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   הקדמה

רלוונטי   מדיניות  נושא  שנה  בכל  עם תמיכת "החממה החברתית", מאמץ  ביחד  "מדיניות סביבתית"  הקורס 

לתושבי חיפה, על מנת לנתח אותו ולצאת בהמלצות מדיניות.  הקו המנחה הוא לבחור בבעיה עכשווית ולערב  

התהליך הן את בעלי העניין והן את התושבים. בשנים עברו ניתחנו, במסגרת הקורס, את ההגנה על  בכל שלבי  

וואדיות חיפה מפני פיתוח, מדיניות הנוגעת למפגש בין תושבים וחזירי בר, פיתוח שטחי בילוי בשכונת נווה יוסף  

, בשיתוף פעולה עם הארגונים  בחיפה, הסיכונים הבריאותיים הנובעים מהזיהום התעשייתי בחיפה ועוד. השנה

"רשת קהילות האנרגיה" ו"שכונות בשינוי" ניתחנו את הפוטנציאל להתקנת פאנלים סולאריים על בנייני מגורים  

 .בשכונת הדר בחיפה

קראה תיגר על החוסן של ערים    2020באביב  - COVID- 19התפשטות נגיף ה  –העיתוי למחקר זה היה מושלם  

כל הנוגע ליכולתן של מערכות הבריאות, האנרגיה והמזון שלהן, להתמודד עם המגיפה.  ומדינות ברחבי העולם, ב

ביחד עם ההתגברות של מאפייני שינויי האקלים האנטרופוגנים, נוצר מצב אידיאלי שיאפשר להשקיע במחשבה  

פאנ התקנת  של  הפוטנציאל  בחינת  רחבה.  פריסה  ועם  קיימא  ברות  אמינות,  אנרגיה  ייצור  מערכות  לים  על 

בפנינו   עירוניים נראתה כתשובה האידיאלית להתמודדות עם שילוב האתגרים שהציבו  סולאריים על מבנים 

 .המגיפה ושינויי האקלים

הסטודנטים עשו עבודת הכנה מצוינת, למרות אתגרי הסגר והריחוק החברתי ולמרות שלא הצלחנו להיפגש פנים  

שהיינו רוצים. הסטודנטים ערכו ראיונות עם מומחים, סקרו את  אל פנים ככיתה ולחקור את סביבת הדר כפי  

החומר הטכני, תשאלו והתדיינו עם שותפינו לפרויקט, בעלי העניין והתושבים ולמדו כיצד ליישם את מסגרת  

תמיכה   מספקות  ואינן  מה,  במידת  מפתיעות  שהתקבלו  התוצאות  סביבתית.  מדיניות  הצעת  לטובת  הניתוח 

פאנל  בהתקנת  להטמעת  גורפת  מרכזיים  חסמים  זיהו  הסטודנטים  הדר.  שכונת  מבני  גגות  על  סולאריים  ים 

עם   להתמודדות  דרכים  ומציעים  רחבה  בתפוצה  עירוניים  באזור  סולאריים  פאנלים  התקנת  של  פרויקטים 

  .חסמים אלו. כך צריך להתנהל ניתוח טוב של מדיניות סביבתית, וזאת הצליחו הסטודנטים להשיג

ון של הפרוייקט היה הצגת המסקנות של הסטודנטים בפני פאנל של  מומחים, בעלי עניין והשותפים  השלב האחר

האחרים. הממצאים ברובם התקבלו, והערות המומחים כלולות בדו"ח זה, כולל ניתוח מקיף המשלב את הערות  

להגשמת היעד של ייצור    בעלי העניין. אנו מקווים שתהנו לקרוא את הדו"ח וכי דוח זה יהווה תרומה משמעותית

 .קיימא-אנרגיה סביבתית ברת

לימונדה   להכין  שהצליחו  שלי  לסטודנטים  להודות  ברצוני 

רונית פיסו )מרכז   -מהלימון של שנת המגיפה הזו, ולשותפיי  

קהילתי(, עינת דטנר וחמי סוגרמן )רשת קהילות האנרגיה(, 

ולרונית  ברק רביב )שכונות בשינוי( ורביד שמואלביץ' )רוג'ום(  

היא המפתח להשגת  צוות  עבודת  על עזרתן.  ורז סימון  כהן 

 .יעדים

 

 הטכניון , הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, פרופ"ח דניאל אורנשטיין
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החממה החברתית בטכניון אחראית על הצמחת דור סטודנטים "מתקני עולם" המנוסים בשילוב השיח החברתי  

במסגרת קורסים משלבי עשייה חברתית. מסגרת זו מאפשרת לחממה החברתית לחבר  והידע הטכנולוגי, וזאת 

מענים טכנולוגיים לאתגרים חברתיים וסביבתיים, בין היתר באמצעות יצור ידע אלטרנטיבי וחדשני, מהשדה  

  .החברתי, והבאתו לפתחם של מקבלי ההחלטות

עבודת תזה של הכלכלן גל שופרוני, הוכיחה שהתקנת פאנלים סולריים על גגות    –הרעיון לקורס הגיע מהשטח  

האם מתווה    –דירות משותפים תתרום לרווחה הכלכלית של הדיירים. עם הנתון הזה יצאנו לדרך ושאלנו  -בתי

 ?ית מרכזת את מאמציהזה עשוי להיות יעיל כלכלית וסביבתית בשכונת הדר בחיפה, בה החממה החברת 

ספר, עינת דטנר  -פרופ"ח דניאל אורנשטיין, רז סימון וד"ר רונית כהן  –אנו מודות לשותפינו הרבים והמצוינים  

לכל   וכמובן  מ"רוג'ום",  שמואלביץ'  רביד  שח"ף,  מקרן  סלע  ברק  האנרגיה,  קהילות  מרשת  סוגרמן  וחמי 

 .הסטודנטים על תהליך הלמידה המשמעותי

 

 החממה החברתית בטכניון , רונית פיסו
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משבר האקלים מהווה את האיום החמור ביותר שידעה האנושות באלפי השנים האחרונות. המשבר כבר כאן  

ואנחנו מרגישים כיום רק את הקצה של ההשלכות העתידיות שלו. הפחתת הפליטות המזהמות הינה הפעולה  

להפוך ליצרן חשמל  המיידית שעלינו לעשות, ובזכות ההתקדמויות הטכנולוגיות, כיום כל אחד מאיתנו יכול  

ידי התקנת פנאלים סולארים על גג ביתו. בכך האזרחים גם לוקחים חלק משמעותי ונחוץ ביצירת  - "ירוק" על

משק אנרגיה מבוסס אנרגיות מתחדשות ונטול פליטות, וגם מרוויחים כסף מגג ביתם והופכים שותפים ברווחי  

 .המשק האנרגיה

ים פרטיים, קבוצות, רשויות ובעלי עסקים קטנים, אשר הופכים  קהילות אנרגיה מהוות התארגנות של אזרח

פרנסתם, התארגנות המהווה מודל אידיאלי להקמת   ליצרני אנרגיות מתחדשות מבלי שזה מהווה את עיקר 

 .מערכות סולאריות על גגות בניינים משותפים, והפיכת העיר ליצרנית אנרגיה

לת השמש, פועלים להקמת קהילות אנרגיה אלו, הן דרך  של מרכז השל לקיימות, ועמותת קהי  NZOפרויקט 

קידום מדיניות תומכת, והן דרך ארגון קהילות הלכה למעשה, ואנו פועלים להקימן גם בשכונת הדר בחיפה.  

החיבור לקורס 'מדיניות סביבתית' דרך החממה החברתית ועבודת השטח שהסטודנטים עשו, אפשר לנו לקבל  

ם וההזדמנויות בקידום קהילות אנרגיה אלו בשכונת הדר. אנו בטוחים שנייר  מידע משמעותי באשר לחסמי

המדיניות יהווה עבורנו עזר משמעותי בתהליך הקמת הקהילות בשכונת הדר וכמובן במיפוי החסמים ובהתאם  

 .ברמה המקומית והארצית גם יחד -בקידום מדיניות תומכת 

 קהילת השמש, עינת דטנר

 סולארית שהוקמה בזמן כתיבת הדו"ח על אחד הגגות בשכונת הדר התקנת מערכת 
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   מבוא

ערים   ובינוי  לארכיטקטורה  בפקולטה  שני  לתואר  קורס  סביבתית,  מדיניות  וניהול  תכנון  סמינר  במסגרת 

הקורס פועל במסגרת   .בטכניון, עסקנו בסוגיית התקנת פאנלים סולאריים במרחב העירוני בשכונת הדר בחיפה

 האקדמי והקהילה.   החותרת לחיבור הידע  ,החממה החברתית בטכניון

מאופיינת  ה  בחיפה,השכונות הוותיקות    . שכונת הדר הינה אחת הפרויקט התבצע בשכונת הדר הכרמל בחיפה

דירות  אחוז    השכונה בעלתכמו כן,  רים בה.  גה  גרעיני משימהו  בהרכב אוכלוסייה מגוון, חתך סוציו אקונומי נמוך

נבחרה  גבוה  מושכרות שכונת הדר  הפועלת  .  בה,  חוזק הקהילה  תדיר בשל  חיי  ו  מצב השכונה  לשיפור  באופן 

התושבים בה ובשל הסיוע והלמידה שהיא מחפשת על מנת למקסם את פעילותה. אנו סבורים כי שיתוף פעולה  

מבחינה פיזית והן מבחינה חברתית. פרויקט זה נערך  עם קהילת הדר בנושא זה יסייע לשכונה לשקם עצמה הן  

של   עבודה  פרי  הוא  הנוכחי  כי הדו"ח  לציין  וסביבתיים. חשוב  ארגונים מקומיים  של  פעולה  ובשיתוף  בסיוע 

העניין ובעלי  המנחים  החממה    ,הסטודנטים,  עם  יחד  זה.  פרויקט  דרך  לארגונים  הולם  מענה  לתת  במטרה 

יתופי פעולה בין קהילות שונות, נעשה שיתוף בידע וגיוס המשאבים לטובת  החברתית אשר יוצרת קשרים וש

 צרכים חברתיים.  

היא:   השנה  הקורס  של  הכללית  הבעיה  ממקורות  הגדרת  אנרגיה  יצירת  לעידוד  לאומיים  יעדים  "למרות 

ה בכמות  חלופיים, ולמרות רצון של מלכ"רים לקדם פיתוח יצירת אנרגיה סולארית במרחב העירוני, אין עליי 

  הפרויקטים להצבת פאנלים סולאריים במרחב העירוני".

על מסגרת הניתוח    תוך התבססות לים הסולארייםאנכחלק מהקורס, ניתחנו את הסוגיות הקיימות בנושא הפ 

,  )Bardach  )2000  על פילניתוח הבעיה.     Cohen  (2006)  להגדרת הבעיה, ומסגרת הניתוח של   Bardach  (2000)של  

  עבור אחר. זאת מאחרלא בהכרח תוגדר כבעיה    בבואנו להגדיר בעיה, יש לזכור כי סוגיה שתוגדר על ידנו כבעיה 

ולכל אחד מאיתנו ישנה מסגרת הערכה וניתוח שונים. בנוסף, בכדי לראות בעיה פרטית של משאבים כבעיה  

  יש צורך לראות אם ניתן להכיר בבעיה ככשל שוק.  ,ציבורית

Cohen  (2006)    לניתוחמציע עבודה  ממדים    מסגרת  חמישה  דרך  סביבתית  בעיה  של  השונים  ההיבטים 

ניהולי וממד עיצוב  -תשתיתי, הממד הפוליטי, הממד הארגוני-מדעי  -הממד הטכנולוגיהממד הערכי,  רלוונטיים:  

 סוגיית הפאנלים הסולאריים דרך חמשת הממדים הללו.    ניתחנו אתבהתאם לכך, בעבודה זו  מדיניות וכלכלה.

לצד נציגי    ,במסגרת הקורס קיימנו פאנל מומחים בו השתתפו חמישה מומחים ובעלי דעה בנושא זהכמו כן,  

חברות נציגי  בהדר,  הפועלים  חברתיים  בטכניון   ת נציגו  ארגונים  החברתית  בנוסף,  החממה  ראיונות    קוימו.  

העניין, נציגי ארגונים חברתיים ונציגי החממה החברתית בהם    עם בעלי  ZOOMמקוונים באמצעות אפליקציית  

. התוצרים הסופיים ובמרכזם ארבע חלופות מוצעות  ח" נרחיב בהמשך הדו  בממדי הבעיה השונים, עליהם דנו  

קף את התהליך שעברו הסטודנטים לאורך  משזה  דו"ח  לפתרון הסוגייה, הוצגו בפני בעלי העניין בסוף הסמסטר.  

יש לציין כי מפאת מגבלות מגפת הקורונה העולמית, נמנע מאיתנו לבצע סיור  הסמסטר יחד עם בעלי העניין.  

נציגי    פיזי בשכונת הדר וכתוצאה מכך, גם לא בוצעו ראיונות עומק עם התושבים   וכן הדו"ח לא הוצג בפני 

  רונות המוצעים עימם.התושבים ולכן לא התקיים דיון בפת
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 פאנל בעלי עניין 

לרוב    Bardach  (2000)  לפי  שמגיעה  שלה,  הבסיסית  ברטוריקה  להשתמש  יש  היטב,  הבעיה  את  להגדיר  כדי 

  Bardach  (2000)  , בה הוא עושה שימוש בסביבתו הפוליטית.שלויום  -מהלקוח. רטוריקה זו לקוחה משפת היום 

פאנל  מכנה רטוריקה זו כ"רטוריקת הבעיה". על כן, בשלב הראשון בדרך להגדרת הבעיה ערכנו במסגרת הקורס  

 והשותפים לפרויקט.  בעלי עניין בו השתתפו הלקוחות העתידיים של דו"ח זה 

יוצג על    המספק את הכלים האקדמיים המקצועיים ומאפשר את החיבור בין הידע המקומי לאקדמי  ,הטכניון

אנרגיה"   עמותת "קהילות  בטכניון.  ב"חממה החברתית"  מובילה  רכזת  פיסו,  רונית  בפאנל את  שידי  סיפקה 

של קרן    בשינוי"  שכונותנקודת המבט הכללית והמסגרת המדעית, יוצגה על ידי עינת דטנר וחמי שוגרמן. מיזם "

"שכנותא"  לקחה חלק גם  בפאנל    . כמו כן,  עסלהוסיף לדיון את נקודת המבט הקהילתית ויוצג על ידי ברק    שחף

את התשתית החברתית המקומית  ,  הציגשנציגה, רביד שמואלביץ,    התארגנות חופשית לקהילה שכונתית,    –

החברתית המגזר  -והתועלת  של  הייתה  בפאנל  הוצגה  אשר  נוספת  זווית  מהפרויקט.  לצמוח  העשויה  כלכלית 

 מערכות סולאריות, אותה ייצג בפאנל עומר גרינברג.  העסקי באמצעות חברת "הבית הירוק" המספקת 

ההתרחשויות   וודאות.  אי  של  בעידן  והולכת  גוברת  חשיבות  מקבל  מתחדשת  מאנרגיה  עצמי  אנרגיה  ייצור 

האנרגיה בתחום  יראה העתיד  כיצד  ומדגישות את השאלה  האנושי מעלות  כיום חלק    .הסובבות את הקיום 

האקלים בעולם מקורו ביצור החשמל בתחנות כח המשתמשות בדלקים  משמעותי מהתהליך המאיץ את שינוי  

שימ לכן,  אנרגיה    ושפוסילים.  ליצור  השונות  החלופות  הפליטות.  להפחתת  דרך  הוא  מתחדשת  באנרגיה 

וטכנולוגית חברתית  התקדמות  החלופות  מאפשרות  אחת  השמש  .  מן  המופקת  הסולארית  האנרגיה  היא 

דורשת שטח בגודל מתאים ועל מנת שלא לבזבז שטחי    ית להפקת אנרגיה זוהתשתבאמצעות פאנלים סולאריים.  

ניתן להקים תשתיות אלו על גבי גגות מבנים. יצירת שיתוף פעולה בין חברי קהילה מקומית לשימוש    ,קרקע

, גגות הבתים(  -קהילה  הבגגות להפקת אנרגיה יהפוך את הקהילה מצרכנית ליצרנית אנרגיה )שימוש בנכסי  

 למעשה את מבנה משק האנרגיה המבוסס על דלקים. תשנה 

בפיתוח מנגנון שיאפשר יצור אנרגיה עצמאי באמצעות פאנלים סולאריים על גבי גגות    עוסק הפרויקט בקורס  

הדימוי השכונתי,    בהשפעה על  ,ל הפרויקטבהשלכות החברתיות ש   דנו  המשתתפיםבמסגרת הפאנל,  משותפים.  

 מקיימת.  ועל היכולת של הפרויקט לתרום להפיכת הקהילה לקהילה   הקשרים החברתייםעל 

ציטטה   עבודת התזה למאסטר שלבפתח הפאנל,  פיסו את  שופרוני   רונית  היתכנות    (Shofrony 2016)  גל  על 

  פאנלים סולאריים בבתי דירות משותפים מסדר גודל בינוני, מסקנתו הייתה שייצור כזה עשוי להפר את השוויון

כאשר הוא מאפשר לקהילה למכור עודפי חשמל לחברת החשמל. בנוסף, מעבודתו עלו אתגרים נוספים   הכלכלי 

השגת ההון הראשוני לתשתית מהבנקים, יצירת הסכמה בין הדיירים בשכירות לבעלי הבתים, רתימת כלל    -

בתית קהילתית  תכנות החברתית סבייהשותפים לרעיון עצמאות האנרגטית וכו'. הפרויקט בוחן למעשה את הה 

 .  להנעת הפרויקט

פרויקט שיבטא רק פן סביבתי בלי    .קהילה וכלכלה  ,קיימות מדברת על מבנה של חברהכמו כן היא הוסיפה כי  

  לא ייתכן.כן  גם    ,לא יקום, ולחילופין פרויקט למען הרווח הכלכלי בלי לשים לב לקהילה שסביבו  ,כלכלי  רווח

הקיימות. שכונת הדר נבחרה בגלל האתגרים שבה  הפנים של    תאת שלושלתת פתרון שיכלול    הרצון העמוק הוא
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פתרונות. הפתרונות נמצאים גם בשיח עם הרשות המקומית, באמצעות רגולציה ותמיכה    והיכולת הרחבה ליצור

 ביזמות. 

טענה כי הרעיון הבסיסי של "קהילות אנרגיה" הוא להפוך קהילה מצרכנית ליצרנית כדי    עינת דטנר  בנוסף,

לייצר אנרגיה מתחדשת. כל אחד יכול להיות יצרן,  יש    במקום לייצר פליטותלהביא לשינוי במשק האנרגיה. כך,  

ן  י ולטור יש עדימבחינת הרג חמי שוגרמן הוסיף ואמר כי    .שיתרום לקהילה  להרוויח כסף וליצור רווח מקומי 

החסמים    על יצור מקומי ויש לשים לב ולהתאים את אופן יצור האנרגיה למקום בו הוא מיושם ומה הם   הגבלות 

לבחון במהלך הפרויקט נדרש  עם הזמן אך  יותר  את דרכי    העומדים מולו. היצור המקומי הפך להיות פשוט 

 לשכונת הדר.המתאימות  היישום 

בפרויקט  י" דיבר על המורכבות של שכונת הדר בחיפה. הוא ציין כי המיזם תומך  ברק סלע ממיזם "שכונות בשינו 

שתוכל להשפיע עליה לטובה כלפי פנים    נה המוצע ורואה בו קומה נוספת בהתחדשות העירונית והחברתית בשכו

משותפים, וישנם  ינם הבניינים בשכונה השרוב   את העבודה יש לקחת בחשבון שמציין  , הוא . עם זאתוכלפי חוץ

 אמצעים. אינה בעלתעצמה ברובה   ההאוכלוסייבעלי הון שמנסים לקנות אותם, כאשר 

רואה באפשרות ליצור הכנסה מהגג נדבך נוסף על העשייה הקיימת  סיפר כי הוא    רביד שמואלביץ מ"שכנותא"

סדר יום שיתפשט    של שכנותא. שכנותא שואפת להשפיע על הסביבה ומאמינה שקבוצה מאורגנת יכולה לייצר

גם לעוד שכונות. כמו כן, הפעילות שלהם מבוססת על יחסי אנוש כבסיס לשינוי ולכן לדעתו השאלה המרכזית  

הא כיצד להתחבר אל בעלי הדירות והתושבים, מה יקרה ביניהם וכיצד יראה המרחב העירוני אם הפרויקט  

 יהפוך לסטנדרט. 

ציין כי כל שטח מעל האדמה, שאינו עשוי מאסבסט    , מגזר העסקינציג ה  ,עומר גרינברג מחברת "הבית הירוק"

הוא בעל פוטנציאל להקמת פאנלים סולאריים ובכלל זה גגות מבנים, לאו דווקא מבני מגורים. בבתים פרטיים  

תהליך ההקמה פשוט מכיוון שמדובר בעסקה הנחתמת מול אדם אחד. האתגר גדול יותר כאשר מדובר בבניין  

בגלל הצורך לקבל את הסכמת כל הדיירים והעובדה כי הרווח מתחלק בין יותר אנשים, אלא כי    משותף. לא רק

מ"ר לפחות ורוב שטח הגגות בבניינים משותפים תפוס על ידי דוודים. בנוסף, בהדר    100דרוש שטח גג פנוי של  

אינ אין  הדירות  כך שלבעלי  לדירה,  מגיע  והרווח מהגג הסולארי  מושכרות  הדירות  להצטרף  רוב  כלכלי  טרס 

 לפרויקט. עומר סבור כי המפתח לפתרון הוא בשילוב בעלי הדירות עם השוכרים.  

 ממדי הבעיה 

בבעיה,   עוד  להעמיקה  מנת  על  ניתוח שלה  לאחר הפאנל,    Cohenרעיונית שהציע  המסגרת  הבאמצעות  בוצע 

מסגרת ייחודית להבנת בעיות סביבתיות, להגדרת סדר היום במדיניות  המסגרת אותה הוא מציע היא  (.  2006)

לנתח את    הוא מציעהממסדית של החברה ולהבנת התפתחותן של בעיות אלה לאורך זמן. במסגרת רעיונית זו,  

תשתיתי, הממד הפוליטי,  - מדעי -הממד הטכנולוגי הממד הערכי,  הבעיה הסביבתית באמצעות חמישה ממדים:  

שאלות    Cohen (2006)  מציע  ממד(. עבור כל  Cohen 2006, 9)ניהולי וממד עיצוב מדיניות וכלכלה  - הממד הארגוני

    שיעסוק במישורים הרלוונטיים ביותר. על מנת לכוון את הדיון כךמנחות 

הרלוונטיים לבעיה שהוצגה וכן כיצד ומתי ערכים אלו מתנגשים זה עם  ערכים  נדונים ה  הממד הערכי במסגרת  

מידת הפופולריות  והקיימות לייצור חשמל    הטכנולוגיותנבחנות  ,   תיתשתי -ימדע -טכנולוגיהממד  הבמסגרת    ה.ז
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בקובעי  עוסקים    עיצוב מדיניות וכלכלהבממד ם.  שלהן יחד עם סקירת היתרונות והחסרונות למפגעים סביבתיי

  ,Cohen (2006)לפי    המדיניות, ברגולציה הקיימת ובאופן בו המכניזם של השוק נתרם ממנה או נפגע ממנה.

המשתנים   כלל  הבנת  באמצעות  ואינדיבידואלים  תאגידים  של  התנהגותם  על  להשפיע  שואפת  הרגולציה 

האחרונים. של  החלטתם  על  היא    המשפיעים  בעת  בה  אך  למטרותיה,  הכלכלה  על  להשפיע  רוצה  הרגולציה 

הבעיות שלושת  כן  על  בחזרה.  ממנה  זה    מושפעת  במימד  ז שאותרו  את  זו  ומזינות  לזו  זו  בממד   ו.קשורות 

ם של אנרגיה מתחדשת, מהרמה הלאומית ועד רמת  י ניהולי הקשיים  בבחסמים ומיקוד  נעשה  ניהולי  - ארגוניה

נלים הסולאריים  א החלטות ממשלה העוסקות בהתקנת הפמתמקדים ב   בממד הפוליטי דד. לבסוף,  הבית הבו

  בעלי העניין השונים.לוייצוגן בסדר היום הפוליטי תוך התייחסות 

עם הטיה אנליטית עמוקה באופן    התמודדות, המטרה המרכזית של מסגרת רעיונית זו היא    Cohen  (2006)  על פי

מדעי הסביבה,  בסוגיות    בצורה לא נכונהכלכלנים מבינים לעתים קרובות  כך,  בו אנו מבינים בעיות סביבתיות.  

האקולוגיה והטכנולוגיה; מהנדסים מתעלמים לעתים קרובות מהגורמים הפוליטיים המשפיעים על מדיניות  

יקה וערכים. בעת ניתוח נושא סביבתי, התעלמות מתחומים אחרים  הסביבה; ורבים מאיתנו שוכחים מענייני את 

מהווה מכשול לפתרונות טובים יותר. כוחה של המסגרת המוצעת כאן הוא שניתן להשתמש בה להבנת הסיבות  

את   גם  כמו  שלנו,  החברה  של  והממסדית  המערכית  המדינית  האג'נדה  הגדרת  אופן  סביבתיות,  לבעיות 

צג בהמשך,  ל מימד של המסגרת מאיר היבט שונה של הבעיה הסביבתית, וכפי שיוהתפתחותם לאורך זמן. כ

 אחרים. אשר ממדים מסוימים מ במידה רבה יותר באמצעות משוקלל הבעיה אופי  

 הממד הערכי 

, הממד הערכי, המבטא את האתיקה הסביבתית, הינו החשוב ביותר מבין חמשת הממדים    Cohen  (2006)  לדעת

קידומם של  -טומן בחובו את מערכות הערכים המגוונות ולעתים המנוגדות אשר עשויות להביא לאי כיוון שהוא 

ומראיונות אשר נערכו עם שותפות הפרויקט, עינת    Cohen  (2006)  צעדים סביבתיים. בהתבסס על משנתו של 

ערכים מרכזיים  זוהו שני  דטנר מ"קהילות אנרגיה מתחדשות" ורונית פיסו ממרכז החממה החברתית בטכניון,  

 קיימות וצדק סביבתי.  –העומדים בלב הפרויקט 

להפקת אנרגיה תוך צמצום    מסייעים בבסיסםפרויקטים להצבת פאנלים סולאריים    ערך הקיימות,מבחינת  

הצורך בהתבססות על אנרגיה ממקורות מזהמים. לכך עשויות להיות השלכות עתידיות לשימור הסביבה בה  

אנו חיים עבור הדורות הבאים. יש לציין כי אמנם ייצורם של הפאנלים מזהם גם הוא, אך במידה נמוכה מזו של  

ו כן, עצם התקנתם של הפאנלים על גגות ימנע את הצורך  הפקת האנרגיה ממקורות לא מתחדשים כגז ופחם. כמ

במתקנים סולאריים קרקעיים התופסים שטחי קרקע רבים. באופן זה יצומצם השימוש במשאב הקרקע אשר  

 מצוי במחסור ומשמש  לחי, לצומח ולאדם. 

ארץ בצורה  מי שעשוי לסבול מהשלכות התחממות כדור ה   Cohen  (2006)  על פי ,  ערך הצדק הסביבתימבחינת  

הקשה ביותר הן המדינות המתפתחות וחסרות המשאבים. מכך, נוצר מצב אי שוויוני בו המדינות המפותחות  

ביותר הן המדינות   בעוד שמי שצפוי לספוג את הנזקים מכך באופן המשמעותי  נהנות ממשאבי כדור הארץ, 

  תביא תקנת פאנלים סולאריים  המתפתחות חסרות האמצעים להתמודדות עם נזקי סביבה קשים )שם(. כך, ה

 לצמצום פליטות גזי החממה ובכך יקטינו אי צדק זה. 
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עם זאת, נראה כי ערכים אלו אינם מספיקים בכדי להעלות את כמות הפרויקטים העוסקים בהתקנת פאנלים  

ומם  קיסולאריים משלוש סיבות: אי אמונה בבסיס ערכים אלו או אי מתן קדימות לערכים אלו על פני אחרים,   

 חוסר מודעות.  ו  בזירה מרובת ערכים של שני ערכים אלו

ריבוי התקנות פאנלים סולאריים והטייתן לגגות מגורים מפזרת  .  השוויוןהקיים בזירה הנוכחית הוא  ערך נוסף 

)לוטן,   יותר  שוויונית  היא  כן  ועל  פרטים  של  רב  מספר  פני  על  התועלת  דטנר  2016את  גב'  לדעת  בהתאם,   .)

הפרויקט הנוכחי יקדם את ערך השוויון כיוון "שהאדם הפרטי יוכל להרוויח מייצור האנרגיה". לטענתה, אין  

 ופול הטבעי אשר קיים כיום בתחומי ייצור החשמל ומשק ביזורי הוא הפתרון לכך. הצדקה למונ

עם זאת, גב' דטנר מציינת כי באופן נקודתי, פרויקטים בתחום הפאנלים הסולאריים עשויים ליצור אי שוויון  

רויקטים  נקודתי בשל התנגשות עם מצוות דתיות. למשל, בדת המוסלמית קיים איסור לקבלת הלוואה. כיוון שפ

כים כסף נזיל רב, הדבר עשוי להקשות על תושבים מוסלמים לקחת חלק ולהנות מייצור חשמל  ימסוג זה מצר

עצמי. על כן, שואלת גב' דטנר: "כיצד ניתן להגשים את פוטנציאל הייצור בביזוריות, כשאין אפשרות לכל אדם  

 לייצר?"  

אחד מהגורמים לשינויי  ם עשוי גם הוא לשמש כערך.  כמו כן, אורח חיים מערבי המתבטא בסיפוק צרכים מידיי

שלנו   הערכים  ידי  על  נקבע  אשר  חיים  באורח  הבחירה  הוא  ככלל  סביבתיות  ולבעיות  )Cohen האקלים 

כיום החברה המערבית מבוססת במידה רבה על התפיסה כי הטבע ומשאביו נועדו לשרת את האדם.  .(2006,111

מו צבירת הון, צרכנות והשאיפה לחיים טובים מעל לערכים סביבתיים  תפיסה זו מביאה להצבתם של ערכים כ

 )שם(. 

באופן ספציפי, בישראל, הגב' רונית פיסו טוענת כי הערכים המרכזיים שעומדים על סדר היום הציבורי הם  

הכלכלה והביטחון. זאת כיוון שהם נוגעים בצרכים הקיומיים הבסיסיים להם זקוקים התושבים על מנת לנהל  

ורח חיים מספק. בשל כך, לטענת פיסו, לציבור אין פנאי מחשבתי ופיזי לקחת חלק בפרויקטים סביבתיים. א

של טענתו  עם  זו מתיישבת  יותר    Cohen  (2006)  טענה  מדיניות סביבתית  נוטה לאמץ  הציבור בארה"ב  לפיה 

 בקלות כאשר היא בעלת היבטים מוחשיים ופחות כאשר מדובר במדיניות בעלת השלכות עתידיות )שם(. 

כמו כן, המרואיינות ציינו כי לדעתן לא מתקיימת סתירה בין תפיסות עולם המבקשות רווחה כלכלית לבין ערכי  

ות שמגולמים בפרויקט. שכן, לטענתן הרווח מהפרויקט מובטח כיוון שחברת החשמל  הצדק הסביבתי והקיימ

מחויבת לרכוש את עודפי החשמל המיוצרים ואף ישנם מודלים כלכליים בהם החברות המתקינות לוקחות את  

 עלות ההתקנה על עצמן, כחלק מהיותן שותף במיזם. 

הזכות לקניין מעוגנת בחוק היסוד "כבוד האדם וחירותו"  , בדגש על הזכות לקניין.  החירות ערך חשוב נוסף הוא  

הקובע כי "אין פוגעים בקניינו של אדם". במקרה של התקנת פאנלים סולאריים על גגות מבנים בבעלות פרטית,  

זוהי זכות האדם להחליט האם להסכים לכך. בעוד שלא קיימת תקנה על פיה המדינה יכולה לחייב זאת באופן  

את התושבים על פי רצונם החופשי. במידה ובעלי הנכסים אינם מציבים את ערכי הקיימות    חוקי, יש לגייס

והצדק הסביבתי בראש סדר העדיפויות עשוי להתעורר קושי בגיוס. על כן, יש לפעול להעלאת המודעות לערכים  

 הסביבתיים אותם מקדם הפרויקט. 
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מודעות לערכים אותם מקדם הפרויקט בקרב  סוגיה מרכזית אשר עלתה בעקבות הניתוח הערכי היא חוסר ה

עלה כי קיים חוסר מודעת כלפי ערכים סביבתיים בישראל. לדעת  שבוצעו מהראיונות  חלק מהציבור הישראלי.   

, הגב' דטנר טוענת כי  בהתאמה  .(לכן  הגב' פיסו הדבר נובע מראיית ערכים אחרים כעליונים )כפי שפורט קודם

הערכים את  מביאה  אינה  בהסברה    הממשלה  צורך  יש  לדעתן,  סיבות.  מאותן  הציבור  למודעות  הסביבתיים 

 ציבורית אשר תבוא "מלמעלה" אודות ערכים סביבתיים בכדי להוציא לפועל פרויקטים סביבתיים. 

הפרויקט מנסה לקדם )צדק סביבתי וקיימות(. זאת לעומת   ותםהערכים המרכזיים א  הוצגו בדו"ח זה  לסיכום, 

  ,ערכים אחרים הקיימים בחברה אשר עשויים לעכב את הוצאת הפרויקט לפועל )ערך החירות והזכות לקניין(

יותר ומכך מונע מהם להתעניין בערכים סביבתיים   נוטה להתרכז בהם במידה רבה  וכן ערכים אשר הציבור 

מהניתוח עולה כי הבעיה נובעת מתפיסת החברה את ערכי הרווחה הכלכלית    טובים(.  )ביטחון, כלכלה, חיים  

המיידית כערכים חשובים יותר מקיימות וצדק סביבתי. זאת בשילוב עם חוסר ידע ומודעות חברתית לערכי  

 סביבה. 

 

 

 י תשתית -י מדע -טכנולוגיהממד ה

Cohen  (2006)    טכנולוגיות חדשות לפני שנעשית בדיקה אודות ההשפעות שלהן על  טוען כי האנושות ממציאה

 בריאות האדם והסביבה האקולוגית. הוא מציע להגיע למצב שבו יצירת הפתרונות עומדת בקצב יצירת הבעיות. 

  36%,  באמצעות גז טבעימהחשמל    61%הופק    2016כיום ייצור החשמל בדרך המסורתית הולך ומצטמצם. בשנת  

יה  מייצור החשמל בישראל ה   80%בה    2006הופק מאנרגיה מתחדשת. זאת לעומת שנת    3%  -ו  פחם  באמצעות  

גז טבעי וללא שימוש כלל באנרגיה מתחדשת. השימוש בגז טבעי מפחית בחצי  מ  20%מפחם ומדלקים נוזלים,  

לייצור חשמל כדוגמת פאנל  ים  את פליטות הפחמן הדו חמצני בהשוואה לפחם. שימוש באנרגיות מתחדשות 

 (. 2017סולאריים יתרום להפחתת פליטות מזהמים ושינויי האקלים )החברה להגנת הטבע ,

ייעול אנרגטי והפקת אנרגיה  ל ידי  פליטות גזי חממה ע  תתלהפח  לפעול  החליטת ממשלת ישראל   2011בשנת  

ממשלה    מתחדשת בשנים  (17.7.2011מיום    3484)החלטת  כי  הוחלט  חשמל    2014  -ו  2010.  מאנרגיות  ייצור 

יהווה   במדינה   10%-ו  5%מתחדשות  ייצור החשמל  )החלטת  )שם(  בהתאמה, מכלל  נוספת  . החלטת ממשלה 

שנת  20.9.2015מיום    542ממשלה   עד  כי  הוסיפה  יהיה    17%לפחות    2030,(  במדינה  הכללי  החשמל  מייצור 

בלבד )המשרד להגנת    5.2%מאנרגיות מתחדשות. כיום סך ייצור החשמל המופק מאנרגיות מתחדשות מהווה  

מייצור החשמל    30%  2030(. מדינת ישראל הציבה יעד חדש לשימוש באנרגיה מתחדשת, עד שנת 2015הסביבה,  

 (. 2020יופק מאנרגיה מתחדשת )ברקת, 

פי   בישראל    (Shofrony (2016על  לניצול    76קיימים  מגורים  גגות  של  דונם  סולארית.  ליצירת  אלף  אנרגיה 

ממבני המגורים    60%קומות,    2ממבני המגורים עד    42%לנצל את גגות המבנים לפי גובהם:  להערכתו, ניתן  

   קומות ומעלה. 9ממבני המגורים בעלי  5.13% -קומות ו 8-6ממבני המגורים בגובה   27%קומות,   5-3בגובה 
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מסחריים ללא  על גגות בתי מגורים ובניינים    םייראסולמדינת ישראל מנסה לעודד הקמת פאנלים    2008משנת  

גגות של בניינים קיימים )מערכת    2,000,000גגות סולאריים מתוך    12,000  - הצלחה. בעשור האחרון הותקנו רק כ

עדר מונה מתאים המאפשר חלוקת חשמל בין דיירי  י(. הסיבות לכך הן: חוסר מקום בשטח הגג, ה2018תשתיות,  

 (. 2016ן, דיירים מפני קרינה מייננת )לוט של   בניין משותף וחשש

דולב,   שחר  ד"ר  מדינת  לדברי  לטענתו,  כסף.  הינו  המרכזי  החסם  לאנרגיה,  הישראלי  בפורום  המחקר  מנהל 

ישראל הינה מדינה קטנה אשר לא מעוניינת להשקיע כסף רב בטכנולוגיות. כשהעלויות ירדו והביצועים יעלו  

 (. 2019המדינה תשקיע את הכסף הנדרש לכך )ווקס זוית, 

מוצלחאילת  העיר   פרויקט  המיישמת  לעיר  דוגמה  הסולאריים  הינה  הפאנלים  כיום  בתחום  מצריכת    75%. 

החשמל בעיר מיוצרת באמצעות פאנלים סולאריים אשר מותקנים בשדות וגגות של מוסדות ובתים פרטיים. 

את    הפרויקט מתקצב בין השאר הקמה של גגות סולאריים לצורך מימון התחזוקה והתפעול. העירייה הנגישה

נושא הפאנלים הסולאריים בעזרת תוכנה פשוטה  המאפשרת לתושב לקבל נתונים אמיתיים על הנכס שברשותו,  

 סימולציה של הפאנלים, מאגר קבלנים ועוד )אתר עיריית אילת(. 

.  הבשכונ  סולארייםרבים התאחדו בכדי להוציא לפועל פרויקט להתקנת פאנלים    גורמים באשר לשכונת הדר,  

מדובר בשכונה וותיקה וצפופה ועל כן שטחי גגות הבניינים אינם רחבים מספיק בכדי להתקין פאנלים שיפיקו  

שפץ  אנרגיה עבור כלל תושבי הבניין. כמו כן, מצב הגגות, התשתיות ומערכת החשמל אינו טוב, ולכן חובה ל

אקונומי של תושבי  - אותם לפני כן. לדברי עומר גרינברג, סוכן מכירות בחברת "הבית הירוק", מצבם הסוציו

השכונה נמוך ולא מאפשר עמידה בעלויות הכספיות הנדרשות. כמו כן, שכונת הדר ממוקמת קרוב למפרץ חיפה  

קרני שמש וייצור אנרגיה מתחדשת  דבר העלול להפריע לקליטת  ,הנחשב לאחד ממוקדי זיהום האוויר בישראל

 (.2017)המשרד להגנת הסביבה, 

". השיטה מנתחת את הסביבה הפנימית  SWOTלנתח את הממד הטכנולוגי, בוצע ניתוח על פי מודל "על מנת  

והחיצונית של ארגון או נושא מסוים ועל בסיס הניתוח מעריכה את סיכוייו להצלחה על פי המדדים הבאים: 

 (.  2020ת, הזדמנויות ואיומים )ויקיפדיה,  חוזקות, חולשו

תחליף לייצור אנרגיה מדלקים מזהמים,  של הפרויקט מתבטאות בכך שהוא מהווה    החוזקות  ,על פי הניתוח

הפרויקט  לא תיגמר לעולם,  העומדת בלב הפרויקט  ניצול מועט של משאבי טבע, האנרגיה המתחדשת  מאפשר  

אין תלות בין  כך שרשת חשמל ממוקדת  שימוש ב  ולבסוף ישנו  תזוזהמערכת שקטה שלא דורשת  מתבסס על  

 . מבנים שונים

לפאנלים יש   . כמו כן,פגיעה סביבתית בבעלי חייםשהוא יביא לחשש נמצא כי קיים  ,הפרויקט חולשותמבחינת  

הם  עשויים להוות מטרד סביבתי כיוון שהפסולת האלקטרונית של  והם בלאי והתפוקה שלהם יורדת עם השנים

 הם עשויים מסיליקון וייצורם נעשה באמצעות דלקים מזהמים.  בנוסף,ת. נומכילה מתכות כבדות ומסוכ 

כי  ההזדמנויות   העובדה  את  כוללות  הפרויקט  שעשויים  של  כך  השנה  ימי  ברוב  שמש  שטופת  ישראל  מדינת 

חשמל עודפי  כן,להישאר  כמו  לשמש   .  היטב  החשופים  ורחבים  גבוהים  גגות  בנוסףישנם  את    ,.  לאגור  ניתן 
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החשמל,  לחברת  חשמל  עודפי  למכור  בבטריות,  המצטברת  תלות  תוך  עצמאי  באופן  יצר  ולי  האנרגיה  היעדר 

 במדינות אחרות. 

ימי גשם ועננים מפחיתים את יצור החשמל, זיהום אוויר מקשה על קליטת  , נמצא כי  איומיםלבסוף, מבחינת  

  קיומם של גגות נמוכים צרים או מוסתרים מקרני השמשו  הפאנלים מצריכים תחזוקה מתמדת  קרני השמש,

 . מודעות של התושבים לבעיה הסביבתיתקיים חוסר   מקשים על הוצאת הפרויקט לפועל. כמו כן, 

פאנלים   מלבד  מתחדשת  לאנרגיה  נוספים  תחליפים  נבדקו  הטכנולוגי  הממד  של  הניתוח  במסגרת  כן,  כמו 

  בטורבינות רוח ים בכדי להבין האם הטכנולוגיה שנבחרה הינה הרלוונטית ביותר. כך, נבדק השימוש  סולארי 

לייצור אנרגיות ונמצא כי על אף שהטכנולוגיה מאפשרת ייצור חשמל גם ללא שעות שמש, היא תופסת הרבה  

היא מצמצמת את כמות    )אנרגיה מפסולת אורגנית( נמצא כי   גז-טכנולוגית הביומקום ופוגעת בסביבה. מבחינת  

הפסולת והצורך בהטמנתה ומבטיחה ייצור אנרגיה רציף ללא תלות בגורם טבע. עם זאת, מדובר בטכנולוגיה  

הקמת שדות סולאריים וייצור אנרגיה  יקרה היוצרת מפגע סביבתי בייצור אנרגיה. כמו כן, נבחנו טכנולוגיות של  

זיקות לחי, הצומח ובמאזן האקולוגי. לסיכום, ממצאי הדוח  נמצא כי על אף יתרונותיהן הן מ – באמצעות מים 

מצביעים על כך שטכנולוגיית הפאנלים הסולריים לייצור אנרגיה, לעומת שימוש בטכנולוגיות חלופיות, מזיקה  

 במידה הפחותה ביותר לחי ולצומח ולכן הינה הרלוונטית ביותר עבור הפרויקט. 

 הממד הפוליטי 

 רויקט הנוכחי בא לידי ביטוי בסדר היום הפוליטי על פי נקודות מבט שונות. פרק זה עוסק באופן בו הפ

ליישום יעדים   2016שינוי מדיניות בעקבות החלטת ממשלה משנת התבצע , נקודת מבט לאומיתנמצא כי על פי 

)החלטת ממשלה  להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית המעודדת הגדלת ייצור אנרגיה מתחדשת  

ישנה התייחסות לחסמים המעכבים ו/או מונעים קידום ייצור    נמצא כי  . בנוסף,(20.09.2015מיום    542מספר  

 בקבלת החלטות בממשלה.  צור אנרגיה מבוזר בפרטאנרגיה מתחדשת ויי

תוכניות במבט עתידי  אשר מטרתה קידום    2030מנהלת  , נמצא כי הוקמה  נקודת מבט עירונית מקומיתמבחינת 

לפריסת  בערים מתווה  נכתב  התוכנית  במסגרת  בע  פאנלים.  ציבור  במבני  כי  ריםסולאריים  מסתמן  ככלל,   .

ם יחד עם הסרת חסמים בירוקרטים. התכנית  יפאנלים סולאריים על גגות מבנים פרטיהעיריה מעודדת פריסת 

 תבוצע באמצעות החברה הכלכלית העירונית בדגש על הקמתם על מבנים עירוניים ציבוריים. 

חסמים תודעתיים ופיזיים אשר יכולים להשפיע על הצלחת הפרויקט  עולים  ,  לנקודת המבט הציבוריתבאשר  

יה של חוסר ייצוגיות והשפעה בפני קובעי המדיניות. כתוצאה מכך, קיימת  יהוצגה סוג   לדוגמה,בשכונת הדר.  

המביא  התמודדות צרה ומוגבלת אל מול החסמים הרגולטיביים. נראה כי שכונת הדר מאופיינת בריבוי שוכרים  

 .  בהתאם גם לפערים המתבטאים באינטרסים שוניםבינם לבין המשכירים ו כלכלי-רתיחבפער ל

בחינת קידום  מכפי שעולה מהאמור לעיל, ניתן לומר כי למדינת ישראל יש פער סביבתי ביחס לעולם המערבי  

לניגודי  בנוסף  וזאת  לקידום תחום האנרגיה הסולארית  מדיניות אקטיבית  לאנרגיה מתחדשת. חסרה    מעבר 

זה.   שוק  בפלח  הקיימים  המדיניות  מהעניינים  במסגרת    ,מקומיתה בחינת  מחייבות  הוראות  אין  כי  מסתמן 

העירונית המעודדות מיזמי אנרגיה מתחדשת, אך יחד עם זאת, נעשה עדכון של מסמך המדיניות הירוקה במנהל  

 התכנון.  
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 ניהולי - הממד הארגוני

יקרה  על    על מנת שהדברכדי לנהל פרויקט סביבתי צריך קודם כל להפוך מילים למעשים.    Cohen  (2006)  לפי

ברורות להיות  פוליטיקה    ,המטרות  מינימום  עם  מוגדרת  להיות  צריכה  השונים  המוסדות  של  והאחריות 

  ומינימום מקום לחוסר הבנה. בהיבט הניהולי יש להתייחס לסוגיית האנרגיה המתחדשת דרך הגופים הרבים 

 שמעורבים בו: הממשלה , חברת החשמל, החברות הפרטיות בתחום, הרשויות המקומיות ודיירי הבתים. 

מהאנרגיה ממקורות מתחדשים    10%  , הקובעת יעד ייצור של4450נתקבלה החלטת ממשלה מס'    2009בינואר  

עם רשות החשמל    ולה בשיתוף פע  2017בשנת    יצר משרד האנרגיה מתוך ניסיון לעמוד בהחלטה זו,    .2020עד שנת  

שעיקריה כוללים פתיחת האפשרות לתחרות בתחום ומתן    הלאומיים  תוכנית עקרונות פעולה לעמידה ביעדים

,  2020עקרונות פעולה לעמידה ביעד אנרגיה מתחדשת לשנת  (  1205)  4החלטה מספר  )אפשרות לצריכה עצמית  

 (. רשות החשמל

אין כי  מהעובדה  נובעת  הניהוליות  הבעיות  ההחלטות    אחת  את  לנהל  דואג  אשר  ממשלתי  משרד  או  מנגנון 

  . כלומר המתקבלות על ידי משרדי הממשלה והרשויות השונות, ולממשם באמצעות צעדים אופרטיביים בשטח

קיימת דחייה חוזרת ונשנית של בחינת היעדים, כמו גם מחסור במנגנון  ו  אין פיקוח על ההחלטות המתקבלות 

משלתיים. היעדר הבקרה על החלטות הממשלה ועל הפיכתן לחוקים ותקנות, גורם  לשיתוף פעולה בין גופים מ

 (. 2014לחוסר בהירות ברגולציה ומעכב את יישום ההחלטות )רונן 

נעוץ באי העברת המידע לאזרחים, שלא מודעים לאפשרויות הגלומות    ,כשל ניהולי נוסף, גם הוא ברמה הארצית

ל על הגג. כשל זה פוגע גם בחברות מהמגזר הפרטי העוסקות בהתקנת  בהתקנת פאנלים סולאריים לייצור חשמ 

הפאנלים, המתקשות לנהל את עצמן ולשרוד בשוק של אי ודאות. טענות אלה עולות מראיון של איתן פרנס,  

וכן מראיון שנערך  ,  (2017)גורודיסקי     2017ל ומייסד איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל לכלכליסט בשנת   "מנכ

החשמל. בנייר עמדה של איגוד    רשות, ראש תחום אנרגיות מתחדשות בי  גרת כתיבת דו"ח זה עם גל שופרונ במס

, מציין האיגוד את הקושי בניהול חברה  2030חברות אנרגיה מתחדשת לישראל בנושא יעדי ייצור חשמל לשנת  

ם ויישום תכניות קצרות טווח  יזמית תחת שינויים רגולטורים תכופים, חוסר בהירות במדיניות גופים ממשלתיי

 המשתנות חדשות לבקרים. 

נובע מהמ נופול של חברת החשמל בתחומה. לחברה אין אינטרס לפתוח את השוק  ו עוד כשל ברמה הארצית 

ליצרנים פרטיים משום זה פוגע באיתנות הכלכלית שלה ובכוחה בשוק כיצרנית וספקית החשמל הבלעדית בארץ  

 התייעלות ניהולית של החברה בפרט ושל משק החשמל בכלל.  כיום. אינטרסים אלו מונעים 

שיש לבחון בהקשר הניהולי היא רמת הרשות המקומית. רשויות מקומיות רבות גובות    נוספת   ת התייחסותרמ

סולאריים על גגות מבני מגורים למרות פטור קיים מההיטל, שהוארך על ידי    ים היטלי השבחה על התקנת פאנל

צה לעודד  פעולתן של הרשויות באה בניגוד לעמדת המדינה שרו  (.2018)גוטמן    2020ועדת הפנים עד לסוף שנת  
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ייצור חשמל על ידי יצרנים פרטיים.  חוסר ההתאמה הזה מהווה חסם ניהולי. כמו כן, לרשויות רבות אין תכנית  

 (.  2018)צרפתי ושפרן סדורה לקידום הנושא 

הרמה הנמוכה ביותר היא רמת הבניין וועד הבית, בה ישנן מספר בעיות. ראשית, התקנת הפאנלים מחייבת את  

ירים ולכן ההיבט הניהולי הבסיסי הוא השגת ההסכמה הנדרשת. לאחר מכן נדרש ניהול של  הדי   להסכמת כל

של  ההיבטים הטכניים החל במימון ובהקמה וכלה בתחזוקה השוטפת. כמו כן, ישנו קושי ניהולי לקדם מהלך  

תטיב  , מאחר והמהלך דורש השקעה כספית מצד בעלי הדירות, אשר התמורה אליה פאנלים סולאריים ת התקנ

נקודות עיקריות בהתייחסות לכלל  רק עם שוכרי הדירות.   ועולות שתי  כי חוזרות  נדמה  רוחבית  בהסתכלות 

 לצד שיווק והנגשת מידע.   ,: קשיי יישום מדיניות ובירוקרטיהזה השחקנים, בכל הרמות שנסקרו בדו"ח

 

 עיצוב מדיניות וכלכלה ממד 

 שלוש בעיות מרכזיות:נמצאו מתוך פריזמת עיצוב המדיניות והכלכלה 

העירונית: והן ברמה  הן ברמה המדינית  הרגולציה    Cohen  (2006)  לפי   חוסר אחידות במדיניות הרגולטיבית 

צריכה להתאים עצמה להגדרת הבעיה ולכלול הערכה של כלל הגורמים העשויים להשפיע על שינוי התנהגות של  

דואל או התאגיד. אך כאשר יש ריבוי רגולטורים, שאינם מתואמים זה עם זה, נוצרת אסטרטגיה לא  האינדיבי

אנרגיה   לתחום  הרלוונטיים  השונים  הרגולטורים  האינדיבידואל.  התנהגות  שינוי  על  מקשה  אשר  אחידה 

ית אחידה  הסולארית בארץ )הממשלה, משרד האנרגיה, המשרד להגנת הסביבה, מנהל התכנון( לא מציגים חז 

זו,   אחידות  חוסר  לממשם.  מנת  על  לפעול  יש  בה  ולדרך  מתחדשות  באנרגיות  חשמל  לייצור  ליעדים  בנוגע 

המכתיבה גם את המדיניות העירונית, אינה מאפשרת לאינדיבידואל לשנות את התנהגותו, מאחר והתמריצים  

 והרציונל העומדים מאחוריהם אינם בהירים עבורו. 

, בה נקבעו יעדים לאומיים לייצור חשמל  20.9.2015מיום    542משתקפת בהחלטת הממשלה  עמדת הממשלה  

.  משרד  2030ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות מסך צריכת החשמל בשנת    17%  –ממקורות אנרגיה מתחדשת  

דרכם ניתן  ( תמימי דעים בנוגע ליעדים ולאופנים  2019האנרגיה )משרד האנרגיה, ללא ציון שנה( ומנהל התכנון  )

לממש את ייצור האנרגיה המתחדשת: הפסקת ייצור חשמל בפחם ומעבר לגז טבעי ושימוש עיקרי בתשתיות  

קרקעיות לצד שימוש בגגות מבני דיור. לעומתם, המשרד להגנת הסביבה נוקט עמדה קיצונית יותר וטוען כי  

יעד האנרגיה המתחדשת ב על מנת    ובו בזמן לשמור   40%-ל  2030- ניתן להעלות את  על השטחים הפתוחים. 

לממש זאת הוא דוגל בשימוש בגגות וחזיתות מבנים, כמו גם חניונים, תשתיות תחבורה ושטחים מבונים לצורך  

 (. 2020ייצור חשמל סולארי )המשרד להגנת הסביבה, 

גם ברמה העירונית. תקנות הארנונה ברשויות המקומיות משאירות    ךברמה המדינית ממשי ה  אחידות ז   חוסר

זכות בחירה לרשויות באשר לגובה תעריף גביית ארנונה על בתים בעלי מערכות סולאריות. תקנות אלו יוצרות  

כלפי התושב, כאשר חלקן פועלות מתוך מניעים לקידום אנרגיה  לא אחידה  מצב בו הרשויות פועלות בצורה  

מייצרות ערוץ נוסף להכנסה לרשות,    תקנות הארנונה ן רואות בכך מקור הכנסה נוסף. לצד זאת,  ירוקה וחלק
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(. עמדת משרד הפנים רואה  2015כאשר הן מותירות לגבות היטלי השבחה על המערכות הסולאריות )קוריאל  

י גגות של מבני  ניצול שטח  ל ידי  במערכות הסולאריות פוטנציאל להגדלת ההכנסות העצמיות של הרשות וזאת ע

נקבעו מספר תקנות וחוקים שעשויים לזרז את ייצור החשמל מאנרגיה סולארית    2018. בשנת  ההציבור בבעלות 

כדוגמת פטורים ממס הכנסה מחובת רישום ומקבלת היתר. עם זאת תקנות אלו הינן מינוריות ואינן יוצרות  

 (. 2018ושפרן, תמונת מצב בהירה דיה הן לפרט והן לרשות המקומיות )צרפתי 

והבירוקרטי: הרווחי  בהיבט  מטיבה  לא  הישראלי    המדינה  רגולציה  המשק  עבור  הקיימות  בתועלות  מכירה 

והפרט במעבר לייצור אנרגיה סולארית, אך מימושן לא מתאפשר בגלל הרגולציה. עבור הפרט התקנת פאנלים  

בחלקו בעלויות החשמל בבניין משותף.    להוזיל את עלויות המגורים הן בצריכת החשמל והן   תסולאריים מאפשר

עבור המשק הישראלי התועלת גלומה בירידה במחיר קוט"ש חשמל כתוצאה בין היתר מחיסכון בעלות הדלק,  

עלייה בביטחון האנרגטי וירידה בזיהום האוויר. ניהול נכון עם שיפור ביכולות אגירת החשמל יאפשרו מיצוי  

ושי בהשגת רווחיות לאור התלות הרבה במספר פרמטרים: מחיר ומבנה  טוב יותר של ההוזלה. עם זאת קיים ק

ההון, מחירי החשמל, אורך חיי המערכת, מחירי ההתקנה, העלות והאחזקה. מבחינת המחיר ואופני התשלום  

יצרו   ייצור חשמל סולארי,  לצרכן עבור  נוסף, מאחר ומכרזי רשות החשמל, האחראיות לתשלום  קיים קושי 

והסדר  פחות  תעריפים  המשתלמים  שונים  )לוטן,  לים  החשמל  בחברת  ותלויים  כלכלית  מבחינה  ;  2016צרכן 

(. מבחינה בירוקרטית קיימת דרישה של הסכמת כלל בעלי הדירות לצד רישום צרכן חשמל  2018צרפתי ושפרן, 

יוכל  אחד. הדבר עשוי להיות בעייתי בבניינים בהם רוב הדיירים מתגוררים בשכירות, מאחר ובעל הבית   לא 

ועדי   כן,  כמו  סולאריים.  פאנלים  בהתקנת  הגלומים  הכלכליים  מהיתרונות  הנוכחי  הרגולטורי  במצב  להנות 

אלו   בעיות  הלוואות.  להם  ניתנות  לא  כלל  ובדרך  עסקי  גוף  מפני שאינם  זו  נרתעים מלקחת אחריות  הבתים 

 (.2018ושפרן,   שנים )צרפתי 6-7מתעצמות, כאשר ההשקעה הכספית מוחזרת בדרך כלל אחרי 

את הרשות המקומית כגורם שלישי אשר יוכל לסייע כגוף    לצרףעל מנת להתמודד עם בעיות אלו, יש המציעים  

עיריית כפר סבא, אשר פעלה   דוגמא לכך היא  ומתחזק את מערכת הגגות הסולאריים.  תומך, מממן, מתווך 

סולאריים על חשבון החברה כהלוואה שההחזרים שלה    פאנליםבאמצעות החברה הכלכלית העירונית להתקנת  

משולמים מתוך רווחי הציבור. לאחר החזר ההשקעה החברה הכלכלית מעבירה את הבעלות לידי הדיירים. עם  

זאת, אין כיום בית משותף בכפר סבא שעשה שימוש באפשרות זו. על מנת לממש חלופה זו מציעים גורמים  

ת הדיירים ע"י ניסוח מדיניות ארצית לצד שימוש בגגות למבני ציבור )ראיון  בעירייה להוריד את אחוז הסכמ

קיטרו,   אנרגיה  2020שלומית  "קהילת  לכדי  הדיירים  התאגדות  הוא  בעולם  הרווח  נוסף  שלישי  גורם   .)

( לייצור אנרגיה מתחדשת ואספקתה לקהילה   Europeanמתחדשת", המוכרת ע"י הרשויות והמדינה כספק 

Union and European Regional Development Fund ,2018 .) 

המגזר הפרטי  )שמירת מונופול חברת החשמל המונעת את כניסתם של כוחות כלכליים אחרים לשוק החשמל  

הם גם  הכוחות הכלכליים הם הכוחות המרכזיים שפוגעים בסביבה, אך    Cohen  (2006)  לפי  :(ויצרנים ביתיים

המרכזיים שיכולים לשמור עליה. לכן, על המדיניות לנקוט בגישה מגוונת המאפשרת לכוחות כלכליים    הכוחות

שונים לפעול במסגרתה. במקרה הנידון המדינה אינה נוקטת בגישה כלכלית מגוונת. חברת החשמל "נהנית"  

כוחה הכלכלי  מרגולציה   כוחות כלכליים כדוגמת המגזר הפרטי    -המשמרת את  כניסתם של  דבר המונע את 

ממשלה   בהחלטת  ביתיים.  שעודדה    3.6.2018מיום    3859ויצרנים  החשמל  ומבנה  במשק  רפורמה  נקבעה 
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ישראל,   )בנק  חשמל  לייצר  פרטיים  ואנשים  לחברות  כניסה  מתן  ע"י  החשמל  במשק  אך  2018תחרותיות   .)

ופרק גדול ומשמעותי בה  כניסה    תתכלות מעמיקה על פרטי הרפורמה היא איננה מאפשרבהס הוגנת, מאחר 

עוסק באיתנות הפיננסית של חברת החשמל על חשבון תועלות כלכליות של כוחות כלכליים נוספים. יתר על כן,  

שלא מאפשרים לדעת    מנקודת מבטו של המגזר הפרטי קיימות בעיות נוספות ברפורמה: לוחות זמנים ארוכים

את נקודת הזמן המדויקת לכניסת יצרני החשמל הביתיים, אורכו הרב של הליך המכרז ותעריף החשמל שנותר  

להעתיק את המצב הקיים  איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל,  בידי הרגולטור. על מנת לפתור בעיתיות זו מציע  

אחד לשירותים נלווים )כגון זמינות ותדר( והשני שוק  בחו"ל ולחלק את משק החשמל לשני שווקים עיקריים: ה 

האנרגיה. בנוגע לעצמאות האנרגטית שמעודדת הרפורמה, מציע האיגוד להכין תכנית שתבחן את האפשרויות  

ירוקה   אנרגיה  חברות  )איגוד  חלקית  או  מלאה  אנרגטית  לעצמאות  להגיע  השונים  הצרכנים  עבור  הקיימות 

 (. 2019לישראל, 

אפשר נטו"  פתרון  "מונה  שיטת  הינו  נוסף  עצמית,  ה שיטה    -י  לצריכה  מבוזר  חשמל  ייצור  להסדיר  מבקשת 

באמצעות מערכות אנרגיה מתחדשת והעברת עודפים לרשת הארצית. בהתאם, מתקיני המערכות הסולאריות  

רדיט  יכולים להתקזז עם חברת החשמל בעבור עודפי הייצור בלבד. מתוך כך, יזדקף לזכות לקוחות ההסדר ק

לשימוש באחד מהמסלולים הבאים: זיכוי בחשבון חשמל הבא, מכירה לחברת חשמל או מכירה לאחר )מותנה  

ברישיון ייצור( )אתר חברת חשמל(. על פי שיטה זו, הצרכן יכול לייצר חשמל סולארי עבור עצמו ולהפוך בכך  

ין הדיירים לבית משותף, ומאפשרת  את האפשרות לחלק את התקבולים ב  תמונע  עם זאת, שיטה זו  לצרכן /יצרן.

 (.  2016שימוש בתקבולים אך ורק לטובת שימושים משותפים )לוטן, 

לפי שיטת "מונה נטו", הרשת הארצית  .  על כן, עולה הרעיון להרחיב את שיטת "מונה נטו" ל"מונה וירטואלי

ייצור הסולארי  ל  מתחת קולטת עודפים כאשר הצרכן מייצר מעל לצרכיו, ומשלימה את האספקה כאשר צריכתו  

שלו. יצירת ההסדר ל"מונה וירטואלי" נועדה לעודד ייצור סולארי וייצור מבוזר. יחד עם זאת, אחד מהחסרונות  

צור למקום הצרכנות בלבד, כאמור, ישנם אתרים מעטים בעלי צריכת  ביצירת הסדר זה הוא ההגבלה על היי

   10האתר )החלטה מספר    חשמל בהיקף מסחרי היכולים להקצות את השטח הנדרש לייצור סולארי על קרקעת 

(. הרחבת הסדר "מונה נטו" ל"מונה וירטואלי" יאפשר להחיל  25.12.2012מיום  של רשות החשמל,    389מישיבה  

בנו  זה יאפשר  את ההסדר  סף למערכת הסולארית המותקנת מחוץ לשטח המגורים או מקום הצרכנות. דבר 

 מערכות הסולאריות. בלהרחיב את היצע המשקיעים 

 

 

 יתוח סקר דעת קהל נ

לצד עמדות    ,הנוגעים לערכי כלכלה וקיימותבמסגרת הקורס נערך סקר על מנת לבחון מספר היבטים ועמדות  

עמדות לגבי הבעיה הנקודתית בה עוסק  בסקר   ו . בנוסף נבחנהנוגעות לשימוש באנרגיה מתחדשת לייצור חשמל

פרק זה מביא את הממצאים   התקנת פאנלים סולאריים על גגות דירות מגורים בשכונת הדר בחיפה. – דו"ח זה 

מהסקר.   וההגבהעיקריים  בישראל  הקורונה  וירוס  התפרצות  בעקבותיובעקבות  שחלו  הופץ    ,לות  הסקר 

מרבית    עם זאת, לא כל המשיבים הם תושבי השכונה.  בפייסבוק ובמיוחד בקבוצות המזוהות עם תושבי השכונה. 
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תושבי    40מתוכם    איש  111המשיבים הם צעירים והם אינם מהווים מדגם מייצג לתושבי הדר. על הסקר ענו  

 .  31-40אים בטווח הגילאים  רוב המשיבים בעלי תואר ראשון ונמצ השכונה.

ולאור מספר המשיבים הקטן,    פילוח גיאוגרפיהיות ולא נמצאו הבדלים מהותיים בין תשובות המשיבים על פי  

: סוג הדיור )משיבים הגרים  הרלוונטיים לבעיה בה עוסק דו"ח זה  ממצאי הסקר יוצגו על פי חלוקה למשתנים

יש לציין כי הנשאלים    )משיבים אשר יש בבעלותם נכס או שאין בבעלותם נכס(.בדירה או בבית פרטי( ובעלות  

 שציינו כי הם בעלי נכס, לא נשאלו בנוסף האם הם מתגוררים בו. 

קיימות  כלכליתהאידיאולוגיה  ה  נבחנוהסקר    בתחילת לגבי  ותפיסתם  המשיבים  אידיאולוגיה  בעניין  .  של 

הנסקרים נשאלו  "בקשר  כלכלית  ש:  מאמין  אני  הכלכלית,  היו:    ,:"לאידיאולוגיה  המענה  אפשרויות  כאשר 

  מאמינים   ,43%  ,רוב בעלי הנכס.  שוויון כלכלי  \מאמין בצדק חלוקתילי;  ניטר;  תחרותי \מאמין בשוק חופשי

בשוויון כלכלי וצדק חלוקתי.  מאמינים    ,42%  , 'ללא בעלות על נכס'המגדירים עצמם  ב  בשוק חופשי ומנגד רו

  ,בדירות בשוק חופשי ומנגד רוב המתגוררים  מאמינים ,46%  ,נמצא כי רוב המתגוררים בבתים פרטייםל  במקבי

 בשוויון כלכלי וצדק חלוקתי.  מאמינים ,41%

   ולפי סוג מגורים אידיאולוגיה כלכלית לפי בעלות על נכס  :1תרשים 

כאשר אפשרויות המענה היו )ניתן היה    "בקשר ליחסי טבע ואדם אני מאמין ש:",ביחס לקיימות נשאל בסקר  

; אסור לפגוע בטבע בשום מצב;  חשוב לשמור על משאבי הטבע לדורות הבאים  לבחור ביותר מאפשרות אחת(:

 .אחר; הטבע נועד לשרת את האדם 

23%

31%

46%43%

33%

24%

מאמין בצדק  
שיוויון  /חלוקתי

כלכלי

ניטרלי מאמין בשוק  
תחרותי/חופשי

בעלי נכס ללא בעלות על נכס

17%

37%

46%
41%

31%
28%

מאמין בצדק  
שיוויון  /חלוקתי

כלכלי  

ניטרלי מאמין בשוק  
תחרותי/חופשי

בית פרטי דירה בבניין
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( הביעו  24/111)  22%( סברו כי חשוב לשמור על משאבי הטבע לדורות הבאים.  95/111מהמשיבים )  86%כי  נמצא  

על פי המשתנים    החלוקה  ( סברו כי הטבע נועד לשרת את האדם.  21/111)  19%-התנגדות לפגיעה בטבע בכל מצב ו

 . 2מהממצאים הכללים המוצגים בתרשים על ממצאים שונים  ה סוג דיור ובעלות לא הצביע

 תפיסת ערך הטבע של המשיבים    : 2תרשים 

זה:   דו"ח  בוחן  אותה  לבעיה  הנוגעת  ספציפית  עמדה  נבחנה  מכן  בדלקים  לאחר  השימוש  את  לבטל  "חשוב 

;  כןאפשרויות המענה היו:    מזהמים ולעבור לייצור אנרגיה מאנרגיה מתחדשת גם במחיר עליית מחיר החשמל".

החשמל;  לא מחירי  יעלו  בכמה  הקיימות.השאלה  .  תלוי  לערך  הכלכלי  הערך  בין  המתח  את    43%  בוחנת 

יותר בעבור חשמל בכדי לצמצם את הזיהום הנגרם מדלקים, ואילו   מהמשיבים ציינו כי יהיו מוכנים לשלם 

וציינו    ,55%  ,הרוב ניתן להניח כי  הביעו הסתייגות כלכלית  יעלה מחיר החשמל. כלומר  כי הדבר תלוי בכמה 

בחינת התשובות לפי בעלות על דירה לא הראתה    .(3במחירה )תרשים    ה מתחדשת תלויהתמיכה במעבר לאנרגיה  

,  51%  ,רוב הגרים בבתים פרטייםשוני משמעותי מהרוח הכללית. לעומת זאת, חלוקה לפי סוג הדיור העלתה כי  

תומכים  השיבו כי הם    63%ענו כי תמיכתם תלויה בכמה יעלה מחיר החשמל. לעומתם, רוב הגרים בדירות,  

החשמלבהיגד מחירי  בעליית  כרוך  הוא  אם  גם  מתחדשת  לאנרגיה  המעבר  בעד  הם  כלומר  לראות  ,  אפשר   .

   . שמשיבי הסקר הגרים בבית פרטי נוטים להציב את הערך הכלכלי לפני ערך הקיימות והגרים בבניינים פרטיים

 הטבע של המשיבים, כלל המשיבים ולפי סוג מגורים   תפיסת הערך הכלכלי למול ערך  :3תרשים 

19% 24%

86%

12.6%

הטבע נועד לשרת את האדם אסור לפגוע בטבע בשום מצב חשוב לשמור על משאבי הטבע  
לדורות הבאים

אחר

הטבע נועד לשרת את האדם אסור לפגוע בטבע בשום מצב חשוב לשמור על משאבי הטבע לדורות הבאים אחר

43%

2%

55%

בעד ביטול  )כן 
השימוש בדלקים  
מזהמים לטובת  
שימוש באנרגיה 

(מתחדשת

נגד ביטול  )לא 
השימוש בדלקים  
מזהמים לטובת  
(אנרגיה מתחדשת

תלוי בכמה יעלו 
מחירי החשמל

כלל המשיבים  

46%

3%

51%

63%

1%

36%

בעד ביטול השימוש  )כן 
בדלקים מזהמים  

לטובת שימוש באנרגיה 
(מתחדשת

נגד ביטול השימוש  )לא 
בדלקים מזהמים  

לטובת אנרגיה 
(מתחדשת

תלוי בכמה יעלו מחירי  
החשמל

בית פרטי דירה בבניין
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הסקר   השאלה  בהמשך  בנושא.  ועמדותיו  הספציפית  לבעיה  הציבור  מודעות  את  הבוחנות  שאלות  נשאלו 

  ייצור   לצורך  מגורים  בנייני  גגות  על  סולאריים  פאנלים  התקנת  אפשרות  על  שמעת"האם  הראשונה שנשאלה:  

אפשרות    ?".חשמל על  שמעו  כי  ציינו  הנשאלים  רוב  אחת.  מתשובה  יותר  לבחור  הנשאלים  יכלו  זו  בשאלה 

ניתן  ההתקנה של פאנלים סולאריים על גגות בנייני מגורים כדי לייצר חשמל.  בפילוח הנתונים לפי סוג הדיור  

נמוך בה שוואה לגרים בבית  לראות כי המתגוררים בדירה בבניין משותף מכירים פחות את הנושא וכן אחוז 

   פרטי, מכירים אדם אחר שהתקין מערכת כזו. 

 

 

 

 

 ייצור חשמל, ל  םאפשרות התקנת פאנלים סולאריים על גגות בנייני מגורימודעות ל  :4 תרשים
 פילוח לפי סוג דיור. 

להחלטת  ר ההיכרות עם האפשרות להתקנת פאנלים סולאריים על גגות לייצור חשמל נבחנה גם המודעות  חלא

  "האם אתה מודע להחלטת הממשלה לעידוד התקנת פאנלים סולאריים?".   הממשלה בנושא באמצעות השאלה:

. בעלי נכס )שהם  אינםמודעים להחלטת הממשלה בין אם הם בעלי נכס ובין אם הם  אינם כי  רוב הנסקרים ענו 

משלה יותר ממשיבים שהם לא  מהחלטת הל( מודעים  םסולארייפוטנציאלית להתקנת פאנלים    האוכלוסייגם  

 . (5)תרשים  בעלי נכס

 

 

 

 

 

 

 ?", פילוח לפי בעלות על נכס האם אתה מודע להחלטת הממשלה לעידוד התקנת פאנלים סולאריים":5ם תרשי

למרות היעדר המודעות להחלטת הממשלה בנושא, ניכר כי רוב המשיבים בעד הקמת פאנלים סולאריים על גגות  

בתי מגורים. פילוח הנתונים לפי סוג דיור ובעלות לא הצביע על ממצאים מיוחדים. בנוסף נבדק קיום פאנלים  

ערכת כזו. פילוח הנתונים לפי סוג  סולאריים על הגג של המשיבים. רוב המשיבים ענו שבגג שלהם לא מותקנת מ 

 דיור ובעלות לא הצביע על ממצאים משמעותיים.  

31%

69%

23%

77%

כן לא

בעלי נכס ללא בעלות על נכס

65%

40%

26%

6% 9%

59%

24% 25%

13%
21%

כן ואני מכיר מישהו  , כן
שהתקין את המערכת

ואני מודע להיבטים , כן
הכלכליים של התחום

נראה לי שכן לא

בית פרטי דירה בבניין
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 : ב6רשים ת                  אני בעד הקמת פאנלים סולאריים"א: 6 תרשים

 ?""האם מותקנים על גגך פאנלים סולאריים"                                                         על גגות בנייני מגורים  

להבין את הפער בין התמיכה בהתקנת פאנלים סולאריים על גגות בנייני מגורים למול ההיענות הנמוכה לכך    כדי

יש לציין כי    להתקין פאנלים סולאריים?"."אילו מהגורמים ימנעו ממך  בפועל, יש לבחון את התשובות לשאלה:  

 בשאלה זו יכלו הנשאלים לבחור יותר מתשובה אחת.

אך   המשמעותיים ביותר זהים בין שתי הקבוצות ארבעת החסמים פילוח התשובות לפי בעלות על נכס מעלה כי 

. בעלי נכס דירגו  העיקריעבור שתי הקבוצות גובה ההשקעה הראשונית הוא החשש    .סדר החשיבות מעט שונה.

במקום השני את החשש הבריאותי ולאחר מכן את הצורך בתחזוקת המערכת ואז את הצורך ללמוד את התחום.  

לעומתם, הנשאלים ללא בעלות על נכס דירגו במקום השני את הצורך בתחזוקת המערכת ואז את הצורך ללמוד  

  8%רק  ש  החשיבות אצלם. ממצא חשוב נוסף הוא    את התחום. החשש הבריאותי הגיע רק למקום הרביעי בסדר

 שאינם בעלי נכס.   20%לעומת  מוטרדים מהשותפות העסקית עם שכניהם הנכס קרב בעלי מ

 ", פילוח תשובות לפי בעלות על נכס אלו מהגורמים ימנעו ממך להתקין פאנלים על גג הבניין? ":7תרשים 
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זהים בין    מוביליםארבעת החסמים ה .בין הקבוצותהבדלים משמעותיים    לפי סוג הדיור מראהפילוח הנתונים  

הקבוצות גובה  שתי  הוא  ביותר  המשמעותי  החשש  הקבוצות  בשתי  שלהם.  הפנימי  בסדר  שונות  קיימת  אך   ,

הצורך   ולאחריו  השני  במקום  ניצב  הבריאותי  החשש  פרטי  בבית  המתגוררים  בקרב  הראשונית.  ההשקעה 

ולאחר המערכת  ניצב  בתחזוקת  השני  במקום  בבניין  בדירה  המתגוררים  בקרב  התחום.  את  ללמוד  הצורך  יו 

. גורם נוסף משמעותי אצל  ילאחריו הצורך ללמוד את התחום ואז החשש הבריאות הצורך בתחזוקת המערכת ו 

 מתגוררים בדירה הוא השותפות עם השכנים, שמטרידה הרבה פחות את המתגוררים בבית פרטי, כמתבקש.  

 ", פילוח תשובות לפי סוג דיור אלו מהגורמים ימנעו ממך להתקין פאנלים על גג הבניין? ":8תרשים 

 החלופות המוצעות 

תוצאות הסקר, ערכנו דיון כיתתי על מנת להבין מהם החסמים המרכזיים    בחינתוחמשת הממדים  לאחר סקירת  

למימוש הפרויקט. הרציונל היה כי דרך הבנת החסמים המרכזיים לצד אזכור המטרות המשותפות שלנו ושל  

 לקוחותינו נוכל ליצור חלופות מתאימות.    

 ים: כצעד ראשון, הוצגו החסמים המרכזיים עבור כל ממד ועבור סקר התושב

וכלכלה  מדיניות  עיצוב  הן    :ממד  הסולאריים  הפאנלים  למיקום  בנוגע  הרגולטיבית  במדיניות  אחידות  חוסר 

פאנלים   מהתקנת  הקיימות  התועלות  מימוש  על  המקשה  רגולציה  העירונית;  ברמה  והן  הלאומית  ברמה 

פשר כניסה של כוחות  סולאריים )מחיר, אופי תשלום, הסכמה של כלל הדיירים(; מונופול חברת החשמל לא מא

ריבוי שותפים המייצר    ממד ניהול סביבתי:כלכליים אחרים למערך ייצור החשמל ביניהם היצרנים הביתיים.  

קשיים בתיאום ביניהם; היעדר גוף ניהולי שמנגיש מידע ומטפל במחלוקות בין דיירים, חברת החשמל וספקים;  

היעדר פרסום, שיווק והנגשת מידע לאזרח; קשיים    היעדר פעילותן של הרשויות המקומיות לקידום הנושא; 

ברמה ירודה של הבניינים וצורך בשדרוג מערכת החשמל  תשתית  ממד מדע, טכנולוגיה ותשתית:  בירוקרטיים.  

פגיעה בזכות הקניין של האזרח באם    ממד ערכי:הנוכחית; היעדר שטח פיזי על גג הבניין להתקנת הפאנלים.  

פא התקנת  הסביבה   הרגולציה תחייב  ערכי  להגנת  גורפת  אין הסכמה  סולאריים;  בהבנת    -נלים  הפוגע  דבר 

החשיבות להתקנת הפאנלים כחלק מייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות; היעדר ידע ומודעות על תועלות ייצור  

אנרגיה סולארית עצמאית; המערכת הכלכלית להתקנת פאנלים סולאריים לא מתאימה לכל מי שמעוניין בה  
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מדיניות ממשלתית לא אחידה בנוגע ליעדי ייצור    פוליטי:דת, רכוש וקניין ובכך אינה מייצרת שוויון.  מטעמי  

חשמל מאנרגיה מתחדשת ולהתמודדות עם ההשלכות הסביבתיות והכלכליות הנובעות מכך; פעילות העירייה  

קובעי   בפני  הדר  שכונת  תושבי  של  ייצוגיות  חוסר  ציבור;  מבני  גגות  על  בעיקר  סולאריים  פאנלים  להתקנת 

תושבים בעלי נכס בעד שוק    סקר תושבים:מנוגדים בין המשכירים בשכונה.    המדיניות, לצד אינטרסים ורצונות

חופשי ותושבים ללא בעלות על נכס בעד צדק חלוקתי; הסכמה גורפת על חשיבות שמירת משאבי הטבע לדורות  

מתחדשת מאנרגיה  חשמל  ייצור  להסכמת  כתנאי  כלכלית  תועלת  מרכזיים  .  הבאים;  להתקנת  שעלו  חסמים 

סולא בריאותי,  פאנלים  המערכת, חשש  בתחזוקת  צורך  ראשונית,  גובה השקעה  מגורים:  מבני  גגות  על  ריים 

להתקנת פאנלים  עם זאת עלו מהסקר גם שני ממצאים מעודדים: מודעות חלקית  הצורך ללמוד את התחום.  

 רים; סולאריים על גגות מבני מגורים והסכמה כמעט גורפת להתקנת פאנלים סולאריים על גגות מבני המגו

 

כצעד שני, זיקקנו יחד את החסמים המרכזיים למימוש הפרויקט: היעדר מדיניות רגולטיבית אחידה הן ברמה  

חשמל   ליצרני  כלכליות  תועלות  יצירת  על  המקשה  החשמל  חברת  מונופול  העירונית;  ברמה  והן  הלאומית 

ם; היעדר מודעות ציבורית  ביתיים; היעדר גורם מתכלל ומנהל לקידום ספציפי של התקנת פאנלים סולאריי

לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת; חשיבות יצירת תועלת כלכלית   לתועלות הכלכליות, חברתיות וסביבתיות 

ליצרנים הביתיים.  לאחר מכן ערכנו דיון בו הועלו פתרונות שונים לחסמים המרכזיים לאור פתרונות קיימים  

נגעו לנושאים הבאים: פעילות מוצלחת של עיריות חזקות  שנחשפנו אליהם במהלך למידת הנושא. פתרונות אלו  

בהתקנת פאנלים סולאריים על גגות מבני ציבור; קהילות אנרגיה מתחדשת שקיימות בעולם ומוכרות כגוף יצור  

מערך ייצור חשמל לצד    –אנרגיה עצמאי; הצעות יעול של חברות פרטיות בנוגע לפיצול שוק החשמל לשניים  

 מונה וירטואלי המאפשר חלוקה עתידית של ייצור החשמל.  על ידי אספקתו; שינוי שיטת קריאת החשמל  

כצעד שלישי, חזרנו למטרה המשותפת שלנו ושל לקוחותינו על מנת לדייק את החלופות: פיתוח מנגנון שיאפשר  

בנים משותפים בשכונת הדר שבחיפה. מנגנון זה ייצור  ייצור אנרגיה באמצעות פאנלים סולאריים על גבי גגות מ 

השלכות חברתיות שיצמצמו את אי השוויון הכלכלי והחברתי בין תושבי השכונה, יעלה את הדימוי השכונתי,  

יחזק את הקשרים החברתיים ויהפוך את קהילת שכונת הדר לקהילה מקיימת.  לאור תהליך זה הבנו כי מימוש  

מת פתרונות עבור הצרכים הספציפיים של תושבי שכונת הדר, והן ביצירת מדיניות  הפרויקט תלוי הן בהתא

אחידה וברורה ברמה העירונית והמדינית מאחר ולא קיימת מדיניות כזאת כיום. לשם כך יצרנו מספר חלופות  

לצד   הכללית  ברמה  פתרון  לייצר  מנסה  כל אחת  למיקרו, כאשר  המקרו  רמת  בין  ספציפייםהנעות    פתרונות 

 מחמשת הממדים. להלן החלופות:   לחסמים שעלו

 

 : עסקים כרגיל 1חלופה 

חלופה זו מותירה את המצב כפי שהוא כיום. כלומר ייצור החשמל יוותר בידי חברת החשמל, כאשר הכניסה של  

המשך  תמשיך להישאר מוגבלת. כמו כן, העירייה לא תיכנס כגורם שלישי, אלא יותר לשוק  ים יהיצרנים הפרט 

ברמה   והן  מדיניות  לקידום  הפוליטית  ברמה  הן  הדר  בשכונת  השונים  החברתיים  הארגונים  של  פעילותם 

החברתית לקידום המודעות. מבחינת מיקום התקנת הפאנלים, תמשיך העירייה לבצע באופן עצמאי התקנה על  

  גגות מבני הציבור בבעלותה.

הגור יתרונות:   של  פעילותם  זו ממשיכה את  ליצור  חלופה  אותם  ואינה מאלצת  בתחום,  כיום  הפועלים  מים 

התקשרות עם גורמים נוספים, הדורשת מהם משאבים כספיים ועלולה להוביל לקשיים ניהוליים. כמו כן, חלופה  
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אחת   במטרה  להתרכז  מאפשרת  לאסדרת    -זו  לגלוש  ולא  מגורים,  מבני  גגות  על  סולאריים  פאנלים  התקנת 

   ת והארצית שעשויים לגזול זמן ומאמצים רבים ואף להחטיא את המטרה.מכשולים במדיניות העירוני 

חלופה זו אינה פותרת את הקשיים הניהוליים, הבירוקרטיים והכלכליים הקיימים כיום בפני המגזר  חסרונות:  

הפרטי, הרשויות המקומיות והיצרנים הביתיים שהינם שחקני מפתח במימוש התקנת הפאנלים הסולאריים.  

  זו מותירה את הצלחת הפרויקט בידי ארגונים חברתיים נטולי כח פוליטי לשינוי מדיניות.חלופה 

 התקנת פאנלים סולאריים על גגות מבני ציבור   -שינוי מיקוד: 2חלופה 

של   כגורם תפעול מרכזי  העירייה  והכנסת  מיקום התקנת הפאנלים הסולאריים  שינוי  הינם  זו  חלופה  עיקרי 

ים הסולאריים יותקנו על גגות מבני הציבור הנמצאים בבעלותה של העירייה וינוהלו,  הפרויקט. כלומר הפאנל 

ימומנו ויתוחזקו על ידה. עם זאת, ההכנסות שייצברו בידי הרשות לאור צמצום הוצאות החשמל, ישמשו לרווחת  

  שיפור המרחב הציבורי בשכונת הדר בליווי תהליכי שיתוף ציבור.ל ידי התושבים ע

פאנלים    :נותיתרו התקנת  של  והרגולטיביים  הכלכליים  הניהוליים,  הקשיים  את  פותרת  למעשה  זו  חלופה 

מציבה את העירייה כגורם מתכלל בעל יכולות מימון, ניהול וסמכות לקביעת מדיניות     סולאריים, כאשר היא

מל בבנייני  עירונית מתאימה. ברמה הטכנולוגית החלופה מייתרת את העלות הכספית של שדרוג מערכת החש

המגורים הותיקים הנחוץ לצורך התקנת הפאנלים. כמו כן היא מייתרת את ההיבט הטכני העוסק בגודל הגג  

הנדרש, שכן גגות מבני הציבור הינם גדולים מספיק מלכתחילה. כמו כן, החלופה בעלת תועלות חברתיות קיימות  

כיוון שהיא  תועלות חברתיות עתידיות,  ומות בה  כן גל דואגת לשיפור המרחב הציבורי בשכונת הדר, ו  מפני שהיא

  עשויה להעלות את רמת המודעות הציבורית לחיסכון הכספי משימוש בחשמל סולארי.

חלופה זו עשויה לייצר מדיניות דיפרנציאלית ואי שוויונית בין הרשויות המקומיות, שכן רק רשויות    נות:חסרו

קט זה. כמו כן תיפגע האופציה העומדת בפני כל תושב לייצר  בעלות עצמאות כלכלית יוכלו לממן בעצמן פרוי

חיסכון בעלויות החשמל. שינוי מיקום התקנת הפאנלים הסולאריים מגגות מבני מגורים  ל ידי תועלת כלכלית ע

 . מטרה המרכזית של לקוחותינוללגגות מבני ציבור, למעשה חוטא 

 מון גגות סולאריים : שבירת המונופול של חברת החשמל ותוכנית למי3חלופה 

חלופה זו כוללת מספר היבטים: )א( פיצול משק החשמל לשני שווקים עיקריים: שוק לאספקת החשמל אשר  

שליהיה   בלעדית  שיהיה    בבעלות  האנרגיה  ושוק  הארץ,  רחבי  בכל  תשתיתית  פריסה  ויבטיח  החשמל  חברת 

)ב( רגולציה שתחייב את    . וסחר ביניהםגורמים שונים   דייל אחראי לייצור החשמל ממקורות אנרגיה מגוונים ע 

כל   גגות בתים משותפים. כלומר  על  פרטיים במתקנים סולאריים  ולהשתמש במונים  חברת החשמל להתקין 

העודפים   את  למכור  יהיה  ניתן  המשותף.  בחשמל  היחסי  חלקה  את  אליה  שיעביר  משלה  מונה  תקבל  דירה 

פרטיים ליצרנים  או  אגירת חשמל    לצרכנים אחרים  )ג(  דרך רשת החשמל הקיימת.  החשמל    -אחרים  חברת 

הקיימת   לטכנולוגיה  בהתאם  מסוימות  בכמויות  חשמל  לאגירת  בטוחים  פתרונות  יספקו  פרטיים  ויצרנים 

טובה  מספיק  אינה  הטכנולוגיה  עוד  כל  עתידי.  זכות    ,לשימוש  יתרת  בצורת  העודפים  את  לשמור  יהיה  ניתן 

ל ביחס  שיקבע  את  בתעריף  שיעודד  כך  מספיק  כדאי  להיות  צריך  התעריף  בשוק.  הממוצע  החשמל  מחיר 

הפתרונות הסולאריים. )ד( תכנית למימון התקנת פאנלים סולאריים על גגות בתים פרטיים בשיתוף העירייה:  

מימון מלא של העירייה בהתקנת הפאנלים עם עירבון מסוים מצד הדיירים. כלומר העירייה תהנה מהרווחים  
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פויים עד שתוחזר עלות ההתקנה או עד מספר שנים מסוים שייקבע מראש. לאחר תקופה זו יעבור המתקן  הצ

שנוצר   בחשמל  היחסי  מחלקו  להנות  שיוכל  כדי  דייר  לכל  אישי  מונה  יותקן  בניין  בכל  הדיירים.  לבעלות 

  משרד האנרגיה עבור רשויות חלשות לקידום הפרויקט.טעם )ה( מימון מ בבניין.

לייצור    ות:יתרונ  הפרטי  והמגזר  הביתיים  הצרכנים  של  כניסתם  את  מאפשרת  החלופה  הרגולטיבית  ברמה 

את    פותר. היבט זה למעשה  לפחות באופן חלקיהחשמל, כאשר היא מבזרת את סמכויותיה של חברת החשמל  

החלופה    כמו כן,   הקשיים הבירוקרטים שבהם נתקלים הגורמים הנ"ל ומאפשר להם לגזור רווחים כלכליים.

ייצור החשמל עודף  מונה    , באמצעותמאפשרת להתגבר על המצב הקיים בבתים המשותפים מבחינת חלוקת 

פרטי שיידע לחלק בצורה הוגנת את עודפי ייצור החשמל. ברמה הכלכלית, מכירת החשמל בין היצרנים עשויה  

דדת עם קושי טכנולוגי הקיים  להוריד את תעריפי החשמל, ומציאת פתרונות טכנולוגיים לאגירת החשמל מתמו

לפתור את בעיית   ההעירייה, עשוי  - במערכת הארצית כיום המונע כדאיות כלכלית. כמו כן, הכנסת גורם שלישי  

המימון הראשוני של הפרויקט. ברמה הערכית, החלופה מייצרת שוויון בין הרשויות כאשר היא מתקצבת בצורה  

 לממן בעצמן את הפרויקט.   דיפרנציאלית רשויות חלשות שאינן יכולות

החלופה עוסקת בפתירת בעיות רחבות יותר הנוגעות להתקנת פאנלים סולאריים ובהן שבירת מונופול    חסרונות:

מונופול תלויה בכוחות כלכליים חזקים במשק ובחקיקה ארוכה שעשויה להימשך  החברת החשמל. שבירה זו של  

ברמת המיקרו, החלופה אינה פותרת היבטים העוסקים    ונה.זמן רב ולא להביא לתועלת מיידית של תושבי השכ 

בגודל הגג הנדרש להתקנת פאנלים סולאריים, טיפול בתשתיות הירודות של הבניינים והצורך בשדרוג מערכת  

הנוכחית ל  .החשמל  או  בשכונה  חברתיים  להיבטים  גם  מתייחסת  אינה  ותועלות  החלופה  תמריצים  מציאת 

  בשכונת הדר. הגבוה ור אחוז הדירות השכורות  כלכליות שלבעלי הדירות לא 

 : מדיניות לאומית4חלופה 

בין תאגיד  ממשלתי/  גוף  להקים  מציעה  זו  ויתכלל-חלופה  שיסדיר  הפאנלים    משרדי  התקנת  נושא  את 

מדיניות אחידה ברמה המדינית והעירונית. סמכויותיו יהיו תקצוב רשויות לקידום הנושא,    הסולאריים ויקבע

יעבוד   הגוף  כן,  כמו  הפרט.  ברמת  תושבים  ותמרוץ  חדשות  בתב"עות  הנושא  הסדרת  המס,  בתשלומי  הקלה 

  בשיתוף פעולה עם ארגונים חברתיים אזרחיים.

החלופה מייצרת הזדמנות ליצירת מדיניות רגולטיבית אחידה הן ברמה המדינית והן ברמה העירונית.    ת:יתרונו

הן עבור כל רשות  כמו כן, תקצוב הרשויות המקומיות החלשות עשוי להבטיח שוויון ליצירת תועלת כלכלית  

 המעוניינת בכך וכתוצאה מכך גם עבור כל תושב המעוניין בכך.  

יורדת לרמת המיקרו של שכונת הדר, אלא עוסקת בקביעת מדיניות ברמה הארצית    החלופה:חסרונות אינה 

משרדי אשר סמכויותיו בנויות מלקיחת סמכויות  -והעירונית. כמו כן, ישנו קושי בירוקרטי בעצם הקמת גוף בין

   .ממשרדים אחרים

 בחירת החלופות 

משותף שבעה קריטריונים המייצגים עקרונות החשובים  החלופות בחרנו לאחר דיון  ארבעת  על מנת להעריך את  

ועקרונות משמעותיים עבור הקבוצה כולה, לאחר לימוד מעמיק של נושא   ,לבעלי העניין שעבורם נכתב דו"ח זה
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נציגי הארגונים החברתיים הפועלים בהדר שעמם שוחחנו הדגישו במיוחד את חשיבות  .  המדיניות הסביבתית

קריטריון זה בוחן בעצם עד כמה החלופה המוצעת מיישמת את עקרון השוויון והצדק  השוויון והצדק עבורם.  

מאספקטים שונים: חברתי, וכלכלי ובפרט צדק חלוקתי )באיזו מידה המשאבים מתחלקים באופן שווה בין כל  

שעלו  הגורמים במערכת( והאם הנטל מתחלק בצורה הוגנת )מבחינה סביבתית וכלכלית(. הקריטריונים הנוספים  

 במסגרת השיח המשותף שנערך בקבוצה הם:  

 . עד כמה החלופה המוצעת היא כדאית מבחינה כלכלית לכל הגורמים הנוגעים בדבריעילות כלכלית:  ●

ציבור:   ● ושיתוף  לאזורםשקיפות  ורלוונטית  התושבים  רצון  את  מבטאת  החלופה  כמה  כמה    ,עד  ועד 

 . החלופה מאפשרת שיתוף של התושבים והתחשבות בדעתם

עד כמה ניתן לקדם את החלופה המוצעת מבחינת המצב הפוליטי, העירוני והמדיני,  היתכנות פוליטית:   ●

 ם? יוכן עד כמה החלופה מתגברת על חסמים רגולטיבי  ,הקיים ויחסי הכוחות במערכת

 מידת ישימות החלופה בדגש על היבטי ניהול ופיקוח וחלוקת תפקידים.היתכנות ארגונית:  ●

באיזו מידה החלופה ברת ביצוע באופן מיידי או קרוב ככל הניתן ולא יהיה צורך  ישימות טכנולוגית:   ●

 לפתח טכנולוגיה לשם כך? 

ולא רק בסימפטומים הנובעים ממנה?  יעילות הפתרון:   ● באיזו מידה החלופה מטפלת בשורש הבעיה 

 האם הפתרון מכוון לטווח הארוך והוא בר קיימא? 

לופה תתבצע בצורה האובייקטיבית ביותר ונקייה ככל הניתן מהטיות, היא התבססה על  על מנת שבחירת הח

בעיני   חשיבותם  את  המשקפות  משקולות  לפי  שלהם  ושקלול  הקריטריונים  לפי  חלופה  לכל  ציונים  מתן 

.  בתחילה כל אחד מהסטודנטים העניק משקל יחסי  )בקורס השתתפו עשרים סטודנטים(   הסטודנטים בקורס

. לאחר מכן חושב הממוצע עבור כל משקולת.  100%אחד משבעת הקריטריונים, כאשר סך כל המשקל הוא  לכל  

)ניתן לראות את המשקולות    ממוצע זה שימש כמשקולת של הקריטריון בחישוב הציון הסופי עבור כל חלופה

המשקולות הסופיות   כמו כן, ממוצע זה מהווה אינדיקציה לחשיבות הקריטריון בעיני הקבוצה.  .  (10בתרשים  

מראות כי שני הקריטריונים החשובים ביותר לקבוצה בהערכת החלופות הם היעילות הכלכלית ויעילות הפתרון.  

לאחר הצגת משקולות אלו לקבוצה, הובעה שביעות רצון כללית מהדירוג. רוב הקבוצה סברה כי הוא משקף את  

 סוגייה הנידונה.   להנדרש מהפתרון   היטב את הדעה הרוווחת בקבוצה לגבי 

,  1-3בשלב השני דירג כל סטודנט כל חלופה לפי הקריטריונים שנבחרו. עבור כל חלופה ציין הסטודנט ציון בין  

 כאשר:

 החלופה לא מקיימת את הקריטריון כלל  -1

 הקריטריון במידה בינונית  את החלופה מקיימת  - 2

 החלופה מקיימת את הקריטריון במידה גבוהה  -3
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 . ופירוט הקריטריונים  והמשקולות הממוצעות שחושב: 10 תרשים

על סך הציונים המשוקללים שהוענקו לחלופה בשבעת הקריטריונים.  משוקלל המבוסס  כל חלופה קיבלה ציון  

הציון המשוקלל עבור כל קריטריון חושב באמצעות חישוב הציון הממוצע שהעניקו הסטודנטים לחלופה באותו  

הקריטריון והכפלתו במשקל שהוענק לו בשלב הראשון בתהליך ההערכה. ציוני החלופות בכל קריטריון והציון  

 . 11הכולל של כל חלופה מוצגים בתרשים 

ציוני החלופות לפי הקריטריונים המשוקללים, בירוק: שני הקריטריונים שזכו    -ת: טבלה מסכמ    11  תרשים 

 לציון הגבוה ביותר בכל חלופה 

חלופת "עסקים כרגיל" קיבלה ציון נמוך משמעותית לעומת שלושת החלופות האחרות. עם זאת, ניתן לראות  

בהתקנת  שינוי המיקוד    ית שלה.  שהחוזקות שלה בעיני הסטודנטים היו היעילות הכלכלית וההיתכנות הפוליט
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היא בלטה באותם קריטריונים כמו חלופת  הגיעה למקום השלישי, כאשר  פאנלים סולאריים לגגות מבני ציבור, 

חלופה שזכתה לציון הגבוה ביותר היא החלופה הכוללת פעילות למען שבירת המונופול של  ה "עסקים כרגיל".  

בחלופה זו בלט הקריטריון של יעילות כלכלית הן לעומת      יים.חברת החשמל לצד תכנית למימון גגות סולאר 

ציוני יתר הקריטריונים באותה חלופה והן לעומת ציוני יתר החלופות בקריטריון זה. הקריטריון המוביל הנוסף  

שני קריטריונים אלו  הוא יעילות הפתרון. גם במקרה זה קיבלה חלופה זו את הציון הגבוה ביותר בקריטריון זה.  

שנכתב מעלה, שני הקריטריונים המשמעותיים ביותר עבור הקבוצה בהערכת החלופות. בפער קטן מאוד  הם כפי  

  שני קריטריונים שבלטו בחלופה הזוכה.   ותםכמו כן, בלטו בחלופה זו אבמקום השני.    4דורגה חלופה    0.03של  

האפשריות מכל חלופה נבחרה  לאור פער קטן זה בציון הסופי בין שתי החלופות, ולאחר דיון שבחן את התועלות  

 (.  ובסיכום )ראה התייחסות לדיון בפרק הצגת הפרויקט  מדיניות לאומית – 4לבסוף חלופה 

 בפני בעלי העניין  הצגת הפרויקט

גורמי  ופאנל המורכב מבנוכחות פרופ"ח דניאל אורנשטיין, הסטודנטים,  העבודההוצגה  2020ליולי  20בתאריך 

עניין.   ובעלי  במרחב  חברתיים  ארגונים  נציגי  שופרמקצוע,  גל  הפאנל:  חברי  אנרגיות  ו להלן  תחום  מנהל  ני, 

"שכונות    מיזם חממה החברתית בטכניון; ברק סלע מב   רכזת מובילה החשמל; רונית פיסו,    רשותמתחדשות ב

עינת   אנרגיה".  דבשינוי";  מ"קהילות  שיחטנר  התקיים  ההצגה  כולו    עלו בו    בתום  לתהליך  בנוגע  ביקורות 

 : 4וחלופה  3לשתי החלופות המובילות, חלופה . להלן הביקורות המרכזיות הנוגעות ולחלופה הנבחרת

תקנת  ציבורית ואמון הציבור בנוגע לתועלות הסביבתיות והכלכליות של ההחשיבות העלאת המודעות   •

ביקושים   ליצור  עשויה  זו  מודעות  סולאריים.  הרשות פאנלים  את  לתמרץ  ובכך  פאנלים  להתקנת 

 )גל שופרני, רונית פיסו(. המקומית, הגורמים העסקיים והמדינה לפעול לקידום הנושא

ני,  ו )גל שופרחשיבות הכדאיות הכלכלית עבור כלל הגורמים הנוגעים להתקנת הפאנלים הסולאריים   •

 ברק סלע(. 

 ני(.ו)גל שופרהסכמת כלל הדיירים   המחייב אתחסם בירוקרטי  •

מונופול החשמל אינו מהווה חסם. הרפורמה במשק החשמל תגמד את כוחה של חברת החשמל במערך   •

 (. ניו )גל שופרייצור החשמל, ובכך תאפשר בעתיד את כניסתם של היצרנים הפרטיים 

מימון  • לצד  לפרויקט,  ואנרגטית  כלכלית  כדאיות  ביצירת  המקומית  הרשות  של  תפקידה  חשיבות 

 רונית פיסו(.   ני,ו )גל שופרויות חלשות מבחינה כלכלית ממשלתי עבור רש

 טנר(.ד עינת )רונית פיסו, חסם ברמה הלאומית לאור חוסר אחידות במדיניות רגולטיבית  •

 רונית פיסו(. טנר, ברק סלע, דני, עינת ו )גל שופרהנושא  להסדרת נחיצות גורם מתכלל ברמה הלאומית  •

צריך להיות תחת פיקוחה    םהעניין מסכימים כי תחום הפאנלים הסולאריילאור הפאנל, נוכחנו לראות כי בעלי 

של המדינה )גוף ממשלתי / תאגיד( לאור היעדר מדיניות אחידה בנושא. כמו כן ישנה הסכמה גורפת כי החשיבות  

ן  הכלכלית נוגעת לכלל המעורבים בדבר. לצד ההיבט הכלכלי והרגולטיבי, חזר ונשנה נושא העלאת מודעות ואמו

הציבור בכל הנוגע לתועלות הכלכליות, הסביבתיות והחברתיות של ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת. כמו כן,  

ני מחברת החשמל בנוגע למונופול החשמל שאינו מהווה חסם, חיזקה עבורנו את ההחלטה  וביקורתו של גל שופר 
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בור ויצירת הביקושים העתידית  . עם זאת, לאור החשיבות שראינו בנושא העלאת מודעות הצי3חלופה  בדחיית  

  צריך  תפקידםהחלטנו כי  .  4שהיא עשויה ליצור, החלטנו לחדד את תפקידם של הגורמים האזרחיים בחלופה  

לצד יצירת אמון בקרב הציבור בכל    ,תמקד בהעלאת המודעות הציבורית לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשותלה

במקביל לכך, על הארגונים האזרחיים לתווך את התהליך  הנוגע לתועלות הכלכליות והסביבתיות של המהלך.  

כמו כן, אנו מאמינים כי מתן תפקיד    ברמה הטכנית והבירוקרטית לתושבים בעזרתה של הרשות המקומית.

אופרטיבי זה לארגונים האזרחיים, למעשה מאפשר להם טווח תנועה רחב לפעילות עד שיחלו לחתור להקמת  

 שהצענו(. סיכום עיקרי הדברים שנאמרו בפאנל מצורף כנספח.   4גוף מתכלל ממשלתי )באם יסכימו לחלופה  

 יכום ס

עבור ארגון  מדיניות סביבתית בטכניון בהנחיית פרופ"ח דניאל אורנשטיין  עבודה זו, אשר נעשתה במסגרת קורס  

"קהילות אנרגיה", בוחנת את ההיתכנות להתקנת פאנלים סולאריים על גגות מגורים בשכונת הדר שבחיפה.  

"למרות יעדים לאומיים לעידוד יצירת אנרגיה ממקורות חלופיים, ולמרות רצון של  תחילה הוגדרה הבעיה:  

אין עלייה בכמות הפרויקטים להצבת פאנלים   , ים לקדם פיתוח יצירת אנרגיה סולארית במרחב העירונימלכ"ר

על מנת לבחון את הבעיה מפרספקטיבות שונות ולייצר חלופה אופטימלית, בחנו    סולאריים במרחב העירוני". 

בעיה זו דרך חמישה ממדים: מדע טכנולוגיה ותשתית, עיצוב מדיניות וכלכלה, פוליטיקה, ניהול סביבתי וערכי.  

ימים  לאור בחינת חמשת הממדים ועריכת סקר הבוחן את עמדת תושבי חיפה בנוגע להיבטים הכלכליים והמקי

של שימוש באנרגיה מתחדשת לייצור חשמל, התגבשו מספר בעיות קונקרטיות המהוות חסם למימוש הפרויקט.  

על מנת לפתור בעיות אלו, יצרנו ארבע חלופות שמנסות כל אחת לייצר פתרון ברמה הכללית לצד פתרון ספציפי  

 לאחד מחמשת הממדים. 

ותם של הגורמים העוסקים כיום לקידום הפרויקט. חלופה זו  הוגדרה כעסקים כרגיל, בה נמשכת פעיל  1חלופה  

מבטיחה התמקדות במטרה הראשונית והמרכזית של העבודה ולא גולשת לאסדרה של שינוי מדיניות ברמה  

את   תולה  אלא  שהועלו,  החסמים  לכלל  ממשי  מענה  מייצרת  אינה  החלופה  בפועל,  אך  והמדינית.  העירונית 

 . תקוותיה בשיפור המצב הקיים

מגורים.    2חלופה   במבני  סולאריים  פאנלים  התקנת  של  הכלכלית  ובכדאיות  הניהולית  בבעייתיות  מתמקדת 

חלופה זו מציעה לשנות את מיקום הפאנלים לגגות מבני ציבור. במסגרת חלופה זו מוטלות הסמכות והאחריות   

שנוסף למשוואה   חדש  גורם  על  הפאנלים  לי  –להתקנת  כוחה  העירייה. העברת הסמכות  למרות  העירייה,  די 

הפוליטי והניהולי במרחב העירוני, אינה מבטיחה את היתכנות הפרויקט מאחר ודרוש מקור מימון לפרויקט,  

 שאינו בנמצא עבור כל עירייה. 

ברמה    3חלופה   מדיניות  שינוי  באמצעות  והניהוליים,  הרגולטיביים  הכלכליים,  להיבטים  פתרון  מציעה 

ידי פיצול משק החשמל לשני שווקים,  -ת זה מתבטא בשבירת מונופול חברת החשמל על הלאומית. שינוי מדיניו

המבטיחים את הכדאיות הכלכלית של יצרני החשמל הפרטיים. לצד הרמה הלאומית, מציעה החלופה פתרון גם  

על    ידי מימון של העירייה את התקנת הפאנלים עם עירבון מסוים מצד הדיירים. כמו כן,-ברמה העירונית על

גם עבור הרשויות החלשות, מציעה החלופה מימון פרטני   למימוש הפרויקט  מנת להבטיח שוויון הזדמנויות 

מטעם משרד האנרגיה עבור רשויות אלו. החיסרון המרכזי בחלופה הוא ההיתכנות הפוליטית למימושה, שכן  
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בניתוח הבעיה  יו לעמוד כנגדה.  חברת החשמל בעלת כח כלכלי ופוליטי רב ואין בנמצא רגולטור מוכוון מטרה ד 

קיימים מספר משרדים ממשלתיים האחראים לקידום ייצור חשמל  עלה כי  עיצוב מדיניות וכלכלה,  לפי ממד  

זו ברמה הלאומית באה על   מאנרגיה מתחדשת אשר אינם מייצרים חזית אחידה בנושא. כמו כן, התעסקות 

ר. הבעיה הראשונה היא  אחוז שוכרים גבוה בשכונה  חשבון התמקדות בבעיות ספציפיות של תושבי שכונת הד 

שמהווה חסם לתמריץ כלכלי עבור בעלי הדירות. הבעיה השנייה היא התשתיות הירודות של הבניינים שלא  

 מאפשרות את שדרוג מערכת החשמל הנחוצה להתקנת הפאנלים. 

מתמקדת גם היא בפתרון ההיבטים הכלכליים, הניהוליים והרגולטיביים, אך במקום פירוק המונופול   4חלופה 

של חברת החשמל, מציעה החלופה הקמת גוף ממשלתי בין משרדי שיתכלל את קידום שימוש באנרגיה מתחדשת  

את המדיניות העירונית.  לייצור חשמל. כך למעשה מבטיחה החלופה מדיניות אחידה ברמה הלאומית שתכתיב  

של   דיפרנציאלי  תקצוב  החלופה  מציעה  הפרויקט,  למימוש  הרשויות  בין  הזדמנויות  שוויון  להבטיח  מנת  על 

מציעה החלופה  ברמת הפרט  בנוסף,  .  ברמה התכנוניתהרשויות בהתאם למצבן הכלכלי, לצד אסדרת הנושא  

לתושב  תמרוץ שידא   כספי  חברתיים  ארגונים  עם  פעולה  התושבים  ושיתוף  כלל  של  האינטרסים  לקידום  גו 

בצרכי תושבי הדר, וקושי בירוקרטי    מיקודולהעלאת מודעות. שני החסרונות המרכזיים בחלופה הינם היעדר  

 סמכויותיו מתבססות על סמכויות שיילקחו מגופים ממשלתיים אחרים.  ש ותקציבי בהקמת גוף ממשלתי,

לבחור שבעה  כדי  נבחרו  המיטבית,  החלופה  דורגו    את  ראשית  חלופה.  כל  עבור  ציון  למתן  קריטריונים 

יעילות כלכלית עבור  (  1)הקריטריונים לפי רמת חשיבותם לקבוצה ולבעלי העניין מהגבוה ביותר לנמוך ביותר:  

(  4)שקיפות ושיתוף הציבור;  (  3)יעילות הפתרון המבטאת את רמת הטיפול בשורש הבעיה;  (  2)כלל הגורמים;  

שוויון וצדק ברמה  (  6)ישימות טכנולוגית;  (  5)היתכנות פוליטית המבטאת התגברות על חסמים רגולטיביים;  

 ו אותו דירוג. קיבל 3-ו 2היתכנות ארגונית מבחינה ניהולית. קריטריונים  ( 7)החברתית, כלכלית וסביבתית; 

לאחר מכן ניתן ציון לכל קריטריון עבור כל חלופה ולבסוף שוקלל הציון הסופי לכל חלופה בהתאם למשקולות  

חלופה   דורגה  זו,  בשיטה  סולאריים(   3הקריטריונים.  גגות  למימון  ותוכנית  החשמל  חברת  מונופול  )שבירת 

יניות לאומית( במקום השני. בהשוואה בין חלופות  )מד  4( דורגה חלופה  0.03במקום הראשון, ובפער קטן מאוד )

יעילות כלכלית   –בהתייחס לרמת המענה לשני הקריטריונים החשובים ביותר עבור הקבוצה ובעלי העניין    4- ו  3

בשני הקריטריונים.  מבחינת יעילות כלכלית הפער   4גוברת על חלופה  3ויעילות הפתרון, ניתן לראות כי חלופה 

 ( קטן  )  (0.03הוא  גדול  יותר  מעט  הוא  הפער  הפתרון  יעילות  לקריטריון  0.06ומבחינת  בהתייחס  זאת,  עם   .)

 (.  0.07)  גדול יותרבפער  3על חלופה   4גוברת חלופה  -היתכנות פוליטית   –השלישי 

וברמת הציון הפרטני עבור שלושת    המובילות    לאור הפערים הקטנים ברמת הציון הכולל של שתי החלופות

ים המרכזיים, הוחלט לקיים דיון כיתתי לבחירת החלופה המיטבית ביותר. בדיון הועלו טענות כנגד  הקריטריונ 

באשר להיעדר התייחסות מספקת לצרכי האזרח. כמו כן נטען כי החלופה מתמקדת יותר מדי ברמה    3חלופה  

מייצרת    4ן כי חלופה  הלאומית, ואם החזית הזו תתעכב, החלופה תיוותר ללא מתן פתרון ראוי. לעומת זאת נטע 

פתרונות בכל החזיתות: הלאומית, העירונית והאזרחית וכך מבטיחה את התקדמות הפרויקט לפחות ברמה  

באשר לעובדה שהחלופה מכירה בקיומם ובחשיבותם של    4אחת. כמו כן הועלו טענות המחזקות את חלופה  

לשרת את המטרות החברתיות של שוויון    הארגונים האזרחיים הפועלים כיום לקידום הנושא, אשר גם עשויים

   מדיניות לאומית.  – 4בהתאם לטענות אלו נבחרה לבסוף חלופה וצדק שהיו חשובים בעיניי לקוחותינו. 
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  3-ו  4לאחר בחירת חלופה סופית, הוצגו בפני בעלי העניין: הפרויקט בכללותו, ההתדיינות הכיתתית על חלופה  

הועלתה טענה מפי גורם מחברת החשמל, כי מונופול חברת החשמל    3ופה  . באשר לחל4ולבסוף הבחירה בחלופה  

אינו מהווה חסם. זאת מאחר והרפורמה שהחלה לפני שנתיים, תייצר מצב בו חברת החשמל תהפוך לשחקן קטן  

במערך ייצור החשמל. באשר למתכונת השתתפות העירייה בחלופה זו, הוצדק המימון הממשלתי עבור הרשויות  

אך הוסבר כי התקנת הפאנלים על גגות מבני ציבור הינו פתרון יותר ריאלי מבחינה כלכלית ואנרגטית.  החלשות,  

כמו כן הוסכם באופן גורף כי יצירת תועלות כלכליות עבור כלל הגורמים העוסקים בנושא הינה הכרחית.  באשר  

יצור  הן מדיניות אחידה שכרגע  הוצדקה נחיצותו של גוף מתכלל ברמה הלאומית, מאחר והוא עשוי ל   4לחלופה  

)המועצה    לא קיימת, והן את חיזוק אמון הציבור שהוא נדבך קריטי בהנעת המהלך. כמו כן הוצע כי המל"ל

למלא תפקיד זה. בהמשך לכך, ציינו כלל דוברי הפאנל את חשיבות העלאת המודעות    העשוי  לביטחון לאומי(

עשויה בתורה ליצור ביקושים להתקנת פאנלים ובכך לתמרץ   הציבורית לנושא הספציפי שקיימת בחלופה, אשר

 את כלל הגורמים ברמה הלאומית והעירונית להירתם למימוש הפרויקט.  

תפקידם של הגורמים האזרחיים  . בנוסף, חודד  4  בחירתנו בחלופה   השיח בפאנל והביקורות שהועלו בו חיזקו את 

להתמקד בהעלאת המודעות הציבורית לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות, לצד יצירת אמון    עליהםבתהליך.  

לתווך את התהליך  ליהם בקרב הציבור בכל הנוגע לתועלות הכלכליות והסביבתיות של המהלך. במקביל לכך, ע 

 ברמה הטכנית והבירוקרטית לתושבים בעזרתה של הרשות המקומית.  

 ודותת

 מ"קהילות אנרגיה"  שוגרמןוחמי  טנרד  עינת •

 עומר גרינברג מ"הבית הירוק" •

 ממיזם "קהילות בשינוי" סלע ברק  •

 רביד שמואלביץ מ"שכונתא"  •

 רונית פיסו מ"החממה החברתית"  •

 רז סימון עוזרת ההוראה בקורס  •

 פרופ"ח דניאל אורנשטיין מרצה הקורס  •

 מדיניות סביבתית סמסטר ב' תש"פ  הסטודנטים בקורס כל •
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7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%94%20%D7%91%D7%

https://www.iec.co.il/pv/pages/nero.aspx
about:blank
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001330803
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.mhh.org.il/uploads/n/file554.pdf
file:///C:/Users/Noa/Documents/נועה/טכניון/שנה%20א/מדיניות%20סביבתית/
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5600206,00.html
https://bit.ly/2WscwN8
https://he.wikipedia.org/wiki/SWOT
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Documents/%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%94%20%D7%91%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Documents/%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%94%20%D7%91%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7
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   97%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7 

 [ 2020למאי   9אוחזר לאחרונה בתאריך ]

 : תכנית המתאר הארצית לתשתיות משק האנרגיה. 41תמ"א . 2019מנהל התכנון, ישראל.  

 ישראל. משרד האנרגיה, אין ציון שנה. התכנית להצלת ישראל מאנרגיה מזהמת.  

 , כולל רבעון ראשון של  2016סיכום שנת  -.  איכות האויר במפרץ חיפה2017ישראל. המשרד להגנת הסביבה.

  http://www.sviva.gov.il/YourEnv/CountyHaifa/HaifaBay/documents/gov-.2017שנת 

2017.pdf-report2016-air-bay-18062017/haifa [2020ליוני    6ך ]אוחזר לאחרונה בתארי   

 בחינת הפוטנציאל להפחתת פליטות גזי חממה והמלצה ליעד לאומי   .2015ישראל. המשרד להגנת הסביבה. 

דו"ח סופי.  -לישראל

-https://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0801/

p0900/p0823.pdf   

 [ 2020למאי   9]אוחזר לאחרונה בתאריך 

 

: רפורמה במשק החשמל ושינוי  3859 מספר ממשלה החלטת .2018ראש הממשלה, ישראל. משרד 

 בחברת החשמל ותיקון החלטת ממשלה.   מבני

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3859_2018   אוחזר לאחרונה בתאריך[

 [.  2020למאי   9

 פליטות גזי חממה וייעול צריכת  הפחתת :  542. החלטת ממשלה מספר 2015ישראל. משרד ראש הממשלה. 

]אוחזר   https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec542.האנרגיה במשק. ירושלים. 

 [.2020למאי    9לאחרונה בתאריך 

 : מדיניות הממשלה בתחום הפקת אנרגיה  3484. החלטת ממשלה מספר 2011ישראל. משרד ראש הממשלה. 

  https://www.gov.il/he/departments/policies/2011_des3484ממקורות מתחדשים. ירושלים. 

 [. 2020למאי   9לאחרונה בתאריך ]אוחזר 

 עקרונות פעולה לעמידה ביעד אנרגיה מתחדשת לשנת -( 1205) 4. החלטה מספר 2017ישראל. רשות החשמל.  

 2020 .https://www.gov.il/he/departments/policies/53004d 

   -: הסדר לייצור חשמל מבוזר באנרגיה מתחדשת389מישיבה   10. החלטה מספר 2012ישראל. רשות החשמל.  

  https://pua.gov.il/decisions/documents/10_389_25122012.pdfבשיטת "מונה נטו". ירושלים. 

 מרכז מילקן לחדשנות, מכון ירושלים  ,הרחבת ייצור האנרגיה הסולארית על גבי מבני מגורים. 2016לוטן, נ., 

in-energy-iva.gov.il/subjectsenv/greenbuilding/producinghttp://www.sv- לחקר ישראל.

lotan.pdf-nir-energy-buildings/documents/solar    

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Documents/%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%94%20%D7%91%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7
http://www.sviva.gov.il/YourEnv/CountyHaifa/HaifaBay/documents/gov-18062017/haifa-bay-air-report2016-2017.pdf
http://www.sviva.gov.il/YourEnv/CountyHaifa/HaifaBay/documents/gov-18062017/haifa-bay-air-report2016-2017.pdf
about:blank
https://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0801-p0900/p0823.pdf
https://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0801-p0900/p0823.pdf
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3859_2018
about:blank
https://www.gov.il/he/departments/policies/2011_des3484
about:blank
https://pua.gov.il/decisions/documents/10_389_25122012.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/greenbuilding/producing-energy-in-buildings/documents/solar-energy-nir-lotan.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/greenbuilding/producing-energy-in-buildings/documents/solar-energy-nir-lotan.pdf
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 תקנות חדשות בענף הסולארי יעודדו מוסדות . 2018פורטל תשתיות תעשייה ואנרגיה,  -מערכת תשתיות

  פורטל תשתיות תעשייה ואנרגיה. Tashtiotלהקים פאנלים סולאריים על הגגות. 

 https://did.li/PKrlC   [2020למאי   6]אוחזר לאחרונה בתאריך . 

 . הערכת פוטנציאל 2020פרואקטור, ג, י. גינות, ע. תמיר, ר. קמרה, א. שכטר, ש. דולב וב. קידר, 

 .סולארי במרחב הבנוי בישראל. ירושלים: משרד הפניםהייצור ה 

 קיימות וסביבה ככלי  ייצור אנרגיה סולארית ברשויות המקומיות בתוך   2018צרפתי מ. ור. שפרן, 

בעריכת מ. צרפתי ור. שפרן,   פיתוח בשלטון המקומי: מדריך יישומי לרשויות המקומיות,

 . 35-48ירושלים: משרד הפנים, עמ'  

 YNET. מייצרים אנרגיה סולארית? איפה תשלמו ארנונה ואיפה לא?, 2015קוריאל, א, 

4685324,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L ,   אוחזר לאחרונה בתאריך[

 [.2020למאי   9

 מרכז מילקן לחדשנות,    : התועלת הנוספת ממתקנים סולאריים על גגות.  111. מחקר מספר 2017 קליינר א.

https://milkeninnovationcenter.org/wp- מכון ירושלים לחקר ישראל. 

Alex.pdf-F-WEB-FINAL-nt/uploads/2017/11/111conte  למאי   8]אוחזר לאחרונה בתאריך

2020 .] 

 מרכז   -וולטאים קטנים ובינוניים על גגות בניינים. הכנסת - . חסמים בפני הקמת מתקנים פוטו2014רונן, י., 

 המחקר והמידע.  

Shofrony, G. 2016  . Toward a Solar Rooftop Reform: How Israel’s Residential Photovoltaic Can 

Upscale the Economy. Master Thesis, Hebrew University of Jerusalem 

Bardach, Eugene. 2000. A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More 

Effective Problem Solving. Washington, DC: CQ Press.  

Cohen, S. 2006. A Framework for Understanding Environmental Policy, in Understanding  

Environmental Policy, Columbia University Press. NY, New York. 

  

European Union and European Regional Development Fund, 2018. A Policy Brief from the Policy  

Learning Platform on Low-carbon Economy. 

 

 רשימת הראיונות שנערכו במסגרת העבודה: 

 חליל יחיא, מנהל מדעי של מרכז מחקר ופיתוח אזורי של אזור המשולש. ד"ר איברהים .1

 , מראיינת: אורטל שושני 14.05.20תאריך הראיון: 

 יוסף אברמוביץ', יזם בתחום האנריגה המתחדשת ופעיל חברתי.  .2

about:blank
https://did.li/PKrlC
about:blank
about:blank
https://milkeninnovationcenter.org/wp-content/uploads/2017/11/111-FINAL-WEB-F-Alex.pdf
https://milkeninnovationcenter.org/wp-content/uploads/2017/11/111-FINAL-WEB-F-Alex.pdf
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 , מראיינת: ניצן רלבג.  14.05.20תאריך הריאיון: 

 הירוק".עומר גרינברג, סוכן מכירות בחברת "הבית  .3

 , מראיינת: אורטל שושני 12.05.20תאריך הראיון:  

 עינת דטנר, מובילת הפרויקט להטמעה של פאנלים סולאריים בשכונת הדר בחיפה.   .4

 מייזלס -, מראיינת: שבות ליפשיץ10.05.20תאריך הראיון: 

 רונית פיסו, רכזת מובילה בחממה החברתית בטכניון.  .5

 : שבות ליפשיץ מייזלס, מראיינת10.05.20תאריך הראיון: 

וקיימות   .6 הסביבה  איכות  ועדת  ראש  יושבת  חיפה,  העיר  מועצת  חברת  שטיינברג,  גולן  שרית  עו"ד 

 בעיריית חיפה ויושבת ראש איגוד ערים להגנת הסביבה.  

 , מראיינת: נעם כהן 10.05.20תאריך הראיון: 

 סבא. שלומית קיטרו, רכזת ניהול משאבים ואנרגיות מתחדשות בעיריית כפר  .7

 , מראיין: מיכאל אפר 05.05.20תאריך ראיון:

 ד"ר מיכל צרפתי, מנהלת מחלקת קיימות עירונית בעיריית חולון.  .8

 , מראיין: מיכאל אפר 27.04.20תאריך ראיון: 

 גל שופרוני, ראש תחום אנרגיות מתחדשות ברשות החשמל   .9

 ירון ברק מראיין:   12.05.20 תאריך הראיון:

 פרויקטים בלשכת המדען הראשי, משרד האנרגיה גיתית זיידנברג, מנהלת   .10

 ירון ברק   14.05.20מראיין:   תאריך הראיון:

 

 

 

 נספחים: 

 20.07.20, הצגת הפרויקט בפני פאנל בעלי העניין  –   1 נספח

דניאל אורנשטיין, הסטודנטים, גורמי מקצוע, נציגי    בנוכחות פרופ"חהוצג דו"ח המחקר    2020ליולי    20בתאריך  

המשתתפים עם  שיח  התקיים  ההצגה  בתום  עניין.  ובעלי  במרחב  חברתיים  שהוצג    ,ארגונים  המידע  אודות 

 מהדו"ח, החלופות והחלופה הנבחרת. להלן סיכום עיקרי המפגש. 

כי נקודת המוצא להתקנת המערכת  חשוב לזכור  ": ני, מנהל תחום אנרגיות מתחדשות, הרשות לחשמלוגל שופר

קיימת.  -הפוטו אכן  והיא  הכלכלית,  הכדאיות  היא  השיווקבנוסף,  וולטאית  הוא  בתהליך  מודעות(.  )  החסם 

ברשות החשמל מדברים על היעדר מודעות, כאשר תושבי המדינה כלל לא יודעים על האפשרויות הקיימות כיום. 

גדול הס עדלפני כשנה רשות החשמל השיקה קמפיין  ניכרת התנפלות  יברתי שיצר אפקט מסוים, אבל  ין לא 

חסמים בירוקרטים כמס הכנסה, ניהול מע"מ, היטלי השבחה, ארנונה והיתרי בניה  .  מאסיבית, והמכסות ישנן

והיום התהליך הרבה יותר פשוט ונח. הבעיה העיקרית שהדוח ציין היא אחוז הסכמת הדיירים, שעומד   , הוסרו

על   אחוז  100%כיום  צריך  עירונית  בהתחדשות  לפועל.  משותפים  גגות  על  תוכניות  הוצאת  על  מקשה  ובכך   ,
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עדיפות עליונה להורדת  הסכמה הרבה יותר נמוך ויש כאן כשל מובנה, לכן  בתיקון לחוק ההסדרים קיבל הנושא  

 אחוז ההסכמה.  

חלופת שבירת המונופול של חברת החשמל: יצור החשמל בישראל עבר רפורמה לפני כשנתיים וכיום הוא נשלט  

פחות על ידי חברת החשמל, כאשר הכוונה היא שהיצור במתווה ילך ויפחת ושחברת החשמל תהיה בו השחקן  

יש מקום להתמקד בנושא המענקים מן הזווית הציבורית. כיום כל    הקטן במשק, לכן היא איננה חסם. מנגד כן

מן הבנק עבור התקנת מערכת אנרגיה סולארית, הבעיה מתחילה כאשר רשות    מלאאדם פרטי יכול לקבל מימון  

מקומית רוצה לקבל הלוואה שכזו, ומכיוון שרוב הרשויות במדינה נתמכות על ידי המדינה והן אינן עצמאיות  

רבים לתת להן הלוואות.  ראוי לציין כי לרשות המקומית יש יתרון נוסף, והוא ביטחון אנרגטי לשעת  הבנקים מס

חירום. לא יהיה נכון לפזר סוללות בכל בית ובית, אבל כן יהיה נכון למקם בכל בית ספר או מבנה ציבור עירוני  

ל גוף ממשלתי כמו המל"ל. כך  אחר סוללה שכזו, שתוכל לספק אנרגיה לתושבים. את התהליך הזה יכול לנה

 . "שבכל חלופה טמון פתרון, כך אני מלקט מכל חלופה מה שנכון

הפאנלים הסולאריים הם כלי לצמצום אי השוויון בחברה, כפי שניכר  " ונית פיסו, החממה החברתית, טכניון:ר

על חוסר באחידות  מצביע  ה כי שימוש בהם בדרום צמצם את מדד אי השוויון. אחד הצירים המרכזיים שהצגתם  

וזה משתלב באי אמון בערכי סביבה וקיימות שצוינו בפרק ערכים בדו"ח. חוסר    הינו נכון,  במדיניות הרגולטיבית

האמון בערכי סביבה אינו בא לידי ביטוי רק במשתתפים הפוטנציאלים בפרויקט )השוכרים והמשכירים( אלא  

ועובדי ה רשויות. הוא עובר בכל השדרה החברתית ואין ספק  הוא נמצא בכל מקום,  גם אצל הפוליטיקאים 

חוסר  את  שתשנה  מה  היא  מודעות  שהמודעות  הזה.  דבר,  .  ידיעה- הבנה-האמון  של  האמון  בסופו  שאי  ככל 

 .  "הציבורי בערכי סביבה יגדל כך נראה פחות ופחות חוסר אחידות ברגולציה

המרכזית של התושבים היא התועלת הכלכלית. אנשים  בסופו של דבר המוטיבציה  : "ברק סלע, שכונות בשינוי

מחוברים ברמה ערכית אל שמירת הסביבה, אבל זהו נושא שצריך להיפתר ברמת מדיניות ולא על חשבונם או  

 .  "על גב הסיכון הכלכלי שהם צריכים לקחת

זה ניתן לראות  בהיבט ה.  קהילות אנרגיה שמה את הדגש על מעורבות התושבים : "טנר, קהילות אנרגיה דעינת  

וכיום    17%המחקר החל עם נתון של יעד ממשלתי לאנרגיה מתחדשת של    .חקרמאת השינויים שחלו במהלך ה

. בחלופות ניתן דגש על גוף יזמי שיתכלל את הכל, וזו נקודת המפתח. גוף מתכלל מאגד בתוכו  30%הוא עומד על  

ליזמים, מדיניות ויישום ממשלתי, ובעיקר תהליך  את כל הפתרונות שהוצעו: ביצוע של רשויות מקומיות, מקום  

ברור ואחיד. הבעיה העיקרית כיום היא שאין תוכנית ביצועית ברורה, והמחקר חשף את החוסר הקיים. החוסר  

במידע ובתוכנית ביצועית גורם לתושב בלבול והוא אינו יודע על מי לסמוך ולמי לפנות, ופיצוח אמון הציבור  

לך. גוף מתכלל שמנגיש, מספק כלים ומסביר את הרגולציה נוסף על יצירת תודעה ואמון  הוא קריטי בהנעת המה

 .  "יכול לתת פתרון טוב
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 מדע וטכנולוגיה 

 פוסטרים  –   2נספח 

 

 מדיניות וכלכלה 
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 ניהול 

 פוליטיקה 
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 ערכים 



40 
 

 
 הזמנה לאירוע הגשת הדו"ח 


