנים החלפה לרכב פרטי 
חשמלי

אגירת אנרגיה לפי 
עצמאי   PV-רכישה מ

ושימוש עצמי לפי 
ז חדש"תעו

אגירת אנרגיה מהרשת 
לצריכה עצמית לפי  

ז חדש"תעו

פרויקטים להתייעלות ועצמאות באנרגיה

שנות החזר ללא מענק
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מה רלוונטי לרשויות–איפוס אנרגיה . 2
פרויקט בשיתוף אלפא  , עלות תועלת

בתי ספר. 1
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מה רלוונטי לרשויות–איפוס אנרגיה . 2
פרויקט בשיתוף אלפא  , עלות תועלת

בתי ספר. 1
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מה רלוונטי לרשויות–איפוס אנרגיה . 2
וגם עמידה בחובות רגולטוריות

:171ממשלההחלטתמתוך

ומשרדוהשיכוןהבינוימשרד,הסביבהלהגנתהמשרד,האנרגיהמשרדבשיתוף,התכנוןומינהלהפניםמשרדעללהטיל"
".זוהחלטהקבלתמיוםשנהבתוךלמבניםאנרגיהמאופסתלבנייהיעדיםלקביעתלפעולהאוצר

:208החלטת ממשלה מתוך 
,ילדיםגןאוספרשביתכך2019-ף"התש(תברואה)(הבנייהתכן)והבנייההתכנוןתקנותאתלתקןהפניםשרתעללהטיל"

...קילוואט15לפחותשהספקווולטאיפוטומתקןשלבהקמהיחויב,רבועיםמטרים1000עלעולהשלוהבנייהששטח
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מה רלוונטי לרשויות–איפוס אנרגיה . 2
דוגמאות נוספות

מיפוי נתוני אנרגיה ופוטנציאל. 1
משרד האנרגיה בשיתוף עם המועצה לבניה ירוקה–חוברת מקרי בוחן •



13

מה רלוונטי לרשויות–איפוס אנרגיה . 2
?האם זה אפשרי
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מתחם/איך ניגשים לאיפוס מבנה. 3
שלבים לאיפוס אנרגיה

מיפוי נתוני אנרגיה ופוטנציאל. 1

ולאן האנרגיה הולכתמי הצרכנים : סקר צריכת אנרגיה •

אגירת קור, השבת חום, רוח, BIPV, סולארי גג: סקר פוטנציאל ייצור והשבת אנרגיה מתחדשת•

מדד משרד האנרגיה לרשויות–לשכנים ביחס למוסדות אחרים וביחס –אנרגיה אפשריים לביצועי בחינת מדדים •
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מתחם/איך ניגשים לאיפוס מבנה. 3
שלבים לאיפוס אנרגיה

פעולהעריכת מתווה . 2

ההתיעלותעלות תועלת לכל אחד מאמצעי –ניתוח כלכלי •

(פירות נמוכים)סל פעולות וסדרי עדיפויות ליישום •

תכנית עבודה רב שנתית כולל מנגנון בקרה ועדכון•

מדדים ומופעים, מובילי תהליךהגדרת •

ביצוע על פי תכנית•

מעקב וניטור שותף•
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תמיכות וסיוע משרד האנרגיה ושותפים. 4
עוזרים לכם להצליח

מידעוהנגשתכלים 

צריכת אנרגיה השוואתיים לרשויותמדדי •

גיבוש מתודולוגיה לבחינת איפוס אנרגיה במתחמים קיימים  •

.מיזם משותף עם המועצה הישראלית לבניה ירוקה לאיפוס אנרגיה של כלל נכסי הרשות•

להערכה ומדריך אקסליכלי . ס"להגנבשיתוף משרד הפנים והמשרד ומיטיגציהלהערכות לשינויי אקלים אדפטציה תוכנית•

לכתיבת תכניות פעולה

(12+ 12)ואדפטציה למיטיגציהרשותיותהמאיץ לכתיבת תכניות פעולה •

לרשויותהאנרגיה פורום •

אזורייםאנרגיה באשכולות מנהלי •

משרדים תחילה–מנגנון השוואת ביצועים •

•RIAשיטות מדידה ומדיניות חדשה, הגדרת יעדים, לבחינת נושא המבנים המאופסים
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תמיכות וסיוע משרד האנרגיה ושותפים. 4
עוזרים לכם להצליח

מענקים הלוואות וסיוע כספי ישיר

ליישום תכניות פעולה ברשויותח"מלש100•

ס"והגנבאנרגיה בשיתוף משרד הכלכלה לפרויקטים של התייעלות ועצמאות מענקים •

מענקים לפרויקטים בתכניות פעולה ספציפיות•

מתחדשותלייצור הפיס מפעל הלואותקרן •

הבנויפוטנציאל סולארי במרחב כלי למיפוי •

אנרגיהמאופסילקידום תכנון מבנים ומתחמים ח"מלש10•

לתמיכה בבניה ירוקה במבני חינוךח"מלש5•

ספרגגות בתי על  PVלח"מלש40•

הערבילאנרגיה בתכנית החומש למגזר ח"מלש100•

פיתוח ואף מתן קדימותבתקציבי אפשרות לשימוש •



!בהצלחה


