
להלן כמה נושאי מפתח שבחרנו להביא כסיכום לכנס:

אתגרים ומענים לייצור אנרגיה בבניינים משותפים:

הגג פר דייר היא קטנה יותר ולכן- בניגוד לבתים פרטיים, כמות שטחאתגר כלכלי-התנהגותי.1
הרווח הישיר של כל דייר בבניין משותף מהקמת מערכת סולארית על גג הבניין הינו קטן, ובהתאם

המוטיבציה להתקנת מערכת סולארית - נמוכה. לכן יש לייצר תמריצים כלכליים אחרים: תעריף
מיוחד, הטבות כלכליות אחרות כגון הטבות מס (כפי שנהוג בחו"ל) ועוד.

יעדיפו לשמור אותו לבנייה עתידית- בעלי זכויות על הגגהשקעה אלטרנטיבית משתלמת יותר.2
שממנה יוכלו להרוויח יותר לעומת מערכת סולארית או לחלופין בגג משותף - אם ישלמו לבעלי
הדירות האחרים כדי לקבל זכויות בנייה כאלה (גם אם בפועל הסיכוי שיממשו זכות זו הוא נמוך

מאוד). בבנייה חדשה חסם זה מתממש הלכה למעשה בכך שמראש חלק ניכר משטח הגג מיועד
לשימוש אחר שאינו מותיר מקום מספק להקמת מערכת סולארית (כגון מרפסות של פטנהאוזים).

בבנייה חדשה הפתרון הוא לחייב הקמת מערכת סולארית על הגג בחקיקה ואילו עבור בנייה קיימת
חשוב להעביר את המסר שגג סולארי הוא פרוייקט פשוט הרבה יותר מכל בנייה עתידית ולכן זהו

רווח שקל יותר לממש.

(שירדמהדיירים66%שלהסכמתםאתדורשמשותףבבנייןסולאריפרויקטהקמת-ארגוניאתגר.3
והנעתהמקצועיהידעהנגשתתוךהנושאלחשיבותהמודעותיצירת).2020שנתבסוף100%מ

התהליך, שיוביל להסכמה על הקמת מערכת, מצריכים ארגון קהילתי שדורש עבודה רבה ואורך זמן
רב. בפורום הישראלי לאנרגיה משקיעים רבות כדי לפתור חסם זה ע"י העברת קורסים לפעילים

המעוניינים לקדם זאת בקהילות שלכם ומתן תמיכה מקצועית מתמשכת.

ולקיחת הלוואה ע"י ועד הבית היא כיום-  מימון עצמי מהדיירים לרוב אינו רלוונטי,אתגר מימוני.4
היא מסובכת מאוד (גורמים מעטים בלבד מוכנים לתת הלוואה לועד בית). בפורום הישראלי

לאנרגיה אנו עובדים מול גורמים פיננסיים להנגשת הלוואות לועדי בתים וכן העובדה שחברות
מציעות מודלים מימוניים אחרים כמו השכרת גג תסייע גם כן.



סיכום שולחן עגול: קידום מקירדו-גריד קהילתי בישראל
עו"ד ענת ממלוק, מנכ"לית אמן אנרגיההנחתה:

theהרןיונישונות: מזוויותהנושאאתהציגו sustainable group;שוואב,דניאלCEO

Brightmerge;סמנכ"לליבנה,אמיר;פאוורערבהעסקי,פיתוחסמנכ"לקפלנסקי,עידן

רישויבכיראגףראששטרית,משהלישראל;חשמלחברתמבני,ושינויחדשנותאסטרטגיה,

יועצתסביבה,כלכלניתגבאי,דנה;ההסטורייםהמחלקיםמולעובד,החשמלברשותופיקוח

,קיימיםאנרגיהפתורונותמנכ"לשפירה,אמנון;והפסולתהאנרגיהבתחוםוכלכליתאסטרטגית

וייעוץטכנולוגיהאדןשותף,מנהלרייז,עופרד"ר;ת"אלעירייתמיעץהחשמל.רשותיו"רלשעבר

אסטרטגיתתוכניתמובילים.אילת-אילותמתחדשתאנרגיהמנכ"ליתבנט,דורית;בע"מכלכלי

מודליםפיתוחתחוםמנהלדולב,שחרדר'אילת;לתחמ"שפארןתחמ"שביןלמיקרו-גריד

.ומדיניות ארוכת טווח, אגף תכנון, מדיניות ואסטרטגיה במשרד האנרגיה

בדיון הוצגו שתי יוזמות ולאחר מכן התפתח דיון:

-הרן)(יוניקטורהבקיבוץאוף-גרידמיקרוגריד-1פרויקטתיאור

מיקרוגריד אוף-גריד בקיבוץיצירת תשתית מעגלית מאופסת פחמן, המתנהלת כסופר-מטרות

קטורה.

התשתיתוסניטציה.מיםחשמל,מספקותנשענותשלנוהעריםעליההתשתית-כלליתיאור

מתקניםהיעדרבשללבזבוזהולכיםומשאביםאנרגיההרבהומזהמת.יעילהלאמיושנת,

המסוגלים לקלוט עודפים באופן מקומי.

the sustainable groupחכמה,בתשתיתהתשתיתחברותאתשמחליפהטכנולוגיהפיתחה

ערבה,מכוןעםבשיתוףפיילוטלבנותמתכננתהחברהבת-קיימא.100%ומעגלית,מקומית

קמפוס מאופס פחמן בו המים, השפכים, המזון והאנרגיה מיוצרים ונצרכים בתוך הקהילה ומובילים



Village–משמעותיכלכלילחיסכון in a box.הצרכיםלכלהתיחסותשלהוליסטיתגישהמתוך

והמרכיבים. בפרויקט שיקבל מימון יראו פיילוט.

Brightmerge–2פרויקטתיאור Arava Power microgridועידן)(דניאל-

מתחדשתאנרגיהשל)70%(מעלגבוהיםמאודלאחוזיםהמעבראפשרותהוכחת–מטרות

עללוותרבליהחשמל),חברתשלממחירנמוכה(עלותטובההשקעההחזרלהשיגובו-זמנית

אמינות אספקת חשמל גבוהה יותר ממה שהרשת הארצית מספקת.

מודליבנההראשוןבשלב-שלביםבשנייפעלהפרויקטקטורה.בקיבוץ–כלליתיאור

סולרים,פנליםשתכלולגרידמיקרומערכתהתקנתתתבצעהשניבשלבטכנו-דיגיטלי-כלכלי.

ברשתתלוילהיותמבליחשמללעצמולספקלקיבוץשיאפשרבאופןניהול,ומערכתאגירה

החשמל הארצית.

אתמשקףלאהחשמלתעריףתומכת,לאהרגולציההיוםהשקעה.החזרשיתןמינימוםחיפשו

העלויות האמיתיות.

:דיון

לאשבארץבגללאנרגיה,שלמקומיניהולאלאמיקרוגרידעללאהואהדיוןדולבשחרלדברי

הואהמודלבלבד.משמשמתחדשתאנרגיהשלידועאתגרזהומהרשת.מוחלטניתוקעלמדובר

260בישראל,סולאריתאנרגיהשל110GW~פליטותהפחתת85%בשבילמתחדשות87%

GW.20להוציאיהיהצריךכךלשםאגירהGWמסדורותמבחינתישיםלאלמרכז.מהדרום

תכנוניים. הפתרון: יצור באזורי הביקוש, ואגירה באזורי הביקוש.

ללמודוישבעולםניסיוןישבחו"ל?זהאתלעשותהאינסנטיבמהלהביןישכיטענהגבאידנה

אמינותשיפורלעיתיםשונים:המניעיםעיר.ואפילושכונהקמפוס,מבנין,משתנהממנו.

חסכון בתשתיות הולכההאספקה, או פיתוח שווקים משלימים לאנרגיה. בעיקר באיים אנרגטיים.



כדאי.להיותיהפוךמיקרוגריד–ההולכהרשתבעלויותהחסכוןאתיפנימואםלישראל.קריטיהוא

מהלבדוקחשובזהלפניאבלגורמים,בהרבהתלויהשחור-לבן.לאהיאהכלכליותשאלתלכן

הסיבה שצריך או כדאי, ולעשות את ההתאמה כך שיהיה רלוונטי לנו.

ומצדועומסיםצריכהאחדמצדמיקרו-גריד?מתכנניםאיך-התכנוניהפןעלדגששםרייזעופר

לפרטיםלצלולואזבלבד.חלקיתאולגמריעצמאיהמיקרו-גרידהאםהיצור.פוטנציאלשני

חירום,ומצבינקודתייםעומסיםלהביןמשעתי.פחותנתונים,ניתוחראשוןשלבוהקטנים.הגדולים

האפשרייםהשינוייםמהםהיצור,פרופילמהולהבין–היצורבשלבלעומק.כולההצריכהואת

הטכניות.מהם יחסי הגומלין עם הגריד ועמידה בדרישותבפרופיל.

להיותחייבתהזושהתשתיתהמדינה,ברמתהחשיבהחסמים:מעטלאישנםבנטדוריתלדברי

צורךהואשחשמלכךעלחולקאיןהאסטרטגי.הבטחוןיהיהלאאחרתהמדינה,ברמתמנוהלת

ע"ימנוהללהיותחייבשהכלערכיתחד-חדמסקנההולידההזוהחשיבהאבלואסטרטגי.בסיסי

להגיעחייביםמתחדשות,לאנרגיותלעבורמנתעלהתפיסה:אתלחלוטיןלשנותצריךאחד;גורם

המערכותטיפשה.היאהיוםהחשמלמערכתומבוזרות.חכמותניהוללמערכותלמיקרוגידים,

לאומיתבתוכניתצורךישהרגולטור;עובדשהםהזמןלפרקימתאימותלאהקיימותהרגולטוריות

.לביזור עולם האנרגיה

לדבריוהקיימת.הרגולטוריתבמסגרתהיום,כברלעשותשאפשרלמההתייחסשיטריתמשה

בוניםאיךהחשמל.בחברתמנוהלהכלהיוםבמציאותגריד.שיהיהצריךסמארט-גירד,בשביל

מיקרו-גריד עם המציאות הקיימת?

חברתבידיהכללזהמחוץבקיבוצים.–גרידישבהםבמקומותבינתייםהוקמואגירהמערכות

לביןהחשמלחברתביןלחבראיךלראותמנסהכיוםהרגולטורהבית.עדהמחלקהיאהחשמל

המחלקים–הקיבוצים280הםהמעבדותכפול.גרידלהקיםבלילפעול,יכוליםשכןמיקרוגרידים

ההסטוריים. רשות החשמל אישרו מאות אלפי מונים חכמים. בקיבוצים זה כבר קיים, בשאר הארץ



שבוקרקע,יחידתהנקראתמידהאמתאושרהשוק.כשלבגלללהתערבצריךהיההרגולטור

ע"ישנחציםלמקומותתקףלאבתחומו.החשמלוחלוקתהחשמלצריכתעלאחראיהבעלים

מיקרו-גריד.לעשותיצטרךבבעלותושהקרקעהיזםלמשל.ביג,למרכזיתקףכןלמשל.דרכים

תהיה מקטע לא מפוקח. קיבוץ מפוקח.

אבלאילוץ.מתוךנולדבעולםפיתרון?אואילוץזההאםהיאהמרכזיתהשאלהליבנהאמירלדברי

המערכתסיכונים.וניהולמדיניותשלאופטימיזציה,שלהיאהשאלהלבעיות.פתרוןמספקכיום

מכסהמתחתהשאלותבשנה.₪מיליארד30-40מגלגלהחשמלמשקלגודל.יתרונותעלבנויה

אוכלוסיותעםקורהמהבתחומה.שמיוצרמהחשמלנהנתבדרוםהאוכלוסיהכמההמנוע:

שלהגבאתרוציםאםאבלרוצה.שהואמהשיעשה–בקיבוציםהמיקרו-גריד,בתוךמוחלשות.

כוללתלכלכליותלהגיעמתקשיםהכלכלייםהניתוחיםשלו.המשחקאתלשחקצריךהכללי,הגריד

אבלהמיקרוגריד,שלמהכוחלהתעלםאפשראילטענתוהמחיר.אתישלםאחרמישהומערכתית.

המחירים,עלישלםמימחירים,לבררוישהכללית,במערכתהגודלשלהיתרוןעםמאוזןלהיותחייב

כמה ישלמו.

ברמתמיקורגרידלפועללהוציאכדיהנדרשיםוהתפיסההמדיניותלשינויהתייחסשפירהאמנון

עלויותאתישקללושלאלהיותיכולשלאאמרהחשמלרשותראששהיהעודלדבריוהקהילה.

לחלוקהיכולתאין2025עדאבלהתחנה,הקמתעלויותאלהחשמלוהולכתהגלםחומריהובלת

יודעתלאנורמטיביים.תעריפיםמייצרתהחשמלרשותכיאמראמנוןהרפורמה.בגלל10%מעל

תעריפיםליצרליזמיםלתתאחורה,צעדלקחתצריכההיאהיוםכברלכןספציפיים.לגורמיםלתת

הרמהאחרישעוקבתפונקציהמסופק,עדיןשהחשמללוודאהמשחק.אתלהםלתתוהסדרים,

המסחרית, ולהתאים את הרגולציהלאן שאפשר להתפתח. מתוך ראיית פיתוח ולא מתוך התגוננות.

משקאתלנהלוצריכהיכולהפוטנציאלבאופןמקומיתרשותכלבעתידכיציינהממלוקענת

האנרגיה אצלה.



לרגולטור יש הרבה מאוד עבודה.

הזדמנויות:

קטורה: הצליחו להראות מודל טכנו-כלכלי סביר אפילו בתנאים הקשים כרגע.●

יצור אנרגיה באזורי ביקוש●

חסכון בתשתיות הולכה – אם מפנימים עלויות כראוי, הדבר יעלה את כדאיות המיקרו-גרידים●

שיפור אמינות האספקה●

פיתוח שווקים משלימים לאנרגיה●

מחלקים היסטוריים כמעבדה לפיתוח מיקרוגרידים●

חסמים ואתגרים:

חסם תודעתי ברמת המדינה: שחשמל הוא מוצר בסיסי שחייב להיות מנוהל ע"י המדינה.●

Copy-Pasteב-לא–מחו"למודליםשלנכוןאימוץשלאתגר●

צורך בהבנה לעומק של פרופילי היצור והצריכה, והתנהגות הצרכנים, מול העדר נתונים●

זמינים.

המערכת כיום בנויה על יתרונות לגדול. המבנה הרגולטורי והתמריצים צריכים להשתנות כדי●

להתאים למיקרוגריד.

תמחור שכיום מחצין עלויות ולא משקף את היתרון האמיתי של מיקרו-גריד.●

המלצות:

יצירת תוכנית לאומית לביזור עולם האנרגיה.1

פיתוח מסגרת רגולטורית פרו-אקטיבית ומקדמת, ולא מתגוננת..2

גבוההברזולוציהשעתית,ברמהוהצריכה,היצורנתונישלמפורטמיפויובונתוניםמסדיצירת.3

ככל האפשר (רחוב / שכונה / ישוב).



יפקע.ההולכהבתחוםלחח"ישהובטחכשהמנופול,2025לקראתמודליםפיתוח.4

Baseה-בהשגתגדולאתגר.5 Line–הנוכחיים.וההתנהלותהצריכהנתוני

חייבים משוגע לדבר מקומי, שיתן את הממשק לשטח. לא עובד בלי זה..6

מרכז השל לקיימותיערה בן נחום, רכזת אנרגיות מתחדשות,סיכמה את הדיון:



סיכום שולחן עגול: ייצור אנרגיה בבניינים משותפים
והביטחוןהרווחהמשרדכלכלי-קהילתי,פיתוחתחוםמנהלתמ"מלוי,ברנדאלהד"רהנחתה:

החברתי

ערבהחברתמנכ"ל-טופלאלעדשורש;מפעלמנכ"לגיל,יוקישונות: מזוויותהנושאאתהציגו

EC&T;החברתי;והביטחוןהרווחהמשרדקהילתי,אורבניפיתוחתחוםמנהלתשטרן,אדלרנגה

אסטרטגיתכנוןאגףומדיניות,מחקרתחוםמנהלוסל,עמיאלד"רסולאר;וולטהמנכ"לטל,ערן

.ומדיניות, משרד הבינוי והשיכון

הנדרשיםהאנרגיהמצרכי27%כ-שלייצורפוטנציאלמשותפיםלבניינים:כלליתיאור

ניתןכיצדבחןשולחןלאפסי.שואףהסולאריותההתקנותמימושאולםישראל,במדינת

הגגשטחמלואאתלנצלשיאפשרוישיםכלכליפתרוןיצירתלטובתהפוטנציאלאתלממש

–כגוןנוספיםמתקדמיםפתרונותעם/בלימתחדשתאנרגיהלייצורמשותףביתשל

התפתחואזלדוגמהמיזםהוצגבשולחןפליטות.והפחתתקהילתיחוסןלטובתקו-גנרציה,

דיון.

פרויקטמקדמיםטופל,אלעדשלהמקצועיובליווילפידות,עמיעדעםיחדגיליוקי:המיזםתיאור

תספקאשר,PVTמערכותבאמצעותאנרגטילאיאותולהפוךבמטרההכרמל,בטירתבשיכון

הראשיהמדעןשלוהדגמהחלוץפרוייקטבמסגרתעצמיתלצריכהחמיםומיםחשמללדיירים

20לנצלניתןמ"ר25שלכזהבגגמים.מזרימיםסביבוסולאריבפאנלמדוברהאנרגיה.במשרד

לשעה.וואטקילו450מהםלהפיקשניתןפאנליםישהיוםסולארים.פאנליםשלריצוףמ"ר

אתלכסותנוכלבתיאוריהקוט"ש8זההממוצעתהחשמלצריכתישראלבמדינתהממוצעת

לרשתימכרוהסולאריתמהמערכתעודפיםחמים.מיםגםיקבלווהםשלהדייריםהחשמלחשבון

תחת אסדרה תעריפית או ברירת מחדל. המערכת תספק לדירות את המים החמים באמצעות



לטובתוחיישניםמוניםיותקנובפרויקט"חכם".חשמליחמיםמיםלדודה"טיפש"המיםדודהפיכת

מערכת ניהול וממשק משתמש.

בפרויקט הזה מספר אתגרים :

מירבאתלנצלכדיהגגשטחכלאתמלאבאופןלנצלכיצד-אופטימלישטחניצול.1

האנרגיה מהשמש?

יורדתמתחממיםשהמיםבזמן-חמיםמיםוגםחשמלגםלספקהנדסיטכנילוגיסטיאתגר.2

הטמפ' של הפאנל ופחות חשמל מופק, בעיה עולמית ולא רק ישראלית..

נפרדתהיאהחשמלצריכתאבלמשותףהואהגג,משותףהואהבית-דירות18לאחדגג.3

זה?אתעושיםאיךאב.בתי18לחמיםומיםחשמללנהלהואהאתגרדירה.לכל

דייריאתלארגןהצליחלפידותעמיעד-הזה?לפרויקטלהירתםהדייריםאתמגייסיםאיך.4

בניין ליצירת פיילוט כאשר יחד עם התושבים פעל בשיכון למען הבניין והחברה והסביבה.

בינויפינוישלפרויקטמשלביםכיצד-בינויפינויפרויקטלצדמתחדשתאנרגיהפרויקט.5

של בניינים ישנים יחד עם פרויקט של אנרגיה ירוקה? .

הצגת הדברים:

הבנויים50-70הבשנותשנבנושיכוניםאלפיעשרותישבישראלטופלואלעדגיליוקילדברי

גגשטחישהללובמבניםהארץ.בכלדבראותוונראיםבצורתם,דומיםמודלים5ב-קוביותבצורת

ישראל.במדינתכאלהשיכוניםאלפיעשרותשלפוטנציאלכפוללמשפחהגגמ"ר25גדול.יחסית

שלותחילתומשובשת,שלנוהאנרגיההמערכתבהתקופהשלבעיצומהנמצאיםאנחנולדבריהם

האינטרנט.במהפכתדורלפנישקרהלמהמקבילבעולםעכשיושקורהמהומדהים.חדשעידן

רוציםשאנחנוהחזוןובחינם.בעולםבכלמידעורכישתלניהולאפשרויותאינסוףפתחהאינטרנט

להציג היום, בתקווה שזה יקרה בעשור הקרוב, הוא הרעיון שלכל אזרח במדינת ישראל תהיה גישה



ממקורותאנרגיהלייצריוכלמפעלשכונה,בית,כליקרהשזהכדיבחינם.מתחדשתלאנרגיה

אתלהגשיםכדיאנרגטים.אייםיהיובמקומםגבוהמתחקויחשמל,מערכותיהיהלאמתחדשים

החזון הזה יצא לדרך פרויקט אנרגיה מתחדשת בטירת הכרמל.

באחוזיבניינים19,000ב-דירות52,000והשיכוןהבינוימשרדבבעלותכיתיארוסלעמיאל

יכולמהשטחומעלה66%ברשותושישמיכלהאחרונהבשנהשחוקקחוקפיעלשונים.בעלות

שלרבותמאותישיחסית.בצורהלהקיםיכולפחותלושישמיוכלהגגמשטח100%עללהקים

לעשותכדיבנוסףמיידי.באופןאותםלמכרזבעיקרוןוניתןגבוהיםבעלותבאחוזישהםמבנים

שתאפשרהרווחהמשרדבשיתוףתוכניתישהשיכוןלמשרדכסףלהכניסרקולאקהילתימשהו

יצליחורקאםלשוקתיאבוןלתתפתחלפתוחיותרנמוכיםבאחוזיםשהםמבניםאלפילאותם

דרךהמהווהעירוניתהתחדשותשלתוכניותמציעהשיכוןמשרדאנשים.כמהעודלשכנע

תומכתעירוניתורשותמנהלותשליבתמיכההביתוועדדייריםביןובעיותסכסוכיםעםלהתמודד

ועוד.

ומשרדמתחדשת,אנרגיהשלמערכותבהתקנתואתגריםהזדמנויותישנםשטרןאדלרנגהלדברי

התחדשותלטענתהבית.משקלכלבחינםחשמל-ואלעדיוקישהציגולחזוןמתחברהרווחה

שלוכניסהמהפכותשלכטבעןההחלטות.בקבלתמעורביםהתושביםכאשראפקטיביתעירונית

אצלידעשלתשתיתליצורצריךהזה.הדבראתולהכירללמודצריכיםאנשיםלשוקחדשיםדברים

קהילתיתסוציאליםעובדיםקיימא.וברתיותרנפוצהתהיההזוהתוכניתבוהיוםלקראתהתושבים

אינטרסמציאתקומהלעלותהזדמנותוזודייריםנציגיבתיםועדיעםהרבההבנייןברמתעובדים

הכנסותיהיואוליאחדיוםהשכונה.ושלהבנייןשלברמותהקהילתיהחוסןלבנייתמשותף

לשפרנוכלשאוליוהשאיפהההחלטוןברמתגםמעורביםלהיותצריכיםהתושביםאזמהחשמל

את איכות החיים של אוכלוסיות שחיות בעוני ובהדרה לשפר את השצ"פים והחזות של הבניינים



הענייןכלבתוךמתחייבתהבנייניםמתוךקהילתיודיאלוגהסכמותבנייתבכללהחייםאיכותואת

הזה.

חדשיחסיתהואמתחדשתאנרגיהשלהנושאלדבריוהיזמים.שלהקושיאתהציףטלערן

ביצוע.ברלאוזהדייריםשלהסכמה100%צריךהייהמזמןלאעדמשותפיםובבנייניםבישראל,

והנגשההסברהבחינוךלעסוקוישמאתגרעדייןזהזאתעםאך,66%ל-השתנהההסכמההיום

חסמיםהורדתלצדמורכב,מאודלאשזהכמהויראוהמוטיבציהואתההיגיוןאתיבינושאנשיםכדי

לועדאינטרסיהיהשגםהמדינהבתמיכתהמוניציפאלייםהיחסיםברמתארנונהשלסוגיותכמו

יכולהוהבינויהשיכוןמשרדשלהיוזמהלדבריוהאישית.ברמהמזהלהנותשיוכלהפרטילדיירוגם

והמודעותלהתגלגליתחילשהכדורשקורהכזהמשהושלהתנופהבעצםקטליזטורשלסוגלהוות

סולארוולטהכיסיפרערןממנה.ללמודשנוכלבשטחמעשיתהתנסותתהיההדרךועלתעלה

יכולשזהההכנסותעםהגגעלשצריךמהבכלטיפולמהאיטום,החלכולל,מימוןלדייריםמציעה

לדייריםלהורידהמבנהחזותאתלשפרכמולעשותמההמוןישרווחהשלבקשריםגםלייצר.

המוןישחשמלייםלרכביםטעינהלעמדותתשתיותהקמתלסבסדבהמשךאוליהתפעולעלויות

לשיפורהדייריםאלהזהמהכסףשיותרכמהלהפנותהללומהאנרגיותהכסףעםלעשותמה

המבנה ואיכות החיים שלהם.

דיון:

שלהרעיוןבכרכורחדשיםבניינים16בקהילתיפרויקטיוזםאשרפנסיור–שביטזאבלדברי

עלאחראייהיההספקויזמיראשוןמכרזיצאנכונה.היאחמיםמיםויצירתסולאריפאנלשילוב

שנתיתלחכירהרוצהשהואהמינמאליהשטחמהויגידבנייןלכלשנתיתחכירהישלםחניות,קירוי

אתשמפעיללחשמלחישובתוךחשמליגיבוייהיההמשותףהחשמלשלהאחסוןלגביבניין.לכל

אגבטעינה.לתחנותתשתיתליצורהזדמנותובאותהחניותקירוייחברהיזםוהתאורה.המעלית

מזהה אתגר לא קטן - אם כל הדיירים יטעינו באותו הזמן תהיה בעיה.



אזק"ו29יהיהושלנואחדבבנייןא"ג48בק"ו15למוגבלמשותףשעון-ואילוציםחסמים

48שיהיהמציעאג'.41ביהיהוהיתראג'48יהיהק"ו15עדליזםהפסדישגורמיםהתעריפים

אגי לכל הבניין כדי לא לדפוק את היזם המשקיע. מדובר במספר דירות והיזם שמשקיע יפסיד.

נקנסתהחשמלחברת.Co2באוירזיהוםעלקנסהיוםמשלמתהחשמלחברת-הצעהעוד

חשמלאצלושמתקיןבנייןכל-ההצעהלצרכניה.החשמלחשבונותבגילוםהקנסאתומגלגלת

Co2באוירזיהוםעלמשלמתהחשמלשחברתהמסתוספתעלאותויקנסולאירוק

צריךגגדירותעםומעלהקומות8לשמעברבניינים-עצמאיתאדריכלית,אורניתלדברי

אומרתואנירכבותעלכאןמדבריםאתםמזרחית.אודרומיתבחזיתPVתאיםעלהיוםלחשוב

יהרסוהרכבותשלנוהעתידלאזה4050בניבנייניםעללהסתמךלאקדימה.להתקדםשצריך

כדאיותיורדחוסרהאנרגטיהשיקולוטיליםאדמהלרעידותסיכוןישחדשיםגבוהיםבנייניםויבנו

איךהגבוהיםהבנייניםשלהבעיהאתלפתורצריךהמרכזבאיזורדווקאבפריפריהבינויפינוישל

מנהלים את האנרגיה. אולי לנצל מבני ציבור.

למי שייכת החזית זה רכוש משותף.חזיתות זה עולם אחר מבחינת חקיקה לא ברורהשיב כיעמיאל

חייביםועלויותאנרגיהמבחינתחלוקתיצדקלייצררוציםאםחלוקתיצדקחוסרישכיצייןאלעד

החשמלאתלהכניסיכולשבמרכזמילרשתמתחדשתאנרגיהלהכניסבעיהישלפריפריה.להגיע

לחברת החשמל ולהפחית את העלויות שלו  בפריפריה לא יכול לעשות את זה בבית הפרטי שלו.

שלתשתיותלבנייתבתוכניותלעסוקאמורמישאלהשבעבארבינויפינוינציגת,כהןדבורה

לאהמתחדשתהאנרגיהבענייןכיהשיבעמיאלהבניין?דייריאוהרשות-מתחדשתאנרגיה

הרשות אחראית אלא דיירי בניין. רק צריך לבדוק של מי הרכוש.

–עצמאייועץכיוםבעבראנרגיהשימורבאגףמקיימתאנרגיהאגףמנהלבעברגרוסזאב

אמר כי יש לקחת בחשבון שכמו שהאינטרנט הוא לא חינם (הוא לא חינם אתה רק לא רואה מי



והואחשמלאיןפתאוםלצרכןאםחשמל.שאיןעדסקסיסופרדברזהאנרגטיאי)אותומשלם

לבזרוצריךחשובהואוניהולהבקרהמע'ניהולשלהנושאגדולה.בבעיההואאזאותולארגןצריך

לגביאותו.לגבותאפשרותשתהיהצריךהזמןכלאבללצרכןצמודאותולהשאירהאנרגיהאת

מתחדשתאנרגיההיאתרמיתאנרגיהמאוד.יעילאנרגטיפתרוןחוםמשאבתפתרוןישהמגדלים

ותמיד תהיה שם הדברים קיימים ושאפו כל הכבוד.

השאיפההחשמלחברתשלמהתשתיותהתנתקותמחייבתלאאנרגטיתעצמאותכיאמראלעד

לפתח עצמאות אנרגטית שתהיה יכולת להתנתק מחברת החשמל.

רקולאהקורסיפוקעםגםמתמודדיםאתםהאםמזגנים.צורכיםבעיקרבישראל-אנונימיעצמאי

מזגןמתקןמתקיניםהיוםכיהשיבאלעדמהפכה.פהתהיההזההאתגרעםנצליחאםחימום

שמשתמש בחום שימורי כדי להעלות את היעילות של המדחס.

האתגריםאחדכיציינההקהילתי,השיחעל-אחראיתשכונותשיקוםהשיכוןממשרדשגיארחל

וחוסרחששותישכלכלית,כדאיותשלאתגריםישהחלשותבאוכלוסיותהאנשיםאתלגייסהוא

עלמדובררחבהיותרמשמעותיתיוזמהוצריךמסובךיותרזהכלכליותיכולותשלושולייםאמון

זהבשטחנוכחותליצורנורמטיבייםיהיושהדבריםאותולפצחשצריךאתגרפרטיברכוששיכונים

משותפיםבבנייניםוולטאיםפוטוגגותפרוייקטלעשותהתחלנוהממשלהעלהנושא.אתיקדם

המדינה.שלבניהולהשאינםהפרטייםהבנייניםשלהענייןאתלפצחחייביםציבורי.בדיורובדירות

ציבוריבדיור60%בתקופתפרוייקטלעשותהתחלנוכברלכך.ממשלתיתקציבצריכיםאנחנו

שלהמשרד,שלהםהללוהבנייניםכימאבקישהדייריםעבורהכנסותשלמנגנוןלגבשצריך

שבונהמנגנוןבנינובבדיקה.אנחנוזהאתעושיםאיךלמדינהחוזרותוההכנסותהמדינה

שללרובציבורידיורמרובעוברכאשרהבנייןשווקת?המערכתכאשרקורהמהשוניםתסריטים

הזה.המנגנוןבגיבושעכשיועובדיםאנחנוהאלה?הבנייניםשלבעליםיהיולאכברעמידררוכשים

כיצד מתמודדים מול כל דייר?



המלצות:

מרוכזתאספקהולאדירהלכלפרטניתחשמללאספקתלפרויקטיםהמעבראתלבחון●

העוברת דרך חברת חשמל לבניין

PVבגגותחדשיםפרויקטיםחיוב●

לייצר שת"פ עם האקדמיה אשר תתרום מההיבט הטכנולוגי, אדריכלי, כלכלי●

תוכניתכךואחרהרצאה/בסדנאחשיפהראשיתהדיירים:מולמובנהפעולותמודללייצר●

פעולה והטבות

- האם יחייבו את הקבלנים לאגור אנרגיה?אנונימית●

חשוב לייצר תשתית של שיתופי פעולה רב-מגזריים●

מציאת פתרון לייצור אנרגיה ברבי קומות בהם שטח הגג היחסי קטן●

לבחון עמידות דירות בפריפריה לפני שמתחילים בפרויקטים●

בפיילוטלכןיכשל,הפרוייקטזהבליהתושביםרצוןשביעותעללשמורחשוב-גיבוייצירת●

למיםגיבוייהיהשתמידכךהדירותלכלסטנדרטישמשדודשלחיבוריםיהיוהכרמלבטירת

החמים.

ענבל בן ארי, מנחה ברשת הירוקהסיכמה את הדיון:



סיכום שולחן עגול: קידום פרוייקטים אגרו-וולטאים

קהילתיים
ראש תחום אגריוולטאי, שיכון ובינוי אנרגיהבר וייס,הנחה:

GYNמנכ”לגורדון,נירשונות: מזוויותהנושאאתהציגו Energy;הנדסהסמנכ״ליצחקי,ירדן

ותפעול בדוראל אנרגיה; ד”ר יעל הרמן, מנהלת תחום טכנולוגיות ואנרגיות מתחדשות ביחידת

המדען הראשי, משרד האנרגיה; משה מנדלמילך, עמית ממשק במשרד החקלאות; יעל לביא

.Helianthusמייסדתאפרת,

מתפתחתחוםהואחקלאיים,גידוליםמעלסולאריייצורהמשלבוולטאיהאגרו:כלליתיאור

האופטימלייםהתנאיםאתליצורהואבתחוםהמרכזייםהאתגריםאחדהעולם.בכל

פוטנציאלאלולשטחיםשכןהסולרי,והמתקןהצמחשלמשותפתמחייהלסביבת

בייצורלפגועמבליהחקלאותשטחישלרב-שימושיולניצולסולארילייצורמשמעותי

בקרקעלדו-שימושביותרהיעילהפתרוןלהיותעתידיםהאגרו-וולטאימתקניהחקלאי.

נמצאזהתחוםהאקלים.ולמשברמתחדשתבאנרגיהלייצורהממשלהביעדיולעמידה

הבעלותאתולחברלקדמושנכוןהשוניםבאופניםדןזהושולחןבישראל,דרכובראשית

והמעורבות של הקהילה. בדיון הוצגו שני פרויקטים לדוגמה.

שהעמותהמקומיתבדואיתחקלאותביןמשלבכללי: תיאור-עתירואדיאגרו-וולטאיפרויקט

לעמותה,הכנסהמקורותלייצרולייצר,הלאומילמאמץלתרוםבמטרהסולארי,לייצורמפעילה

הסביבה,טמפרטורתשלהורדהבאמצעותהחקלאותאתלשפראףהפנאליםשלהקירויובעזרת

למשרדהוצעפרויקטהחום.בעומסיהצמחעלוהקלההנדרשתההשקיהוכמותהאידויהקטנת

האנרגיה במסגרת מיזם חלוץ והדגמה.



והדגמה,חלוץמתקןבמסגרתקםזהפרוייקטכללי: תיאור-גלבועמעלהאגרו-וולטאיפרויקט

השוקופתיחתמודלליצירתבמטרההחשמל,ורשותהאנרגיה,במשרדהראשיהמדעןשל

והשטחיםהחקלאותשטחיעלשמירהתוךסולאריייצורלטובתחקלאיותבקרקעותלדו-שימושית

ייצור+חקלאיייצורשלואפקטיביותיעילותלבחינתמשמשזהחלוץמתקןבהתאם,הפתוחים.

אנרגיה מתחדשת, תוך שמירה על יעילות לכל תהליך ייצור.

הזדמנויות:

עניין ואינטרס משותף של משרד האנרגיה והחקלאות●
הזדמנות לשילוב תועלות רב- אנרגיה, חקלאות, קהילה, חינוך, עידוד חקלאות סביבתית●

ועוד ועוד
אתגרים:

אתגרים סטטוטוריים  - הקרקע בחכירה מרמ"י אולם טרם הוסדר חוזה חכירה ארוך טווח●

ובכללןהמתחדשות,האנרגיותשוקפיתוחהמשךעלהמקשהההולכהרשתעלרבעומס●

אגרוולטאיי

בירוקרטיה ותקשורת בין משרד החקלאות למשרד האנרגיה●

בעיות סביבתיות שעלולות להתעורר●

חשש מהצללת יתר על גידולים●

תעריף נמוך מידי. יש צורך ב"דחיפה" כלכלית משמעותית יותר●

דיון:

מתחיםליצורעלולההחקלאותלמשרדהאנרגיהמשרדביןהחפיפהיצירת,הרמןיעללדברי

מנגוןליצורישהפוטנציאלולמיקסוםאלווחששותמתחיםמניעתלטובתוכו'.אחריותלגביושאלות

שלהאתגריםהצפתלטובתבקרקע,בדו-שימוששדנהועדההתקיימהבהתאםרחב.שת"פ

מוסףלערךפוטנציאלשישוהובןמקצועייםגורמיםעםוסיוריםפגישותהתקיימוהמשרדים,

אתיקימויזמים).200יהיה(שאוליואטמגה100שלפרוייקטהוצעפגיעה.דווקאולאוולחקלאות



במקבילברווח.יוצאיםאכןהחקלאייםשהגידוליםלוודאשיסיעאקדמיחוקרבליוויהמתקנים,

טבלההכינוהםכיציינהיעלהסביבתי-הנושאלגבילפרוייקט.יחודייםותעריףתמ"אמקדמים

יוכלווהחוקריםאקולוגיים,מחקריםלמימוןתקציבניתןהאקולוגיות,הבעיותכלעםמפורטת

לפתרונותלדאוגתוכלהרגולציהלדברייהמדדים.ולבדוקואחרילפניהשטחיםלכללהיכנס

הסביבתיים. חשובה העבודה המשותפת והדיון.

הקרקעותשלהסףשומרהיאהחקלאותבמשרדהתכנוןרשות,מנדלמילךמשהלדברי

לחקלאות.תשמשאכןלחקלאותהמיועדתשהקרקעלשמורהיאשלהםהמטרהבארץ.החקלאיות

ישולכןלהיפגע,בלימתקיימתאכןשהחקלאותלוודאצריךאבלשימוש,דולקייםאפשרלדבריו

פועליםהםבמקבילגידול.וסוגיאקליםלסוגיהתייחסותתוךמחקריבליוויוולטאיאגרולקדם

תוךלפעולהואבמשרדהרוחהלךכאשרמדיניות,מסמךדרךתמ"אשלוזירוזממכרזפטורלהשיג

הקרקעותעללהגןיכולהקרקעותערךשלעלייהבנוסףהאנרגיה.משרדעםפעולהשיתופי

מופרעיםשטחיםלהפרלהמשיך(כדאיפתוחיםשטחיםמידרגלבצעפיתוח,וישמפניהחקלאיות

על פני להציב פאנלים על שטחים פתוחים לא מופרים).

אגרונומיםצירי.ודוציריחדסטטי,וולטאילאגרואפשרויותבודקיםבאיטליהיצחקיירדןלדברי

ירדןבהתאםמועיל.להיותיכולשימושדוולכןשמש,מעודפינפגעיםבארץצמחיםשהרבהאומרים

4ל-יחולקהחקלאיוהשטחדונם,148.8שלשטחעליתפרסגלבועבמעלההפרוייקטכיציין

האזורי.המו"פובלוויהחקלאותמשרדעםבתיאוםומטע,פרחים,גד"שירקות,שוניםגידולאזורי

עלשהצלכךדרומה,שפוניםפאנליםעםסטאטימתקן-אחרסולאריהתקנהסוגיהיהאזורבכל

מערב,וחלקמזרחיפנומהפאנלים(חצימערבמזרחהתקנההיום;שעותלאורחיזוזהגידול

עםאבלהיום,לאורךיותרגדולה(הצללהמערבמזרחצירית-חדעקיבהמערכתטרקרסטאטי);

מרווחים גדולים יותר בין פאנל לפאנל); טרקר דו צידי (מזרח מערב לאורך היום, ולמעלה למטה



יהיוהתעריפיםאםכיצייןירדןיותר.הרבהמרווחאבלצל,יותרהרבהעושההשנה)-עונותלאורך

נמוכים היזמים יכנסו לקושי, והרווח השולי לא יוכל ללכת לטובת החקלאות.

כאשרסולארי,ייצורישולבבודונם50שלחקלאישטחעלמדוברעתירבואדיגורדוןנירלדברי

התוצרתבחינתאתילוווולקנימכוןמטעםוחוקרואגרונוםביקורת,כשטחיישמשונוספיםדונם50

יחודייםמדברייםצמחיםיגודלוהמדוברבשטחשנים.3במשךהביקורתחלקותמולאלהחקלאית

תבלין. פרויקטוצמחיירקותבמתחם),החילמרעהמזיןכמספואפרוטאיןעתיר(צמחבוניקםכגון

(מערכותצירייםדוטרקריםבאמצעותשדהגידולימעלמתבצעסולארישהייצורבכךייחודיזה

שיאפשרצירידולטרקרתכנוןישנו(אגרוסולארי).לחקלאותייעודיתהמותאמיםשמש)עקיבת

גישה).שצריכיםוכו(טרקטוריםהחקלאיהממשקעםגמישותוליצורהגידולים,עלבהצללהלשלוט

יוסףכיתיארנירהחקלאי.למיכוןלגישהעוזרהזוויותושינויגדול,הואהטרקריםביןהריווח

מצטרפיםחוקר.לקחתמחייבהפיילוטקיום.הדואתוגםשימושהדונושאאתמקדםאברמוביץ

זנישלגידוליםגםמיובאיםחינוך.שלשילובגםישוכךביוטופים,לעשותשבאיםתלמידיםגם

הקהילתיותשילובמספוא.וצמחימרפאצמחיבפרוייקט.שנבדקיםועירקמסוריהבדואיםחקלאות

של החברה הבדואית. לבדואים אין זכות קניינית על השטח, דבר שאתגר את הפרוייקט.

השפעהבשלבחקלאותלפגועיכולPVלדברייההצפויים.האתגריםעלהצביעהאפרתלביאיעל

PVהשילובלמטיילים;ויפריעגידולבתייקטעוכךגידוריצורהאקולוגית;למערכתוהפרעהנופית

שלפגיעהיששנימצדחיובית).הזדמנות(אולימהאווירלריסוסויפריעחקלאימיכוןהעברתיסבך

צריךלדעתהוסביבתיות.כלכליותבעלויותמתבטאיםאלהוכללמשל,אבקבפאנלים-החקלאות

אנחנוסולריים.פאנליםשלקברות""בתישללמצבנגיעשלאכדיואחריותבענווהלרעיוןלגשת

להוותיכולולטאיאגרוהאםהקרקע.וניצולריסוסיםהדברה,בגללהקרקעותבפריוןירידהרואים

פרקטיתקשירהלייצראפשרהקרקע?עםומטיביהסביבתיתלחקלאותלמעברהזדמנות

ורגולטורית של שני הנושאים וליצור ניצחון סביבתי, חקלאי ואנרגטי. יעל ניסתה לחדד מה יהפוך



הפרוייקטאתהופכתהכסףחלוקתעצםהאם-קהילתיתאנרגיהלפרוייקטהפרוייקטאת

שאגרוולטאיכךכלכלית,ופגיעיםקטניםהםאורגניתחקלאותמשקיהרבהלטענתהלקהילתי?

יכול לתת להם איזה ביטחון כלכלי נוסף.

שאלות – תשובות:

מטרות-התלכדותישמובנה.באופןקהילתיותישבקיבוצים-שאלההעלהגזרקיבוץמזכיר,בני

נענההואכךועלהכל?ומאשריםהפרוייקטעלרציםלאלמהוכו'.כלכליאינטרסחקלאי,אינטרס

וכו'...בחקלאותמפגיעהמפחדהחקלאותמשרדגבוה,תעריףלתתמפחדיםהחשמלרשותכי

נזהרים לא לדרוך אחד על השני.

ישראל,מדינתשלהצלחהתהיהבתחוםשהצלחהחשובכיצייןאימפקט,משקיע,קייניגדי

רישיונותמתןלחקלאים.כלכליתהצלהלהיותיכולהרעיוןבתחום.למובילהישראלאתותהפוך

סנקציותלעשותאפשרהאםמקיימת.בחקלאותמותנהלהיותצריךוולטאיתאגרולחקלאות

לחקלאים שלא עומדים בתנאים? בני נענה כי אין כרגע תקדים לסנקציות בנושא.

שטחיםקודםמנצליםלאלמהבפוטוסינטזה?יפגעולאהפאנליםהאםשאליהלמקיבוץמתיתיהו

הרגולציהבארץ.מחלפים3עללפיילוטמכרזיצאכינענההואוכו'?חניוניםכבישים,כמו

אנחנובטור.ולאבמקביללעבודבנודוחקתהגלובליתההתחממותהנושא.עלמקשההישראלית

מדינה צפופה, שתהפוך בעוד עשור לצפופה הרבה יותר ולכן חשוב לעבוד מהר ובמקביל.

המלצות:

שת"פמנגוןפיתוחלטובתהאנרגיהלמשרדהחקלאותמשרדביןרחבפעולהשיתוףקידום●

רחב

קידום תמ"א ותעריף יחודיים לאגרו-וולטאי●



רגולציהעלימליץאשרמלווהומחקרמקדיםמחקרדרךהאקולוגיתהמערכתעלשמירה●

מותאמת

שמירה שהחקלאות לא תפגע על-ידי ליווי מחקרי תוך התייחסות לסוגי אקלים וסוגי גידול.●

לאפתוחיםשטחיםפניעלמופריםבשטחיםשימושלטובתפתוחיםשטחיםמידרגביצוע●

מופרים

יצירת תעריפים שיאפשרו הובלה של השוק היזמי ויצירת רווח שולי לטובת החקלאות●

הזדמנות לחיבור תהליכים חינוכיים על-ידי תלמידים שבאים לעשות ביוטופים●

בשטחיםפרוייקטיםלטובתהבדואיםהחברהשלהשטחעלקנייניתהזכותנושאקידום●

שלהם

יצירת הגדרה יותר ממוקדת למהו פרוייקט אנרגיה קהילתית●

ביטחוןלהםלתתיכולאגרוולטאיאשראורגניתחקלאותשלקטניםלמשקיםמודליצירת●

כלכלי נוסף.

אביב והדר יוסף, עיריית תל אביבאור ניאגו, רכז קיימות בשכונות מעוזסיכם את הדיון:



אנרגיהלייצורהעסקיהמגזרחיבורעגול:שולחןסיכום

קהילתית
יועצת מדיניות אקלים ורגולציהעו"ד אורלי אהרוני,הנחתה:

מנהלתשנער,קרןהטובה;האנרגיהיוזמתתדמור,הדסשונות: מזוויותהנושאאתהציגו

HPקיימות INDIGO;חביב,מורןPrincipal PM, strategic innovation, Microsoft;בןמשה

ועדת קיימות בהתאחדות התעשיינים.; ד"ר ערן סגל , יו"רשושן, סמנכ"ל כפר הנוער בן שמן

הפליטותלקיזוזמדרךחלקמזהמות.פליטותייצורעלכבדהאחריותלתעשייהכללי:תיאור

לטובת,וטיפולחינוךמוסדותגגותעלסולאריותמערכותהקמתדרךלהיותיכולהשלהן

שכאלו,חיבורלייצרפועלתהטובההאנרגיהיוזמתהחממה.גזיפליטותהיקףהפחתת

הסולאריותהמערכותשכןחברתיאימפקטנוצרהסביבתי,לאימפקטנוסףולדבריהם,

אלו.למוסדותהחברותביןחיבורשלמוסףערךנוצרוכןהמוסדותעבורכספירווחמייצרות

הדיוןואזהתעשייניםהתאחדותעמדתהוצגהשכאלו,פרויקטיםשניהוצגוהעגולבשולחן

נפתח.

הפחמניהאיזוןממערךכחלק–שמןבןהנוערוכפראינדיגוHPחברת-שמשמכתפרויקט

בפרוייקטיםלתמוךהחלההחברהאינדיגו,HPחברתשלהדפוסמכונותמייצורפליטותשל

מגווניםלארגוניםניתנתזותמיכההמימון.רקלאוהסיוע,המסגרתכללהנגשתעל-ידיסולאריים,

החיבורים.אתמייצרתהטובההאנרגיהיוזמתועצמם,בכוחותזאתלעשותיכוליםהיולאאשר

בעלויותמהפחתהולהנות,430KWכ-שלמערכתלהקיםשמןבןהנוערלכפראפשרהזותמיכה

אינדיגוHPחברתשלומחוייבותמקיפהמראייהכחלקבוצעהפרוייקט,קרןלדבריהחשמל.

לדבריהמכירה.ועדהגלםחומרימכריית-הייצורשרשרתכלבחינתדרךפחמנילאיזוןלהגיע

להקיםאפשרותבחנוהםוכאשרבשנה,₪מליון1.5בחשמלרוכשהנוערכפר,משה



ולבחורלהתקדםמקצועיידעלהםוחסררבותבשאלותנתקלוהםסולאריות,מערכת

לבנייתהידעוחסר₪,מליון1.7בכ-הוערכהשלהםהפרוייקטעלותבנוסףהתקנה.חברת

8%(המימוןהנוערכפרשמבחינתכךשכזה.מיזםלמימוןהמתאיםהכלכליהמודל

לפועל,הפרוייקטאתלהוציאעזרונתנושאינדיגוהמקצועיוהליוויהידעובעיקרמהעלות)

שלההיסטורילסיפורנוסףהנוערשלכפרכךבנושא,מודעותלהכניסעזרההמתקןהקמתו

המקום גם הסיפור הסביבתי.

ממעורבותכחלק-קדימהצעדועמותתמיקרוסופטחברת-עץשתולפאנל-טעפרויקט

משמעותיכסףסכוםוהחברההעובדיםתרמובישראל,וסביבתיתחברתיתבעשייההחברהעובדי

בעליבילדיםוטיפוללחינוךקדימה"-"צעדעמותתגגעלסולאריתמערכתשלהקמההמאפשר

עירוניתעציםנטיעתנוסף-סביבתיפרויקטלמימוןיופנוהמערכתמרווחיחלקפיזיות.מוגבלויות

2שלתרומהעלהתבססזהבמיזםהחברהפעלהבוהמודל,מורןלדבריהאקלים.יערבפרויקט

70%כאשרהמערכת,כלאתמימנההחברהדברשלשבסופוכךתרם.שעובדשקלכלעלשקלים

פהגםעצים.נטיעתלטובתמופניםמהרווחים30%ו-לעמותה,מגיעיםהפרוייקטשלמהרווחים

והעובדיםהחברהכיציינהמורןהטובה.האנרגיהיוזמתעל-ידינוצרלמוסדהחברהביןהחיבור

כינראהמהמודל,ההתלהבותלמרותאולםשנה,25ל-רווחיםמייצרתשהתרומההרעיוןאתאהבו

עדיין אין מספיק מודעות לנושא בקרב העובדים, וזה מהווה אתגר עבור החברה.

חברתשלהקיימותתחוםומנהלהתעשייניםהתאחדותשלהקיימותועדתיו"ר,סגלערןלדברי

התאחדותשלהקיימותועדתלקיימות.חינוךואיןלנושאמודעותבתעשייהחסרהאדמה,

התעשיינים הוקמה לפני שנה בלבד,

טביעתחישובעלהתעשייניםבהתאחדותלחברותסדנאותלארגן-פרואקטיביתלפעולומנסה

ידיעל(הוקםבמשאביםלהתייעלותהמרכזשקייםלמרותשכןשלהם,חברהשלהפחמניתהרגל

הגנ"ס ומשרד הכלכלה) וחברות קטנות יכולות לקבל משם ידע מקצועי, בפועל החברות לא נעזרות



scopeלחשביודעתלאיחסית,הקטנותהחברותלובפרטבישראלהתעשיהלדבריוזו. (חישוב3

חברותלעומתזאתבמוצר),ממשתמשיםאוהאספקהשרשרתמכלכתוצאהשנגרמותפליטות

שכןהנושא,חשיבותאתמבינהוההנהלהקייםזהידעאצלןאשרהציבוריות,וחברותבינלאומיות

שוק ההון כבר מכוון לשם.

הבינלאומיותהחברותביןעצוםפערישנוכיגרסאשר,Solaredgeמחברתרועיגםהוסיףכךעל

והציבורהצרכןאתלדבריוהחברות.לשארבנושא,ומטפלתמודעתההנהלהבהןוהנסחרות

רועיבעולם.מצעיריםובעיקרמהציבורבשונהזה,בנושאמתענייןלאהפליטותהפחתתהישראלי

קבלתזהשלהםהיעדאבלנחמד,רעיוןאחראוכזהלמוסדסולאריתשלמערכתבתרומהרואה

PPAכמופורמטדרךישירהפליטותהפחתתעלקרדיט (power purchase agreement-

רכישת חשמל ירוק ע"י משתמשים).

הסולאריהחשמלשכןישיר,באופןירוק""חשמללרכושניתןלאכיוםבישראל,תדמורהדסלדברי

VIRTUALבשיטתהסכמיםליצורמאפשרתלאכיוםוהרגולציהלרשתישירותמוזרם NER

MITTERINGהחברותאיגודבשיתוףהטובההאנרגיהיוזמתוירטואלי).רכישה(הסכם

בשיטתמתחדשתאנרגיהייצורעלקרדיטקנייתשלאחרתאופציהלקדםמנסים,ירוקהלאנרגיה

RECה (Renewable Energy Certificate(שיעודדמנגנוןשיווצרבאופןאולםבעולם,הנהוגה

סולארייםממתקניםקרדיטשקונים–הקייםבמנגנוןRECלבניגודחדשים,מתקניםהקמת

קיימים.

עדיףאםלבחוןתוכלשחברהוכדאיויצרנים,צרכניםעםבורסהמייצרRECה–מנגנוןערןלדברי

שנה20להשקיערוצותלאחברותרבותפעמיםשכן,RECלקנותאובהתייעלותלהשקיעלה

אפשרותלתתיכולRECשה-כךמחייבות,סולאריותמערכותוהקמתשהתייעלותכפיקדימה

להשקעה בתחום לטווח יותר קצר (הקטנת סיכון),

והציע שמשרד האנרגיה וההתאחדות יזמו מהלך להגדרת כללים לבורסה כזאת.



האנרגיהלמשרדבתחוםיועץהמתחדשות,האנרגיותבתחוםיזםמכונות,מהנדס,אמירלדברי

ולמשרד הכלכלה,

המשאביםניהולכגוןנוספיםבהיבטיםלעסוקצריךשגויה.מתחדשתבאנרגיהההתמקדות

והתייעלות אנרגטית.

מערכתשהתקיןספרבביתבגרמניהבביקורכיתיארהגרמניה,–ישראלהמסחרמלשכתשולמית

להגדלתתורםכמובןוזההמיוצרת,הקוט"שכמותאתתמידיבאופןהמראהמצגישנוסולארית,

המודעות לנושא.

בתום הדיון שבחן כיצד ניתן להגדיל את מעורבות ולקיחת האחריות של המגזר העסקי

בהפחתת הפליטות המזהמות, עלו המסקנות הבאות:

והןבנושא,הציבוריותוהחברותהבינלאומיותהחברותשלפעילותוגםמודעותקיימת●

בינוניות/קטנותחברותלעומתזאתמקצועי,ידעגםולהביאתקציביםלהקצותיודעות

שחסרות במודעות וידע.

לפרוייקטים,החברותביןמקשראשרהטובה,האנרגיהיוזמתכדוגמתלגורם,חשיבותיש●

ומאתר פרוייקטים מתאימים

ניתן לרתום את החברות הגדולות לנושא במספר דרכים:●

oהשפעה דרכם על ספקים – ולחייב אותם למעקב פליטות והפחתת פליטות

oהשפעה על ספקים / שותפים עסקיים – לתרומה לפרוייקטים

oעובדים – הגדלת מודעות ותרומה לפעילות



תשלומיםחברה,Stripeחברת-כדוגמתפליטות,להפחתתנוספיםמנגנוניםלבחוןיש●

-הענייןלטובתחברותשלמההכנסותאחוזיםלתרוםשמאפשרתבינלאומית

https://stripe.com/climate

במקוםהמובילות,העסקיותהחברותשללבעיהמתחדשתלאנרגיההמעבראתלהפוךיש●

של השלטון המקומי. למשל - שמיקרוסופט תוביל את הנושא בהרצליה

הגדולותהחברותשלדרישותידיעלהגדולות,החברותדרךבינונית/קטנותחברותלחבר●

מהספקים שלהם.

עלתה הצעה שהחברות הגדולות יתאגדו ויגדירו מה נדרש מהספקים●

ובעליםוניהולתעשיהמהנדסלקיימות.השלבמרכזNZOפרוייקטמנהל,סגלאלוןעל-ידי:סוכם

.של חברת ייעוץ לניהול פרוייקטים

https://stripe.com/climate

