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 םילהנמ ריצקת .1
 

 הדגב שוקיבה תיברמל ףסונב תאז ,למשחל ימוקמה שוקיבה לכ תא המצעב תקפסמ לארשי תנידמ

 םיזוחא תורשעב לודגל יופצו הנשל הנשמ לדג היגרנאל שוקיבה .הזעב שוקיבה ןמ קלחו תיברעמה

 קפסה תבחרהב ךרוצה לע עיבצמ הז לודיג .)2020 ,למשחה קשמ בצמ ח״וד( בורקה רושעה ךשמב

 הלשממה ידעי םג אלא ,ףחד הווהמ היגרנאל רבוגה שוקיבה קר אל .ילארשיה קשמב למשחה רוציי

 דע .תושדחתמ תויגרנאב שומישה תרבגהל ףחד םיווהמ הריפסומטאל םימהזמ תוטילפ םוצמצל

 םידעיב דומעל תנמ לע ךא ,עקרקה לע םיאצמנה םינקתממ עיגה יראלוסה קפסהה תיברמ ,הכ

 – ונשאר לעמ אצמנ ןורתפה רשאכ ,ולא םינקתמ לע רקיעב ךמתסהל ךישמהל לכונ אל ,ובצוהש

 .םיתבה תוגג

 

 תאו לארשיב תיבה יקשמ לע םייראלוס תוגג ינקתמ תעפשה תא ןוחבל אב הז תוינידמ ריינ

 םבוחב םינמוט תוגגה ינקתמ םאה קודבל וניצר .ולא תוכרעמ תנקתהב ןומטה יפרצמה ןוכסיחה

 תומגמ וליא ונקדב ןושארה בלשב .הז ךרע תא יוצימל איבהל ןתינ דציכו ,היגרנאה קשמל ףסונ ךרע

 ומכ .וז היגרנא רוצייל תויולעה יביכרמ םהמו תונורחאה םינשב תושדחתמה תויגרנאה םוחתב ולח

 שחרתהל םילולעש םייוניש תעפשה ןוחבל תנמ לע תויולעה יביכרמל תושיגר חותינ ונעציב ,ןכ

 ונחלצה הב Cost-Benefit Analysis גוסמ היצלומיס ונעציב ,םינותנה דוביעו ףוסיא רחאל .דיתעב

 .לארשי תיב יקשמ רובע העקשהה תויאדכ תא תוארל

 

 ,לארשיב הבחרה הייסולכואה לע תיב קשמל היצלומיסה יאצממ תא ונכלשה ינשה בלשב

 ונאצמ .םיתב תוגג לע םייראלוס םילנאפב העקשהמ תיפרצמ תילכלכ תויאדכ ןוחבל תנמ לע תאזו

 לודג ילכלכ ןוכסחל ליבותש תולעייתה עצבל ןתינ ,היגרנאה קשמל םירושקה םימוחת רפסמב יכ

  .היגרנאה קשמב

 

 ידי לע תאזו תיטגרנא תולעייתהב םיעגונה תוינידמ ילכ לש הניחב ונעצב ישילשה בלשב

 לארשי תנידמ לש לופיטה ןפואב רכינ רופיש לח יכ ונאצמ .תימואל ןיב האוושהו םירמאמ תריקס

 ונאבה הז בתכב .היעבה ןורתפ תא םירשפאמה םיינידמ םילכ לש בר רפסמ ומשוי יכו ,וז היעבב

 דחא דעצ הנידמה תא ומדקי רשא ,לארשיב םשייל ןתינ םתוא םיפסונ םיניידמ םילכל תוצלמה

  .לארשי תלשממ הביצהש םידעיב הדימעב החלצה רבעל רתוי בורק

 רבכ ויתוכלשהו ת"הזמב תואיצמה תא םויכ בצעמה יזכרמ םרוג םה םילקאה ייוניש

 .תוימוקמה תולשממה דצמ םיאתמ הנעמ רדעהב תובורקה םינשב הנרבגתו הנכלת ןהו תושגרומ

 תואיצמל ךרעיהל תעדל לארשי לע .תויונמדזה םג ךא םיבר םינוכיס לארשי ינפב ביצמ הז ןיינע

 רבשמ לש תואיצמב .םייוכיסה תא םסקמלו םינוכיסה תא םצמצל לכותש ידכ תרצונש השדחה

 קלחכ ןווכמ קוזיחו הכימת ,ירוזא הלועפ ףותיש אלל דקפתל דואמ השקתת לארשי רבוג םילקא

 תיבה יקשמל דוחייב ,תולקהו םיצירמת ןתמ ,הרבסהו ךוניח תללוכה ,הבחר תיגטרטסא תוינידממ

 העיגפ ידכ ךות ,לארשי תלשממ לש םיינידמה הידעי תגשהל חתפמ דיקפת םיווהמ רשא םייטרפה

 םילקאה רבשמ תייגוס תא עימטהל שי ,ןכ ומכ .עבט יבאשמ לע הרימשו םיחותפ םיחטשב תירעזמ

   .תללוכה ירוזאה ןוחטיבה תסיפתב
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 אובמ .2
 

 רקחמה תלאש 2.1
 
 ילבקמ לש בלה תמושת זכרמב תודמועה תוטלובה תויגוסה תחא הניה היגרנאה קשמ בוציע

 תערכמ העפשה לעב וניהו דחאכ תוחתפתמו תוחתופמ תונידמ קיסעמ הז אשונ .םלועב תוטלחהה

 העפשהה יהמ ןוחבל הצרנ ונא ךכ תובקעב  .םילקאה רבשמ ,ץראה רודכ לש רתויב לודגה םויאה לע

 לארשי תלשממ תלעופ דציכו תיבה יקשמו לארשי תלכלכ לע תיראלוס למשח תוכרעמ תמקה לש

 .םיילבולגהו םיינידמה םידעיה םודיק ךרוצל

 

 תוינידמה תלאש תובישח 2.2
 
 וניא אוה בורלש ךכב ,הביבסה תוכיאלו תואירבל עגונ תושדחתמ תויגרנאב שומישל ירקיעה עינמה

 תועדומה תורבגתה .ץראה רודכ תוממחתהל םימרוגה םירמוח וא/ו םיליער םירמוח הביבסל טלופ

 םינשב ץראה רודכ תוממחתה לע םינותנה תורבטצהו ,םינורחאה םירושעב הביבסה תוכיאל

 הביבסל םימהזמ לש הטילפה תנטקה יבגל תוימואלניב תומרונ לש ןתושבגתהל תמרוג ,תונורחאה

 טלופ וניא תושדחתמ תויגרנאב שומישש ףא לע .ולא תויגרנא לוצינ תבחרהל הייטנה תרבגהו

 תובחרתה .תוילילש תוינוציח תועפשהב ךורכ וניא ללכ ןהב שומישהש רבדה תועמשמ ןיא םימהזמ

 הלאו ,תורחתה תרבגהו תויגולונכט תולעייתה לש םיכילהת העינתה תושדחתמ תויגרנאל שוקיבה

 .ןתקפה לע תואצוהב הדיריל םיאיבמ םדצמ

 

 .תונידמ לש יטגרנאה ןוחטיבל רושק אוהו תושדחתמ תויגרנאב שומישל ףסונ ירשפא עינמ

 םיבאשמ ןהל ןיאש תונידמ לש יטגרנאה ןוחטיבה תא לידגהל לוכי תושדחתמה תויגרנאב שומישה

 רוצייב תוכורכה תויולעהו תושדחתמ תויגרנא לש ןרוציי ןפואש רוכזל שי ךא .תיליסופ היגרנא לש

 םייוניש לש םתעפשהל הבר תובישח שי ,ןכ ומכ .רוזא לכ לש חטשהו םילקאה יאנתב םייולת

 םייטרפ תיב יקשמל ומרג ךכו םייראלוסה םינקתמה תולעב הדיריל ואיבה ולא םייוניש .םייגולונכט

 .תפסונ הסנכהל םהל םורגי ףאו תויולעב םהל ךוסחיש רבד ,יאמצע ןפואב למשח קיפהלו תוצרל

 

 ריחמב התע תאז תושעל תרשפאמ ןמז ינפ לע תשדחתמ היגרנא לש רוצייה יכילהת תלזוה

 תומדקתה .תושדח תויגולונכט לש יתגרדה ץומיאב ןויגה שיש דמלמ רבדה ,רבעל תיסחי לוז

 ךרעמב תושדחתמה תויגרנאה בולישל תושרדנה תולוכיה תא חתפל רשפאת םג תיבקע ךא תיתגרדה

 .לארשיב למשחה תקפסא

 

 תוביטנרטלאל תיבה יקשמ לש הנבהב רעפ רצונ ,תופולחה ץורמתו דודיע רסוח לשב ,םויכ

 םילנאפ תמקהב םיברה תונורתיה רבדב תרושקתב םייתועמשמ םינייפמק ושענ אל הכ דע .תומייקה

 הילע ,ךכ לע ףסונו ,םייראלוס םילנאפ ןיקתהל רוביצה תא דדועל הלשממה לע .תוגגה לע םייראלוס

 .התוא םישמשמה םינקתמו םינבמ לע םייראלוס םילנאפב שומישל המגוד תתל
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 םויכש רבד ,תיב קשמ לכ רובע תיראלוסה היגרנאב םולגה לאיצנטופה תא גיצהל הצרנ

 לע תיראלוסה היגרנאה םוחתב תורבח םע הלועפ ףותישב םידבוע ונא .םיבר םיבשותל קוחר הארנ

 תופולחה ללכ לש תויולעה תא חתננ ונא .וז הפולח תונורתי לע תיבטימ הרוצב רוא ךופשל תנמ

 הניחבמ ןוכנ ןורתפ איה תיראלוס היגרנא עודמ הארת רשא האוושה עצבנ ליבקמבו תומייקה

 .)םלועהו לארשי תנידמ( ורקאמה תמרב ןהו )תיבה יקשמ רובע( ורקימה תמרב ןה תילכלכ

 תורפסה תריקס .3
 
 .זגו םחפ ,טפנ ומכ םילכתמ םיקלד תפירש םיללוכה םיכילהתב תרצוימ םלועב היגרנאה בור םויכ

 לע .םילקא ייונישו ץראה רודכ םומיחל ,הרפסומטאה ללחל םימהזמ םיזג תטילפל םרוג הז ךילהת

 תוילבולגה תוטילפהמ שילש ינשכ ,תשדחתמ היגרנאל תימואל-ןיבה תונכוסה י״ע םסרופש חוד יפ

 היגרנאב שומישה תרבגהב ךרוצה הלוע ,וז היעבל הנעמכ .היגרנא תריצי תעב םיקפומ הממח יזג לש

 תורוקממ םייעבט םיכילהתב תקפומ וז היגרנא ,(IRENA, 2019) תשדחתמ

 םילקאה  תדיעו  עקרב  רשאכ  .שמשה  רואמ  תקפומה  תיראלוס  היגרנא  םהבו  ,םילכתמ  םניאש

 .תמהזמ הניאש הקורי היגרנאל רבעמ לש תובישחה הלוע ,תימואלניבה

 

 תולעייתה םשל היגרנא רוצייל תופולח אוצמל םיסנמ ,טרפב תיב יקשמו תובר תונידמ

 הפתוש התייה לארשי רשאכ ,םיימיטפוא םידעי וביצה םלועה תונידמ .תילכלכ םגו תיתביבס

 הדמע אל לארשי הכ דע יכ רוכזל שי תאז םע 2050. תנש דע םימהזמ םיזג טולפל קיספהל הבייחתהו

 לעופב .קשמב רוצייה ךסמ תשדחתמ היגרנא רוציי לש 10% אוהו 2020 תנשל המצעל הביצהש דעיב

 )2020 ,ןרא & ,ןנוקמ ,הימחנ ,קילגטוג( 7% לע דמע רועישה

 

 ךרוצל תונידמ רפסמ םע הלועפ יפותישו תוביטנרטלא שפחל הלחה לארשי ,תאז תובקעב

 .תויורימאה דוחיאו ןדרי ןיבל הניב ירוטסיה םכסה לע המתח וז הרטמ ךרוצל .תיטגרנא תולעייתה

 לארשיל קוושי רשא למשח רוצייל ינדריה רבדמב תיראלוס חוכ תנחת םקות םכסהה תרגסמב

 .השק םימ תקוצממ תלבוסה ןדריב ךומתיש םימ תלפתה ןקתמ לש המקה לארשי םדקת הרומתבו

 לש םייחה תוכיאו קשמה בצמ תא רפשל ולכוי הלועפ ףותישבו יסחי ןורתי תונידמה ןמ תחא לכל

 תובישחה תא  גיצמ הז  הלועפ ףותיש .)2021 ,דמאח ובא & ,הסאלאח ,רלדנס ,לג( הב  םיבשותה

 תחת ןוכיתה חרזמב םייטמולפידה םיסחיה תוחתפתהלו תיראלוס היגרנא רוצייל  שיש הברה

 .תפתושמ הרטמ

 

 .הנשב שמש ימי לש בר רפסמב תנייפואמה הנידמ ,לארשיב םג תקפומ תיראלוס היגרנא

 תואצמנ היגרנאה רוציי תויולע ןורחאה רושעב ,תסנכל עדימהו רקחמה זכרמ השעש הריקס יפל

 לעופכ .)2020( 90%-ב םלועב דרי םייראלוס םילנאפ לש הריכמה ריחמו תדמתמ הדירי תמגמב

 היגרנאה רוקמ איה )שמשה רואמ תורישי תקפומה היגרנא( תיאטלוו-וטופ תיראלוס היגרנא ,אצוי

 .םינבואמ םיקלדמ תויגרנאל האוושהב םג ,ריחמה תניחבמ רתויב תיביטקרטאה תשדחתמה

 

 תיראלוס  היגרנאל  רבעממ  םיבר  תונורתי  קיפהל  הלוכי  לארשי  תנידמ  ,ןיידעו

 יוטיב ידיל אבה ,ינוחטיב ןורתי שי תיראלוסה היגרנאב שומישל ,לשמל ךכ )2021 ,ןמדירפ(
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 תולתה תא תיתועמשמ תיחפהל לארשי לכות ,השעמל .לארשי תנידמ לש תיטגרנאה תואמצעב

 היגרנא לש תפסות .יטגרנאה ןוחטיבה תא םויכ הל םיקפסמ רשא םיקלד ינרציו תולשממב  הלש

 ןה ליבוי הזכש ךלהמ .םיפסונ היגרנא תורוקמב העיגפ לש הרקמב יוביג תווהל היושע  תיראלוס

 .קשמה בצמ תא רפשת ולאכ םיטקיורפב העקשה ךכ .תילכלכ תולעייתהל ןהו תינוחטיב תולעייתהל

  

 תשדחתמ היגרנאמ למשח רוציי ןיב רשקה וניה תיראלוס תכרעמ תמקהל ףסונ ןורתי

 םוחתש לככ .תוחתפתמו תוחתופמ תונידמב קשמב הדובעה חוכב םייונישו תילכלכ החימצל

 םיבשות רובע הדובע תומוקמ רתוי םירצונו תורבח רתוי תוחתפנ חתפתמ תיראלוסה היגרנאה

 תיראלוס היגרנאמ למשח רוצייב לודיג ןיב קהבומ יבויח יטסיטטס רשק ונשי יכ אצמנ .םיבר

 רובע רקיעב ,קשמה לש ןוהה הנבמבו הדובעה חוכב החימצב יוטיב ידיל אבה ,תילכלכ החימצל

 (Singh, Nyuur, & Richmond, 2019) תוחתפתמ תונידמ

 

 רבעמב .תונורסח םג ול שי ,תיראלוס היגרנא רוצייל רבעמה לש םיברה תונורתיה ףא לע

 ,םיבחרנ םיחטשב שומישה ,םייואר ריוא גזמ יאנתב יסיסב ךרוצ ןוגכ םימסחו םיישק םימולג הז

 .תאזב אצויכו למשחה תשר חותיפב העקשה ,הלשממ דודיע תוינידמ

 

 קשמ לש תוליעיה רסוחל תוחכוה ואבוה הביבסה תנגהל דרשמה רובע עצובש רקחמב

 היגרנא תקפה ךרוצל לארשיב הנובמה חטשה ךסמ 80% םילצנמ ויה וליא רשאכ ,לארשיב למשחה

 ,רוטקאורפ( הייקנ היגרנאמ לארשיב למשחה רוציי ךסמ 46% קפסל םויה רבכ היה ןתינ ,תיראלוס

 )2020 ,םירחאו

 רקחמה תוטיש .4
 
 תוטיש .תימואל ןיב  האוושהו םיימדקא  םירמאמ  תריקס  תרזעב  ןחבנ  ונא  תוינידמה תלאש  תא

 תויאדכה תא ןחבנ ונא ,הליחת .הלאשה יביכרמ תא רתוי הבוט הרוצב ןיבהל ונל ורזעי ולא רקחמ

 םיפוג ידי לע ועצובש םירקחמו םיימדקא םירמאמ חותינ ידי לע ,תיראלוס היגרנא תקפה לש

 תויולעה תקידבמ קלחכ .תיראלוס היגרנא תקפה לש תולעה תא חתננ ונא .םייתלשממו םיימשר

 ןיינבה לדוג לשמל ,היגרנאה תקפהל ןקתמ תמקה תולע תניחב תא ןובשחב תחקל הצרנ ,תילכלכה

 הדעיל דע היגרנאה תכלוה תולע תאו ןקתמה לועפתל תפטוש תולע ,היגרנאה רוציי תולע ,תכרעמהו

 ,יפוסה למשחה ריחמ לע הרישי העפשה ולא לכל .למשח דוביאו הכלוה תשר תמקה ןוגכ ,יפוסה

 ךס ךרד הז ךילהתמ תויופצה תוסנכהה תא ןחבנ ונא .תילכלכ האוושה עוציב ךרוצל יתוהמ ןותנ

 תלעות-תולע תניחב עצבנ .היגרנאה תורבח תומלשמ םתוא םיפירעתהו )הנשל ש"טוק( הקופתה

 םאה חתנל ונל ורזעי ולא םירטמרפ .תחפו לועפת ,המקה תויולע לומ לא העקשה לש טרפה תייארמ

 תורבח ךרד םג הז עדימ ףוסאנ ונא .לארשי תלכלכלו תיבה יקשמל תיחוור הניה וז הלועפ ןכא

 ליעל וניוצש םירטמרפב ונרחב .םיטקיורפ םדקלו רוזעל תוצור רשא תיראלוסה היגרנאה םוחתב

 גיצנ ונא .תיפרצמ תלעותו תיבה יקשמל תילכלכ תויאדכ תוטשפב תוארל רשפא םכרדש הביסהמ

 וז הניחב םשייל הצרנ ונא .םינשה ךלהמב למשחה רוצייב תולזוההו םייגולונכטה םייונישה תא םג

 םורתל לכוי הז ךלהמ .לארשימ רתוי חתופמ תיראלוסה היגרנאה םוחת ןהב תופסונ תונידמ לע םג

 הניחבה רחאל .לארשיב היגרנאה קשמ תא לעייל תנמ לע טוקנל ןתינ םידעצ וליא הנבהל ונל
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 תלשממ הביצהש םיילבולגה םידעיה םודיק ךרוצל ונאצמש תונקסמה תא םשייל הצרנ ,תילכלכה

 .תושדחתמה תויגרנאה םוחתב לארשי

 

 לש רקחמ תטישב רזענ  ונא  ,לארשי  תלשממ  הביצהש  םייתלשממה  םידעיה  תניחבב

 דקמתהל הצרנ .םלועב תונידמ רובע ועצובש םירקחמו םירמאמ תריקס ידי לע ,תימואלניב האוושה

 ןהל ןכו םימהזמ םיקלדב ןהלש שומישה םוצמצל תובר תולעופ רשא OECD -ה תונידמב רקיעב

 תא דקמל ונל רוזעת וז האוושה .לארשי תנידמ לש ולאל םימוד םיילכלכ םינייפאמו םייח תמר

 הז חותינב דקמתהל הצרנ .הידעי תא םדקל לארשי תלשממל היהי ןוכנ דציכ ,ונלש העצהה

 תא םיאתהל ידכ לארשיב םדקל שי תולקהו םיצירמת וליאו ’Green Policy‘ תיתלשממ תוינידמב

 םולגה לאיצנטופה והמ ןחבנ ונא ,םידעיה םודיק ךרוצל ,ףסונב .ועבקנש םיימלועה םידעיל המצע

 םע יטגרנא הלועפ ףותישו םייראלוס םילנאפל יונפ תוגג חטש ןוגכ ,םויכ תומייקה תויתשתב

 םוסקמ ךרוצל דקמתהל שי הלועפ רוזא הזיאב חתנל ונל רוזעת וז הניחב .ונל תונכשה תונידמה

 .םידעיה

  לארשיב תיב קשמל ילכלכ תלעות תולע חותינ .5
 

 היצלומיסל תומידקמ תוחנה 5.1
 
 םילנאפ תוכרעמ תנקתהמ לארשיב תיב קשמל תילכלכה תויאדכה תניחבל היצלומיסה ךרוצל

 .יפוסה בישחתב ונתוא ושמשיש תומידקמ תוחנה רפסמ חינהל שי ,םיתב תוגג לע םייראלוס

 קפסהב םייראלוס םילנאפ לש סיסב תדיחי יפל קושב תדדמנ תיראלוסה תכרעמה תקופת •

 שרדנה חטשה רשאכ ,ר"מ 6-8 ןיב ענ וזכ הדיחי לש החטש .ןקתומ טאוו-וליק 1 לש בוקנ

  .םילנאפה תורוש ןיב םיחוורמ ריתוהל שיו רחאמ ,ר"מ 10 ביבס ענ לעופב

 .ןמזה םותב רייש ךרע אלל ,םינש 25 וניה תיראלוס תכרעמב העקשהה קיפא ייח ךרוא •

 )ןומימה לע שרדנה רועישל םאתהב( 2.96% = העקשהמ תוסנכהה ילובקת ןוויה רועיש •

 רפסמה .ש"טוק 1,600-1,800 איה KWp1 לש ןקתומ קפסהב תכרעמ לש תיתנש הקופת •

 םיעיפשמה םיפסונ םימרוגו ,לארשי תנידמ לש החטשב יפרגואיגה םוקימב יולת קיודמה

 תעצוממ הקופת החקלנ בישחתה ךרוצל .גגה תיווזו ,תוללצה ,גגה ןוויכ ןוגכ הקופתה לע

 תרבח תוחנהל םאתהב תאזו ,KWp1 לש ןקתומ קפסהב הנשל )KWh( ש״טוק 1,700 לש

 .למשחה

 

 למשחה יפירעת 5.2
 

 רבודמ .תיראלוסה היגרנאה קשמב השדח הרדסא למשחה תושר המסרפ 11/01/2021 ךיראתב

 ןקתמ ילעב לומ תיאטלוו-וטופ היגרנא תריכמל םכסה םתחיי היפל ,םינש 25 לש הפוקתל הרדסאב

 .KWp630 לש קפסהל דע ,תנקתומה תכרעמה קפסהל םאתהב ,הנתשמ ףירעתב ימצע רוציי
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 םיתב תוגג לע תיראלוס םילנאפ תכרעמ תנקתה תויולע 5.3

 
 רכינ קלח .תונורחאה םינשב תדמתמ הדירי תמגמב תאצמנ םלועב םייראלוס םילנאפ תנקתה תולע

 90% לש ףקיהב 2010-2018 םינשב דריש םייראלוסה םילנאפה ריחממ עבונ תולעה תדירימ

(Taylor, Ralon, Anuta, & Al-Zoghoul, 2020) םימרוג רפסמ הדיריה תמגמל .ךכב יד אל ךא 

 רוציי דוסבסו םיגולונכט םיחותיפב העקשהב תאטבתמה תיתלשממ תוברועמ ןוגכ םיפסונ

 רוצייה ףקיה תובחרתה ,תיגולונכט תונשדח ןוגכ קושה ימרוג םג .םידחוימ םיפירעת תועצמאב

 .וז הדיריל םימרות הלדגה תויתורחתהו

 

 ש"טוק 1 לכל וא Kwp1  לכל תולע יפ לע תיראלוס תכרעמ תולע לש אשונה תא גיצהל ןתינ

 תולעה ,םירקמה בורב .יפיצפסה חוקלל יוצרה לדוגב תכרעמל תיללכ תולע יפ לע וא רצוימ

 .רתוי לודג היהי תכרעמה ףקיהש לככ רתוי הכומנ היהת ןקתומ קפסה וא ש"טוק לכל תיסיסבה

 

 םינתשמ םירכמנה םילנאפה יריחמ .תונידמ רפסמב םויכ םירצוימ םייראלוס םילנאפ

 למשחה תקופת לע םיעיפשמ ולא ,אצוי לעופכ .לנאפה תא םיביכרמה םלגה ירמוח תוכיאל םאתהב

 ,םמצע םילנאפה תולע תא ללוכ הלוכ תכרעמל וא טאווליק לכל ריחמ .יתנשה יאלבהו תרצוימה

 תכרעמה יביכרמו םילנאפה תנקתה תולע ,תכרעמה קפסהל םאתהב םרזהו חתמה ריממ תולע

 .תכרעמב תיראלוסה הרבחה לש לופיטו

 

 תוכרעמ תנקתהמ לארשיב תיבה יקשמל תילכלכה תויאדכה תניחבל היצלומיסה ךרוצל

 יפכ תויולע עצוממ לע ססובמה הנקתהה תויולעל בישחת ונעציב ,םהיתב תוגג לע םייראלוס םילנאפ

 םינקתומ םיקפסהב דקמתהל ונרחב ונא .ילארשיה קשמב תורבח רפסממ ריחמ תועצהב ולבקתהש

 .לארשיב םילבוקמ תוגג יחטש םיפקשמ ולא ןכש 20KWp-ו KWp10 לש

 

)ר״מ( גגה לדוגו )KWp( ןקתומ קפסה יפל תיראלוס תכרעמ תנקתהל תעצוממ תולע:2 הלבט

 
 

 .ןקתומ קפסה יפל למשח יפירעת :1 הלבט
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 תחפו תופטוש לועפת תויולע 5.4
 

 .תכרעמל תופטושה לועפתה תויולע תא ןובשחב תחקל שי ,תוינושארה הנקתהה תויולעל ףסונב

 ןכתיי .חוטיבו םייראלוסה םילנאפה ןויקינ ,תפטוש הקוזחתמ רקיעב תובכרומ ולא תופטוש תויולע

 םלעתהלש ונרחב ךא ,למשח חתמ ריממ תפלחה ןוגכ תוימעפ דח תויולע ופקזיי םינש רפסמל תחאו

  .תיאדוו הניאש האצוה יהוז ןכש וז תולעמ

 

 הענ חוטיבה תולע רשאכ ,תנקתומה תכרעמה לדוגל םאתהב הנתשמ תיתנשה חוטיבה תולע 

 רועישב שמתשהל ונרחב היצלומיסה ךרוצל .תירוקמה הנקתהה תולעמ 0.8% -ל 0.3% לש רועישב

 .0.55% לש עצוממ

 

 םילנאפה ןויקינו ,תכרעמה תוניקת תקידב תא רתיה ןיב תללוכ תפטושה הקוזחתה תולע 

 לש רועישב איה תפטושה הקוזחתה תולע ,עצוממב .רוצייה תקופת םוסקמ ךרוצל םייראלוסה

  .תירוקמה הנקתהה תולעמ 1.6%

 

 אטבמ הז רועיש .0.5% ביבס ענ םייראלוס םילנאפ תוכרעמל קושב לבוקמה תחפה רועיש

 תיצחמב תתחופ תיברמה הקופתהש ךכ ,שמשה רואמ היגרנא תקפהב תכרעמה תוליעיב הדיריה תא

  .הנש לכב זוחאה

 

 תוסנכה 5.5
 

 תוגג לע םייראלוס םילנאפ תכרעמ תנקתהב םיניינועמה תיב יקשמל תופולח יתש ןנשי ,םויכ

 תא תורכוח היגרנאה םוחתב תוינוציח תורבח .Revenue Share לש יקסע לדומ ,הנושארה .םהיתב

 ,דגנמ .תולע אלל ,ףטושה הלועפת תא ןהו תכרעמה תנקתה תא ןה תללוכ וז תובייחתה .גגה חטש

 ילעב דצמ תיטרפ העקשה ,היינשה .הניקתמה הרבחל חטשה לעב ןיב םיחוור תקולח ןונגנמ םייק

 תילכלכה תויאדכה תניחבל היצלומיסה ךרוצל .תויולעה לכבו םיחוורה לכב אשונ אוה רשאכ ,גגה

 הפולחב דקמתהל ונרחב םהיתב תוגג לע םייראלוס םילנאפ תוכרעמ תנקתהמ תיבה יקשמל

  .היינשה

 

 .למשח תרבח ףירעת לופכ ש״טוקב הקופת = )הנושאר הנש( תוסנכה

 

 תוירוטלוגרו יוסימ תובטה 5.6
 

 היגרנאמ למשח תקפה לשב סמ תובטה( תושדחתמ תויגרנאב העקשה דודיעל קוח תוארוהל םאתהב
 םולשתו חווידמ רוטפ )ר"מ 200 דע לש גג לעב( םירוגמ ןיינב וא יטרפ תיב ,2016-ז"עשת ,)תשדחתמ

 רבעמ םוכס לכ .םילקש 24,800 לש למשח תקופתמ תיתנש הסנכה תרקתל דע מ״עמו הסנכה סמ

 קסעמ הסנכהכ וז הסנכה וארי אל ,קוחה תוארוה יפ לע .10% לש סמ רועיש יפ לע ביוחי וז הרקתל

 .די חלשמ וא
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 ןומימ 5.7 
 
 ינתונו םיקנב רפסמ .םייראלוס םילנאפ תכרעמ תנקתה ךרוצל םויכ ןומימ תויורשפא רפסמ ןנשי

 עציה .הנקתהל אלמ ןומימ דע ,תוידועיי תואוולה םויכ םיקפסמ לארשיב םיינוציח יארשא

 תיבירה חווט .וז העקשהל האושת תרתי האוולהה לטונל תוריתומ תוברה ןומימה תויורשפא

 םיירפ דעו 0.9% סולפ )2022 יאמ שדוחל ןוכנ 1.91%( םיירפ ןיב ענ הז גוסמ תואוולה ןיגב תעצומה

 .1.05% סולפ םיירפ רועישב תעצוממ תיביר החקלנ היצלומיסה ךרוצל .1.2% סולפ

 תא לארשי קנב הלעה ,םינורחאה םישדוחב ץראב הלועה היצלפניאה םע דדומתהל ןויסינב

 היילע התייה וז היילע .2018 תנש זאמ הנושארל ,2022 לירפא שדוחב קשמב תיסיסבה תיבירה

 יאמ שדוחב .1.85% לש רועישל םיירפה תיביר התלע ךכמ האצותכ .0.35% לש רועישל ,תינושאר

 הלעת ךכב .0.75% לש רועישל ,םיפסונ 0.4%-ב תיסיסבה תיבירה תא לארשי קנב תינשב הלעה 2022

 קנב הלעמש םינש רשע-דחא הז הנושארה םעפה וז .2.25% לש רועישל םיירפה תיביר הגרדהב

 תיבירה רועיש יכ תופוצה תויזחת ןנשי ,היצלפניאה בצמ רואל .תופיצרב םיימעפ תיבירה תא לארשי

 היילע םיפוצ תועקשה יתבו םיקנב רפסמ דועב ,1.5% לש רועישל הגרדהב הלעת קשמב תיסיסבה

 םילנאפב העקשה טקיורפ לש יקנה יחכונה ךרעל תושיגר חותינ ונינב ךכ ךרוצל .2% לש רועישל

 תיבירה רועישו תינושארה העקשהה תולעמ עפשומה ,10KWp לש ןקתומ קפסהב םייראלוס

 .יבויח יקנ יחכונ ךרע רתווי ,4%-ל תיבירה הלעת וב ,עורגה שיחרתב םג יכ תוארל ןתינ .קשמב

 קשמה תיבירב יוניש לש שיחרת חותינ :3 הלבט

 

 
 הללצהה טקפא 5.8

 

 למשחה תכירצ םוצמצל תעדה תא םינתונ בורל ,תיאטלוו-וטופ היגרנאב שומיש םילקוש רשאכ

 הלוכי םינקתומה םייראלוסה םילנאפה ידי לע גגה תללצה יכ רוכזל בושח ךא ,רוצייה תשרמ

 ךכל המיאתמ תיווזב םיתיעל םיאצמנו םיפושח םיתבה תוגג .רתוי ףא למשחה תכירצ תא םצמצל

 תוממחתהל תמרות ץיקה ימיב תוגגה תוממחתה .תיבב תגפסנ שמשה תנירקב היגרנאה תיברמש

  .למשחה תכירצב לודיגל ליבומש המ תיבה םינפ

 

 & ,Masson, Bonhomme, Salagnac, Briottet)  תפרצ ,זירפב השענש רקחמ יאצממ

Lemonsu, 2014) הללצה תועצמאב הניטקמ הנבמ גג לע םייראלוס םילנאפ תכרעמ תנקתה יכ ולעה 

 גגה ףרוחב – ךופהה טקפאה תא ןובשחב איבהל שי .12%-כב ץיקה ישדוחב ריוא גוזימב ךרוצה תא

 .ףרוחה ישדוחב 3%-כב הלע גוזימב ךרוצה יכ אצמנ ןכלו ,םילנאפה תללצה בקע תוחפ םמחתמ

NPV

10KWp64,124₪         1.0%1.5%2.0%2.5%2.96%3.5%4.0%
(40,000)₪       105,208               96,817                 89,110               82,020               75,992               69,465               63,903               
(42,500)₪       102,708               94,317                 86,610               79,520               73,492               66,965               61,403               
(45,000)₪       100,208               91,817                 84,110               77,020               70,992               64,465               58,903               
(47,500)₪       97,708                 89,317                 81,610               74,520               68,492               61,965               56,403               
(50,000)₪       95,208                 86,817                 79,110               72,020               65,992               59,465               53,903               
(51,868)₪       93,340                 84,949                 77,242               70,152               64,124               57,597               52,035               
(55,000)₪       90,208                 81,817                 74,110               67,020               60,992               54,465               48,903               
(57,500)₪       87,708                 79,317                 71,610               64,520               58,492               51,965               46,403               

(60,000)₪       85,208                 76,817                 69,110               62,020               55,992               49,465               43,903               

Finance 
Amount

Interest Rate
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 ןהב תויציזופ שולש ןיב תורוטרפמט תאוושה וכרע ,הינרופילקב ךרענש ףסונ רקחמב 

 .)exposed( םינקתומ םיאטלוו-וטופ םינקתמ אלל ףושח גג ,ןושארה .םייראלוס םילנאפ ונקתוה

 .)tilted( גגל סחיב היטה תיווזב םינקתומ םייראלוסה םילנאפה הב תכרעמ תנקתומ וילע גג ,ינשה

 היטה תיווז אלל ,חוטש ןפואב םינקתומ םייראלוסה םילנאפה הב תכרעמ תנקתומ וילע גג ,ישילשה

 .)flat( גגל סחיב

 

 

 תורוטרפמט םויה תועש ךרואל ורתינ םירקוחה

 ,ינוציח ריוא ,גגה חטש ינפ ןוגכ  םינוש םימוקימב

 הנבמה גג ןיב חוורמה חטשו הנבמה םינפ תרקת

 תא תוארל ןתינ ןוילעה ףרגב .יראלוסה לנאפה בגל

 תכרעמ אלל ,ףושח גגב תורוטרפמטה תוגלפתה

 תא תוארל ןתינ יעצמאה ףרגב .םייראלוס םילנאפ

 םילנאפ םינקתומ וב גגב תורוטרפמטה תוגלפתה

 ןותחתה ףרגב .גגל סחיב היטה תיווזב םייראלוס

 ,הנבמה םינפ תרקת תרוטרפמט תא תוארל ןתינ

 הרוקמה גג תחת רשאכ ,םינושה תוגגה יגוס יפל

 יכ אצמנ ,היטה תיווזב םייראלוס םילנאפב

 ,רתויב הכומנה התייה הנבמה םינפ תרוטרפמט

 העשב ףושח גגל סחיב ,סויזלצ תולעמ 2.5 לש רעפב

 .ברעב שמח

(Dominguez, Kleissl, & Luvall, 2011) 

 

 םיאצממ 5.9
 

 הלאשה תניחב ךרוצל Cost – Benefit גוסמ חותינ ונעציב ,םינותנהו תויולעה לככ תניחב רחאל

 ״?תיראלוס היגרנא תקפה תכרעמ תמקהב עיקשהל לארשיב קשמל תילכלכ הניחבמ יאדכ םאה״

 ,העקשהה קיפא תונש לכ ךרואל יכ ונאצמ .ונעציבש היצלומיסה תואצות תא תוארל ןתינ 1 חפסנב

 קפסה 10KWp לש טקיורפב העקשה רשאכ ,ותעקשהל סחיב האנ האושתמ טרפה תונהיל לוכי

 5.7% לש רועישב האושתל דעו 13.6% לש רועישב הנושארה הנשב תילנימונ האושת בינת ,ןקתומ

 תיתנשה האושתה רועיש .ח״ש 51,868 ךסב תינושאר העקשה תולע ןתניהב תאזו ,הנורחאה הנשב

 רועיש לע דמוע )IRR( טקיורפב םולגה ימינפה האושתה רועישו ,8.9% איה הז טקיורפמ תעצוממה

  9.13% לש

 Dominguez, Kleissl, & Luvall, 2011 :רוקמ םייראלוסה םילנאפה םוקימו ,תוגג יגוס חוליפ  :1 רויא

 Dominguez, Kleissl, & Luvall, 2011 :רוקמ  תורוטרפמט חוליפ ףרג :2 רויא
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 לארשי תייסולכוא לע םיאצממה תכלשה .6
 

 תא םשייל הצרנ ,דדוב תיב קשמ רובע תילכלכה הלאשה תניחבב ולעש םיאצממה תקפה רחאל

 רבדב הלאשה תא ןוחבל ונל רשפאת וז הלועפ .לארשיב תיבה יקשמ ללכ רובע ולא םיאצממ

 .לארשי תלכלכ לע הזכש ךילהת לש העפשהה

 לארשיב םיילאיצנטופ תיזחו תוגג יחטש 6.1
 

 לאיצנטופה יכ אצמנ )2020 ,םירחאו ,רוטקאורפ( הביבסה תנגהל דרשמה רובע עצובש רקחמב

 תכירצמ 46% רצייל לגוסמ ,לארשיב םייונב םיחטשו םינבמ יבג לע תויראלוס תוכרעמ תנקתהל

 .םיחותפ םיחטש לש לוצינ אלל תאזו ,םויכ לארשיב למשחה

 שומישה גוס יפל למשח רוציי לאיצנטופ חוליפ :4  הלבט

 
 רשאכ ,טאוו הגי׳ג 18-כ לע 2020 תנשב דמע תיראלוס היגרנא תקפהל לאיצנטופה ךס

 חטשה לודיג תיזחת סיסב לע .םולגה לאיצנטופהמ שילש-כ הווהמ דבלב םינבמ תוגג לוצינ

  .למשחל יופצה שוקיבהמ 43%-כ רצייל היהי ןתינ ,2030 תנשל הנובמה

 
 הנבמ גוס יפל םילאיצנטופ תוגג יחטש חוליפ :5  הלבט

 למשח דוביאו הכלוה תויולעב ןוכסח 6.2
 

 םישדח למשח יווק תלילסב ךרוצ שי ,למשחה תשרמ קחורמה חטשב יראלוס הדש םימיקמ רשאכ

 ,האנשה תויולע תורצונ ,הלדג תורצוימה היגרנאה תומכו ללכ ,ףסונב .למשחה תשרל ורבחל תנמ לע

 םינקתמב ,הדש ינקתמ ומכ אלש .םיאנש תפסוהו גותימ ,למשחה תרבח לש הנשמ תונחת גורדש ןוגכ

 תמקהמ תוענמיהה .םינקתמה רוביח םשל םידועיי למשח יווק תלילסב ךרוצ ןיא םינבמ תוגג ינפ לע

  .תוגגה ינקתממ תלבקתמה תלעותה תא השעמל הווהמ תודש ינקתמ רוביח רובע תידועיי תיתשת

GWTWh
611
21
24
23
12
23
35
1829 סה״כ

סוג השימוש/שטח

שטחים מבונים נוספים

כבישים

חניות

איזורי תעשייה 

מאגרי מים

חזיתות מבנים

גגות מבנים

מספר מבנים
שטח גג כולל 

(דונם)

שיעור ניצול 
משטח הגג 
(משוקלל)

שטח גג 
פוטנציאלי

תפוקה 
פוטנציאלית 

(MW)

            36,904            4,529 55%           2,491               249 
           969,440         226,692 20%         45,338            4,534 
        1,006,344         231,221 21%         47,829            4,783 

קטגוריה

מבני מגורים פרטיים

שאר מבני מגורים

סה״כ מבני מגורים
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 יווקב למשחה תרבעה תלוכי גורדשב ןוכסיח םג ןכתיי ,תיתשתה תמקה לע ןוכסיחל טרפ

 תכירצש ןוויכמ וא םתונשייתה בקע םיווקה תא גרדשל למשחה תרבח לע ,םינשה ךרואל .הכלוהה

 .הכלוהה יווק לע סמועהמ םידירומ ונא ,הכירצה ידקומב למשח םירציימ ונא רשאכ .הלוע למשחה

 זוחא לש דוביא שי ,םינכרצל רוצייה תונחתמ ,הקולחהו הכלוהה יווקב למשחה רבעמ תעב

 רוצייה ךסמ 8.3%-כ לע דמע 2020 תנשל ןוכנ לארשיב למשחה דוביא רועיש .למשחה ןמ םיוסמ

 םינקתמל ןורחאה למשחה רוציי ףירעת תא חקינ םא .)2020 ,למשחה קשמ בצמ ח״וד( יקשמה

 .ש״טוקל ׳גא 1.57 לע דמוע עצוממה דוביאה יווש יכ הארנ ,ש״טוקל ׳גא 18.91 לע עבקנש םייראלוס

 ש״טוקל ׳גא 1.57-כ ךוסחנ ,םוקמ תברקב ובור תא ךורצנו ,הכירצה םוקמב למשח רציינ םא ,רמולכ

 יתנש ןוכסחל ליבוי רצוימה למשחה דוביאב 4% לש םוצמצ .ילאיצנטופה למשחה דוביא לע רצוימ

 .)2020 תנשב רצוימ 72.8TWh יפל( םילקש ןוילימ 45 ךסב למשחה קשמב

 

 ןוהב ןוכסיחו םיקלדב ןוכסח 6.3

 
 תקפהמ רתוי םילוז רבכ תיאטלוו-וטופ תירלוס היגולונכטב תושדחתמ תויגרנא רוציי יריחמ םויכ

 תטלחה תחת המקוהש לדנק תדעו .תוינוציח תויולע לולקש אלל םג ,םייליסופ תורוקממ היגרנא

 תא הנחב )2013 ,תושדחתמ תויגרנא לש תילכלכה תלעותה תניחבל הדעווה( הלשממה שאר דרשמ

 םיילנויצנבנוק םינקתמ תמקהב ןוכסחמו םיקלדב ןוכסיחמ למשחה קשמל תלבקתמה תלעותה

 .הדעוה תניחב תונקסמ תא תוארל ןתינ הטמ הלבטב .יראלוס למשח רוציי קספה תפסוה לשב

 2020 למשחה קשמ בצמ ח״וד :רוקמ  .לארשיב למשחה תשר הנבמ : 3 רויא
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 הווהמ ,2020 תנשל ןוכנ לארשיב םינבמה תוגג חטש לאיצנטופ ,6.1 ףיעסל ךשמהב 

 לע הדעוה תונקסמ תא ךילשנ וליא .יקשמה קפסהל )GW( טאוו הגי׳ג 6 ךסב תפסותל לאיצנטופ

 ןוילימ 400-כ וניה MW1200 תפסות לש ילכלכה ןוכסיחה ,2020 תנשל תילאיצנטופה תפסותה

 לעמ למשחה קשמב ךוסחל לכונ 3GW)( ןומטה לאיצנטופה ןמ תיצחמכ לצננ קר םא .הנשב םילקש

  .הנשב םילקש דראילימ

 ריווא םוהיזו הממח יזג תטילפ םוצמצמ תלעות 6.4
 
 םימהזמהמ קלח .הביבסלו חמוצל ,יחל ,םדאל תילאיצנטופ הנכס ןה ריווא ימהזמ לש תוטילפ

 ,הרובחת ,היגרנא רוציי – םדאה תוליעפ לש האצות םה םבור ךא ,םייעבט תורוקממ םיעיגמ

 ימהזמ םיטלפנ ,היגרנא רוצייל םישמשמה ,םינבואמ םיקלד לש הפרשה ךילהתב .תואלקחו היישעת

 תיברמ .תרפועו תירפוג ןוגכ םיקלדב תופסות בקע וא הריעב ךילהתמ האצותכ םירצונה ריווא

 ןקלחו ,םייתיישעת םינקתמו םיירחסמ םינקתמ ,תובורא ןוגכ םיחיינ תורוקממ ןה תוטילפה

 לככ )2020 ,יבורח & ,קרב ,ןמסורג ,רקב( .תונפסו הפועת ,תובכר ,בכר ילכ ןוגכ םידיינ תורוקממ

 םויכ תחוורה העדה .ריוואל םימהזמה תטילפ טקפא רבגתמ ךכ ,הלוע היגרנאל ימלועה שוקיבהו

 ללחל םימהזמ םיזג תוטילפ לש התחפה ידי לע תאזו הממחה טקפא תא םצמצל שיש איה עדמב

 ,זג וניה היגרנא רוצייל שמשמה םיקלדה ליהמתמ םיזוחא 67% ,2020 תנשל ןוכנ .הריפסומטאה

 .)2020 ,למשחה קשמ בצמ ח״וד( תושדחתמ תויגרנא 7%-ו םחפב שומיש 26%

 

 .הביבסהו םדאה לע תוילילשה תוינוציחה תועפשהה תא יפסכ ךרעב תאטבמ תינוציח תולע

 יכ אצמנ )2021 ,הביבסה תנגהל דרשמה( ,םימהזמה תוטילפ תולע תומיכב קסעש ילארשי רקחמב

 לע הדמע 2018 תנשב לארשיב םוהיזה תורוקמ ללכמ ריוואל םימהזמ תוטילפ לש תינוציחה תולעה

 המר( הממח יזג תטילפב ורוקמ םוכסה ךסמ םילקש דראילימ 11.3 רשאכ ,םילקש דראילימ 31

 המרב ריוואה תוכיא לע םיעיפשמה םימהזמ תטילפב םרוקמ םילקש דראילימ 19.8-ו )תילאבולג

 אצמנ )2013 ,תושדחתמ תויגרנא לש תילכלכה תלעותה תניחבל הדעווה( לדנק תדעו ח״ודב .תימוקמ

 ש״טוק לכל ׳גא 7.75 קשמל ךוסחי תשדחתמ היגרנא ןקתמ תמקהמ תוינוציחה תולעותה תולע יכ

 תמועל ,2030 תנשב תשדחתמ היגרנאמ למשח רוצי 40% לש דעיב הדימע .תוטילפה תתחפה לשב

 3 ,םכותמ רשאכ ,תוינוציח תויולעב הנשב םילקש דראילימ 4.5-כ קשמל ךוסחל יופצ םויכ 7%

 םיילמשח םיבכר 25%-ל רבעמ ,ןכ ומכ  .הממח יזג תטילפ לש תוינוציח תויולעב םילקש דראילימ

 םילקש ןוילימ 630-כ םכותמ ,םילקש ןוילימ 970 קשמל ךוסחי )םויכ 1% תמועל( 2030 תנשב

  .הממח יזג תטילפ לש תוינוציח תויולעב

פרמיה בגין 

חסכון ברכיב 

קבוע

סה״כ ערך נחסך למשק 

החשמל לקוט״ש מיוצר

35.2 אג׳ לקוט״ש7.4 אג׳ לקוט״ש

31.5 אג׳ לקוט״ש5.8 אג׳ לקוט״ש

26.6 אג׳ לקוט״ש5.1 אג׳ לקוט״ש

22.8 אג׳ לקוט״ש3.4 אג׳ לקוט״ש

תרחישי ייחוס מרכזיים

תוספת 200MW סולארי

תוספת 400MW סולארי

תוספת 800MW סולארי

תוספת 1200MW סולארי

ערך ממוצע נחסך למשק 

החשמל ל-20 שנים

(הקמה ב-2013)

 27.8 אג׳ לקוט״ש

 25.7 אג׳ לקוט״ש

 21.5 אג׳ לקוט״ש

 19.4 אג׳ לקוט״ש

 םינתשמ םיפקיהב תירלוס היגרנא לש תפסותל למשחה קשמב תובשוחמה תולעותה םוכיס : 6 הלבט
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 םיחותפה םיחטשהו עקרקה ךרע 6.5
 

 םייראלוס תודש תמקהל םיזרכמה תיברמ םנמא .םיבר םיחטש תספות םייראלוס תודש תמקה

 תנידמ לש תובחרתהו תוחתפתהה חכונ ,תעדה תא תתל שי ךא ,םיירבדמ םיחטשב םה לארשיב

 ןונכת עצבל שי ,תמצמוצמ לארשיב םיחטשה תומכו רחאמ .םיחותפה םיחטשה תובישחל ,לארשי

 םיצקומה םיחטשה ןמ קלח דיתעבו ןכתיי ןכש ,דיתע ינפ תנפוצ הייאר ידכ ךות םיחטש תאצקהו

 םילשורי ןוכמב עצובש רקחמב .היינבו תויתשת חותיפ ךרוצל ושרדיי םייראלוס תודש תמקהל

 םיחטשש ךרעה תא תמכל וסינ )2017 ,איבל & ,רקב ,ןמדירפ ,ףלח ,רניילק( תוינידמ ירקחמל

 שמשל לוכי אוה ןכש םדאל ךרע םיקפסמ ,ירוביצ רצומ םיווהמה ,םיחותפ םיחטש .ונל םיקפסמ

 665 תואצות תא תללקשמה רבעמ תייצקנופ ונב םירקוחה .ףונכ וא םימיוסמ םיתורישל דיתעב

 חותפה חטשה ךרע תא וכירעה תירטמונוקא הדימא עוציב תרזעבו ,םלועב ועצובש םירקחמ

 םיחטשה םוצמצו ,וז תולעל הפולחכ .םינש 23 ינפ לע ,הנשל םנודל םילקש 33,410 לש םוכסב

 שומיש – םיחותפ םיחטשו תועקרקב שומישה תא תכסוחש הפולח תמייק יכ רוכזל שי ,םיחותפה

  .םינבמ תוגגב

 תוטילפ תתחפהו תושדחתמ תויגרנאמ למשח רוציי םודיקל תוינידמ .7
 

 שומישה םודיק .תושונאה ינפב םויכ דמועה רתויב יתועמשמה ילבולגה ןוכיסה אוה םילקאה רבשמ

 תונמאמ קלחכו הממח יזג לש תוטילפ תתחפהל ימואלניב ץמאממ קלחכ השענ תושדחתמ תויגרנאב

 קלחכ תושדחתמ תויגרנא בולישל םידעי וביצה תוחתופמה תונידמה תיברמ .םיימואלניב םימכסהו

 ךרוצל .(IRENA, 2019) היגרנאה רוציי תעב םייליסופ םיקלדב שומישה תא תיחפהל ץמאמהמ ןמ

 הצרנ םתוא ,םלועב תונוש תונידמב ומשויש םיינידמ םילכ רפסמ ונחב ,ועבקנש םידעיה םודיק

 .ילארשיה היגרנאה קשמ לע ךילשהל

 

 קלחכ תאזו ,תושדחתמ תויגרנא םודיקל םיימואל-ןיבה םיכילהתל הפרטצה לארשי תנידמ 

 עקרב .יטגרנא ןוחטבו תואמצע תריציל ןויסינמ קלחכו ,הממח יזג תטילפ םוצמצל התובייחתהמ

 תובישח לבקמ "יטגרנא ןוחטיב" גשומה תועמשמ ,הניארקואל היסור ןיב המחלמה חכונ ,ילאוטקא

 הבר הדימב יולת ןהלש ימואלה ןוחטיבה יכ הנקסמל ועיגה לארשי ןהבו תובר תונידמ רשאכ ,הרתי

 םוקמ למשחה תכרעמל שי תוכרעמה ןיב .ןתוא תותרשמ רשא תונושה תוכרעמה לש ףיצר דוקפתב

 רוזיפ תרשפאמ איה ןכש ,יטגרנא ןוחטיב תריציב בושח דיקפת שי תשדחתמ היגרנאל .רתויב יזכרמ

 הריגא םיכירצמה םייליסופ םיקלדבו תויתשתב ,תורז תונידמב תולתה תתחפהו רוצייה תורוקמ לש

 .)2016 ,ןורבע & ןמסורג( .עונישו

 

 ,תיטגרנא תולעייתהל תונוש הלשממ תוטלחהו תוינכות עבש ומסרופ ,2008 תנשמ לחה

 איבהלו שבגל היגרנאה דרשמ לע הליטה הלשממה .)7 חפסנ( וחנזנ תוטלחההו םידעיה ןמ קלח רשאכ

 אל םויה דע .ועבקנש םידעיה שומימל תיגטרטסא תינכת ללוכה תוינידמ ךמסמ הלשממה רושיאל

 לש דעיב לארשי הדמע אל 2020 תנשל ןוכנ ,ןכ ומכ .תטרופמ הדובע תינכת וא הזכש ךמסמ םסרופ

 .)6 חפסנ( תשדחתמ היגרנאמ למשח רוציי 10%
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 תוטלחה ולבקתה יכ ןיוצ )2020 ,תיטגרנא תולעייתה - א71 יתנש חוד( הנידמה רקבמ ח״ודב 

 .םישדוחמו םיילאיר םידעי רידגהל ךרוצה לשבו ,תומדוק תוטלחה ידעיב הדימע-יא תובקעב תובר

 המ ,חותיפהו ןונכתה תוכיאב עגפ ,ןהיניב תומאותמ ןניא םיתיעלש ,תוינכותה יוביר יכ עבקנ ,ףסונב

 ןיידע יכ עבקנ ,תיטגרנאה תולעייתהב ועקשוהש םיבאשמה ףא לע .יבטימ לופיטו עוציב רשפא אלש

 תוטילפ םוצמצל םידעי ועבקנ OECD תורבח תונידמ 26-ב .תיתועמשמ תולעייתה הגשוה אל

 ךילהתב םיאצמנ םידעיה תרדגה תונידמ 4-ב .קוחב םידעיה ורדגוה תונידמה ןמ 14-ב .תומהזמ

 וא קוחב םירדגומ םידעי תבצה .םיימשר תוינידמ יכמסמב רדגוה דעיה תונידמ 8-בו קוח תעצהל

 םיינידמה םידעיב הדימע ךרוצל רתוי בורק דחא דעצ לארשי תלשממ תא וליבוי תוינידמ ךמסמב

  .הביצהש

 

 המזוי אוה קורי ביצקת .״קורי ביצקת״ אוה לארשיב םשייל ןתינ ותוא ףסונ תוינידמ ילכ 

 תדיעווב הרצונ המזויה .תויביצקת תוטלחה תלבק תעב תימילקא-תיתביבס טבמ תדוקנ תבלשמה

 .הלשממ ידרשמ יפל אלו ,םייתביבס םיאשונ יפל תויביצקת תואצוה גווסמ הז ילכ .2017 תנשב זירפ

 ינפ לע הרוזפ האצוהה םא םג ,דדוב יביצקת ףיעסב םשרת הביבסה תנגהל תירוביצ האצוה ,לשמל

 חלפלו הביבסה תנגה לע הלשמהה תואצוה תא דדובל איה הז ילכ תרטמ רקיע .הלשממ ידרשמ המכ

  .םיאשונ יפל התוא

 

 תונידמ ידי לע קפנומ הז בוח רישכמ .םושייל ןתינה ףסונ ילכ ןה תוקורי בוח תורגא ,ןכ ומכ 

 לופיטלו תוטילפ תתחפה ןוגכ ,הביבסה לע תיבויח העפשה ילעב םיטקיורפ ןומימ ךרוצל תורבחו

 רבכ ,הילטיאו הינמרג ,תפרצ ,הינטירב ןקלח ,םלועב תולשממ רפסמ .היקזנו תילבולגה תוממחתהב

-מ הלעמל וסיוג ,2021 תנשל ןוכנ .אשונב תועצה לע וזירכה תופסונ דועב ,ולאכש םירישכמ וקיפנה

 תוינידמל רזע ילככ שמשל לוכיה הוולנ רישכמ והז .תוקורי בוח תורגא תועצמאב רלוד דראילימ 100

 .״קוריה ביצקת״-ה

 

 תילבולגה תוממחתהה יקזנ םוצמצל ליעי רוקמ תווהל לוכי ןמחפ תוטילפ יוסימ םג 

 דעוימ הז ןונגנמ .ןמחפ יוסימ וליטה OECD-ה תונידממ 60% ,2021 תנשל ןוכנ .הנידמה תוסנכהלו

 לש המנפה ידיל םיאיבמ םהש ךכב ,תוינוציח תועפשהמ רצונה קושה לשכ םע דדומתהל ורקיעב

 םנמא .העפותה םוצמצל ץירמת תווהמו ,קושה יריחמב ןלולקשו תוטילפמ תינוציחה תויולעה

 .)9 חפסנ( םוהיז תוסכמב רחס לש תכרעמ וא ידועיי ןמחפ סמ םייק אל ךא ,ולבה סמ גוהנ לארשיב

 םרט וז הטלחה ךא ,ןמחפ רוחמתל ןונגנמ רוציל לארשי תלשממ הטילחה 2021 טסוגוא ךלהמב

 איה לארשיב ןמחפ תטילפ לש תינוציחה תולעה ,2021 תנשל ןוכנ ,ןכ ומכ ..הלשממה רושיאל העיגה

 )2021 ,םירחאו ,ןמסוז(  .ןוטל םילקש 167

 

 רבעבו ,שדח רבודמ אשונ הניא וז ךרד .ירוזא יטגרנא הלועפ ףותיש איה תפסונ הלועפ ךרד 

 רצוימה למשח טאוו-הגמ 25 לארשיל ןדרי רוכמת ויפל 2020 תנשב ךרענש טולייפ ףאו תומזוי ויה

 ,םיירהוצה תועשב למשח רוציי יפדוע הל ,ןדרי םע ליעוהל לוכי הזכש רדסה .תיראלוס היגרנאמ

 יפדוע קפסל ןדריל רשפאי ףסונ רדסה .הלש יטגרנאה ןוחטיבל ףסונ רוקמ לארשי לבקת הרומתבו

 ,רלדנס ,לג( לארשיב תושרה לש תיטגרנאה תולתה תא תיחפהל ךכבו ,תיניטסלפה תושרל רוציי

 .)2021 ,דמאח ובא & ,הסאלאח
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 ,תונורחאה םינשב .היגרנאה םוחתב היגשיה לע לארשי תנידמל יבויח קוזיח תתל םוקמ שי

 יוניש .)םיאטלוו-וטופ םינקתמ רקיעב( םיבר תשדחתמ היגרנא ינקתמ לש המקה המדיק לארשי

 תוליעיב דימתמ רופיש ,םיריחמ תולזוה ,תילארשיה היצלוגרב תולקהל תודוה םג שחרתה הז יבויח

 םוקמב תאצמנ לארשי .םוחתל ןומימ תיינפהו םוחתב תובר תורבח לש הסינכ ,םייראלוס םילנאפ

 .סרודנוה רחאל ,הנידמב למשחה תכירצ ךס ךותמ תיראלוס היגרנא רוצי לש רועישב םלועב ינשה

 יבאשמ רתוי םע םילקא ירוזאב תומקוממ OECD-ה תונידמ בור ןכש רבסה שי ינשה םוקמב גורידל

 לנאפ תוטשפ םשל .וז היגרנא לע ןרקיעב תוכמתסמ ןניא ןכלו ,הרישי שמש תנירק תוחפו חורו םימ

 םילקאה הב הנידמב ההז לנאפ תמועל תיתנש שמש תנירק רתוי 130%-כל הכוז לארשיב יראלוס

  .גזוממ

 םוכיס .8
 

 הווהמה ,תיראלוסה היגרנאה לש היצמרופסנרטה תא חפטלו רשפאל ידכ םיבר םייוניש םיצוחנ

 תועפשה תא שוחל ןתינ םויכ רבכ .היתועפשהו תילבולגה תוממחתהה יקזנ םוצמצב חתפמ ןקחש

 ירוזחמב םייוניש ,תורוטרפמט תיילעב יוטיב ידיל םיאב ולא רשאכ ,םלועב לארשיב רבשמה

 לודיגהו םייחה תמרב היילעה םע .רתוי םיינוציק ריווא גזמ יעפומו םיה ינפ הבוגב היילע ,םימשגה

 ,םייליסופ םיקלדמ םויכ תקפומ התיברמ רשאכ ,היגרנאה תכירצב היילע הלח הייסולכואב

 תורבגתהל םימרותה הממח יזג תטילפל ןכו ,חמוצבו יחב האולחתל םימרוגו ריוואה תא םימהזמה

  .םילקאה ייוניש תועפות

 

 תגשהל ימלועה ץמאמב ףתתשהל הבייחתה לארשי תנידמ ,םיימואל-ןיב םימכסה תרגסמב

 ןיב ,האטבתה לארשי לש התוביוחמ .םילקאה יוניש אשונב ם"ואה לש תרגסמה תנמא לש הרטמה

 הנימא הקפסא רשפאיש למשח קשמ לש ולוהינו ונונכת .תיטגרנא תולעייתהל םידעי תבצהב ,רתיה

 ינויח יגטרטסא סרטניא םה תירעזמ היהת הביבסה תוכיאב ותעיגפשו ריבס ריחמב למשח לש

 תכירצ תא ומצמציש םילכב להוני למשחה קשמ םא הגשה-תונב ןה הלא תורטמ .לארשי תנידמל

 .םישדחתמ היגרנא תורוקממ "יקנ" למשח רוציי ודדועיו ,תיטגרנא תולעייתה תועצמאב ,למשחה

 

 םדקהב וידחי לועפל הלשממב םימרוג לע ,2030 תנשל הלשממה העבקש םידעיב דומעל ידכ

 שוקיב תא תופצל שי ,ןכ ומכ .קשמב תיטגרנאה תולעייתהה תא םיבכעמה םימסח תרסה םשל

 יאצממב הלעש יפכ .םוחתב םיידיתע םירגתא םע תודדומתה םשל תוכרעה עצבלו ,היגרנאל קשמה

 היגרנא תקפהל תופידע ןתמ .םידעיב הדימעל חתפמ דיקפת םיווהמ תיבה יקשמ ,היצלומיסה

 םידעיה תגשהל יתועמשמ ןפואב ורזעי ,םיצירמתו תולקה ןתמ ללוכה ,יטרפה רזגמב תשדחתמ

 לעו ,הנידמב רוידה תודיחי רפסמב הלפכה היופצ 2040 תנש דע ,ףסונב .תשדחתמ היגרנאל רבעמב

 םצמצל ךכבו םישדחה םינבמה תמקה תרגסמב הקוריה היינבה ינקת תעמטהל תונמדזה תמייק ןכ

 .תילבולגה תוממחתהה םוצמצל קבאמב לארשי לש תיגולוקאה לגרה תעיבט תעיגפ תא
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 .הביבסה תנגהל דרשמה .קוריה רפסה .)2020( .'נ ,יבורח & ,'י ,קרב ,'מ ,ןמסורג ,'נ ,רקב

 קנב .אמייק רב קשמ תארקל - לארשיב למשחה קשמ תוחפתה .)2017( .'י ,תרופ & ,'ל ,ולאג
 .רקחמה תביטח - לארשי

 תויוחתפתהה .לארשיב תושדחתמ תויגרנאב שומישה .)2015( .'י ,תרופ & ,'י ,יקסנינוגרמ ,'ל ,ולאג
 .60-65 'מע ,140 םינורחאה םישדוחב תוילכלכה

 .למשחה תושר .למשחה קשמ בצמ ח״וד .)2020( .'מ ,ןרא & ,'ש ,ןנוקמ ,'ל ,הימחנ ,'א ,קילגטוג

 ירוזא הלועפ ףותיש - תשדחתמ היגרנא .)2021( .'ט ,דמאח ובא & ,'ס ,הסאלאח ,'א ,רלדנס ,'נ ,לג
 :ימואל ןוטחבו םילקא ,הביבס .תונמדזהל היגרנאה תמלירט תא ךופהל :ןדריה תעקבב
 .167-182 ,לארשיל השדח תיזח

 .ןוינכטה .לארשיב היגרנא תקפסאב ןוחטיב .)2016( .'י ,ןורבע & ,'ג ,ןמסורג

 .הנידמה רקבמ דרשמ .תיטגרנא תולעייתה - א71 יתנש חוד .)2020(

 .הלשממה שאר דרשמ .תושדחתמ תויגרנא לש תילכלכה תלעותה תניחבל הדעווה .)2013(

 .לארשיב תורוקמה ללכמ ריוואל תוטילפה לש תינוציח תויולע .)2021( .הביבסה תנגהל דרשמה
 .םיקסע יושירו תוישעת לוכשא

 .'ה ,ץיבלוק-ףאוש . . . ,'א ,תשע ,'א ,גרבצלז ,'י , רטסל ,'א ,׳ץיבודיוד ,'ר ,קיטנלפ ,'נ ,ןמסוז
 .הביבסה תנגהל דרשמה .לארשיב ןמחפ רוחמת .)2021(

 תכרעה .)2020( .'ב ,רדיק & ,'ש ,בלוד ,'א ,רטכש ,'ר ,הרמק ,'ע ,רימת ,'י ,תוניג ,'ג ,רוטקאורפ
 .הביבסה תנגהל דרשמה .לארשיב יונבה בחרמב יראלוסה רוצייה לאיצנטופ

 ןוחטבו םילקא ,הביבס .היגרנאב ימואל ןסוחל חתפמה - תשדחתמ היגרנא .)2021( .'ג ,ןמדירפ
 .199-211 ,לארשיל השדח תיזח :ימואל

 םינקתממ תפסונה תלעותה .)2017( .'ד ,איבל & ,'נ ,רקב ,'ג ,ןמדירפ ,'ב ,ףלח ,'א ,רניילק
 .תוינידמ ירקחמל םילשורי ןוכמ .תוגג לע םייראלוס

 תסנכ עדימהו רקחמה זכרמ .ןוידל תויגוסו עקר - לארשיב תשדחתמ היגרנא .)2021( .'מ ,קחש
 .לארשי
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םיחפסנ .10  

 

  

10KW 20מערכת בהספק מותקןKW מערכת בהספק מותקן
מתאים לגג של כ160 מ"ר (גודל בניין בניכוי דודי חשמל)מתאים לגג של 80 מ"ר (גודל בניין בניכוי דודי חשמל)

                                                                               87,153₪                                                                          51,868₪עלות הקמת המתקן
1020כמות קילו וואט שמותקן

                                                                                 1,700₪                                                                            1,700₪יכולת ייצור שנתית ל1 קילו וואט בממוצע עבור כל כיווני השמש 
                                                                               34,000₪                                                                          17,000₪סך תפוקה של קוט"ש בשנה

                                                                                    479₪                                                                               285₪עלות ביטוח שנתית
                                                                                 1,394₪                                                                               830₪עלויות תחזוקה שוטפת

                                                                                   0.46₪                                                                              0.48₪תעריך לקוט"ש לאחר הולכה ואיבוד חשמל
0.5%0.5%פחת בייצור חשמל שנתי
                                                                               15,725₪                                                                            8,160₪הכנסות בשנה ראשונה
                                                                                 1,874₪                                                                            1,115₪עלויות בשנה ראשונה

                                                                               13,851₪                                                                            7,045₪רווח נטו - שנה ראשונה 
                                                                               13,943₪                                                                            7,235₪הכנסות בשנה 25 (נומינלי)
                                                                                 1,874₪                                                                            1,115₪עלויות בשנה 25 (נומינלי)

                                                                               12,069₪                                                                            6,120₪רווח נטו - שנה 25 (נומינלי)
7.896.7החזר השקעה לאחר X שנים

236,420 112,470₪ ₪רווח נומינלי לא מהוון בסוף התקופה
217%271%תשואה באחוזים בסוף התקופה
141,187 64,124₪ ₪רווח מהוון (בניכוי פחת ועלויות)

 תילכלכ תויאדכ תלעות -תולע חותינ יאצממ םוכיס : 1  חפסנ

 )םיילנימונ םיכרע( 10KWp ןקתומ קפסה רובע Annualized ROI -ו ROI בושיח : 2 חפסנ
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 .תונוש תועקשהה יקיפאמ םילובקת םירזת : 3  חפסנ

 

  

תשואה מהווןרווח מהווןתשואה נומינלירווח נומינליביטוחתפעולהכנסהתפוקהשנה
0-51,868         -51,868          -51,868          
117,000          8,160            -830             -285              7,045             13.6%6,842             13.2%
216,915          8,119            -830             -285              7,004             13.5%6,607             12.7%
316,830          8,079            -830             -285              6,963             13.4%6,380             12.3%
416,746          8,038            -830             -285              6,923             13.3%6,161             11.9%
516,663          7,998            -830             -285              6,883             13.3%5,949             11.5%
616,579          7,958            -830             -285              6,843             13.2%5,744             11.1%
716,496          7,918            -830             -285              6,803             13.1%5,547             10.7%
816,414          7,879            -830             -285              6,763             13.0%5,356             10.3%
916,332          7,839            -830             -285              6,724             13.0%5,172             10.0%

1016,250          7,800            -830             -285              6,685             12.9%4,994             9.6%
1116,169          7,761            -830             -285              6,646             12.8%4,822             9.3%
1216,088          7,722            -830             -285              6,607             12.7%4,656             9.0%
1316,008          7,684            -830             -285              6,568             12.7%4,495             8.7%
1415,928          7,645            -830             -285              6,530             12.6%4,341             8.4%
1515,848          7,607            -830             -285              6,492             12.5%4,191             8.1%
1615,769          7,569            -830             -285              6,454             12.4%4,047             7.8%
1715,690          7,531            -830             -285              6,416             12.4%3,907             7.5%
1815,611          7,493            -830             -285              6,378             12.3%3,773             7.3%
1915,533          7,456            -830             -285              6,341             12.2%3,643             7.0%
2015,456          7,419            -830             -285              6,304             12.2%3,517             6.8%
2115,378          7,382            -830             -285              6,266             12.1%3,396             6.5%
2215,301          7,345            -830             -285              6,230             12.0%3,279             6.3%
2315,225          7,308            -830             -285              6,193             11.9%3,166             6.1%
2415,149          7,271            -830             -285              6,156             11.9%3,057             5.9%
2515,073          7,235            -830             -285              6,120             11.8%2,951             5.7%

223.6%          316.8%115,992          164,338            7,132-         20,747-         192,217סה״כ

IRR12.7%נומינליתשואה ממוצעת12.36%נומינלי
IRR8.9%מהווןתשואה ממוצעת9.13%מהוון

10KWp הספק מותקן

תשואה מהווןרווח מהווןתשואה נומינלירווח נומינליביטוחתפעולהכנסהתפוקה תעריף 2תפוקה תעריף 1שנה
0-87,153         -87,153          -87,153          
125,500          8,500            15,725          -1,394           -479              13,851           15.9%13,453           15.4%
225,373          8,458            15,646          -1,394           -479              13,773           15.8%12,992           14.9%
325,246          8,415            15,568          -1,394           -479              13,694           15.7%12,547           14.4%
425,119          8,373            15,490          -1,394           -479              13,617           15.6%12,117           13.9%
524,994          8,331            15,413          -1,394           -479              13,539           15.5%11,702           13.4%
624,869          8,290            15,336          -1,394           -479              13,462           15.4%11,301           13.0%
724,744          8,248            15,259          -1,394           -479              13,385           15.4%10,913           12.5%
824,621          8,207            15,183          -1,394           -479              13,309           15.3%10,539           12.1%
924,498          8,166            15,107          -1,394           -479              13,233           15.2%10,178           11.7%

1024,375          8,125            15,031          -1,394           -479              13,158           15.1%9,829             11.3%
1124,253          8,084            14,956          -1,394           -479              13,082           15.0%9,491             10.9%
1224,132          8,044            14,881          -1,394           -479              13,008           14.9%9,166             10.5%
1324,011          8,004            14,807          -1,394           -479              12,933           14.8%8,851             10.2%
1423,891          7,964            14,733          -1,394           -479              12,859           14.8%8,548             9.8%
1523,772          7,924            14,659          -1,394           -479              12,786           14.7%8,254             9.5%
1623,653          7,884            14,586          -1,394           -479              12,712           14.6%7,971             9.1%
1723,535          7,845            14,513          -1,394           -479              12,639           14.5%7,698             8.8%
1823,417          7,806            14,441          -1,394           -479              12,567           14.4%7,433             8.5%
1923,300          7,767            14,368          -1,394           -479              12,495           14.3%7,178             8.2%
2023,183          7,728            14,296          -1,394           -479              12,423           14.3%6,932             8.0%
2123,068          7,689            14,225          -1,394           -479              12,351           14.2%6,694             7.7%
2222,952          7,651            14,154          -1,394           -479              12,280           14.1%6,464             7.4%
2322,837          7,612            14,083          -1,394           -479              12,209           14.0%6,242             7.2%
2422,723          7,574            14,013          -1,394           -479              12,139           13.9%6,027             6.9%
2522,610          7,537            13,943          -1,394           -479              12,069           13.8%5,820             6.7%

262.0%          371.3%228,340          323,573          11,984-         34,861-         370,417סה״כ

IRR14.9%נומינליתשואה ממוצעת14.90%נומינלי
IRR10.5%מהווןתשואה ממוצעת11.59%מהוון

20KWp הספק מותקן
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 .לארשי תסנכ עדימהו רקחמה זכרמ : רוקמ 2020 ,דעי תנש יפל ,תושדחתמ תויגרנאמ למשח רוציי ידעי : 4  חפסנ

 

 

 .לארשי תסנכ עדימהו רקחמה זכרמ : רוקמ  2020-2025 תשדחתמ היגרנא ינקתמ רוביח תיזחת : 5  חפסנ
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 2020 - 2012 הלשממה ידעיל סחיב ,הכירצה ךסמ תושדחתמ תויגרנאמ למשח רוציי רועיש : 6  חפסנ

 

 

 

 תיטגרנא תולעייתה םוחתב תיתלשממה תוליעפב תויזכרמה ךרדה ינבא : 7  חפסנ
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 .ןמחפ רוחמת לש הלחהו תוטילפ תתחפהל תוינכות יפל OECD-ה תונידמ גוויס : 8  חפסנ

 
 הממח יזג תוטילפמו ריווא םוהיזמ תוינוציחה תויולעה הבוג תמועל ולבה הבוג לש האוושה : 9  חפסנ
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 Solar Energy Industries Association :רוקמ  .יראלוס לנאפ הנבמ : 10  חפסנ

 
 


