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פורום הרשויות לאנרגיה





Citizen power plant-וינה

Wien Energieעיריית וינה באמצעות ספק החשמל •

2012-רץ מ•

פרויקטים30•

פאנלים למשתתף10עד –משתתפים 11,000•

•19MW<>50,000MWh 17,000חסכון שלtCO2eq

מיליון אירו39השקעה מצטברת של מעל •

עמדות הטענה לרכב, סולרי•

https://energy-cities.eu/best-practice/citizens-solar-power-plant/



אנרגיה קהילתית
כאמצעי לקידום משק אנרגיה מקיים בישראל

ר איריס אביעזר  "ד
,עמיתת ממשק

,אגף אנרגיה מקיימת

ר אלה ברנד לוי"ד
,  עמיתת ממשק

,ִמנהל שירותים חברתיים ואישיים

ר זהר ברמן  "ד
,עמיתת ממשק

,המועצה הלאומית לכלכלה

ר נעמה ולד"ד
,עמיתת ממשק

,אגף מדיניות סביבתית

https://www.gov.il/BlobFolder/news/energy_research_060722/he/energ_research010822.pdf


הגדרה

,התייעלות,אגירה,ייצורלטובתמשותפתאזרחיתהתארגנות

רווחומייצרתהשטחאו/והמתקןעלבעלותהכוללת,(אספקה)

.הקהילהלטובתהמשמש



תועלות



מעבר לאנרגיות –האתגר 
מתחדשות בשטחים מבונים

רוב השטחים הבנויים לא נמצאים בבעלות יחידה והם •
כמעט ולא מנוצלים ליצור אנרגיה מתחדשת

הציבור הרחב לא משתתף•

נדרשת גישה חדשה על מנת לייצר מעורבות•

מודל האנרגיה הקהילתית מבוסס על•

איגום משאבים  •

פיזור סיכונים•

חיזוק הקהילה•



מגוון



המלצות לעידוד מיזמי  
אנרגיה בקהילה

מרחבים  )קידום שותפות שלטון מקומי עם תושבים 
(פרטיים/ ציבוריים 

מיפוי הפוטנציאל במבני ציבור•

הקמת קרן מענקים ייעודית לרשויות מקומיות •

הסברה ברשויות בנושא אנרגיה קהילתית•

צוות רב מגזרי לחשיבה ושיתוף ידע•



תודה

naamawa@sviva.gov.il



מטרות-תכנית מענקים -4.41ל "הוראת מנכ

פליטהלמניעתהחשמלצריכתוצמצוםפוסיליםבדלקיםהשימושהפחתת•

לאווירחממהוגזירעיליםגזיםשל

בישראלהתעשייהבקרבבמשאביםלהתייעלותופרויקטיםהשקעותעידוד•

ידיעלמתחדשתאנרגיהבייצורותמיכההעירוניהחוםאיתופעתצמצום•

אגירהומערכותסולאריקירויבהשקעהעידוד

וקלינטקחדשנותעידוד•
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-' מסלול ב
צמצום תופעת אי החום העירוני  

וייצור אנרגיה מתחדשת

-' מסלול א
הפחתת פליטות והתייעלות  

אנרגטית

'מסלול ב'מסלול ארכיב

ח"מלש39ח"מלש59תקציב

סוגי פרויקטים
כאלה שתורמים להפחתה ישירה של פליטות גזי 

או  הפחתה עקיפה באמצעות חיסכון  /ו, חממה
או אנרגיה/ו, משאבים, בחומרי גלם

הרחבת מתקן הצללה תוך  , הקמת מתקן קירוי סולרי
וולטאים-שילוב פאנלים פוטו

לא יוכרו השקעות

במתקנים ליצור חשמל מאנרגיה מתחדשת•
סולר או  , בפרויקטים של מעבר משימוש במזוט•

מ לשימוש בגז טבעי"גפ

במתקנים ליצור חשמל מדלקי מאובנים לרבות גז  •
מחצבים

במתקנים של הצללה בשטחים שאינם נגישים •
לציבור

שנים25שנים10תקופת ההפחתה

:ל"קישור להוראת המנכ

למתקנים המשלבים 
מערכת אגירה תוכר  

הפחתת פליטות  
נוספת בגין הסטת 

ביקוש משעות השיא

https://www.gov.il/he/departments/policies/economy_dgi_instructions_04_41


100,000₪–מזכההשקעהמינימום•

ח"מלש3.5–הסיועתקרת•

(חודשים18: תקופת ביצוע הפרויקט)₪ ח"מלש1.2סיוע בהשקעה של עד 25%•

(חודשים36: תקופת ביצוע הפרויקט)ח"מלש1.2סיוע על כל שקל נוסף מעל 20%•

היחס בין גובה הסיוע המבוקש לכמות גזי החממה הצפויה להיות מופחתת במשך תקופת •

.CO2eלטון ₪ 140ההפחתה אינו עולה על 

.ח"מלש800: היקף מחזור המכירות •

עקרונות התמיכה-2022מקצה 
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על גבי מתקן מוגבה כך שנוצרת הצללה לשטח  וולטאים-התקנת לוחות פוטו-קירוי סולארי ❖

, המתקן לא ימנע מעבר ושימוש של הציבור. הנמצא תחת הפאנלים תוך כדי ייצור חשמל סולרי

.על פי כל דין, ככל שהיו קיימים ערב הקמת המתקן

שטח אשר מתאפשרת שהייה בו או כניסה לתוכו או מעבר דרכו -שטח הנגיש לציבור הרחב ❖

שטח יוגדר כנגיש לציבור גם אם הכניסה  . בין אם רגלית ובין אם בכלי תחבורה, לכלל הציבור

ובתנאי שהכניסה מותרת  , (מתחמי בילוי וספורט, כגון חניונים בתשלום)אליו מחייבת תשלום 

.לכל אדם

4.41ל "לפי הוראת מנכ-הגדרות ומונחים 


