
 

 

 נייר עמדה

 1והגברת השימוש באנרגיות מתחדשות הפחתת פליטות גזי חממה

  

מאמציה בהסכם התגייסה ועיגנה את הקהילה הבינלאומית  ,עם הגברת הוועדות המדעית בדבר מציאות שינוי האקלים ונזקיה

 ,מדינות, בהן ישראל . קרוב למאתיים2016ונכנס לתוקף בראשית אוקטובר  2015אקלים אשר נחתם בבירת צרפת בדצמבר 

מאחר ורוב פליטות גזי החממה נובעות משימוש בדלקים מחצביים, עיקר המאמצים מושקעים במעבר נטלו חלק בהסכם. 

 ייצור חשמל. ל בעיקרלמתחדשת, מאנרגיות פוסיליות 

 

 להפחתת פליטות גזי חממה םיעדי

-במפליטות גזי החממה בעולם, התחייבו  (בהתאמה 13%-ו 21%)הברית, שתי מדינות שתורמות לחלק ניכר -ארצותסין ו

אנרגיה מתחדשת יותר מכל מדינה אחרת הנשען על ייצור הכושר  הכריזה שתרחיב אתלשנות את יחסן לסוגיה. סין  2015

בתחום האקלים, הכריזה לראשונה על יעד שאפתני: הפחתה  שנמנעה עד כה מהתחייבויות; ארה"ב, , מבחינה כמותיתבעולם

 2030שנת ב. ארצות הברית אף הכריזה כי 2005, ביחס לרמה שנמדדה בשנת 2030עד  בפליטות גזי חממה 28%של עד 

 לייצור חשמל.  בה מסך האנרגיות המשמשות 32%האנרגיות המתחדשות  יהוו

  2: (2015) מדינות לקראת ועידת פריזההתחייבו  המציגה את היעדים שלהםלהלן טבלה 

 

 מדינה  יעד הפחתת פלטות גזי חממה  שנת ייחוס 

 BAU 30%-15%  ארגנטינה 

 אוסטרליה  26%-28%  2005 

 ברזיל  37%-43%  2005 

 קנדה  30%  2005 

 סין  ליחידת תל"ג  92%-91% 2005 

 איחוד אירופאי  40%≤  1990 

 הודו  ליחידת תל"ג  %11-12% 2005 

 BAU  29%  אינדונזיה 

 יפן  26%  2013 

 ניו זילנד  11%  1990 

 נורווגיה  40%≤  1990 

 גינאה החדשה  טות יסקטור חשמל ללא פל  

 רוסיה  25%-30%  1990 

 BAU  37%  דרום קוראה 

 שוויץ  50%  1990 

 ארה"ב  26%-28%  2005 
 

גמרה לקהילה הבינלאומית הדרמטית ההודעה , הודיע נשיא ארה"ב טראמפ על יציאה חד צדדית מהסכם האקלים. 2017ביוני 

דיניות לאחד שורות סביב יעדי ההסכם. גם ערים ומדינות רבות בארה"ב חזרו על מחויבותם להפחתת פליטות גזי חממה. מ

  תוקף, בעוד שלוש שנים. ארה"ב עוד צפויה לדעת שינויים עד כניסת ההחלטה ל

                                                
, (2015) ממשלתי לשינוי האקלים-ד"ר יונתן אייקנבואם, מנהל קמפיינים בגרינפיס ישראל. הנתונים המובאים במסמך זה מופיעים בתקציר מנהלים של דו"ח הפאנל הבין 1

  report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf-http://www.ipcc.ch/pdf/assessment אלא אם כן מצוין אחרת בהערת שוליים

2 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf


 

 

המשרד להגנת הסביבה את עבודות ההכנה לקראת ועידת פריז. הנחת היסוד של המשרד הייתה שאוכלוסיית הוביל בישראל 

 הפחתהלנפש ולא הפחתה לשקף גזי החממה צריכה לנפש, לכן הפחתת פליטות הגולמי גם התוצר הלאומי כך ישראל גדלה ו

בהשוואה לטפמרטורה שנמדדה בעידן שקדם  ,שינוי האקלים בעולם ולמנוע עלייה של שתי מעלותאבסולוטית. כדי למגר את 

 .  2050עד שנת  40%-70%-בחממה הפליטות גזי את  יש לצמצםלמהפכה התעשייתית, 

בהשוואה לכמות הצפויה אם  ,2030שנת בפליטות בכמות ה 35%של  תהיעד שהמשרד להגנת הסביבה הציג הוא הפחת

הפחתה  -בשליש, כלומר  והפחיתטבע לו התנגד ליעד זה. משרד האנרגיה )אם לא נשנה דבר( יתממש תסריט 'עסקים כרגיל'

 בהשוואה לתסריט 'עסקים כרגיל'. בלבד  26%של 

 

 מתחדשות האנרגיות ה מהפכת

כנולוגיות אנרגיה מתחדשת הפכו לדבר מקובל ברוב ט 3אנרגיה מתחדשת. %100העולם יוכל להתבסס על  2050בשנת 

המדינות בעקבות ירידות מחירים דרמטיות. אספקה גלובלית של אנרגיה מתחדשת היא כבר לא מדע בדיוני, אלא מציאות 

 מתהווה. 

 ובחלק מהמדינות היה היחס גבוה אף ,בעולם פקשהומסך כושר ייצור החשמל  %60היוו מקורות מתחדשים  2014בשנת 

ואט של קיבולת ייצור -גיגה 127, תרמו יחד מיםווולטאית, רוח -רית פוטואשלוש טכנולוגיות ייצור החשמל העיקריות, סול 4יותר.

 . באותה שנהחשמל ברחבי העולם 

אנרגיית רוח. יש של עלויות של אנרגיה סולארית ואת הפשר להוזיל ייצור חשמל התרחב וא  למתחדשות פיתוח של טכנולוגיות 

מיליארד דולר  550-ללציין כי תהליך זה התרחש בסביבה שנוטה לסבסד מוצרי דלק מאובנים, שהיקף הסבסוד שלהם מגיע 

 5.בשנה, יותר מפי שתיים לעומת סבסודים עבור אנרגיה מתחדשת

 .2012מסך ייצור החשמל בשנת  21%היוותה  הדינמי ביותר. אנרגיה מתחדשתתחום הייצור חשמל הוא 

 2015-ב. מספר הרכבים החשמליים הנמצאים בשימוש ברחבי העולם הכפיל את עצמו מתקדמים פחותשינוע החימום ותחומי ה

קיבולת  שיפור ,e-Mobilityאלף הרכבים הללו מהווים עדיין נתח קטן מסך הרכבים שעל הכביש.  665, אך 2014-ל יחסב

הוזלות משמעותיות של מחירי הרכבים יכולים לסמן שינוי בתפקידה של האנרגיה המתחדשת בתעשיית ההובלה והסוללות 

 והשינוע. 

 בכל העולם.  המופקתהאנרגיה מסך  81.2%למרות השינוי המהיר שחל בתחום הפליטות, דלק מאובן עדיין מהווה 

 התייצבה ,הודות לירידה בצריכת הפחם בסיןאך צמיחה כלכלית מתמשכת חרף  ,הארבעים שנ לראשונה מזה, 2014בשנת 

כל עוד יימשכו מאמצי המניעה הבינלאומיים תימשך מגמה זו.  .חמצני שמקורו בתעשיית האנרגיה-רמת הפליטות של פחמן דו

אנרגיה וכדי שאנרגיה לעמוד בקצב המתגבר של צריכת שהעולם יוכל אך המעבר לאנרגיה מתחדשת חייב לקרות מהר יותר כדי 

 זו תוכל להחליף את מקורות אספקת האנרגיה הקיימים כיום. 

שפועל רק על  6בדרום האוקיינוס השקטשו אבמקומות רבים בעולם משתמשים באנרגיה מתחדשת בלבד, בהם האי טוקל

 8.איים הקנרייםבשרו ייואל ה 7בדנמרקשאנרגיית שמש, האי סאמסו 

                                                
3 -http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/climate/2015/Energy
 Full.pdf-2015-Revolution 
4 -content/uploads/2015/07/REN12-http://www.ren21.net/wpenewable 2015 global status report: R
 GSR2015_Onlinebook_low1.pdf 
5 http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FFS_ISR IEA WEO 2015) 
6 energy-solar-by-100-powered-tokelau-island-http://cleantechnica.com/2013/10/06/an/  
7 communities-ablesustain-island-energy-renewable-http://ecowatch.com/2014/05/01/samso/  
8 -010-goal-its-nears-island-spanish-http://www.npr.org/sections/parallels/2014/09/17/349223674/tiny
 energy-renewable-percent 

http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/climate/2015/Energy-Revolution-2015-Full.pdf
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/climate/2015/Energy-Revolution-2015-Full.pdf
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/climate/2015/Energy-Revolution-2015-Full.pdf
http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2015/07/REN12-GSR2015_Onlinebook_low1.pdf
http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2015/07/REN12-GSR2015_Onlinebook_low1.pdf
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FFS_ISR
http://cleantechnica.com/2013/10/06/an-island-tokelau-powered-100-by-solar-energy/
http://ecowatch.com/2014/05/01/samso-renewable-energy-island-sustainable-communities/
http://www.npr.org/sections/parallels/2014/09/17/349223674/tiny-spanish-island-nears-its-goal-100-percent-renewable-energy
http://www.npr.org/sections/parallels/2014/09/17/349223674/tiny-spanish-island-nears-its-goal-100-percent-renewable-energy
http://www.npr.org/sections/parallels/2014/09/17/349223674/tiny-spanish-island-nears-its-goal-100-percent-renewable-energy


 

 10ואיי קוק 9מתקדמים לקראת שימוש מוחלט באנרגיה מתחדשת, מוקדם מהנדרש. בהם כף ורדהמקומות אחרים בעולם 

 ישענו על אנרגיה מתחדשת.  2025מכוח ייצור החשמל שלה בשנת  %90-ש 11, וניו זילנד2020שאמורים להשיג את היעד בשנת 

  12.ורוח בשמש %72 םמתוכ, חשמל בייצור מושקעים להיות צפויים דולר טריוליון 10.2, 2040 שנת עד

 ישראל משל פחותות שמש שעות ובה פחם שמייצרת)מדינה  בגרמניה הפחם עם מחירים לשיויון הגיע מהשמש החשמל מחיר

 זולה תהיה היא, 2021-ב. ואיטליה ספרד"ב, ארה(, בעולם פחם של הגדולות היצרניות)אחת  אוסטרליה(, אחוזים בעשרות

 13 .2040 עד %66-ב לרדת צפוי עוד מהשמש הכחם החשמל מחיר. וברזיל בריטניה, מקסיקו, הודו, בסין מפחם

 40%-ב נמוך מחיר"ש, לקוט אגורות 19.90-ב סולארי חשמל ייצור הציאו האנגיה משרד של מכרזים על המתמודדים, בישראל

 14"ש(.לקוט אגורות 27) הפחם ממחיר

 74%-ל המתחדשת האנרגיה אחוז את יזניק 2040 ולקראת החשמל במערך גמישות יאפשר אנרגיה לאגירת מערכות

 מהחשמל %24 יהוו מהשמש חכם חשמל לייצור מערכות, 2040-ב 15 .בהודו %49-ו"ב בארה %38, בסין %55, בגרמניה

  16 .בגרמניה %15-ו בברזיל %20, באוסטרליה

. 2020בשנת  10%-ו 2014בשנת  5%ממשק החשמל נשענים על מקורות מתחדשים. היעדים שהוצבו היו  2.7%-כ -בישראל 

 וספק אם תעמוד ביעד השני אם משרד האנרגיה לא ייצור מפנה משמעותי שיעודד שינוי מהותי. ,ישראל לא עמדה ביעד הראשון

 

  מה הצעדים הנחוצים שעל ישראל לעשות בתחום האנרגיה? 

 ית אב לאנרגיה שתכלול מעבר הדרגתי לשימוש אך ורק באנרגיה מתחדשת תוך שלושים שנה.לייצר תוכנ 

 מבנים גגות על סולאריים מתקנים של מירבימיידי ו לניצול לאומית תכנית בניית. 

  :וצמצום דרסטי של  חדשה הילבני אנרגטית התייעלות בנושא מחמירים תקנים אימוץצעדים בתחומים נוספים

 גורם משמעותי בשינוי האקלים.  –משק החי 

 חממה גזי פליטות להפחתת םיהישראלי היעדים שדרוג. 

 

                                                
9 https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=2271  

10 ttp://www.go100percent.org/cms/index.php?id=70&tx_ttnews%5Btt_news%5D=35h   
11 -renewable-breaks-Zealand-Industry/2015/03/26/New-http://www.upi.com/Business_News/Energy

energy- 
record/8451427362388  

12 https://about.bnef.com/new-energy-outlook/?src=webinar  

13 https://about.bnef.com/new-energy-outlook/?src=webinar  

14 http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001181744  

15 https://about.bnef.com/new-energy-outlook/?src=webinar  

16 https://about.bnef.com/new-energy-outlook/?src=webinar  
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